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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
د وعلـى بینـا محمـب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على نأحسن هللا إلیك. الحمد هلل ر  طالب:

 أما �عد، ، آله وصحبه أجمعین
افع "فصـل: و�قـي هنـا تقسـیم مالئـم لمـا تقـدم، وهـو أن منـ :-رحمـه هللا تعـالى-فیقول المؤلـف 

 .تنقسم ثالثة أقسام" -وهي التي قلنا إنها تا�عة لها على الجملة-الرقاب 
نــــا محمــــد وعلــــى آلــــه صــــلى هللا وســــلم و�ــــارك علــــى عبــــده ورســــوله، نبیالحمــــد هلل رب العــــالمین، و 

 أما �عد، ، وأصحا�ه أجمعین
فـــي الـــدرس الســـابق: أن األصـــل فـــي العقـــود الرقـــاب، وأن  -رحمـــه هللا تعـــالى-فقـــد قـــرر المؤلـــف 

أمـا ا�عـة، ن هذا �النسبة لعقد البیع صحیح، فالبیع على الرقبة والمنفعـة تإ :المنافع تا�عة لها. وقلنا
المـه المنفعـة. فك في عقد اإلجارة فالعكس: العقد علـى المنفعـة والرقبـة تا�عـة لهـا؛ ألنهـا وعـاء لهـذه

 . لیس على إطالقه
رة الشـجر "أحدها: ما �ان في أصـله �ـالقوة لـم یبـرز إلـى الفعـل ال حكًمـا وال وجـوًدا، �ثمـ طالب:

به ل حصـول التهیئـة، ومـا أشـقبل الخروج، وولـد الحیـوان قبـل الحمـل، وخدمـة العبـد، ووطء قبـ
 .ذلك"

 الحكـــم علـــى الشـــيء تـــا�ع لوجـــوده، �الفعـــل أو �ـــالقوة القر�بـــة مـــن الفعـــل، �الفعـــل فیمـــا إذا بـــرز فـــي
 العیــان، و�ــالقوة القر�بــة مــن الفعــل هــو لــم یبــرز وال یــرى و�نمــا هــو فــي حكــم البــارز المرئــي؛ ألن

ا: لــم �مــا قــالوا فــي اإلجــازة للحمــل، قــالو الــدالالت والعالمــات تــدل علــى وجــوده. ولــذا �قــرر أهــل الع
فــي  ألنــه ُ�علــم، �عنــي ُ�علــم ُحكًمــا ال حقیقــة؛ ولــذا ُ�عامــل معاملــة الموجــود ؛تجــوز اإلجــازة للحمــل

 ، �یف؟ -جل وعال-األحكام �اإلرث، وأما �ونه ُ�علم فال َ�علم ما في األرحام إال هللا 
 .........  طالب:

�ـة فـالن وحملهـا، إجـازة روا، فقد أجزتـك ولمـن یولـد لـك، أجـزت لكـل اإلجازة، إجازة الروا�ة الحدیث
 . الحدیث
ى "فــال خــالف فــي هــذا القســم أن المنــافع هنــا غیــر مســتقلة فــي الحكــم؛ إذ لــم تبــرز إلــ طالــب:

 .الوجود فضًال عن أن تستقل"
؛ ولـذا تقالالً ومعاملتها معاملة المعلوم إنما هي من �اب ثبوت التبع: أنه یثبت تبًعـا مـا ال یثبـت اسـ

ع ال �جــوز بیــع الحمــل �مفــرده، و�جــوز بیــع الدا�ــة واألمــة الحامــل وحملهــا تبــع لهــا، و�ن �ــان لــه وقــ
 في الثمن یدل على أنـه معتبـر فـي العقـد، �یـف �عتبـر فـي العقـد اله وقعً أن في الثمن، �عني �ون 

  .قالالً وهو ال �جوز بیعه وهو مجهول؟ قالوا: یثبت تبًعا ما ال یثبت است
لبتة، وحكمها التبعیة �ما لو انفردت فیه الرقبة �االعتبـار. والثـاني: أ"فال قصد إلیها هنا  طالب:

ما ظهر فیه حكم االستقالل وجوًدا وحكًما، أو حكًما عاد��ا أو شرعی�ا، �الثمرة �عـد الیـبس، وولـد 
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ال خـالف أ�ًضـا أن الحیوان �عد استغنائه عن أمه، ومـال العبـد �عـد االنتـزاع، ومـا أشـبه ذلـك، فـ
 .حكم التبعیة منقطع عنه، وحكمه مع األصل حكم غیر المتالزمین إذا اجتمَعا قصًدا"

كأن العقد وقع علـى شـیئین منفصـلین، �عنـي إذا �عـت النخـل والتمـر قـد ُجـذ منـه وُوضـع فـي محـل 
ختلــف التجفیـف وجــف، أو ُعلــب وانتهــى، هــذا مــا لــه عالقــة �النخلــة، هــذا علــى ســبیل االســتقالل، �

عـن حالـه فیمــا لـو �ــان قبـل الجـذاذ وعــن حالـه فیمــا لـو �ـان قبــل ُبـدو الصــالح. فالمراتـب مختلفــة، 
م، و�ل حال لهـا حكمهـا. والولـد فـي �طـن أمـه لـه حكـم، و�ذا ُولـد قبـل الفصـال وقبـل الفطـام لـه حكـ

 . و�عد الفطام واالنفصال له حكم
 .لشائبتان"ألول مطلًقا. والثالث: ما فیه ا"ال بد من اعتبار �ل واحد منهما على القصد ا طالب:

لكــن لــیس �انفصــال تــام، �ُیــبس الثمــرة، وفصــال  ،�عنــي مــا بــین األول والثــاني، �عنــي هــو منفصــل
ن القســم الولـد وعــدم احتیاجــه إلـى أمــه، هــو انفصـل انفصــاًال جزئی�ــا ال انفصـاًال �لی�ــا، ففیــه شـائبة مــ

 . قسم الثانيوفیه شائبة من ال ،األول
ول وال "فمباینة األصل فیه ظاهرة، لكن على غیر االستقالل، فال هو منتظم فـي سـلك األ  لب:طا

ل مزایلـة األول: ما �ان هذا المعنى فیه محسوًسـا، �ـالثمرة الظـاهرة قبـ :في الثاني، وهو ضر�ان
 .ذلك" األصل، والعبد ذي المال الحاضر تحت ملكه، وولد الحیوان قبل االستغاء عن أمه، ونحو

 . ل هذه محسوساتك
 الشائبة هنا في الضرب هذا �ا شیخ من النوع األول؟  ماطالب: لكن 

 لكن محتاجة إلى األصل. ،، بدا صالحهاثمرة قبل مزایلة األصل، مع حاجةال
 طالب: نعم، ما انفصلت؟ 

 ما انفصلت.
 أن العقد هنا العقد وقع على من؟ أم طالب: طیب �ا شیخ ما الفرق بینها و�ین، 

 ، �قع العقد علیها، �جوز بیعها.نعمقد الع
 طالب: �عني هو اآلن �مثل هنا �أنه العقد على الثمرة؟ 

 .نعمعلى الثمرة 
 ي هو ما دام؟ ذلماذا ال یلحق �القسم الثاني، الطالب: طیب 

 ظهر �االستقالل وجوًدا؟
 .نعم طالب:

ءوس النخـــل بـــدا ال �ختلـــف، �عنـــي فـــرق بـــین تمـــر معلـــب و�أكیـــاس ومجفـــف، و�ـــین تمـــر علـــى ر 
ائمــة، لكنــه أمــن العاهــة صــالحه. ال ال، هــو محتــاج إلــى النخلــة، محتــاج إلیهــا، الحاجــة مــا زالــت ق

 . وجاز بیعه
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لـك "واآلخر: ما �ان في حكـم المحسـوس، �منـافع العـروض والحیـوان والعقـار، وأشـباه ذ طالب:
تصـناع، والخدمة، واالس مما حصلت فیه التهیئة للتصرفات الفعلیة، �اللبس، والر�وب، والوطء،

واالزدراع، والســكنى، وأشــباه ذلــك. فكــل واحــد مــن الضــر�ین قــد اجتمــع مــع صــاحبه مــن وجــه، 
 وانفــرد عنــه مــن وجــه، ولكــن الحكــم فیهمــا واحــد. فالطرفــان یتجاذ�ــان فــي �ــل مســألة مــن هــذا

ا یتعلـق مـر القسم، ولكن لما ثبتت التبعیة على الجملة، ارتفع توارد الطلبین عنه، وصار المعتب
رض �جهة المتبوع �ما مر بیانه. ومن جهة أخرى لما بـرز التـا�ع وصـار ممـا �قصـد، تعلـق الغـ

ي هذا ففي المعاوضة علیه، أو في غیر ذلك من وجوه المقاصد التا�عة على الجملة. وال ینازع 
 .أ�ًضا؛ إذ ال �صح أن تكون الشجرة المثمرة في قیمتها لو لم تكن مثمرًة"

ل لــه وقــع فــي قیمــة الدا�ــة هــذه الثمــرة لهــا وقــع فــي قیمــة الشــجرة، �مــا أن هــذا الحمــبــال شــك أن 
 . واألَمة
عبـد غیـر "و�ذلك العبد دون مـال ال تكـون قیمتـه �قیمتـه مـع المـال، وال العبـد الكاتـب �ال طالب:

 .�سبب تجاذب الطرفین فیه" ؛الكاتب، فصار هذا القسم من هذه الجهة محل نظر واجتهاد
ك عقود ُتبرم �عقد واحد وهي في حقیقتها وواقعها على شـیئین، فهـي مشـتملة علـى عقـدین نعم. هنا

في حقیقة األمر. تشتري سیارة مضمونة من قبل البائع، شـر�ة تبیـع سـیارات وعلیهـا ضـمان، تبیـع 
جـــواالت وعلیهـــا ضـــمان، تبیـــع أشـــیاء وعلیهـــا تـــأمین. و�ذا قلنـــا �ـــأن الضـــمان عقـــد علـــى مجهـــول، 

 ي،هـل �مكـن أن نقـول: إنـه یثبـت تبًعـا للعقـد األصـلفا عقـد علـى مجهـول فـال �صـح، والتأمین أ�ًض 
�كـن  ن �ان له وقع في الـثمن فعقـده �المسـتقل، و�ن لـمإو�ن لم یثبت استقالًال �ما ُقرر؟ أو نقول: 

لــه وقــع فــي الــثمن فهــو تــا�ع للعقــد األصــلي؟ هــذه الســیارة مضــمونة �مائــة ألــف، وغیــر مضــمونة 
ین بـألنهـم �خیرونـك  ؛، له وقع �بیر في الثمن، و�مكـن انفصـالهان ألفً و . الضمان عشر ابثمانین ألفً 

إن هذا یثبت تبًعا. إذا �انت �مائة ألف، سواء قبلـت الضـمان  :مضمونة وغیر مضمونة، فال �قال
 . تبع، ما له أثر في العقد ،هذا تا�ع له :أو لم تقبل، قلنا

ین فـي فیه على حد واحد، بل �قوى المیل إلى أحـد الطـرف"وأ�ًضا، فلیس تجاذب الطرفین  طالب:
 .حال، وال �قوى في حال أخرى"

 أحیاًنا �كون التا�ع أضعاف قیمة األصل، فهل �صح العقد في مثل هذه الحالة؟ 
 صح هو المقصود. طالب:

 :ن فحل مشهور، فجـاء شـخص وقـالباع �ألفین أو بثالثة في العادة، في �طنها ولد مناقة عاد�ة تُ 
ي هــي الوعــاء المرئیــة التــي علیهــا العقــد الحقیقــي تــأشــتري هــذه الدا�ــة �خمســین ألــف، الناقــة الأنــا 

ي فـي �طنهـا ذوالـ ،إنها ال وقـع لهـا فـي الـثمن، إذا نظرنـا إلیهـا أنهـا تبـاع �ـألفین :الصحیح قد نقول
لـــى ، �صـــح مثـــل هـــذا العقـــد أو ال �صـــح؟ ال �صـــح؛ ألنـــه عقـــد عا�فـــرق الســـعر إلـــى خمســـین ألًفـــ
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وهنـا  ألنـه عكـس مـا قلنـاه فـي الضـمان: ال وقـع لـه فـي الـثمن، ؛و�ن �انت الدا�ـة معلومـة ،مجهول
 . العین ال وقع لها في الثمن

مـا �عـد "وأنت تعلم أن الثمرة حین بروزها وقبـل اإل�ـار لیسـت فـي القصـد وال فـي الحكـم � طالب:
إنها قبل فبدو الصالح وقبل الیبس، اإل�ار وقبل ُبدو الصالح، وال هي قبل بدو الصالح �ما �عد 

 .اإل�ار للمشتري، فإذا ُأبرت فهي عند أكثر العلماء للبائع إال أن �شترطها المبتاع"
 . یها النص المخرج في الصحیح وغیرهوف

بعیـة، "فتكون له عند األكثر، فإذا بـدا صـالحها فقـد قر�ـت مـن االسـتقالل و�عـدت مـن الت طالب:
و یبسـت لكن من اعتبر االستقالل قال: هي مبیعة على حكم الجذ �ما لـفجاز بیعها �انفرادها، و 

 .على رءوس الشجر، فال جائحة فیها"
 . قد أمنت فیها العاهة وجاز بیعها �عني ُأمنت فیها العاهة، إذا بدا صالحها

قـي مـن "ومن اعتبر عدم االستقالل وأ�قى حكم التبعیة، قـال: حكمهـا علـى التبعیـة لمـا � طالب:
ـــت  مقاصـــد ـــى األصـــل �ان ـــاًرا �أنهـــا لمـــا افتقـــرت إل األصـــل فیهـــا، ووضـــع فیهـــا الجـــوائح اعتب

هـا كالمضمومة إلیه التا�عة له، فكأنهـا علـى ملـك صـاحب األصـل، وحـین تعـین وجـه االنتفـاع ب
لكثیــر علــى المعتــاد صــارت �المســتقلة، فكانــت الجائحــة الیســیرة مغتفــرة فیهــا؛ ألن الیســیر فــي ا

 .كالتبع"
 التي بدا صالحها �جوز بیعها �ـالنص، لكـن هـل الصـالح تـام أو بدا�ـة ولـیس بتـام؟ بـدا هذه الثمرة

 صالحها، �عني ظهر صالحها، احمرت أو اصفرت. هل �مكن أن تؤ�ل على هذه الحالة؟ 
 ال یلزم. طالب:

لكنهــا فــي حكــم مــا تــم صــالحه وأمــن العاهــة؛ ألن المــدار علــى الجائحــة التــي تصــیب مثــل هــذه 
المنـع وظهر النجم الثر�ا فإنها ُتؤمن مـع العاهـة فتصـح. و  ،الغالب أنها إذا بدا صالحهاالثمرة، في 

ـــا  مـــن البیـــع مـــا فیـــه غـــرر؛ لـــئال یتضـــرر المشـــتري، وهنـــا ال یتضـــرر و�ن لـــم تنفصـــل انفصـــاًال تام�
 . لوتستقل بنفسها، إال أنها في حكم المنفص

تـاع؟ ل هـو علـى البـائع، أم علـى المب"ومن هنا اختلفوا في السـقي �عـد ُبـدو الصـالح: هـ طالب:
 حتـاج إلیـهولم یبق لها ما تضطر إلى األصل فیه، و�نما �قي ما �ُ  ،فإذا انتهى الطیب من الثمرة

حـة أم فیه على جهة التكملة من �قاء النضارة وحفظ المائیة؛ اختلف: هل �قـي فیهـا حكـم الجائ
ــى أنهــا اســتقلت بنفســها ــاًء عل ــة األ ،ال؟ بن ــإذا انقطوخرجــت عــن تبعی ــا أم ال، ف عــت صــل مطلًق

ذا هــالمائیــة والنضــارة، اتفــق الجمیــع علــى حكــم االســتقالل، فانقطعــت التبعیــة، وعلــى نحــو مــن 
 .التقر�ر �جري الحكم في �ل ما یدخل تحت هذه الترجمة"

ألن مــا بــدا صــالحه متفــاوت: إمــا أن �كــون مجــرد ُبــدو �ظهــر اللــون فــي �عــض الثمــرة، �عنــي لمــا 
بـدا صـالحه. وهـل �سـتغني عـن المـاء فـي  ،ا في شيء منها فالبستان �لـه حكمـه واحـد�كون إذا بد
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هــذه الحالــة؟ مجــرد بــدو صــالح؟ ال �ســتغني عــن المــاء، فیلــزم ســقیه علــى البــائع؛ ألن مــن تمــام 
 صالحه أن ُ�سقى. طیب، استمر على هذه الحال حتى طاب لألكل، وطولب المشتري.

 .�االستالم طالب:
شــتري: أنــا ال أر�ــد أن أجــذه اآلن حتــى ییــبس. هــذا قــدر زائــد علــى مــا فــي العقــد، �جــذه، وقــال الم

 وحینئذ ال یتأثر �فقد الماء؛ ألنه یر�د أن ییبس، والیبس �حصل مع عدم الماء.
 طالب: لكن ینتقل الضمان �ا شیخ إلى المشتري؟ 

 . خالص انتهى، في حكم المجذوذ اآلننعم، ینتقل الضمان، 
  ا شیخ؟�فسد � ما طالب:

 ما �صاب، ال ال، إذا تم نضجه؟
 . نعم طالب:

إذا تـم نضــجه ُیتـرك حتــى ییـبس علــى رءوس النخـل، و�ذا مــا دام �سـقى مــا هـو بیــا�س، هـم یبغونــه 
 .فُیقطع عنه الماء في هذه الحالة ییبس،
ار جـ"فصل: وعلى هذا األصل تتر�ب فوائد؛ منها: أن �ل شيء بینـه و�ـین اآلخـر تبعیـة  طالب:
ة علـى لحكم مجرى التا�ع والمتبوع المتفق علیه، ما لم �عارضه أصـل آخـر، �مسـألة اإلجـار في ا

ــدار تكــون فیهــا الشــجرة، أو مســا ــراء ال قاة اإلمامــة مــع األذان أو خدمــة المســجد، ومســألة اكت
أشـبه  الشجر �كون بینها البیاض الیسیر، ومسألة الصـرف والبیـع إذا �ـان أحـدهما �سـیًرا، ومـا

�ثـرة؛ سائل التي تتالزم في الحس أو في القصد أو في المعنـى، و�كـون بینهـا قلـة و ذلك من الم
بینهمـا  فإن للقلیل مع الكثیر حكم التبیعة، ثبت ذلك في �ثیر من مسائل الشـر�عة، و�ن لـم �كـن

 .تالزم في الوجود، ولكن العادة جار�ة"
یـه المـال �القضـاء والتعلـیم مـا فأخذ اإلجارة على اإلمامة األصل أنه ال �جـوز، والجعالـة مـن بیـت 

م إنها جعالة وتجوز، ثـم حصـل �سـوف، قـال اإلمـام: أنـا �ِهللا مـا اتفقـت معكـ :إشكال. لكن لو قلنا
 إن هـذا تـا�ع :. هـل نقـولوال تـراو�ح وال استسـقاءً  اإال على الفرائض الخمس، مـا أصـلي �كـم �سـوفً 

 ال؟ أم �العقد یثبت تبًعا للعقد وُ�لزم �ه 
 نه �ذلك.كأ طالب:

ألن هــذه �ســیرة ومغتفــرة فــي العقــود الكبیــرة التــي ال یلــزم أن ُیــنص علــى �ــل دقیقــة فیهــا. مــا �قــال 
ولـوه علـى أنـه إمـام مفـروض  ،�خالف الخطا�ة هذه ال بد أن ُینص علیها، لـو جـاء وتـولى ..�ِهللا.

لخطا�ــة فــي قــال: مــا اتفقنــا علــى هــذا؛ ألن فــي ا فجــاءت خطبــة الجمعــة فقــالوا مــا لــك ال تخطــب؟
مـــا هـــي مثـــل صـــالة فالجعالـــة وقًعـــا أكثـــر مـــن وقـــع اإلمامـــة، أكثـــر مـــن الضـــعف الخطیـــب �أخـــذ. 

�صــیر  أن ألنــه احتمــال ؛الكســوف ال أثــر لهــا فــي العقــد، صــالة الكســوف مــا �حســب لهــا حســاب
كســوف واحتمــال مــا �صــیر، هــذا �مكــن مــا ُ�ستحضــر عنــد إبــرام العقــد وتوقیــع العقــد. فمثــل األول 
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والثــاني ال یثبــت، بــل هــو �ــالمتبوع أولــى؛ ألن أجرتــه وجعالتــه أكثــر مــن األصــل. وهــذا  ،ًعــایثبــت تب
 . ولد الناقة إذا �ان من فحل مشهورمثل ما قلنا في 

 ........ و�لزم طالب:
نـه یلزم؛ ألنه ما وقع مع العقد إال على أن یتولى الصالة فـي هـذا المسـجد. لكـن لـو افترضـنا أنعم 

قــــوم بهــــا تو  ،تكفیــــه لصــــالة الفــــرض، بــــل ال �حســــن قــــراءة إال الســــور القصــــار امــــا حفــــظ إال ســــورً 
 الفر�ضة، فحینئذ ُینظر في أمره. 

  ال �جوز أن �صلي...... من المصحف في الكسوف؟ طالب:
وتكفـي  اعلى طر�قـة معینـة قصـارً  افظ سورً ح�عرف وال �قرأ من المصحف، �صلي، لكن أحیاًنا ما �

 في الفروض. 
  حدیث ینص على أنه �صلي صالة الكسوف؟ ا شیخ، لم یردطالب: طیب �

  هل �كلف بها وال �حسنها؟فال، أنا أقول مثل هذه األمور تثبت تبًعا، لكن إذا �ان ال �حسنها 
  ال، أنا أقصد �ا شیخ ما ورد حدیث....... طالب:

 هذا رجل سوء. ؟غیر صحیح، ومن �صلي خلف هذا لو مشارطة فصالته ال ال ال،
 ........  :طالب

 ال ال ما هو �شرط، هذه جعالة من بیت المال، جعالة ولیست مشارطة ولیست إجارة.
  لكن إذا شارط أنه ال �صلي الكسوف إال �أجرة؟ طالب:

مـا أصـلي رمضـان إال �كـذا، قـال اإلمـام أحمـد: هـذا رجـل سـوء ال ینبغـي أن �صـلى  :مثل من قـال
ى فیهـا دور �بیـر، وال شـك أن المشـارطة الظـاهرة تـدل علـخلفه. هـذه األمـور أمـور دقیقـة، وللنوا�ـا 

فســاد فــي النیــة وخبــث فــي الطو�ــة. المشــارطة علــى هــذه األمــور التــي هــي محــض تعبــد، لكــن إذا 
نظرنا إلیها من جهة أخرى أنهـا قـد تعوقـه عـن تحصـیل مصـالحه، فـرق بـین إمـام أو مـؤذن مـرتبط 

لناس �قرؤهم العلم والحـدیث وفـي بیتـه نفـر مـن �مسجد، أو معلم مرتبط �مدرسة معینة، أو جالس ل
طــع ث مــن هــذا البــاب؛ ألنــه ینقالنــاس �طالبونــه �النفقــة، أهــل العلــم أجــازوا أخــذ األجــرة علــى التحــدی

 . لهم
ذا هــطالـب: لكــن أحســن هللا إلیــك، فـي اإلمامــة صــارت مثــل مســألة الجعالـة والمنــزل التــا�ع فــي 

 اإلمام مقصًدا، �عني �أنه صار.....؟
أســتعین �مثــل  أن ن نقــول: إذا �ــان القصــد الراتــب مــا �جــوز، لكــن �عــض النــاس �قــول: أنــا أر�ــدنحــ

في هذا المسـجد تیسـر لـي  اأو مؤذنً  اهذا على طلب العلم، هذا مسجد فیه دروس، إذا صرت إمامً 
حضور الدروس، وأ�ًضا اإلمامة تعیننـي علـى الحفـظ، تعیننـي علـى مراجعـة حفظـي، تعیننـي علـى 

مقاصــد شــرعیة إذا قصــدها اإلمــام ال شــك أنــه یــؤجر و بیــرة اإلحــرام �اســتمرار، هــذه أمــور إدراك تك
 علیها.



 
 

  
 

=i_||||||||||||k‘=}à||||||||||||è:ù_||||||||||||êŸÿ=m_||||||||||||—Ã^Èª^=F٤==E=
=

٨ 

 ...........  طالب:
یــن أألن الســكن ال �كفیــه، جماعــة مســجد فقــدوا إمــامهم، فقــدوه، و�عــد مــدة واجهــه واحــد مــنهم قــال: 

ي ذالسـكن الـ غرفـة؟ �عنـيقال: وجدت مكاًنأ زاد غرفة، ما معنى زاد  ا �أیناه منذ وقت؟فالن م وأب
عنده فیه أر�ع أو خمس، وذلك خمس أو ست غرف. فهذا قصده الدنیا، هذا همه ظـاهر ومقصـده 

 جلي.
 .الكن �عض األئمة �ا شیخ...... ألنه �كون قر�بً  طالب:

مـا عنـدهم  هـو وزوجتـهوال یتعـب فـي ذلـك، جیـد هـذا. لكـن  ،هذا مقصـد صـحیح، ال تفوتـه الصـالة
 أر�ع غرف �قولك: نزود غرفة؟ ال، أبًدا هذا غیر معتبر شرًعا. ،ثوال طفل وفیه ثال

 ..........  طالب:
 تا�عي أو خدمة المسجد.

 ..........  طالب:
 ین؟ أ

 ..........  طالب:
ل إنهـا لهـا جهـة اسـتقال :، لكن األذان ال بد من وجوده مـن أجـل الصـالة، والخطا�ـة حینمـا قلنـانعم

لمأذنـة الألقـل، بینمـا  اأكثر من اإلمامة، فال �مكن أن �كون األكبـر تا�ًعـ�اعتبار أن األجرة أجرتها 
 . فتصلح أن تكون تا�عة ،أقل

د قـألنـه فـي الشـر�عة أحیاًنـا فیـه خـالف علـى أنـه  ؛حتى لـو اختلفـت المفاضـلة �ـا شـیخ طالب:
  �كون التأذین أفضل من اإلمامة؟

ض خدمة المسـجد، �غـى اإلمامة مع األذان أو ال، الكالم �له هذا في الجعالة، �مسألة اإلجارة عل
 . النظر عن األجر

م إلــى "و�ن لــم �كــن بینهمــا تــالزم فــي الوجــود، ولكــن العــادة جار�ــة �ــأن القلیــل إذا انضــ طالــب:
 الكثیر في حكم الملغى قصًدا، فكان �الملغى حكًما. 

فصـیل، ة ال علـى التومنها: أن �ل تا�ع قصد فهل تكون ز�ادة الثمن ألجله مقصودًة على الجمل
ا ال أم هي مقصودة على الجملة والتفصیل؟ والحق الذي تقتضیه التبعیة أن �كون القصـد جملی�ـ

ذلك امتنع، و�ـفـتفصیلی�ا؛ إذ لو �ان تفصیلی�ا لصار إلى حكم االستقالل، فكان النهي وارًدا علیـه 
ــا صــح �حكــم التبعیــة، و�ذ فلــه  ا ثبــت حكــم التبعیــة�كــون إذا ُفــرض هــذا القصــد، فــإن �ــان جملی�

 .جهتان: جهة ز�ادة الثمن ألجله"
�عني له وقـع فـي الـثمن، الشـيء الـذي ال وقـع لـه فـي الـثمن ال أثـر لـه فـي العقـد، مثـل مـا قلنـا فـي 

مـا قبلـت، هـذا مـا  أوالضمان: السیارة �مائـة ألـف قبلـت الضـمان أو مـا قبلـت. الجـوال �ـألف قبلـت 
الســیارة ضــمانها �عشــر�ن ألــف، هــذا لــه وقــع فــي الــثمن. الجــوال لــه أثــر فــي العقــد. لكــن إذا �انــت 
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ضمانه �مائتین وثالثمائـة مضـمون و�دونـه �ـألف، هـذا أ�ًضـا لـه وقـع فـي الـثمن. ال بـد مـن اعتبـار 
یثبـــت تبًعـــا مـــا ال یثبـــت الشـــروط فـــي التـــا�ع �اشـــتراطها فـــي األصـــل، وال �كـــون تبًعـــا، وال �قـــال: 

 . استقالالً 
  یك،.........أحسن هللا إل طالب:

ینتهـي  أن من المال في مقابل مجهول، سـیارة �مكـن امعلومً  ًئاهو الخلل في الضمان أنك تدفع شی
تــراجعهم  ،مـا احتاجــت لـه، وســیارة تحتـاج إلیــه فـي �ــل أسـبوع ،ا أبــًداوقـت الضــمان مـا وقفــت علیهـ

ا مجهــول، وفــي النها�ــة ضــمانها أكثــر مــن قیمتهــا؛ هــذ ،و�صــلحون لــك و�غیــرون ومــا أدري أ�ــش
  واألصل أنه ال �صح العقد على مثل هذا. لكن إذا �ان ما له وقع فهو شبیه �التبرع من البائع.

 ..........  طالب:
ان ، لكـن إذا احتـاج الضـمًئاوال شـی او�شتري من الو�الـة األصـلیة وال �كـون مـزورً  یةبها أصلء �جي

  یذهب إلیهم أم ال؟
 ..... ذهبی طالب:

 ؟ وله وقع في الثمن
 .......  طالب:
 .......  طالب:

 ألنه منظور إلیه �عني �أنه عقد مستقل. ؛ال �صح، ما �صح
  أحسن هللا إلیك........ طالب:

 ال، هذا غش، یروج على أنه أصلي وهو تقلید ما �جوز.
 ....... طالب:

 كم یبیعه؟ فلو قیل بدون ضمان 
 ....... طالب:

 كم یبیعونه بدون ضمان؟ 
 .. ..... طالب:
 تنقص نصف القیمة. طالب:

 وقع في الثمن. هإًذا ل
 ....... طالب:

 ال ال، بنفس المضمون هذا األصلي بدون ضمان.
 ....... طالب:

ال، إذا ُوجــد بـــنفس الجـــودة ونفــس المواصـــفات و�ـــدون ضــمان، هـــذا البیـــع األصــلي، هـــذا الـــذي ال 
نـدس و�صـلحونه �ـأجرة التصـلیح. ذهـب إلـى مه ،إشكال فیه وال شبهة فیه، و�ن احتاج إلى إصـالح
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لكـن اإلشـكال فـي الضـمان الـذي ُألـزم �ــه النـاس ودخلـوا �غیـر طـوعهم وال اختیـارهم وال انفكـوا منــه، 
 هذا محل مثار البحث: إن �ان له وقع في الثمن فكالعقد المستقل.

 ....... طالب:
 . �عدوهاألمر ال فمتبرع من البائع، ال، إذا لم �كن له وقع في الثمن �ان �ال

ال؟  "وجهة عـدم القصـد إلـى التفصـیل فیـه. فـإذا فـات ذلـك التـا�ع، فهـل یرجـع �قیمتـه أم طالب:
یـب وقـد ُ�ختلف في ذلك، وألجله اختلفوا فـي مسـائل داخلـة تحـت هـذا الضـا�ط، �العبـد إذا ُرد �ع

نم، لغـكان أتلف ماله، فهل یرجع على البائع �ـالثمن �لـه أو ال؟ و�ـذلك ثمـرة الشـجرة، وصـوف ا
 .وأشباه ذلك"

ثــم تبــین أن فیهــا عیًبــا، هــل یرجــع �ــالثمن أو �حســم قیمــة الصــوف؟ أو  ،اشــترى شــاة فجــذ صــوفها
والصـوف هـذا فـي مقابـل ضـمانها وقـت �ـون یـده علیهـا، وأ�ًضـا طعامهـا  ،الخـراج �الضـمان :نقول

 ا؟ صراة یرد صاعً إن هذا في مقابله، أو نقول �ما قلنا فیما إذا حلب الم :وشرابها علیه، فهل نقول
 ....... طالب:
 البائع؟ 

 طالب: نعم.
 .نعم

 ....... طالب:
ر كامل، مثل ما قلنا فـي األمـة البكـر، إذا دلـس عیبهـا ال �سـتحق أرش البكـارة، و�ذا �اعهـا مـن غیـ

 . لم یبین العیب استحق أرش البكارةتدلیس ولو 
 طالب: و�ذا �اع مثًال الخروف �ا شیخ ثم جذه البائع؟ 

 جذه البائع؟  كیف
  جذه قبل أن �سلمه للمشتري؟ طالب:

 والعقد علیه الشعر؟
 نعم. طالب:

 �جب أن یبیعه �شعره، �عطیه.
  �غرم، یرجع علیه؟ طالب:

 �غرم. نعم. 
یه شـرًعا ف"ومنها: قاعدة الخراج �الضمان، فالخراج تا�ع لألصل، فإذا �ان الملك حاصًال  طالب:

انتقـال ذلـك اسـتحقاق أم ال، فـإن طـرأ االسـتحقاق �عـد ذلـك �ـان �فمنافعه تا�عة، سواء طـرأ �عـد 
دها الملك على االسـتئناف، وتأمـل مسـائل الرجـوع �ـالغالت فـي االسـتحقاق أو عـدم الرجـوع؛ تجـ

 جار�ًة على هذا األصل. 
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 ومنها: في تضمین الصناع ما �ان تا�ًعا للشيء المستصـنع فیـه، هـل �ضـمنه الصـناع؟ �جفـن
 .لثوب، وطبق الخبز، ونسخة الكتاب المستنسخ، ووعاء القمح، ونحو ذلك"السیف، ومندیل ا

معــروف أن الخبـــز یبــاع بوعـــاء لــه قیمـــة، واتفـــق معــه الخبـــاز علــى عشـــر حبــات �عشـــرة ر�ـــاالت، 
ألن  ؛فهــل �ضــمن قیمــة الخبــز مــع قیمــة الوعــاء؟ أو �ضــمن قیمــة الخبــز ،احتــرق الخبــز فــي الفــرن 

ا. ملـك لـذاتهسـتعمل لـذاتها، ال تُ القمـح وجفـن السـیف أشـیاء ال تُ  الوعاء غیر المقصود لذاتـه؟ وعـاء
 ؟للمكتبة واشترى جلد �تاب؟ اشتر�ت جلد �تاب ذهبفیه واحد منكم 

 طالب: ...........
 تبغــي �الجلــد؟ مــن أجــل الكتــاب، فــال قیمــة لــه �مفــرده، فتلــف الكتــاب و�قــي الجلــد. فــإذا �ــانمــاذا  

ة ن قیمـة الكتـاب التـي دفعهـا المشـتري، و�ذا �ـان للجلـد علـى جهـ�ضـم اوالجلـد تا�ًعـ ،الثمن للكتـاب
االستقالل؛ ألن �عض الجلود أهم من الكتاب، �عـض الكتـب اشـتراها مـن أجـل الجلـدة، موجـود فـي 

ل، السوق اآلن أنواع من التجلید ُ�شترى الكتاب من أجلهـا، وهـذا موجـود وموجـود �كثـرة مـا هـو �قلیـ
  لیوم یوجد مثل هذا.في الترف الذي �عیشه الناس ا

 .......  طالب:
ـ  �قـال لـك هـذا ا! صـحیح، فیـه جلـود تبـاع �أقیـام، وتـرى مخطوًطـًیاخشـب اب علیـه لوًحـ�أخذ، لـو یر�ِّ

ما تشتري الكتاب، جلد عثماني، جلد أموي، �ل شيء له قیمتـه.  ،جلد مملو�ي، أنت تشتري الجلد
عنـي مـع التـرف الـذي �عیشـه النـاس صـارت ، �فال نظن أن مثل هذه األمور التوا�ع صارت أصـوًال 

 مــا، و�ال فمــا معنــى أن یبــاع الكتــاب �عشــرة آالف وصــورته �مائــة ر�ــال تبــاع فــي الســوق؟ أصــوًال 
 ؟ االفرق بینهم

 من حیث المضمون ما فیه شيء. طالب:
�لهـــا صـــحیحة، �لهـــا نفـــس  ،إن هـــذا أصـــح وذا، ال :فـــي المضـــمون الحـــروف هـــي هـــي، وال �قـــال

 حروفه تصو�ر.الشيء مأخوذ �
، الًفــأ�ًضــا البیــع مــع اخــتالف الــدراهم، ِبیــع �مبلــغ مــن غیــر تمییــز، �ــم هــذا الكتــاب؟ �ِهللا �عشــر�ن أ

، المشتري ما تحاسبه عمیل اللغـة ال تحاسـبه، المشـتري اهذه واقعة جيء �ه من مصر �عشر�ن ألفً 
 ما هو �كسبان؟ م أعلى أنه �عشر�ن ألف جنیه، جاء �ه هنا �اعه �عشر�ن ألف ر�ال، �سبان 

 .كسبان طالب:
قــــال: عشــــر�ن ألــــف دوالر. أقــــول لــــك: قضــــیة رفعــــت  اكســـبان، لمــــا راح لهــــم مــــرة ثانیــــة وتحاســــبو 

 ؛ لهـا وجـود، �عنـي أمـور غیـر معتبـرة فـيامـا لهـا وجـودً  أن للمحكمة. مثل هذه األمور أنتم تظنـون 
ي مثـل هـذه األمـور ال بـد عرف سائر الناس، لكن �ـل صـنعة لهـم عـرفهم وعـاداتهم، واالسـتثبات فـ

ن ألف دوالر أكثـر مـن مائـة و منه، فرق �بیر من عشر�ن ألف جنیه إلى عشر�ن ألف دوالر، عشر 
 �حكم القاضي في مثل هذه القضیة؟  ألف جنیه. فمثل هذه �یف ُتحل؟ �مَ 
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 .........  طالب:
 ، إذا �انـت السـلعةعشـر�ن ألـف جنیـه. لكـن ُعـرف الكتبیـین وعـرف الباعـة هنـاك تـراهم�نقد الباقي، 

ن غیــر ثابتــة، هــذا فــي لبنــان مــا ُتعــرف اللیــرة مــا فیــه إال دوالر، وفــي �ثیــر مــن األقطــار �ــذلك، لكــ
: مصر الجنیه معتبر، لكن یبقى أنه في �عض المهن والصنائع ما یتعـاملون إال �الـدوالر. فیقولـون 

م.  النافق هو المحكَّ
أنــت مــا بینــت وال الكــل �عشــر�ن  :للمصــري  وعلــى �ــل حــال ال ضــرر وال ضــرار. �عنــي قــد نقــول 

أنـا مجنـون؟  ؟أبیعـه �عشـر�ن فكیـفبثمـانین ألـف جنیـه  ألف جنیـه، لكـن �قـول: هـذه فـاتورتي، شـارٍ 
 . ور اجتهد فیها القاضي والصلح خیرفمثل هذه األم

 .........  طالب:
لــي مــن هــذا  انســخ :إلــى ناســخ وقلــت لــه وذهبــت ـونســخة الكتــاب المستنســخ، أنــت معــك �تــاب تالفــ

انســخ لــي مــن هــذا الكتــاب نســخة. الكتــاب  :، �تــاب ال �صــلح لالســتعمال، وقلــت لــهنســخة الكتــاب
 أن یرجعــه مــع النســخة المستنســخة؟ ال بــدأم المستنســخ الــذي ُأخــذ منــه نســخة هــل یرمیــه الناســخ 

 . یرجعها
 ن؛ ألنـه"ونحو ذلـك بنـاًء علـى أنـه تـا�ع، �مـا �ضـمن نفـس المستصـنع أم ال؟ فـال �ضـم طالب:

و أود�عة عند الصانع. ومنها: في الصرف ما �ان من حلیة السیف والمصـحف ونحوهمـا تا�ًعـا 
 .غیر تا�ع. ومسائل هذا الباب �ثیرة"

وفیـه حلیـة ذهـب، هـل �جـوز أن تشـتري هـذا السـیف بـذهب، �اعتبـار أنـك  ار�ت سیفً تشا�عني أنت 
ال فـع الذهب المشترى غیـره مـن الـذهب بذهب، وم اوغیر ذهب؟ أنت إذا اشتر�ت ذهبً  اشر�ت ذهبً 

؟ اوالـــذهب تبًعـــ ،، لكـــن إذا �ـــان األصـــل غیـــر الـــذهبابـــد مـــن فصـــله، إذا �ـــان األصـــل وغیـــره تبًعـــ
مـا ُ�فصـل مثـل مـا �قـال أم ُ�فصـل  :، وفیـه شـيء مـن حلیـة السـیف، نقـولاسیف، أنـت تشـتري ذهًبـ
 في الخرز مع الذهب؟ 

 ما ُ�فصل. طالب:
ن مــال العبــد غیــر مقصــود لذاتــه، فمثلــه تــا�ع لــه، �أنــك اشــتر�ت دراهــم مــا ُ�فصــل �مــال العبــد؛ أل

لعكـس: لـو . لكن لما �انت هذه الدراهم مغمورة وال وقع لها في القیمة ثبتت تبًعا، أما اابدراهم وعبدً 
 ال بد أن ُ�فصل؛ ألن المقصود الذهب، �هللا أعلم.فبذهب ومعه شيء  ااشتر�ت ذهبً 

 .......  طالب:
 .نعم
 .......  ب:طال

 إذا فرط المستودع �ضمن.
 ....... طالب:
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 ؟ الیشتري ذهبً أم  اي جاء �شتري جاء لیشتري سیفً ذي جاء المشتري، الذلكن ال
 .ا�شتري سیفً  طالب:

 .ا�شتري سیفً 
 .......  طالب:
 ذهب.
 .......  طالب:

 ال �جوز استعماله.
ا. طالب:  نسبة قلیلة جد�

 ألنه مستعمل للذهب. ؛ �جوز استعمالهاولو �انت، إذا أمكن فصلها ال
 ....... طالب:
 كذلك.

 


