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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 �كتاب جامع ومر على غالب أبواب الفقه؟  ملسو هيلع هللا ىلصلنبي هذا �قول: من أول من شرح أحادیث ا

هـو  -علـى حسـب مـا وصـل إلینـا اآلن-الخطابي في شرحه للبخـاري وشـرحه لسـنن أبـي داود ُ�عـد 
 أول الشراح، أبو سلیمان الخطابي في أعالم السنن ومعالم السنن.

تكــون �قــول: أرجــو أن ُتجیــب عــن هــذا الســؤال: مــا هــي أفضــل طر�قــة لتثبیــت الحفــظ؟ و�یــف 
 مراجعة المحفوظ، هل ُ�جعل یوم في �ل أسبوع أو في �ل شهر؟ 

وع إال �ِهللا الحفظ ال بد من مراجعته ومتا�عته، المراجعة یومیة، ما �كفـي أن �كـون یوًمـا فـي األسـب
ــ ــاء  اإذا �ــان الحفــظ متقًن ــا فــي األســبوع یراجــع مــا حفظــه أثن مــن أجــل االطمئنــان علیــه �جعــل یوًم

 �حتاج إلى مراجعة في �ل یـوم، فـإذا حفظـت ،وفي بدایته ،�ان الحفظ غیر متقناألسبوع، أما إذا 
 نصیب هذا الیوم فإنك من الغد قبل أن تبدأ بنصیبه تراجع ما حفظتـه �ـاألمس حتـى تتقنـه، وذ�رنـا

هنا في مناسبات �ثیرة مـا ذ�ـره الشـیخ عبـد القـادر بـن بـدران فـي المـدخل عـن طر�قتـه فـي الحفـظ، 
بة المه طیب، وأ�ًضا تعلیم المتعلم طر�ـق الـتعلم للبرزنجـي أ�ًضـا �ـالم طیـب �النسـفلیراجع هناك �

 وال داٍع ألن نكرر ما ذ�رناه. ،للمحفوظ و�یفیة تثبیته، وشرحناه في مناسبات �ثیرة
 .نعم

 أحسن هللا إلیك.  طالب:
، نجمعـیالحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسـلم و�ـارك علـى نبینـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه أ

 أما �عد، 
ل واحد �المسألة التاسعة: ورود األمر والنهي على شیئین " :-رحمه هللا تعالى-فیقول المؤلف 

لمكلـف امنهما لیس بتا�ع لآلخر، وال همـا متالزمـان فـي الوجـود وال فـي العـرف الجـاري، إال أن 
ام في صـفقة ذهب قصده إلى جمعهما مًعا في عمل واحد وفي غرض واحد، �جمع الحالل والحر 

حـد، واحدة، ولنصطلح في هذا المكان على وضع األمر في موضع اإل�احة؛ ألن الحكم فیهمـا وا
 }ْضـــِل للااَِّ وا ِمـــْن فَ {َفاْنَتِشـــُروا ِفـــي اْألَْرِض َواْبَتُغـــوألن األمـــر قـــد �كـــون لإل�احـــة، �قولـــه تعـــالى: 

 .]"١٠[الجمعة: 
أهــل العلــم  ] وقــع �عــد حظــر، فكثیــر مــن٢[المائــدة:  اُدوا}{َوِ�َذا َحَلْلــُتْم َفاْصــطَ ألنــه وقــع �عــد حظــر، 

یرى أنه لإل�احة. والمحقـق أنـه �عـود األمـر إلـى مـا �ـان علیـه قبـل الحظـر، فاالنتشـار فـي األرض 
واالبتغـــاء مـــن فضـــل هللا والضـــرب فـــي األســـواق والبیـــع �ـــان قبـــل صـــالة الجمعـــة تنتا�ـــه األحكـــام 

ألمر �ما �ان. ومثله الصـید �عـد الحـل مـن اإلحـرام، قـد الخمسة، و�عد صالة الجمعة �ذلك �عود ا
فیجـب علیـه أن �صـید مـا تقـوم �ـه حیاتـه، وقـد  ،�كون واجًبـا �النسـبة لمـن اضـطر إلـى أكـل الصـید

یـر عـن ذ�ـح الحیـوان لغ �كون مستحب�ا، وقد �كون ممنوًعـا �مـا إذا قتـل الصـید لغیـر مأكلـه، فـالنهي
 . ثابت ةمأكل
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 .ا االختصار بهذا االصطالح""و�نما ُقصد هن طالب:
"ولنصــطلح فــي هــذا المكــان علــى وضــع األمــر فــي موضــع األمــر قــد �كــون لإل�احــة، هــو �قــول: 

لـب طلیشمل األمر والتخییر؛ ألن األحكام التكلیفیة منها ما هو طلب فعل، ومنها ما هـو  اإل�احة"
مـن أجـل  ؛یـز اإل�احـةمبـاح، فیجعلـون المـأمور �ـه المطلـوب فـي حكف، ومنها ما هو مخیر فیـه و 

أن �شــمل هــذا اللفــظ أكثــر مــن نــوع. فمــثًال فــي األمــر بتحیــة المســجد، مــع ورود النهــي �قولــون مــن 
أســباب التــرجیح: الحظــر مقــدم علــى اإل�احــة، وال یر�ــدون بــذلك أن الطلــب الثــاني مخیــر فیــه علــى 

الة تحیــة المســجد الســواء، ال، �عنــي مــن وجــوه التــرجیح قــالوا: الحظــر مقــدم علــى اإل�احــة. هــل صــ
 مباحة؟
 .......  طالب:

 . ولو �انت مأموًرا بها ،لكنها من هذا النوع، �جعلونها في مقابل الحظر
أن  "و�نما قصد هنـا االختصـار بهـذا االصـطالح، والمعنـى فـي المسـاق المفهـوم. فمعلـوم طالب:

لقصـد فـراد؛ ألن اكل واحد منهما غیر تا�ع في القصد �الفرض، وال �مكن حملهما على حكم االن
ثیًرا فـي �أ�اه، والمقاصد معتبرة في التصرفات، وألن االستقراء من الشـرع عـرف أن لالجتمـاع تـأ

 .أحكام ال تكون حالة االنفراد"
لـى عن، فـزواج أجنبـي منهمـا انعم. االجتماع له أحكـام، واالنفـراد لـه أحكـام. لـو أن رجـًال عنـده بنتـ

مبـاح، لكـن لـو أراد أن �جمـع بینهمـا محـرم. رجـل عنـده أَمـة واحدة منهما سـواء �انـت هـذه أو تلـك 
ولــــیس لــــه أن یبیعهمــــا  ،بــــاع، لـــه أن یبیعهمــــا مجتمعــــینوولـــدها، لــــه أن یبیعهمــــا، وملــــك الیمــــین یُ 

متفـــرقین. فـــالجمع والتفر�ـــق لـــه تـــأثیر فـــي الحكـــم. أ�ًضـــا جمـــع الســـائمة، جمـــع الغـــنم فـــي الصـــدقة 
صـدقة، خشـیة ال ؛وأحیاًنـا �منـع التفر�ـق ،أحیاًنـا ُ�منـع الجمـعوهذا له حكـم، و  ،وتفر�قها، هذا له حكم
 . وال �فرق بین مجتمع خشیة الصدقة ،وال ُ�جمع بین مفترق 

 "و�ستوي فـي ذلـك االجتمـاع بـین مـأمور ومنهـي مـع االجتمـاع بـین مـأمور�ن ومنهیـین، طالب:
 ."عن بیع وسلف، و�ل منهما لو انفرد لجاز -علیه الصالة والسالم-فقد نهى 

مــع وقــل مــن ذلــك التــأجیر المنتهــي �التملیــك، التــأجیر �مفــرده جــائز، والتملیــك �مفــرده جــائز، إذا جُ 
ى بینهما؟ أفتـى أهـل العلـم �منعـه وتحر�مـه؛ ألنـه �جمـع عقـدین فـي عقـد واحـد، واآلثـار المترتبـة علـ

 . إلى عقد قدكل عقد منهما تختلف عن اآلثار المترتبة على العقد الثاني، والضمان �ختلف من ع
"ونهــى هللا تعــالى عــن الجمــع بــین األختــین فــي النكــاح مــع جــواز العقــد علــى �ــل واحــدة  طالــب:

إذا «�انفرادهــا، وفــي الحــدیث: النهــي عــن الجمــع بــین المــرأة وعمتهــا، والمــرأة وخالتهــا، وقــال: 
، وهـو داخـل �ـالمعنى فـي مسـألتنا مـن حیـث �ـان للجمـع حكـم لـیس »فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم

لالنفـراد، فكـان االجتمـاع مـؤثًرا، وهـو دلیـل، و�ـان تـأثیره فـي قطـع األرحـام وهـو رفـع االجتمـاع، 
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وهو دلیل أ�ًضا على تأثیر االجتماع. وفي الحدیث: النهي عـن إفـراد یـوم الجمعـة �الصـوم حتـى 
 .�ضم إلیه ما قبله أو ما �عده"

ان واحـد فـي آن واحـد ممنـوع، ال صالة الجماعة مأمور بها، و�قامة جماعة ثانیـة فـي وقـت فـي مكـ
تجــوز؛ ألنهــا تنــافي مقتضــى شــرعیة الجماعــة، فــإذا الجماعــة �اعتبارهــا أنهــا مــأمور بهــا مــن هــذه 
ـــر العكســـي المنشـــود مـــن وراء شـــرعیة صـــالة  ـــب علیهـــا األث ـــار أنهـــا یترت ـــة، و�اعتب ـــة مطلو� الحیثی

 الجماعة ُمنع منها أن تقام في مكان واحد أكثر من جماعة. نعم. 
 تكون �اطلة �ا شیخ من �صلي؟ الب:ط
 . لكن التحر�م ظاهر ،، البطالن صعبال

 .......  طالب:
كلهــا فـــإذا �ـــان یتـــأثر اإلمـــام ومـــن معـــه فـــي الجماعـــة األولـــى؛ ألن الجماعـــة إنمـــا ُشـــرعت لأللفـــة، 

 و�قامة جماعة ثانیة تناقض ما ُشرعت من أجله الجماعة.
 المغرب والعشاء........  طالب:

 ال یرى المنع من اختالف النیة هذا مؤثر، أما من یرى الفرق بـین، أو یـرى المنـع مـن أنعند من 
ألن  ؛مـــا عنـــدهم مشـــكلة فـــي أن تقـــام ؤالءهـــف�صـــلي الظهـــر خلـــف العصـــر أو العكـــس �الحنابلـــة، 

 . لكن یبقى أنه یبحث عن مكان ثانٍ  المعارض أقوى،
 .......  طالب:

ودخــل نــاس �صــلون وأنــت  ،إمــام كالجماعــة، تصــور أنــ ال ال ال ال ینــافي مقتضــى مــا ُشــرعت لــه
 . ! ال ال، صعب ذلك، شاق على النفستصلي
ا �عـده، "وفي الحدیث: النهي عن إفراد یوم الجمعة �الصوم حتى ُ�ضم إلیه ما قبله أو مـ طالب:

 و�ذلك نهى عن تقدم شهر رمضان بیـوم أو یـومین، وعـن صـیام یـوم الفطـر، لمثـل ذلـك أ�ًضـا.
 جمـع المفتــرق وتفر�ـق المجتمـع خشـیة الصــدقة؛ وذلـك �قتضـي أن لالجتمـاع تــأثیًراونهـى عـن 

یس لـــیس لالنفـــراد، واقتضـــاؤه أن لالنفـــراد حكًمـــا لـــیس لالجتمـــاع یبـــین أن لالجتمـــاع حكًمـــا لـــ
یًرا فـي لالنفراد، ولو في سـلب االنفـراد. ونهـى عـن الخلیطـین فـي األشـر�ة؛ ألن الجتماعهمـا تـأث

 .تعجیل صفة اإلسكار"
 اوخمـرً  اال شـك أنـه حـرام، والعنـب یتخـذ عصـیرً  امـع عنـب، التمـر ُیتخـذ خمـرً  اتمرً  وضعت�عني لو 

�مفرده حرام، لكن إذا ُخلط التمر مع العنب صار أسرع في تخمـره، فیكـون جمعهمـا ولـو فـي المـدة 
كـن للعنـب، یتـأخر تحولـه إلـى مسـكر، التمـر أو ا االتي ال یتخمر فیها إذا أفرد؛ ألنه إذا �ـان مفـردً 

 . أسرع إلیه التخمر فیكون حكمه أشدإذا جمعا 
و "وعــن التفرقــة بــین األم وولــدها، وهــو فــي الصــحیح. وعــن التفرقــة بــین األخــو�ن، وهــ طالــب:

 .حدیث حسن، وهو �ثیر في الشر�عة"



 
 

 

 
 
 

٥  
 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=٥ 

�ن لكن �ختلف التفر�ق بین األم وولدها والتفر�ق بین األخو�ن من حیث الحكـم، التفر�ـق بـین األخـو 
 . أمٍّ وثمرة فؤادها أو فلذة �بدهاسیما إذا �انا �بیر�ن األمر فیه أسهل من التفرقة بین  ال

 ....... ؟ طالب:
 . هو �الصحیح، ال َوْهم من المؤلف ما ،�الترمذي، ال ،ال ما هو �الصحیح، ال ال

ه فــي ر "وأ�ًضــا، فــإذا أخــذ الــدلیل فــي االجتمــاع أعــم مــن هــذا، تكــاثرت األدلــة علــى اعتبــا طالــب:
 .الجملة، �األمر �االجتماع والنهي عن التفرقة؛ لما في االجتماع من المعاني"

ُقوا} ِ َجِمیًعا َوَال َتَفرَّ  ].١٠٣[آل عمران:  {َواْعَتِصُموا ِ�َحْبِل للااَّ
ت فـي "كاألمر �االجتماع والنهـي عـن التفرقـة؛ لمـا فـي االجتمـاع مـن المعـاني التـي لیسـ طالب:

 .والتظاهر" االنفراد، �التعاون 
 . والتقوى، ال على اإلثم والعدوان المراد �التعاون والتظاهر على البر

 ."و�ظهار أبهة اإلسالم وشعائره" طالب:
 . نعم. إظهار القوة أمام العدو

 ."و�خماد �لمة الكفر، ولذلك ُشرعت الجماعات والُجمعات واألعیاد" طالب:
ال اع، و�ن �ــان فیهــا شــيء مــن اإلخــالل ممــا نعــم. ُشــرعت صــالة الخــوف إلخافــة العــدو �االجتمــ

 . �جوز اإلخالل �ه في حال السعة
 ."وشرعت المواصالت بین ذوي األرحام" طالب:

 .�عني الصالت
ُذم و خصوًصــا و�ــین ســائر أهــل اإلســالم عموًمــا، وقــد ُمــدح االجتمــاع  األرحــام "بــین ذوي  طالــب:

ذا هــر ذلــك ممــا فــي دي إلیهــا، إلــى غیــاالفتــراق، وُأمــر �إصــالح ذات البــین وُذم ضــدها ومــا یــؤ 
وجـه  راق، وهـذافاالعتبار النظري �قضي أن لالجتماع أمًرا زائًدا ال یوجد مع االفت المعنى. وأ�ًضا

ال تكـون  تأثیر االجتماع. ولالفتراق أ�ًضـا تـأثیر مـن جهـة أخـرى؛ فإنـه إذا �ـان لالجتمـاع معـانٍ 
 ."في االفتراق، فلالفتراق أ�ًضا معاٍن ال تز�لها

نعم. لالفتراق معاٍن ال توجد في االجتماع، �عنـي فـي المحسوسـات لـو أن عنـدك سـیارة جدیـدة مـن 
ـــةالو�الـــة، وفككـــت هـــذه الســـیارة وجلســـت �الشـــارع: مـــن �شـــتري  ؟ مـــن �شـــتري �ـــذا ا�مفردهـــ العجل

 اثم �عت ما �مكن أن �سـتفاد منهـا تشـلیحً  ،�مفرده؟... ضیعت السیارة، �عني مثل إذا صارت تالفة
ا منهـمعنى أن اإلنسان �شـتري  ماهي مجتمعة لها قیمة، ومفرقة ما لها قیمة. �عني و غیره، ال.  أو

ي ومــا عنــده ســیارة؟ فهــذا نظیــر مــا تقــدم: إذا �ــان لالجتمــاع میــزة، إذا �ــان لالجتمــاع أثــر فــ شــیًئا
 في الحكم.  االحكم فإن لالفتراق والتفر�ق أثرً 
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الـة  تز�لهـا حالال تكون في االفتراق، فلالفتراق أ�ًضا معاٍن  "فإنه إذا �ان لالجتماع معانٍ  طالب:
 االجتمــاع. فــالنهي عــن البیــع والســلف مجتمعــین قضــى �ــأن الفتراقهمــا معنــى هــو موجــود حالــة

 .االجتماع وهو االنتفاع �كل واحد منهما؛ إذ لم یبطل ذلك المعنى �االجتماع"
مـع  وال تـزال قائمـة ولـو ُضـم ،نعم. البیع الحكمة منه قائمة ولو ُضم إلیه غیـره، والسـلف لـه حكمتـه

ــأثرت الحكمــة،مــا وثبــت النهــي عنه ،البیــع لكــن ورد  مجتمعــین، لكــن الحكمــة موجــودة، �عنــي مــا ت
 . الدخل علیه من جهة أخرى 

 ."ولكنهما نشأ بینهما معًنى زائد ألجله وقع النهي" طالب:
 ما �ستفید من األختین؟ أإذا جمع بین األختین  �عني
 بلى.

كمـا �ســتفید مـن الــزوجتین األجنبیتـین عــن �عـض؟ �ســتفید، لكـن أ�ًضــا �عـد المعنــى الـذي مــن أجلــه 
تـین ُمنع الجمع له أثره البالغ في الحكم من قطیعـة الـرحم واألضـرار المترتبـة علـى الجمـع بـین األخ

 . ِحكم النكاح قائمةفها، و�ال وخالتو�ین المرأة وعمتها والمرأة 
 .......  طالب:

 . ل �جوازه، وعند الجمهور النص عام�ملك الیمین، هذا عند الشافعیة القو 
ن ه الجمـع بـی"وز�ادة المعنى في االجتماع ال یلزم أن ُ�عدم معـاني االنفـراد �الكلیـة، ومثلـ طالب:

فــي  معــاٍن ال تكــون  ان لالجتمــاعفــإن �ــ عنــاه ممــا ُذكــر مــن األدلــة. وأ�ًضــااألختــین ومــا فــي م
نَي لـو فراد فـي االجتمـاع خـواص ال تبطـل �ـه، فـإن لكـل واحـد مـن المجتمعـین معـاناالنفراد، فلال 

 .�طلت لبطلت معاني االجتماع �منزلة األعضاء مع اإلنسان"
د فالكـن مـا �مكـن أن �سـت ا،�سـتفاد منهـ أن �مكـن العجلـةومثل مـا قلنـا فـي السـیارة، أجـزاء السـیارة، 

�قــدر مــا �ســتفاد مــن الصــورة المجتمعــة إذا �انــت جدیــدة ومســتعملة وماشــیة مــا فیهــا إشــكال.  امنهــ
 نعم. 

"فإن مجموعهـا هـو اإلنسـان، ولكـن لـو ُفـرض اجتماعهـا مـن وجـه واحـد وعلـى تحصـیل  طالب:
وهكـذا  معنى واحد لبطل اإلنسان، بل الرأس �فید ما ال تفیده الید، والید تفید ما ال تفیده الرِّجـل،

األعضــاء المتشــابهة �العظــام والعصــب والعــروق وغیرهــا، فــإذا ثبــت هــذا فــافهم مثلــه فــي ســائر 
االجتماعات. فاألمر �االجتماع والنهي عن الفرقة غیر مبطل لفوائد األفراد حالة االجتماع، فمـن 

 اراق أ�ًضـا حالـة االجتمـاع. وأ�ًضـحیث حصـلت الفائـدة �االجتمـاع فهـي حاصـلة مـن جهـة االفتـ
فمن حیث �ان االجتماع في شیئین �صح استقالل �ل واحـد منهمـا �حكـم، �صـح أن ُ�عتبـَرا مـن 
ذلك الوجه أ�ًضا، فیتعارضان في مثل مسـألتنا حتـى ُینظـر فیهـا، فلـیس اعتبـار االجتمـاع وحـده 
�أولى من اعتبار االنفراد. ولكل وجه تتجاذ�ـه أنظـار المجتهـدین. و�ذا �ـان �ـذلك، فحـین امتـزج 
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ــذین حكمهمــا حكــم الشــيء األ مــران فــي المقصــد صــاَرا فــي الحكــم �ــالمتالزمین فــي الوجــود الل
 .الواحد، فال �مكن اجتماع األمر والنهي مًعا فیهما �ما تقدم في المتالزمین"

 ،فــي وقــت واحــد، أمــا إذا انفكــت الجهــة فقــد یوجــد األمــر ،مــن جهــة واحــدة ،نعــم. فــي شــيء واحــد
ح األمــر و�وجــد النهــي، لكــن مــع انفكــاك و�رتــب العقــاب علــى  ،و�رتــب علیــه الثــواب ،الجهــة �صــحَّ

وال یــؤثر فــي األمــر، لكــن مــع اتحــاد الجهــة �كــون الشــيء الواحــد فــي وقــت واحــد مــن جهــة  ،النهــي
 . نهی�ا عنه؛ هذا ال �مكن أن �صححواحًدا �كون مأموًرا �ه م

ن مــال، فــإن مــن العلمــاء "وال بــد مــن حكــم شــرعي یتوجــه علیهمــا �ــاألمر أو �ــالنهي أو  طالــب:
ان الشـأن جري علیهمـا حكـم االنفكـاك واالسـتقالل اعتبـاًرا �ـالعرف الوجـودي واالسـتعمال، إذا �ـ�ُ 

جمع تَ في �ل واحد منهما االنفراد عن صاحبه، والخالف موجود بین العلماء في مسألة الصفقة 
 .بین حرام وحالل، ووجه �ل قول منهما قد ظهر"

ن، جمع بین تمر وخمـر فـي صـفقة واحـدة، مائـة صـاع مـن التمـر وعشـرة �عني من جمع بین شیئی
وأن فیهــا مــا ال �جــوز بیعــه  ،أزقــة مــثًال مــن الخمــر �قیمــة واحــدة، مــن نظــر إلــى أن الصــفقة واحــدة

و�ــرد الخمــر.  ،�ــأن یؤخــذ التمــر �قیمتــه ،أ�طــل البیــع، ومــن رأى إلــى أنــه �مكــن تفر�ــق هــذه الصــفقة
 . ولكل ومنهما وجهه �ما قال المؤلفلم، والخالف معروف عند أهل الع

 .......  طالب:
 ین؟ أ

  ُیلغى البیع؟ أمفي هذا، �فصل  طالب:
 . إلغاء البیع متجه؛ ألنه عقد واحد

 ....... طالب:
 ال.

 .......  طالب:
 تفر�ق الصفقة �سمونها.

 .......  طالب:
 . ى ما هو �عینضمن البیع، ذاك معن هذا من ضمن البیع، عین محرمة من لكنال، 

 .......  طالب:
هو عقد واحد اشـتمل علـى محـرم ومبـاح، مثـل اإلجـارة المنتهیـة �التملیـك �قولـون: �مكـن تصـحیحه 

ألن النهــي معنــوي مــا هــو بــذات  ؛و�ســتمر عقــد اإلجــارة، �مكــن تصــحیحه ،التملیــكو �إلغــاء البیــع 
 . �صحح �حالأن مثل خمر یباع ما �مكن  عینیة محرمة، ما هو
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 وأن لـه ،اع"وال �قال: إن الذي �ساعد علیه الدلیل هو األول؛ فإنه إذا ثبت تـأثیر االجتمـ :طالب
لتـا�ع مـع حكًما ال �كون حالة االنفراد، فقد صار �ل واحد من األمـر�ن �النسـبة إلـى المجمـوع �ا

 .المتبوع، فإنه صار جزًءا من الجملة، و�عض الجملة تا�ع للجملة"
مقصود للمشتري ومقصود للبائع، لكـن قـد یبـاع �عقـد واحـد مبـاح وحـرام، نعم؛ ألن �ل واحد منهما 
ــالمحرم، و�قــول: ال مــانع ،والمشــتري محتــاج للمبــاح ــ ،لكنــه ُألــزم � ــا أشــتري المبــاح وأســتفید من  ،هأن

 و�كون اإلثم على البائع، �بائع الكلب مثًال؟  ،والمحرم أتلفه. ُ�صحح مثل هذا أو ال
 .......  طالب:

والمشـتري  لـو أنـي �عتـه! ؟�الكلـب فعـلأمـاذا شخص معه �بش و�لب، و�قـول البـائع: أنـا المسألة: 
 و�أكله، لكن ما فیه مفر من أن �شتري االثنین. أما الكبش فیذ�حه ،ما له حاجة �الكلب

  إذا صار الكلب في حكم التا�ع؟ طالب:
 تا�ع.

 ؟ما له أثرالكلب  طالب:
 .......  طالب:

یبــاح للمشــتري للحاجــة، وهــذا الكلــب ال  ،�قــال: �شــتر�ه للحاجــة وهــه، إلیــ محتــاجلســت ��قــول: أنــا 
 ینطبق علیه شرط البیع الذي هو أن تكون العین مباحة النفع من غیر حاجة.

 أبیحت المیتة �الضرورة. لكن لو أبیح الكلب للحاجة منفرًدا أو طالب:
 .نعم

  فألن تباح هذه الصورة أولى. طالب:
، لكـــن أنـــا محتـــاج للكـــبش مـــا لقیـــت غیـــره، وأنـــا محتاجهـــالســـت أنـــا  :�قـــولي المشـــتر ...... تبـــاح 

 مضطر لشراء الكلب تبًعا، ما قصدته للعقد. 
 .......  طالب:

ا مــاج للكــبش، �قــول: أنــا عنــدي ضــیوف و �عنــي هــل لــه وقــع فــي الــثمن أو لــیس لــه وقــع؟ هــو محتــ
 لقیت إال هذا، وصاحبه �قول: ما أنا ببائعه إال هو والكلب.

 .......  الب:ط
 ؟ ماذا

 ....... 
 كیف؟ 
 العقد �شكل صوري. یوقع.......  طالب:

 نقول: الحاجة للكبش مثل الحاجة للكلب في هذا العقد.
  �جوز أن �شتر�ه؟ طالب:
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 فیجوز أن �شتر�ه. نعم. 
 أحسن هللا إلیك .......  طالب:
 . ، بیع عین �عیننعمبیع �لب �كلب، نعم، 

وً�ـا لى ذلك ما مر فـي �تـاب األحكـام مـن �ـون الشـيء مباًحـا �ـالجزء مطل"ومن الدلیل ع طالب:
 .�الكل، أو مندوً�ا �الجزء واجًبا �الكل"

لمثـال علـى ا، وقد �كون مكروًها �ـالجزء محرًمـا �الكـل. مـن اللـي یـذ�ر "مندوً�ا �الجزء واجًبا �الكل"
 هذا الذي ذ�رناه في وقته؟ 

 .......  طالب:
 ؟ ماذا

  الجزء واجب �الكل؟� مندوب طالب:
 واجب �الكل.

 ....... الز�اة. طالب:
 .نعم

 .......  طالب:
ا مـالـوتر منـدوب �ـالجزء، لكـن  ،ال ال، هذا القدر الزائـد علـى الواجـب، ال ال. �عنـي منـدوب �ـالجزء

زء عمره �له ما أوتر، اإلمام أحمد �قول: رجـل سـوء ینبغـي أن تُـرد شـهادته. مكـروه �ـالج یهداوم عل
 فعلـه مـرة، لكـن إذا �ـانم �الكل، �قولون: إن جهر في سر�ة أو أسر في جهر�ـة ُ�ـره، لكـن إذا محر 

هـذا �كفـي  ،جهـر بهـالصـالة الظهـر  امـا صـف إماًمـ، و�لاما صف لصـالة الفجـر قـرأ سـر� دیدنه؟ �ل
 ُ�ره أو مبتدع؟  :أن �قال
 .مبتدع طالب:

 نعم، مبتدع �حرم �الكل، لكن �الجزء له حكمه. 
 ؟هذا �طرد طالب:

 ؟ماذا
 .......  �طرد طالب:
 .نعم�طرد 
 .......  كل من ترك طالب:

 ، �ل من ترك ما جاء �ه الشرع معرًضا عنه وهذا دیدنه إن �ان مكروًها صار محرًما.نعم
 ما یتعارض مع حدیث األعرابي؟ طالب:

 ؟ ماذا
 ؟» أفلح...«: ما یتعارض مع حدیث ....... ثعلبة واألعرابي ....... طالب
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 من الذي ُترد شهادته؟ ف�جب أن ُترد شهادته.  ،اإلمام أحمد �قول: الذي یترك الوتر رجل سوء
 .الفاسق طالب:

 الفاسق.
 أحسن هللا إلیك. طالب:
 نعم. 

 .......  طالب:
 �عني؟ أیهم أیهم؟ وماذا 
 .......  كأن، "أو مندوً�ا �الجزء واجًبا �الكل" طالب:

 . نه تقدم بیانهأل ؛ال ال ال، أفراد أفراد
رد َیــ"وســائر األقســام التــي �ختلــف فیهــا حكــم الجــزء مــع الكــل، وعنــد ذلــك ال ُیتصــور أن  طالــب:

 .األمر والنهي مًعا، فإذا نظرنا إلى الجملة وجدنا محل النهي موجوًدا في الجملة"
صــیغة  ن ز�ــارة القبــور للنســاء مباحــة مــا لــم تكثــر، فیــرد فیهــاإ :هنــا مســألة وهــي مــا قالــه �عضــهم

 ،ز�ـارة، فإذا ُمنع مـا �قتضـیه صـیغة المبالغـة مـن اإلكثـار مـن ال»لعن هللا زوارات القبور«المبالغة: 
ن علـة مـما �جـري علیـه هـذا الكـالم؟ نقـول: إذا نظرنـا إلـى ال :أو نقول ؟فهل األفراد ُتمنع تبًعا لذلك

 . هي موجودة في اإلقاللفاإلكثار، 
ا تعلـق دنا محل النهـي موجـوًدا فـي الجملـة، فتوجـه النهـي لمـ"فإذا نظرنا إلى الجملة وج طالب:

احـد مـن و �ه من ذلك، ووجه ما تقدم في تعلیل المازري وما ُذِكَر معه؛ ألنا نقول: إن صـار �ـل 
 .ا�ًعا"الجزأین �التا�ع مع المتبوع، فلیس جزء الحرام �أن �كون متبوًعا أولى من أن �كون ت

 . و متبوًعاحرام سواء �ان تا�ًعا أوالحرام 
وأمــا  "ومــا ُذكــر فــي �تــاب األحكــام ال ُینكــر، ولــه معــارض وهــو اعتبــار األفــراد �مــا مــر. طالــب:

یـره، غتوجیه المازري، فاعتباره مختلف فیه، ولیس من األمر المتفق علیه في مـذهب مالـك وال 
 ."فهو مما �مكن أن یذهب إلیه مجتهد، و�مكن أن ال

 حسب ما یترجح له.��عني هو خاضع الجتهاد المجتهد 
 .كافٍ 

 .......  طالب:
 من هذا الكتاب، �تاب األحكام من هذا الكتاب.

 و�تاب المقاصد؟ طالب:
 معك؟ أي طبعة؟ ماذا من هذا الكتاب أ�ًضا. 

 دار ابن .......  طالب:
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�تــاب المقاصــد مقاصــد المكلفــین، شــف أول  ، األحكــام هنــا فــي هــذا المجلــد، القســم الثــاني مــننعــم
 الثالث. ،ي معكذي معك، أول الذال دالمجل

 .......  طالب:
مـــا عنـــدك األحكـــام؟ هـــو اإلشـــكال فـــي الكتـــاب أنـــه فیـــه استرســـال وتطو�ـــل، وال �مكـــن اإلحاطـــة 

ب �مقاصــده إال لمــن �قــوم بتلخیصــه وجمــع أطرافــه، ومــن أولــه إلــى آخــره ُتجمــع أطرافــه، أوًال األبــوا
م یلخــص �ــل مســألة فــي أســطر، بــدل مــا یــتكلم علیــه الكلیــة، ثــم رءوس المســائل الداخلــة �عــدها، ثــ

�عشــر صــفحاته تلخــص مقصــودها �خمســة أســطر أو مــا �قــرب منهــا، حینئــذ تتصــور الكتــاب. و�ال 
 الكتاب �طر�قة المؤلف تصوره �امًال صعب.ف

 .......  طالب:
 المهم أنها مسائل تندرج تحت الكل.

 .......  طالب:
 الطالب.ما نوصي �ه ، وهذا نعمیلخص لنفسه 

 


