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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 أحسن هللا إلیك.  طالب:

 أما �عد، ، والصالة والسالم على رسول هللا ،الحمد هلل
ل واحـد المسـألة العاشـرة: األمـران یتـواردان علـى شـیئین �ـ" :-رحمه هللا تعـالى-فیقول المؤلف 

منهما غیـر تـا�ع لصـاحبه، إذا ذهـب قصـد المكلـف إلـى جمعهمـا فـي عمـل واحـد أو فـي غـرض 
اد نـى االنفـر س فـي االنفـراد، �مـا أن معواحد، فقد تقدم أن للجمع تأثیًرا، وأن في الجمع معًنى لی

، فـإن ال یبطل �االجتماع. ولكـن ال �خلـو أن �كـون �ـل منهمـا منـافي األحكـام ألحكـام أخـر أو ال
كــان �ــذلك رجــع فــي الحكــم إلــى اجتمــاع األمــر والنهــي علــى الشــیئین �جتمعــان قصــًدا؛ وذلــك 

 مقتضى المسألة قبلها. 
م شــرعیة تقتــرن �ــه، فهــي منوطــة �ــه علــى مقتضــى ومعنــى ذلــك: أن الشــيء إذا �ــان لــه أحكــا

المصالح الموضوعة فـي ذلـك الشـيء، و�ـذلك �ـل عمـل مـن أعمـال المكلفـین، �ـان ذلـك العمـل 
من حیـث فعادًة أو عبادًة، فإن اقترن عمالن و�انت أحكام �ل واحد منهما تنافي أحكام اآلخر، 

صـالح، ام المتنافیة التـي وضـعت المصاَرا �الشيء الواحد في القصد االجتماعي، اجتمعت األحك
نفـراد، مصالح على مـا �انـت علیـه حالـة اال  فتنافت وجوه المصالح وتدافعت، و�ذا تنافت لم تبقَ 

َ�ا فـي فاستقرت الحال فیها على وجه استقرارها في اجتماع المأمور �ه مع المنهي عنه، فاسـتو 
ــام؛ ألن النهــي �عتمــد المفاســد، واألمــر �عتمــد  ــافي األحك ــؤدي تن ــى إالمصــالح، واجتماعهمــا ی ل

 ."تناع �ما مر، فامتنع ما �ان مثلهاالم
 �عني في المسألة السا�قة.

الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه 
 أجمعین.

 تــا�ع لآلخــر، وهــذهفــي المســألة الســا�قة فــي األمــر�ن اللــذین یتــواردان علــى شــیئین �ــل واحــد منهمــا 
المســـألة غیـــر تـــا�ع لآلخـــر. فهـــذا الفـــرق بـــین المســـألتین، ففـــي هـــذه المســـألة مـــن أوضـــح األدلـــة أو 

ار األمثلة على ذلك: إذا اجتمع في عقد واحد أمـران آثـار �ـل واحـد منهمـا تنـافي آثـار اآلخـر، اآلثـ
 المترتبة على أحد الشیئین تنافي اآلثار المترتبة على الشيء اآلخر. 

وضــح ذلــك المثــال: حینمــا �شــاع و�ــدرج بــین النــاس اآلن اإل�جــار المنتهــي �التملیــك، فعنــدنا العقــد ی
و�شتمل على بیـع فـي  ،�شتمل على أمر�ن: إ�جار و�یع؛ ألن التملیك بیع، فهو �شتمل على إ�جار

ر عقد واحد. اآلثار المترتبة علـى اإل�جـار شـيء تختلـف مـع اآلثـار التـي تترتـب علـى البیـع، وأظهـ
هــذه اآلثــار: إذا تلفــت الســلعة قبــل تمــام العقــدین فتكــون علــى ضــمان مــن؟ مقتضــى اإل�جــار أنهــا 

ر؛ ألن المســـتأجر مـــؤتمن، فـــإذا لـــم �فـــرط  مـــا علیـــه شـــيء، فعلـــى ضـــمان صـــاحب الســـلعة المـــؤجِّ
ن التـــأمین �حــل هـــذا اإلشـــكال، إ :ومقتضــى البیـــع أنهــا مـــن ضـــمان المشــتري. دعونـــا ممــا �قولـــون 
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ال یوقـع فـي  اشـرعی�  المعول علیه في أمر غیر شرعي هـذا لـیس �حـل، إننـا نر�ـد حـال�  التأمین الحل
هـذا ال �ـأتي الشـرع �ـه، �منعـه، فو�وقع في خصومة ونـزاع،  ،إشكال؛ ألن �ل عقد یوقع في إشكال

على مجر�ات العقد الشـرعي و�اطنهـا  ومن ذلكم العقود التي لها ظاهر و�اطن، التي ظاهرها ماشٍ 
 .لكمخالف لذ

هنـــت بهـــذه القـــروض، عـــون البیـــوت التـــي علیهـــا قـــروض، ورُ ومـــن ذلكـــم بیـــع المرهـــون: النـــاس یبی 
أنهــا تحــل اإلشــكال، والبیــت فــي الظــاهر �اســم  -علــى حــد زعمهــم -و�تــداولون بیــنهم عقــوًدا خفیــة

وقـد  ،وصـدر العفـو عنـه ،المقرض األصلي. یترتب على ذلك آثار �ثیرة: مات المقتـرض األصـلي
 فالن من الناس، والتزم المشتري �سداد األقساط، العفو عمن؟ على أیهم؟  �اعه على

 .األول طالب:
 .......  طالب:
 .األول طالب:

ض أو المقتــَرض مــن أجلــه الــذي هــو البیــت؛ ألنــه مرهــون، الــدین هــل المالحــظ فــي القــرض المقتــرِ 
ــــر، و�وجــــ ــــي إشــــكال �بی ــــع ف ــــة. هــــذا یوق ــــذات المــــال، �عــــین المــــال الراهن ــــق ب ــــرة تعل د مســــائل �ثی

وخصومات، وتنتهي في النها�ة إلى صلح، لماذا؟ ألنهم ما خطوا الخطوات الشرعیة في مثـل هـذه 
األمور. لـو أن المسـألة حینمـا أراد أن �شـتري البیـت مـن المقتـرض األصـلي، ذهبـوا إلـى الصـندوق 

ـــا انحـــل اإلشـــكال. لكـــن فـــي الظـــاهر المـــدین األصـــل الم ـــوا القـــرض �اســـم فـــالن، فهن قتـــرض وحول
 الذي �سدد الدیون المشتري الثاني.  وهاألصلي، وفي الباطن المدین 

أنهـم �عفـون  -قهـم هللاوفَّ -ولین ؤ طیب، مات المقترض األصلي وعفـي عنـه؟ ألن النظـام عنـد المسـ
ألن وصــف المــوت لــه أثــر فــي العفــو وهــو  ؛عــن المیــت، هــل العفــو �كــون مــن نصــیب المقتــرض

 وانتهت األقساط؟  ،�سدد األقساط؛ ألنه یتعامل مع أقساطأو أن العفو �كون عمن  ،المیت
یوقع  هذه العقود التي توقع في مثل هذه اإلشكاالت ال �أتي الشرع بها، واإل�جار المنتهي �التملیك

فــي إشــكال �بیــر، إذا تلفــت الســیارة ففــي ضــمان مــن؟ مقتضــى اإل�جــار أنهــا مــن ضــمان صــاحب 
د العقـد �قتضـي أنـه مـن ضـمان المشـتري. فهـذا �حصـل فیـه السلعة، ومقتضى البند الثـاني مـن بنـو 

 ؟ مجهوًال �كون إشكال �بیر، علًما �أن البیع وقع على شيء مجهول، �یف 
 .......  طالب:

�عــد خمــس ســنوات، خمــس ســنین أقســاط ســتین شــهًرا، ثــم �عــد ذلــك الســیارة �عشــرة آالف، الســیارة 
ـــ ـــاس و�حتمـــل أنهـــ ،قیمتهـــا ا�حتمـــل أن تكـــون �عشـــر�ن ألًف ا مـــا تســـوى وال ألفـــین؛ ألن اســـتعمال الن

 یتفاوت. وهذا الذي جعل أهل العلم �فتون بتحر�م مثل هذا العقد، و�ن أفتى �ه من أفتى.
المقصود أن مدار المسألة على مثـل هـذا، فـإذا اشـتمل أو اشـتمل الشـيء علـى تـوارد علـى أمـر�ن، 

 مقتضى أحدهما یتنافى مع مقتضى اآلخر، فإنه ُ�منع.
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"الســـلف ، إلـــى آخـــره، و"المغابنـــة والمكا�ســـة..."فـــي مثالـــه عـــن البیـــع والســـلف؛ ألن البیـــع  وجـــاء
الذي هو القرض، �قتضي اإلرفاق والمسامحة بین الناس. فرق بـین مغابنـة ومكا�سـة ممـا  �قتضي"

 .-جل وعال-امحة وطلب أجر من هللا �قتضي البیع ومماكسة، ومس
ــب: ــ ملسو هيلع هللا ىلص"وأصــل هــذا نهــي النبــي  طال ــة عــن البی ــع �قتضــي المغابن ــاب البی ع والســلف؛ ألن �

ــل الســلف ــا داَخ ــإذا اجتمع ــاب الســلف �قتضــي المكارمــة والســماح واإلحســان، ف  والمكا�ســة، و�
و المعنى الذي في البیع، فخرج السـلف عـن أصـله؛ إذ �ـان مسـتثًنى مـن بیـع الفضـة �الفضـة أ

 .الذهب �الذهب نسیئًة"
الـــذي هـــو  ،ر�ـــو�ین �حـــرم فیهمـــا التفاضـــل والنســـأاألصـــل أن القـــرض داخـــل فـــي المعاوضـــة بـــین 

وال ترد في القرض إال إذا �ـان مـن �ـاب  ،التأجیل، ومقتضى القرض النسأ. نعم، المفاضلة محرمة
ـــي  ،حســـن االقتضـــاء ـــه الصـــالة والســـالم-أو حســـن القضـــاء. النب خیـــاًرا  استســـلف �كـــًرا وردَّ  -علی

 من غیر مشارطة. ر�اعی�ا، هذا من حسن القضاء، هذا ما فیه إشكال
وأن �كــون یــًدا بیــد. ومقتضــى القــرض أال  ،األصــل أن �كــون یــًدا بیــد، ألــف �ــألف مــن غیــر ز�ــادة

أ منع النسـ في. األصل أن مثل هذا العقد داخل او�ال ما صار قرًض  ،�كون یًدا بید، تقرضه مؤجالً 
، ال بـد أن �كـون اختلفت وصارت من جنس واحـد، إذا �ـان یـًدا إذاإذا اتحدت األصناف، أو حتى 

ر�ـا  عقـد بیـع صـار :�خالف عقد البیع؛ ألنا لـو قلنـا ،یًدا بید، والقرض لیس یًدا بید. هذا لیس �عقد
 النسیئة، لكنه عقد إرفاق مبني على المسامحة والمكارمة واإلحسان.

قد �قول قائل: إن عقد المسامحة والمكارمة واإلحسان قد یتحول إلـى مشـادة، یتـأخر المقتـرض فـي 
و�ماطــل، ثــم �ضــطر المقــرض إلــى الشــكوى والرفــع إلــى والة األمــر. ال شــك أن هــذا لــیس  ،التســدید

 من حسن القضاء، ولیس من �اب المكافأة مكافأة المحسن �ما یلیق �ه.
واشـــترط المقتـــرض زمًنـــا للتســـدید، قـــال: أر�ـــد أن  ،یـــرد علـــى هـــذا أنـــه إذا أقرضـــه مبلًغـــا مـــن المـــال

 أسددك إ�اه �عد سنة. الجمهور على أن القرض ال �قبل التأجیل، فإذاعلى أن  ،تقرضني مبلغ �ذا
قبــل التأجیــل صــار ر�ــا النســیئة، �معنــى أنــه لــو أقرضــه وقــال: تــرى مــا عنــدي شــيء إال �عــد ســنة، 

ــا  ؛بإمكانــه أن �طالبــه �ــه غــًداف ألن القــرض ال �قبــل التأجیــل، لــو قبــل التأجیــل مشــارطة لصــار ر�
؛ -رحمـه هللا-وهو رأي شیخ اإلسالم ابـن تیمیـة  ،لكیة أنه �قبل التأجیلالنسیئة. ومعروف عند الما

ألن المسلمین على شروطهم، وقد یتضرر المقترض إذا لم �قبل التأجیل، �عني اقترض مائـة ألـف 
 ،، و�خســر علــى هــذا المحــلو�فــتح محــًال  ،علــى أن یبــدأ فــي تجــارة، و�شــتري �مائــة ألــف �ضــائع

ـــأ ـــم � ـــه: هـــات، �ســـتأجر و�ؤســـس و�شـــتغل، ث صـــاحب المحـــل فمـــاذا �فعـــل تي �عـــد أســـبوع �قـــول ل
و�خســر و�تضــرر، والمســألة �مــا فــي القاعــدة: ال ضــرر وال  ،یبیــع �الجملــة أن المقتــرض؟ �ضــطر

 ضرار. 
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، و�هـذا »المسـلمون علـى شـروطهم«إنـه �قبـل التأجیـل و :فمن هذه الحیثیة أو مـن هـذه الجهـة قـالوا
ر�ــا النســیئة وهــو مــال �مــال بــنفس الجــنس لــیس یــًدا بیــد �خــرج عــن ر�ــا النســیئة. �یــف �خــرج عــن 

 ومؤجل إلى زمن محدد، مؤجل إلى زمن معلوم، ما الذي �خرجه عن ر�ا النسیئة؟ 
 .المسامحة طالب:
 .......  طالب:
 نعم. 

 .......  طالب:
 ما فیه، �عني ر�ا الفضل ما هو موجود، لكن ر�ا النسیئة؟ 

 القرض مبني على اإلرفاق. طالب:
 .......  طالب:
 ال ال.
 مبني على اإلرفاق. طالب:

�ــألف لمــدة ســنة، مــا طلــب قــرض منــك، قلــت أنــت عنــدي لــك ألــف �ــألف لمــدة  اال، لــو أعطیتــه ألًفــ
�ـا ر الـذهب �الـذهب «، ال بـد أن �كـون، »فبیعوا �یف شـئتم إذا �ـان یـًدا بیـد«هذا ر�ا النسیئة  ،سنة

 من التقا�ض.، ال بد من التساوي وال بد »إال هاء وهاء
 .......  طالب:
 .إرفاق طالب:

 ألن المنظور فیه إلى نفع المقترض واإلحسـان إلیـه ال نفـع المقـرض. قـد یثبـت نفـع المقـرض تبًعـا،
فــي صــورة مــا إذا �ــان المقــرض رجــًال مبــذًرا ال تبقــى عنــده الــدراهم، وقــال: بــدل مــا تجلــس الفلــوس 

و�حفظهـم لـي. و�عـض النـاس �عمـد إلـى شـراء سـلع  اعندي وأنهیها أسلفهم فالًنا �صـنع بهـم معروًفـ
 ولـیس .....األلفـین ذهتحفظ له ه المدة عشر سنوات، �ل شهر ألفین ثالثً  ا�األقساط، �شتري أرًض 

ألن �عـض النـاس ال �سـتطیع أن یـوفر بهـذه الطر�قـة.  ؛أوفـر أن �حاجة لألرض، لكـن �قـول: أقـدر
هـذا ال أجـر لـه، و�ن الحـظ فصـلحة المقتـرض مثله المقرض إذا الحظ مصـلحته، فـإن لـم یالحـظ م

 مصلحة المقترض ونفع المقترض فإن مصلحته ال تؤثر في أجر القرض. نعم. 
مــن حیــث �ــان مــا اســُتثني منــه وهــو الصــرف أصــله  ،"فرجــع إلــى أصــله المســتثنى منــه طالــب:

قارنـة �م المغابنة والمكا�سة، والمكا�سة فیه وطلب الر�ح ممنوعة، فإذا رجـع السـلف إلـى أصـله
 :البیع، امتنع من وجهتین

�ضـم  إحداهما: األجل الذي في السلف. واألخرى: طلب الر�ح الـذي تقتضـیه المكا�سـة، أنـه لـم 
 .إلى البیع إال وقد داخله في قصد االجتماع ذلك المعنى"

 . النسیئة، وفي الثانیة ر�ا الفضل فیكون في األولى ر�ا
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إمـا  اك المكلـف فـي العبـادة غیَرهـا ممـا هـو مـأمور �ـه،"وعلى هذا �جري المعنى في إشر  طالب:
ألكـل ًة مثـل: اوجوً�ا أو ندً�ا أو إ�احًة إذا لم �كـن أحـدهما تبًعـا لآلخـر، و�انـت أحكامهمـا متنافیـ

عبــادة نیـة الفـرض والنفـل فـي الصـالة، واللكـالم المنـافي فـي الصـالة، وجمــع والشـرب والـذ�ح، وا
رضــین مًعــا فــي فعــل واحــد، �ظهــر�ن أو عصــر�ن أو ظهــر ألداء الفــرض والنــدب مًعــا، وجمــع ف

 ."وعصر، أو صوم رمضان أداًء وقضاًء مًعا، إلى أشباه ذلك
ـــ للعبـــادة، مثـــل أكـــل وشـــرب و�ـــالم فـــي  ا�عنـــي التشـــر�ك فـــي العبـــادة، إمـــا أن �كـــون الُمشـــرَّك منافًی

ا �ـان هـذا ال یـؤثر. و�ذهذا ینافیها، فمثل هذا یبطلها. إذا �ان ال ینافیها من شـيء مبـاح ففالصالة 
�ـان �جهـز  -رضي هللا عنـه-مستحب�ا، شرَّكت في أمر مستحب، أو شر�ت في أمر واجب، عمر 

الجیــوش وهــو فــي الصــالة، هــذا ال یــؤثر فــي العبــادة �النســبة لصــحتها، و�ن �ــان اهتمامــه �مــا هــو 
 .�صدده أولى من أن ُ�شرك معه غیره ولو �ان من قر�ى

لحـرام: إذا صـلیت فـي الـدور الثـاني مطـال� علـى صـحن الكعبـة، واإلمـام و�حصل هذا في المسـجد ا
 ،�قــرأ �صــوت مــؤثر، والنــاس یبكــون لقراءتــه، وأنــت تنظــر إلــى النــاس وهــم �موجــون فــي الصــحن

 -و�لهـا ممـا �قـرب إلـى هللا ،وتذ�رت المحشر فبكیت، أنت ما �كیـت مـن أجـل القـراءة، �لهـا عبـادة
هـل هـذا یـؤثر علـى الصـالة؟ لكـن أیهمـا أولـى: أن ُتقبـل فبـادة، ، لكـن أشـر�ت عبـادة �ع-جل وعـال

آخـر  وتترك التأثر �المجـال الثـاني لوقـت ،على ما أنت �صدده من الطاعة والعبادة والتأثر �القراءة
أنــا �مكــن مــا یتیســر لــي مثــل هــذا المنظــر أتــذ�ر وأعتبــر  ،خــارج الصــالة؟ أو تقــول: �ِهللا فرصــة

 وأد�ر وأتعظ؟ 
 أولى. األول طالب:

 یـنأیـن هـو؛ ألن �عـض النـاس مـا یـدري أي مـا یـدري ذوالثاني یلیه، والثالث الغافل الـاألول أولى، 
، ، ما ینتبه أنه �صلي إال صاحه الناس! صحیح �ِهللا إن هذا موجود، وهذا �مر بنا �ثیر �ثیـروه

  . المسامحة، نغفل �ِهللا ما ندري نسأل هللا
صــوته: آمــین، هــذا متــا�ع لإلمــام؟ �عنــي القلــوب ســبحان هللا  �عنــي واحــد ســمع واإلمــام ســاجد یرفــع

لوجــود هــذه األخــالط التـــي یزاولهــا النــاس المــؤثرة علـــى  ؛شــرودها شــيء مــا �ــان النـــاس یتوقعونــه
 القلوب. 

أصـوم.  ، أنت قـال لـك الطبیـب: اتـرك األكـل، علیـك �الحمیـة، فقلـت:"إما وجوً�ا أو ندً�ا أو إ�احة"
 ما یؤثر؟ أم ، فقلت: أطوف. تشر�ك �مباح، یؤثر أو قال لك: أكثر المشي

  في النیة؟ طالب:
 ، في النیة؟ نعم

 ما یؤثر. طالب:
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ما یؤثر، الصوم صحیح والطواف صحیح، لكن أجره أقـل ممـن جـاء لمحـض العبـادة، جـاء �صـوم 
، أو -جـل وعـال-ما ُأمر �حمیة وال شـيء، جـاء مـن أجـل العبـادة، صـام مـن أجـل التقـرب إلـى هللا 

 ما تمشي. أم من غیر أن �قال له: تمشي  -جل وعال-اف تقرً�ا إلى هللا ط
هذا إذا �ـان، نقـول: لمـاذا عـدل مـن الحمیـة إلـى الصـیام؟ ومـن المشـي وجـوب األسـواق والطرقـات 

 . -جل وعال-إلى الطواف؟ إنما یر�د بذلك ما عند هللا 
 يولبـاس ر�اضـ ير�اضـ حـذاءعلیـه  لكن مثل من �سأل عن السعي في غیر النسـك، وجـاء مكمـًال 

ء ؟ جــافــذا جــاء مــن أجــل مــاذاالســعي غیــر مشــروع فــي غیــر النســك،  :و�ــذا، هــذا جــاء لیتعبــد؟ أوالً 
مـع -�خفف، لیاقة على ما قال. هـذا لـیس لـه مـن األجـر شـيء، ورأینـا �المطـاف لیتمشي، �مشي، 

فــن! �عنــي هــذه �ط ئنر�اضــة وجــ وحــذاءالشــباب أســهل، لبــاس ر�اضــة فمــن النســاء! و�ال  -األســف
حقیقـة القلـوب مـا �علـم مـا فیهـا إال عـالم الغیـوب، لكـن هنـاك قـرائن تـدل علـى المقصـد، المظاهر، 

 تدل على المقاصد.
و هـوعلى هذا �جري المعنى في إشراك المكلف في العبـادة غیَرهـا ممـا "هذا محل �حث المؤلف: 

تنافیًة حكامهما ممأمور �ه، إما وجوً�ا أو ندً�ا أو إ�احًة إذا لم �كن أحدهما تبًعا لآلخر، و�انت أ
ینـافي  ؛ هـذا معـروف أنـه إذا �ـانمثل: األكـل والشـرب والـذ�ح، والكـالم المنـافي لمـا فـي الصـالة"

 یبطلها.العبادة فإنه 
ذلك : دخـل والصـالة أقیمـت، فنـوى بـ"نیـة الفـرض والنفـل"، "وجمع نیة الفرض والنفل في الصالة"

الفرض وتحیة المسجد. األصل أن ینوي الفـرض، وتحیـة المسـجد المقصـود منهـا شـغل البقعـة وقـد 
حصـــل، فالنیـــة تـــتمحض للفـــرض. إذا اجتمـــع عبادتـــان مـــن جـــنس واحـــد لیســـت إحـــداهما مقضـــیة 

مؤداة، تـدخل الصـغرى فـي الكبـرى، یـدخل الوضـوء فـي الغسـل، یـدخل غسـل الجمعـة فـي واألخرى 
 . ابن رجب لها أمثلة ونظائر �ثیرة غسل الجنا�ة، وهكذا، التداخل معروف ومنصوص على قواعد

  من �قضي من رمضان ......طالب: أحسن هللا إلیك 
 . ال ُ�حرم األجر إن شاء هللا

 .. ..... أحسن هللا إلیك طالب:
 .نعم

 .......  طالب:
 حب الشرف. ،، لكن یلتمس الذ�ر، الذ�رنعم

 و مباح؟ه طالب:
 ما ذئبان جائعان ُأرسال في زر�بة غنم �أضر لهـا علـى المسـلم فـي دینـه مـن«ال، ال ما هو مباح: 
 . �ر ر�اء، هذا مؤثر نعم. الذ�ر ر�اء، حب الذ»حب الشرف والمال
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ع عقـود �عضـها إلـى �عـض، و�ن �ـان فـي �عضـها خـالف، "وألجل هذا منع مالك من جمـ طالب:
اع، لـة االجتمـفالجواز ینبني على الشهادة �عدم المنافـاة بـین األحكـام اعتبـاًرا �معنـى االنفـراد حا

والشـر�ة  فمنع من اجتماع الصرف والبیع، والنكـاح والبیـع، والقـراض والبیـع، والمسـاقاة والبیـع،
 .في االجتماع مع هذه األشیاء �البیع"والبیع، والُجعل والبیع، واإلجارة 

 ه. نعم. ، هذه اإلجارة المنتهیة �التملیك نفس"اإلجارة في االجتماع مع هذه األشیاء �البیع"ف ش
 .......  طالب:

 . ن في عقد واحد، عقد واحد ما �صلحلك
وهـذا  "ومنع مـن اجتمـاع الجـزاف والمكیـل، واختلـف العلمـاء فـي اجتمـاع اإلجـارة والبیـع. طالب:

تـى ح قكله ألجل اجتماع األحكام المختلفة في العقد الواحد، فالصرف مبنـي علـى غا�ـة التضـیی
، ء َعَلَقـةُشرط فیه التماثل الحقیقي فـي الجـنس والتقـا�ض الـذي ال تـردد فیـه وال تـأخیر، وال �قـا

 .ولیس البیع �ذلك"
 ، �عني تعلُّق بینهما."ُعْلَقة"
 ما هو شيء �سیر هذا؟ طالب:

  ؟نعم
  : ما هو معناه شيء �سیر؟طالب

 �عني تعلُّق ألحدهما في اآلخر.  "ال �قاء ُعْلَقة"ال ال، �عني 
سـمى  "والنكاح مبني على المكارمة والمسامحة وعـدم المشـاحة؛ ولـذلك أحسن هللا إلیك، طالب:

لتفـو�ض ح ا]، وهي العطیة ال في مقابلة عوض، وأجیز فیه نكا٤[النساء:  {ِنْحَلًة}هللا الصداق 
 .ع"�خالف البیع، والقراض والمساقاة مبنیان على التوسعة؛ إذ هما مستثنیان من أصل ممنو 

 . �كون الحل عند المشاحة مهر المثلسمى المهر، ثم �عد ذلك نكاح التفو�ض ال �ُ 
"والقــراض والمســاقاة مبنیــان علــى التوســعة؛ إذ همــا مســتثنیان مــن أصــل ممنــوع وهــو  طالــب:

من ة، فصــاَرا �الرخصــة، �خــالف البیــع فإنــه مبنــي علــى رفــع الجهالــة فــي الــثاإلجــارة المجهولــ
 والمثمون واألجل وغیر ذلك، فأحكامه تنافي أحكامهما. 

احد مـن والشر�ة مبناها على المعروف والتعاون على إقامة المعاش للجانبین �النسبة إلى �ل و 
 .خیار"لعمل، وعلى أن العامل �الالشر�كین، والبیع �ضاد ذلك. والُجعل مبني على الجهالة �ا

ن مـ اومعرفـة المـثمن بدقـة، بینمـا الشـر�ة: تشـارك ز�ـدً  ،الثمن ،�عني �شترط في البیع معرفة المبیع
هل تعرف ما تؤول إلیه الحال؟ تعرف مبتدأ الحال؟ تعرف ما في أثنـاء وقـت الشـر�ة؟ �ـل  ،الناس

 عاون بین اثنین فأكثر. نعم. عرف منه شيء، لكنها مبنیة على المعروف والتهذا ما �ُ 
 أحسن هللا إلیك، �یف تكون صورة اجتماع هذه المسائل؟ طالب:

 ین؟ أ
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 الصورة، �عني �یف تكون صورة اجتماع الصرف مع البیع ....... طالب:
 صرف مع البیع، یبیع علیك أو تشتري سیارته على أن �كون السـداد بـدًال مـن الر�ـال المتفـق علیـه

 ه. �الدوالر، صرفه �
 .......  طالب:

سـبعین �أو  اال، اآلن البیع والشراء �الر�ال، وعند المقاضاة �كون �الدوالر، یبیع علیك �خمسـین ألًفـ
ل، ن ألف دوالر تسدد. ففي هذه المدة إلى أن �حل األجـل، الضـمان �الر�ـاو ، وفي النها�ة عشر األفً 

نـزل والـدوالر ی ،الر�ال یرتفـع أحیاًنـا فإذا حل األجل �كون �الدوالر. وهذا فیه غرر، أي ضرر؛ ألن
نیر. كنا نبیع اإلبل �الـدراهم ونأخـذ الـدنا«: أن تشتري وتتقاضى من غیر مشارطةأحیاًنا، فال مانع 

 ، فیكون الصرف في وقته، ما هو �قبل.»قال: ال �أس على أال تفترقا و�ینكما شيء
  د؟�عني هذه الصورة تجوز إذا �ان التقا�ض في وقت العق طالب:

�ِهللا مــا أ�غــي ر�ــاالت، أ�غــي  :التقــا�ض فــي وقــت العقــد مــا فیــه شــيء، أو فــي وقــت الســداد تقــول
تحول وهذا �حصل �ثیر في التحو�ل، أنت ، »على أال تفترقا و�ینكما شيء«دوالرات ما فیه شيء 

تصــل ف، ال بــد أن تحــول الر�ــاالت ا�قبضــون هنــاك؟ جنیًهــومــاذا ألهلــك دراهــم، أنــت معــك ر�ــاالت 
 ثم ُتصرف هناك، أو تصرف هنا جنیهات وتحول إلى هناك. ،هناك ر�االت

 .......  هذه مسألة صرف طالب:
 أضف إلیها البیع، مثلها.

 .......  طالب:
 القراض الذي هو الشر�ة.

سـیًفا  ي تسامح فیه هو التا�ع في البیـع، �مـا لـو �ـاعذكأن الصرف، أحسن هللا إلیك، ال طالب:
 ذا؟ فیه فصوص ذهب أو �

ـــا مـــا ال یثبـــت اســـتقالًال، هـــذا معـــروف، مـــا هـــو �صـــرف ذاك، هـــذا مـــا هـــو  ال ال، هـــذا یثبـــت تبًع
 �صرف.
  .......فیه هناك معنى الصرف موجود  لكن طالب:

 الذهب؟ ، أمن أجلسقفه من ذهب اال ال، ما هو، لیس �مقصود، �عني لو اشتر�ت بیتً 
 .ال طالب:

 . ما هو المقصود أبًدا في العقد
 .......  ب:طال

 هو المقصود، هذا المقصود.نعم، 
 .......  طالب:
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ـــى أن  ـــره، أبیعـــك عل ال، ســـواء �ـــان المصـــروف نفـــس القیمـــة فیمـــا �عـــد، أو �كـــون المصـــروف غی
 تصرف لي هذه الدراهم بدنانیر.

  واحد؟ الحكم طالب:
 .نعمالحكم واحد 

 .......  طالب:
 . ، هذا الشرط»نهى عن بیع وشرط«نفس الشيء: 

 .......  الب:ط
 . ءیجيس، و »نهى عن بیع وشرط«

  أحسن هللا إلیك، هناك شرك عبادة ....... طالب:
 لمقتضى العبادة، هـذه مبطلـة لهـا. لكـن هنـاك مباحـات ال افي مثل األكل والشرب، نعم، منافٍ المن

 ه. وقرأت في عنوان ،وأنت تصلي، قدامك �تاب ،تنافي المقتضى، �عني المطالعة في �تاب أمامك
 .......  طالب:

 المثال على الوجوب: ُتشرِّك �شيء واجب.
 .......  طالب:
 نعم. 

، "والجعــل مبنــي علــى الجهالــة �العمــل وعلــى أن العامــل �الخیــار، والبیــع �ــأبى هــذین طالــب:
ــى ــل، والجــزاف مبنــي عل ــم �المكی ــة الممكــن فــي العل ــى غا� ــل قصــد إل ــل فــي المكی ــار الكی  واعتب

عقـد علـى  المبلغ لالجتزاء فیه �التخمین الذي ال یوصل إلى علم، واإلجـارةالمسامحة في العلم �
یس منافع لـم توجـد، فهـو علـى أصـل الجهالـة، و�نمـا جـازت لحاجـة التعـاون �الشـر�ة، والبیـع لـ

تضـاد  علـى كذلك. وقد اختلفوا أ�ًضا في عقد على بتٍّ في سلعة وخیار في أخـرى، والمنـع بنـاءً 
 .البت والخیار"

لكـن  ،مع بین سلعتین �عقد واحـد، بیـت وسـیارة �عقـد واحـد، فیقـول: لـك الخیـار فـي السـیارة�عني �ج
 علـى "في عقد على بت في سلعة وخیار في أخرى، والمنع بنـاءً البیت ما لك خیار، أو العكـس. 

یارة ، ومتـى �كـون هـذا؟ إذا لـم ُ�عـرف قیمـة �ـل واحـد منهمـا، أمـا إذا قـال: السـتضاد البت والخیار"
ارة، صــارت عقـدین مــا هــو �عقــد والبیــت �خمسـمائة ألــف، وأنــت لــك الخیـارة فــي الســی ا،ین ألًفــ�خمسـ
 . واحد

 .......  أحسن هللا إلیك طالب:
 ؟الكلب
 .نعم طالب:
 الكالم علیه. سیأتي
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م فیهمـا "و�ما اختلفوا في جمع العادیین في عمل واحد بناًء على الشهادة بتضـاد األحكـا طالب:
و �ــذلك اختلفــوا أ�ًضــا فــي جمــع العبــادي مــع العــادي، �التجــارة فــي الحــج أأو عــدم تضــادها، 

 الجهاد، و�قصد التبرد مـع الوضـوء، وقصـد الحمیـة مـع الصـوم، وفـي �عـض العبـادتین �الغسـل
ــ ى بنیــة الجنا�ــة والجمعــة، وقــد مــر هنــا وفــي �تــاب المقاصــد بیــان هــذا المعنــى فــي الكــالم عل

 عة، و�اهلل التوفیق. المقاصد األصلیة مع المقاصد التا�
 دلیل علیـهو�ن �انا غیر متنافیي األحكام؛ فال بد أ�ًضا من اعتبـار قصـد االجتمـاع، وقـد تقـدم الـ

لجملـة صارت ا ،أو ال. فإن أحدث ذلك ،�قتضي النهي ،قبل، فال �خلو أن ُ�حدث االجتماع حكًما
ت الجملة ق �األجزاء، وصار واتحدت جهة الطلب، فإن االجتماع ألغى الطلب المتعل ،منهی�ا عنها

 ."تعلق..و� شیًئا واحًدا یتعلق �ه إما األمر و�ما النهي، فیتعلق �ه األمر إن اقتضى المصلحة
هــذا ال �صــح  ،�عنــي إذا اتحــدت الجهــة مــع وجــود األمــر�ن المتضــادین: أمــر ونهــي والجهــة متحــدة

ته، وال �صــح فیمــا لــى صــحمعــه العقــد. و�ن اختلفــت الجهــة وانفكــت؛ فإنــه �صــح فیمــا دل الــدلیل ع
 . ورد النهي علیه

رض "فیتعلق �ه األمر إن اقتضى المصـلحة، و�تعلـق �ـه النهـي إن اقتضـى مفسـدًة. فـالف طالب:
ة وعمتهـا هنا أنه اقتضى مفسدًة، فال بد أن یتعلق �ه النهي: �الجمع بـین األختـین، و�ـین المـرأ

 .وما �عده"أو خالتها، والجمع بین صوم أطراف رمضان مع ما قبله 
دم ألنــه جــاء النهــي عــن تقــدم رمضــان بیــوم أو یــومین، وجــاء النهــي عــن صــوم یــوم العیــد، فــال ُیتقــ

 . بیوم أو یومین وال ُ�صام �عده
ذهب مـ"والخلیطین في األشر�ة، وجمع الرجلین في البیع سلعتیهما على رأي من رآه فـي  طالب:

ي الـثمن األول، فیؤدي ذلك إلى الجهالة فـ مالك؛ فإن الجمع �قتضي عدم اعتبار اإلفراد �القصد
فســدة �النسـبة إلـى �ـل واحـد مـن البـائعین، و�ن �انــت الجملـة معلومـًة، فـامتنع لحـدوث هـذه الم

 .المنهي عنها"
 ؟"على رأي من رآه في مذهب مالك"معناه؟  ما، "جمع الرجلین في البیع سلعتیهما"

مــن مكتبــة،  ،ســخ مــن �تــاب الموافقــات�عــض النــاس ُ�طلــب منــه عــدد معــین مــن البضــائع، عشــر ن
المكتبـة المجـاورة وجـدها  ،إذا ما عنده إال خمس، وعند جاره خمس. جـاء إلـى محـل الجـارففینظر 
وأضـــافها إلـــى نســـخه الخمـــس.  ،لكـــن صـــاحبها مـــا هـــو موجـــود، جـــاء وأخـــذ خمـــس نســـخ ،مفتوحـــة

، صــاحبه لمــا رأى یبیــع یر�ــد أنتصــرفه هــذا فــي الخمــس الثانیــة فضــولي، لكنــه �عــرف أن صــاحبه 
ن. مثل هذا التصرف قال: الكتب ما هي للبیع، أو بدل مـا هـي �مائـة �قـول: أنـا مـا أبیـع إال �مـائتی

 هل تفرق الصفقة أو ُتبطل؟ 
 األصل أنها ُتبطل. طالب:

 ؟ ماذا
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 .......  �اع ما لم �ملك.......  طالب:
ا، �قـول: أنـا مـا أ�غـي إال عشـر ، المشتري إذا �ان هدفـه العـدد فـال شـك أن قصـده ینـتقض بهـذنعم

 ا؟معنى أنه �شري خمسً  مانسخ، 
دم "وجمع الرجلین في البیع سلعتیهما على رأي من رآه في مذهب مالك، فإن الجمـع �قتضـي عـ

د مــن اعتبــار اإلفــراد �القصــد األول، فیــؤدي ذلــك إلــى الجهالــة فــي الــثمن �النســبة إلــى �ــل واحــ
لعتین . �عنـي سـامتنعا لحدوث هـذه المفسـدة المنهـي عنهـا"البائعین، و�ن �انت الجملة معلومة و 

 قیمهما لیست متساو�ة.
 الجهالة. ني�ع طالب:

مجموعهــا، مجمــوع قیمــة الســلعتین مائــة، قیمــة مجمــوع الســلعتین، جــاء المشــتري ودفــع مائــة وأخــذ 
مـا  ،سـلعتي �سـبعین، والمجمـوع مائـة :وذا �قـول ،سـلعتي �سـتین :السلعتین، ثـم اختصـما هـذا �قـول

ة �جيء. هذا یؤدي إلـى الجهالـة، جهالـة قیمـة السـلعتین؛ ألنـه إذا ُعرفـت قیمـة إحـداهما ُعرفـت قیمـ
 هل یرضى الثاني �األر�عین؟ فأنا سلعتي �ستین،  :األخرى. لكن إذا قال

 ال یرضى. طالب:
 . قد ال یرضى، فالجهالة متحققة

 .......  ف، مالكن إذا انتفت الجهالة، �حیث إن هذا ُمسعَّر معرو  طالب:
 . هذا معروف �أنه قال: أبیعك �كذا هو إذا �ان علیه سعره الذي أثبته صاحبه �طوعه واختیاره،

صـَدا "وأما المجیز، فـیمكن أن �كـون اعتبـر أمـًرا آخـر، وهـو أن صـاحبي السـلعتین لمـا ق طالب:
 وًال، ثـمأ لشر�ةِ ر�ة فیهما، فكأنهما قصَدا اإلى جمع سلعتیهما في البیع صار ذلك في معنى الش

 ".بیعهما
 قصَدا الشر�َة.

م لشـر�كین، فلـاواالشتراك في الثمن، و�ذا �انا في حكـم أوًال، ثم بیعهما  "فكأنهما قصَدا الشر�ة" 
و قصـد �قصَدا إلى مقدار ثمن �ل واحد من السلعتین؛ ألن �ل واحدة �جزء السـلعة الواحـدة، فهـ

ــثمن  ــم ال ــه. ث ــر ل ــة، فــال أث ــا�ع لقصــد الجمل ، وال ُ�فــض علــى رءوس المــالین إذا أراَدا القســمةت
 .امتناع في ذلك؛ إذ ال جهالة فیه، فلم �كن في االجتماع حدوث فساد"

هــا رة وواضــحة، ولــو لــم ُینطــق بهــا حــال العقــد، �عنــي العــادة أننعــم. إذا �انــت الســلع معلومــة ومســعَّ 
عروف سـعر هـذا وسـعر هـذا، هـذا أ�غي الموافقات و�عالم الموقعین، م :معروفة ومستقرة، جاء قال

 لشخص وذا لشخص، معروفة األسعار. 
على ما اشتهر في السابق، ولو  مثل هذا ال �حدث فیه نزاع وال شقاق، �ل �عرف قیمة سلعته بناءً 

لم ُینص علیها وقت العقد. قد یؤدي إلى نزاع من ُ�عد فـیالحظ، قـد �قـول مـثًال صـاحب الموافقـات: 
ومـا عنـدي إشـكال أنـي أبیعـه �مائـة أو بتسـعین، الثـاني �قـول: أنـا صـحیح  ،أنا مسعر �تـابي �مائـة
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لكـن هـذه النســخة األخیـرة مـا أر�ـد أبیعهـا إال �مائـة وخمسـین. طیــب  ،مسـعر إعـالم المـوقعین �مائـة
 . �عیدلكنه  ،علیها سعرك؟ قال: هذه آخر نسخة. قد �حصل نزاع من هذا النوع

علـى  ضي النهي فاألمر متوجه؛ إذ لیس إال أمـر أو نهـي"و�ذا لم �كن فیه شيء مما �قت طالب:
 ."االصطالح المنبه علیه

 .�كفي
 .�ارك هللا 
 على محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. اللهم صلِّ  

 اإل�جار المنتهي �التملیك. طالب:
 .نعم

 ....... عن وعد. طالب:
رض سهل إذا �ان ما فیه ف هر سهل، أم هو�لزمون بها هذا أمر  ا،معینً  االوعد �عني ما �فرضون سعرً 

 للسعر للقیمة و�لزام �ه فیما �عد.
 .......  طالب:

 فقط. افقط، صار إ�جارً  ا�صیر إ�جارً 
 .......  طالب:

 ملزم. الكالم في العقد الملزم.��عني ما هو  ،فقط، الوعد سهل اا العقد إ�جارً ذ�صیر ه
 تروح علیه السلع........  طالب:

 
فــي  إ�جــارهــو  ،أصــًال، الســلعة لصــاحبها األصــلي، هــو مــا یــدفع هــي لــه ، الســلع مــارهــو إ�جــا

 مقابل استعمالها.
 


