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ُط الِعَوُض  َوإِْن َجَمعَ  َبْيَن َبْيٍع َوكَِتاَبٍة، َأْو َبْيٍع َوَصْرٍف: َصحَّ ِفي َغْيرِ الكَِتاَبِة، َوُيَقسَّ

 َعَلْيِهَما.

 : (1)الشَّْرحُ 
 َوَعَلى  ُم َمٍَّد،   نَِبيِ َنا   َعَلى  َوالسَََّلم    َوالصَََّلة    الَعاَلِمنَي،   َرب ِ   لِلَِّ   احلَْمد    الرَِّحيِم،   الرَّْْحَنِ   للاِ   ِبْسمِ 

 َأْْجَِعنَي.  َوَأْصَحاِبهِ  آلِِه،

 .وإن جمع بين بيع وكتابة...(): قَاَل َرِْحَه  الِلَّ  

   :أن البيع يبطل يف عدة صوريف أول هذا الفصل ذكر رْحه للا 
 . وهي أن بطَلن البيع بسبب زمن حيرم فيه البيع : الصورةُاألوىل

 وهي بطَلن البيع لقصد فاسد.  :ةنيالصورةُالثا
وصفته أنه مكاتب   ،فة املشرتي ص :يمث يذكر هنا صورة اثلثة من صور البيع الباطل وه

ومثن واحد بني أكثر من    إذا ْجع يف صفقة واحدة  عين:ي  (َبْيَن َبْيٍع َوكَِتاَبةٍ   َوإِْن َجَمعَ )لذا قال:  
إال يف صورة واحدة وهي فيما إذا ابع السيد على عبده شيئًا وكاتبه فَل يصح   يصح  فمبيع 

 . البيع؛ للعبودية
أي: أن   -  لو أن رجًَل عنده عبد رقيق وهذا العبد أراد أن يكاتب سيده :مثال ذلك 

أان أبيعك هذه السيارة وتكاتبين كل   :فلو أن السيد قال  -   مقسطاً فإذا أداه عتقيدفع له ماالً  
فكيف   ،ألن العبد مال   ؛هنا عقد البيع بني السيد والعبد ال يصح، فذلك خبمسني ألف رايل

وهو   -فيبطل الفاسد    ،فجمع هنا بني عقدين صحيح وفاسدفَل يصح،  يبيع السيد ماله ملاله  
ىت نعرف كم قيمة املكاتبة  إما السيارة أو العبد حم  قي ِ ون  ، ويصح عقد املكاتبة،  -   املال للمالبيع  

فيصح عقد املكاتبة بعشرة آالف رايل    ،يبقى عشرة آالف   ،السيارة أبربعني ألف  :فمثَلً لو قلنا
 ويبطل البيع. 
  ، صنفني من املبيع  يف عقد واحد ومثن واحد  جيوز أن جيمع   :يعين(  َأْو َبْيٍع َوَصْرٍف )قال:  

مئة دوالر أعطين  :لو قال :مثل ،هو مبادلة نقد بنقد :والصرف ، بيع وصرفهنا ْجع بني و 
 . مئة رايل مثَلً يعين: اصرف يل مئة دوالر بثَلث  ،وأعطيك ثَلث مئة رايل
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ه مثل لو قال: بعتك هذه الساعة وألف دوالر أعطين مثن هذ  ،فلو ْجع بني بيع وصرف
 . يصح ،بعشرة آالف رايل

تعرف كم مثن الساعة وكم مثن الصرف قال:   -  إن شئت -وإذا أردت على التفصيل 
ُط الِعَوُض َعَلْيِهَما)  :والصرف نقولكم قسط ونصيب الساعة؟ مثَلً بثَلثة آالف رايل    (َوُيَقسَّ

 بسبعة آالف رايل. 
رتك هذا وأجَّ  ،لو قال: بعتك هذه العمارة :مثل ،وكذا جيوز أن جيمع بني بيع وإجارة 

تقسط املبلغ   :وإذا أردت أن تعرف مثن كل من البيع واإلجارة  ،البيت اجلميع مبليون رايل يصح
 . والبيت أجرته مبئة ألف وهكذا ، تساوي تسع مئة ألفبينهما فمثَلً نقول العمارة 

السيارة   منك  أشرتي :لمرأةالرجل لقال لو  :ح مثلا بيع وعقد نك وكذا لو ْجع بني
 وهكذا.   ،يصح : اجلميع مبئة ألف الصداقأعطيك و 

يصح العقد بني أكثر من مبيع إال البيع إذا كان مع   :يعين (َصحَّ فِي َغْيرِ الكَِتاَبةِ )قال: 
؛ ألنه ال يصح أن يبيع املرء ماله ملاله، فكل بيع  الكتابة فيبطل البيع وتصح الكتابة كما سبق

 . (َصحَّ فِي َغْيرِ الكَِتاَبةِ )ويبطل إذا كان مع عبد، هذا معىن قوله:  ،عقد آخر يصح مع أي  
ُط )قال:  العقدين الصحيحني بيع  يقسط العوض على  :يعين (الِعَوُض َعَلْيِهَماَوُيَقسَّ

 وهكذا. ، وإجارة إذا أردت أن تعرف بكم بيع العمارة وبكم أجرة البيع
فلو قال رجل   ،بيع وإجارة وعقد نكاح :أكثر من عقد مثلو وكذا يصح اجلمع بني بيع 

وأعطيك أجرة البيت كل ذلك بثَلث مئة ألف  عطيك الصداق  أشرتي منك العمارة و أ  :للمرأة
 ألن هذه عقود مباحة وال مينع اجلمع بينها بثمن واحد. ، يصح :رايل

، دفمن ابب أوىل على العب  ،فتبني أن من صور البيع الباطل إذا كان البيع على املكاتب
 ال يصح.

 . وللا أعلم، وصلى للا وسلَّم على نبينا ُممد، وعلى آله وأصحابه أْجعني
 


