


1 

. -ُكلَّ ِذَراٍع، َأْو َقِفيٍز، َأْو َشاٍة  -َوإِْن َباَع َثْوبًا، َأْو ُصْبَرًة، َأْو َقطِيعًا   بِِدْرَهٍم: َصحَّ

ْبَرِة: ُكلَّ َقِفيٍز بِِدْرَهٍم، َأْو بِِمَئِة ِدْرَهٍم إَِّلَّ ِدينَارًا، َأْو َعْكَسهُ   .َوإِْن َباَع ِمَن الصُّ

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

 َأْْجَِعنَي.  َوَأْصَحاِبهِ  آلِِه،

 ....( َوإِْن َباَع َثْوبًا، َأْو ُصْبَرًة، َأْو َقطِيعًا): قَاَل َرِْحَه  الِلَّ  

ذكر بعد ذلك فيما   ،شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلوما  للا أن من ملا ذكر رْحه  
والثمن ال ي علم إال بعد معرفة مقدار  ،والبائع سوف يبيع ْجيع هذا املبيع ،رىإذا كان املبيع ي  

 . فيصح هذا البيع كما سيأيت إبذن للا  ،املبيع
وهي من   ،علم عددهاويف هذا احملل جواالت ال ي    ،لو أن شخصا  عنده ُملمثال ذلك:  

  ( 1.000) وقال البائع للمشرتي: أان أبيعك ْجيع هذه اجلواالت كل جوال أبلف ، نوع واحد
أن يكون الثمن معلوما  وهنا الثمن ليس معلوما  يف أول العقد  : والشرط السابع عندان ،رايل

 معلوما  بسب رؤية املبيع فيصح هذا البيع.  رى وسيباع ْجيعها فالثمن سيكون لكن السلعة ت  
 واملصنف رْحه للا مثل هلذه املسألة بثَلثة أمثلة:

 املذروع. ل للمبيع ثَّ مَ  املثالُاألول:
 . ل للمبيع إذا كان مكيَل  ثَّ مَ  : واملثالُالثاين

 .إذا كان معدودا   للمبيع ل ثَّ مَ  : ثالُالثالثملوا
كل ثوب بدرهم   ،ْجيع السلعة اليت هي من الثياب أي: ابع  (َوإِْن َباَع َثْوبًا)لذا قال: 

  : لثوب هناابواملراد  ، وهو هنا مثال للمذروع  (َصحَّ ) قال: بدرهم (ُكلَّ ِذَراعٍ ) :أو، (َصحَّ )
 . وليس الثوب املخيط ،القماش

كل مرت   :وإمنا قال ، ومثال آخر: لو أن شخصا  ابع أرضا  يراها وال يعلم كم مثنها ْجيعا  
 رايل يصح هذا البيع. ( 100)منها مبئة 

 

 هـ.  01/02/1441االثنني رس ( د1) 



2 

 كل  ،: أو ابع صربةيأ (َأْو ُصْبَرةً )قال: : -ل به املصنف ثَّ الذي مَ  - واملثالُالثاين
هي الكومة من الطعام   :ةوالصرب   (ِبِدْرَهٍم: َصحَّ )  -  يساوي اثين عشر كيلو  :والقفيز  -  (َقِفيزٍ )

 رى.لكن ت   ،علم مقدارهاال ي  
  :وقال للمشرتي  ،كبريا  من البطيخ  الكومة: لو أن رجَل  وضع يف سيارته عددا  ومثال على  
ألن   ؛يف هذه السيارة من البطيخ كل واحدة خبمسة رايالت يصح البيع أان أبيعك ْجيع ما

 رى. املبيع ي  
ُالثالث: الطائفة   :املراد ابلقطيع  (َأْو َقطِيعًا)ثل املصنف رْحه للا للمعدود بقوله:  مُُاملثال

 .(َصحَّ )  ،كل شاة بدرهم  ،قال: أبيعك ْجيع هذا القطيع من الغنممثل لو  ،  أو الغنم  ،بقرمن ال
أان أبيعك ْجيع هذه السيارات اليت نوعها واحد   :ومثل: لو قال صاحب املعرض

 رايل يصح.( 10.000)كل سيارة بعشرة آالف   ،وأوصافها واحدة لكن ال أعلم عددها
ذكر بعد ذلك فيما   ،علم بعد ذلك املبيع كامَل  والثمن سي  ل رْحه للا مبا إذا كان ثَّ وملا مَ 

 . لكن لن يباع ْجيعه وإمنا بعضه ،رىإذا كان املبيع ي  
لو أن شخصا  دخل على صاحب ُمل عنده ساعات كثرية فقال البائع أان   مثال ذلك:

ألن   ؛على قول املصنف: ال يصح ،رايل (100) أبيعك بعض هذه الساعات كل ساعة مبئة
َوإِْن َباَع )لذا قال املصنف:  إبذن للا، ما سيباع ال يعلمه املشرتي ففيه غرر كما سيأيتبعض 

ْبَرةِ   مل يصح. (ُكلَّ َقِفيٍز ِبِدْرَهمٍ ) - الكومةهذه بعض  - يعين: بعض الصربة (ِمَن الصُّ
فلو ابعه    ،والثمن سيكون على مقدار املبيع  ،ألن الثمن معلوم  ؛أنه يصح  والقولُالثاين:

  ( رايل،10.000)  سيكون عشرة آالف   ( رايل 1.000)  كل ساعة أبلف   ،مثَل  عشر ساعات 
 وهكذا.   (1.000) ولو ابعه ساعة واحدة سيكون أبلف 

أان سأبيعك بعض هذه األرض كل مرت   :ومثال آخر: لو أن اتجر عنده أرض كبرية فقال
 .ال يصح؛ ألن املبيع جمهول  :صنفعلى قول امليصح على القول الراجح، و   ( رايل،100ئة )مب

  ، من جنس آخرفيما إذا كان جنس الثمن مستثىن  ذلك بعد املصنف رْحه للا مث ذكر 
 . وأنه ال يصح

رايل إال  (10.000) مثال ذلك: لو أن شخصا  قال: بعتك هذه السيارة بعشرة آالف
علم كم يساوي املستثىن من ألنه ال ي   ؛دوالر ال يصح البيع على قول املصنف( 1.000)ألف 
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لذا قال رْحه للا:    ،وقد يكون منخفضا    ،فقد يكون سعر الدوالر مرتفعا    ، املستثىن منه يف الثمن
وذلك ألن مثن  (حَّ ِص يَ  مْ )لَ قال:  ا ،ذهب (إَِّلَّ ِدينَاراً )، قال: درهم فضة :يعين (بِِمَئِة ِدْرَهمٍ  َأوْ )

 . ب حىت نستثين منهعلم حني املبيع كم يساوي من الذهالفضة ال ي  
سعر الرايل اثبت    :مثل  ، إذا كان اجلنس اآلخر سعره اثبتا  فإنه جيوز البيع  والقولُالثاين:

 عملة أخرى غري اثبتة فَل يصح للغرر.  مأما مثَل   أما إذا كان الرايل ،أمام الدوالر
بعتك   : أي: إذا كان الثمن ذهبا  واستثىن من الثمن فضة مثل لو قال (َأْو َعْكَسهُ )قال: 

أن   :وز بشرطجي :وسبق أن الراجح ، مل يصح؛ للعلة السابقة، درهم( 100)بدينار إال مئة 
 أما إذا كان متغريا  فَل يصح. ف، واملستثىن منه اثبتا  يف سعر الصر ىنيكون الثمن املستث

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


