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 ُْ َّر َْ َمْ  َيَتعََ ل َم ل ْر
ََّمْ َمْ  َي ََََل ك ذلاََ ََُ ُُْه

ْك ٌُِّك مل ُ  َوَمْ  َيلَُ َُُ ْل
ِل  ُُ َّر ْ َأْو َمْعُلومًا َوَمْجُهوالً َيَتعََ

. ْسطل ل ْعُلومل ذللل َُ ي مم
ْر مل  َص

كًِا َذْنَُُ  َوَذْنَ  َيْنهل ل  َْ َذكَع ُمشَََ ُ    -ٌََّعْبٍد  -َوإل ْر ملي َأْو َمك َيَُْلسََل ُ  ذلكألَْجَزمءلْ صَََ َُ  ممثر
َلْن ل َِ

. ْسطل ل نبل ل ذللل  َن ل

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

 َأْْجَِعنَي.  َوَأْصَحاِبهِ  آلِِه،

ُُ ُ ): قَاَل َرِْحَه  الِلَّ   ْل
ِل  ُُ  ...(َأْو َمْعُلومًا َوَمْجُهوالً َيَتَعَّر

وسبق أن   ،ملا ذكر رْحه للا أن من شروط صحة البيع أن يكون الثمن واملثمن معلوما  
 . البيع معلومان صحَّ واملثمن ْجيعا  بيع ْجيعا  الثمن إذا كان معلوما  يصح بيعه، أي: إذا كان امل

 . مل يصح ؛جمهوال  وكذا املثمن هإذا كان الثمن ْجيع والقسمُالثاينُ:
  املبيع املعقود عليه يف عقد واحد منه ما يصح بيعه،بعد ذلك ذكر فيما إذا كان  ذكر  مث  

  ، - وهو املعلوم وهو ما يصح بيعه  -، يعين: شيء منه يف القسم األول ومنه ما ال يصح بيعه
، "تفريق الصفقةبــ "  :وهذا النوع من العقود يسمى عند العلماءفيما ال يصح بيعه،    وشيء منه

 بيعه، ومنه ما ال يصح. فمنه ما يصح  ، أي: بتفريق البيع
 له ثَلث صور:  "تفريق الصفقة" و

 أن يكون املبيع منه ما هو معلوم، ومنه ما هو جمهول. الصورةُاألوىل:ُ
مشاع، أي: أن يكون املبيع مشرتك بينه وبني غريه، فباع  أن يكون املبيع  ُُالصورةُالثانية:

 اجلميع بغري إذن شريكه. 
 .ال ميلكه البائع وليس شريكا  فيه املبيع والصورةُالثالثة:ُ

  ، املبيعأو كان  أي:    (َأوْ )  تفريق الصفقة:لذا قال املصنف رْحه للا يف الصورة األوىل من  
برؤية أو صفة أو ما يصح الوصف فيه    -أي: أن املبيع فيه ما هو معلوم    (َوَمْجُهوالً َمْعُلومًا  )
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وهذا اجملهول ينقسم   ، فهنا فيه ما يصح بيعه وفيه ما ال يصح  ،جمهولما هو  ويف املبيع    -  سلما  
 إىل قسمني:

كن   ال مييعين: أن هذا اجملهول يبقى جمهوال   ،أن يتعذر علم هذا اجملهول القسمُاألولُ:
ة  كم قيم  -واجملهول  يعين: كل من املعلوم فيصح بشرط إذا مل يقل كل منهما بكذا ،أن نعلمه

 .مل يصح -، وكم قيمة اجملهول  املعلوم
مثال ذلك: لو أن شخصا  ابع شاة أمامه وأمام املشرتي وابع مع هذه الشاة ْحل يف 

 أبن الشاة واحلمل البعيد  واحدا  للبيعوعقد عقدا   ،  يف احلمل  يتعذر علم ما  ، وهنابقرة يف مصر
ُُ ُ  َوَمْجُهوالً )قال املصنف:  ،أبلف رايل ْل

ِل  ُُ  :أي (َوَمْ  َيُلْك ) ،وهو احلمل يف البقرة (َيَتَعَّر
ك ذلَاََّم) ،البائع َُ ُُْه

ْر ) ، قال:واحلمل بكم ،كل من الشاة بكمأي:   (ٌُِّك مل
البيع؛ ألن   (َمْ  َي ل

فبطل العقد   ،ال نعلم كم خيص منها هذه الشاة  :فاأللف رايل هنا  ،املعلوم الذي نراه مثنه جمهول
 .أبكمله يف املعلوم ويف اجملهول

لو قال: بعتك هذا اجلوال الذي تراه أمامك وقلم لن أذكر لك صفته بثَلثة  مثال آخر:  
فيما  -علم كم مثن اجلوال ني رايل، فلما مل ومل يقل البائع أن اجلوال مثَل  أبلف ،آالف رايل

 .م صفة هذا القلم وال الثمنل ألننا ال نع ؛بيع القلمبطل بطل بيع اجلوال و  -خيص اجلوال 
ُْ )قال:    والقسمُالثاين: َْ َمْ  َيَتَعَّر واجملهول هذا ال يتعذر   ،إذا كان عندان جمهولأي:    (َم ل

ْسطل ل ) كن أن نعلم ما هو هذا اجملهول قال: مي :يعين ،علمه ْعُلومل ذللل َُ ي مم
ْر مل  .(َص

وثوب عندي يف املستودع، وهذا الثوب الذي  بعتك هذه الساعة : مثال ذلك: لو قال
فما دام أن الساعة  ،بعتك هذه الساعة والثوب ْجيعا  أبلف رايل :وقال البائع ،يف املستودع

ْعُلومل ) جمهوال  معلومة والثوب  َُ ي مم
ْر مل ْسطل ل )الذي هو الساعة،  (َص   ، بثمن الساعة :يعين (ذللل

فنقول: مثَل  مثان مئة رايل والساعة نقول  الذي هو جمهول لكن ميكن معرفته،الثوب  :فننظر
ألنه جمهول، فإذا قيل: ملاذا مل يصح يف   ؛صح يف الساعة بثمان مئة رايل، وال يصح يف الثوب ي

يف  الثوب؟ نقول: ألنه جمهول، ومل يصف البائع للمشرتي هذا الثوب فبطل بيع الثوب وصحَّ 
ْعُلومل )لذا قال:  ،الساعة َُ ي مم

ْر مل ْسطل ل ) ،وهو الساعة (َص  الذي نقدره. بثمنه أي: (ذللل
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،  "الصفقةتفريق "مث بعد ذلك انتقل املصنف رْحه للا إىل ذكر الصورة الثانية من بيع 
وهذا املشاع ينقسم إىل ، -يعين: فيه شراكة بينه وبني غريه  -كان املبيع مشاع فيما إذا   وهو

 :قسمني
 . - قسمه : أي -ال ميكن فرزه  القسمُاألول:
 .الشريكنيجتزئته بني ميكن  القسمُالثاينُ:

َْ َذكَع ُمَشكًِا َذْنَُُ  َوَذْنَ  َيْنهل ل  )لذا قال رْحه للا عن القسم األول:   وهو الذي    (ٌََّعْبدٍ   -َوإل
ْسطل ل ) ال يصح قسمته نبل ل ذللل ْر ملي َن ل نسبة ملكه من البيع فيما ميلكه السيد  صحَّ  :يعين (َص

 أيذن فيه. البيع يف نصيب شريكه؛ ألنه مل  وبطل ،للعبد
أنت متلك و  ،وقيمة العبد عشرة آالف رايل ،مثال ذلك: لو أن عبدا  اشرتك فيه اثنان

يعين دفع ثَلثة    -وشريكك ميلك ثَلثني ابملئة    -دفعت سبعة آالف    :يعين  -منه سبعني ابملئة  
فنأخذ من املشرتي  ،ن شريكك يصح فيما خيصك ، فإذا بعت هذا العبد بدون إذ-آالف 

 .لعدم إذن شريكك فيه ، ونقول: البيع يف الثَلثة آالف املتبقية ابطل؛ فقطسبعة آالف 
كل واحد دفع   ،اشرتاي سيارة بعشرين ألف رايليف اجلامعة  مثال آخر: لو أن طالبنْي 

  : نقول – وهي ال تنقسم ابألجزاء  – فذهب الشريك األول وابع السيارة عشرة آالف رايل 
فالسيارة    ، والقسم اآلخر يبطل البيع؛ ألنه مل أيذن فيه،عشرة آالف رايل  يصح فيما خيصك وهو

 صح بيعها، والنصف اآلخر مل يصح؛ ألن الشريك مل أيذن.هنا نصفها 
ُ  ذلكألَْجَزمءل ): قال عنه الذي ميكن فرزه املشاع :القسمُالثاين َُ  ممثر

َلْن ل َِ   ُ
 (َأْو َمك َيَُْلسل

فلو أتى أحد   ابلنصف بينهما لو أن طالبني اشرتاي مئة كيلو رز :مثل ،ميكن أن يقسم :يعين
 وهو مخسني كيلو -صح يف نصيبه  :نقول ، الكيلو خبمسة مئة رايل هذه املئة الشريكني وابع 

يف البيع، وأيخذ  اخلمسني كيلو األخرى اليت ميلكها الشريك؛ ألنه مل أيذن  رجعفقط ون   -
 ، وهكذا. ا خيصه من الثمن وهو مئتان ومخسون رايال  م الشريك األول

مثال آخر: لو أن شريكني اشرتكا يف أربعة علب عصري، فأتى الشريك األول وابع  
ونرجع االثنتني األخرى للشريك اآلخر؛ ألنه مل أيذن،   نقول: يصح بيع اثنتني منها، ،األربعة

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


