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َصحَّ َوإِْن َباَع َعْبَدُه َوَعْبَد َغْيرِِه بَِغْيرِ إِْذنِِه، َأْو َعْبدًا َوُحّرًا ، َأْو َخّّلً َوَخْمرًا َصْفَقًة َواِحَدًة: 

 فِي َعْبِدِه، َوفِي الَخلِّ ِبِقْسطِِه؛ َولُِمْشَترٍ الِخَياُر إِْن َجِهَل الَحاَل.

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

 َأْْجَِعنَي.  َوَأْصَحاِبهِ  آلِِه،

 (.... َوإِْن َباَع َعْبَدُه َوَعْبَد َغْيرِِه بَِغْيرِ إِْذنِهِ ): قَاَل َرِْحَه  الِلَّ  

أن جيمع صا يصوووي بيعه وصا   :وهي "تفريق الصوووف ن"هذه هي الصووو رة الثالثن صن صووو ر  
 .ال يصي بع د واحد ومثن واحد

 :ل املصنف رْحه للا بثَلثن أصثلن للص رة الثالثنوصث  
َوإِْن َباَع َعْبَدُه )لذا قال:  ،فيما إذا كان صا ال يصوي بيعه ال للهه أصوَلا   املثالُاألول:

حَّ فِي َعْبِدهِ )يف ع د واحد ومثن واحد قال:  (َوَعْبَد َغْيرِِه بَِغْيرِ إِْذنِهِ  طِهِ  ) قال:( صَََ  :أي (بِِقسََْ
 .وينظر كم يساوي عبده ،أصا عبد غريه فَل يصي بيعه ،عبدهيصي البيع يف 
ننظر كم يسووووواوي العبد   ،وعبد غريه بغري إذنه بعشووووورة أال  ر لل  ابع عبده    :فمثَلا 
وسوبعن   ،يصوي البيع يف عبده بثَلثن آال  ر ل :فل  كان ثَلثن آال  ر ل ن  ل  ،الذي للهه

 كما سيأيت.  للمشرتي اخليار فيهر ل آال  
)َأْو فيما إذا ابع صا يصووووي بيعه وصا ال يصووووي أصووووَلا يف الشوووورع ف ال:   ين:واملثالُالثا

ْفَقًة َواِحَدةً )قال:  َعْبدًا َوُحّرًا( طِهِ )ومثن واحد فيصووووووي بيع العبد   ،ع د واحد  أي: (صَََ  (بِِقسََْ
 .(2)«هنى عن بيع احلر» ملسو هيلع هللا ىلصألن النيب  ؛وال يصي بيع احلر ،مبا يساويه :أي

فاملسوووودد وقف ال  ،أرضووووه الن  انس املسوووودد واملسوووودد: ل  أن شوووو صوووواا ابع  وصثل
 .فيصي يف بيع أرضه وال يصي يف بيع املسدد ،يصي بيعه
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 ابع (َأوْ )فيما إذا ابع صا يصي بيعه وصا حيرم بيعه يف اإلسَلم ف ال:   :الثالثُواملثال
 مثنهنى عن » ملسو هيلع هللا ىلصألن النيب   ؛وال يصووووووووووووي يف بيع اخلمر ،فيصووووووووووووي يف بيع اخلل (َخّّلً َوَخْمراً )

 .(1)«اخلمر
وكم يسووووواوي  ،فننظر كم يسووووواوي اخلل ،وهذا فيما إذا كان بصوووووف ن واحدة ومثن واحد

إذا كان يسواوي عشورين ر الا  ،ننظر كم يسواوي اخلل  فل  اشورت  االثنني مبةن ر ل صثَلا   ،اخلمر
حَّ فِي رْحه للا: املصوووووووووونف  لذا قال   ،يبطل البيع  ويف الثمانني ،عشوووووووووورينالفندعل البيع يف  )صََََ

ِدِه(  -عبود وحر  -واملثوال الثوا   ،- عبوده صع عبود غريه بغري إذنوه -ال األول ثو يف امل :أي َعبَْ
طِِه(إذا بيع صع اخلمر   :أي ()َوفِي الَخلِّ  ََْ وه    ننظر كم يسوووووووواويأي: فيما يصووووووووي بيعه   )بِِقس
 .ويف اخلل يف املثال الثالث ،ول والثا ال األثالعبد يف امل
 بعد ذلك صا ه  ص قف املشوورتي صن هذا بنيَّ   ،بني رْحه للا صا خيص الثمن واملبيع  وملا

َترٍ الِخَياُر( ال: فالغرر الذي حصووووول له   ي يف ضووووو في ري بني امل  ،يف األصثلن الثَلثن  :يأ )َولُِمشَْ
ف ط،  - واخلل يف املثال الثالث  ،يف العبد يف املثال األول والثا   -الشوووووووووراء فيما يصوووووووووي بيعه 

صا أو خيري بفسووووووع البيع فنعيد إليه كاصل صا دفعه ونعيد للبا ع   ،ونعيد له مثن صا ال يصووووووي بيعه
)إِْن لهن هذا بشوووووور  قال:  ،واخلل يف املثال الثالث ،العبد يف املثال األول والثا  :يعين  ،ابعه

اَل( َل الَحَ أن العبود الثوا  ليل للبوا ع وإ وا  لوه رر فتبنيغرر بوه إذ أن أصواصوه عبودين فغ   :أي َجهَِ
فسووووووع له ودفع الثمن فَل ن أصا إذا كان املشوووووورتي يعلم أن العبد اس ر ليل صلهاا   ،اا واحد عبداا 
 مثن صامل يصي فيه البيع.وإ ا نعيد له  ،البيع

السبعن الن إذا ا تل شر   املصنف رْحه للا هبذا قد  تم شرو  صحن البيع  ويه ن
 صنها بطل البيع. 

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