


1 

ْشَترِيِه، َأِو  َوإِِن اْشَتَراه   بَِغْيرِ ِجنِْسِه، َأْو َبْعَد َقْبِض َثَمنِِه، َأْو َبْعَد َتَغيُّرِ ِصَفتِِه، َأْو ِمْن َغْيرِ م 

 اْشَتَراه  َأب وه  َأِو اْبن ه : َجاَز.

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

 َأْْجَِعنَي.  َوَأْصَحاِبهِ  آلِِه،

 .(...بَِغْيرِ ِجنِْسِه، َأْو َبْعَد َقْبِض َثَمنِهِ  َوإِِن اْشَتَراه  ): قَاَل َرِْحَه  الِلَّ  

مث يعود البائع ويشرتيه    ،مؤجل  وذلك أبن يبيع شيئاً بثمنٍ   -ملا ذكر رْحه للا حترمي العينة  
 : ال تعد من العينة لما ذكر حترمي هذه الصورة استثىن ست حاالتٍ ف - بثمن أقل حال ٍ 

الذي هو   - اشرتى البائع األول :أي (بَِغْيرِ ِجنِْسهِ  َوإِِن اْشَتَراه  )قال:  :احلالةُاألوىل
لو اشرتاها من املشرتي بغري الرايالت كألف  ، ملا ابع السلعة أبلف رايل مؤجلة -التاجر مثَلً 

ألن حيلة الراب فيه بعيدة إذ مل يكن الثمن    ؛(َجازَ )  : كيس من الرب قال املصنف عن هذه احلالة
 . من جنس واحد

احلالة وإن كان الشراء الثاين من غري جنس الشراء وذهب بعض أهل العلم إىل حترمي هذه  
 .األول

واشرتاها   - التاجر    -مث أتى البائع    ، لة إىل سنةمثال ذلك: لو ابعه بيتاً مبليون رايل مؤجَّ 
  ؛السيارات أقل من مثن العمارةالعشر ومثن هذه  ،ة منه بعشر سيارات حالَّ  - العمارة أي: -
 . ال جتوز :على القول الثاينو  ،على قول املصنف جتوز هذه احلالةف

 ال جتوز.  للرابأهنا إذا كانت حيلة  :والراجح
يعين: ملا ابع التاجر السيارة على املشرتي  (َأْو َبْعَد َقْبِض َثَمنِهِ )قال: ُ:واحلالةُالثانية

مث   ،فلما مضى الشهر ودفع املشرتي العشرة آالف رايل ، مؤجلة إىل شهررايل بعشرة آالف 
ألنه قد قبض الثمن   ؛ليست عينة :عاد البائع واشرتى السيارة مرة أخرى بثمن أقل بعد ذلك 
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ملا ابعه السيارة بعشرة آالف مؤجلة إىل   :مثَلً   (َأْو َبْعَد َتَغيُّرِ ِصَفتِهِ )قال:    احلالةُالثالثة:ُو
حصل حادث على هذه السيارة فأصبحت ال تساوي سوى مخسة آالف بعد سنة مث بعد شهر  

بسبب   كأنه بيع منفصل  (َجازَ )  :فلو اشرتاها منه خبمسة آالف رايل ألن صفتها تغريت   رايل،
 تغري صفة املبيع. 

ْشَترِيهِ )قال:  :  -  العينةاليت ال تعد من    -  احلالةُالرابعةُو لو أن التاجر    :أي  (َأْو ِمْن َغْيرِ م 
مث هذا املشرتي ابع هذه السيارة على جاره بتسعة  ، ابع السيارة بعشرة آالف مؤجلة إىل سنة

  : فاشرتاها من املشرتي الثاين بثمانية آالف رايل -التاجر  -مث أتى البائع األول  ، آالف رايل
 .األول يألن البائع قد تغري فليس هو املشرت  ؛(َجازَ )

بعشرة  يعين: لو أن هذا التاجر ابع السيارة  (َأِو اْشَتَراه  َأب وه  )قال:  :احلالةُاخلامسةُو
  : ةمث أتى أبو التاجر واشرتاها من املشرتي بثمانية آالف حالَّ إىل سنة، آالف رايل مؤجلة 

 . ألن أابه شخص مستقل يف صفته فَل تعترب من العينة ؛(َجازَ )
املباعة بعشرة آالف   - أي: لو اشرتى تلك السيارة  (َأِو اْبن ه  )قال:  :احلالةُالسادسةُو
ألن االبن له صفة   ؛(َجازَ ) : ةفلو اشرتاها بثمانية آالف حالَّ  -البائع  -ابن التاجر  -مؤجلة 

 ء.منفصلة عن أبيه يف الشرا
  البيع يف لو وقع منه  :أي (َجازَ ) :ت الستلذا قال املصنف رْحه للا عن هذه احلاال

 على الراب.  ألنه ليس احتياالً شيء من ذلك مل حيرم؛ 
 . الفصل البيوع الباطلة يف هذايكون املصنف رْحه للا قد ختم و 

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


