ِ ِ
َان غَائِبًا فِي ال َب َل ِدُ :ح ِ
المبِي ِع َو َب ِق َّي ِة َمالِ ِه َحتَّى ُي ْح ِض َر ُه.
َوإِ ْن ك َ
ج َر َع َل ْيه في َ
وإِ ْن ك َ ِ ِ
الم ْش َترِي ُم ْع ِس ٌر َ :-ف ِل َبائِ ٍع ال َف ْس ُخ.
َ
َان غَائبًا َبعيد ًا َعن َْها َ -و ُ
ِ ِ
ِ
وي ْثب ُ ِ
ت ُرؤْ َي ُت ُه.
الص َف ِةَ ،و َت َغ ُّيرِ َما َت َقدَّ َم ْ
ت الخ َي ُار :ل ْلخُ ْلف في ِّ
ََ ُ

َّ
الش ْرحُ(:)1
الرِحي ِم ،احلمد َِّلِلِ ر ِب ِ
الس ََلم َعلَى نَبِيِنَا ُمَ َّم ٍدَ ،و َعلَى
نيَ ،و َّ
الر ْْحَ ِن َّ
بِ ْس ِم للاِ َّ
الص ََلة َو َّ
العالَم َ
َْ َ َ
آلِِه ،وأَصحابِِه أ ْ ِ
ني.
َْجَع َ
َ َْ
َان غَائِبًا فِي ال َب َل ِد)...
الِلَ ( :وإِ ْن ك َ
قَ َ
ال َرِْحَه َّ

سبق أن املتبايعني إذا تنازعا يف تسليم الثمن واملبيع أنه ينقسم إىل ثَلثة أقسام:

القسمُاألول :أن يكون الثمن معيناً.
القسمُالثاينُ :أن يكون الثمن مع املشرتي يف ُمل البيع؛ لكنه ليس معيناً.

القسمُالثالثُ :إذا كان الثمن ليس يف ُمل البيع وهذا ينقسم إىل قسمني:
القسمُاألول :أن يكون ليس معه اآلن؛ وإمنا خارج ُمل التبايع يف البلد.
القسمُالثاينُ :أن يكون بعيداً مسافة قصر فصاعداً.
َان) أي :وإن كان الدين ،أي:
وأشاار املصانر رْحه للا إىل القسام ا ول بقولهَ ( :وإِ ْن ك َ

الثمن غري املعنيََ ( ،غ ائِبًَا فِي ال َب َلَ ِد) أي :غااااب ااً عن ُماال التبااايع ولكنااه يف البلااد  -أي :يف
داخل املدينة .-
مثال ذلك :لو أن شخصاً اشرتى سيارة بعشرة آالف رايل ،وقال املشرتي :إن الثمن
عشرة آالف رايل يف بييت فاحلكم يف ذلك يفعل القاضي معه أمرين:
ِ ِ
األمرُاألول :قالُ ( :ح ِ
المبِي ِع) أي :حجر القاض ا ا ا ااي على الس ا ا ا االعة املباعة
ج َر َع َل ْيه في َ

ومعىن حجر :أي :منع البااع واملش ا ا اارتي من التص ا ا اارف يف الس ا ا االعة؛ ليض ا ا اامن البااع حقه فقد
أيخذ املشرتي السيارة وال يعطي البااع حقه.

( )1درس ا حد  1441/03/27ها.
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واألمرُالثاين  -الذي يفعله القاض ا ااي قالَ ( :-و َب ِق َّي ِة َمالِ ِه) أي :مينع القاض ا ااي املش ا اارتي
من التصا ا اارف يف بقية أمواله إضا ا ااافة إىل العشا ا اارة آالف السا ا ااابقة؛ فمثَلً إذا كان عنده سا ا اايارة
أخرى مينع القاض ا ا ااي املش ا ا اارتي من التص ا ا اارف في ا ،ولو كان عنده س ا ا ااجاد يريد أن يبيعه مينعه
القاضي من التصرف فيه ،وكذا لو كانت السلعة مثن ا ٍ
عال حيجر أيضاً حىت على بيته.
وإىل مىت هذا احلجر؟ قالَ ( :حتَّى ُي ْح ِضَ َر ُه) أي :حىت حيضار املشارتي الثمن إىل مكان
التبايع.
وحجر القاضاي يكون على قدر الثمن من أمَل املشارتي؛ فإذا كان اشارتى مثَلً سااعة
مبئتني رايل أيمر القاض ا ا ااي ف هذه الس ا ا اااعة وش ا ا ااي يس ا ا ااري من أمَلكه يس ا ا اااوي قيمة تلك
الساعة كقلم مثَلً ال يبيعه وهكذا؛ وذلك حلف حق البااعُ .
َان ََغائِبًَا) أي :وإن كاان الادين غااابااً ليس يف مكاان املبيع
واألمرُالثااين :قاالَ ( :وإِ ْن كَ َ

( َب ِعيد ًا َعن َْها) أي :مسا ا ا ا ااافة قصا ا ا ا اار فصا ا ا ا اااعداً؛ قالَ ( :ف ِل َبائِ ٍع ال َف ْسََ ُخ) أي :يلغي البااع العقد
بفسخه.
مثال ذلك :لو أن شخصاً من أهل مكة اشرتى سيارة ،وملا قال البااع :أين الثمن ،قال:
الثمن يف املدينة ف نا البااع له أن يفسخ البيع ،يقول له :ما أريد أن أبيعك.
الم ْشَ َترِي ُم ْع ِسَ ٌر) أي :للبااع أيض ا ااً أن يفسا ااخ أيض ا ااً يف حالة
واحلالُالثانية :قالَ ( :و ُ

الم ْش َترِي) أي :أو فالواو هنا مبعىن «أو» ( -أو املشرتي معسر) .-
أخرى وهيَ ( :و ُ

مثال ذلك :لو أن شخصاً فقرياً اشرتى عمارة مبليون رايل فتبني للبااع أن املشرتي فقري،
فللبااع أن يفسخ العقد؛ فإذا كان الثمن بعيداً مسافة قصر فصاعداً كأن املشرتي معسر.
مث بعد ذلك انتقل املصا ا اانر رْحه للا إىل القسا ا اام الثامن من أقسا ا ااام ا يار وهو القسا ا اام
ِ ِ
ِ
ا خري الذي ذكره املصا اانر فقال( :وي ْثب ُ ِ
الصَ َف ِة) أي :أن هذا القسا اام
ت الخ َي ُار :ل ْلخُ ْلف في ِّ
ََ ُ
من أقساام ا يار فيما إذا اختلر البااع واملشارتي يف صافة من صافاب املبيع كلونه أو طوله أو
الخيار :لِ ْلخُ ْل ِ
قص ا ا ا ا ااره أو حَلوته أو مرارته ،وحنو ذلك لذا قال( :وي ْثب ُ ِ
ف) أي :إذا اختلر
ََ ُ
ت َ ُ

ِ
الص َف ِة) أي :يف صفة املبيع.
البااع واملشرتي (في ِّ

2

مثال ذلك :لو أن شخصاً اشرتى سيارة لوهنا أبيض ،وعند استَلم ا أعطاه البااع سيارة
لوهنا أصفر فقال املشرتي :أان اشرتيت سيارة بيضا وليست صفرا ؛ ف نا للمشرتي الفسخ.
وأيض ا ا ااً يثبت ا يار يف حالة أخرى وأش ا ا ااار إلي ا بقولهَ ( :و َت َغ ُّيرِ َما َت َقدَّ َم ْت ُرؤْ َي ُت ُه) أي:
لو اشارتى سالعة وبعد الشارا تغريب صافته على ما تقدم قبل يوم أو يوم من رؤيته أيضااً يثبت
خيار املشرتي ابلفسخ.
مثال ذلك :لو أن شخصاً اشرتى عصرياً ورآه أمامه فلما ذهب به إىل البيت وجده

فاسداً ف نا تغريب صفة ما رآه من قبل ،فللمشرتي أن يعيده إىل البااع وإذا أنكر البااع حيلر
املشرتي ويفسخ البيع.
ويكون املصنر رْحه للا هبذا قد ختم ابب ا يار.
وللا أعلم ،وصلى للا وسلَّم على نبينا ُممد ،وعلى آله وأصحابه أْجعني.
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