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 َفْصٌل

ُفُه فِيِه َحتَّى َيْقبَِضهُ َوَمِن اْشَتَرى   .َمكِيالً َوَنْحَوُه: َصحَّ َوَلِزَم بِالَعْقِد، َوَلْم َيِصحَّ َتَصرُّ

 َتِلَف َقْبَلُه: َفِمْن َضَماِن َبائٍِع.َوإِْن 

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

 َأْْجَِعنَي.  َوَأْصَحاِبهِ  آلِِه،
 (َفْصل  ) :قَاَل َرِْحَه  الِلَّ  

  ،وكذا ضمان ما تلف من املبيع   ،أحكام التصرف يف املبيع  :يذكر رْحه للا يف هذا الفصل
 وأيضاً اإلقالة.

 شرتى ينقسم إىل قسمني:الذي ي    (َمكِيالً َوَنْحَوهُ َوَمِن اْشَتَرى  )وبدأ ابألمر األول فقال:  
 كما سيأيت التمثيل عليه إبذن للا.   ه؛إما أن يكون مكيَلً وحنو  القسمُاألول:
 مثل: شراء الدار والسيارة وحنو ذلك.  ، يكون مكيَلً وحنوهأّلَّ  القسمُالثاينُ:

  –أي: مما يباع بواسطة الكيل  (َمكِيالً )سم األول: قلذا قال املصنف رْحه للا عن ال
 . - أو ابملد  ،ابلصاع

  :والذي يكال: احلبوب كالرب والشعري واألرز والتمر، وأيضًا الذي يكال: املائعات مثل
 وحنو ذلك. ،العسل واملاء والعصري والزيت

 :مثل  -   الذي يباع ابلوزن  :أي  -املوزون    :يل، وهوكمما هو حنو امل  :أي  (َوَنْحَوهُ )قال:  
 .وغري ذلك  ،الذهب والفضة واألملاس

فتقول مثًَل:   ، مما يباع ابلعد مثل: اخلبز :املعدود أي أيضاً  (َوَنْحَوهُ ) كلمة  حتتويدخل 
 أعطين مخس حبات من اخلبز.

ما كان البيع فيه بوسيلة  :: املذروع، أي- وهو األمر الرابع -يف حنو الكيل  يدخلومما 
 وغري ذلك.  ،القماش واألراضي :الذي يباع ابلذروعمثل و  ،مقاييس الطول كاملرت
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َتَرى )واملصـــــــــــنف رْحه للا قال:   ْْْ  ،واملعدود ،من املوزون أيضـــــــــــاً  (َوَنْحَوهُ َمكِيالً َوَمِن اشْ
 :يرتتب عليها ثَلثة أحكام ؛واملذروع

 .يصح البيع يف هذه األمور املتقدمة :أي (َصحَّ )قال:  احلكمُاألول:
دِ )قـال:  :واحلكمُالثااين ــراء آ ر ذلـك العقـد  (َوَلِزَم بِْالَعقْْ أي: ويرتتـب على هـذا الشــــــــــــ

أما إذا كان يف زمن خيار اجمللس ؛   يكون يف زمن خيارولوازمه من قبض املبيع وغريه بشرط أّل  
 مثَلً أو يف زمن خيار الشرط ّل يلزم ما يرتتب على هذا البيع.

ُفُه فِيهِ )ال: ق  :واحلكمُالثالث رُّ حَّ َتصَْ
ومل يصــح تصــرفه ابملبيع من املكيل  :أي  (َوَلْم َيصِْ

هُ ) ،وحنو ذلك  ،وحنوه ببيع أو هبة أو رهن أو مقايضــــــــــــــة حىت يقبض الذي   :أي (َحتَّى َيْقبِضَْْْ
وقبض املـذروع  ،وقبض املعـدود ابلعـد  ،وقبض املوزون ابلوزن ،وقبض املكـيل ابلكـيل، اشــــــــــــــرتاه
 ابلذرع.

أعطين صاعًا من الرز  :احمللمثال ذلك: لو أن شخصًا دخل إىل ُمل وقال لصاحب 
 ؛ لكناملشرتي أن يعطي البائع الثمن فيصح هذا الشراء ولو مل يكله ويلزم هذا البيع فيلزم من

،  أو يتصدق به على آخر قبل أن يقبضه ،ّل يصح أن املشرتي يبيعه على آخر وهو مل يقبضه
 أن يهديه قبل قبضه. وّل يصح أيضاً على قول املصنف رْحه للا

أعطين مخس حبات من اخلبز يصح العقد  :از وقال له تى رجل إىل خبَّ أآخر: لو  مثال
بيع  يلكن ّل يصح أن  ويلزم أبن يعطي البائع املشرتي اخلبز؛ ،ويلزم أبن يدفع املشرتي الثمن

قبل   لو رأيته  وأيضًا ّل يصح أن تتصدق هبا على فقري ،هذه اخلبزات على غريك قبل القبض
والدليل على ذلك ما وكذا ّل يصح أن هتديها لزميلك لو رأيته يف املخبز قبل القبض،    ،القبض

ُيَاْقِبَضهُ َُمِنُابْاَتاَعُطََعاًما»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب   (1)يف الصحيحني  «. َفََلُيَِبْعه َُحَّتَّ
ألن هني   ؛جيوز التصرف فيهه بغري عوض كاهلدية واهلبة وحنو ذلك أنه  :الثايُنُوالقول

ِمْن ع َمَر بَِعريًا ُث َّ أَْعطَاه    ملسو هيلع هللا ىلصاْشرَتَى النَّيبُّ  »اً  وملا يف صحيح البخاري أيض  ،معلق ابلبيع  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  
 . (2) «اْصَنْع ِبِه َما ِشْئتَ اْبَن ع َمَر، َوقَاَل: 
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بعد ذلك إذا تلف هذا املبيع   ذكر ،وملا فرغ رْحه للا من ذكر أحكام بيع املكيل وحنوه
 ستوىفمل ي  ألنه    ؛ أي: وإن تلف املبيع قبل أن يقبضه املشرتي( َتِلَف َقْبَلهُ َوإِْن )قبل قبضه ففال:  

 . يعطيه عوضاً عنه :أي (َفِمْن َضَماِن َبائِعٍ ) :قال بكيل أو وزن أو عد أو ذرع
لك هذه    ز اخلباز مئة خبزة ومل يعدَّ بَ از، وخَ ذلك: لو اشرتيت عشر خبزات من اخلبَّ   مثال

 حضاره عشر خبزات لك.ُث احرتق احملل فهو يضمن إب ،يسلمها لك لالعشر 
احملل فيضمن البائع    رقَ س  لها البائع فَ كِ خر: لو اشرتيت مئة صاع من األرز، ومل يَ آ  ومثال

 . من األرز ع أن حيضر لك مئة صا 
ألن املشرتي ممنوع شرعًا من قبض السلعة قبل  :يف كون البائع هو الذي يضمن والعلة

 . استيفائها ابلكيل أو ابلوزن أو ابلعد أو ابلذرع
  -أي: الربح  -  ُث كيل فهذا النماء ،ء مثل ارتفع السعرا حصل هلذه السلعة من ولو
 .للمشرتي

ذلك: لو أن شخصاً أراد أن ميأل سيارته بنزين مخسني لرتاً فنقص سعر البنزين وهو   مثال
احرتقت احملطة وتلفت فمالكها يضمن لك نفس املبيع   وول  ،يعبئ فالنقص هذا يكون للمشرتي

 ألنه من ضمانه.  ؛حىت ولو ارتفع سعره بعد ذلك 
ُث احرتقت احملطة  هذه مخسون لرتًا لك  :لو فرز صاحب احملطة لك البنزين فقال أما

 ألنه قد فرزها لك. ؛فليس من ضمانه
 وللا أعلم، وصلى للا وسلَّم على نبينا ُممد، وعلى آله وأصحابه أْجعني. 

 


