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 .َتِلَف بِآَفٍة َسَماِويٍَّة: َبَطَل الَبْيع  َوإِْن 

ْتِلِفهِ َوإِْن  َطاَلَبِة م  ْشَترٍ َبْيَن َفْسٍخ، َوإِْمَضاٍء َوم  يَِّر م  : خ   بَِبَدلِِه. َأْتَلَفه  آَدِميٌّ

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

 َأْْجَِعنَي.  َوَأْصَحاِبهِ  آلِِه،
 .(َتِلَف بِآَفٍة َسَماِويٍَّة: َبَطَل الَبْيع  َوإِْن ): قَاَل َرِْحَه  الِلَّ  

 خيلو من ثَلثة أحوال: ذكر املصنف رْحه للا أن املبيع بكيل وحنوه قبل قبضه إذا تلف ال  
 . أن يتلفه البائع وقد سبق ذلك؛ فيكون من ضمان البائع احلالُاألوىل:
املبيع بكيل وحنوه   :أي (َتِلَف َوإِْن )لذا قال:  ؛أن يتلف املبيع آبفة مساوية احلالُالثانية:

أو أمطار غزيرة   ،أي: أبمر ال صنع للبشر فيه كصاعقة من السماء (بِآَفٍة َسَماِويَّةٍ )قبل قبضه،  
ويرتتب على انفسخخخخخخخخا   (الَبْيع  )فسخخخخخخخخ  ان :أي (َبَطَل )احلكم قال: فوحنو ذلك  ،أو زلزال  ،جدا  
 :فيما أصخخخاب املبيع من ائوائا قال قال  ملسو هيلع هللا ىلصألن النيب   ؛أن يعيد البائع للمشخخخرتي ال من  :البيع

يهُم»  .(2)«ِبمََُيَْخ ذ َُأَحد ك ْمَُماَلَُأخم
ب َلثني   أو اصفرَّ  ْحرَّ االنخل بعد أن  س رؤو على لو أن شخصا  ابع مترا   :م ال ذلك 

ويف الليل نزل مطر غزير أتلف هذا   ،املزرعة هذا ال من لصاحب ألف رايل وأعطى املشرتي 
 من.البائع للمشرتي ال   التمر فالبيع ينفس  ويعيد

بسخخخخخخخخخخخخبب من  :يعين (آَدِميٌّ )  ،املبيع قبل قبضخخخخخخخخخخخخه  :أي (َأْتَلَفه  َوإِْن )قال:   :واحلالُالثالثة
 فاحلكم أن املشرتي خيري بني أمرين: ،البشر

ٍخ )قال:   :األولُاألمر لو أن شخخخصخخا  اشخخرتص م ة صخخاع من األرز  :م ال ذلك  (َبْيَن َفْسْ
 فاملشرتي خمري بني أمرين: ،فأتى شخص قبل قبض املشرتي هذا األرز فأحرق احملل

 يفس  البيع ويعيد البائع للمشرتي ال من. :األمرُاألول
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وإمنا ميضي فيه ومع هذا إذا طالب    ، عدم فس  البيع  :أي  (َوإِْمَضاءٍ )قال:    :األمرُالثاُن
َطاَلَبةِ )  يع يرتتب عليه ما ذكره بقوله:بإبمضاء ال ْتِلِفهِ )املشرتي يطالب    : أي  ( َوم  املتسبب    :أي  (م 
أو بقيمتها إن مل يكن    ،يطالب بسلعة م ل هذه السلعة إن كان هلا م ل  :أي   (بَِبَدلِهِ )  يف اتَلفه،
 هلا م ل. 

 :قهر لو أن شخصا  اشرتص م ة صاع من الرب أبلف رايل فأتى شخص وس :م ال ذلك 
للمشرتي لك  أو نقول ،لك أن تفس  البيع ونعيد لك ألف رايل :نقول احلالةُاألىل:

لبك أيها  طاأان أ :د كما هو وتطالب من سرقها مب له فتقولقبقي الع تطالب ابلفس  وإمنا ت  أالَّ 
ا  فإذا مل يوجد نفس النوع كائواهر م َل  كقطعة من اللؤلؤ ليس هل الربصاع من السارق مب ة 

 .مة هذا اللؤلؤ ونعطيه للمشرتييفنقول كم ق ؛م ل
؛  أن الفس  يعاد ال من للمشرتي حىت لو زاد سعر املبيع :مضاءوالفرق بني الفس  واإل
 ة صاع بعد السرقة زاد مبفلو األلف رايل هذه أن مناءه للمشرتي أما إلمضاء يف البيع فسبق 

 . عطاء املشرتي مخسة آالف رايلسعرها وأصبا خبمسة آالف رايل فنحكم على السارق إب
 للا أعلم، وصلى للا وسلَّم على نبينا ُممد، وعلى آله وأصحابه أْجعني. و
 


