ف بِآ َف ٍة َس َم ِ
َوإِ ْن ت َِل َ
او َّي ٍةَ :ب َط َل ال َب ْيع.
وإِ ْن َأ ْت َل َفه آد ِمي :خير م ْش َترٍ بين َفسخٍ  ،وإِم َض ٍ
اء َوم َطا َل َب ِة مت ِْل ِف ِه بِ َبدَ لِ ِه.
َ
َ ْ
َْ َ ْ
َ ٌّ ِّ َ

َّ
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 َ
َ َْ
ف بِآ َف ٍة َس َم ِ
الِلَ ( :وإِ ْن ت َِل َ
او َّي ٍةَ :ب َط َل ال َب ْيع).
قَ َ
ال َرِْحَه َّ

ذكر املصنف رْحه للا أن املبيع بكيل وحنوه قبل قبضه إذا تلف ال خيلو من ثَلثة أحوال:

احلالُاألوىل :أن يتلفه البائع وقد سبق ذلك؛ فيكون من ضمان البائع.

احلالُالثانية :أن يتلف املبيع آبفة مساوية؛ لذا قالَ ( :وإِ ْن ت َِل َ
ف) أي :املبيع بكيل وحنوه

قبل قبضه( ،بِآ َف ٍة َس َم ِاو َّي ٍة) أي :أبمر ال صنع للبشر فيه كصاعقة من السماء ،أو أمطار غزيرة
جدا ،أو زلزال ،وحنو ذلك فاحلكم قالَ ( :ب َط َل) أي :انفسخ خ خ خ (ال َب ْيع) ويرتتب على انفسخ خ خ خخا
البيع :أن يعيد البائع للمش خخرتي ال من؛ ألن النيب ﷺ قال فيما أص خخاب املبيع من ائوائا قال:
الُأ م
م
يه»(.)2
َخ مُ
ُم َ
َحدك ْم َ
َُيْخذُأ َ
«ِبَ َ
اصفر ب َلثني
ْحر أو َّ
م ال ذلك :لو أن شخصا ابع مترا على رؤوس النخل بعد أن ا َّ
ألف رايل وأعطى املشرتي لصاحب املزرعة هذا ال من ،ويف الليل نزل مطر غزير أتلف هذا
التمر فالبيع ينفس ويعيد البائع للمشرتي ال من.
واحلالُالثالثة :قالَ ( :وإِ ْن َأ ْت َل َفه) أي :املبيع قبل قبضخ خ خ خ خ خخه( ،آ َد ِم ٌّي) يعين :بسخ خ خ خ خ خخبب من

البشر ،فاحلكم أن املشرتي خيري بني أمرين:

األمرُاألول :قالَ ( :ب ْي َن َف ْسْخٍ ) م ال ذلك :لو أن شخخخصخخا اشخخرتص م ة صخخاع من األرز

فأتى شخص قبل قبض املشرتي هذا األرز فأحرق احملل ،فاملشرتي خمري بني أمرين:
األمرُاألول :يفس البيع ويعيد البائع للمشرتي ال من.
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( )2رواه البخاري ( )2198من حديث أنس بن مالك رضي للا عنه.
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ن :قالَ ( :وإِ ْم َض ٍاء) أي :عدم فس البيع ،وإمنا ميضي فيه ومع هذا إذا طالب
األمرُالثا ُ

إبمضاء البيع يرتتب عليه ما ذكره بقولهَ ( :وم َطا َل َب ِة) أي :املشرتي يطالب (مت ِْل ِف ِه) أي :املتسبب

يف اتَلفه( ،بِ َبدَ لِ ِه) أي :يطالب بسلعة م ل هذه السلعة إن كان هلا م ل ،أو بقيمتها إن مل يكن
هلا م ل.
م ال ذلك :لو أن شخصا اشرتص م ة صاع من الرب أبلف رايل فأتى شخص وسرقه:
احلالةُاألىل :نقول :لك أن تفس البيع ونعيد لك ألف رايل ،أو نقول للمشرتي لك

َّأال تطالب ابلفس وإمنا تبقي العقد كما هو وتطالب من سرقها مب له فتقول :أان أطالبك أيها
السارق مب ة صاع من الرب فإذا مل يوجد نفس النوع كائواهر م َل كقطعة من اللؤلؤ ليس هلا
م ل؛ فنقول كم قيمة هذا اللؤلؤ ونعطيه للمشرتي.
والفرق بني الفس واإلمضاء :أن الفس يعاد ال من للمشرتي حىت لو زاد سعر املبيع؛
أما إلمضاء يف البيع فسبق أن مناءه للمشرتي فلو األلف رايل هذه مب ة صاع بعد السرقة زاد
سعرها وأصبا خبمسة آالف رايل فنحكم على السارق إبعطاء املشرتي مخسة آالف رايل.
وللا أعلم ،وصلى للا وسلَّم على نبينا ُممد ،وعلى آله وأصحابه أْجعني.
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