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هََ ُ   َوَما َعَداُه: َُ ََ َي َ َما َم
ا،    َُ َََ َض   ُ َ َ : َي َ َوْ َت َت َرُّ ف ي ِ   َبَلَ  َبَلَه    ََْ ُُ ُُ ام ُّف َيُجوُز َتَصَ

. َض َبَله     َبائ ٌع م 

  ُ ُ : َوَيَحصَََُ َُ َلٍَُّو َوَما ُيهَ َ َأَو َذَرٍع: ب َذم َكَ َوي ي صَََُ ٍَِ َ َأَو َوَزٍتَ َأَو َعدٍّ َبَلُض َما ب َِع ب َك

    َ َُ .ب هَ َِر   
 َ َُِّ ه : ب َرَخ َ َوَغ

 َ َوَما ُيَرهَاَوُل: ب َرهَاُوم   

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

 َأْْجَِعَي.  َوَأْصَحاِبهِ  آلِِه،
َرُّ ف ي ِ   َبَلَ  َبَله     َوَما َعَداُه:): قَاَل َرِْحَه  الِلَّ   َْ ُُ ُُ ام  . (َيُجوُز َتَصُّف

 ملا بي رْحه للا أن املبيع من حيث جواز التصرف فيه قبل بيعه ينقسم إىل قسمي:
 . إذا كان املبيع مكيَلً وحنوه :القسمُاألول

و أ ما عدا املبيع إذا مل يكن مكيَلً  :أي (َوَما َعَداهُ )أشاااااااار إليه بقوله:    :والقسمممممممُال  ي
 الساااايارة والدار والساااااعة والثَلجة واملكي  وا وال :وذلك مثل ،معدوداً أو مذروعاً موزوانً أو 
 .وحنو ذلك 
َرُّ ف ي ِ   َبَلَ  َبَلهَ    )قال:  ََْ ُُ ُُ ام ُّف لو اشاااشخ شااارة  ااايارة  :مثال ذلك   (َيُجوُز َتصََ

)َيُجوُز وهي يف املعرض مل يقبضااا ععاا على شارة آ ر على قول املصان  رْحه للا قال: 

َرُّ ف ي ِ   َبَلَ  َبَلهَ   ( ََْ ُُ ُُ ام ُّف وا اااااتدلوا على ذلك بقول  ،وهذا هو املذهب عند احلنابلةَُُتصََ
اَنِنرَي لَبِقيِع، فَأَْقِبض  اِبَل ِعلك ْنت  أَبِيع  الِ   :قال  ماابن عمر رضااااااي للا عنا اَنِنرِي، َوالدَّ َورَِق ِمَن الدَّ

أَل َك: ِإ  ِ   ملسو هيلع هللا ىلصَورِِق، فَأَتَاْيت  النَِّبَّ ِمَن ال ََ َأ ااااْ وَل للِا، ر َوْيَد ََ َر اااا   : َة فَاق ْلت  َوه َو يف بَاْيِت َحْفصااااَ
ِذهِ بِاَل ِعلك نْات  أَبِيع  الِ  ِذِه، فَاقاَاَل:  َبِقيِع فَاأَْقِبض  هاَ ِذِه ِمْن هاَ ِذِه، َوهاَ َما ُ»ِمْن هاَ َا ُأاْنَُتاْخم  سا َُبْا َلا
ناك ما ُشاْيءُ ُِبِسْعِرُيماْوِمها  ِقا ،ُوابمايمْ ُْتماْفَتا  . (2)«ما َُلا
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أو غري  مبيع  واء كان كيَلً  وز بيع أيَّ : أنه ال جي- وهو قول ا ماور - والقولُال  ُي
ُهللِاُناُا» : مناا كيل إال بعد قبضه لعدة أدلة ُي ْستماْوفاُُملسو هيلع هللا ىلصىُراس ول    ( 1)«عاْنُبماْيِعُالطَّعا ِمُحاَّتَّ

  ال فرق بي ما كان مكيَلً  :أي   (2)«َوَأْحِسب  ك لَّ َشْيٍء ِمثْاَله  » :قال ابن عباس رضي للا عنه
 وبي غريه كالسيارة مثًَل.  وحنوه

َُيا وزاَا ُالتُّجَّ ر ُ»  ملسو هيلع هللا ىلصأن النِب    :األدلة أيضاً   ومن تا ع ،ُحاَّتَّ ُتم بمْ نااىُأاْنُتم با عاُالسِ لاع ُحاْيث 
ُرِحا ِِلِمُْ  . علقبض ومل يفرق بي املكيل وغريه :يعين  (3) «ِإَلا
ُِعْنداكُا»حلكيم بن حزام    ملسو هيلع هللا ىلصقول النِب    :األدلة أيضاً   ومن ُتاِبْعُما ُلاْيسا وهذا عام   (4) «َلا
 . وغريهيف املكيل 

وما ا تدل به املصن  رْحه للا بقول ابن عمر رضي للا عناما    ، وهذا هو القول الراجح
واز بيع ما ليس مبكيل قبل قبضه وإمنا هو بيان أنه جيوز بيع دين  جليس فيه وجه الداللة على 

 :ملسو هيلع هللا ىلصبدين عند نفس البائع فيجوز علشرطي اللذين ذكرمها النِب  ذمةيف ال
 . رع  فيه لئَل يكون  ؛«ِبِسْعِرُيماْوِمها »الشرطُاألول:ُ
ِقا » :والشرطُال  ي ُْتماْفَتا  .«ما َُلا

 :كان املبيع مكيًَل أو موزواًن أو معدوًدا أو مذروعًا يضاف على شرط القبض  وإذا
ويكون هبذا ْجع   ، واملوزون بعد وزنه وهكذا ،بعد كيلهإال فَل يباع ما كان مكيًَل  «،التوفية»

 بي النصوص. 
قبل قبضه إذا كان ما عدا الكيل وحنوه انتقل  يف املبيع بي رْحه للا حكم التصرف  وملا

 . تل   فيما لوبعد ذلك إىل مسألة الضمان 
َ َ  )فقاال:  ن وحنوه و ماا عادا املكيال واملوز قبال قبض املشااااااااااااااشي الساااااااااااااالعاة  :أي (َوْ َت َت
ا،    )قال:  كالساااااايارة مثَلً  َُ َض ََََ  ُ من ضاااااامان املشااااااشي وال يتحمل البائع شاااااايئاً من  :يعين (َي

 الضمان.
 

( من حديث أيب هريرة رضي للا  1528مسلم )( من حديث ابن عمر رضي للا عناما، و 2124) ي البرار  واهر( 1) 
 عنه. 

 (. 1525)  مسلمواه ر( 2) 
 من حديث ابن عمر رضي للا عناما.  ( 10692والبياقي ) ( 3499واه أبو داود )ر( 3) 
 . من حديث حكيم بن حزام رضي للا عنه  ( 3503وأبو داود )  (2187وابن ماجه )  (15311واه أْحد )ر( 4) 
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َض َبَله    ): قال هََ ُ  َبائ ٌع م  َُ ََ َي  .منعه يكون الضمان على البائع فإن (َما َم
 ه ذ ا وال ووضعه أمام  :ذلك: لو أن شرصاً اششخ جواالً فقال البائع للمششي  مثال
وال فأتى شرة و رق هذا ا  ة أو حنوهاأل  مشغول مبكامل ؛لن أ تلم ا وال اآلنوقال 

 . وإمنا الضمان على املششي ، فالبائع ال يضمن شيئاً 
لن  :لو اششخ شرة  اعة فقال البائع :ومثال إذا منع البائع املششي من القبض

ألن من لوازم البيع   ؛الذي يضمن ذلك البائعرقاا   ارق و  لليلأ لماا لك اليوم فأتى يف ا
 .تسليم املبيع للمششي وهنا قد منعه فيضمن

وما جيوز التصاااااارف فيه قبل بي رْحه للا ما الذي ال جيوز التصاااااارف فيه قبل قبضااااااه   وملا
مسااألة الضاامان  وأيضاااً   ، بعد ذلك مب حيصاال القبض حن نن ر هل جيوز هذا البيعبيَّ   ،قبضااه

ََُ )ففصااااااااااال رْحه للا يف ذلك فقال:  َِ ٍ ُ  َوَيَحصَ على   ؛الطعام إذا كاله :مثل (َبَلُض َما ب َِع ب َك
عليد  لقبضو اااااابل أن الراجح مع الكيل ا  ،قول املصاااااان  رْحه للا يكون قد قبضااااااه املشااااااشي

 ه.وحنو 
لو ععه عشر جرامات من الذهب فعلى املذهب لو   :مثل ، بوزنه :أي (َأَو َوَزتٍ ): قال
وعلى  ،ويضمن إن تلفاا قبضاا هذه عشر غرامات يكون املششي قد :وقال للمششي وزهنا

 . بد مع الوزن القبض عليدالقول الراجح ال
أعطين عشر   :فلو قال املششي  ،بعده مثل لو كان الربتقال يباع علعد  :أي  (َأَو َعدٍّ )  :قال
فوضعاا البائع منفصلة عن بقية الربتقال على قول املصن  يكون قد قبض ذلك   برتقاالت 

 . املششي و بل الراجح
أعطين ثَلثة أمتار من هذا القماش فقطع   املششي: بذرعه، فلو قال    :أي  (َأَو َذَرعٍ ):  قال

 . و بل الراجح ،يف حكم القبض :املبيع أي له ثَلثة أمتار من القماش يكون البائع قد قبض
إىل   ،نوالوزن علوز  ، الكيل علكيل :مبا  بل على التفصيل السابل :أي (ب َذم َك )قال: 

 . آ ره
ُ  ) ،الكوم من الطعام :الصربة (َوي ي ُصَلَُّوٍ ): قال َُ املكي  والثَلجة   :مثل (َوَما ُيهَ
َ    )قال:  والسجاد، َُ ُ» :يقول ملسو هيلع هللا ىلص النِبألن  -اد إىل بيته جفإذا نقل املششي الس  (ب هَ حاَّتَّ
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ُرِحا ِِلِمُْ وقبل   ،جيوز للمششي أن يبيعاا حي ذلك يكون قبضًا شرعياً  - « َيا وزاَا ُالتُّجَّ ر ُِإَلا
 ذلك ال جيوز على القول الراجح. 

فإذا قبض  ،ا وال ،الساعة ،بيع القلم : مثل ،عليد :يعين (َوَما ُيَرهَاَوُل: ب َرهَاُوم    ): قال
 هذه األشياء عليد يكون قبضاً شرعياً جيوز بيعاا بعد ذلك.

َُِّ ه  )قال:   والشجر   ،والنرل  ،البيت  :مثل  ،أي: غري ما تقدم كأشياء اثبته من العقار  (َوَغ
َِر    )قال: 

 َ  أي: أن يرفع البائع يده مناا عخلروج مناا مثَلً وحنو ذلك.  (ب َرَخ
 وكل مبيع إذا مل حيدد بكيل وحنوه يكون حسب العرف يف القبض.

وما  فتبي مما  بل أنه ال جيوز بيع شيء قبل قبضه  واء كان كيًَل وحنوه أو غري ذلك 
 يكال يضاف إليه أنه يكال وهذا هو الراجح. 

 وللا أعلم، وصلى للا و لَّم على نبينا ُممد، وعلى آله وأصحابه أْجعي. 
 


