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 . -َتُجوُز َقْبَل َقْبِض الَمبِيِع بِِمْثِل الثََّمِن، َوََل ِخَياَر فِيَها، َوََل ُشْفَعَة  -َفْسٌخ َواإِلَقاَلُة: 

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

 َأْْجَِعنَي.  َوَأْصَحاِبهِ  آلِِه،

 (....َفْسٌخ َواإِلَقاَلُة: ): قَاَل َرِْحَه  الِلَّ  

لو    أي:    - ملا ذكر رْحه للا شروط البيع، والشروط يف البيع، واخليار، والتصرف يف املبيع  
وكذا لو كان فيه شروط   ، - شروط البيع   تبعد أن متاشرتى أحد مبيعاً مث أراد إلغاء هذا البيع  

 ؟كيف يلغي هذا البيع  ،اخليار وقبض املبيع زمنيف البيع ومضى 
 .ليس بيعاً  :أي (َفْسٌخ )وإلغاء البيع،  :أي (َواإِلَقاَلةُ )قال: 

وهو   -يل قِ ويستحب للم   ، مباح للمشرتي أن يطلب إلغاء البيع ألي أمر يراه : وحكمه
َوَمْنُ» :من تفريج الكروب كما قال عليه الصَلة والسَلمملا يف ذلك  ؛ مالك السلعة أن يقيله

ُك َرِبُيَ ْوِمُاْلِقَياَمةُِك ْربَةُ ،ُفَ رََّجُهللا َُعْنه ُِِبَاُُك ْربَةُ م ْسِلٍمُُفَ رََّجَُعْنُ (2)«ُِمْن
وألهنا إحسان ملن   ، 

ۡحِسُنٓوا ْۚ إِنَّ }طلب إلغاء البيع وللا عز وجل يقول: 
َ
َ ٱ َوأ  .[195البقرة: ] { لُۡمۡحِسنِيَ ٱُُيِبُّ  ّللَّ

وبناء  ،  وليس من بداية العقد  ،أن األحكام ترتتب من حيث الفسخ  :أي  (َفْسٌخ )وقوله:  
 . للمبيع من العقد إىل الفسخ يكون للمشرتي من مناء عليه فما حصل

ر هذه العمارة مدة  مثال ذلك:  لو أن شخصاً اشرتى عمارة مبليون رايل، مث املشرتي أجَّ 
  : يعن  -هذه العمارة  له من بيعطلب املشرتي من البائع أن يقيمث ستة أشهر مبئة ألف رايل، 

  قيمة األجرة  -  فإذا رضي البائع فاملئة ألف رايل ،-أقلن وأعطن مبلغ شراء العمارة  :قال له
ألنه بعد عقد البيع تسري عليه أحكام البيع فيملكها املشرتي مع  ؛من نصيب املشرتي -

 .مناءها
 من حني اإللغاءترتتب عليه األحكام  وهذا اإللغاء    ، إلغاء  :أي(  َفْسٌخ )لذا قال رْحه للا:  
 وليس من بداية العقد.
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 رْحه للا بعد ذلك أنه من حني  بنيَّ  ، وملا ذكر رْحه للا أن اإلقالة فسخ إذا رضي البائع
ومن  (َتُجوُز َقْبَل َقْبِض الَمبِيعِ )لذا قال:  ؛ال متصح اإلقالة سواء قبض املشرتي املبيع أ العقد

 . قبض املبيع جتوز بعد :ابب أوىل
مل يسلمه  -لو أن شخصاً اشرتى قلماً مبئة رايل، وهذا القلم يف درج البائع  :مثال ذلك 

حىت ولو مل يقبض املشرتي  ،  أقلن من البيع وأعطن املئة رايل  :فللمشرتي أن يقول  -للمشرتي  
  .القلم

ى القلم مبئة  يعن: لو اشرت  (بِِمْثِل الثََّمنِ )مث اشرتط املصنف رْحه للا يف اإلقالة فقال: 
 . ألهنا إحسان وإرفاق ابملشرتي ؛عيد له املئة من غري زايدة وال نقصاني  

إلغاء هذا   :أي  -ألنه أمر مباح  ؛ صقِ نْ للبائع أن يطلب زايدة أو أن يـ   والقولُالثاينُ:
 .- العقد

 : أهنا ليست كالبيعفبنيَّ  ، بعد ذلك أمرين قد ي ظن أهنا كالبيعمث بنيَّ 
ليس للبائع إذا وجد    :أي   أي: ال خيار عيب فيها،   (َوََل ِخَياَر فِيَها)قال:    األولُ:األمرُُ

 فيه عيباً أن يلغي هذه اإلقالة؛ ألهنا إحسان. 
ُالثاين أي: اإلقالة ال يكون فيها الشفعة فيما إذا تنازل   (َوََل ُشْفَعةَ )قال: ُ:واألمر

فليس للشريك الذي تنازل أن  نيب مث عاد هذا األجنيب وطلب اإلقالة جالشريك عن حصته أل
 .ألهنا ليست بيعاً وإمنا إلغاء وتنازل عن حق الشريك  ؛تعود له تلك الشفعة

أن يبيع نصيبه   خالداشرتاي أرضاً شراكة ابلنصف فأراد  عمرو وخالدمثال ذلك: لو أن 
طلب الشفعة فله أن أيخذ نصيب شريكه وتصبح األرض له  حق يف  له  عمروفهنا  ،على زيد
، من األرض  خالد  قسط  زيدب الشفعة وأخذ  أسقط حقه يف طل   عمرواً ، ولكن لو أن  مئة ابملئة

ليس لعمرو أن  حق الشفعة، أي:    لعمروفليس    ، أقلن فأقاله  :وقال  خالد فلو أن زيد ذهب إىل  
 .وليس بيع رض من خالد ابلشفعة؛ ألنه فسخأيخذ األ

 التصرفات يف املبيع. ويكون املصنف رْحه للا هبذا قد انتهى من 
 وللا أعلم، وصلى للا وسلَّم على نبينا ُممد، وعلى آله وأصحابه أْجعني. 

 


