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 َتِلَفْت بِآَفٍة َسَماِويٍَّة: َرَجَع َعَلى الَبائِِع.َوإِْن 

: ُخيَِّر ُمْشَترٍ: َبْيَن الَفْسِخ، َواإِلْمَضاءِ  َوإِنْ   َوُمَطاَلَبِة الُمْتِلِف.  َأْتَلَفُه آَدِميٌّ

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

 َأْْجَِعنَي.  َوَأْصَحاِبهِ  آلِِه،

 ...(.َتِلَفْت ِبآَفٍة َسَماِويَّةٍ َوإِْن ): قَاَل َرِْحَه  الِلَّ  

على أن املشرتي والبائع هلما أن يبقيا الثمرة بعد بدو صَلحها وهي ملا ذكر رْحه للا 
 رْحه للا أن هذا التلف   بعد ذلك فيما إذا تلفت بعد هذا االتفاق، فبنيَّ الشجر أو الزرع، بنيَّ 

 على قسمني:
 أن يكون آبفة مساوية.  القسمُاألول:
 .أن يتلفه آدمي والقسمُالثاينُ:

أي: الثمرة بعد بدو صَلحها وهي  ( َتِلَفْت َوإِْن )فإن تلف آبفة مساوية قال رْحه للا: 
يعين: أمر خارج عن إرادة البشر؛ كاملطر   (بِآَفٍة َسَماِويَّةٍ )بعد بيعها، على الشجر أو الزرع 

َرَجَع )الشديد، أو احلر الشديد، أو الربد الشديد، أو صاعقة من السماء، وحنو ذلك؛ قال: 

يرجع إىل البائع وأيخذ ما دفعه من مثن شراء ذلك الثمر بشرط:  أي: أن املشرتي    (َعَلى الَبائِعِ 
 .أن ال يكون املشرتي قد أتخر عما اتفقا عليه من وقت احلصاد أو اجلذاذ

َلْوُِبْعَتُُ»  : (2)يف صحيح مسلم  ملسو هيلع هللا ىلصوالدليل على أن املشرتي يرجع على البائع قول النيب  
،ُِِبََُتَْخ ذ َُماَلَُأِخيَكُِبَغْْيَُِجاِئَحٌة،َُفََلَُيَِلَُُّلَكَُأْنَُتَْخ َذُِمْنه َُشْيئاُ ،ُفََأَصابَ ْته ُُِمْنَُأِخيَكََُثَراُ 

؟ ألن البائع هو الذي رضي ابلتأخري ووافق على شرط املشرتي ببقائها، فكانت    :، وأيضا  «َحق ٍّ
 . ثمن للمشرتيالبائع ال يعيدمن ضمانه؛ لذا 

ال يتحمل البائع   :تلفتفوقد بدا صَلحها  ،إبقائها بعد الشراءوإذا امتنع البائع عن 
 . ألنه مل يوافق على شرط التبقية ؛ شيئا  
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بدو   أتلف الثمر بعد :أي (َأْتَلَفهُ  َوإِنْ )إذا كان التلف من آدمي فقال:  والقسمُالثاين:
أو أن يضع   ، أو أن يسرق منه شيئا   ،أن حيرقه :مثل ، بفعل آدمي :أي (آَدِميٌّ ) ، بيعهصَلحه و 

 أي: بني أمرين:  (ُخيَِّر ُمْشَترٍ ): قال ؛نتفع به عليه ما يضر ذلك الثمر وال ي  
مث إذا   ،ويعيد البائع الثمن للمشرتي  ،يلغى العقد  :أي  (َبْيَن الَفْسِخ )قال:    :األمرُاألول

 . شاء البائع يطالب ذلك اآلدمي الذي أتلف الزرع
وهو على رؤوس النخل فأتى  ،مثال ذلك: لو أن شخصا  اشرتى مترا  بعد بدو صَلحه

تار املشرتي الفسخ يعيد خرتاه مثَل  بعشرة آالف رايل فإذا اششخص فسرقه ْجيعا  وكان قد ا
 العشرة آالف للمشرتي.  البائع

ال يفسخ  : أي  ،يف العقد :أي (َواإِلْمَضاءِ )قال:  - للمشرتي  : أي - له  ُ:الثاينواخليارُ
ويطالب  يريد إبقاء هذا العقد،وإمنا  ،ال يرجع على البائع  :أي (َوُمَطاَلَبِة الُمْتِلِف )، العقد

 . املتلف الذي سرقه مثَل  
يظهر فيما إذا زاد  -اإلمضاء ومطالبة املتلف بني بني الفسخ و  :أي -والفرق بينهما 

رقت أصبح مثن  الثمرة بعشرة آالف رايل، مث ملا س    هفلو اشرتى هذ  ، ها مثَل  تمثن الثمرة بعد سرق
  ،لو اختار املشرتي الفسخ نعيد له عشرة آالف رايل  ،كخمسة عشر ألف رايل؛  كثريا    رهذا الثم

 .حنكم على املتلف خبمسة عشر ألف رايل ؛ اإلمضاء ومطالبة املتلفاختار  إذاو 
مث أتى  لو أن شخصا  اشرتى طماطم بعشرة آالف رايل    :مثَل  ،  كذلك العكس ابلعكس

سوى مخسة آالف    أن مثنه يف السوق ال يساوي ، وبعد السرقة تبنيَّ شخص يف الليل وسرقه
ولو اختار  ة املشرتي أن يفسخ البيع، ونعطيه عشرة آالف رايل من البائع، فمن مصلح ،رايل

 . فقطاإلمضاء ومطالبة املتلف نعطيه مخسة آالف رايل 
 .وهبذا يظهر الفرق بني اخليارين للمشرتي

 وللا أعلم، وصلى للا وسلَّم على نبينا ُممد، وعلى آله وأصحابه أْجعني. 
 


