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 أركان البيع
مــن أركــان البيــع : أي" األول: "مثــة أحكــام للبيــع تناوهلــا املؤلــف وفــق األركــان الــيت عــدها قبــل قليــل، فقــال

، والـبـائع هــو أول طــرف مــن أطــراف عقــد البـيـع، وهــو مــأخوذ مــن الـبـاع، وهــذا يطـلـق عـلـى الـبـائع "الـبـائع"
ُواملبتاع، مأخوذ من الباع، وهو ما بني يدي اإلنسان؛ فإن البـائع ميـد يـده واملشـرتي ميـد يـده، ولـذلك مسـى 

تصــل بتعرـيـف البــائع ًهــذا العقــد بيعــا مبناســبة أن كــال طــريف العقــد ميــد ـيـده إلعطــاء شــيء وأخــذه، أمــا مــا ي
 .فهو من ميد يده لتسليم املثمن السلعة املبيع، فمن ميد يده لتسليم املثمن املبيع السلعة فهو Qئع

 األوصاف املعتربة يف البائع
ُذكـــر املصـــنف رمحـــه هللا مجـلــة مـــن األوصـــاف المعتـــربة يف الـبــائع، فـــذكر مـــا يشـــرتط يف البـــائع ومجـلــة ذلـــك  ْ ِّ

 :شروط ثالثة
ومعــىن جــائز التصــرف أن يكــون الـبـائع cـفـذ التصــرف، " أن يكــون الـبـائع جــائز التصــرف: "الشــرط األول

ّجائز هنـا مبعـىن cفـذ، فـاجلواز هنـا لـيس حكمـا تكليفيـا، إمنـا هـو حكـم وضـعي توصـيفي، فجـائز التصـرف  o ً
ًهو cفذ التصرف الذي ميضي تصرفه، فلـو أن أحـدا مـثال Qع هـذا الكرسـي هـل هـو جـائز التصـرف، هـل  ً

ال؛ ألنه ال ميلكـه، وQلتـايل لـيس هـذا جـائز التصـرف، فقولـه رمحـه : ٍصرفه يف هذا الكرسي ماض؟ اجلوابت
 .أي أن يكون cفذ التصرف" أن يكون جائز التصرف: "هللا

لبـالغ مـن ف جـائز التصـرف Qلبـالغ الرشـيد، اَّفعـر" وهو البالغ الرشـيد، غـري عبـد بـال إذن: "قال رمحه هللا
ًظهرت عليه إحدى عالمـات البلـوغ، الرشـيد املقصـود Qلرشـيد هنـا املتصـف Qلرشـد، وهـو مـن كـان صـاحلا 
يف التصــرف يف املــال، فالرشــد هــو الصــالح يف املــال �ن ـيـدرك مصــاحل املــال وأيــن يضــعه، وكيــف يتصــرف 

هلــذا ـقـال الشــافعي رمحــه هللا، ًهــو مــن كــان صــاحلا يف ديـنـه وماـلـه، و: ـبـه، هــذا هــو الراشــد، وقـيـل يف الراشــد
َوالصـواب أن الصـالح هنـا يقصـد . صـالحه يف دينـه ومالـه: الرشـد: وابن املنذر، ومجاعة من الفقهاء؛ قـالوا ُ
 .به صالح يف املال؛ ألنه هو املقصود

 .الذي حيسن التصرف يف املال: أي" وهو البالغ الرشيد: "فقوله رمحه هللا يف جائز التصرف
ْفإن آنستم منـهم رشدا فادفـعوا إليهم أمواهلم﴿: قولهأما دليل ذلك ف ْ ْ ْ َُْ َ ْـ َُ ِ َِْ ُِ َ َ ْ َْ ًْ ْ ُ ِ ُ لأليتـام، وقـد قـال ] 6: النسـاء [﴾َ

ًإن آنستم منهم صالحا يف أمـواهلم، وقـال ذلـك غـريه : يعين: ابن عباس رضي هللا تعاىل عنه يف تفسري اآلية
 .من أهل التفسري
هــذا اســتثناء ممــن يتــوفر فيــه وصــف البلــوغ والرشــد، لكــن ال يصــح " غــري عبــد بــال إذن:" وقولــه رمحــه هللا

َتصرفه، وال يوصف �نه جائز التصرف، وهو العبد، وهو اململوك ُ. 
ملــاذا؟ ألن العـبـد وإن ـتـوافر فـيـه وصــف البـلـوغ والرشــد إال أـنـه ال يصــلح تصــرفه؛ " ـبـال إذن: "قوـلـه رمحــه هللا

 ".غري عبد بال إذن: "اإلذن من سيده، ولذلك قالًألنه ال ميلك؛ فلذلك كان تصرفه موقوفا على 
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ُأن يكـون راضـيا مبـا يـربم : أي" ًأن يكون راضـيا: "أما الشرط الثاين من الشروط اليت جيب توفرها يف البائع ً
ًمـن العقـد، والرتاضـي هـو أن �يت Qلتصـرف اختيـارا، هـذا معـىن الرتاضـي؛ أن �يت Qلتصـرف اختيـارا دلـيـل . ً

ْإال أن تكــون جتــارة عــن تـــراض مــنكم﴿: ول هللا تعــاىلاشــرتاط الرضــا قــ ُ ُْ ِ ٍ َ َ َْ َ ًَ َ ِ َ ْ َ فقــد جــاء عــن ] 29: النســاء [﴾َِّ
ٍإمنا اْلبـيع عن تـراض«: النيب ملسو هيلع هللا ىلص قوله َ َ ْ َُ ْ َ ًال يكون البيع مقرا وال مقبوال إال Qلرتاضـي، فخـرج بـذلك : ، يعين»ََِّ o

 يكــون اإلكــراه بـغـري حــق، ـفـإن كــان اإلكــراه حبــق ـفـإن الرضــا يف هــذه اإلكـراه، لكــن العلمــاء قـيـدوا ذـلـك �ن
 .ُاحلالة غري معترب

ًمالكـا أو مـأذو[ لـه يف بيعهـا: "أما الشرط الثالث الذي ذكره يف البائع، فقولـه الثالـث بـد  وهـذا شـرط ال" ً
ًمـــن تـــوافره يف العاقـــد، وهـــو أن يكـــون مالكـــا، فيشـــرتط يف الـبــائع أن يكـــون مالكـــا ملـــا ي بيعـــه، وهـــذا ممـــا ال ً
ًأو مــأذو[ ـلـه يف : "ُخــالف فـيـه بــني أهــل العلــم، ويقــوم مقــام املاـلـك إن أذن ـلـه يف التصــرف، وـلـذلك قــال

ًـقـد حصــل إذc يف التصــرف Qلبـيـع، واملــأذون ـلـه مــا خيـلـو ـلـه إمــا أن يكــون وكــيال، وهــذا يثـبـت : أي" بيعهــا ً ّ
oثبت Qلوالية، وإمـا أن يكـون وصـيا، وهـذا يثبـت Qلوصـية، Qoلوكالة، وإما أن يكون وليا ليتيم وحنوه، وهذا ي
 .ًوإما أن يكون cظرا، وهذا يثبت بتعيني الواقف

إما وكيـل أو ويل، أو وصـي، وإمـا cظـر، فهـؤالء يلحقـون Qملالـك يف التصـرف : فاملأذون له واحد من أربعة
 �ًإذا كان هذا ممنوحا هلم

 


