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 شروط الثمن
 .، مث ذكر مجلة من الشروط اليت جيب توافرها يف الثمن"الثمن، ويشرتط فيه: الثالث:" قوله رمحه هللا


 	���� ��� الثمن أحد جزئي املعقود عليه،���� ���� 
� ����� ,���� ��� ������ ����  


, $��	""# �""!�  مــن عــوض للحصــول عـلـى املبـيـع،واـلـثمن هــو مــا يبذـلـه املشــرتي%�""� &� '�""( ) 

*+ ,� �� ��-	 &�./ �� 012�3  
ما دخلت عليه الباء، فكل ما دخلت عليه الباء فهو مثن، هذا ما قيل يف تعريف : وقيل يف تعريف الثمن

 .البيعويف كل األحوال الثمن هو ما يبذله املوجب لعقد . الثمن، ويف متييزه عن املثمن
ًفثمة عدد من التعريفات متيز الثمن إذا التبس عليك Bملثمن؛ أن الثمن هو ما دخلت عليه الباء، فمثال 

Mبعت برا بشعري، أين الثمن؟ الشعري، كل ما دخلت عليه الباء هو الثمن، وأما املثمن فهو ما وقع : تقول ِ

 .عليه الفعل
ً ويطلب فيه، ويعترب فيه توفر أوصاف، أوال قال:، أي"ُويشرتط فيه: "قوله رمحه هللا يف الثمن َ أن : "ُ
 .خرج به ما ليس مبال" أن يكون ماال«:  قوله"ًيكون ماال يف نفع مباح

ًفالشرط األول أن يكون الثمن ماال، وهو كل عني مباحة النفع بال حاجة، هذا ضابط املال املباح، 
 .ته ال تتعلق Bحلاجةفاملال هو كل عني مباحة النفع بال حاجة، أي أن إBح
ًأو منفعة مباحة مطلقا، كممر يف دار وحنوه، : ًوأدخل مجاعة من العلماء يف املال أيضا املنافع، فقالوا

ًفاملال هو كل عني مباحة النفع بال حاجة، وأيضا كل منفعة مباحة مطلقا، فإcا تدخل يف املال، لكن  ً
أن : "ى ما يقع على األعيان، هذا معىن قوله رمحه هللاًفيما يتعلق مبا حنن فيه ينصرف غالبا البيع عل

من غري حاجة إىل استعماله أو : ً أي أن يكون املبيع عينا مباحة النفع من غري حاجة، أي"ًيكون ماال
االنتفاع به، فإن ذلك يلحقه Bالختصاص كالكلب، كلب الصيد وحنو ذلك، فهذا مباح النفع لكن 

 .وجه إBحته احلاجة
ًأن يكون املبيع معلوما، وهذا يتعلق بشرط :  أي"ًمعلوما: "ط الثاين الذي ذكره املؤلف رمحه هللاأما الشر

ْأن َِّإال﴿: الرضا الذي ذكره هللا تعاىل يف قوله َتكون َ ُ ًَجتارة َ َ ْعن ِ ٍتـراض َ َ ْمنكم َ ُ ْ  فإن دليل ،]29: النساء [﴾ِ
 ما يدل على وجوب العلم Bلثمن، أن هللا عز وجل cى عن ًوجوب العلم يف الثمن هو الرضا، وأيضا مثة

 .امليسر والغرر يف املعامالت، وعدم العلم Bلثمن نوع من اجلهالة، والغرر الداخل فيما جاء النهي عنه
 هذا الوصف الثالث من شروط الثمن املبذول يف العقد، أن يكون "ًمقدورا على تسليمه: "قوله رمحه هللا

يقدر على : يقدر الباذل للثمن، وهو املشرتي، يقدر على تسليمه، أي: سليمه، أيًمقدورا على ت
ًتقبيضه وإيصاله للبائع، فإذا كان ال يقدر على تسليمه، كما لو اشرتى شيئا وجعل مثنه عبدا هارB، أو  ً ً

لى تسليمه، ًسيارة مسروقة، أو مسكا يف ماء، أو ما سيكسبه يف التجارة الفالنية، كل هذا مما ال يقدر ع
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ًفهو مما ال يصح أن يكون مثنا؛ ألن النيب ملسو هيلع هللا ىلص cى عن بيع الغرر، وكل هذه الصور مما يندرج يف الغرر 
 .املنهي عنه؛ لعدم القدرة على تسليمه
ً، يشـــرتط يف اـلــثمن أن يكـــون مملوكـــا "ًمملوكـــا للمشـــرتي"أن يكـــون : أمـــا الشـــرط الراـبــع مـــن شـــروط اـلــثمن

ًبد أن يكون الثمن مما جيوز لباذله التصرف فيه؛ �ن يكون مملوكا له، فـإذا مل يكـن  وذلك أنه الللمشرتي؛ 
 .ًمملوكا له فإنه ال يصح البيع؛ لتصرفه يف ملك غريه

 


