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 املثمن تعريفه وشروطه
 وهذه من مسائل البيع ما يتعلق �ملثمن، واملثمن هو ما يبذله ،"املثمن: الرابع:" بعد ذلك قال رمحه هللا

ًالبائع يف مقابل ما حيصله من الثمن، وتعريفه أيضا كالثمن له عدة تعريفات، فمما عرف به املثمن أنه 
 متييز املثمن عن الثمن، أن الثمن ما يقع عليه فعل البيع، الذي يقع عليه فعل البيع، وهذا ضابط جيد يف

بعتك سيارة Cلف رAل، املبيع ما هو؟ الذي وقع عليه فعل البيع، ما الذي وقع عليه فعل البيع؟ : تقول
السيارة، فكل ما وقع عليه الفعل فعل البيع فهو املثمن، هذا تعريف املثمن، وأما متييز الثمن، فقد تقدم 

 .ل أنه مما يتميز به الثمن عن املثمن أن الثمن ما تدخل عليه الباءقبل قلي

أن يكون فيه نفع مباح : وجيب أن يتوفر فيه ما يلي من األوصاف: ، أي"ُويشرتط فيه: "قوله رمحه هللا
 .ًلغري ضرورة، وهذا نظري ما تقدم من أن يكون الثمن ماال فيه نفع مباح

من غري اضطرار، هذا بيان : ، أي"أن يكون فيه نفع مباح لغري ضرورة:" فقوله رمحه هللا يف هذا املوضع
ًلشرط من شروط املبيع أن يكون املبيع متضمنا لنفع، فإذا كان ال نفع فيه فإنه ال جيوز بيعه؛ خللوه من 
ًالنفع، لكن قيد النفع Cن يكون مباحا، فلو كان منفعة حمرمة كآالت اللهو مثال، أو كاخلمر على سبيل  ً

 . ملثال؛ فإن منافعها مهدرة حمرمة، فإنه ال يصح بيعهـاا

ًأن يكون النفع مباحا دون االضطرار إليه، فإن كان ال يباح إال ألجل :  أي"لغري ضرورة:" قوله رمحه هللا
ًالضرورة فإنه ال يصح بيعه، مثلما لو �ع ميتة، فإن نفع امليتة يباح للضرورة ملن كان جائعا ال جيد ما 

ه، لكن يف غري الضرورة ال تباح هذه املنفعة، بيع امليتة على مضطر ألكلها ال يصح، ملاذا؟ ألن يسد رمق
إ�حة النفع هنا هل هي مطلقة أم مقيدة �لضرورة؟ مقيدة �لضرورة، ولذلك ال يصح البيع؛ ألن املبيع 

 .ال يباح نفعه إال لضرورة

ًوأن يكون ملكا لبائعه أو مأذوB: "قوله رمحه هللا ، هذا يشبه أن يكون ما ذكره رمحه هللا يف " له يف بيعهً
ًشرط الثمن أن يكون ملكا لبائعه، هنا يشرتط يف الثمن أن يكون ملكا للمشرتي، وهنا يشرتط يف املبيع  ً

: ًأن يكون ملكا لبائعه؛ ألن اإلنسان ليس له أن يتصرف يف ملك غريه، إال إن أذن له فيه، ولذلك قال

 وقد تقدم قبل قليل أوجه اإلذن؛ إما بوكالة، وإما بوالية، وإما بنظارة، وإما ،"ًأو مأذوB له يف بيعه"
 .بوصية

 ألن ما ال يقدر على تسليمه ال يصح العقد عليه؛ "ًوأن يكون مقدورا على تسليمه: "قوله رمحه هللا
 .ًلكونه غررا، وpى النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن بيع الغرر

يشرتط يف املبيع : أي" ًأن يكون معلوما برؤية أو صفة حيصل Mا معرفته"ًكر شرطا من شروط املبيع مث ذ

ً ومل يذكر تفصيال، ،"ًأن يكون معلوما: "ًأن يكون معلوما، هنا فصل العلم فيما تقدم يف الثمن، قال
ً يكون معلوما جنسا والعلم يف الثمن حيصل �لعلم بقدره وجنسه ونوعه، هذا فيما يتعلق �لثمن، أن ً
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ًونوعا وقدرا، هنا جاء تفصيل فيما يتصل �لعلم فقال يف املبيع ، Cن يرى "ًأن يكون معلوما برؤية ":ً
 .املبيع، والرؤية ال تستلزم اإلحاطة الكلية �ملبيع، لكن مبا حيصل به العلم عادة بنظره وإبصاره

بيع، الطريق األول العلم �لرؤية، الطريق الثاين العلم  هذا الطريق الثاين من طرق العلم �مل"أو صفة: "قال
�لصفة، Cن يدرك الصفة اليت عليها املبيع حىت يكون مقدما على علم وبصريةً. 

لتنتفي اجلهالة، العلة يف هذا يف انتفاء اجلهالة، وقـد pـى النـيب ملسو هيلع هللا ىلص عـن " أو صفة حيصل Mا معرفته: "قال
 .نه يشرتط يف العقود الرتاضي، وما ال يعلم ال يتحقق الرضا بهبيع الغرر؛ كما أ

 


