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  /لبيعمسائل تتصل

فرغنا من بيان أركان البيع، وما يتعلق $ا من أحكام، وانتقل ، "ويتعلق �لبيع عدة أمور": رمحه هللاوله ق
 .اآلن إىل بيان مسائل تتصل �لبيع

 يذكرون - رمحهم هللا -الفقهاء مع أن مل يتكلم عنها املؤلف، ! ؟ أين شروط البيع:يقولأن لقائل و
 ! يبحثونه من مسائل البيع أول ماشروط البيع يف

 . إشارة إىل شروط البيع؛ ففيهاما تقدم من املسائليَّ أن شروط البيع مضمنة ف:اجلواب على هذا اإليراد
 .، واملقصود �لشروط هنا الشروط يف البيع" وهي قسمان:أحدها الشروط": قوله رمحه هللا

 أقسام الشروط يف /ب البيع

 : نوعانالشروط املذكورة يف �ب البيع
هي الشروط اليت وضعها الشارع إل�حة عقد البيع، وهي الزمة لكل عقد؛ و :شروط البيع :النوع األول

 .كالرضا، والعلم �لثمن، والعلم �ملثمن، وبقية الشروط اليت يذكرها أهل العلم يف صحة البيع
 عقد البيع، فهي من وضع هي ما يشرتطه أحد الطرفني على اآلخر يفو:  الشروط يف البيع:النوع الثاين

 .املتعاقدين
 الفرق بني شرط البيع والشرط يف البيع

َ يعرف الفرق بني الشرط يف البيع وشرط البيعذاو$  :؛ وذلك من وجوه ثالثةُ
 .وضع أحد املتعاقدين أو كليهمامن شروط البيع من وضع الشارع، وأما الشروط يف البيع فهي  -1
ال $ا، أما الشروط يف البيع فقد يصح العقد بدوjا؛ إما بعدم ذكرها، شروط البيع ال يصح العقد إ -2

 .وإما �لرتاضي على إسقاطها، إن كان قد اشرتطها أحدمها
شروط البيع كلها صحيحة؛ ألjا لضمان صحة العقد، وأما الشروط يف البيع فتنقسم إىل قسمني؛  -3

 .منها صحيح ومنها فاسد
 وفاسد؛ .هلما أو فيهما، نفع أو املثمن، أو الثمن، يف صفة مثل صحيح :وهي قسمان":  رمحه هللاقوله

�لشروط يف البيع إلزام أحد  -رمحه هللا  -أن مقصوده من هذا نعلم  "ذلك وحنو مقتضاه ٍكمناف
، تعريف الشروط يف البيعهو املتعاقدين اآلخر بسبب العقد ما له فيه منفعة أو غرض صحيح، هذا 

بسبب عقد البيع ما له :  أي؛اآلخر بسبب العقد -البائع أو املشرتي  - املتعاقدين  إلزام أحد:ومعناه
 .ما له فيه مصلحة وغرض صحيح، وله أمثلة سيأيت بياjا وإيضاحها يف كالم املؤلف: ؛ أيفيه منفعة

 :الشروط يف البيع نوعانو
 .صحيح، وهو األصل يف الشروط: النوع األول
 .الف األصل خ، وهوفاسد: النوع الثاين



  منصة أسوار املعرفة                                                                                            »فروع الفقه«كتاب 

 

 

  

aswaralm3refa.com ----------------» 2 «----------------منصة أسوار املعرفة  

 هل األصل فيه الصحة أو الفساد؟؛ ف إذا اختلفنا يف شرط:؟ أي ما األصل يف الشروط: قيلإنف
 .ًمها ذكراَّاألصل يف الشروط الصحة، ولذلك قد :اجلواب

هذا  .للمتعاقدين: أي" هلما أو فيهما، نفع أو املثمن، أو الثمن، يف صفة مثل صحيح،: " رمحه هللاولهق
 أن أهل العلم يف تعريفا}م يسلكون مسالك - �رك هللا فيك -الصحيح �ملثال، واعلم تعريف للشرط 

 :عدة
 .ِّفمنهم من يعرف الشيء بذكر حكمه -
 .ومنهم يعرف الشيء بذكر حقيقته -
 .ومنهم يعرف الشيء بذكر بعض أحكامه -

 أن املقصود �لتعريف والسبب يف هذا. وهنا ذكر التعريف بذكر بعض صوره، وهو من التعريف �ملثال
هو تقريب صورة ومفهوم اللفظ أو املصطلح يف ذهن القارئ، أو يف ذهن املتعلم، أو يف ذهن السائل، 

ُحيصل ببيان حقيقته، وحيصل ببيان بعض أحكامه، وحيصل بذكر بعض صوره، وهذا ما يعرف وهذا 
 .�لتعريف �ملثال

 .لشرط الصحيح؟ تعريفه �ملثالما الذي سلكه املؤلف رمحه هللا هنا يف تعريف ا
 أو املثمن، وهذا من جهة ًمثل أن يشرتط البائع صفة يف الثمن:  أي"الثمن يف صفة مثل":  رمحه هللاولهق

 .املشرتي
وصف معني حتصل به مصلحة ك ؛يف الثمن أو املثمن وجود مصلحة: أي" فيهما نفع أو ":قوله رمحه هللا

 .وغرض صحيح
 .، الضمري يعود إىل من؟ إىل املتعاقدين"ماهل أو ":قوله رمحه هللا

 أنواع الشروط الصحيحة يف البيع

 :اعلم أن الشروط الصحيحة ثالثة أنواع
أو ما يرتتب على العقد، ويلزم �لعقد، كاشرتاط قبض الثمن، :  أي: ما يقتضيه العقدُطْرَ ش: األولنوعال

هي مشروطة فًهذه شروط أصال لو مل يشرتطها اشرتاط السالمة من العيب يف املبيع، أو يف الثمن، كل 
 .مبقتضى العقد

 كتأجيل الثمن، هذا مصلحته ملن؟ للمشرتي، وقد : شرط ما فيه مصلحة ألحد املتعاقدين:النوع الثاين
 .مصلحة للبائعهناك تكون 

ً�ئع أو مشرت نفعا يف كأن يشرتط ؛ مصلحة يف املبيع أو يف الثمنما فيه شرط : النوع الثالث املبيع أو ٍ
كما فعل جابر رضي هللا تعاىل عنه ملا �ع النيب صلى ًشرط أن يسكنها سنة؛ بً �عه دارا :مثاله. يف الثمن

، ])715(، ومسلم )2718(البخاري  [هللا عليه وسلم مجله، اشرتط على النيب ملسو هيلع هللا ىلص محالنه إىل املدينة
 .ذا من الشروط الصحيحةهذا شرط منفعة يف املعقود عليه، وه


