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 َباُب الشُُّروِط ِفي الَبْيِع

ِيٌ    ِ،مًا،   -ِمنَْها: صَََ ٌ،ًا، َأْو ْملََْ
ْهِن، َوَتْأِجٌِل الثََّمِن، َوَكْوِن الَعْبِد َكاتِبًا، َأْو َخصََِ َكالرَّ

 َواألََمِة بِْكرًا.

اِر َشْهرًا، َأْو ْحْمََلِن  ٌٍَّن.َوَنْيِو َأْن َيْشَترَِط الَبائِْع: ْسْكنَى الدَّ  الَبِعٌرِ إَِلى َمْوِضٍع ْمَع

ٌَاَوَة الثَّْوِ ، َأْو   ٌَرْخي َأْو ِخ
ََِ َترِى َاَ،ى الَبائِِع: َحْمَل الَيَأِو، َأْو َتْكلَ ََْ َترَِط الْمشَ ََْ َأْو َيشَ

 َتْفِصٌَ،ْه.

ٌْعْ  ٌِْن: َبَأَل الَب ٌَْن َشْرَو  .َوإِْن َجَمَع َب

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

 َأْْجَِعنَي.  َوَأْصَحاِبهِ  آلِِه،

ٌْعِ ):  قَاَل َرِْحَه  الِلَّ   ي الَب
ْروِط فِ هي شروط زائدة يضعها أحد   :الشروط يف البيع  (َباْ  الشُّ

 . املتعاقدين أو كَلمها زايدة على شروط صحة البيع
 : والفرق بني شروط صحة البيع وبني الشروط يف البيع

أما الشروط يف البيع فهي من وضع   ،أن شروط صحة البيع من وضع الشارع أوال:
 .املتعاقدين

أن شروط صحة البيع كلها صحيحة، أما الشروط يف البيع فمنها ما هو صحيح   :اثنياُ 
 . ومنها ما هو فاسد 

أما الشروط يف البيع فيصح البيع   ، أن شروط صحة البيع ال يصح البيع إال هبا :اثلثاُ 
 . بدوهنا

سقاطها  إأما الشروط يف البيع فيمكن  ، سقاطهاإأن شروط صحة البيع ال ميكن  :رابعاُ 
 . تبايعني أو من كليهمامن أحد امل

 :منيس نقسم إىل قتوالشروط يف البيع 
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أحدمها   ا هب وإن مل يوفِ  اويلزم املتعاقدين العمل هب ؛ةصحيحالشروط الُاألولُ:ُقسمال
 أو طلب األرش.  ،اخليار يف الفسخ آلخرفل 

 . وسيأيت بياهنا إبذن للا ؛الشروط الفاسدة والقسمُالثاينُ:
 أنواع: والشروط الصحيحة ثَلثة 

أن يشرتط  :مثل ،أتكيد ملا يف العقد :يعين ،شرط هو من مقتضى العقد النوعُاألول:
  ، وهذا الشرط متحقق يف العقد حىت ولو مل يشرتطه املتبايعان  ،املتبايعان تسليم الثمن واملثمن

 وهذا النوع مل يذكره املصنف رْحه للا ألنه معلوم.
 . شرط من مصلحة العقد يشرتطه أحد املتعاقدين أو كَلمها والنوعُالثاين:

 . شرط فيه منفعة للمتعاقدين أو ألحدمها والنوعُالثالث:
ولو مل    حىت  نه متحققأل  ؛ رْحه للا  فالنوع األول من الشروط الصحيحة مل يذكره املصنف 

 .يشرط
من الشــــروط الصــــحيحة يف البيع الذا منها ما هو يف مصــــلحة العقد قال والنوع الثاين 

ْهِن، َوَتْأِجٌِل الثََّمنِ َصِيٌ   ) ،الصحيحة من الشروط :أا (ِمنَْها)فيه:   .(َكالرَّ

كون مصلحة العقد من توأحيااًن  ،هو الشروط يف البيع من مصلحة العقد النوع الثاين
ْهنِ ) :ل له بقولهومثَّ البائع  لبَ قِ  من مصلحة البائع ليحفظ حقوقه أن يطلب رهناً  :يعين (َكالرَّ

 . على ما تضمنه هذا البيع
فلو شرط البائع أن يرهن  ،مثال ذلك: لو أن البائع ابع سيارته لزيد بعشرة آالف رايل

هذا   صحَّ  ؛أو غري السيارة ،املشرتا ما عليه ديسدحىت  -ال يبيعها  يعين: -هذه السيارة 
 . ألنه من مصلحة البائع ؛الشرط

 (َمنِ َوَتْأِجٌِل الثَّ ): ل له بقولهثَّ املشرتا يف العقد ومَ  مصلحةوأحيااًن يكون الشرط من 
لو اشرتى زيد عمارة مبليون رايل فطلب املشرتا من البائع أن يدفع له الثمن بعد   :مثال ذلك 

 هذا الشرط صحيح. فسنة 
َوَكْوِن الَعْبِد )ومثل له بقوله:  ،وأحياانً يكون الشــــرط الذا يف البيع يتعلق ابملبيع نفســــه

ٌ،ًا)يعين: حيســن الكتابة   (َكاتِبًا
نزعت خصــيتاه فَل يشــتهي النســاء، وهذا أمر   :أا (َأْو َخصَِ

 ة.ألهنا مثل  ؛-هما وهو نزع اخلصيتني أو رض   -ُمرم 
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 :يعين (َواألََمِة بِْكراً )قال:  ،اشرتط أن يكون العبد مسلماً أو  :أا (َأْو ْمْلِ،مًا)قال: 
ومثل لو اشرتى سيارة واشرتط أن   بكرا، اشرتط ملا أراد أن يشرتا أمة أن يكون وصفها أمة

فهذه أوصاف يف   ، وهكذا ، أبيضأو اشرتى ساعة واشرتط أن يكون لوهنا  ، أسوديكون لوهنا 
 . املبيع وهو شرط صحيح

: إذا كان فيه منفعة للبائع أو  - لبيعيف امن أنواع الشروط الصحيحة  - والنوعُالثالث
َوَنْيِو َأْن َيْشَترَِط )شروط يف البيع للبائع فقال:  ل رْحه للا إذا كانت املصلحة يف الومثَّ املشرتا،  

اِر َشْهراً  لو أن البائع   : مثال ذلك  ، انتفاع ابلسلعة زمناً أا:  ،ل بزمنثَّ هنا مَ  (الَبائِْع: ْسْكنَى الدَّ
ابع بيته واشرتط على املشرتا أن يسكن يف هذا البيت شهراً حىت يبحث عن بيت آخر فهذا 

 .ألن فيه منفعة للبائع ؛الشرط صحيح
ٌَّنٍ َأْو ْحْمََلِن  )ل للمكان فقال:  ومثَّ  لو أن شخصاً من أهل   :مثل  (الَبِعٌرِ إَِلى َمْوِضٍع ْمَع

  ىل مكة وابع سيارته يف مكة واشرتط على املشرتا أن أيخذ هذه السيارة املبيعة إاملدينة ذهب  
 ألنه يف مصلحة البائع. الشرط؛صح هذا يف املدينةيف إال له إىل املدينة وال يسلمها 

َأْو َيْشَترَِط الْمْشَترِى َاَ،ى الَبائِِع:  )للمشرتا فقال:  ل رْحه للا إذا كان الشرط فيه نفع  ثَّ ومَ 

أشرتط عليك أن حتمل هذا احلطب من مكانك إىل  : وقالفلو اشرتى حطباً  (َحْمَل الَيَأِو 
 اشرتى هذا احلطب واشرتط تكسريه. (َأْو َتْكِلٌَرخْ ) ،يصح هذا الشرطف بييت

 يصح. شرتط تركيبه ومثل لو اشرتى منه حلماً واشرتط تقطيعه يصح، أو اشرتى مكيفاً وا
ٌَاَوَة الثَّْوِ  )قال:   ،قما إذا كان فيه شق وطلب املشرتا أن يرقع هذا الش  :مثل (َأْو ِخ

يفصله على جسده ليكون ثواًب صاحلا   :يعين (َأْو َتْفِصٌَ،هْ ) ،يصح أو أن يصل قطعة بقطعة
 للبس صح  
 .لو اشرتى شخصاً جواالً واشرتط أن يعلمه عليه أو أن يدربه عليه وهكذا  :ومثل

ٌْنِ )قال:  ٌَْن َشْرَو من النوع الثالث مما فيه منفعة للمشرتا أو البائع   :يعين (َوإِْن َجَمَع َب
ٌْعْ )قال:  لو اشرتى شخص فعلى قول املصنف رْحه للا  ،على قول املصنف رْحه للا( َبَأَل الَب
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يذهب به إىل البيت وتركيبه على قول املصنف يبطل البيع لقول  مكيفاً واشرتط على البائع أن
ُشاْرطااِنُِفُب اْيعُ »النيب عليه الصَلة والسَلم:  لُُّسالاٌفُواب اْيٌع،ُواالا َُيِا  . (1) «الا

ع بني شرطني أو أكثر يصح البيع لقول النيب عليه الصَلة  ْجأنه لو  والقولُالثاينُ:
ن الشروط إن كانت  م  وألن األصل يف البيع وما تفرع  (2) «ْسِلم وناُعالاىُش ر وِطِهمُْالُ »  :والسَلم

ُشاْرطااِنُِفُب اْيعُ » -وأما احلديث  صحيحة فهي مباحة فمحمول على بيع العينة أو   - « واالا
 ما فيه ظلم وجهالة. 

باً أو  تكاروط الصحيحة اليت ذكرها كون العبد  ش وأما النوع الثاين من القسم األول من ال
لى البائع أن  فلو اشرتط املشرتا ع ةيف السلع وصف ألنه  ؛لو ْجع مئة شرط يصح ،خصياً 

 . وأنوارها كذا وكذا يصح ،ومن الداخل أسود أيضاً  ،تكون السيارة سوداء
وابن وإليه ذهب شيخ اإلسَلم  - النوع الثالث - شرطنيواز اجلمع بني جوالراجح هو 

 وغريمها. رْحهما للا القيم 

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