


1 

ُه، َأْو ََّل َيبِيُع، َوََّل َيَهُب، َوََّل َيْعتُِق،  َوإِْن َشَرَط   َأَّلا َخَساَرَة َعَلْيِه، َأْو َمَتى َنَفَق الَمبِيُع َوإَِّلا َردا

ْرُط َوْحَدُه؛ إَِّلا إَِذا َشَرَط   الِعْتَق.َأْو إِْن َأْعَتَق َفالَوََّلُء َلُه، َأْو َأْن َيْفَعَل َذلَِك: َبَطَل الشا

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

 َأْْجَِعنَي.  َوَأْصَحاِبهِ  آلِِه،

 هذا هو النوع الثاين من الشروط الفاسدة   (...َخَساَرَة َعَلْيهِ َأَّلا  َوإِْن َشَرَط  ):  قَاَل َرِْحَه  الِلَّ  
ل له املصنف  ، ومثَّ ذا كان الشرط ينايف مقتضى العقدإوالنوع الثاين من الشروط الفاسدة:  

 رْحه للا خبمسة أمثلة: 
إذا اشرتى هذه    :يعين  (َأَّلا َخَساَرَة َعَلْيهِ )املشرتي    :أي  (َوإِْن َشَرطَ )قال:    :املثالُاألول

فمقتضى العقد أن  ،ألنه خيالف مقتضى العقد ؛فهذا الشرط فاسد ،السلعة وأراد أن يبيعها
وجه الشرتاط هذا الشرط على البائع    فَلوأن السلعة تنفصل عن البائع إذا ابعها    ،الغنم ابلغرم
ْرُط َوْحَدهُ )  :اجلواب سيأيت  (َوإِْن َشَرَط َأَّلا َخَساَرَة َعَلْيهِ )لذا قال:   فلو   ،وصح العقد  (َبَطَل الشا

 . خسر املشرتي فليس له احلق أن يرجع على البائع ليعوضه عن اخلسارة
فالعقد   ؛  خيسرإذا أراد أن يبيعها أالَّ على البائع    وشرطلو اشرتى رجل سيارة    :مثال ذلك 

 صحيح والشرط ابطل. 
هُ )  ، هذا املبيع  يَ رت ِ اشْ   :أي  ،أي: راج  (َمَتى َنَفَق الَمبِيعُ َأْو  )قال:    : واملثالُالثاين ( َوإَِّلا َردا

 على البائع.  أي:
أان   :جتاري فقال له صاحب احملل لو أن رجًَل أراد أن يبيع لبنًا على ُملٍ  :مثال ذلك 

فالعقد هنا صحيح والشرط  ،يباع إذا بيعت وإال أرد عليك الذي مل  أشرتي منك مئة علبة لبناً 
ال  شرتىالذي مل ي  ولو ادعى صاحب احملل على شركة األلبان لريد عليها ما زاد من  ،ابطل

 .حيكم له
واملخرج يف مثل هذه: أن يكون صاحب احملل وكيًَل عن شركة األلبان مثًَل يف بيعها  

 ويعطيه مثن أتعابه وهكذا. 
 

 هـ.  21/02/1441األحد رس ( د1) 



2 

 يبيع هذه األرض ابعه األرض وشرط عليه أالَّ  :يعين (َأْو ََّل َيبِيعُ )قال:  : واملثالُالثالث
 . فالبيع صحيح والشرط ابطل ،بل تبقى يف ملكه

 يهبها ألحد لو ابعه ساعة واشرتط عليه أالَّ   :أي  (َوََّل َيَهُب )ومما يتبع املثال الثالث قال:  
 فعقد البيع صحيح والشرط ابطل. 

اهلدية ال هتدى فَل هتديها   :وقال آلخر هديةلو أهدى شخص  :ومثل احلال يف اهلدية
ى له قد ملكها فله أن  دَ هْ م  ـألن ال ؛وتباع دىهت  فاهلدية  ،فاهلدية تلزم والشرط ابطل ،حدأل

 كما يشاء. يتصرف فيها  
لو أن سيدًا عنده عبد وأراد أن يبيعه   :مثل (َوََّل َيْعتُِق )ومما يتبع املثال الثالث قال: 

والدليل على ذلك   فله أن يعتقه،  ، يعتقه فالبيع صحيح والشرط فاسدرتي أالَّ ش واشرتط على امل
َها، قَاَلْت: َجاَءْتيِن بَرِيَرة  فـََقاَلْت: َكاتـَْبت  أَْهِلي َعَلى ِتْسِع »قصة بريرة  َعْن َعاِئَشَة َرِضَي الِلَّ  َعنـْ

: ِإْن َأَحبَّ أَْهل ِك َأْن أَع دََّها هَل ْم، َوَيك وَن َواَلؤ ِك ِل  أََواٍق، يف   ك لِ  َعاٍم َوِقيٌَّة، فََأِعيِنييِن، فـَق ْلت 
َها، َفَجاَءْت ِمْن ِعْنِدِهْم َوَرس   ، َفَذَهَبْت بَرِيَرة  ِإََل أَْهِلَها، فـََقاَلْت هَل ْم فَأَبـَْوا َذِلَك َعَليـْ  ول  الِلَِّ فـََعْلت 

 َجاِلٌس، فـََقاَلْت: ِإين ِ َقْد َعَرْضت  َذِلَك َعَلْيِهْم فَأَبـَْوا ِإالَّ َأْن َيك وَن الَواَلء  هَل ْم، َفَسِمَع النَِّبي  ملسو هيلع هللا ىلص
َُأْعَتقَُ، فـََقاَل: »ملسو هيلع هللا ىلص، فََأْخََبَْت َعاِئَشة  النَِّبَّ  ملسو هيلع هللا ىلص ُِلَمْن ُالَواَلء  َا ُفَِإَّنَّ ُالَواَلَء، ََُل م  َُواْشََتِِطي  «، خ ِذيَها

َأمَّاُبَ ْعد ،َُماُُيف النَّاِس، َفَحِمَد الِلََّ َوأَْثََن َعَلْيِه، ُث َّ قَاَل: » ملسو هيلع هللا ىلصفـََفَعَلْت َعاِئَشة ، ُث َّ قَاَم َرس ول  الِلَِّ 
ُفَ هُ  َُكاَنُِمْنَُشْرٍطُلَْيَسُِفُِكَتاِبُاَّللَِّ ،َُما ُرَِجاٍلَُيْشََتِط وَنُش ر وطًاُلَْيَسْتُِفُِكَتاِبُاَّللَِّ َوََُُبل 

َاُالَواَلء ُِلَمْنَُأْعَتقَُ َُأْوَثق ،َُوِإَّنَّ َُأَحقُّ،َُوَشْرط ُاَّللَِّ َُكاَنُِماَئَةَُشْرٍط،َُقَضاء ُاَّللَِّ   ( 1) «ََبِطٌل،َُوِإْن

قوِل  :يعين «خ ِذيَهاَُواْشََتِِطيََُل م ُالَواَلءَُ»شرط الوالء وصحح البيع وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصفأبطل النب 
ُرَِجاٍلَُيْشََتِط وَنُُُُ»ذا قام فخطب الناس وقال:  ل  ، هلم الوالء لكنه شرط ابطل َأمَّاُبَ ْعد ،َُماََُبل 

 « ...ش ر وطًاُلَْيَسْتُِفُِكَتاِبُاَّللَُِّ
يعين: ابعه العبد واشرتط له الوالء وسبق  ُ(َأْو إِْن َأْعَتَق َفالَوََّلُء َلهُ )ُقال: ُ:الرابُعُواملثال

ُحديث عائشة. 

 

 ( من حديث عائشة رضي للا عنها. 1504(، ومسلم )2168البخاري )  اهرو( 1) 



3 

ابعه األرض واشرتط عليه أن يبيعها   :يعين (َأْن َيْفَعَل َذلَِك َأْو )قال:  :اخلامسُواملثال
 . فهذا الشرط ابطل والبيع صحيح ،أو ابعه األرض واشرتط عليه أن يهبها ألخيه على زيد 

ْرُط َوْحَدهُ ) : لذا قال رْحه للا يف األمثلة اخلمسة إَِّلا إَِذا )  ،وصح العقد :أي (َبَطَل الشا

ن البائع ابعه عبداً واشرتط البائع على السيد أن يعتقه فهذا الشرط صحيح  فلو أ  (َشَرَط الِعْتَق 
وألن اإلسَلم يتشوف    ،عتقتها رضي للا عنهاأفواشرتطوا عتقها    عائشة  ملا اشرتهتا  ريرةحلديث ب

 .العتق إَل
هذه األمثلة اخلمسة قصة بريرة رضي للا عنها ملا اشرتهتا عائشة واشرتط أهلها أن    ودليل

 وقاسوا على الوالء والشراء بقية األمثلة. ،الشراء وأبطل الشرط  ملسو هيلع هللا ىلصالوالء هلم صحح النب 
 وللا أعلم، وصلى للا وسلَّم على نبينا ُممد، وعلى آله وأصحابه أْجعني. 

 


