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.ََوبِْعُتَكَ ََفََلََبْيَعََبْينَنَا:ََصحَّ ََعَلىََأْنََتنُْقَدنِيَالثََّمَنَإَِلىََثََلٍثََوإَِّلَّ

َكَ َََوبِْعتُُ َكََوإَِّلَّ َكَبَِوقَُّل َلِْلُمْنَتِإِن:َإِْنَِجْئتُُ ُْ ْد ََأْوََ ُقل ُْ ٌَ َيَ
ُُُُِِ ََ ا ََأْوَ ََ إِْنَِجْئَتنِيَبِكَُ

َ ْهُنََلَك:َََّلََ ِصحُّ َالَبْيُع.َفالنَّ

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

 َأْْجَِعنَي.  َوَأْصَحاِبهِ  آلِِه،

َ(...َعَلىََأْنََتنُْقَدنِيَالثََّمنََََوبِْعُتَكَ): قَاَل َرِْحَه  الِلَّ  

ملا ذكر رْحه للا النوع الثاين من الشروط الفاسدة وهي اليت يصح فيها العقد ويبطل فيها  
أن هذا شرط  و ذكر بعد ذلك فيما إذا علق البائع البيع على دفع الثمن يف زمن معني  ،الشرط

أن تدفع   :أي (الثََّمنََََعَلىََأْنََتنُْقَدنِي) ، قال البائع للمشرتي أي:  َ(َوبِْعُتَكَ)صحيح لذا قال: 
ََفََلََبْيَعَ) ،خَلل ثَلث ليال :أي (إَِلىََثََلٍثَ) ،يل الثمن نقدا   نفسخ عقد  :أي (َبْينَنَاَوإَِّلَّ

هذا فيه مصلحة   وأيضا    ،ن التعليق هنا ليس على العقد وإمنا على الفسخأل  ؛(َصحََّ)قال:    ؛البيع
 . للبائع حبفظ حقه لئَل يتأخر بدفع الثمن إليه

بعتك   : فقال البائع للمشرتي  ،ن يشرتي عمارة مبليون رايلأمثال ذلك: لو أن رجَل  أراد  
بشرط أن تدفع الثمن خَلل أسبوع وإال نفسخ العقد فرضي املشرتي بذلك فيصح هذا الشرط  

 . فإذا مضت املدة ومل يدفع املشرتي للبائع الثمن فالعقد ينفسخ
شرع  املسألة السابقة،    يف  سبقوما    وملا فرغ رْحه للا من النوع الثاين من الشروط الفاسدة

وال ينعقد أصَل  وهذا   ،الشروط الفاسدة اليت ال يصح معها البيع  بعد ذلك يف النوع الثالث من
قد املنجز على عوال ينعقد سوى ال ،فالبيع املعلق ال ينعقد ؛النوع هو تعليق البيع على شيء

اَوبِْعُتَكَ)لذا قال:  ، قول املصنف رْحه للا ََ والنوع الثالث من الشروط  :أي (إِْنَِجْئَتنِيَِبَك
وذكر املصنف رْحه للا هلذا الشرط   ،: إذا كان البيع معلقا  الفاسدة اليت ال ينعقد هبا العقد أصَل  
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اَوبِْعُتَكَ)إذا علقه أبمر يستطيعه املشرتي لذا قال:  ول:املثالُاأل ََ مثل  (إِْنَِجْئَتنِيَبَِك
فعلى قول املصنف   هذه السيارة بشرط أن حتضر يل إمام املسجد يسلم عليَّ لو قال له: أبيعك  

ومن ابب أوىل إذا  ،ألن الشرط فاسد فلم يصح العقد به ؛رْحه للا العقد هنا مل ينعقد أصَل  
 أو جيهل املدة يف ذلك.  ،كان املشرتي ال يستطيع أن أييت به
كون دفع الثمن إذا يان أشرتيها منك بشرط أن  أأرضا  وقال  ومثال آخر: لو اشرتى رجل  

 . فهذا بيع معلق ال يصحمثَل  خرج قرضي من صندوق التنمية 
 .تيان بشيء معلق قد يستطيعه وقد ال يستطيعهذكره املصنف رْحه للا يف اإل  الذي واملثال  

: إذا علق الرضى ابلبيع  -  للشرط الفاسد الذي ال يصح معه عقد البيع  -  واملثالُالثاُن
ْ ْدَ)برجل آخر فقال:  ٌَ َيَ ِِ

ََ لو قال شخص أان أشرتي منك هذه السيارة بشرط  :يعين (َأْوَ
 .إن رضي والدي فالبيع هنا معلق ال ينعقد معه العقد

َلِْلُمْنَتِإِن:َ): ل له بقولهإذا علق البيع ببيع آخر ال يصح ومثَّ  واملثالُالثالثُ: ُْ َأْوََ ُقل

َكَ ْهُنََلَكَ) ، بثمن املبلغ الذي اشرتيت به وكان قد رهن بيتا  يعين:  (إِْنَِجْئُتَكَبَِوقَّل ََفالنَّ  (َوإَِّلَّ
 فيبطل بيع الرهن. ؛ا  يعين: أذنت لك ابلبيع فجعلت بيع الرهن معلق

مثال ذلك: لو أن شخصا  اشرتى من آخر سيارة مبئة ألف رايل بثمن مؤجل إىل سنة  
ليت مبئة ألف  اهذه األرض  :فقال، : اعطين رهنا  إذا مل تسدد املبلغ أبيع هذا الرهنفقال البائع

ََّلَ)قال:  لثمن السيارةرهنتها لك إذا مل أسدد فبعتك هذه األرض بيعا  معلقا  بعدم سدادي 

َالَبْيعَُ َ.(َ ِصحُّ

خبمسني رايال  ويدفع املشرتي الثمن بعد   قلما  مثال آخر: لو أن شخصا اشرتى من آخر  
 ا  فقال خذ هذه الساعة رهنأسبوع فقال البائع أعطين رهنا  أخشى أن تسافر وال تدفع حقي 

فبيع هذه قلم فبعتك هذه الساعة كأهنا ساعة مقابل  إذا مل أعطك حقك بعد أسبوععندك 
وأيضا  ال يصح   ،ألنه معلق برهن ؛القلمال يصح بيع  القلمبثمن اليت هي رهن معلق  الساعة

 ويبطل الشرط. فيبطل العقد يف املثال السابق القلممثن ألنه معلق بعدم دفع  ؛بيع الرهن
 وابن القيم. سَلم رْحه للا أن البيع املعلق يصح وإىل هذا ذهب شيخ اإل :والقولُالثان

 .إذا كان التعليق ليس جمهوال  جهالة كبرية يتضرر منها أحد الطرفني :والراجح
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لو أن شخصا  قال أان أبيعك هذه األرض   : اجلهالة الكبرية اليت يتضرر منها الطرفان  مثلو 
ولكن إذا   ؛فَل يعلم مىت أيخذ هذه األرض إن حدث زلزال هذا بيع معلق يتضرر منه املشرتي

 . كان التعليق اجلهالة فيه يسرية يصح
 وللا أعلم، وصلى للا وسلَّم على نبينا ُممد، وعلى آله وأصحابه أْجعني. 

 


