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 َوَشَرَط الَبَراَءَة ِمْن ُكلِّ َعْيٍب َمْجُهوٍل: َلْم َيْبَرْأ.َوإِْن َباَعُه 

، َولَِمْن َجِهَلُه َوَفاَت َباَعُه  َوإِنْ  : َصحَّ َها َعَشَرُة َأْذُرٍع َفَباَنْت َأْكَثَر َأْو َأَقلَّ َدارًا َعَلى َأنَّ

 َغَرُضُه: الِخَياُر. 

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

 َأْْجَِعنَي.  َوَأْصَحاِبهِ  آلِِه،

 .( َمْجُهوٍل: َلْم َيْبَرأْ ِمْن ُكلِّ َعْيٍب  َوَشَرَط الَبَراَءةَ َوإِْن َباَعُه ): قَاَل َرِْحَه  الِلَّ  

ذكر بعد ذلك إذا شرط البائع على  ،البيع املعلق بشرط وأنه ال يصح   ملا ذكر رْحه للا
وإن   : أي (َوإِْن َباَعهُ )املشرتي شرطاً وهذا الشرط وجوده كعدمه وال يؤثر أصَلً يف البيع فقال: 

  ،السَلمة واخللو  :أي   (الَبَراَءةَ )  ،البائع على املشرتي  :أي  (َشَرطَ وَ )   ،سلعة  ابع البائع املشرتي 
 وال يلتفت إىل هذا الشرط. (َلْم َيْبَرأْ ) ،خبَلف املعلوم (ِمْن ُكلِّ َعْيٍب َمْجُهولٍ )

بريء من كل عيب   -  أي البائع  - أان    : مثال ذلك: لو ابع البائع مشرتايً جواالً وقال له
ألنه إذا كان البائع يعلم ابلعيب الذي    ؛فالبائع ال نربئه من هذا الشرط  ، فيه ألنه مليء ابلعيوب 

 بيعه هذا فيه غرر وتدليس.  يكون جيهله املشرتي 
ن ْجيع العيوب إ :- متهراًب من بيان هذا العيب - وإن كان يعلم البائع ابلعيب وقال

فَل يلتفت إىل  هذا العيب وهو يعلم هذا غش وكذب على املشرتيليتهرب من ؛ فيهموجودة 
يعين مليء  (َوإِْن َباَعُه َوَشَرَط الَبَراَءَة ِمْن ُكلِّ َعْيٍب )هذا الشرط لذا قال املصنف رْحه للا: 

إذا كان العيب معلوماً  ما رجي   (َمْجُهولٍ )قال:  ،ابلعيوب وأان بريء منها وال يلزمين شيء
أما إذا   ،ألنه علم ابلعيب ورضي به ؛مشرتي ورضي به فَل يرجع املشرتي على البائعوظاهراً لل 

لفسخ  ابلبائع على اكان املشرتي جيهل ذلك ومشروط عليه الرباءة مل يربأ بل للمشرتي الرجوع 
 أو األرش إن أمسك. 
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مث انتقل بعد ذلك إىل شرط شرطه البائع على املشرتي ووجد جزء منه ويف هذا تفصيل 
 هل يصح أم ال.

َها َعَشَرُة ) ،يل أو السيارات خأو عدداً من الن ،أو مزرعة (َداراً َوإِْن َباَعُه )فقال:  َعَلى َأنَّ

ر أهنا  ظه :أي (َفَباَنْت َأْكَثرَ ) ،بشرط أن الدار طوهلا عشرة أذرع يف عشرة أذرع :أي (َأْذُرعٍ 
مستفيد من هذه الزايدة وإن رضي البائع إبضافة    املشرتيألن    ؛فيصح البيع  أكثر من عشرة أذرع

 . هذه الزايدة من غري زايدة يف الثمن فهذا حق له وإن طالب مببلغ فهذا حق له 
  ، من النخيل العشرة كل خنلة مبئة رايليف هذه األرض  ما لو قال بعتك  :مثال ذلك 
ال مانع لدي    : فإذا قال البائع   ، وبعد البيع تبني أهنا عشرون خنلة فيصح البيع  ، اجملموع ألف رايل

أان أريد مبلغًا زائدًا على ما زاد  :وإذا قال ،كأهنا عشر خنيل  عشرين خنلة أبلف رايلمن بيع 
 .على العشرة فله ذلك 

أهنا مثانية يف   يعين: ابعه داراً على أهنا عشرة أذرع يف عشرة أذرع فتبني (َأْو َأَقلَّ )قال: 
 . ويعيد البائع ما زاد عن قيمة هذه األذرع ومها ذراعان  البيع (َصحَّ )مثانية قال: 

هذا الكرتون فيه عشرة جواالت كل جوال أبلف وبعد البيع تبني   :مثال ذلك: لو قال
ألن هذا الشرط  ؛ ألف رايل املشرتيرد على  :فالبيع يصح ونقول للبائع ت تسعة جواالأهنا 

 وصح يف غالبه.  ،حصل خطأ يف ْجيعه
  :له أن يفسخ هذا البيع إذا تبني له أهنا أقل أو أكثر بشرطني  املشرتيمث بعد ذلك ذكر أن  

 .أو العدد  ،-  األذرع مثَلً   -جهل هذا اخلطأ    :أي  (َولَِمْن َجِهَلهُ )قال:    :الشرطُاألول
ملا نقص أو زاد ال يستفيد املشرتي من هذا الشراء   : أي  (َوَفاَت َغَرُضهُ )  والشرطُالثاينُ:

 .املقصود
 . له اخليار يف فسخ البيع :أي (الِخَيارُ )قال: 

مثال ذلك: لو ابع على املشرتي أرضاً على أهنا ألف مرت ليبين عليها عمارة من عشرة 
وإذا  يبىن عليها عشرة أدوار، ألف مرت فصاعداً ذا كانت األرض إر أن النظام د ِ أدوار ولو ق  

فهنا الغرض  فقط وبعد البيع تبني أهنا تسع مئة مرت  ،كانت أقل يبىن عليها مخسة أدوار فقط
فات عليه هبذا اخلطأ وهو جيهل أيضاً   -  عمارة كاملة ليبين -املشرتي  أجله اشرتاها منالذي 
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لنقصان ومل يفت غرضه فليس له  أما إذا جهل املشرتي هذه الزايدة أو ا ،فله اخليار  ؛مساحتها
 اخليار.  

مثال ذلك: لو أن شخصًا اشرتى جمموعة من األقَلم على أهنا أربعة أقَلم وبعد البيع  
 .اوهكذ  ،فليس له اخليار يف الفسخ  إذا كان املبلغ يسرياً   املشرتيفهنا ال يتضرر  ابنت أهنا مخسة  

 الصحيح منها والفاسد -البيع ويكون املصنف رْحه للا هبذا قد ختم بيان الشروط يف 
 .- وما له اعتبار وما شرط وتبني أنه على غري الصواب 

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


