عیبںیمرشطافدس
وسال :اکی صخش دورسے ٓادیم وک زنیم اتچیب ےہ۔نکیل ےتچیب وتق اوہنں ےن رشط اگلیئ ہک بج یھب ٓاپ لبقتسم ںیم اس زنیم وک ےنچیب اک ارادہ
رکےوتھجمیہوکانچیب۔وتایکہیعیباجزئےہاوراسرطحرشطاگلاناجزئےہایںیہن؟

اوجلاباحدماوایلصمواملسم
عیبںیم اس رطحیک رشط اگلان اجزئںیہن ےہاور ارگایسی رشط اگلیئیئگےہوتعیب افدس ےہ ،اعتمدقنی رپرضوریےہ ہک وہعیب وکخسفرکےکتمیقاور
زنیمواسپرکدے،ازرسونعیبالبرشطیکاجیتکسےہ۔

قال محمد يف املوطأ ( :)٧٩٠أخربان ماكل أخربان الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن عبد هللا بن مسعود اشرتى من امرأته
الثقفية جارية ،واشرتطت عليه :انك ان بعهتا فهي يل ابلمثن اذلي تبيعها به ،فاس تفىت يف ذكل معر بن اخلطاب ،فقال :ال تقرهبا ،وفهيا
رشط لحد .قال محمد :وهبذا نأخذ ،لك رشط اشرتط البائع عىل املشرتي ،أو املشرتي عىل البائع ليس من رشوط البيع ،وفيه منفعة للبائع
أو املشرتي ،فالبيع فاسد ،وهو قول أيب حنيفة رمحه هللا ،انهتي  .وزاد يف كتاب الآاثر ( :)٦١٩/٢وما اكن من رشط ال منفعة فيه لواحد
مهنم فالبيع فيه جائز والرشط فيه ابطل ،وهو قول أيب حنيفة رمحه هللا تعاىل ،انهتي .
وقال يف الصل ( ،٤٤٠/٢طبعة قطر) :واذا اشرتى الرجل عبدا عىل أن ال يبيع وال هيب وال يتصدق فهذا بيع فاسد وال جيوز ذكل.
وقال :واذا اشرتى الرجل من الرجل بيعا عىل أن يقرضه قرضا ،أو هيب هل هبة ،أو عىل أن يعطيه عطية ،أو عىل أن يتصدق عليه
بصدقة ،أو عىل أن يبيعه كذا وكذا بكذا وكذا من المثن ،فهذا لكه فاسد .وأهيام اشرتط هذا عىل صاحبه فهو فاسد ،ال جيوز البيع يف يشء
من ذكل .ولك يشء فسد فيه البيع فاملشرتي اذا اس هتلكه ضامن لقميته ابلغا ما بلغ ،انهتي .
وقال احلصكف يف ادلر اخملتار (( :)٨٤/٥و) ال (بيع برشط) عطف عىل اىل النريوز يعين الصل اجلامع يف فساد العقد بسبب رشط
(ال يقتضيه العقد وال يالمئه وفيه نفع لحدهام أو) فيه نفع (ملبيع) هو (من أهل الاس تحقاق) للنفع بأن يكون أآدميا ،فلو مل يكن كرشط أن
ال يركب ادلابة املبيعة مل يكن مفسدا كام س يج ء (ومل جير العرف به و) مل (يرد الرشع جبوازه) ،انهتي  .وراجع املبسوط ( )١٣/١٣والبدائع
( )١٦٩/٥ورد احملتار ( ٥٩١/٤و .)٨٤/٥
وقال ش يخنا محمد تق العامثين يف فقه البيوع ( :)٩٦٠/٢الفاسد من البيع جيب عىل املتعاقدين فسخه ،انهتي .
وهللا أعمل ابلصواب
حرره يوسف ش بري أمحد الربيطاين عفا هللا عنه يف اليوم السابع من رجب ١٤٤٠ه
وصوبه املفيت ش بري أمحد واملفيت محمد طاهر حفظهام هللا

