
ںیم رشط افدس  عیب 

ل: دہ  اکی  وسا را 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 ا

ور اس رطح رشط اگلان اجزئ ےہ ای ںیہن؟  رکے وت ھجم یہ وک انچیب۔وت ایک ہی عیب اجزئ ےہ ا

واملسم ا وایلصم   اوجلاب احدم

ور ارگ ایسی رشط اگلیئ یئگ ےہ وت عیب افدس ےہ، عیب ںیم  اس رطح یک رشط اگلان ور اعتمدقنی رپ رضوری ےہ ہک وہ عیب وک خسف رکےک  اجزئ ںیہن ےہ ا تمیق ا

ز رس ون عیب  ، ےزنیم واسپ رکد  ۔الب رشط یک اجیتکس ےہ ا

عبد هللا بن مسعود اشرتى من امرأ ته أ خربان ماكل أ خربان الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن (: ٧٩٠املوطأ  )قال محمد يف 

ن بعهتا فهي  يل ابلمثن اذلي تبيعها به، فاس تفىت يف ذكل معر بن اخلطاب، فقال: ال تقرهبا، وفهيا  نك ا  الثقفية جارية، واشرتطت عليه: ا 

ط البيع، وفيه منفعة للبائع قال محمد: وهبذا نأ خذ، لك رشط اشرتط البائع عىل املشرتي، أ و املشرتي عىل البائع ليس من رشو رشط ل حد.

(: وما اكن من رشط ال منفعة فيه لواحد ٢/٦١٩وزاد يف كتاب الآاثر )، انهتي . وهو قول أ يب حنيفة رمحه هللا، أ و املشرتي، فالبيع فاسد

 مهنم فالبيع فيه جائز والرشط فيه ابطل، وهو قول أ يب حنيفة رمحه هللا تعاىل، انهتي . 

ذا اشرتى الرجل عبدا عىل أ ن ال يبيع وال هيب وال يتصدق فهذا بيع فاسد وال جيوز ذكل، طبعة قطر(: ٢/٤٤٠ال صل )وقال يف  . وا 

ذا اشرتى الرجل من الرجل بيعا عىل أ ن يقرضه قرضا، أ و هيب هل هبة، أ و عىل أ ن يعطيه عطية، أ و عىل أ ن يتصدق عليه وقال:  وا 

اشرتط هذا عىل صاحبه فهو فاسد، ال جيوز البيع يف يشء  لمثن، فهذا لكه فاسد. وأ هيامبصدقة، أ و عىل أ ن يبيعه كذا وكذا بكذا وكذا من ا

ذا اس هتلكه ضامن لقميته ابلغا ما بلغ  ، انهتي . من ذكل. ولك يشء فسد فيه البيع فاملشرتي ا 

ىل النريوز يعين ال صل اجلامع(: ٥/٨٤وقال احلصكف  يف ادلر اخملتار )  يف فساد العقد بسبب رشط )و( ال )بيع برشط( عطف عىل ا 

آدميا، فلو مل يكن كرشط  أ ن )ال يقتضيه العقد وال يالمئه وفيه نفع ل حدهام أ و( فيه نفع )ملبيع( هو )من أ هل الاس تحقاق( للنفع بأ ن يكون أ

( والبدائع ١٣/١٣ملبسوط )وراجع ا، انهتي . ال يركب ادلابة املبيعة مل يكن مفسدا كام س يج ء )ومل جير العرف به و( مل )يرد الرشع جبوازه(

 (.٥/٨٤و  ٤/٥٩١( ورد احملتار )٥/١٦٩)

 (: الفاسد من البيع جيب عىل املتعاقدين فسخه، انهتي . ٢/٩٦٠وقال ش يخنا محمد تق  العامثين يف فقه البيوع )

 وهللا أ عمل ابلصواب

 ه١٤٤٠حرره يوسف ش بري أ محد الربيطاين عفا هللا عنه يف اليوم السابع من رجب 

 وصوبه املفيت ش بري أ محد واملفيت محمد طاهر حفظهام هللا

 


