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بسم  هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم األمتان األكمالن على خري خلق 
 هللا أمجعني، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله وهنجه إىل يوم الدين، أما بعد:

هذا احلديث الشريف الذي اشتمل على مجلة من املنهيات  - رمحه هللا -فقد ذكر اإلمام احلافظ 
 - عليه الصالة والسالم - من البيع، وهذا احلديث اشتمل على هنيه  هللا ليت هنى عنها رسولا

ر للباد، وعن بيع وعن بيع احلاض ،وعن النجش ،وعن بيع املسلم على بيع أخيه ،عن تلقي الركبان
وغش  الضرر والغنب اشتملت على - عليه الصالة والسالم - لبيوع اخلمسة اليت نهاملصراة، فهذه ا

املسلمني وأكل أمواهلم بالباطل، فلذلك حرم هللا ورسوله هذا النوع من املعامالت وهنى املسلمني 
ب املوجودة على حترمي هذه البيوعات وإن كانت العلل واألسبا - رمحهم هللا -عنه، وأمجع العلماء 

رضي هللا  -عباس  سيذكر حديث ابن - رمحه هللا -ونظراً إىل أن املصنف  ختتلف من بيع إىل بيع،
الكالم فسيؤخر  ،وعن بيع احلاضر للباد الركبان عن تلقي والذي اشتمل على هني النيب  ،- عنهما

 . عن هذين النوعني من البيع

فقد اشتمل على توجيه  :عن بيع الرجل على بيع أخيه - عليه الصالة والسالم - أما بالنسبة لنهيهو 
 تكون الدنيا سببًا يف فساد الدينحىت ال  ر األخوة واحملبة؛فظ فيه على أواصُيا من رسول هللا 

وكانا يف جملس اخليار  ،واإلفساد بني املؤمنني، فإن الرجل إذا باع سلعة واطمأن املشرتي لذلك البيع
فأغرى املشرتي أن يفسخ بيعه  ا،وعرض شخص آخر سلعة أخرى مثل السلعة اليت اتفقا عليه

فإن هذا سيحدث عند البائع األول نوعًا من الضرر من جهة فساد البيع  ،لكي يشرتي منه ؛األول

قال: ) ال تلقوا الركبان، وال يبع بعضكم  أن رسول هللا  عن أيب هريرة  - 979] 
على بيع بعض، وال تناجشوا، وال يبع حاضر لباد، وال تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو 
خبري النظرين بعد أن حيلبها: إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعًا من متر (. ويف 

 لفظ: ) وهو باخليار ثالثاً ( [.



 هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                          (979رقم احلديث ) - باب ما هني عنه من البيوع 
 

 
2037 

لشيطان بينه وبني ا حنق عليه ودخلت الدواخل ونزغ ارمب :وكذلك أيضاً  ،وانتقال املشرتي وحتوله عنه
ألنه وسيلة للضرر، وهذا يدل على أن الشريعة حترم الوسائل  ؛أخيه املسلم، ومن هنا حرم البيع

 القاعدة: "أن الوسيلة تأخذ حكم مقصدها" - رمحهم هللا -اسد، ولذلك قرر العلماء املفضية للمف
فلما كان هذا النوع من البيع وسيلة إلفساد األخوة وإحداث الضرر والشقاق واخلالف بني 
املسلمني، بل إن السوق لو تعامل التجار فيه هبذه الطريقة ألفسد بعضهم على بعض وأضر بعضهم 

فأغرى املشرتي بثمن أقل وقطعه عن شراء  ،جاره يبيع سلعة أن جاراً وتاجراً علم أن عض: فلوببيع ب
كل هذا ُيدث الشقاق   ،سرعان ما ينتقم اجلار من جاره ولو كان يف انتقامه ضرر عليه ،تلك السلعة

ا، واخلالف ويوغر الصدور، ويف هذا دليل على أنه إذا تعارض الدين مع الدنيا ُقدم الدين على الدني
وجاءت نصو   ،أكد على معاين األخوة - جل وعال -وهللا  ،ففي الدين صالح الدنيا واآلخرة

 الكتاب والسنة حتافظ على هذا األمر العظيم.

على أنه ال جيوز للمسلم أن يبيع على بيع أخيه املسلم، فإذا اتفقا أو  -رمحهم هللا  -أمجع العلماء 
: أبيعك عماريت مبليون. وسأله املشرتي -مثاًل  -رتي، فقال له مال املشرتي إىل البائع والبائع للمش

عن صفاهتا واطمأن إليها ورغبها، فال جيوز للمسلم أن يدخل بينهما لكي يفسد هذه الصفقة، فإن 
املسلم ُيب ألخيه ما ُيب لنفسه ويرضى ألخيه ما يرضى لنفسه، ومن هنا أمجع العلماء على حترمي 

لك أيضًا قال مجهور العلماء: إن البيع صحيح ولكن يأمث هبذا الفعل، وكان دخول البائع الثاين، كذ
بعض العلماء يقول: أخشى أن يكون البيع الثاين منزوع الربكة؛ ألنه قام على األذية واإلضرار، فال 

   ٻ ٻ ٻ  ٱ ژيبارك هللا للبائع الثاين يف صفقته؛ ألن هللا يبارك بتقواه، ولذلك قال تعاىل: 

، وقال فالربكة يف البيع بتقوى هللا   ژ ڀ ڀ ڀ  پ پ پ پ ٻ
: إن البيع -وهو مذهب بعض أهل الظاهر وُيكى عن الظاهرية وبعض احملدثني  -بعض العلماء 

فاسد، يعين: البيع الثاين فاسد، والصحيح: ما ذهب إليه اجلمهور أن البيع صحيح ويأمث البائع يف 
 ان البيع وشروطه املعتربة يف صحته متوفرة.بيعته الثانية، ويصحح البيع؛ ألن أرك
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فهو: بيع النجش، وأصل النجش يف لسان العرب  ،أما النوع الثاين من البيع الذي هنى عنه النيب 
يقال: جنشت الصيد أجنشه جنشًا إذا حركته وأثرته، فأصل النجش يف لغة العرب: التحريك واإلثارة، 

يد الرجل يف السلعة وهو ال يرغب شراءها، ومن أمثلة ذلك: : أن يز -يعين: بالنجش  -واملراد هبذا 
 ما يقع يف بيع املزاد، ويأيت على صورتني:

الصورة األوىل: أن يتفق البائع مع من يفعل ذلك ويتواطآ على خديعة املسلمني به، فيقول له: اليوم 
ن ذلك أربح يل. سأبيع سياريت أو سأبيع أرضي وسيزايد عليها، فكن حاضرًا وزد فيها؛ حىت يكو 

والعياذ باهلل  -ولرمبا أغاله باملال فقال له: إن فعلت ذلك أعطيتك كذا وكذا، فإذا كان بتواطؤ فإنه 
لعن الناجش، وهذا  -والعياذ باهلل  -يعترب من كبائر الذنوب، ولذلك جاء يف حديث الطرباين  -

ؤمن الذي خياف هللا ويتقيه ال ميكن يدل على الوعيد الشديد يف هذا األمر؛ ألنه خديعة للمسلم، وامل
أن تسمح له نفسه املؤمنة هبذا الفعل؛ ألنه ال يرضاه لنفسه فكيف بإخوانه املسلمني، وألن هذا النوع 
من البيوع فيه أكل أموال الناس بالباطل، فيزاد يف السلع وهي ال تستحق الزيادة، ويرُفع يف أمثاهنا 

ا، ولرمبا زيد يف سعرها عن الثمن احلقيقي الذي تستحقه عن وهي ال تستحق أن يُرفع هبا يف أمثاهن
طريق املنافسة، فيعلم الناجش أن املشرتي الذي يزايد عنده رغبة قوية يف السلعة أو عنده حاجة 
ماسة إىل السلعة، فيستغل هذه احلاجة فيزيد، فتصل السلعة إىل قيمتها ويزيد أكثر من قيمتها، وهذا 

كان يف صفقات كبرية باأللوف ولرمبا باملاليني، وهذا فيه ضرر عظيم على   فيه ضرر عظيم، ولرمبا
على حترمي النجش هلذه احلديث الصحيح  -رمحهم هللا  -أموال الناس وحقوقهم، فأمجع العلماء 

: ) ال -عليه الصالة والسالم  -"حديث أيب هريرة"، وحلديث ابن عمر يف الصحيحني أيضاً يف قوله 
هني يدل على حترمي النجش، واختلف العلماء: لو أنه اتفق مع رجل على أن يزيد يف  تناجشوا ( فهذا

السلعة، فزاد يف مثنها وبيعت السلعة، فهل البيع صحيح أو غري صحيح؟ فقال بعض العلماء: إن 
البيع صحيح، وهو مذهب احلنفية والشافعية واحلنابلة يف رواية عن اإلمام أمحد. وقال بعض العلماء: 

يع غري صحيح، وهو مذهب الظاهرية وطائفة من أهل احلديث ورواية عن اإلمام أمحد. وقال الب
: إنه يثبت اخليار للمشرتي، فإذا علم واطلع على هذا البيع قلنا له: أنت -يف رواية عنه  -مالك 
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: أن هذا النوع من -وهللا أعلم  -باخليار، إن شئت أمضيت وإن شئت ألغيت. والذي يظهر 
توجب  -كما سيأيت   -ة يوجب اخليار؛ ألنه نوع من العيوب، والعيوب يف أصول الشريعة اخلديع

اخليار، ومن هنا خيري املشرتي بني إمضاء البيع وفسخه: إن شاء يطالب حبقه فيعيد الصفقة ويأخذ 
، ماله، وإن شاء أمضى البيع إذا رضيه على الوجه الذي مت به. أما بالنسبة للتصرية: فأصلها احلبس

عنها يف هذا احلديث الصحيح املتفق عليه: أهنم كانوا إذا أرادوا أن  واملراد بالتصرية يف هني النيب 
يبيعوا البقرة أو الشاة أو الناقة صروا ضرعها وحبسوا اللنب يف الضرع فربطوا الضرع، مث بعد يوم أو 

ىل السوق، فمن رآها رآها وافرة اللنب يُنزهلا البائع إ -ملا حتفل وميتلئ ضرعها باللنب  -يومني أو ثالثة 
فرغب يف شرائه ولرمبا زاد يف السعر، فحرم  -أهنا ناقة حلوب أو بقرة حلوب  -وظن أهنا كثرية اللنب 

هذا الفعل؛ ألنه غش وطريق ألكل أموال الناس بالباطل، فالشاة قد تستحق املئة وهبذه  النيب 
اخلمسني قد ُأكلت بغري حق وبدون وجه حق، فهذا التصرية يزاد فيها إىل مئة ومخسني، فتصبح 

النوع من اخلديعة طريق إىل أكل أموال الناس بالباطل. أمجع العلماء على أنه ال جيوز للمسلم أن 
يفعل التصرية ال باإلبل وال بالبقر وال بالغنم، واختلفوا يف هذا احلديث وما دل عليه من مسائل 

عليه الصالة  -بني أنه لو باع الشاة املصراة، قال  : أن النيب وأحكام، فمن مشهور ما اختلفوا فيه
وإن  فهو خبري النظرين: إن شاء أمسكها،)  ]يعين: اشرتاها  ( [ ] ) فمن ابتاعها: -والسالم 

فدل احلديث على أن من اشرتى شاة مصراة أو بقرة مصراة أو  [ (سخطها ردها وصاعًا من متر 
بالنص، فدلت السنة  -كما جاء يف احلديث اآلخر   -ناقة مصراة؛ ألن البقر بالقياس والشاة واإلبل 

كما ورد صرُيًا يف   -على أن من اشرتى هذا النوع من البهائم املغشوش: أنه إذا اختربه ثالثة أيام 
ينكشف الغش إال يف ثالثة أيام، ففي اليوم األول سيحلبها، واليوم الثاين يبقى ؛ ألنه ال -الرواية 

شيء من وزع اللنب، ولكن يف اليوم الثالث تنكشف على حقيقتها، ففي الثالثة األيام إذا متت 
ونقول له: إن شئت أبقيت  -على ظاهر احلديث  -وانكشفت على حقيقتها: خيري هذا املشرتي 

ددت الشاة ومعها صاع من متر، هذا الصاع يرد بداًل عن احلليب، ومجهور الشاة، وإن شئت ر 
على العمل بظاهر هذا احلديث، املالكية والشافعية واحلنابلة والظاهرية وأهل  -رمحهم هللا  -العلماء 
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كلهم يقولون: إن السنة نصت على أنه إذا ُخدع يف الشاة املصراة أو   -رمحة هللا عليهم  -احلديث 
، -رمحهم هللا  -ة املصراة: أنه إذا مل يُرد ها يرد ها وصاعاً من متر، وخالف يف هذه املسألة احلنفية الناق

فردوا هذا احلديث ملخالفته لألصول، ومن أشهر األصول الذي قالوا إن احلديث خالفها قالوا: إن 
: ) اخلراج -عليه الصالة والسالم  -نص يف احلديث على أن اخلراج بالضمان، فقال  النيب 

 بالضمان ( وهذا احلديث يعارض قاعدة "اخلراج بالضمان" وسنبني ذلك.

ثانياً: قالوا: إن هذا احلديث عارض األصول املعتربة يف باب الضمانات، فإن األصل أن يكون 
الضمان مبثل الشيء، فإذا مل يتيسر فبقيمته، والتمر ليس مبثلي وال قيمي فخرج عن هذه األصول، 

، فالسؤال: كيف عارض احلديث -رمحهم هللا  -صالن جممع على العمل هبما عند العلماء فهذان األ
رضي هللا  -األصل األول "اخلراج بالضمان"؟ األصل يف قوهلم "اخلراج بالضمان": حديث عائشة 

قال: ) اخلراج بالضمان ( وهذا احلديث يدل على مسألة،  يف السنن: أن رسول هللا  -عنها 
ل من يضمن اخلسارة فله الربح، وأنه ليس من العدل أن يأخذ الشخص الربح وهو ال وهي: أن ك

يضمن اخلسارة، ولكن يكون الربح ملن يضمن اخلسارة، وبناء على ذلك: فلو اشرتيت سيارة 
وقبضت السيارة، فإنه لو حدث أي تلف هبذه السيارة وتعطلت: فإنك ستضمن هذا التلف والعطل 

اشرتيت بيتًا وقبضته واهندم يف اليوم الثاين قضاء وقدراً: فإنه ال يضمن  وتصبح يف ضمانك، ولو
البائع وإمنا تضمن أنت املشرتي هذه اخلسارة، العكس: فلو أن هذا البيت اشرتيته اليوم وقبضته، مث 
يف اليوم الثاين أصبحت قيمته عشرة أضعاف القيمة اليت اشرتيت هبا: فأنت الذي تأخذ الربح كما 

: كما أن املشرتي يأخذ الربح كذلك يتحمل ت الذي تضمن اخلسارة، عدل من هللا أنك أن
اخلسارة، فهذا احلديث كيف يعارض هذه القاعدة؟ يعارض هذه القاعدة: أن الشاة اليت بيعت إذا 

واحتلبها ثالثة أيام ورد ها، فإن األصل يقتضي: أنه خالل الثالثة األيام لو  لايرأخذها حممد مبئة 

الشاة لضمنها حممد وكانت يف ضمانه؛ ألنه مل ينكشف عيبها وال يستحق الرد، فتكون يف  ماتت
ملكه فهو ضامن خلسارهتا، فالواجب أن اللنب واحلليب املوجود فيها يكون رحبًا له؛ ألنه طيلة هذه 
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ع للشيء، الثالثة األيام اليت احتلب فيها الشاة واحلليب ربح من الشاة؛ ألنه مناء، ومناء الشيء تاب
وبناء على ذلك: كان املنبغي أن حممد كما حتمل خسارة الشاة أن لو تلفت أن يكون لبنها ومناؤها 
ملكًا له، ولكن احلديث أمره بضمان هذا الربح مع أن القواعد تدل على أنه يأخذ الربح وال يرده، 

واحلمد هلل  -لضمان" اجلواب عن هذا أن نقول: إن احلديث الذي معنا ال يعارض قاعدة "اخلراج با
؛ ألن املشرتي اشرتى شيئني: اشرتى شاة ومع الشاة حليب، ومل يطرأ احلليب بعد البيع وإمنا كان -

احلليب موجودًا قبل البيع، وفرق بني أن يكون الربح قد ُوجد يف ملك حممد بعد اشرتائه وبني أن 
نا وجب عليه عند الرد أن يرد للبائع يكون موجودًا يف أصل املبيع؛ ألنه اشرتى شاة وحليباً، ومن ه

حقه كاماًل بالشاة، فلما تعذر رد احلليب؛ ألنه ال ميكن أن يُعلم مقدار احلليب بالتعيني، وخروجاً 
عن الربا يف مبادلة املكيل باملكيل: ُضمن مبا هو من جنسه من الطعام، وألن احلليب ال يتوفر يف كل 

، وألنه ميكن أن خُيرج بأنه على -وهو التمر  -لب املوجود زمان وال يتوفر يف كل مكان، فضمن بغا
 سبيل التعبد استثناء من األصل، واالستثناء من األصل ال يعارض األصل.

أمر بضمان احلليب بالتمر،  أما الوجه الثاين من االعرتاض على هذا احلديث: فقالوا: أن النيب 
يعة إذا أتلف شخص لشخص ماله: فإنه يضمنه وليس التمر مبثلي وال قيمي، وتوضيح ذلك: أن الشر 

مبثله، أو يضمنه بقيمته إذا تعذر املثلي، فال نطالبه بقيمته إذا أمكن أن ُيضر مثله، ومثال ذلك: لو 
أتلف سيارته، فإنه لو ُوجدت سيارة مثل السيارة اليت أتلفها، قلنا له: اشرت هذه السيارة املثلية وادفعها 

. أما إذا تعذر وجود السيارة مثل السيارة: فإننا ننظر إىل قيمة السيارة لصاحب السيارة املضمونة
، فإذا تعذر انتقل إىل -إذا ُوجد املثلي  -املتلفة ونطالبه بدفع القيمة، فإذًا الضمان إما باملثلي 

فخرج عن  -يعين: ليس بقيمة  -القيمة. قالوا: والتمر ليس حبليب فهو ليس مبثلي، وليس بنقد 
: أن احلليب -كما ذكر بعض األئمة   -لذي يقتضي الضمان باملثلي أو القيمي، واجلواب األصل ا

الذي احتلب ليس معلوم القدر وليس مبحدد حىت ميكننا أن نطالب باملثلي، وألنه لو طُلب باملثلي 
ه لكان فيه شبهة الربا؛ ألنه مكيل مبكيل فيجب فيه التماثل والتقابض، وألن احلليب ال يتيسر وجود

يف غالب األزمنة، وليس يف كل األمكنة يتيسر وجوده، ولكن التمر يتيسر وجوده يف سائر العام ويف 
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أغلب األماكن، فُضمن مبا هو غالب الوجود. وهناك جواب عام أجاب به بعض األئمة فقالوا: 
ل: سلمنا أن القواعد كما هي، ولكن نقول: حديث املصراة استثناء وختصيص، وبناء على ذلك نقو 

ال تعارض بني عام وخا ، هذا شيء خا  خرج عن األصول فيخصص حبكمه، وال مانع من 
 .ختصيص األصول أو االستثناء منها مادام أنه قد صح اخلرب عن رسول هللا 

عن بيع الشاة املصراة وحترمي التصرية على  املسألة األخرية: دل هذا احلديث الشريف يف هني النيب 
بيع، فاألصل الشرعي يقتضي أن البائع ال جيوز له أن يبيع سلعة وفيها عيب يعلمه مسألة العيب يف ال

إال وخيرب املشرتي عن ذلك العيب الذي فيها، وهذه هي النصيحة الواجبة على كل مسلم، وأنه إذا 
يف احلديث  مل يفعل ذلك فباع السلعة وهو يعلم ما فيها من العيوب: أنه آمث شرعاً، وقد قال 

: ) من غشنا فليس منا ( قال بعض العلماء: أي ليس على هدينا الكامل، وقال بعض الصحيح
: إذا ورد احلديث بقوله: ) فليس منا ( يغشى على صاحبه أن ال العلماء يف حديث رسول هللا 

، فهذا أمر عظيم، ومن هنا دل احلديث على التحرمي، وأمجع العلماء على أنه ُيشر يف زمرة النيب 
غش املسلم وكتمان العيوب يف املبيعات، سواء كانت من األطعمة أو األكسية أو كانت من  ال جيوز

غريها: كالنقود املزيفة وحنو ذلك، فيجب على البائع أن ينصح للمشرتي، وال يبارك هللا يف صفقة بيع 
يف حديث ابن عمر يف  -عليه الصالة والسالم  -إال إذا نصح فيها البائع للمشرتي؛ لقوله 

 الصحيحني: ) فإن صدقا وبينا بورك هلما يف بيعهما (.

األمر الثاين: إذا ثبت أنه ال جيوز بيع املعيبات، فقد دل احلديث على أنه إذا بِّيع الشيء املعيب، فإن 
املشرتي باخليار إذا اطلع على العيب ولو مضى على البيع عشرات السنني، فلو اشرتى مزرعة وفيها 

بعد عشر سنوات عيب مؤثر، مثالً: باعه املزرعة بصك مزور ومكثت عنده املزرعة عشر سنوات، و 
تبني أن صكها مزور أو أهنا مغصوبة: فإنه من حق املشرتي أن يرد البيع ويأخذ املال الذي دفعه، 
فالعيب ال يسقط بطول املدة وال يسقط بطول الزمان، لكن يشرتط يف العيب: أن يكون عيبًا مؤثراً 

 يعين: له تأثري يف املبيع.  -هذا الشرط األول  -
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يكون موجوداً قبل البيع ال يطرأ بعد البيع، لو طرأ بعد البيع بعد ما اشرتى السلعة  والشرط الثاين: أن
وحازها وقبضها طرأ العيب: فهذا ال يضمنه البائع. بالنسبة للعيب املؤثر، أصل العيب يف لغة العرب: 

، يكون النقص، يقال: عابه إذا انتقصه. والعيب يكون يف البيع، يكون يف اإلجارة، يكون يف النكاح
يف  -مثاًل  -يف األضحية، يكون يف العبادات واملعامالت، فكل عيب يف موضع يتقيد به، فيكون 

األضحية يف العبادات، عيب األضحية: ما أثر يف اللحم، وقد بينا هذا حديث الرباء بن عازب يف 
تعلقة باألبضاع:  السنن حينما بني األربع من الضحايا اليت ال جتوز. ويكون العيب يف املعامالت امل

كاألنكحة، فعيب املرأة وعيب الرجل مما يؤثر يف االستمتاع. ويكون العيب يف البيع، وهو: الذي 
يؤثر يف املالية ويؤثر يف الرغبة، وكذلك يكون مستحقاًّ بالشرط. كذلك أيضاً: يكون العيب يف 

وصله، وفيها عيب مينع من اإلجارة، وهو: الذي يؤثر يف املنفعة، فإذا استأجر سيارة من أجل أن ت
الرفق يف الركوب فيها أو يضر الراكب، أو مينع من وصوله أو يعطل وصوله: فهذا عيب يؤثر. فالعيب 

، وهناك عيوب ال تؤثر إال -وهي عيوب أصول  -يف البيع يكون على وجهني: هناك عيوب مؤثرة 
 إذا اشرتط املشرتي عدم وجودها. 

ملؤثرة، وهي اليت ضبطها بعض العلماء بقوهلم: ما أنقص املالية نقصاناً فأما النوع األول من العيوب ا
فإنه من حقه أن يرد  -يعين: ُيتمل أن يسقط سقفه  -مؤثراً. فلو اشرتى بيتًا ضعيف السقف 

وعيب مؤثر؛ ألن العني تتلف مبثل هذا. لو كان جداره متصدعاً: عيب مؤثر، ولو كان يف العمارة يف 
من تسليك الكهرباء واملاء ما فيه ضرر مما خيشى من تسرب املياه أو  -موجود كما هو   -زماننا 

تسرب الكهرباء، أو يكون هناك عيب مؤثر يف السيارة يف سريها ويف كبحها ووقوفها، كل هذه 
 العيوب اليت تنقص املالية وتؤثر يف الرغبة يف املبيع فإهنا توجب اخليار للمشرتي.

: -مثاًل  -ب يكون مستحقًا بالشرط، فمثاًل: هناك عيوب كماالت، يعين مث النوع الثاين من العيو 
ونقصان الرغبة يف شراء الشيء، ويدل  -كما ذكرنا   -لو باعه بيتاً، حنن نعرف العيب بنقصان املالية 

إذا جرى بأن البيت  -مثالً  -العرف يعين: يدل قول أهل اخلربة والعرف على هذه األشياء، فالعرف 
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رة أو السكن يف هذا املكان يكون على صفة معينة، ومل جنده على هذه الصفة أو وجدناه أو العما
ناقص الصفة نقصانًا مؤثراً: فإنه يستحق املشرتي الرد، فمثاًل: إذا كان البيت يف القرية فوجود 

ال يوجد  الكهرباء فيه ليس بشرط، اشرتاه مث تبني أنه ال توجد فيه الكهرباء، والقرية اليت فيها البيت
فيها الكهرباء إال يف بعضها: ال نعتربه عيباً، لكن إذا كان يف داخل املدينة، ومعلوم أن البيوت أو 
العمائر أو الفلل اليت يف داخل املدن تكون مؤثثة هبذه األشياء اليت ُيتاج إليها، فإذا مل توجد فإنه 

ليس فيه جهاز االتصال "التلفون" فهذا   يف زماننا منثل بأمثلة: لو اشرتى بيتاً  -مثاًل  -يؤثر. لكن 
أو فيها  -كمال ال نعتربه عيباً، لكن لو أنه قال: أشرتط أن تكون العمارة فيها جهاز االتصال 

 -مثاًل  -ومل جيده، فإنه عيب مؤثر. السيارة لو كان مما هو موجود يف زماننا لو كان  -تلفون 
العيب يف سريها وقوة دفعها يستحق الرد، وقال  عجالهتا فيها عيب فإنه يستحق الرد به، لو كان

أهل اخلربة: إن هذا العيب يؤثر يف سريها ويضر بسريها فإنه يستحق الرد، أو فيه خطورة أثناء سري 
السيارة يستحق به الرد. لكن لو أنه اشرتى سيارة ووجد قماشها أو فراشها ليس من النوع اجليد: ال 

أن يكون نوعًا جيداً. كذلك لو اشرتى سيارة غري مكيفة، فجاء  يستحق الرد، إال إذا قال: أشرتط
وقال له: السيارة غري مكيفة فُرد السيارة، نقول: ال تستحق الرد إال إذا اشرتطت أن تكون مكيفة، ما 
مل يكن النوع  الذي اشرتاه من جنس النوع الذي يكون فيه تكييف. إذًا ال ُتضبط العيوب إال مبا 

و أثر يف العني املشرتاة اليت اشرتاها: أثر يف ماليتها وأثر يف قيمتها تأثريًا بيناً، وبناء جرى به العرف، أ
على ذلك: يكون العيب إما مستحقاًّ لنقصان املالية وضعف الرغبة يف شراء السلعة، أو مستحقاًّ 

أو سيارة سواء كان أرضًا  -بالكمال من جهة االشرتاط، فكل متعاقدين اتفقا على شيء يف املبيع 
ومل يوجد ذلك الشيء: فإنه عيب يستحق املشرتي أن يطالب بالرد والفسخ؛ ألنه مؤثر  -أو طعامًا 

يف ذلك املبيع، وبناء على ذلك: العيوب قسمت إىل قسمني: عيوب مؤثرة وموجبة لنقص املالية، 
 وعيوب كماالت. 

ربة، وعيوب الكماالت تستحق فالعيوب املؤثرة مؤثرة بأصل الشرع ويرجع فيها إىل قول أهل اخل
 بالشروط.
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: أن البعض يبيع السلعة ويكتب عليها أو يكتب يف فاتورة -وهي معاصرة يف زماننا  -هنا مسألة 
البيع "البضاعة اليت تباع ال ترد وال تستبدل" هل هذا الشرط يسقط حق املشرتي يف رد السلعة إذا 

الرباءة من العيوب، والرباءة من العيوب هي: أن يقول وجد فيها عيباً؟ هذه املسألة راجعة إىل مسألة 
البائع للمشرتي: هذه السلعة فيها العيب الفالين وأنا بريء منه. هذا نوع وهو "براءة الكشف": أن 
يكشف له عن العيب، ويقول له: أنا يف حل منه أو اعلم أن السيارة فيها العيب الفالين، فإذا قال 

فالين، أو العمارة أو الفلة أو األرض فيها العيب الفالين وأطلعه: فباإلمجاع له: السيارة فيها العيب ال
موجود حىت يف  -ال يستحق الرد. لكن النوع الثاين، وهي "الرباءة املطلقة": مثل ما نسمع اآلن 

يف حراج السيارات بعد ما ينتهي من حراجها ويثبت املشرتي، يقول: السيارة مقلوبة أو  -زماننا 
وم حديد، يعين: لست مسؤواًل عن أي عيب جتده فيها، فلو أنه مباشرة بعد انتهاء البيع أبيعك ك

وافرتاقهما وجد السيارة ال تشتغل ليس مسؤواًل عنها، وهذا ما يسمى بـ"الرباءة املطلقة" واختلف فيها 
 العلماء على وجهني: 

 قال بعض العلماء: إذا اشرتط عليه أن يربيه من العيب فهو بريء. 

وقال بعضهم: ليس بربيء، وهذا هو الصحيح: أنه ليس بربيء من العيوب اخلفية؛ ألن هذا من 
: ) أرأيت لو منع هللا الثمرة عن -عليه الصالة والسالم  -أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال 

ل: قا أخيك فبم تستحل أكل ماله؟ (. ودليلنا على إسقاط الشرط املكتوب يف الفاتورة: أن النيب 
) كل شرط ليس يف كتاب هللا فهو باطل ( فهذا شرط ليس يف كتاب هللا؛ ألنه يتوصل به إىل حتليل 

وفيه عيب ال  لايراحلرام وحترمي احلالل. يتوصل به إىل حتليل احلرام؛ ألن القماش لو بيع بقيمة مئة 

هذه الزائدة بشرط  ، فبأي حق ُتستحل أموال املسلمني يف اخلمسنيلايريستحق أن يباع إال خبمسني 

يتوصل به إىل أكل أموال الناس بالباطل؟! فإذاً أصول الشريعة تلغي هذا الشرط، ولو اشرتطه ورضي 
به املشرتي فالرضى وجوده وعدمه على حد سواء، هذا خيار ثابت بالشرع؛ ألن الشرع مينع من أكل 

نقول: الرضا على وجه السفه أموال الناس بالباطل، فلو قال قائل: قد تراضى البائع واملشرتي! 
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والعياذ  -وإضاعة احلقوق وجوده وعدمه على حد سواء، ولذلك قد يرتاضى الشخصان على الربا 
، فيقول املديون: أنا راٍض أن آخذ عشرة آالف وأردها عشرين ألف! قد يقول هذا، فالرضى -باهلل 

ى ذلك: هذا الشرط يؤدي إذا كان على غري وجه شرعي فوجوده وعدمه على حد سواء، وبناء عل
إىل أكل أموال الناس بالباطل ويسقط حقوق املشرتين، وبناء عليه: فهو حيلة إلسقاط احلق 
الشرعي: فال وجه له وال تأثري له يف العقد، فإذا ُوجد يف السلعة عيب: استحق املشرتي رد السلعة 

ان موجودًا قبل ثبت أن العيب كلذلك العيب شاء البائع أو أىب، فإنه ُُيكم عليه بلزوم الرد إذا 
 صفقة البيع.


