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 . -بِِزَياَدِة النَّاِجِش َوالُمْسَتْرِسِل  -َغْبنًا َيْخُرُج َعِن الَعاَدِة الثَّالُِث: إَِذا ُغبَِن فِي الَمبِيِع 

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

 َأْْجَِعنَي.  َوَأْصَحاِبهِ  آلِِه،

واملراد ، القسم الثالث من أقسام اخليار وهو خيار الغنب :أي (الثَّالُِث ): قَاَل َرِْحَه  الِلَّ  
إذا غنب املشرتي يف مثن   :أي  (فِي الَمبِيعِ ) ، عَ دِ خ   :أي (إَِذا ُغبِنَ ) : اخلديعة لذا قال :ابلغنب
َغْبنًا َيْخُرُج َعِن ) :هذه الزايدة يف املبيع قال وضابط ،وكذلك لو غنب البائع يف الثمن، املبيع

والعرف هنا خيتلف حبسب املكان والزمان   ، وضابط هذه الزايدة العرف ، زايدة :أي (الَعاَدةِ 
 واملبيع وحبال املشرتي وحبال البائع. 

ريه غوجدها تباع عند مث لو أن رجًَل دخل ُمًَل واشرتى ساعة أبلف رايل  :مثال ذلك 
خبمس مئة رايل فللمشرتي اخليار إما أن يفسخ البيع وإما أن أيخذ ما زاد على مثن مثله، وزمن  

 .  يتصرف يف املبيعشاء بشرط أّلَّ  ىتله أن يطالب به مفاخي خيار الغنب على الرت 
   : ذكر املصنف رْحه للا منها صورتنيو  ،وخيار الغنب له ثَلث صور 

نب املشرتي بزايدة يف الثمن  غ   :أي( بِِزَياَدِة النَّاِجشِ )أشار إليها بقوله:  : الصورةُاألوىل
 .وهو من يزيد يف الثمن ليزيد مثنها سواء كان يرغب يف الشراء أو ّل ،زادها الناجش

بعشرة  : مثال ذلك: لو أن شخصًا عنده سيارة وأراد أن يبيعها فزايد عليها وقال رجل
آّلف رايل فزاد شخص فيها مبواطأة من البائع أو بغري مواطأة لريتفع مثنها فاشرتى شخص ما  

 جش. وقف عليه الثمن بسبب زايدة النا
 فقط  فلو اشرتاها خبمسة عشر ألف رايل ووجد املشرتي أن مثن مثلها عشرة آّلف رايل

 له اخليار إما أن يفسخ وإما أن يطالب البائع بثمن ما زاد.
من جيهل    : واملراد ابملسرتسل  ،بغنب املسرتسل  :أي(  َوالُمْسَتْرِسلِ )قال:    :والصورةُالثانية

 .سعر مثلها وّل حيسن املماكسة
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مثال ذلك: لو أن رجًَل اشرتى جواًّل ّل يعرفه وزاد البائع عليه يف الثمن كأن ابعه ما  
 :يعين -وهو ّل حيسن املماكسة  ،مثَلً  بثَلثة آّلف ومخس مئةرايل يساوي ثَلثة آّلف 

 ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرج ًَل ذََكَر لِلنَِّبِ   :(1) ويف املتفق عليه ،اخليار لهففمن وقع عليه هذا ، -ختفيض السعر 
 ّل خديعة   :يعين «ُِخالَبَةَُِإَذاََُبيَ ْعَتُفَ ق ْلَُلُ: »ملسو هيلع هللا ىلص  أَنَّه  خي ْدَع  يف البـ ي وِع، فـََقالَ 

  :أو غريه الركبان أي  تلقي الركبان، واملراد بتلقي الركبان أن يتلقى املقيم    الثالثة:ُُوالصورة
من يقدمون من سفر إىل بلد ومعهم سلعة يرغبون يف بيعها وّل يعلمون مثن مثلها يف البلد  

ن يطالب خبيار أللبائع هنا ففلو أن املشرتي منهم اشرتى بثمن أقل من مثلها  ،القادمني إليه
َلُتَ َلقَّْواُاجلََلَب،َُفَمْنُُ»قال:    (2)كما يف صحيح مسلم  ملسو هيلع هللا ىلصعلى ذلك أن النب    والدليل  ،لغنبا

إذا وجد أن  : أي «السُّوَق،ُفَ ه َوَُِبخلَِيارُِ» ،البائع  :أي «تَ َلقَّاه ُفَاْشََتَىُِمْنه ،ُفَِإَذاُأََتىَُسيِ د هُ 
 سلعته قد اشرتاها املتلقي بثمن أقل. 

تلقوه فذلك: لو أن شخصاً معه كمية من التمور قدم هبا من األحساء إىل املدينة  مثال
وجد البائع أن متره يساوي  ، مث منه بضاعته خبمسة آّلف رايل اواشرتو وق س عند مدخل ال

 وله أن يطالب مبا نقص عن سعر املثل.  سخ،سبعة آّلف رايل فله أن يطالب ابلف
 .وكذلك يف األجرة ،هذا الغنب أيضاً يف الصلح إذا غنب غبناً عرفاً  ويدخل

 .ألنه ليس من شروط صحة النكاح ؛ أما من غنب يف صداق النكاح فليس فيه خيار
 .يف الصورة الثانية وهو املسرتسل  وغالبه، وّل يكاد الغنب خيرج عن هذه الصور الثَلث 

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

 

 ( من حديث ابن عمر رضي للا عنهما. 1533( وصحيح مسلم )2117نظر صحيح البخاري )ي( 1) 
 من حديث أيب هريرة رضي للا عنه. ( 1519نظر صحيح مسلم )ي( 2) 


