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اِدُس: ِخَياٌر فِي الَبْيِع   بَِتْخبِيرِ الثََّمِن َمَتى َباَن َأَقلَّ َأْو َأْكَثَر.السَّ

ِة  ََ ََ ِة، َوالُمَوا ََ رَِكِة، َوالُمَراَب رَِفِة  -َوَيْثُبُت فِي: التَّْولَِيِة، َوالشََّّ َْ َها ِمْن َم َِ َوََل ُبدَّ فِي َجِمي

 .-الُمْشَترِي َرْأَس الَماِل 

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

 َأْْجَِعنَي.  َوَأْصَحاِبهِ  آلِِه،

اِدُس )  : قَاَل َرِْحَه  الِلَّ     ( ِخَياٌر فِي الَبْيعِ )  :وهو  ، القسم السادس من أقسام اخليار  :أي  (السَّ
  ،ّب ختبريا  ي   ّبََّ وإمنا هو خَ  ، إخبار :ختبري: يعين (بَِتْخبِيرِ الثََّمنِ )، البيع يفللمشرتي اخليار  :يأ

مما   :أي (َأَقلَّ ) ،واتضحظهر  :أي (َمَتى َبانَ ) ،: اإلخبار ابلثمنأو أخّب يّب إخبارا  فهو إذا  
ال يتصور أن  و  ،مىت ما ابن املبيع أكثر مما ذكره البائع  :يعين (َأْو َأْكَثرَ )وقوله:  ،ذكره البائع

ألن هذا يف مصلحة املشرتي فَل يكون له فيه   ؛يكون اخليار لإلخبار ابلثمن إذا كان أكثر
 . ْحه للا يريد هبذا إذا ابن أكثر يف حق البائع فله اخليار ر املصنف  خيار ولعلَّ 

ك عبيأ :خر سرترترترترترترترترترترتيارة فقال البائعآن يشرترترترترترترترترترترترتي من أرغب   ن رجَل  ألو   :قل  أمثال ما ابن  
س ماهلا وهو عشرترة آال  رّيل فتبني للمشرترتي أ ا بسرتبعة آال  رّيل فهنا ابن الثمن أها بر ّيَّ إ

 .أن البائع كذب وزاد يف ذكر الثمن :أقل مما قاله البائع أي
خر بعتك هذه السرترترترتاعة برأس ماهلا ألف قال آل ن شرترترترت صرترترترتا  ألو  : (َأْو َأْكَثرَ )ومثال قوله:  

 :رّيل فهنا ليس فيه غنب على املشرترترترتي فقوله آال رّيل فبان للمشرترترترتي أن رأس ماهلا  سرترترتة  
ن سعر هذه أوإما أن يريد للبائع اخليار فظن البائع    ،إما سهو من املصنف رْحه للا (َأْو َأْكَثرَ )

والعلماء رْحهم للا  ،رّيل فله الفسرترترت لف وهي حقيقتها خبمسرترترتة آال  لف فباعها أبأالسرترترتاعة 
 .قلأعلى  يقتصرونا منإال يذكرون كلمة أكثر و 

ُ:(َوَيْثُبُت فِي): ويظهر أن الثمن أقل يف أربعة صور من صور البيع لذا قال
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أي: فيمرترترتا لو قرترترتال البرترترتائع بعترترترتك برأس املرترترتال، فبرترترتان  (التَّْولِيََّةِ )قرترترتال:  الصووووووووووو   ُا    
 :وقال لو اشرترترترترترترترترت  قلما   :مثل  ،مما ذكره البائع فللمشرترترترترترترترترتي اخليار أقلَّ للمشرترترترترترترترترتي أن رأس املال 

فللمشرترترترترتي اخليار  القلم  سرترترترتون رّيال   لس ماأن ر أس ماله مئة رّيل فتبني أبيعك هذا القلم بر أ
 .يتأكما سي

رَِكةِ )قال:  :-خبار ابلثمن إلالكذب اب  اليت يثبت هبا خيار -   الصوووو   ُالة      (َوالشَََّّّ
له كل واحد من الشرترترتريكني دفع  سرترترتني ألف  مع شرترترتريكٍ   لو أن شرترترت صرترترتا  اشرترترترت  أر رترترتا   :مثل

إن رأس مايل  :رّيل فأراد أحد الشرترتريكني أن يبيع نصرترتيبه من الشرترتركة يف األر  فقال الشرترتريك 
يف األر  سرترترتبعون ألف رّيل فتبني للمشرترترترتي أن رأس ماله  سرترترتون ألف فقم فهنا للمشرترترترتي 

 .أيضا مع املراحبة واملوا عة كما سيأيتتتصور  اخليار وصورة الشركة
قال:  -ابلثمن   ابإلخبارمن صرتور البيع اليت يثبت هبا خيار الكذب  -   الصو   ُالة لة 

ةِ ) ََ أي: أن يقول البائع للمشرتي إن رأس مال هذه السلعة ألف رّيل وأان أريد رحبا   (َوالُمَراَب
ن يكون أعليهرتا مئرتة رّيل فقم فتبني للمشرترترترترترترترترترترترترترترتي أن مرتا ذكره البرتائع من الربح أكثر من ذلرتك كرت 

 مئة رّيل فهنا للمشرتي اخليار. ربح ثَلث 
رّيل وال أريد أن أربح   آال مثال ذلك: لو أن ابئعا  قال للمشرترترترترترترترترترترتي هذا ا وال بثَلثة  

منا رحبه يف إو  ،فيه سرترترترتو   سرترترترتني رّيال  فتبيني للمشرترترترترتي أن هذا الربح الذي ذكره البائع كذب 
 ل فللمشرتي الفس .مئة رّي ثَلث 

ةِ )قال:   :الرابع ُُ  الصووو ُ  ََ  :أن يقول البائع للمشرترترترترتي  :اخلسرترترترتارة أي :يعين (َوالُمَواَََّ
بيعك بتسرترترترتع مئة رّيل وأان خسرترترترتران يف أمئة رّيل فهذه السرترترترتلعة أبلف رّيل وأان أبيعك خبسرترترترتارة 

ّيال  ر مئة فتبني للمشرترترترترترتي أن الثمن القليل الذي ذكره البائع كذب فلم يسرترترترترتر مئة وإمنا خسرترترترترتر 
 .للا إبذنفللمشرتي اخليار كما سيأيت  مثَل   واحدا  

وا رترترترترترتعة املأو  ة  كَ ِر الشرترترترترترتَ أو ومل يذكر له رأس املال أو املراحبة    ،ولو ابعه البائع وزاد يف الثمن
أن   :أي ،فيدخل يف خيار الغنب وليس يف اخليار السرترترترترترترترترتادس هنا ن الثمن كثريأ  املشرترترترترترترترترترتي أور 
 .يدخل يف هذا اخليار وإال فَل يدخل إذا حدد إحد  الصور األربع السابقة بائعال

ليكون  نه يشرترترترترترتش له شرترترترترترشالكذب ابلثمن أبخبار  مث بعد ذلك قال يف صرترترترترتحة خيار اإل
ََِها) ،ويشرترترترترترترترترترترترترتش  :يأ (َوََل ُبدَّ )فقال:   اخليار صرترترترترترترترترترترترتحيحا   ربع ْجيع الصرترترترترترترترترترترترتور األ  :أي (فِي َجِمي
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َترِي) ،السرترترترترتابقة رَِفِة الُمشََّّْ َْ ألن من شرترترترترتروش صرترترترترتحة  ؛(َرْأَس الَمالِ ) ،وكذا البائع أيضرترترترترتا   (ِمْن َم
س أن يذكر كم ر أشرترترترترترتش الت بري ابلثمن ي    البيع معرفة الثمن حىت تصرترترترترتح م البة املشرترترترترترتي خبيار

وإذا ذكر املشرترترترترترتي رأس املال ي الب ابخليار كما سرترترترترتيأيت إبذن   وإال مل يصرترترترترتح البيع أصرترترترترتَل   املال
 للا.

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


