ومَ يََُدُيِي ي َََ َ ٍ،يَويَُُّ ييمَْ يِي يمَِ يخ ي
ِ َيَو ي
يَرَ ،أ َيَو زيُذ َََ زر َيَأ بََِ َ ي ي ََرَ ،
يع ََْ ََُ بي َ َ رَ ي ي
ز َ
ََ ز ز
ز ز
َ
زُ ََ زقيبي َرَ ي
س َيم ي ي َيو زُخ َب زريبي ي .ي
َوإيني َك َني َذ ي َ
كي َبََِ ي زَزومييد َبر يع ي َم زيُ ََقيبي ي َيوإيني َََ َب َريبي ََ يل ي َِ ََ َس ٌٍ.ي

َّ
الش ْرحُ(:)1ي

الرِحي ِم ،احلمد َِّلِلِ ر ِب ِ
الس ََلم َعلَى نَبِيِنَا ُمَ َّم ٍدَ ،و َعلَى
نيَ ،و َّ
الر ْْحَ ِن َّ
بِ ْس ِم للاِ َّ
الص ََلة َو َّ
العالَم َ
َْ َ َ
آلِِه ،وأَصحابِِه أ ْ ِ
ني.
َْجَع َ
َ َْ
ٍ )...ي.ي
الِلَ ( :و َم زيََُد زُيِي ي ََ ََ ،ي
قَ َ
ال َرِْحَه َّ

ملا ذكر رْحه للا أبن خيار التخبري ابلثمن يلزم البائع إذا سئل عن رأس املال وأخرب به أو
إذا قال هو :أبيعك برأس املال فإنه أيضاً خيرب به ،مث ذكر رْحه للا أنه إذا حصلت زايدة يف
مثن املبيع أو نقص ،فهل يلزم البائع أن خيرب هبا املشرتي أم ال؟.
ذكر رْحه للا أن الزايدة أو النقص يف مثن املبيع بعد العقد ال ختلو من قسمني:
القسمُاألول :أن تكون هذه الزايدة أو النقصان يف مدة اخليار.
القسمُالثاينَّ :أال تكون يف مدة اخليار.

وأشار املصنف رْحه للا إىل القسم األول بقولهَ ( :و َم ي زََُد زيُيِي ي ََ ََ ،يٍ)يأي :بعد العقد ويف
مدة اخليار ( :زُ ََ زقيبي َرَ ي
س َيم ي ي َيو زُخ َب زريبي يي).
مثال ذلك :لو أن شخصاً ابع آخر سيارة بعشرة آالف رايل ،مث إن البائع يف مدة اخليار
قال :أبيعك إايها ابثين عشر ألف رايل؛ فعلى قول املصنف رْحه للا :هذا املشرتي إذا أراد أن
يبيعها على آخر يقول له :أان اشرتيت السيارة بعشرة آالف رايل مث زاد علي البائع وجعلها
ابثين عشر ألف رايل.
وقال رْحه للا  -فيما إذا حصل إنقاص يف الثمن يف مدة اخليار ََ ( :-و زيُ ََُّي) أي :وما
ينقص ( ،يمْ زي) أي :من الثمنِ( ،ي زيمِ يخ ييَ َر ،يأ) أي :مدة جملس اخليار أو يف مدة خيار الشرط،

( زُ ََ زقيبي َرَ ي
س َيم ي ي َيو زُخ َب زريبي يي).
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مثال ذلك :لو أن شخصاً اشرتى جواالً بثَلثة آالف رايل من الوكالة ،ويف خيار اجمللس
قال املشرتي :أان أشرتيه أبلفي رايل فقط فرضي البائع ،فإذا أراد املشرتي أن يبيع اجلوال على
غريه فيقول له :كان الثمن بثَلثة آالف رايل ويف خيار اجمللس أنقص فأصبح ألفي رايل.
وملا ذكر رْحه للا الزايدة والنقص يف الثمن ،استطرد بعد ذلك يف أمرين يلحقان برأس
ِ) يعين ( :زُ ََ زقيبي َرَ ي
س َيم ي ي َيو زُخ َب زريبي يي).
املال فقالََ ( :و زيُذ ََ زر َيَأ بِ ي ي ََر  ،ي
مثال ذلك :لو أن شخصاً اشرتى سيارة بعشرة آالف رايل ،وبعد أن أخرجها من املعرض

وجد فيها عيباً خبمسة آالف رايل فأعطى صاحب املعرض املشرتي هذا األرش  -وهو مخسة
آالف رايل  -فإذا أراد املشرتي أن يبيع هذه السيارة على زميله مثَلً فيلزم أن يقول له :اشرتيت
السيارة بعشرة آالف رايل وحصل فيها عيب خبمسة آالف رايل وأعاد يل قيمة األرش.
قالََ ( :و ي
يعَْ َُ بي َ َ ر يي) أي :إذا حصلت على املبيع جناية ،ودفع اجلاين قيمة هذه اجلناية
يلزم البائع أن خيرب هبا.
مثال ذلك :لو أن سيداً عنده عبد فأتى شخص وقطع أصبع العبد خطأً وأخذ قيمة
جنايته مثَلً :مخسة آالف رايل ،فلو أراد السيد أن يبيع هذا العبد يلزمه أن يقول للمشرتي:
اشرتيت هذا العبد بعشرة آالف رايل وحصلت عليه جناية خبمسة آالف رايل.
لذا قال املصنف رْحه للا عن هذه األمور األربعة  -الزايدة أو النقص أو األرش أو قيمة
اجلناية  ( :-زُ ََ زقيبي َرَ ي
س َيم ي يي) فتعترب من رأس املال ،وبناء عليه قالَ ( :و زُخ َب زريبي يي).

ك) أي :الزايدة والنقص فقطَ ( ،بََِ ي زَزوميي
والقسمُالثاين ُ :أشار إليه بقولهَ ( :وإيني َك َني َذ ي َ ي
د َبر يع) أي :بعد انقضاء خيار اجمللس وخيار الشرط ،ي( َم زيُ ََقيبي يي) يعين :برأس املال.

مثال ذلك :لو أن شخصاً اشرتى جواالً أبلف رايل بثمن مؤجل ثَلثة أايم وكان خيار
الشرط يوم ،فتفرقا وانقضى خيار الشرط ،وبعد ثَلثة أايم ملا أراد أن املشرتي أن يعطي البائع
القيمة وهي ألف رايل ،قال البائع :ال أريد إال مخس مئة رايل فقط ،هنا قالَ ( :م زيُ ََقيبي يي)
يعين :برأس املال؛ ألن زمن عقد البيع انقضى ،فما َّ
حط منه من مثن من ابب اهلبة للمشرتي
وال يلزم اإلخبار هبا.
قالَ ( :وإيني َََ َب َريبي ََ ييل) يعين :بعد انقضاء اجمللس أهدى إيل من املبلغ كذاَ ََ َِ ( ،س ٌيٍ)؛
ألن ذلك من متام الصدق ،لكن ال يلزمه ذلك.
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ومل يذكر هنا رْحه للا أرش العيب وقيمة اجلناية؛ ألن هذه ليس هلا خيار  -ال خيار
جملس وال خيار شرط .-
وهبذا يتبني أن الفرق بني خيار الغنب وخيار التخبري ابلثمن :أن التخبري ابلثمن إما أن
خيرب به البائع أو يسأل املشرتي البائع فيجيب البائع فإذا كان ما أخرب به أو أجاب به كذب
فللمشرتي اخليار ،أما خيار الغنب فَل خيرب البائع برأس املال وإمنا خيار الغنب يف الزايدة يف الثمن
مبا يعده التجار زايدة.
وللا أعلم ،وصلى للا وسلَّم على نبينا ُممد ،وعلى آله وأصحابه أْجعني.
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