َالم ِل ِلبَُِّ ِلٌَِ َ ِلفَِّ ِلَاَاا ِل ِلَ ِلَََُّفقَ ِلدَِّخَال عَ ِلمِيَ ِلَ ِللَُّ ِلل ِلَََُِّ َ-لف ِلٌلَ ِ
فَ
ال عسََََُِّّّّ :خيَا ِلٌَّ ُْخَِا ِل َف ِ
اََََّّ عَ ِلمَََُِّّ :َ ِ َِّ َ:لذ ِل،اََ َِ عْ ِلَِلَ ِ
َالميَََّّّ ِلشتيَ ِلمََُّاَََُّّّ ِلِلشِ َِّ ِ ََِّ :لذ ِل،اََ ِلََّّ عَ ِلمََُّ
ال ِلبَُِّ ِخ ِلََ عَّ َ
ِايَ ِلمَََُِّّ :َ ِ َِّ َ:لذ ِلِ ،ل
ف ِ
َاآلاشَ.
اُ ِلِلشِ ِ َِ:ذ ِلِل،اَِ َ-لَّلذ ٍِّلَال ِلَس ِخََّ ِلَاَ ِللْ ِلَِش ِلض ِلََ ِلحِِ ِه ِلمَُِ :لقول ِل
ٌمةَمََ ِلهَُ.
ايَخ ِلج ِلَََُّ ِللىَد ِل
َالسَ ِلَةََِِلُل ِلَة ِل
ِلفِنَكِلَُِلت ِّ

َّ
الش ْرحُ(َ:)1

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 َ
َ َْ
ُخ)
السَُِ :خ) أي :القسم السابع واألخري من أقسام اخليار ،قال( :ا ِلٌ َْ
قَ َ
ال َرِْحَه َّ
الِل ( :ع

الم ِل ِلبُِ ِلٌََِ) أي :بسبب اختَلف املتبايعني ،واختَلف
أي :للبائع واملشرتيِ( ،ا ِل َف َ ِ
املتبايعني له صور عديدة فقد يكون اختَلفهما يف قدر الثمن ،وقد يكون اختَلفهما يف جنسه،
وقد يكون اختَلفهما يف نوعه ،وقد يكون اختَلفهما يف لونه ،وقد يكون اختَلفهما يف وزنه،
وغري ذلك من االختَلفات بني املتبايعني اليت ال حتصى.
وشرع املصنف رْحه للا يف أكثر اختَلف املتبايعني وهو اختَلفهما يف قدر الثمن لذا
قالِ ( :لفِ ِلَاَاا ِل ِلَ ِلَُ) أي :البائع واملشرتي( ،فقَ ِلدِخَال عَ ِلمَِ) مثال ذلك :أن يقول البائع بعتك
اجلوال أبلف رايل ،ويقول املشرتي :بل خبمس مئة رايل فماذا يصنعان قال رْحه للاِ َ( :لِللُ ِلل ِلَُ)

أي :حيلف كل واحد منهما ،ولو بَل حاكم ،أي :فلهما أن يتحالفان يف احملل أو يف الطريق
أو يف البيت وحنو ذلك.
وأيضا لو ترافعا إىل القاضي فيحكم بينهما مبا ذكر املصنف ِ َ( -لِللُ ِلل ِلَُ)َ.-

وقولهِ َ( :لِللُ ِلل ِلَُ) هذا فيما إذا عدمت البينة أما إذا كانت هناك بينة فيحكم هبا ،وإذا مل
يكن هناك بينة حتالفا.
ومدع ،ففي املثال السابق البائع ينكر أنه
ووجه أهنما حيلفان :أن كل واحد منهما منكر ٍ
ابع اجلوال خبمس مئة رايل ،ومدع أبنه ابع اجلوال أبلف رايل ،واملشرتي أيضا :مدع أبنه
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1

اشرتى اجلوال خبمس مئة رايل ،ومنكر أنه اشرتى اجلوال أبلف رايل والنيب ﷺ يقول« :البَ يِّنَةَُ
ِّ
ىُم ْنُأَنْ َك َُر»( ،)1فهنا ال بينة لديهما فلم يبق سوى اليمني.
ني َ
َعلَىُالُ َّدعيَ ُ،واُليَ ِّم َ
ُعلَ َ
مث ذكر رْحه للا ص ـ ـ ـ ــي ة هذا احللف فقالِ ( :لف ِلٌلَ ِ
فَال ِلبُِ ِخَ ِلَ عَّ ا َِ) يعين :قبل املش ـ ـ ـ ــرتي،

( ِلمَُ:َِ ِ َ:ذ ِلِل،ا) أي :بصي ة اإلنكار ( ِلَََّّ ِلعمَُ )َِ ِ َ:بصي ة اإلدعاء:( ،ذ ِلِل،ا) ولو اختصر احلالف
الصي ة بقوله :وللا ما بعته إال أبلف يكفي.
قال َِ ( :عْ ِلَِلَ ِ
تيَمَُاَُّ ِلِلشِ ِ َِ:ذ ِلِل،ا) أي :أبلف رايلِ ( ،لَََّّ ِلعمَُاَُّ ِلِلشِ ِ َِ:ذ ِلِل،ا)
َالميَّ ِلش ِل
ف ِ
أي :خبمس مئة رايل.
وبدأ بتحليف البائع؛ ألنه هو املنكر؛ ألن املشرتي هو الذي ال يريد أن يعطيه حقه يف
الظاهر فاملشرتي يدعي بكذا فنوجه اليمني للمدعى عليه وهو البائع فيحلف ابلصي ة السابقة.
مث ذكر رْحه للا ماذا يفعَلن بعد اليمني فقالِ ( :لَّلذ ٍِّلَال ِلَس َّخَِ) أي :فسـ ـ ـ هذا املبيع

َاآلاش) أي :إذا كــذب
أو عقــد اإلجــارة أو املزارعــة وحنو ذلــكِ َّ( ،لَاَ ِللْ ِلَِش ِلض ِلََ ِلحَِِّ ِه ِلمََُِّ :لقول ِل
كل واحد منهما اآلخر فيفسـ ـ ـ ـ العقد ونعطي السـ ـ ـ ــلعة للبائع ونعيد املبلغ للمشـ ـ ـ ــرتي كأنه مل
حيصل بيع من قبل.
وإذا رضي أحدمها بقول اآلخر أو بيمينه :فَل يفس العقد ،وإمنا ميضيان فيه مبا َّ
صدقه
اآلخر به.
مثال ذلك :لو اختلفا يف مثن ساعة فقال املشرتي :بعتها علي مبئة رايل ،فقال البائع:
بل بست مئة رايل ،فلو قال املشرتي :رضيت بكَلمك فليس هنا نزاع فيمضى يف العقد.
أما إذا كانت الس ـ ـ ـ ـ ـ ــلعة اتلفة بعد اليمني وال ميكن إرجاعها فقال رْحه للاِ ( :لفِنَكِلَُِلتَ
ال ِّسََّ ِلَةََِِلُل ِلَ اَة) مثل :لو أن الس ـ ــيارة س ـ ـرقت أو الش ـ ــاة ذحبت أو اللنب ش ـ ـرب أو الرغيف أكل
قالِ ( :لخ ِلج ِلَُ) أي :بتقدير الثمنِ َّ( ،للىَد ِلٌمةَمََ ِلهُ).
مثال ذلك :لو اشرتى شخص عشرة كيلو من اللنب فشربه مع أسرته ،فأراد املشرتي أن
يعطي البائع مخسني رايال فأنكر البائع ،وقال :إمنا بعته عليك مبئة رايل ،وهنا ليس فيه سلعة

( )1رواه البيهقي ( )21201من حديث ابن عباس رضي للا عنهما.
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فيتحالفا بقدر الثمن مث حنضر أهل خربة كم يساوي هذا اللنب؛ فإذا حلفا وقال أهل اخلربة أن
هذا يساوي ستني رايال فيلزم املشرتي إبعطاء البائع ستني رايال وهكذا.
وللا أعلم ،وصلى للا وسلَّم على نبينا ُممد ،وعلى آله وأصحابه أْجعني.
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