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 َفإِِن اْخَتَلَفا فِي ِصَفتَِها: َفَقْوُل ُمْشَترٍ.

 َوإَِذا ُفِسَخ الَعْقُد: اْنَفَسَخ َظاِهًرا َوَباطِنًا.

 َوإِِن اْخَتَلَفا فِي َأَجٍل َأْو َشْرٍط: َفَقْوُل َمْن َينِْفيِه.

 َوإِِن اْخَتَلَفا فِي َعْيِن الَمبِيِع: َتَحاَلَفا، َوَبَطَل الَبْيُع.

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

 . (...َفإِِن اْخَتَلَفا فِي ِصَفتَِها) :الِلَّ   َرِْحَه   قَالَ 

ُ: االختَلف من أنواع أربعة بذكر املتبايعني اختَلف  خيار  يف للا  رْحه املصنف شرع
 . املبيع  قدر يف فااختل  إذا :األولُالنوُع
 .التالفة السلعة صفة يف فااختل  إذا :الثاينُوالنوُع
 . شرط أو أجلٍ  يف فااختل  إذا :الثالثُوالنوُع
 املبيع.  عني يف  فااختل  إذا :الرابُعُوالنوُع
 إذا الثاين والنوع  يتحالفان،  أهنما  يف  ملبيع قدر يف االختَلف  وهو األول النوع  وسبق

ْلَعُة َتالَِفةً ) : قبلها قال لذا التالفة السلعة صفة  يف فااختل    يف  فااختل  إذاو  أي: (َفإِْن َكاَنِت السِّ
 . التالفة السلعة صفة يف :أي (َفإِِن اْخَتَلَفا فِي ِصَفتَِها) ،(َرَجَعا إَِلى قِيَمِة ِمْثِلَها) ، مثنها قدر

 الثمن  قدر يف واختلفا ،العبد هذا مات  مث عبدا   مشرت على البائع ابع لو ذلك: مثال
  ابع  لو وكذلك  ؛بكاتب ليس  :املشرتي وقال ، كاتبا    كان  العبد إن : البائع قال  أبن صفته ويف
 .املشرتي ذلك  وأنكر  وحار ابرد  مكيف فيها  :وقال سيارة  رجل  

  : فمثَل   ،العقد يف مبا ملزم :أي غارم ألنه ؛وحيلف بقوله نأخذف (َفَقْوُل ُمْشَترٍ ) قال:
  هنا   عندان  فالضعيف  رايل  آالف  بسبعة  مكيف   وبدون  ،رايل  آالف  بعشرة  مكيف  فيها  السيارة
  وإذا  ، هبا  يلزم  رايل   آالف   بسبعة   أبهنا   حلف  فإذا  منه؛   طلب  مما   أكثر  سيدفع  ألنه   ؛ املشرتي  هو
   رايل. آالف عشرة له ويسلم  ،البائع  حيلف : - عنها امتنع :أي - اليمني عن نكل
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ُد ) قــال: ذلــك  بعــد مث َخ الَعقِْ   وكــذلــك ،الثمن قــدر يف اختلفــا أن بعــد :يعين (َوإَِذا ُفسِِِِِ
َخ ) قال: التالفة الســـلعة  صـــفة يف اختلفا  أبن األمر  ظاهر يف :أي (َظاِهًرا) العقد،  :أي (اْنَفسَِ
 كيفما  فيه يتصـــــــــرف أن  له الثمن  أو  يده يف الســـــــــلعة كانت  فمن الفســـــــــ ، أحكام عليه جنري
 .شاء

 لو  :املصـــنف قول وعلى ،األمر  ابطن يف :أي  ،ابطنا   العقد انفســـ   :أي (َوَباطِنًا) قال:
 الثمن، وكذلك   شـاء  كيفما  السـلعة يف  يتصـرف أن  له كاذب   أنه الثمن  أو السـلعة  بيده من علم
 .- نفسه كذب   يعلم كان  ولو - حلف قد ألنه أيمث وال

  ولو  ،كاذب   أنه يعلم وهو حلف إذا أيمث، إنه بل ابطنا   ينفس  ال أنه الثاين:ُوالقول
 وهذا   حرام  فهو  الثمن  يف  تصرف  لو  وكذلك   ،ابطل  فيها  فتصرفه  اليمني  بعد  السلعة  يف  تصرف
 املعصوم. مال استحَلل جيوز  ال ألنه ؛الراجح القول هو

لٍ ) فقـال: املتبـايعني ختَلفـات ا من الثـالـ  النوع ذلـك  بعـد ذكر مث ا فِي َأِجَ   (َوإِِن اْخَتَلفَِ
 .املثمن تسليم أتجيل أو ،الثمن أتجيل :يعين

  املشرتي :وقال رايالت، بعشرة قلما   رجل  اشرتى  لو  :- الثمن أتجيل يف - ذلك  مثال
  هنا فالقول التأجيل على نتفق مل :البائع وقال شهر، بعد املبلغ أدفع أن على وإايك أان اتفقت
 . البائع حق يف مياطل ن أ يريد كأنه  املشرتي ألن ؛ - البائع وهو  - الضعيف قول دائما  

 بتسليم املشرتي طالب وملا ،سيارة اشرتى شخصا   أن لو :- السلعة أتجيل - ومثال
 هنا  فالقول  سنوات   ثَلث   بعد  لك   أسلمها  ايكإ و   أان  اتفقت  :البائع  قال  حقه  من  ألهنا  السيارة
  ، التأجيل منكر ألنه ؛حلف مبا له وحيكم ،فيحلف املشرتي وهو - املتضرر - الضعيف قول
 التأجيل. على بينة له ليس -  البائع وهو - دعيوامل

 .الشرط خيار شرط على مثَل   اختلفا :أي (َأْو َشْرطٍ ) قال:
ــا أن  لو :ذلك  مثال  حنن :قال ابملبلغ  البائع طالب  ملا  شـــــهر وبعد  ،بيتا    اشـــــرتى  شـــــخصـــ
 قول هو فالقول  البائع ذلك   فأنكر الشـــــرط  خيار يف  البيع وفســـــخت الشـــــرط  خيار على اتفقنا
 .له وحيكم وحيلف هنا البائع وهو - الضعيف وهو - املنكر
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 والنيب  ينكره من قول  :أي ،الشــــرط أو لجاأل  ينفي من  :أي  (َفَقْوُل َمْن َينِْفيهِ ) قال: لذا
ََ ُال» قـال: ملسو هيلع هللا ىلص ََ ََُ َِّيالَُ بََي ِّنََ ََ َُمْنُأَْنَكرََُوالُ،دَّ ََ  مل إذا املصــــــــــــــنف ذكره والـذي  ،(1)«َيمِّنَيُ
 بوجود وشـــــــهدا بشـــــــاهدين املشـــــــرتي أتى  لو :مثل  البينتان تعارضـــــــت  أو  بينة  أحدمها مع يكن
 تساقطتا. البينتان تعارضت فإذا األجل إلغاء على ابلصلح بشاهدين البائع وأتى األجل

ــايعني بني االختَلف يف الرابع والنوع ــال: املتبــ ا فِي َعْيِن الَمبِيعِ ) قــ  مثــــل: (َوإِِن اْخَتَلفَِ
ــغري البيت هذا أم الكبرية  العمارة هذه  ابعه هل اختلفا  ما  :البائع فيحلف (َتَحاَلَفا) قال: الصـــ
 .الكبرية العمارة هذه منه اشرتيت :املشرتي وحيلف ،الكبرية العمارة هذه بعته

 حتالفا، األول النوع  حكم مثل احلكم هذا  ويكون (الَبْيعُ )  ،انفســــــ   :أي (َوَبَطَل ) قال:
 مين اشــــــــرتيت أنت  :البائع فقال  رايل آالف  ثَلثة وأعطاه ُمل على دخل شــــــــخ   لو :ومثل
 ،العقد ويفســــ  فيتحالفان الكبري الَلبتوب  هذا منك  اشــــرتيت  أان بل :املشــــرتي وقال ،اجلوال
 للبائع. تبقى والسلعة للمشرتي الثمن ونعطي

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