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وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،الحمد هلل رب العالمين
 أجمعين.

اآلن خيار  ،وخيار الشرط ،وقد انتهينا من الكالم في خيار المجلس ،نكمل شرح باب الخيار
 .العيب

ن وجد أحدهما بما اشتراه عيب  " :خيار العيب يقول المؤلف  خذ أيكن علمه فله رده أو  لما وا 
ن وجد المشتري في السلعة عيب   "أرش العيب ردها  ،وله إمساكها مع األرش له ،ا فله ردهاوا 
واألرش الفرق بين قيمة السلعة وهي صحيحة وقيمتها  ،وله اإلمساك مع األرش ،لوجود العيب
م سليمة ،وهي معيبة  ؟كم تباع سليمةفا عيب   اشتريت هذه السلعة بألف ريـال فوجدت فيها ،تقوَّ

وفي  ،هذا هو األرش ،يأخذ األرش مائتي ريـال ،ثمانمائة ريـال ؟اآلن ي و ابألف ريـال وكم تس
فإذا  ،وفي بني آدم يقال في نظير األرش حكومة ،جميع السلع التي تباع وتشترى أروش أرش

ر ليس فيها فيها، وجنى عليه جناية ال تقدير شرعي  ،اعتدى زيد على عمرو قصاص وال مقدَّ
 .شرع ا ففيها حكومة

 ؟وكم يستحق بعد الجناية ؟فكم يستحق قبل هذه الجناية ،ذا عبده ابمعنى أنه يفترض أن زيد   
 ،أرش :أما في السلع التي تباع وتشترى فهذه يقال لها .هذه تسمى حكومة ،الفرق  ويستحق حينئذ  

 ،إن وجد أحدهما البائع أو المشتري ومثلها هنا  ،أروش الجنايات بالنسبة للمتلفات ،أروش
م ،الدراهم مكسرة أو مغشوشة ،االبائع وجد في الثمن عيب   ،االمشتري وجد في السلعة عيب    تقوَّ

م معيبة ،سليمة  ،وهذا ما يسمى بخيار العيب أو أخذ أرش العيب ،فله رده ،ويأخذ الفرق  ،وتقوَّ
 .وهو الفرق بين قيمتيها في حال السالمة وفي حال العيب

ألن الخراج  ؛وما كسبه المبيع أو حصل فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له" 
 من اوكسبت من ورائها مبلغ   ،ت سيارة فاستعملت هذه السيارة تنقل فيها الركابياشتر  "بالضمان

م ث ،ولك ما استفدته من جرائها ،وبنزين وما أشبه ذلك وعليك ما ينتابها وتحتاجه من زيت ،المال
 ،ألن الخراج بالضمان ؛هو لكفوما كسب بسببها  ،أو تأخذ األرش ،اطلعت على عيب فيها تردها

 المقصود أن لك ما يقابل هذا ،زودتها بالوقود ،أنت تعبت عليها وعملت فيها ،الُغنم مع الغرم
لكن علم  ،على أن يكون قبل علمه بالعيب ،أو متصال   لسواء كان هذا النماء منفصل   ،التعب

 هذه السيارةفي استعمال علم العيب ونوى الرد واستمر  ،هذه السيارة في استعمالالعيب واستمر ب
له فولو بيَّت في نفسه أنه يأخذ األرش  ،اآلن أنت تستعمل سيارة ال تملكها ،ال يا أخي :نقول

 النماء أو ليس له؟
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 3 عبد الكريم اخلضريمعالي الشيخ 

 وأتكسب عليه ما اأرجع لصاحب السيارة وآخذ أرش  أن الزم  ا،آخذ أرش  : أنا سالعلم بالعيب وق 
إن  ،ليس له ذلك بعد علمه بالعيبفبيت الرد  كان عرفنا أنه إن ؟له ذلك أو ليس له ذلك ،أتعطل

 له ذلك؟  سبيَّت األرش له ذلك أو لي

 طالب: ..........

مادامت معيبة هاتها  :يقول ،الحتمال أال يوافق صاحب السلعة على دفع األرش ؛ليس له ذلك
وما أكثر ما يحصل في  -انفترض أن طالب علم اشترى كتاب   ،فليس له ذلك ،خذ دراهمك

أو  افوجد فيه بياض   ،اشترى الكتاب -الطبعات الجديدة والمصورات من بياض ونقص في المالزم
و ه وماالمانع قبل ما أرده أحضر به الدرس وأتابع مع الشيخ  ما :قالفأراد أن يرده  ،نقص مالزم

ال يجوز لك استعماله ولو كان  ،ال يجوز لك استعماله :وقد بيت الرد نقول ،هناقصه وال بضار 
ج ألن الخرا ؛ولم يأذن لك صاحبه باستعماله ،ا ال تملكهألنك تستعمل شيئ   ؛استعماله غير مؤث ِّر

 .أنت تعبت على هذه اآللة وزودتها بالوقود فلك مقابلها ،بالضمان

ن تلفت السلعة أو عتق العبد أو تعذر رده فله األرش"  نه تعذر لماذا؟ أل ،يعني يتعين األرش "وا 
تلفت  ،يكون له خيار العيب وبين أخذ األرش أما قلنا المشتري مخير بين الرد فحينئذ   ،الرد

ك ثم بعد ذل اوجد عيب   ،بالسيارة أو بالكتاب وجد خلال   ،يردها ال يمكن أن ؟كيف يردها ،السلعة
ن تلفت السلعة وعتق ال ،يتعين الثانيإذا تعذر أحدهما  يتعين أحد الخيارين ،تلفت السيارة  ،عبدوا 
 ،ثم لزمته كفارة فأعتقه على أن يكون مجزئ العيب غير مخل بالعتق افوجد فيه عيب   ااشترى عبد  

 .لتعذر الرد ؛األرش عتقه تعين حينئذ  فأ اإذا كان مجزئ  

 "«ال تصروا اإلبل والغنم» -ه وسلمصلى هللا علي-وقال النبي " 

ذا إ ،فيراه الرائي كثير ا ،ليجتمع اللبن وينحبس في ضرعها ؛التصرية ربط ضرع البهيمة وأخالفها 
ا ثم بعد ذلك يجلبها فيراه ،ثالثة ،يربط ضرعها ويمنع ولدها من رضاعه يومين ااجتمع صار كثير  
 يعني "«افمن ابتاعه ،ال تصروا اإلبل والغنم»" ،فيغتر بذلك فيقدم على شرائها ،الرائي كثيرة اللبن
ها إن رضيها أمسك "«فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها»"اشتراها بعد ذلك 

 ،حليب كثير فيها ألنها اجتمع ؛وبالفعل أول حلبة خمسة ات،وكان يتوقع فيها خمسة لتر  إذا حلبها
ال يعدوه  ،ألن الحق له وال يعدوه ؛بانت مصراة إن رضيها أمسكها ،في اليوم الثاني لتر واحد

 رضيت ،سهل ،الحمد هلل :ملزمة قلت اناقص   اكتاب   ،تورضي امعيب   ، يعني أنت اشتريت شيئ االحق
 .، األمر ال يعدوكأنا

ن سخطها ردها وصاع ا من تمر ،رضيها أمسكهاإن »"  هل  ،إن لم يقبل ردها على صاحبه "«وا 
العقوبة؟ أو  ويستحق حينئذ   ،ألنه المصري غشاش غشه بالتصرية ؛يردها دون مقابل :نقول
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أنا حلبتها وجمعت  :من تمر إذا قال امادام حلب هذا اللبن واستفاد منه يرد مقابله صاع   :نقول
خذ  :جعلتهم في وعاء وقلت اتستة لتر  اواحد   اوالثاني لتر   ات،أول يوم خمسة لتر الحليب ذا ه

ال بد أن يدفع التمر  :نقول ،هذا لبنك ا،وال عندي استعداد أن أدفع تمر   ،وخذ لبنها معها ،الناقة
طيب ماذا يدفع من التمر  .هذا حكم شرعي :نقول ،هو مغشوش ،اأنا ما استفدت شيئ   :يقول
 وقد يكون  ،لتفاوتلألن التمر قابل  ؛أو صاع تمر بعشرة رياالت ،ريـال ائتيتمر بممن  اصاع  
 .اجد   اكبير  

والخراج  ،والغنم مع الغرم ،وأنت غنمت هذا اللبن ،راال ضرر وال ضر  ،يدفع المتوسط :نقول 
 ،أنا ما محتاجه ،رده في ضرعه :إذا أحضرت اللبن يقول :يعني من تمامه أن يقول ،بالضمان

هذا حكم شرعي عليه إن أمسك ف ،إذا بقي مدة أنا ال أريده ،وتعرض للتلف ،وقد تغير بعد حلبه
ن رد رد صاع ا من تمر ،األمر ال يعدوهورضي ف  وهو ،من أقسام الخيار ، وهذا هو القسم الرابعوا 

 .خيار التدليس

جاءه  ،تصرفما يعني  "عليه وال شيءفله ردها  إن علم بتصريتها قبل حلبها فله ردها" 
 ا،شيئ   معهاال يرد  ،أنا أعرف ناقة فالن ما فيها لبن وقد صراها ردها قبل حلبها :الناصح ويقول
 .في غير مقابل اوتكليفه بأنه يرد صاع   ،ألنه ما تصرف

حمير ت ،تسويد شعر الجارية ،نعم هذا خيار التدليس "وكذلك كل مدلس ال يعلم تدليسه فله رده" 
رساله ،وجه الجارية  أنت اشتريتها ،اشتريت جارية بعد أسبوع الح لك الشيب ،جمع ماء الرحى وا 

د شعرها ،على أنها صغيرة ما فيها شيب اغ اشتريتها في غاية الجمال من األصب ،فإذا بها قد ُسو ِّ
وماذا عن رجل أقدم على خطبة امرأة ثم صبغ  ،هذا غش ،ا آخرلما اغتسلت ظهرت شيئ   وغيرها،

اب والغش في ب ،هذا غش ،ثم لما تبين بعد ذلك بعد الدخول بانت الحقيقة ،ه فَقبَِّلْتهلحيته وشعر 
عليه الصالة -وهو خالف النصح الذي بايع الصحابة عليه النبي  ،النكاح له صور وضروب

ذا صدق ونصح ُوف ِّق ،-والسالم  .وا 

فلما دخلت عليه للرؤية خلع  ،من المشايخ خطب وعمره يقرب من الستين اوأنا أعرف واحد   
 فخطب واحدة .ال أريده :ونزَّل الشماغ والطاقية قالت ،في عيونه اعيب   تغطيالنظارة  ،النظارة

 ،وفي عينيه شيء ما ُيحتَمل ،ن : هذا شيخ كبير عمره ستو وقيل لها ،أصغر منها بعشرين سنة
ح ال شك أنه يبارك له ألن من صدق ونص ؛توفيق ،قبلته بجميع عيوبه :سه صلع قالتوفي رأ

ذا كان الغش في األمور اليسيرة من يتداوله الناس من السلع ،فيه وقد تكون هذه السلعة  ،وا 
 ،بل قد ال تعيش معه العيشة المطلوبة ،قد ال تقبله ،فكيف بامرأة تغش بالرجل ،مستهلكة في يوم

 .فال بد من الصدق وكشف األمر على الحقيقة
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 ،شويسلك كثير من الناس مسالك للتغرير والغ "أو سود شعرها أو جعده ،ر وجههاكجارية حم  " 
آخر رجاء أنها إذا  ايبعث شخص   ،نه وجد من بعضهم من يبعث غيره عند الرؤية والفحصإحتى 

 !هذا غش وأي غش ،ترضى بالواقع فماذا تفعل؟ ،رأته وقد وقع الفأس في الرأس على ما يقولون 
ا إذا خطب يم يعني  ،كن في وقت الرؤية أن تدخل عليه امرأة ثانية غير المخطوبةوبالمقابل أيض 

 .فمثل هذا يثبت الخيار .وهللا المستعان ،الغش موجود في الطرفين ،الغش موجود في الطرفين

تستنبط  ،إنها تستخرج :ليقال "عند عرضه على المشتري  اأو رحى حبس الماء وأرسله عليه" 
 وجد األمر خالف ذلك ،إذا تبينت الحقائق وانكشفت وحينئذ   ،ى فيكون دفعها أقو  ،من الماء أكثر

د وجد أسئلة يسيرة من هذا النوع في هذه البال ،وهو في خارج البالد ظاهر ،امما يسأل عنه كثير  
هل من الغش أال  ؟هل يخبر الخاطب أو ال يخبر ،ا من المحرمإذا كانت المرأة قد قارفت شيئ  

ن غش أو كتم فاألمر عظيم  ،يخبر بما فعلت من ذنب قد تابت منه؟ األمر عظيم إن أخبر وا 
  ما يخبر؟  أميخبر  عنه فاألمر أعظم،

 طالب: ..........

ذه ه ،لكن ما يترتب عليه آثار ،التوبة تجب ما قبلها، ي ما له أثر في الواقعالذ ،هذا األمر يسير
ليس بالسهل أن  ،أمرها عظيم ،أمرها.. شديد ،المسألة يا إخوان مسألة أعراضذي ه ،مشكلة

 :يعرف اإلنسان بعد سنين أو يعرف أوالده أن أمهم هذه .. وقد استنبط بعض العلماء من حديث
 ،هاثم إذا زنت فليجلدها الحد وال يثرب علي ،إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد وال يثرب عليها»

فدل على  ،إذا عرف أنها زانية ؟متى تباع األمة بضفير ،حبل «ليبعها ولو بضفيرثم إذا زنت ف
عني ي ،والمسألة اجتهادية ،المقصود أن األمر عظيم ،فتنزل قيمتها إلى هذا الحد ،أنه يخبر بعيبها

ا  :لكن إن قال ،والغش حرام ،األصل أال يغش المسلم :لو أن اإلنسان قال من باب الستر درء 
ن اكتشف يعطى ما دفعوجلب  للمفاسد  ثم بعد ذلك  ،وال صار شيء ،ا للمصالح إن مشت أمورهم وا 

ال لو قيل ؟لكن مثل هذا متى يصح ،هي مطلقة :يقال بمثل هذا من باب  :إذا صحت توبتها وا 
د إذا تواطأ الناس على أنهم يغشون ثم بع ،سهلنا من أمر هذه الجريمة العظيمة فقدالستر عليها 

نكون  ؟ينقب علي يريد أنمن  :يقول يمسك المرأة ولو وجد عندها ما وجدالزوج ما يصدق أنه 
ل مث -ال كثره هللا -فإذا كثر أمرها واستفاض في المجتمع ،الجريمة انتشار هذهبهذا ساعدنا على 

وج إذا عرفت المرأة أنها لن تتز  ،إال بمثل هذاألنهم ال يرتدعون  ؛هذا اإلجرام ال بد من فضحهم
 نسأل هللا السالمة والعافية. ،نسأل هللا السالمة والعافية ،ترتدع

 طالب: ..........
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ن م بالديبل استقر وعل ،الكن وعرفنا جميع   ،هو ما فيه شك أن الرجال مؤاخذون كما تؤاخذ النساء
لكن الرجل هل هناك أثر يمكن  ،التوبة تجب ما قبلها ،بل جاء فيه نصوص ،من ضرورة اإلسالم

ما  التوبة تجب ،أن يطلع عليه إذا كانت جريمة المرأة ما دون الفاحشة الكبرى التي لها أثر عليها
 ألن الستر من غير قيد وال ؛والستر مطلوب ما لم يؤد ِّ هذا الستر إلى انتشار الفاحشة ،قبلها
الفائدة من إقامة  ما ؟المانع ماإذا كان امسك واستر  ،احيةهذا ال شك أنه توطئة لإلب ،شرط

ذا أردنا أن نستر على كل أحد معناه ؟الحدود إال لتردع أمثال هؤالء المسألة ف ،ألغينا الحدود أننا وا 
ر بقدرها ا مفاسد ،ا مصالحوفي الكشف أيض   ،وفي الستر مصالح ،تقدَّ وفي  ،وفي الستر أيض 

إذا رأى أن المصلحة في  ،قدير المصلحة والمفسدة بقدرها وفي وقتهافال بد من ت ،الكشف كذلك
 .الستر

يحثهم وهناك من  ،يعانون من هذه األمور ،كذلك اإلخوان في الهيئات يعانون من هذه األمور 
سك ام ،هذا معناه التوطئة لإلباحية ،ما ينفع هذا ،ا ستره هللاومن ستر مسلم   ،على الستر المطلق

ذا ع ؟إال لردع الناس إذ ا رعت الحدودشُ لماذا  ..استر  ستر عليه مثلرف المجرم أنه سوف يُ وا 
ورأي  .ا ستره هللامن ستر مسلم   :غلطة أقول أوزلة  أونعم إذا وقعت هفوة  ،هذا ال يردعه شيء

من عرف بالجرائم مثل هذا ال بد من  :في هذه المسألة رأي وسط يقول -رحمه هللا-اإلمام مالك 
زلة  أوووقعت منه هفوة  ،وظاهره الصالح ،لكن عرف بالصالح ،ال بد أن ُيرَدع ،إيقافه عند حده

  .ا ستره هللا في الدنيا واآلخرةمن ستر مسلم   :نقول من ذلك شيء أو

هذا  "و كتابةوكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه فلم يجدها فيه كصناعة في العبد أ"
وصف العبد بأنه  ،وصف الدابة بأنها همالجة ،لو وصف المبيع بصفة ،خيار الخلف في الصفة

ثم تبين أن الوصف  ،وصف السيارة بأوصاف ،وصف هذه الدابة بأنها تحمل كذا كيلو ،كاتب
عبد عندي قال:  ،كصناعة في العبد ،فيه خلف يثبت الخيار بصفة يزيد بها ثمنه فلم يجدها فيه

 ،ةخلف في الصف ،ترده ،ثم إذا أحضرته وأعطيته الكتاب خرَّب الكتاب ا،فاخر   ايجلد الكتب تجليد  
ي لو كانت الصفة تزيد ف .. يمسك القلم ترده كيفما يدري  ،تعطيه القلم تريد أنأو كتابة كاتب 
عنها بأغلى  ون ناس يبحث ،هذه الجارية مغنية :قال ،وتضع من قيمته عند آخرين ،قيمته عند قوم

ألن هذا الوصف غير  ؛ما يرد؟ ال يرد أميرد  ،فتبينت ساذجة ، وناس ال يرونها شيئ ا،األقيام
هذا العبد  :هذا الوصف نقص فعدمه أفضل كما لو قال ،بل هو في الحقيقة نقص ،امعتبر شرع  
 .ال يرد افتبين كاتب   ،ليس بكاتب

فهد  "والفهد صيود أو معلَّم .بطيئة ،ثم تبين أنها ليست سريعة ،سريعة "أو أن الدابة همالجة" 
 ؛فْهد؟ الكلب ال يجوز بيعه :كلب معلَّم وتبين أنه كلب غير معلَّم قال :صيود أو معلَّم لماذا قال

الكلب إنما يباع نفعه  ،ألنه تقدم لنا في شروط البيع أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة
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يعني مغر ِّد  "أو أن الطائر مصو ِّت ونحوه" .ثم تبين خالف ذلك ،صيود أو معلَّموالفهد  ،للحاجة
األمور الجمالية سواء كانت مما يرى أو يسمع إذا لم تدخل  ،ن مثل هذه األمورإ :له صوت وقلنا

ال يثقلك  امنع أن تشتري منظر  ال يُ  ،في حيز السرف والتبذير فال شيء في الشيء اليسير منها
وال يدخل هذا في حي ِّز  ،ال مانع ،ا له صوت جميل ال يطربتشتري شيئ   ،وال يكرثك ةتبقيم

 .السرف

 ،اد عليهأخبره بثمن المبيع فز  "ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها" 
عشرة كسبك بكم اشتريت هذه السيارة؟ أ :ه قالفي ارجع بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابح  

يرجع  ،راها بثمانينتشافتبين له أنه  ،خذ مائة وعشرة :مائة ألف قالب :بكم اشتريتها؟ قال ،ةائبالم
رض أنه تطيب اف .عليه بالزيادة بعشرين وحظها من الربح بألفين فيأخذ منه العشرين واأللفين

 ال، هو كذب عليه :أال يرى هذه السيارة ومستواها واشترى على بينة؟ نقول ،أخبره بقيمة زائدة
كثير من الناس يبني على سوم غيره أو على  ،أخبره بقدر زائد على ما دفع فيها فاسترسل ،وغشه

مائة  :لكن ثقة بهذا الرجل قال له ،السيارة عشرين أو مائة ي و اما يدري هل تسهو  ،شراء غيره
 زيادةجع عليه بثمن الفر  ،بثمن المبيع ،لو أخبره الخيار بتخبير الثمن ،لك عشرة بالمائة :قال

ن بان أنه غلط على نفسه ،إن كانت مرابحة" يعني نسبتها من الربح ،وحظها بكم  :قال "وا 
اشتراه مع  ارض كتاب  ترض أنها ما هي بسيارة افتريت السيارة؟ كان اشتراها مع مجموعة وافتشا

لى لما رجع البائع إ ،هذه مائة وعشرة :ريت الكتاب بمائة قالتشا :مجموعة كتب وفيها فواتير قال
 .البيت راجع الفواتير فوجد الكتاب بثمانين

ن بان أنه غلط على نفسه خيَّر المشتري بين رده أو إعطائه"  يا  :قولييلزمه أن  "ما غلط به وا 
 ،أنت بالخيار ؟بثمانين أو ترده تريده ،فوجدت الكتاب بثمانين ،أنا راجعت الفواتير ،أخي اسمع
ن بان " :ولذا قال تري بين َخيَّر المش ،أنه غلط على نفسه خير المشتري بين ردها أو إعطائهاوا 

ل ،رده أو إعطائه ما غلط به ن بان أنه مؤجَّ  ءتجي ا،يحصل يا إخوان كثير  فمثل هذا  "وا 
ا خذ أي كتاب بسعره علي  :لصاحب الدكان يقول الكتاب  ،وهذا حصل ،الفواتير وأطلعك علىأبد 

لما انتهى ما الحاصل؟ الحاصل أنه معطى في آخر  ،سجل ،الفاتورة ههذو  ،تينائهذا بم ؟بكم
له الخيار أو ليس له الخيار؟  ،فاتورة في سطر صغير حسم أربعمائة بالمائة على جميع الكتب

 .له الخيار

مساكه"  ن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وا  ريتها تشاهذه سيارة  :قال "وا 
ثم تبين أنه  ،خذ هذي مائة ألف ،هذا رأس مالك :بيعها برأس مالي بمائة ألف قال، أبمائة ألف
هو ما  ،ستين تحصلنقد ما فال على أقساط أربع سنين أو خمس سنين بمائة ألف وا  آخذها 
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لاألو  ا،أخذها أقساط  أو  الكن هل أخذها نقد   ،هو أخذها بمائة ألف ،كذب له  تأجيال   ةقساط مؤجَّ
 ؟وقع في الثمن

مساكه"  ن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وا  ذا مع هلو اشترى ومثله  "وا 
 رأىيعني  ،مقبوال   سلعة رخيصة وسلعة غالية غالء   رأى ،من أجل أشياء مجموعة، اشترى شيئ ا

 :القوالمشتري هذا في قرارة نفسه أنه لو  ،بخمسمائة :فقال له صاحب المكتبة ا،ألف   ي و ايس اكتاب  
إال  ي و اوهو ما يس ،بستمائة ؟بكم هذا ،بخمسمائة ؟هونت تبين أنه.. بكم هذا :قالاشتريته 

ألن بعض الناس عنده حس  ؛أن يمشي األول من دون نقاشأجل اشترى الثاني من  ،اخمس  
 ااب  لكنه لما يشتريه وبعد يشتري كتأكيد أنه..  :قالاشتريت،  :بخمس قال :ألنه لو قال له ؛تجاري 

ه من إنما أخذ ،عنده فيه زيادة مائة ريـالثم يأتي إلى الكتاب الغالي  ،ءفيه شيء من الغال اثاني  
 اشتريتهأنا  :أخذه من أجل هذا الرخيص يقول ،أو أي سلعة كانت ،أجل الكتاب الرخيص

،أ ،بستمائة وهو  ،مع مجموعة جملة بستمائةاشتريته أنا  و يوهم المشتري أنه رخيص وهو غال 
ولها وقع في  ،وهي مؤثرة ،ك في نفوس الناس، هذه أمور نفسية تحيمن أجل شيء رخيصاشتراه 
 .خالف النصح ،وهي غش ،الثمن

ن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا"  ن  "بهولكل واحد منهما الفسخ إال أن يرضى صاح ،وا  وا 
نا ما أ :قال المشتري  ،أنا وهللا بائع عليك بمائة :اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا قال البائع

نه ما أويحلف المشتري  ،مائةبيحلف البائع أنه ما باع إال  ،وال بينة ألحدهما ،إال بثمانيناشتريت 
إال أن يرضى  ،فإذا تم لكل واحد منهما الفسخ إال أن يرضى صاحبه ،اشترى إال بثمانين

ثمانين خالص اشتريت بأنت  :قالف "إال أن يرضى بما قاله صاحبه"يعني صاحب..  ،صاحبه
 ، لكنمنك بثمانيناشتريت أنا  :ثمانين أو قالبلكن يكفي  ،ةمائأنا بايع عليك ب بدال ما أنا..

 فاألمر ال يعدوه. ،ة إذا رضي بما قاله صاحبه فاألمر ال يعدوهائبم فليكن املزم   تمماد

ويذكر حكم أهل  ،بصيغة الجزمفي كتاب بلوغ المرام يذكر الحافظ بعض األحاديث  :يقول
 :قال من حديث عبد هللا بن زياد -أي الترمذي -وله :الحديث بضعفها كما قال في باب األذان

فهل يحفظه الطالب  ،افه أيض  وضعَّ  «من أذن فهو يقيم» :-لمصلى هللا عليه وس-قال الرسول 
 هكذا؟

 -، يعني حينما تقول يروى عن النبيالصيغة المراد بها صيغة الجزم أول ما يصدر به الكالم
عليه -التشكيك في الرواية عنه  ،قالـ روى ال بيـ . العبرة بأنه قال. -عليه الصالة والسالم

يعني  ،زيد إلى آخره هذا لهرمذي من حديث عبد هللا بن وله يعني للت :فإذا قال -الصالة والسالم
 فيحفظه الطالب على صفته. ،وليس بجزم ،وهذا مجرد عزو ،لمن سبق ذكره
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 .وهللا أعلم

 نبينا محمد. وصلى هللا وسلم وبارك على 


