


1 

ابُِع: ِخَياُر التَّْدلِيِس  َحى َوإِْرَسالِِه  -الرَّ َكَتْسِويِد َشْعِر الَجاِرَيِة، َوَتْجِعيِدِه، َوَجْمِع َماِء الرَّ

 .-ِعنَْد َعْرِضَها 

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

 َأْْجَِعنَي.  َوَأْصَحاِبهِ  آلِِه،

ابِعُ ): قَاَل َرِْحَه  الِلَّ    (ِخَياُر التَّْدلِيسِ ) : وهو اخليار أقسام من الرابع القسم :أي (الرَّ
  ، كما أن الليل خيفي ما تراه العني  املبيع  يف  عيب  إخفاء  هو   :هنا  به  واملراد  ة،الظلم  هو  والتدليس

 : وله حالتان
   .تزيني املبيع مبا ليس فيه  احلالةُاألوىل:
 . كتمان عيب فيه  :واحلالةُالثانية

 : ل هلا بثَلثة أمثلةواملصنف رْحه للا ذكر احلالة األوىل فقط ومثَّ 
ُاألول: إذا ظهر شيب    ،تزيني األمة عند بيعها  :أي  (الَجاِرَيةِ َكَتْسِويِد َشْعرِ  )قال:    املثال

  هنا البائع زينها ابلسوادفيصبغ الشيب ابألسود ليظهر أهنا صغرية فلو عرضت للبيع  يف رأسها 
وللمشرتي اخليار    ، ولو كان الشيب فيها مل يكن ْجاهلا أو مظهرها كالشيب إذا كان ظاهراً فيها

 .إما أن يفسخ البيع وإما أن ميضي يف البيع وأيخذ األرش
ُالثاين متويج شعر رأس اجلارية حبيث ال يكون فيه خشونة   :أي  (َوَتْجِعيِدهِ )  :قال  :واملثال

فمن   ، كره عند من يرى ذلك وإمنا يكون متوسطًا بينهما كره وال يكون فيه نعومة زائدة في  في  
 فعل ذلك فقد دلس يف البيع وللمشرتي اخليار. 

َحى َوإِْرَسالِِه ِعْنَد  )قال:    : واملثالُالثالث   ، فاملبيع هنا هو الرحى  (َعْرِضَهاَوَجْمِع َماِء الرَّ
آلة من خشب يستعان هبا على إخراج املاء فدوراهنا قد يكون ضعيفاً وقد يكون قوايً    :والرحى

فهنا دلس وجعل قوهتا ،  فإذا أراد شخص أن يبيعها جيمع املاء ويرسله على الرحى ليتحرك بقوة
 .سريعة بسبب املاء املتدفق الكثري وإال ففي أصلها ضعيفة
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  مثَلً  لو أراد شخص أن يبيع سيارة فغري لوهنا ليظهر أهنا من النوع اجلديد :ومثل أيضاً 
إذا أراد أن يبيع أرضاً فوضع عليها تربة جيدة لتزيينها فهذا  وكذلك    ، لتزيني السيارة  فهذا تدليس

مشرتي ن لل بل أكثر من يوم ليزي ِ تدليس أيضاً، وكذلك حبس اللنب يف ضرع البقر أو الغنم أو اإل
ومعها   -اإلبل أو الغنم    :أي  – وإما أن يردها    واملشرتي له اخليار إما أن ميسك   أهنا كثرية اللنب

 .صاع من طعام ويكون قيمة اللنب الذي يف ضرعها حني الشراء
 ال حتبسوا : أي «اَلُت َصرُّواُاإِلِبَلَُوالَغَنمَُ»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوالدليل على هذا اخليار أن النيب 

 : فمن اشرتاهاأي «بَ ْعدُ َُفَمِنُابْ َتاَعَها» ،ليظهر أهنا كثرية اللنباللنب يف ضرع اإلبل أو الغنم 
ََُيَْتِلبَ َها» : قال، قد دلس عليه ذلك  َُأْن ُبَ ْعَد ُالنََّظَرْيِن َُشاَءُُ»له أمران  : أي « فَِإنَّه ُِبَْْيِ ِإْن

متفق   «َوَصاَعََُتْرُ »  ،أو البقر أو الغنماإلبل    :أي  «َردََّهاَوِإْنَُشاءَُُ»وميضي البيع    :أي  «َأْمَسكَُ
مُ » : لفظ ويف، (1)عليه فإذا حبسها عنده أكثر من ثَلثة أايم   (2) «فَ ه َوُِفيَهاُِِبخلَِياِرَُثََلثََةَُأَّيَّ

 . فقد رضي هبا
 لس عليه له اخليار  التدليس على الرتاخي مىت ما تبني له أنه قد د   وخيار

أن يضع التمر    :مثل  ،: كتمان العيب-  اليت مل يذكرها املصنف رْحه للا  -  الثانيةُُواحلالة
الصَلة والسَلم  الرديء يف أسفل الصندوق ويضع التمر اجليد يف أعَله لذا قال النيب عليه

َُمْنَُغشَُّ»فيمن فعل ذلك:  وجيعل األقَلم أن يبيعه عدة أقَلم  :أيضاً ومثل  ،(3) «ُفَ َلْيَسُِمنِّ
وهو   ، فهذا تدليس له اخليار فيه يف أوله واليت ال يراها عند الشراء يف آخره اجليدة اليت تكتب

َُمْنَُغشَُّ» :من كبائر الذنوب للحديث السابق بقى  وإمنا ي ،به العقد بطلوال ي ،«ُفَ َلْيَسُِمنِّ
فلم يبطل النيب   ،«فَِإنَّه ُِبَْْيُِالنََّظَرْينُِ»: اخليار للمشرتي كما سبق، لقوله عليه الصَلة والسَلم
 . عليه الصَلة والسَلم العقد لوجود خيار التدليس فيه 

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