


1 

، َأْو  -َوُهَو َما َنقََّص قِيَمَة الَمبِيِع  الَخاِمُس: ِخَياُر الَعْيِب: َكَمَرِضِه، َوَفْقِد ُعْضٍو، َأْو ِسنٍّ

قِيِق، َوَسرَِقتِِه، َوإَباقِِه، َوَبْولِِه فِي الِفَراِش   .-ِزَياَدتِِهَما، َوِزَنا الرَّ

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

 َأْْجَِعنَي.  َوَأْصَحاِبهِ  آلِِه،
وعرف  (ِخَياُر الَعْيِب )أي: القسم اخلامس من أقسام اخليار:    (الَخاِمُس ):  قَاَل َرِْحَه  الِلَّ  

فيما يعده التجار   :أي( قِيَمَة الَمبِيعِ ) ،ما نقص به :أي (َوُهَو َما َنقََّص )خيار العيب بقوله: 
والذي حيدد هذا العرف هم أهل اخلربة يف كل  ، عيباً فينقص به املبيع فالعيب عائد إىل العرف

وإن كان العيب يف دار فأهل اخلربة  ،مبيع فإن كان العيب يف سيارة فأهل اخلربة يف السيارات 
 . لك العيب أو عدمهور هم الذين يقررون أتثري ذديف ال

عل ن فِ األربعة األوىل منها فيما ليس مِ   :ل خليار العيب بثمانية أمثلةواملصنف رْحه للا مثَّ 
 فيما هو من فعل العبد. األربعة الثانية: و ، العبد أو املخلوق

أي: إذا    (َكَمَرِضهِ ): قال:  -  فيما ليس من فعل العبد أو احليوانللقسم    -  املثالُاألول
إما أن ميسك وإما أن يفسخ  :تبني للمشرتي أهنا مريضة فللمشرتي اخليارمث   ،ابع البائع شاتً 

 كما سيأيت إبذن للا.  
أي: إذا فقد من احليوان عضو كيده مثًَل فللمشرتي   (َوَفْقِد ُعْضوٍ )قال:  : املثالُالثاين

 . اخليار
فلو اشرتى بقرة مثًَل فوجد أسناهنا   ، فقد سن :أي (َأْو ِسنٍّ )قال:  : واملثالُالثالث

 . مفقودة أو جزء منها فللمشرتي اخليار
يف العبد   -   مثَلً سادس    كأصبع  -  : كزايدة عضوأي(  َأْو ِزَياَدتِِهَما)قال:    :واملثالُالرابُع

 للمشرتي فيه اخليار. و أو زايدة سن يف احليوان أو العبد فإنه عيب 
 :ن فعلهص قيمة العبد وهي منق ِ مث بعد ذلك ذكر أمثلة ت  
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قِيِق ): قال املثالُاألول: فإن هذا رف بعد الشراء أن الرقيق قد زان أي: إذا ع   (َوِزَنا الرَّ
   . وللمشرتي اخليار ،ينقص من قيمته

أي: إذا كان العبد قد سرق أو معروفًا ابلسرقة فهذا   (َوَسرَِقتِهِ ): قال :واملثالُالثايُن
 للمشرتي فيه اخليار. و عيب 

من سيده من   -هرب    :أي  –أي: إذا كان العبد قد أبق    (َوإَباقِهِ )قال:    :املثالُالثالث
لو اشرتى شاة أو بقرة وعرف   : ومثاله أيضاً أنه معروف هبذا األمر فللمشرتي اخليار، قبل أو 

 للمشرتي فيه اخليار.  و عنها شيء من التوحش واهلرب فهذا عيب 
ن عمره أكثر  أي: بول العبد يف فراشه إذا كا  (َوَبْولِِه فِي الِفَراشِ )قال:  : واملثالُالرابع

أما إذا كان يبول على فراشه وهو صغري فليس هذا ، وهذا يدل على مرضه ،من عشر سنوات 
 بعيب لكثرة من يقع منه ذلك من الصبيان.

ص به السعر لو اشرتى رجل سيارة فوجد يف ُمركها عيب ينق ِ  :ومثل العيوب أيضاً 
 .فللمشرتي اخليار

وضع الرتاب على و  :أي  ، سابقاً  وكذلك لو اشرتى شخص أرضًا فتبني له أهنا يف وادٍ 
يكن يعلم به  إذا مل عيب  هذاف كل عاميف  معرضة للسيل فهي  أن كانت وادايً األرض بعد 

 املشرتي.
لو استأجر شقة يف الدور العلوي وتبني له أن املاء ال يصلها فهذا عيب ينقص  :ومثل

 . قيمتها
 .أيضاً  روات إذا كان فيها عيبضشراء الفواكه واخلوكذلك يف 

فهذا عيب ينقص قيمتها   اً بياض اصفحاهتبعض جد يف وكذلك يف شراء الكتب إذا و  
 . وللمشرتي فيه اخليار

 وسيأيت إبذن للا أحكام خيار العيب. 
 وللا أعلم، وصلى للا وسلَّم على نبينا ُممد، وعلى آله وأصحابه أْجعني. 

 


