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ف ِ

َّ
الش ْرحُ(:)1
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قَ َ
ال َرِْحَه َّ
ُش ِت ِياَع ُ ِب ِ ِ
الِلِ ( :فذَ ِا ِعل ِ ْ
ملا ذكر رْحه للا تعريف خيار العيب ،ذكر بعد ذلك ماذا يفعل املشرتي إذا كان يف
املبيع عيبا ،وإذا كان يف املبيع عيب فَل خيلو من إحدى ثَلث حاالت:
احلالةُأألوىلَّ :أال يكون املبيع قد تلف.
واحلالةُالثانية :أن يكون املبيع قد تلف.
واحلالةُالثالثةَّ :أال ميكن معرفة املعيب َّإال بعد كسر املبيع.

وذكر املصنف رْحه للا هذه احلاالت الثَلث ،وأشار إىل احلالة األوىل  -وهي إذا مل
يكن املبيع اتلفا ،وإمنا به عيب  -فقالِ ( :فذَ ِا ِع َل ِ ُْش ِت ِياَع ُ ِب ِ ِْ) أي :فإذا علم املشرتي
ابلعيب ( ِِ :بسْ ) أي :بعد الشراء ،فله اخليار أبمرين:

األمر ُاألول :أشار إليه بقولهِ ( :ه ِ ِِ ِْ ِْ  )َِ َ ِ ِ َ:أي :أمسك املشرتي املبيع ويطالب

أبرشه.
مثال ذلك :لو أن رجَل اشرتى جواال بثَلثة آالف رايل فوجد به عيبا وهو ضعف
اإلضاءة فيه ،فمن وجد فيه هذا فباخليار :إما أن ميسك املشرتي اجلوال ويطالب ابألرش،
فمثَل :إذا كان اجلوال سليما بثَلثة آالف رايل ومع العيب أبلفني ومخس مئة رايل فاألرش
بينهما مخس مئة رايل ،فله أن ميسك اجلوال ويطالب ابألرش  -وهو مخس مئة رايل .-
واستطرد املصنف رْحه للا فعرف األرش فقال( :وه سَِ َْ) أي :حصة : ( ،ن سَ ش َ
ِ ِِ ِ ِ
ِ ْ ِ ِ
ُص ِة َ ) يعين :قيمة العني املبيعة وهي سليمةِ ( ،و ُ ِب ِ َ
ْ) ما بني قيمة العيب.
َّ
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مثال ذلك :لو اشرتى قلما بعشرين رايال فوجد به عيبا وهو أن غطاء القلم ال يدخل
يف مكانه متاما بل يتحرك فننظر القلم وهو صحيح بكم  -مثَل بعشرين رايال  ،-وهبذا
العيب أصبحت قيمته مخسة عشر رايال ،فالفرق بني الصحة والعيب هنا مخسة رايالت
فيطالب املشرتي إذا أمسك خبمسة رايالت.
واألمرُالثاين  -الذي خيري فيه املشرتي إذا اشرتى مبيعا معيبا  :-قالِ ( :ه ِو ِ ِد ْه ِو ِه ِخ ِذ

ُ ِث ِش ِن) ففي مثال اجلوال قال :ال أريد اجلوال ما دام فيه عيبا فله أن يرد اجلوال للبائع ،ويرد
كامل الثمن فإذا اشرتى اجلوال بثَلثة آالف رايل ووجد فيه عيبا له أن يرد كامل اجلوال
وأيخذ كامل املبلغ حىت لو أتخر  -كما سيأيت إبذن للا  -يف املطالبة ابلعيب.
ع ُالثاين  -يف العيب مع املبيع وهو فيما إذا تلف املبيع ابلكلية  -قالِ ( :وإَ ِن
والنو ُ

ت َِل ِ
ف ُِشبَ ْع) يعين :ابلكلية مثل اشرتى جواال أبلف رايل ،وفيه عيب بعشرين رايال ،مث تلف

اجلوال بيد املشرتي فضاع منه مثَل أو سقط يف البحر فاحلكمِ ( :ت ِب ِ ِن ألِ ِ ْش)؛ ألنه يتعذر
رد املبيع.
وكذلك قالِ ( :ه ِو ِه ِعي ِِق ُ ِب ِبسِ ) فلو اشرتى عبدا مث أعتقه وفيه عيب ال ميكن رد احلر
إىل العبودية بعد عتقه فليس للمشرتي سوى املطالبة ابألرش ،فإذا تلف املبيع أو عتق العبد
ليس هناك خيار سوى األرش.
وسيأيت إبذن للا احلالة الثالثة وهي إذا كانت العني املباعة ال يتبني فيها العيب إال بعد
كسرها.
وللا أعلم ،وصلى للا وسلَّم على نبينا ُممد ،وعلى آله وأصحابه أْجعني.
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