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  َِِ ْْت ََ وِن  ُع ُع ِِ ُع ْت ََ ْت  ََ ْت ُع ْت  ََ   ََ   ََ ََ َْ ٍم  -َوإِِن اشْت ْتِض َن َِ ، َو
ٍُ ِز ِهنت َجوت َُ ع   -ََ ََ ََ ع َفَو َْْ َفَك

. َِِ ْت ََ َش  : َردَّ َأرت ُع، َوإِنت َردَّ ع شع ُع َأرت ََ : َف ُع َك َْ َت  َف ِسًُا َفَأ

لِّ  َع ِِكع ََ ََ ٍج: َر ْتِض َد َُ ََ ََ َن   اَثََّمِن.َوإِنت 

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

 َأْْجَِعنَي.  َوَأْصَحاِبهِ  آلِِه،

ْت ): قَاَل َرِْحَه  الِلَّ   ََ   ََ   ََ ََ َِ ِ َوإِِن اشت ْت ََ وِن  ُع ُع ِِ ُع ْت ََ ْت  ََ ْت  . (...ُع

  ، عرف إال بكسر املبيعوهو أن العيب ال ي   ،هذا هو النوع الثالث من أنواع خيار العيب
  :وهذا النوع ينقسم إىل قسمني

 .نتفع بشيء منه بعد كسرهأن املبيع ي   القسمُاألول:
 .ال ينتفع ابملبيع أبداً بعد كسره القسمُالثاين:

َِ ِ ) :القسممم الول لذا قال رْحه للا عن ْْت ََ وِن  ُع ُع ِِ ُع ْت ََ ْت  ََ ْت ُع ْت  ََ   ََ   ََ ََ ال   :أي (َوإِِن اْشت
 ل أو مشممروبمن الشممراء من موكو علم هل املبيع فيه عيب أم ال إال إذا كسممر لكون املقصممو  ي  

ٍُ )ل هلذا بقوله:  ومثَّ   ،ال يظهر للمشممممالي إال بعد كسممممر املبيع ِز ِهنت َجوت لو اشممممالز  و    :أي (ََ
أو   يوضممممع إ ءً فولكن ينتفع بقشممممر  و  اهلند    ؛هند ليشممممرب املاء الذي فيه فتبني له أنه فا ممممد

 .ينتفع به للزينة وحنو ذلك 
مث مثل مبثال آخر مبا ال ،  النبات يعلم عيبه إال بكسمره من  ال الول ملا كان الثل ابملفمثَّ 

َْ مٍ )يعلم عيبه إال بكسمممممممممره من احليوان فقال:  ْتِض َن َِ أي: لو اشمممممممممالز بيس نعام فكسمممممممممره  (َو
ر مم عليه للزينة وحنو شمر بيس النعام يسمتفا  منه لك ه كء ء أو ي  وقِ   ،فو د ما بداخلها فا مداً 

 .ذلك 
َُ ع َف ِسُاً )قال:  ََ ََ ع َفَو َْ  فَل خيلو من أمرين:، شرما بداخل هذا القِ  :أي (َفَك
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ُع )قال:   األمرُاألول: َك َْْ َت ُع )مسممممكه عنده وال يريد ر ه قال: أي: أ  (َفَأ شْع ُع َأرت ََ أي:  (َف
 .ا نقص به املبيع بسبب فسا  ما يف  وف ذلك القشرمبيطالب املشالي البائع 

وقد اشالاه بعشرة   ،مثال ذلك: لو اشالز بيس نعام فكسره فو ده فا داً فومسكه عنده
وهو الذي يف  اخل    -رايالت فللمشالي أن يذهب إىل البائع ويطلب أرش فسا  هذا البيس  

  البائع للمشالي  بعة  رايالت في   داخل القشر يساوي مثًَل  بعةبفءذا كان ما  -القشر 
 شر البيس الذي يستفا  منه. رايالت وبقية الثمن هو قيمة قِ 

يريمد أن يبقى عنمده همذا الفما ممممممممممممممد فييمد ر  همذا املبيع كلمه  املشممممممممممممممالي ال  واألمرُالثااين:
َِ ِ )قممال:  ،أعمما  بيس النعممام للبممائع :يعين (َوإِنت َردَّ ع )فمماحلكم قممال:  ْْْْْت ََ َش  فممءذا كممان  (َردَّ َأرت

وير  معه أرش هذا الكسمممر  ،شمممر بيس النعام يسممماوي ايَلاية رايالت في  املشمممالي بيس النعامقِ 
 . - ايَلاية رايالت  -

ابملبيع بعد كسره فقال:   إذا كان ال يعلم عيبه إال بكسره ولكن ال ينتفع  والقسمُالثاين:
ََ نَ ) ل له ومثَّ  ،وال يسمممتفا  من قشمممره  ،علم عيبه إال بكسمممرهاملبيع املعيب الذي ال ي   :أي (َوإِنت 

ََ ٍج )  :بقوله ْتِض َد َُ لِّ اَثََّمنِ )قال:   ،الد اج ال يسممممممممتفا  منهبيس شممممممممر لن قِ  ؛(ََ َع ِِكع ََ  (َر
ا البيس ذاملشمممممممممالي ه في  داً فا ممممممممم مث و ده   ،بثمانية رايالت  بيس الد اجاشمممممممممالز  إذا  :يعين

 .وهو مثانية رايالت وأيخذ مثن املبيع للبائع 
ومثل لو اشمممممالز عصمممممياً وهو معلب ففتحه فو ده فا مممممداً وال ينتفع بعلبة العصمممممي في  

رز ال ي  رتون  كوكذا لو اشممممممالز لبناً أو حليباً وهو م ل  يف    ،الثمنالعلبة مع عصمممممميها وأيخذ  
 .وهكذا ،ر ه وأخذ كل الثمنفتحه ف

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


