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رفعَوَقعع  ََ وََ ُِ فعَوَقع ٍاي   َ َْ ع عِْ رفعَوَقعَجٍإَرِىا  َََ وََ عٍْا  َير 
عَيِْ ٍَ ََْ ٍَْيعج د رع عَتَ َرَاٍ   معت  يٍَ:  ََ ع  ُ ر َوِخيََ

بِِه. َِ عَصر ُِ د ض  عَ 

عع َُ عَ ٍد ٍرعِْق  ٍَْيعَجٍإَر َِ ع ِهفعَوٍِْن عَتَنعَجِ يَِْ َرا  رٍََََ عت   ُ معَوَىٍد  : يٍَ َْ َاعٍْ ََ َََ عَتٍ ع ََ ٍَْ َِ رع َوِِْنعٍٍخَرَلإََ

. بَِرعبََِلعَجِ ي   ِهَ رمع   َِ ََ عَأ

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

 َأْْجَِعنَي.  َوَأْصَحاِبهِ  آلِِه،

َرَاٍ  ع): قَاَل َرِْحَه  الِلَّ   معت  يٍ:  ََ ع  ُ  .(...َوِخَير

ذكر بعد ذلك هل يشرتط يف فسخ  ،ا بني رْحه للا أن العيب ينقسم إىل ثَلثة أقساممل
 .؟هل يشرتط أن يكون على الفور أم على الرتاخيو  ،عقد البيع وحنوه لعيب

َرَاٍ  ع)فقال:  معت  ٍي:  ََ ع  ُ فللمشرتي أن يفسخ العقد مىت  ،أي: ليس على الفور (َوِخَير
ومن حيث   ، يكون الرتاخي طويًَل عرفاً، والعرف هنا خيتلف من حيث املبيع شاء بشرط أّلَّ 
فعيب الفواكه مثًَل ليست يف الرتاخي كعيب السيارات ؛ ومن حيث املتبايعان ،الزمان واملكان 
 وحنو ذلك. 
عٍْا ع)قال:   ير 

عَيِْ ٍَ َْ ٍَْيعج د ودليل   ،ابلعيب  دليل الرضا على أن املشرتي راضٍ   :أي  (َورَترع
 .أن يتصرف املشرتي يف املبيع ببيع أو إجارة أو هبة :مثل :الرضا

مثال ذلك: لو أن رجَلً اشرتى جواّلً فوجد إضاءته معدومة فإذا تصرف املشرتي ببيعه  
 وكذا لو وهبه إىل غريه.  ،فهذا يدل على أنه راض ابلعيب

 بعد ذلك كيف يفسخخخخخخخخخخخ املشخخخخخخخخخخرتي بنيَّ  ، رْحه للا أن خيار العيب على الرتاخيا بنيَّ ومل
شخخخخهد مثَلً على للمشخخخخرتي أن يفسخخخخخ عقد البيع إذا وجد يف املبيع عيباً بنفسخخخخه في  ف  ،عقد البيع

مث يذهب بعد ذلك إىل البائع ويطالب مبا يتقرر له من أرش أو   ،فسخخخخخخخخخ عقد البيع أو ا جارة
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: للمشرتي أن يفسخ ذكر أنلذا    ؛على التفصيل السابق يف أقسام العيب  رد مبيع أو رد الثمن
ٍاي ع)وّل حيتاج،  :أي (َوَقعَجٍإَرِىا ع) فقال: عقد البيع  َ َْ ع  من القاضي. (ِْ

ر)قال:  وَ  ُِ لو   :فمثَلً  ،وّل يشخخخخرتط رضخخخخا البائع حىت يفسخخخخخ املشخخخخرتي العقد  :أي (َوَقع
هل  :فله أن يفسخخخخخ وّل حيتاج أن يذهب املشخخخخرتي إىل البائع ويقول له  ،وجد يف الغسخخخخالة عيباً 
 ؟.ترضى ابلفسخ أم ّل

بِهِع)وأيضخاً له أن يفسخخ والبائع غائب لذا قال:  َِ ر عَصَ ُِ د َض   َ  وّل يفتقر فسخخ :أي (َوَقع
ولو كان غائباً؛ ألنه عقد وكل إليه فله أن  فله أن يفسخخخخخخخخخخخخخخخ  ، حضخخخخخخخخخخخخخخور البائعخيار العيب إىل

 كالطَلق فَل يشرتط يف الطَلق حكم حاكم وّل رضا الزوجة وّل حضورها أيضاً.  يفسخه
 ،إذا وافقه البائع على ذلك   وملا بني رْحه للا أن للمشرتي أن يفسخ مىت ما وجد العيب

ر)ذكر بعخد هخذا فيمخا إذا كخان البخائع قخد أنكر أن العيخب كخان عنخده لخذا قخال:  أي:  (َوِِْنعٍٍخَرَلإََ
ع)  ،البخائع واملشخخخخخخخخخخخخخخرتي يٍَ:  َْ َاعٍْ ََ َََ عَتٍ ع ََ ٍَْ

، العيخب عنخداي م مشخخخخخخخخخخخخخخرتي :البخائع يقول  :فمثَلً  (َِ
ٍرَرا عَتَنعجَع)قال:    ،بل اشرتيت املبيع منك وهو معيب  :واملشرتي يقول عت   ُ ألن البائع ؛  (ِ يِْهِعَوَىٍد

بل العيب عنداي  :ا كان عنده مل يكن به عيب واملشخخخخخخرتي ينكر ذلك ويقوليدعي أبن املبيع مل
بَ ي َِّنَةَُعَلىُال»  :ملسو هيلع هللا ىلصفالقاعدة الشخخخخخخخخخخخرعية أن املنكر هو الذي حيلف لقول الن    ؛أنت أيها البائع

 .(1)«َيمِّنَيَُعَلىَُمْنُأَْنَكرََُوالُ،دَّعِّيالُ 
ذلك: لو أن رجَلً اشخخخرتى رخخخيارة وبعد شخخخراءها ادعى املشخخخرتي أبن فيها عيباً وهو  مثال

بعتخك السخخخخخخخخخخخخخخيخارة واملكيف  :أن املكيف البخارد ّل يعمخل فلمخا ذهخب إىل البخائع أنكر ذلخك وقخال
وللا إين اشخخخخخخخخخخخرتيت  :ه فيقولالبارد يعمل وليس مع أحدمها بينة فالقول قول املشخخخخخخخخخخخرتي مع  ين

يف بني ما رخخخخخخخبق  املشخخخخخخخرتيهلا واملكيف البارد ّل يعمل فإذا حلف خيري   ئياالسخخخخخخخيارة ومنذ شخخخخخخخر 
 .وله األرش، وله القيمة على حسب العيب ،فله أن يرد املبيع ،أقسام العيب

بني بعد ذلك إذا وجدت قرينة تؤيد صخخخخخخخدق البائع أو صخخخخخخخدق املشخخخخخخخرتي فماذا يعمل   مث
ٍرع) :القخاضخخخخخخخخخخخخخخي قخال ٍَْيعَجٍإَر َِ ر) ،العيخب :أي (َوٍِْنع ِه ََ

َِ
َََ عَأ َُ عَ ٍد بََِرعبََِلعَجِ ي  ععِْق  قول  :أي (  

 أحدمها ألن صدقه ظاهر.
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مثل لو ابع عبداً وله أصبع زائد   :على أن القرينة تظهر أن العيب كان عند البائع مثال
 . الب على قول البائع فيقبل قول املشرتي دون البائع غقول املشرتي هو الفهنا 

لو وجد يف العبد جرح طري وادعى املشرتي أبنه اشرتاه    :ومثل قرينة العيب عند املشرتي
دليل على   -حدوث اجلرح وهي  - ألن القرينة  ؛ وفيه جرح فالقول هنا قول البائع بَل  ني

 وكذب املشرتي.   صدق البائع،
وابلرجوع إىل   ،ربوع ادعى أن فيه عيباً أوبعد  لو أن رجًَل اشرتى كمبيوتراً  :أيضاً  ومثل

 . ن العيب حدث بعد الشراء بثَلثة أمم فالقول هنا قول البائعأبهرت بياانت الكمبيوتر أظ 
 وهو عدم مساع الصوتاجلوال عيباً يف لو أن رجًَل اشرتى جواًّل وتبني أن  :أيضاً  ومثل

أن هذا العيب منذ تصنيعه بَل صوت فالقول هنا قول املشرتي   وابلرجوع إىل بياانت اجلوال تبني
 د صدقه، وهكذا. ألن القرينة تؤي ؛بَل  ني

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


