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 الثالث والثالثونحولية كلية أصول الدين العدد 

 عند المذاهب األربعة يع خيار العيب في الب

 د. حمد يوسف المزروعي
إماااوخ يب فاااز راااأل ياف و فشيواااوس يفة،اااضي  فتدااايم    ي  ااا  م  ااا   راااأل 

 جومع  فةك يت  كل   فة،ريع   وسم فةفقه يأص ةه.

 hotmail.com-h.almazroo3i@2020 فةبري  فالةك رينأل:

  ملخص البحث:
إ  مسأة  ب و  فةعفز من أهم فةمسوئل فة األ رار ت ةظفاق ققا م فةم عووا  ن 

 من فةغش يفةخ فع  ةذف قرص فةفقهوء  لى فة  ب ه  لفهو ل رأل ك بهم.
فةمقصاا ت  خ ااو  فةعفااز   اا  فةمااذفهز رباا أا فةثظاار  ،اارر فةمفاارتفا ي ف اات 

فش  ع   ثم ذكرا فة عريف فةمخ و  ةلخ و  يكذف ةخ و  فةعفز  مع ذكر مثول 
  ضااا فةمقصاا ت  ي عاا هو ذكاارا  فةظرماا  فة ،ااريا   ماان ب ااو  فةعفااز  قفاار 
تسااعى ة ظقفاار فةرضااو ماافن فةم عوواا  ن  يداايم  فةمب ااع  ي عاا هو ذكاارا  أوسااوخ 

  ب عاا  فةخ ااو   يناا ع مب ااو  فةعفااز  يتفر هااو إةااى ب ااو  فةعفااز م    ااه  ناا ع 
  ف   ظوهري  يبف    يذكر مثول ةكل م هو.

ثااام  رضااات فةمساااوئل فةخيع ااا  راااأل فةعفااا   فةخف ااا   يأوااا فل فةماااذفهز فةفقه ااا  
يم وو،اا هو  ثاام ت رواات ةثباا ا ب ااو  فةعفااز يأثاارا  لااى م،ااري    فةعقاا   يمااو 

 فآلثو  فةم رتث      تظققه. 
يط  ت فةمب ااع  وةعفااز   اا  فةمااذفهز فش  عاا   يب ماات  فةثظاار كمااو ذكاارا  راار 

  أدثو  دف ط ب و  فةعفز يفن هوئه  مع ذكر فة  وئج يفة  ص وا. 
  المنهج:

 فتثعت رأل هذف فةثظر فةم هج فة صفأل  فة ظلفلأل  فةمقو  .

mailto:ih.almazroo3i-2020@hotmail.com
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 النتائج:

فةعووا  راأل م و  فةمرفت من ب و  فةعفز  يقرم  فة ،ريع رأل ذةك  يأقق ا    -1
 فةظص ل  لى ققه.

 تع فت أن فع فةعفز فة أل يصا معهو فةم وةث   خ و  فةعفز.  -2

 يج   إ يخ فةثوئع  وةعفز  ي  خ فر رفط فةبرفءو من فةعف  . -3 
  ااا  يجااا ت فةعفاااز راااأل فةسااالع  ع ظااار ةلم،ااا رب فةم وةثااا   خ اااو  فةعفاااز  -4

 يإ جو هو  يال ي، رط  ضو فةثوئع رأل هذا فةص  و.
إذف  لااام فةم،ااا رب  وةعفاااز  ع باااز فةم وةثااا   خ اااو  فةعفاااز  لاااى فةفااا     -5

 ي  خ فة أبر رأل ذةك.

 م و  فةظوالا فة أل يسقط مهو ب و  فةعفز يي  هأل. -6
يأماو فة  صا وا  رأيصاأل م  ا ع ت فدا  م فضا ع فةمعاوميا فةموة ا  فة األ تبافن 

ع يفةم، رب  من بيل مقوص  فة،ريع  ك ف أ  فة،و ع فةظر م يفا  مفن فةثوئ
 يجعل ةكل يفق  م همو قق م ييفجثوا يبز مرف وتهو يفةعمل مهو.

 التوصيات:
 ضري و ت  ع ت فد  فةمسوئل فةم علق   وةمسوئل فةموة  . -1

ت،اااااب ع فة  فداااااوا فة اااااأل تبااااافن ققااااا م فةم عووااااا  ن  يتثصااااارهم  ظقااااا وهم  -2
 فة،ر   . 

  .فةمب ع –  ن فةم عوو – فةب ع -فةعفز  -ب و   الكلمات المفتاحية:
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The option of defect in selling at the four doctrines 

Hamad Yousef Al Mazrouei 

Imam and preacher in the Ministry of Endowments and 

Islamic Affairs, and a member of a recruiter at Kuwait 

University, Faculty of Sharia, Department of 

Jurisprudence and Its Origins. 

Email: h.almazroo3i-2020@hotmail.com 

Abstract:  

The issue of the option of defect is one of the most 

important issues that has begun to preserve the rights of 

contractors from fraud and deception, so jurists were keen 

to alert them to their books. 

The research began by explaining the vocabulary and 

explained what was meant by the option of defect in the 

four doctrines, and then mentioned the chosen definition 

of the option as well as the option of defect, with an 

example explaining what was meant, and then mentioned 

the legislative wisdom of the defect option, where it seeks 

satisfaction among contractors, the safety of the sales, and 

then mentioned the sections of the defect option in both 

types; 

The controversial issues were then presented in the hidden 

flaws, the words of doctrinal doctrines and their 

discussion, and then touched on the identification of the 

option of defect and its impact on the legitimacy of the 

contract, and what implications it had when it was 

achieved.  

The terms of the sale's response also mentioned the defect 

in the four doctrines, and concluded the research on the 

reasons for the conditions of the option of defect and its 

termination, with the results and recommendations 

mentioned.  

Curriculum:  
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In this research, I followed the descriptive, analytical, 

comparative approach. 

Results: 

1. The statement of the choice of defect, the wisdom of 

the legislation in doing so, and the right of those who are 

disabled to obtain their right. 

2. Enumerating the types of defect with which it is 

permissible to claim the option of defect.  

3.The seller must be informed of the defect and not to 

require a patent. 

4. When the defect in the item exists, the buyer is entitled 

to claim and return the defect option, and the seller's 

consent is not required in this photograph. 

5. If the buyer learns of the defect, the defect option must 

be claimed immediately, and it should not be delayed. 

6. Statement of cases in which the defect option falls and 

ends. 

As for the recommendations, I recommend a variety of 

study of the topics of financial transactions that show 

through the purposes of sharia how the wise street 

balanced the seller and the buyer, and made each of them 

rights and duties to be observed and worked out. 

Recommendations: 

1.The need for a variety of study of financial issues should 

be varied. 

2. Encourage studies showing the rights of contractors and 

their insight into their legitimate rights.  

Keywords: Option - Defect - Sale - Contractors - Sales. 
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 المقدمة:
ي لاى   يفةصيو يفةسيخ  لى  دا ل   داف نو مظما        فةعوةمفن  هلل  فةظم  

ل    ي عاا   رقاا  وااول   تعااوةى رااأل ك و ااه فةكااريم  أجمعاافنآةااه يصااظثه   ّللا    َيَأقااَ
عَ  خَ  فْةَب ااْ ر  و َيقااَ ل  يوااول تعااوةى    (275(   داا  و فةثقاارو : فةر   ااَ م   أ قاا  وا   َةكاا  ( فة  ف  ثااَ

وا   ت َظر  ما  ف اَل  آَم   ف فة ذ  نَ   َأ َُّهو  َيويوول تعوةى    (  4 د  و فةموئ و: و َطف  ثاَ ل   ماَ  َأقاَ
و مان ماروشصل راأل فةماأك الا يفةمعاوميا يهفره  (87 د  و فةموئ و:(  َةك مْ   ّللا   

وة ،ريع فتديمأل   قسم فالد خ فخ  يال تظرخ إال م ةفل  ر   مثوق هوفة فثوا أن
  يم هااو مااو   علاار  وةمعااوميا  م هااو مااو   علاار  وةاثااوتفا     اا إةااى أماا   م  

يم هو مو   علر  وشدرو يفةب ويوا يهفرهو  يرأل  ظث و هذف د   رم  اذذ     
شهم اا  هااذف فةبونااز رااأل ق ااوو  إةااى م ضاا ع ماان م فضاا ع فةمعااوميا فةموة اا  

راااأل   اااو ش  فةمعاااوميا فةموة ااا  هاااأل فة اااأل تااا لم فةعيوااا  مااافن فةي  كااال مسااالم 
يفة نف يااا  فةمخ لفااا  راااأل فة عاااويش يفةب اااع يفة،ااارفء يهفرهاااو مااان     ااا  راااضينهم فة

فةمعوميا  ةذف كو  من فةمهم فة  رم ةهذا فةمعوميا يمعررا  ما م م فرق هاو 
خ  يمن هذا فشما   يفةمساوئل  فةل،ريع  فتديم    يمو فةظيل م هو يمو فةظر 

م  اان ل  م ضاا ع ب ااو  فةعفااز رااأل فةب ااع  يهاا  ماان فةم فضاا ع فةمهماا   شنااه  اا ك
قق م فةثوئع يفةم، رب     فالب يس رأل فةسالع  يطاريء فةعفاز  لفهاو  يمان 
ةه فةظر رأل  تهو يفد رتفت ققه  يمان فةاذب ي امن فةعفاز فةظاوته أي هاي  
فةسلع   يهفرهو من فةمسوئل  رمن هذف فةم  لر يشهم ا  فةم ضا ع راأل ق وت او 

يفشماا   فةم جثاا   عفااز   قاا ل م ااو  فةفةعمل اا   أقبباات أ  أرااو    بهاا  فةم قاال
ةلخ و  أي  ت فةسلع   يفشم   فةمسق   ةلعفز كذةك  يهفرهو من مثوقر هاذف 
فةثظاار فةم  فضااع  يأدااأل   دااثظونه أ   ثااو   مهااذف فةثظاار يي فااع  ااه جم ااع 

   . فةمسلمفن  ه  يةأل ذةك يفةقوت   ل ه  يفةظم  هلل    فةعوةمفن
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 :أهمية الموضوع
و  يفةم،اا رين  ظااوهرو فةغااش فن ،اار رااأل هااذف فةبمااو   ماا فن أيدااوط  عاات فة باا 

يفةخ فع  ي ع اهم فآلبار  ان قسان ن ا  إال أ  فةسالع  تلهار  عا  ذةاك  أنهاو 
مغ، ر  أي  ت ئ   أي مهو  فز يغفا ر فةصاف  يفةظوةا  يفةق ما  فة األ مان أجلهاو 
كو  ررفء فةم، رب ةلسلع   يفة،ريع  فتديم   و  رر ت ة و راأل هاذا فةظوةا  

 بااو  يفةم،اا رين مااو يساامى  خ ااو  فةعفااز  يهاا  فةااذب يملكااه فةم،اا رب ب ماا  ةل
و رااأل فةساالع  فة ااأل فراا رفهو    ماان   عوماال  ااوةب ع يفة،اارفء أ   رظاارب  إ   أم  فثاا 

يعاارس مااو فةظقاا م فة ااأل ةااه   اا  يجاا ت  فااز رااأل فةساالع   يك ف اا  فة عوماال مااع 
 هذف فشمر يرر فة،ريع  فتديم  .

 أسباب اختيار الموضوع:
يماو  ب او  فةعفاز يجه  نلر فةفقهوء رأل فةمذفهز فش  ع  ق ل   م و  -1

 .يع ريه من مسوئل مخ لف  يم     

يفةم، رب ةمسأة  ب و  فةب ع  ق اى يظاذ  فةثاوئع  يي  ثاه   إ روت فةثوئع -2
 فةم، رب.

كثارو يواا ع هاذا فةمسااأة  مافن فةمساالمفن راأل معااوميتهم  يأهم ا  معرراا   -3
 ك ف   فة عومل معهو.

هاااااذا فةمساااااأة  يتبفف هاااااو داااااأل   أ  يعف  اااااأل  لاااااى قسااااان  ااااار  يأ
 يفةظم  هلل    فةعوةمفن.    ه  يةأل ذةك يفةقوت   ل هيتسهفلهو
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 الدراسات السابقة:

خيار العيب وتطبيقاته المعاصرة في الفقهه اسسهيميح حهافح محمهد  -1
أبوشههملةح وهههي رسههالة مافسههتير فههي فامعههة المدينههة العالميههة فههي 

 .ح وكان عاما بالمعاميت واألحوال الشخصيةماليزيا

خيههار العيههب دراسههة أصههولية فقهيههةح محمههود محمههد عرا ههيح وكا هه   -2
 تتناول خيار العيب من الجا ب األصولي.الدراسة 

 منهج البحث:

 .والمقارن  الوصفيح: ماوه حمنهجين البحث هذا في بع ات
وأثههرع علهه   خيههار العيههبح مههن المههراد بيههان خههيل فمههن الوصههفي المههنهج أمهها

العقودح مع بيان حكمة التشريع في خيار العيبح وأهميتهه للبهائع والمشهتر  
  عند حصول النزاعح وكيفية إرفاع الحقوق ألهلها.

خيار العيبح  حكم في الفقهاء  أ وال  مقار ة  خيل  فمن  المقارن   المنهج  وأما
 وطريقة ثبوته وأسباب سقوطه.

 : اآلتية اسفراءات خيل من البحث في المنهجية وتبرز

 هههذا فههي الههواردة النبويههة األحاديههث وتخههريج القرآ يههة اآليههات توثيهه  -1
 . البحث

 اللغهههة معهههافم إلههه  فيهههها سهههعرفع اللغويهههة بالتعريفهههات يتعلههه  فيمههها -2
 .المعتمدة العربية

 المرافهع أسهماء  ذكهر  خهيل  مهن   سبتها  وتوثي   الفقهية  اآلراء  بيان -3
 .األربعة الفقهية المذاهب عند المعتمدة
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 .التوصيات النتائج مع الخاتمة ذكر -4

 خطة البحث: 

 ا تض  هذع الدراسة أن تتكون من مقدمةح ومبحثينح وخاتمة.

 المقدمة: 

الدراسهههات  –أسهههباب اختيهههار الموضهههوع  -أهميهههة الموضهههوع  -االفتتاحيهههة 
 خطة البحث. –منهج البحث  – السابقة

 منهح وبيان أ سامهح وأ واعه. ةالعيبح والحكمتعريف خيار المبحث األول: 

 ح وفيه ثيث مسائل.المطلب األول: تعريف المصطلحات

 فةخ و فةمسأة  فشيةى: تعريف 

 فةعفز فةمسأة  فةثون  : تعريف 

 فةمسأة  فةثوةث : تعريف ب و  فةعفز     رقهوء فةمذفهز فش  ع .

 البيع.حكمة تشريع الخيار في المطلب الثا ي: 

 المطلب الثالث: أ سام خيار البيعح وفيه مسعلتان.

 فةمسأة  فشيةى: فة قس م  ظسز طب ع  فةخ و .
فةمساااأة  فةثون ااا : فة قسااا م  ظساااز م اااو  فةعفااا    إةاااى  فااا   ظاااوهرو  ي فااا   

 بف  .

أ ههواع العيههوب الخفيههة مههن حيههث حهه  المشههتر  فههي ردهههاح المطلههب الرابههع: 
 .وفيه ثيث مسائل

 فةمسأة  فشيةى: إ  ةم يرن ةفسوت فةمب ع ق م   يال يمرن فالن فوع  ه.
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 كو  ةفسوت فةمب ع ق م   ييمرن فالن فوع مهو رأل فةبمل .  فةمسأة  فةثون  : إ

 فةمسأة  فةثوةث : إذف كو   عت فةمب ع رود  تي   عت.

 .خيار العيب وأثرع في مشروعية عقد البيعالمبحث الثا ي: 

 ثبوت خيار العيب للمشتر ح ومشروعيتهح وآثارع. ول:المطلب األ 

 .حكم إعيم البائع المشتر  بوفود العيبالمطلب الثا ي: 

   شروط رد المبيع بالعيب.  مطلب الثالث:لا

 .رد المبيع بعد العلم بالعيب عل  الفور أو التراخيالمطلب الرابع:  

 .سقوط خيار العيب وا تهاؤعالمطلب الخامس:  

 الخاتمة مع النتائج.
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 تعريف خيار العيبح والحكمة منهح وبيان أ سامهح وأ واعه. المبحث األول:

 .لغة واصطيًحاح وفيه ثيث مسائل المصطلحاتتعريف المطلب األول: 

 تعريف الخيار:المسعلة األول : 

 لغة:

 م هماااااو يفةفعااااال يفالن قاااااوء  فالصااااا فوء يهااااا ( فالب  اااااو   مااااان مصااااا   فدااااام 
 (.فب و  
: مع وا فة،فئفن مفن يبف را. رئت  مو فب ر: مع وا  وةخ و    أنت :  فةقوئل  يو ل 

 (1 أق همو  يه  طلز بفر فشمرين. فب  و  إة ه  ر    

 تعريف العيب:المسعلة الثا ية: 

  :لغة
 يأن،  ثعلز: ي ف    أ  و   يفةبمع يفة ق ص   فة صم 

ك م   َكْ مو  فَشْ  و    ذيب  إ ةى ي بوء   يةق  ...   م ك م   َشْ َع َ   أَ    
 فة وئأل: يو ل أمأل ا ف   فةعفز  كثفر: ي فز  و  ي     و       ي جل 

 َ   و و   وَشْر فا  فةر  ير   يَأْقَ هَ ...  يَذَيْا  فةَكرم   ع َ  َ َوَأْا  فةل ثى إ ذف
 يخلاا  مااو: هاا  أي معفااز  رهاا   فااز  ذف صااو  إذف: رعااو   فة،ااألء  فااز : يقااول
 (2 .فةسل م  فةف رو أصل   ه

 
ففاريا   فةفةمظا ط فةقوم  ي ( 4/267 مفريا  -صوت   تف   فمن م ل      فةعر   ةسو   (1 

 (1/389  مفريا – مضدس  فةردوة   آ وتب
  (1/633  مفااريا -صاوت  تف  فةمصاارب  م لا   ماان مرارخ ماان مظما   فةعاار  ةساو  (2 

 مفااااريا – مضدساااا  فةردااااوة  ةمظماااا  ماااان يعقاااا   فةففااااريا آ ااااوتب  فةمظاااا ط فةقااااوم  ي 
 1/118). 
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عنهههد فقههههاء  تعريهههف خيهههار العيهههب  العيهههب فهههي المبيهههع المسهههعلة الثالثهههة: ال
 المذاهب األربعة:

 :الحنفية
 (1 قصو  فةثمن رأل  وتو فة بو .كل مو أيجز ن   

 : المالكية
 (2 ة ج ت نقص رأل فةمب ع أي فةثمن  فةعوتو فةسيم  م ه.   ت  

 :الشافعية
 أي طألرْ راااَ  فة ااابفخ مااان ع اااه فةلااان ن،اااأ  مل ااا    مقصااا ت   فااا فا  فةم علااارهااا   

فةقااثت   وباال  عاا ا قاا ه  أخ فةعقاا   وااو     ررااأل  داا فء و ااوء أي رعلااأل تغرياار
 (3 .ى كذةك  خ و  فة ق ص م  سَ ي  ي 

 :الحنابلة
 (4 فة بو . رأل  رس  وتو ق م هفةمب ع أي  مو   قص 

 
مظمااا   ااايء فةااا  ن مااان  لاااأل فةظصااارفأل  تف    ت ااا ير فش صاااو فةااا   فةمخ اااو  رااارر  (1 

أمااااأل فةظساااان ماااان أمااااأل  راااار   يفةه فياااا  راااارر م فياااا  فةمب اااا ب  (5/5مفااااريا   -فةفكاااار
 (3/50فةقوهرو   –فةمرهف ونأل  تف  فةظ  ر 

تف    بلفاااااال ماااااان إدااااااظوم فةب اااااا ب  تظقفاااااار: أجماااااا  جااااااوت  مخ صاااااار فةعيماااااا  بلفاااااال(2  
أقماا  ماان مظماا    يقوراا   فةصااويب  لااى فة،اارر فةصااغفر  (1/154فةظاا  ر/فةقوهرو  

 .(152/ 3  مفريا -   تف  فةمعو سفةخل تأل
  (5/618مفااريا   –تف  فةفكاار   فة،ا   داال مو  فةبمال  جوقورا   فةبماال  لاى فةم هاا (3 

 2 فةقاوهرو  – طثعا    ساى فةظلباأل  جيل فة  ن فةمظلأل   ررر فةمظلأل  لى فةم هوجي 
/ 198  199). 

  (2/44  فةقااوهرو - م صاا   ماان  اا نو فةبهاا تى   ااوةم فةك ااز فت فتفا  راارر م  هااى (4 
 بااا  فةااارقمن مااان مظمااا  مااان و فمااا  فةمق داااأل  تف    يفة،ااارر فةكبفااار  لاااى مااا ن فةمق اااع

 .(4/85  فةعر أل ةل ،ر يفة  ايع  وفةك 
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 : للخيار التعريف المختار
  مق  اى أي رار أل غمسا    ةلها   إم اوئه  أي فةعق   رس  رأل فةعوو   قر  ه 

 (1  ق ب. فتفوم

ره  قر ثومت ةمن يجا  فةعفاز راأل فة،األء فةاذب تملكاه  إماو أ  يفسا  فةعقا   
أي يم ااأل رااأل فةعقاا  مااع قاار أبااذ فش ب  أي فةرضااى م جاا ت فةعفااز  يت واةااه 

  ن ذةك. 

  لعيب الذ  يرد به المبيع:المختار لتعريف ال

 .ه  فةذب ت قص  ه ق م  فةمب ع  أي يف ا  ه  لى فةم، رب هر  صظ ا
ص  ااه ق ماا  فةمب ااع جمااور فة ف اا    اا   ك  هااو ي اا خ فنق وتهااو  مثااول مااو تاا قي 

يمثااول مااو يفاا ا  ااه هاار  صااظ ا  لااى فةم،اا رب: أ  ي،اا رب رااوو ة  ااظ أل 
 (2 مهو ع ب  رأل أذنهو و عو  يم ع صظ  فشضظ   مهو.

 :في البيع حكمة تشريع الخيارالمطلب الثا ي: 
 أي  عاا همو تيرااأل فةاا قص أي فةخلاال فةااذب واا  يظاا ه أث ااوء فةب ااع يفة،اارفء هااأل
و ةظااال رب ع راا   يجاا ت فةخ ااو  داابث  واا   اا  ه باايس ماافن فةثاااوئع يفةم،اا  ممااو

 فةعوواااا    اااان فة اااار  ترااااع يكااااذف  فةخاااايس يفة  ااااواع مف همااااو يةظفااااق قق وهمااااو
 فةمب اع دايم  يق  األ  يفةب اع  فةب اع     ريار   وةمثوتةا    ضاأل  شنه   (فةم، رب  

ر  ر فتااه رع اا    فةعفااز  م جاا ت  يفاا ا  فةساايم  ييصاا   فةعفااز   اان  ش      خفاا 

 
 .(20/41فةم د    فةفقه    ياف و فشيووس م ية  فةك يت   (1 
 .(2/150  فةقوهرو - ب  فةرقمن فةببيرب  مر ث  فةصفو   فةفقه  لى فةمذفهز فش  ع  (2 
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 ال ماو ملابيخ رف  ار  فةرضاو     فأل ر فته ي     قق ق  فةب ع  رأل تفبل  فةرضو
 (1  ه.  رضى

 :تينلعالمطلب الثالث: أ سام خيار العيبح وفيه مس

 الخيار:التقسيم بحسب طبيعة المسعلة األول : 
  مباارت  ثباات  مااو يإ فتب  رااوةظرمأل قرمااأل إةااى طب ع ااه  ظسااز  فةخ ااو    قساام
 فة،اااارفئط يتظقاااار فة،اااار أل فةساااابز  يجاااا ت    اااا   فةخ ااااو  رف ،ااااأ  فة،ااااو ع قراااام

 ت ،ااأ ماال ةق ومهااو  فراا رفط أي فتفااوم  لااى ت  واا  ال فةخ ااو فا  رهااذا فةم ل  اا  
 فت فتب أمااو حالعيههب خيههار: ومثالههه ااه   ق ومهااو   ااط فةااذب دااببهو يواا ع ةمباارت 

 (2 فةعوو . إ فتو  ن   ،أ  فةذب ره 

وعيهوب  حظهاهرةعيهوب   المسعلة الثا ية: التقسيم بحسهب بيهان العيهوبح إله 
  .خفية

   العيوب الظاهرة: -أ
  يهااأل م فاار يهااأل فةعفاا   فة ااأل تكاا   مف  اا  يظااوهرو رااأل فةمب ااع ية ساات بف اا 

  لفهو ةله  هو ةل و   يرفهو ص   كثفرو  م هو:

  :منها حعيوب الدواب -1

 ةألضظ    يفةعرجوء. فشذ    يمق    فةع  

  
 

/ 5  مفاريا ا فةعلم ا  فةمر ثا   أم   رر من مسع ت من أقم  فةكوداونأل    فةص وئع  م فئع  (1 
274). 

 .(297/ 5   ألفةكودون  م فئع فةص وئع رأل ترتفز فة،رفئع (2 
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 :ح منهاعيوب األرض -2

 رفهو  يجفورهو من فةموء. فتنثوا    خ صيق   تر  هو ةلسرن يتعذ 

 :ح منهاعيوب الدور -3

 جو هاو  أي دا ء أي فشب،و  ي  خ فة  فراذ  فنكسو   أي  فةب  ف   تص ع
 فةسوكن. أي  وةب وء ت ر ص ع  م ضع مبوي و

 :ح منهاعيوب الكتب -4

 قثا ب هو  يض وع  ع هو  يكثرو فةخ أ رفهو.تل  أي فوهو ي 

 :ح منهاعيوب الثياب -5

 كثرو فةخرم رفهو يض قهو  يت بسهو  ي  خ ايفل فةثقع م هو.

 العيوب الخفية: -ب
  يهاأل فة األ يواع هأل فةعف   فة أل تكا   راأل جا س فةمب اع يهفار ظاوهرو  ل اه

 .فةفقهوء ةخفوئهوفةخيس رأل قرمهو مفن 

ح المشههتر  فههي ردهههاحهه  مههن حيههث الخفيههة  العيههوب أ ههواع المطلههب الرابههع:
 : مسائلثيث وفيه 

 ويمكن أن  لخصها في مثال:

  ة  فر رم إنسو   دلع  ال ي عرس صيقهو إال  معرر  ج رهو  ر ج هو رود و 
يرا   ةفساوتهو ق ما   أي يرا   ةاه ق ما   أي يرا    ع اهو صااظ ا  ال رذماو أ 

يفبااا يس مااافن فةفقهاااوء رااااأل   رلكااال قوةااا  نلااارو بوصاااا  مهاااو  ي ع اااهو رودااا  
 قرمهو.
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ح يمكههن اال تفههاع بهههح وال إن لههم يكههن لفسههاد المبيههع  يمههةاألولهه :  مسههعلةال
 اختلف فيها الفقهاء عل   ولين:

 القول األول: الجمهور
 ماان فةعقا   رساوت   ااه تبافن هاذف ش  كلااه   اوةثمن فةثاوئع  لااى  رجاع فةم،ا رب  أ 

 ع ااه  يةاا و نفااع ال مااو م ااع يصااا يال ع ااه  نفااع ال مااو  لااى يوااع ةك نااه أصااله 
فةب اع  ركاأ    (1 ةاه. ق ما  ال إذ  ع ه  روئ و ال شنه فةثوئع  إةى فةب ع   رت   أ    ل ه

 ةم   عق  أصي   ييرجع فةثمن ةموةكه فشصلأل يه  فةم، رب.

 القول الثا ي: المالكية
  لاى فالطايع يمران ال ماو  أ  فةم، رب ال  رجع  لى فةثوئع  وةثمن كله  ش

  لااى ةلم،اا رب  ق ما  يال و  فثاا   يرا    ال فةمب ااع  رذنااه ذفا  راأل رم غفاا   إال  فثاه
 (2 . ه ع عمل فةرت  ي، رط أ  ال  إذةك نلفر رأل فةثوئع

الجمهور في هذع المسعلة  هد و فهوا بجا هب المشهتر ح  ن أن  ومما سب  يتبي  
غشهههه  ِمد  فتميهههزوا بحمايهههة المسهههتهلاح واالحتيهههاط لههههح والمحافظهههة علههه  عههه  

 وغبنه.

  

 
يظفاااى مااان رااارس   فة اااوةبفن  يضااا ي   (842/ 5فةكوداااونأل فةظ فاااأل    فةصااا وئع مااا فئع (1 

  (487 - 486/ 3مفاااريا   - فتدااايمأل فةمر اااز  تظقفااار اهفااار فة،اااوييش  ة ااا يب ف
  .(186 185/ 4     مر ث  فةقوهرو ب    من أقم  من مظم  من و فم   فةمغ ألي 

  مفااااريا -صااااوت  تف   فةماااوةكأل فةخررااااأل    بااا  ماااان ظماااا م  بلفااال مخ صاااار رااارر (2 
 5\131). 
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يمكههن اال تفههاع بههها فههي ح و كههان لفسههاد المبيههع  يمههة نالثا يههة: إمسههعلة ال
 الجملةح اختلف فيها الفقهاء عل  أ وال:

 القول األول: الحنفية
 ش     ا ت   ةلم،اا رب  رلا و فةبملا  رااأل  اه فالن فاوع يمراان تفخ ماو فةفودا   هاذف أ   

 يواات   ل ااه كااو  فةااذب فة صاا   لااى فةاارت  يواات  فةماارتيت  يراا    أ  فةاارت  راارطَ 
  عفبافن  معفثاو اةارت   ت   رلا    وةكسر   افئ     عفز   ز تعف    هشن      ج    يةم  فةقثت 

   (1 فةرت. ررط رونع خ
 فةظ ف ا  يوفا ف  بوناز فة ااوجر راأل قمو  اه يقمويا  فةسالع   قفاار  يه او نارم أ   

ناااه دف  ااار  مرج  هاااو إة اااه  شنهاااو برجااات م اااه دااال م   يدااا رجع ةاااه معفثااا  إ
  عفز ةم يظ ثه ه  م فسه  يإنمو أق ثه فةم، رب.

 القول الثا ي: المالكية
ف  رودا   ر  ركسارا ر جا ا فة غفا   وبال  ل ه فالطيع يمرن  ممو  كو   إ   فةعفز   أ 

 تةاو كسارا  راأل فةم، رب   لى رألء يال فةثمن   بم ع  فةثوئع   لى   رجع  رذنه
   (2 ال. أخ فةثوئع

يه و نرم أ  فةموةك   بوةف ف فةظ ف    ر وف ف  بونز فةم، رب  قفر نلريف أ  
فةم، رب و  ت ر   فسوت فةمب اع  ركاو  ةاه فةظار  ودا رتفت جم اع فةاثمن  تي  

 فة وجر رأل هي  دلع ه.ر إةى ت ر  فة ل

  

 
 .(184/ 5  كودونأل   فةفةص وئع م فئع (1 
 .(131\5   ةخررألف  بلفل رمخ ص ررر (2 
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 القول الثالث: الشافعية
 يال  رساارا  إال فةفسااوت  ذةااك  لااى   واا  ال كااو  ف إ وهاار   فةاارت  ةااه فةم،اا رب  أ 

 (1 .معذي  شنه فشظهر   لى فةكسر أ ب يغرخ

يه و نرم أ  فةموةك   يفة،ورا   بوةف ف فةظ ف    ر وف ف  بونز فةم، رب  قفر 
ت اار   فسااوت فةمب ااع  ركااو  ةااه فةظاار  وداا رتفت جم ااع نلااريف أ  فةم،اا رب واا  

 فةثمن  تي  فة لر إةى ت ر  فة وجر رأل هي  دلع ه.

 القول الرابع: الحنابلة
  ف  يكااو  ةمعفثااه ق ماا  مرساا    فةكساار ماا ي   فةمب ااع فداا عيخ يمراان ال كااو  إ 

  فثااه أ ب أباذ  ي افن فةاثمن  يأبااذ  فةكسار أ ب ي ت   تا مافن مخفا ر روةم،ا رب 
 (2 يمعفثه. صظ ظه مفن مو وسط يه 

فةثاوئع يفةم،ا رب  راأثب  ف جر مافن فة او ويدا     ويه و نرم أ  فةظ وملا  يوفا ف م وفا  
ةل وجر قر فةعفز رأل مب عه  عا  كسارا إ  كاو  ةاه ق ما   كماو أثب ا ف ةلم،ا رب 
قااار أباااذ أ ب فةعفاااز ينقصاااو  فةاااثمن مااان فة اااوجر أي  ت فةمعفاااز ماااع أ ب 

 ذ فةثمن كومي.  فةكسر إةى فة وجر يأب

  

 
 -فتداايمأل فةمر ااز  تظقفاار اهفار فة،ااوييش  اا يب   يظفااى مان اكريااو فةفة ااوةبفن  يضا  (1 

 (485/ 3   مفريا
تف  إق ااوء    لااأل ماان داال مو  فةماارتفيب   : فتنصااوس رااأل معرراا  فةاارفجا ماان فةخاايس (2 

 (.4/424مفريا     – فة رفه فةعر أل
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اختلههف فيههها  دون بعههيح االثالثههة: إذا كههان بعههي المبيههع فاسههدً  مسههعلةال
 الفقهاء عل  أ وال:

 القول األول: الحنفية
 يواع فةب اع أ  ظهار فةاثمن  شناه   بم اع  فةثاوئع   لى  ف  جعكثفر    فةفود    كو   إ 
 فةقاا   ذةااك رااأل   اال يإذف  مااول  ةاا و أنااه تباافن شنااه  ااوطي  فةفوداا   فةقاا   رااأل

 (1 فةثووأل. رأل يفس  

ه و ررو ف مفن فةكثفر يفةقلفل  رقوخ فةكثفر مقوخ فةسلع  كلهو  ي جظا ف فةعمال  اه 
  لى فةقلفل.

 القول الثا ي: المالكية
 أي ةااام  ااا ة و  وئعاااه وتةااا    جاااع  بم اااع فةاااثمن  دااا فء ق مااا   ةثع اااه كاااو  إ 

 (2 .ةم يرسرا أخ فةم، رب  كسرايد فء  
ه ااو ةاام يفرواا ف ماافن فةقلفاال يفةكثفاار  يإنمااو نلااريف إةااى مباارت فةفسااوت داا فء كااو  

 ولفي  أي كثفرف   رأيجب ف ع ه  ت جم ع فةثمن. 

 القول الثالث: الشافعية

 (3 .فةمب ع من جبء ة قص  فةثمن من  ببء  رجع

 
 .(284/ 5  مفريا ا فةعلم   فةمر ث   ةلكودونأل  فةص وئع م فئع (1 
 تف   فةماوةكأل فة دا وأل  ررا  مان أقما  من مظم   ةفةكبفر  فة،رر   لى  فة د وأل  قور    (2 

 (114,  113/ 3مفريا   -فةفكر
/ 3  مفااااريا -فتدااايمأل فةمر اااز  تظقفااار اهفااار فة،ااااوييش ة اااا يب ف  فة اااوةبفن  يضااا  (3 

487) 
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 مفن فةمب ع دلم و يمعفثو يأبذيف  وش ب. فةثمن ررم ه و نلريف إةى 

 القول الرابع: الحنابلة
 يأباذ  فةكسار أ ب ي ت  ا ت    مافن مخف ر   ف  روةم، رب إ  كو  ةمعفثه ق م  مرس    

  1 .يمعفثه صظ ظه مفن مو وسط يه    فثه أ ب أبذ  ي فن فةثمن 
فةثاوئع يفةم،ا رب   و مافن فة اوجرو يدا   يه و يوف ف كمو رأل فةمسأة  فةسو ق  م وفا  

رااأثب  ف ةل ااوجر قاار فةعفااز رااأل مب عااه  عاا  كساارا إ  كااو  ةااه ق ماا   كمااو أثب اا ف 
ةلم، رب قار أباذ أ ب فةعفاز ينقصاو  فةاثمن مان فة اوجر أي  ت فةمعفاز ماع 

 أ ب فةكسر إةى فة وجر يأبذ فةثمن كومي.  
  

 
 (261/  4  فةقوهرو مر ث   و فم   المن فةمغ أل (1 
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 :خيار العيب وأثرع في مشروعية عقد البيعالمبحث الثا ي: 

 :وآثارع ثبوت خيار العيب للمشتر  ومشروعيتهب األول: المطل
 معرراا  رااأل ييرجااع (1  فةفقهااوء  وتفااوم فةاارت  قاار ثباات   ،ااريطه فةعفااز  يجاا   إذف

 آمنهوا الهذين أيهها يها} تعاوةى و ةاه ذةاك يتةفال  يفةعرس  فةخبرو  أهل  إةى  فةعفز 
 يمو ح 2 { منكم تراض عن تجارة تكون  أن  إال  بالباطل  بينكم  أموالكم  تعكلوا  ال

  اه يجا   ثام رودا غله  هيماو فم اوع  جاي أ "   هاو    ضأل  وئ،   ن   يب 
 يدالم  ل اه   صالى فة باأل رقاول  با ب  هلا : فةثوئع رقول  وةعفز   ررتا   فثو
 -أ  فة بااأل - ضااأل     ااه -هرياارو أمااأل  اان ي ت  يمااو  (3 " بالضههمان الغلههة"

   مبلا ل ها  رذذف ع ه   ا رأتبل طعومو  ب ع رجلمر   م  -يدلم   ل ه  صلى  
 .(4 " مني فليس غش من":  رقول

 
   ثمااااو  مااان  لااااأل فةثااااو  أل  رخاااار فةاااا  ن فةبيلعااااأل فةاااا ووئر ك ااااب راااارر فةظقااااوئر تبفااافن (1 

 (32/  4  فةقوهرو-فشمفري  فةكبرم  فةم ثع فةظ فأل  
 /3   مفاااريا -  المااان  ررااا  فة دااا وأل  تف  فةفكااارفةكبفااار فة،ااارر  لاااى فة دااا وأل قورااا  ي 

108) 
 أقماا فةخ فز ماان مظماا  فةاا  ن  ة،اامو فةم هااوج أةفااو  معااونأل معرراا  إةااى فةمظ ااوج يمغ ااأل

 (63/ 2   مفريا -فة،ورعأل  تف فةفكر فة،ر ف أل
 (108/  4 فةقوهرو مر ث   و فم  المن فةمغ ألي 
 29/  فة سوء  د  و (2 
 فةظااوكم  باا   أماا   باا   ماان مظماا ة  فةصااظ ظفن  لااى فةمساا    رااأل  فةظااوكم أبرجااه (3 

 - مفاااااريا - فةعلم ااااا  فةك اااااز تف  .فةاااااذهبأل ييفرقاااااه يصاااااظظه(18/  2  فة  ساااااوم  ب 
 .  و فةقوت   ب  مص فى:  تظقفر

 -فةعر اااأل فة ااارفه إق اااوء تف   فة  ساااوم  ب  فةق،ااافرب  فةظباااوج مااان مسااالمصاااظ ا مسااالم   (4 
 (1/99  .فةثووأل  ب  رضفت  مظم : تظقفر  مفريا 



 

 

1259 

 الثالث والثالثونحولية كلية أصول الدين العدد 

فليس هناك خيف بين الفقههاء فهي إرفهاع السهلعة المباعهة إذا كهان العيهب 
 .ح كما تم  تقريرع سابًقاا لقيمتهامنقًص 

    ضاأل مساع ت  فمان  ان  ي ت   ةماو   المصهراة  عله   العيهب  الفقهاء   اس  و د
 محفلههة شههاة اشههتر   مههن: "  يداالم  ل ااه   صاالى    داا ل وااول: وااول   ااه
 (1 " تمر من صاعا معها فليرد فردها

 ةاااه ة سااالم فةاااثمن ماااذل فةم،ااا رب  يش   اااه  يفةااارت  فةعفاااز  ثبااا ا   لاااى  ااا ل يهاااذف
 فةمب اااع راااأل فةسااايم  يش  فةااارت  ةاااه كاااو  ذةاااك ةاااه يسااالم ةااام يةماااو دااال مو فةمب ااع

   كومااال يال  اااوةمب ع  فالن فاااوع فةم،ااا رب  هااار   ش   اااوتو  فةم،ااا رب  م ل  ااا 
  فةمب ااع جم ااع ةااه ة ساالم إال فةااثمن جم ااع  اا رع ةاام يشنااه  ساايم ه  إال فالن فااوع

 روتات  راذذف نصاو  كوةم،اريط  رهاأل  تالةا    فةعقا    راأل  م،ريط   فةسيم   ركونت 
 (2 فةخ و . ةه كو  فةمسويفو 

 للمشتر  عند  يام خيار العيب: آثار ثبوت الخيارما مسعلة: 

 : مذاهب ثيثة عل  هذع المسعلة في الفقهاء اختلف

 القول األول: الحنفية والشافعية

 .فةثمن  بم ع فتمسو  أي فةرت  همو أمرين مفن فة خففر

 
 - مفااريا - فة موماا  ,كثفاار فماان تف  فةثخااو ب  إداامو فل ماان مظماا صااظ ا فةثخااو ب  ة (1 

 (2/755  .فةثغو ت ز مص فى. ت:  تظقفر
 يفةمظفل : أب فةلبن فةمم لئ رأل فة رع.  
 مظما  مان  لاأل من مظم ة فشبثو   م  قى ررر فشب و  دف  أقوت ر من  فشيطو   نفل  (2 

 (5/327  .مفريا –فةبفل تف  فة، كونأل 
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 فةعقااا   يفسااا  أ : فث ااافن أمااارين مااافن رفةم،ااا رب يخفااا  : اأيضااا ي اثاااو و
 ييمسااااك فةعقاااا   يم ااااأل أ  أي فةااااثمن  ييساااا رت   فةمعفااااز  فةمب ااااع يياااارت 

 (1  وش ب. فةثوئع  لى  رجع أ  تي   فةثمن  بم ع فةمعفز 

 القول الثا ي: الحنابلة 

فة خففاار ماافن أماارين فث اافن همااو: فةاارت أي فتمسااو  مااع فش ب يةاا  ةاام 
   عذ  فةرت  يد فء  ضأل فةثوئع م رع فش ب أي دخط  ه.

فش ب  اااضتب إةاااى فةر اااو  رظف ئاااذ يفدااا ث  ف ماااو إذف كاااو  فتمساااو  ماااع 
و  يمثوةاه: رارفء قلاأل ر ا  ير   فة خففر مفن فةرت أي فتمساو  مبونا  

مبن ه ت فهم ر    يررفء وففب ممو يبرب ع اه فةر او  إذف فرا رفا  مثلاه  
أباذ فش ب  ش    رل و ةه إال فةرت أي فتمسو  مبون و   و ثم يج ا معفث  

 (2 فةف ل. ضتب إةى   و رأل هذف فةمثول 

 القول الثالث: المالكية
 فةقلفاال: وهوةثاا   ييساام نه - فة ساافر يفةعفااز  فةكثفاار  فةعفااز  ماافن فة فرواا 

 فةمب ااع   ااه   فااك ال فةااذب جاا ف   فةقلفاال فةعفااز  إباارفج  عاا     فةم  دااط
 ةه(. قرم ال شنه

  ،رو   %10:    ر    فمن        تق  را  لى فةرفجا    يالكثير العيب  ففي
 فةموئ . رأل

 
فةمبماااا ع  ( ي289  288/ 5  مفااااريا ا فةعلم اااا  فةمر ثاااا  ةلكودااااونأل  فةصاااا وئع ماااا فئع (1 

 (12/167  مفريا -  تف  فةفكرل  يب ة
 تف ةلبهااا تأل    فةق اااوع ك،اااوس( ي 109 4/111  فةقاااوهرو مر ثااا   و فمااا  المااان فةمغ اااأل (2 

   (218/ 3فةك ز فةعلم    
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 راأل فةظرام يهاذف أ ب  ماي و مبونا   يفتمساو  فةارت  مافن  فةم، رب   يخف ر
 فةكثفر. فةعفز 

 فةعقااو فا   فشصاا ل ماافن فة فرياار روةم،ااه   المتوسهه  بالعيهه رااأل أمااو
 (: فةعقو    ف مو يهأل  فةعري   ي فن( ينظ هو تي  من

 ةااه ماال  فةم  دااط فةعفااز  مهااذف فةاارت  ةلم،اا رب  يراا    ال لعقههاراتف رفااأل
 .  وش ب فةرج ع

  فةارت  رفهاو يباز  هأنا   فةم ينا  راأل فةريفياوا  رلاوهر   العهروض  راأل  أمو
 ال كوشصا ل فةعاري    إ   :  يوفل.  فكثفر    أي  وم  د     فةعفز   كو   د فء
 (1  وةق م . فةرج ع ع ه يإنمو  فةم  دط فةعفز  رأل  فةرت  يبز 

 العيب:وفود البائع المشتر  بحكم إعيم  :  يالمطلب الثا 

 لاى أناه يباز  لاى فةثاوئع إذف  لام رافئو  اوةمب ع أ  يخبار  اه   اتف  الفقهاء 
ن ةاه يال   ةو  ل ه  مل  باف   فةم، رب  ية  كو  ذةك فة،ألء من رأنه فةخفوء 

و  ييظرخ  ل ه   خ فةب و  ييأثم  شناه يع بار نا ع مان فةغاش و يفضظ  و روع   م ون  
فةثوئع رقط  مال  لاى كال مان   يفت يخ  وةعفز ة و يفجز  لى  فةم هأل   ه

 لم  وةعفز  ع بز  ل اه تبفف اه ةلم،ا رب وبال أ   ا م فةب اع  يهاذا مان ققا م 
فتديخ يمقوص ا رأل فة  وصا مفن فةمسالمفن  يأ  يظاز فةمارء شب اه فةمسالم 

هه  رذذف ةم   مرن من مل   صظه يي ج   مو يظثه ة فسه  ري يغ،ه يال يخ  ه 
ع  فةب ع  كو  من قار فةم،ا رب فةفسا  يفةارت  راذذف تب و  فةعفز ةلم، رب إال  

 - فة بااأل ش   ةعفااز صااا فةب ااع مااع فتثاام يفةمعصاا  ف  يوااع فةب ااع مااع ك مااو
 

 ف  فةغااااار  فتدااااايمألت  مظمااااا  مااااان أقمااااا  مااااان  رااااا  فةقرطباااااألفةمقااااا موا فةممهااااا فا ة (1 
 2/101) 
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ييااااأثم  (2  صااااظ ا وةب عراااا (1 " فة صااااري   ااان نهااااى"  -يداااالم  ل ااااه   صااالى
 صلى -فة بأل دمعت :  وول   ه    ضأل   ومر  من   قث  يةظ  ر (3 ةلغش 

  م عو  أب ه من   وع ةمسلم  يظل يال فةمسلم   أب  فةمسلم :"يق ل  -يدلم   ل ه  
 وول:  وول - ضأل     ه -فشدقع من يفثل  ي ن  (4 "ةه مف  ه إال  فز  يع ه

 مااو  باافن إال راافئو  ب ااع شقاا   يظاال ال:" -يداالم  ل ااه   صاالى -    داا ل
 (5 ."مف ه إال ذةك يعلم ةمن يظل يال ع ه 

  :عند المذاهب الفقهية األربعة بالعيب المبيع شروط رد:  ثالثالمطلب ال

 ا:أن يكون العيب  ديمً  -1

 وباال داا فء فةثااوئع  لااى هااذف فة،اارط  يأنااه إذف قاا ه فةعفااز   اا   اتفهه  الفقهههاء
 ةام إذف فةارت  ةلم،ا رب  ع را    فةمب اع  يتسالم فةقاثت  وبال أي  عا ا معاه  أي  فةعق  

  إافة ه من   مرن

 
 3   .فةثووأل  ب  رضفت مظم : تظقفر مفريا  -فةعر أل فة رفه إق وء تف صظ ا مسلم    (1 

/ 1155 ) 
 (31/  4 فةقوهرو-فشمفري  فةكبرم  فةم ثع ةلبيلعأل فةظ فأل    فةظقوئر  تبففن (2 
 (120  119/ 2   مفريا -  المن  رر   تف فةفكرفة د وأل قور  ي 

-تف فةفكااار  عمفااارو  فةملقاااز  فةرةساااأل أقمااا  فةااا  ن ،اااهو ة  فةمظلاااأل  لاااى  مفااارو يقورااا  
  (245 /2 مفريا

 (109/  4  .فةقوهرو مر ث    و فم  المن فةمغ ألي 
 .102ع ع بر مظرم و  ةظ  ر   من هش رل و م أل(.  يفا مسلم   وم فةظ  ر:  (3 
 مظم : تظقفر مفريا  -فةفكر تف : تف فة ،ر فةقبيي أل   بي  من  مظم د ن فمن موجه ة  (4 

 (2/755  فةثووأل  ب  رضفت
 (3/491  مصر – ورطث  مضدس : فة ،ر تف  فة،فثونأل  ق بل من أقم   أقم مس     (5 
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  ت. ري إافة ه من تمرن رذ  م،ق   مي

 عدم اشتراط البراءة: -2

 . فز  كل من مربء أنأل  لى  عت  : يق ل أ  فةبرفءو يص  و
 اختلف الفقهاء في هذا الشرط عل  أ وال:

 القول األول: الحنفية
  ااارت  يال  فاااز  كااال مااان أ  فةب ااع  ،ااارط فةبااارفءو مااان كااال  فاااز: جاااوئب  ييبااارأ

 فةثاااوئع  راااذذف وبااال فةم،ااا رب  ققااا م  مااان قااار  وةعفاااز  فةااارت  ش  يذةاااك  ظاااول 
و   يإ  كوناات ه ااو  جهوةاا   رذنهااو مغ فاار فة فجثاا  فةظقاا م  كسااوئر دااقط أدااق ه

 (1 .دقوط وت
 القول الثا ي: المالكية 

ال يعلمه تي  ماو يعلماه  يال  بارأ راأل هفار روفر   برأ فةثوئع من كل  فز رأل فة
 (2  ظول. فةروفر

 القول الثالث: الشافعية
 فز رأل فةظف ف  ال يعلمه تي  مو يعلمه  يال  برأ رأل هفر  برأ فةثوئع من كل 

 (3  ظول. ظف ف فة

 
 (172   171/  5  مفريا ا فةعلم   فةمر ث ةلكودونأل    فةص وئع م فئع (1 
 مر   د  من  با    مان مظما  مان  با  فةبار مان أل مش  فةكورأل رأل رقه أهل فةم      (2 

  وصم فة مرب فةقرطبأل 
 فةريااااو  -مر ثاااا  فةريااااو  فةظ  ثاااا   مظماااا  أقفاااا  يةاااا  موتيااااك فةم  ي ااااونأل مظماااا  تظقفاااار:

 2/712) 
 \ 3 مفاااريا  -فتدااايمأل فةمر اااز   تظقفااار اهفااار فة،اااوييش ةل ااا يب  فة اااوةبفن  يضااا  (3 

472  473) 
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  بااافن ة اااو مماااو دااابر أ  فةموةك ااا  يفة،اااورا   ال يبفااابي  فةبااارفءو مااان فةعفااا   
   . ود ث وء فةروفر يفةظف ف 

 : الحنابلةرابعالقول ال
 ةام ع ماو فةغار   او   مان شناه يذةك يعلم  ةم أي فةثوئع  ه   لم  د فء   برأ  ال  أنه

 (1  لمه. إذف يفةغش فةغبن  و   يمن فةثوئع  يعلمه
دا فء  لمهاو فةثاوئع و   بفن ة و أ  فةظ ومل  ال يبفبي  فةبرفءو من فةعف   م لقا  

 أخ ةم يعلمهو.
يهاا  فةقاا ل فشداالم رااأل قفااق قاار فةم،اا رب إذف تباافن ةااه  فااز رااأل فةساالع   عاا  

روراا رفط فةباارفءو م هااو ع ااه هاار  كبفاار  لااى   يش  أهلااز فةعفاا   مخف اا   ذةااك
 .فةم، رب 

 رضا البائع في الرد بالعيب: -3
يه  أنه هل ي، رط  ضو فةثوئع ت جوع فةمب ع أخ  رجع  ل ه فةمب اع يةا  تي  

  ضوا؟

 اختلف فيه الفقهاء عل   ولين:

 القول األول: الجمهور 
 كاااو  دااا فء قاااوكم  قرااام إةاااى يال فةثاااوئع  ضاااو إةاااى يظ اااوج ال  وةعفاااز  فةااارت  أ 

ح أل هه المنفهردة المشهتر   بهررادة يثبه  وإ ما  فةثوئع   أي  فةم، رب        رأل  فةمب ع

 
 (135/  4  فةقوهرو مر ث   و فم   المن فةمغ أل (1 
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يها  فشظهاار  شناه قاار ةلم،ا رب  رااي نا ع مبااوال   (1 .حه  خههالص للمشههتر  
 ةلثوئع أ    واع فةم، رب رأل قق وه.

 القول الثا ي: الحنفية
  ااا   راااأل فةمب اااع كاااو  إذف قاااوكم قرااام أي فةثاااوئع  ضاااو  وةعفاااز  ةلااارت  ي،ااا رط أناااه

 و وق ا   كاو  إذف أماو   وةعقا   فةاثمن  من  رألء  يقوملهو  ال  فشيصوس  ش   فةم، رب 
 قوجاا  تي   فةم،اا رب   قاا ل قصاا ل فةاارت  رااأل فةبمهاا   ف فرقاا   ر فةثااوئع  اا   رااأل
 (2 .من فةثوئع ترف   أي وو   و وء إةى

 تمسا المشتر  بالمبيع المعيب مع األرش: -4

 أ  تي   فةعفااز   ااأ ب طوةااز ي  فةمعفااز   ااوةمب ع فةم،اا رب  تمسااك إذف صههورته:
 ةلم،ااا رب  ييع اااأل فةااارت  يم اااع تصااارس أي نقصاااو  أي اياااوتو فةمب اااع  لاااى ي ااارأ
 . وش ب فةم وةث  رأل فةظر

 مذاهب: ثيثة عل  هذع المسعلة في الفقهاء اختلف 

 القول األول: الحنفية والشافعية
 فةعفااز  ش  نقصااو  ييأبااذ  فةمعفااز   ااوةمب ع   مسااك أ  ةااه ةاا و فةم،اا رب  أ 

 يش  فةعقاا   مباارت  رااأل فةااثمن ماان  ،ااألء لقومااَ ت   ال يفشيصااوس  يصاا  فةفوئاات 
 

  (91/ 3  مفريا -فةفكر تف  المن  رر  فة د وأل  قور   (1 
ماان أمااأل فةخفاار ماان دااوةم فةعمرفنااأل  فةظساافن يظفااى ألمااش فةب ااو  رااأل مااذهز فتمااوخ فة،ااورعألي 

 وودم مظم  فة   ب   تظقفر:فة م أل فة،ورعأل
 (125/  4  فةقوهرو مر ث   و فم  المن فةمغ ألي  (5/287  ج و –تف  فةم هوج 

م ثعاا    عباا    ماان مظماا ت ماان ماا تيت فةم صاالأل فةبلاا قألة فالب  ااو  ة علفاال فةمخ ااو   (2 
 (2/18  فةقوهرو –فةظلبأل 
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 يتراع  اه  رف  ار  فةمسامى مان  أوال ملكاه  ان فةمب اع مابيفل  ر   ةم  فةثوئع
و  فةم،ا رب   فة ر   ان   وةمعفاز  فة مساك يش  ت ار ا ما ي    اوةرت  ممران أي ا 

 (1  وة قصو . فةرج ع ييم  ع  ه فةرضو  لى تالة 

 م اه ة،األء فةقثت  وبل فةمب ع مثعت   فةعفز   فةم، رب   يج    إ :  الحنفية  و ال
  ت  راااوء يإ  فةاااثمن  جم اااع يةبماااه  وةكااال  ضاااأل راااوء إ   وةخ اااو  روةم،ااا رب 

 ال فةصاافق  ش  فةااثمن  ماان  ظصاا ه بوصاا  فةمعفااز   اارت  أ  ةااه يةاا و  فةكاال
 .  وطل تمومهو وبل فةصفق  يتفرير فةقثت  وبل ةهو تموخ
 راذ   يتقا  رف قق قا  فيفقا    ورافئ   فةمب اع كاو  راذ    فةقثت    ع    فةعفز   كو   يإ 

 جم اع يفدا رت  فةكال  ت  راوء يإ  فةاثمن   رالي  ل  وةكا  ضأل روء  إ   فةم، رب 
 . فةثمن من  ظص ه بوص  فةمعفز  و    رت  أ  ةه ية و فةثمن 

 إال فةكاال  اارت   أ  ةااه رلاا و  يتقاا  رف قق قاا  أراا وءمقساام  لااى فةمب ااع  كااو  يإ 
 (2 فةثمن. من  ظص ه بوص  فةمعفز   رت   أ  يةه فة رفضأل      

 إ  فةااثعت   ت   يفقاا و صاافق  رااأل راافئفن ةم،اا رب  ةاا و نااهإ و ههال الشههافعية:
  ااه  ضااأل رااذ  فةثااوئع   لااى فة ،ااق ص  ماان ع ااه ةمااو  ملكااه افل مااو فةثااووأل كاو 

 فةعفااز   اارس  ااأ   ملكااه  اان افل فةثااووأل كااو  يإ  فشصااا   لااى جااوا فةثااوئع
 كمااو  فةق ااع  اوةم ع: أصاظهمو طريقااو  فةثاووأل  ت  رفااأل فةمب اع   عاات  م اع  عا  
 (3 ملكه. رأل  وق و كو  ة 

 
 فة اااوةبفن  يضااا ي  (288/ 5  مفاااريا ا فةعلم ااا  فةمر ثااا  ةلكوداااونأل   فةصااا وئع مااا فئع (1 

 (478/  3 مفريا  -فالديمى  زفةمر  ةل  يم 
 (287/ 5  مفريا ا فةعلم   فةمر ث  ةلكودونأل   فةص وئع م فئع (2 
 (486/ 3  مفريا  -فتديمأل فةمر ز  ةل  يب  فة وةبفن  يض  (3 
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 القول الثا ي: المالكية 

 في    ا ا فةعف    من  ،ألء   غفر يةم فةمب ع  رأل و فث   يج   إذف  فةم، رب   أ 
 .احيوا ً  أو عروضا أو عقارا يكون   أن إما:  يخلو

  اارت  أ  ماافن ريخفاا   فةم،اا رب  أ  رااأل باايس رااي الحيههوان فههي العيههب كااو  رااذ 
 .ةه رألء يال يمسك أي  ثم ه ييأبذ  فةمب ع

 يسافرف كاو  إ : ع قا ل يفةكثفار  فة سافر فةعفز   مفن  يفرم   رموةك  اعقارً   كو   يإ 
 فةااارت  يجاااز  فكثفااار   كاااو  يإ  فش ب  يهااا  فةعفاااز  ق مااا  ييجبااات  فةااارت  يباااز  ةااام

 .فةثمن  بم ع فةعفز   ذدقوط   مسك أي فةثمن  بم ع

  م بةااا  فةظرااام هاااذف راااأل ة سااات  أنهاااو فةماااذهز  راااأل روةم،اااه    العهههروض ماااويأ
 فةفق ااه فب ااو ا فةااذب يهاا  فةمااذهز  رااأل فشصاا ل  م بةاا  إنهااو: يوفاال فشصاا ل 

 فشصااا ل مااافن فةمع اااى هاااذف راااأل رااارم  ال إناااه: يقااا ل يكاااو   ام  مااان  رااار أمااا 
 فشصاا ل راأل يفةقلفال فةكثفار فةعفااز  مافن م يفار   مان  لاابخ هاذف ي لاى يفةعاري  

 (1 فةعري . رألمف همو  يفرم  أ 

 القول الثالث: الحنابلة 

 ةاااام يةاااا  ذةااااك  رلااااه فةاااا قص  أ ب يأبااااذ  فةمعفااااز  إمسااااو  أ فت  إذف فةم،اااا رب  أ 
 ةام  فاز   لاى ظهار شناه  اه   دخط  أي  فش ب  م رع  فةثوئع   ضأل   فةرت      عذ  
 مااان جااابء  ل اااه راااوا  يشناااه    ااا ا ز تعفااا   ةااا  كماااو فش ب ةاااه ركاااو   اااه  يعلااام

 فةعا    أ   لاى ترفضا و فةم ثويعفن يش  ع ضه   فةم وةث  ةه  ركونت   فةمب ع 
 يمااع   فةمعاا    ماان جاابء يقوملااه فةعاا    ماان جاابء ركاال   فةمعاا    مقوملاا  رااأل

 
 (123 -121/ 3 مفريا  -فةفكر تف المن  رر    فة د وأل قور   (1 
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   ك،ارفءفةر او إةاى يفات  ةام ماو  فش ب  يه   مب ةه  رفرجع   م ه  جبء  روا   فةعفز 
 (1 مبن ه. ر   قلأل

  :التراخيعل  الفور أو عد العلم بالعيب رد المبيع ب:  رابعالمطلب ال

 مذاهب: ثيثة عل  هذع المسعلة في الفقهاء اختلف

 القول األول: الحنفية والحنابلة

 فة رفبأل.  لى فةعفز   خ و   فةرت  أ 

  لاااى ركاااو  م ظقااار  ضااار  ةااا رع ب اااو   أناااه فة رفباااأل  لاااى  أناااه واسهههتدلوا
  (2  . ه فةرضو  لى فتمسو  م الة  يسلم ف يةم  كوةقصوص  فة رفبأل 

 القول الثا ي: المالكية 

   مفن. أي   خ إةى فة رفبأل  لى أ  فةرت  خ و  فةعفز  

 أي فةفاا خ فنق ااوء ماان جعلاا ف أنهاام  مثاال تةفاال فةظ ف اا  يفةظ وملاا   إالواسههتدلوا 
 (3  فةرضو.  لى تةفي    ت  مي فةف مفن

  

 
م صا   مان ة  فةق اوع ك،اوس( ي 163   162/  4  فةقاوهرو  مر ث    و فم   المن  فةمغ أل  (1 

   (218/ 3فةك ز فةعلم     تف أل  فةبه ت  نو  
تف     مظما  أمافن مان  مار مان  با  فةعبياب  وما  نة   فةمخ او  فةا    لى  فةمظ و    ت  (2 

 ( 5/32 مفريا-فةفكر
 (160\4  فةقوهرو مر ث   و فم  منال فةمغ أل ي
 (121/ 3  مفريا -فةفكر تف  المن  رر   فة د وأل قور   (3 
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 القول الثالث: الشافعية

  لاااى فطي اااه قاااول فةمب اااع فةم،ااا رب   ااارت   اااأ  فةفااا    لاااى  وةعفاااز  فةااارت  أ 
  (1  ذ . هفر من  وة أبفر رفث ل فةلبيخ  فةمب ع رأل فشصل ش  فةعفز 

 فةعفاز  ب او  ثبات   ثام   فةلابيخ  فةب اع  راأل  فشصال  أ   أقا همو:  بدليلين  واستدلوا
  لاى يفةبفئا   فةفا      لاى  ثب تاه  فتجماوع  مان  فةمظقار  يفةق     يهفرا   وتجموع

 ةمخوةفا  تقلافي   فةلابيخ مق  ى  لى ع ر     نص  يال إجموع  ل ه    ل  ةم  ذةك
 روة أبفر  وةمثوت و     رع فةخ و  شجل فةم،ريع فة ر  يش  أمرن  مو  فة ةفل

 . فةلبيخ قرم  ل ه ع برب  تقصفر 
 ب او  يكيهماو  رفهاو فةا ص  ةا  يت   فة،افع  قار  لاى  فةق او :  فةثاونأل  يفة ةفل

يهذف فةق ل فشظهر يفشكثر مرف اوو (2  فة ر  ة رع مل ةل ريب  ال  وة،رع  ثبت 
ةظقااا م فةعوواااا  ن  ق ااااى ال يسااا غل أقاااا همو فآلباااار   ااا   اااا خ إ فتتااااه ةساااالع  

  وت وء فةعفز رفهو.

  :سقوط خيار العيب وا تهاؤعس:  خامالمطلب ال
 ةااه  تثعااو   م  ه ااو فةخ ااو  ع راا    رسااخه  أب فةعقاا    ون هااوء    هااأل فةعفااز  ب ااو 
 يع اااه فةثااوئع إةااى فةمعفااز  فةمب اااع  ااوت  إذف ع مااو أق ونااو آثاااو ا يساا  ثع ذةااك ةكاان
 . فةم، رب  ة م قوته   فز 

 
 (56/  2  مفريا -فةفكر تف ةل،ر ف أل    فةمظ وج  مغ أل (1 
 -  تف  فةفكااريظفااى ماان رارس فة اا يب  شماأل اكريااو مظفااأل فةا  نفةمبما ع راارر فةمهااذ   (2 

 (12/138   مفريا
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 يهاذف فةعفاز  أ ب يأبذ   فةمعفز   فةب ع  إمسو    وب  و   فةعفز   ب و      هأل  كمو
 يقاااااع أ  يإماااااو فةرضاااااو   ااااان فةمعبااااار  اااااوةق ل صااااارفق  يقاااااع أ  إماااااو فالب  اااااو 
 فةرضو  لى فة فل  وة صرس

 العيب: لخيار ةوالُمنهيمن األسباب المسقطة 

  :زوال العيب  بل الرد -1
 ش  فةاارت  وباال فةعفااز  افل إذف - يفش ب فةاارت  - فةعفااز  ب ااو  يسااقط

  ابيل أ  ذةاك راأل ييسا  ب  تخل فات  وا   فةخ او  ةق اوخ فشيةاى فة،اري  
 هفاار يماان يساافر اماان رااأل ذةااك  اا م أ   لااى فةثااوئع   ذافةاا  أي م فسااه
  وةم، رب. إضرف 

 بالعيب صراحة:الرضا   -2
 صااريظ    صاا  و   ااه  باار إذف  ااه فةعلاام  عاا    وةعفااز  فةم،اا رب   ضااو
 ينظاا  فةعقاا   أجاابا  فةعفااز  ب ااو  أدااق ت   وةعفااز   ضاافت : كلفااق
    هاأل أب أصاي يساقط فةخ او  رذ   ةلرضو   فةمفف و  فةاثو فا   من  ذةك
  .معو يفش ب  فةرت  قر
 راااأل تالةااا  فةم،اااريط  فةسااايم  ةفااا فا  هااا  إنماااو فةااارت  قااار ش  ذةاااك

 نابل أناه  لى تل رق    ه فةعلم  ع    وةعفز   فةم، رب    ضأل  يإذف  فةعق  
 فةساايم  ي،اا رط ةاام يأنااه  فم اا فء ي،اا رطه ةاام أنااه أي فة،اارط  هااذف  اان

  وة ار  ي ضأل ة فسه   لر ةم رذذف  ةه فنلر   فةخ و  ثبت  يو    تالة  
 .ةه  رذف 
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 التصرفات الدالة عل  الرضا: -3
 يمبوةهاو   وة الة  ير    أ  يإمو  وصريظ   ير    أ   إمو   وةعفز   فةرضو

 فةعلاااام  عاااا   فةم،اااا رب  ماااان   جاااا    ااااأ  يذةااااك  فة صاااارروا  أي فشرعااااول
 (1  وةعفز. فةرضو  لى   ل فةمب ع رأل تصرس ز  وةعف

 

  

 
 (143 20/146فةم د    فةفقه   ة اف و فشيووس فةك ي       (1 
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 : والتوصيات ح وفيها النتائجالخاتمة

 أيت ف  أذكر مثعت فة  وئج  م هو:يرأل ب وخ هذف فةثظر 
 يأقق ا  فةعووا   يقرم  فة ،ريع رأل ذةاك  م و  فةمرفت من ب و  فةعفز  -1

 رأل فةظص ل  لى ققه.

 تع فت أن فع فةعفز فة أل يصا معهو فةم وةث   خ و  فةعفز. -2

 .يج   إ يخ فةثوئع  وةعفز  ي  خ فر رفط فةبرفءو من فةعف    -3

  ا  يجاا ت فةعفااز رااأل فةساالع  ع ظار ةلم،اا رب فةم وةثاا   خ ااو  فةعفااز  -4
 يإ جو هو  يال ي، رط  ضو فةثوئع رأل هذا فةص  و.

إذف  لم فةم، رب  وةعفز  ع باز فةم وةثا   خ او  فةعفاز  لاى فةفا     -5
 ي  خ فة أبر رأل ذةك.

 م و  فةظوالا فة أل يسقط مهو ب و  فةعفز يي  هأل. -6

 التوصيات:وأما 

 ضري و ت  ع ت فد  فةمسوئل فةم علق   وةمسوئل فةموة  . -1
ت،اااااب ع فة  فداااااوا فة اااااأل تبااااافن ققااااا م فةم عووااااا  ن  يتثصااااارهم  ظقااااا وهم  -2

 فة،ر   . 

مساأة  ب او  فةعفاز  فةفقهوء قا ل  نلرو ت أدأل   دثظونه أ  أك   و  مف  ي  
يمو يع ريهو من أقروخ  تخ خ   يك ف   فة عومل معهو  ،ريطهو  يت  ع مسوئلهو 

يفةظمااا  هلل      ع فةر اااونألرا  بماااول يقرمااا  فة ،ااارييتثصااا    فةثاااوئع يفةم،ااا رب 
 فةعوةمفن.
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 المرافع :

 مفريا  -تف  صوت   من مرر  من م ل  مظم  ةسو  فةعر   -1

 –مضدسا  فةرداوة   م  من يعقا   فةففاريا آ اوتبظفةقوم   فةمظ ط م -2
 مفريا 

 -فشيواااااوس م يةااااا  فةك يااااات/ ياف و فشيواااااوس ياف وفةم دااااا    فةفقه ااااا   -3
 فةك يت 

 مفريا  –فةمر ث  فةعلم   أم  رر من مسع ت فةكودونأل  م فئع فةص وئع -4

 مفريا  –تف  فةفكر  مظم  من  يء فةظصرفأل فة   فةمخ و  -5

 فةقوهرو –أم  فةظسن من أمأل  رر فةمرهف ونأل تف  فةظ  ر  فةه في  -6

 –ظوم فةب ااا ب تف  فةظااا  ر مخ صااار فةعيمااا  بلفااال بلفااال مااان إدااا -7
 فةقوهرو

 -قور   فةصويب  لى فة،ارر فةصاغفر أقما  فةخلا تأل تف  فةمعاو س  -8
 مفريا 

 مفريا  -تف  فةفكر دل مو  فةبمل قور   فةبمل  لى فةم هوج  -9

قوراا   فةمظلااأل  لااى فةم هااوج جاايل فةاا  ن فةمظلااأل   سااى فةظلبااأل  -10
 فةقوهرو

 وةم فةك ز فةقوهروتووئر أيةأل فة هى م ص   من   نو فةبه تأل   -11

 با  فةارقمن مان و فما  تف  فةك او     لى م ن فةمق اع  فة،رر فةكبفر -12
 فةعر أل مفريا 
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مر ثااا  فةصااافو  بااا  فةااارقمن فةببياارب  فةفقااه  لاااى فةماااذفهز فش  عاا  -13
 فةقوهرو

 فةمر ااااز فتداااايمأل  يضاااا  فة ااااوةبفن   يظفااااى ماااان راااارس فة اااا يب  -14
 مفريا 

 مر ث  فةقوهرو  فةقوهرو ب   من أقم  من و فم  فةمق دأل  فةمغ أل -15

رااارر مخ صااار بلفااال  مظمااا  مااان  لااا    فةخرراااأل   تف  صاااوت    -16
 مفريا 

تف  فةفكااار  مظمااا  مااان  ررااا قورااا   فة دااا وأل  لاااى فة،ااارر فةكبفااار  -17
 مفريا 

 فةقوهرو فةم ثع  فةكبرم فشمفري  ثمو  فةبيلعأل تبففن فةظقوئر  -18

 مفريا  تف  فةفكر مظم  من أقم  فة،ر ف أل أل فةمظ وجمغ  -19

فةك ااااز فةعلم ااااا  تف   فةمساااا      لااااى فةصااااظ ظفن مظماااا  فةظااااوكم -20
 مفريا 

 إق اااوء فة ااارفه فةعر اااألتف    مسااالم مااان فةظباااوج    صاااظ ا مسااالم -21
 مفريا 

 تف  فماااان كثفاااار  مظماااا  ماااان إداااامو فل فةثخااااو ب  صااااظ ا فةثخااااو ب  -22
 فة موم  مفريا 

 مفريا  تف  فةببلمظم  من  لأل فة، كونأل نفل فشيطو   -23

مر ثا  فةرياو  فةظ  ثا      دا  فة مارب   فةكورأل رأل رقه أهل فةم   ا  -24
 فةريو  

م ثعاااا    باااا   ماااان مظماااا ت فةم صاااالأل فالب  ااااو  ة علفاااال فةمخ ااااو  -25
 فةقوهروفةظلبأل 

 


