
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -دراسة مقارنة - خيار العيب في الفقه اإلسالمي
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Abstract 
The Fiqh Islamic law the basis for human system integrated; it 

represents a wealth of intellectual legislative enormous suitable for 

different ages source heavenly legislation of the Holy Quran and the 

Sunnah of the infallible peace be upon them in word and deed and a 

report, and the efforts of our scholars in devising provisions relating to acts 

of taxpayers and their judgments whether Altklevah or situation, and what 

The transaction represents the backbone of this law and the broad field of 

renewable and tender and the human need to in terms of their importance 

in the foundations of physical and economic deal for the Muslim individual 

summed scholars to research and refinement, and the survey and a 

statement of views and evidence on each transaction, and the contracts 

necessary for the parties based on the satisfaction of them, such as sales 

and leasing, mortgage, and so on. In contrast, research scholars regard to 

certified the option in one of these contracts and the impact it and prevent 

being necessary, as the Holy street made to contractors or one of them the 

right to terminate the contract after being necessary certified the option 

where, wisdom from the Almighty and to raise the damage to both parties 
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to the transaction with if not terminate, and this is evident in the overall 

transaction and any changes from the development, and the multiplicity of 

commercial goods and contrast make human submit to treatment without 

checking nor feminization and thus might be incur. 

 المقدمة

 :احلمد هلل رب العاملن والصال  والسال  عل  حممد وعل  آل  الطيبن الطاهرين وبعد
ألنـّـ  مُي ــل ثــرو  فنريــة تشــريعية هائلــة  ؛يُعــد الفقــ  االســالمي القــانون األســال للن ــا  البشــري املتنامــل

ســنة الشــريفة الصــادر  عــن تصــلح مل تلــف العصــور مصــدرها التشــري  الســماوي املتم ّــل ابلقــرآن النــر  وال
وجهود فقهائنا يف استنباط االحنا  املتعلقة لفعال املنلفـن  ،املعصومن عليهم السال  قوال  وفعال  وتقرير ا

وملــا كانـت املعــامالت ل ـل العمــود الفقـري وــ ا القـانون يف جنبتــ   ،وأحنـامهم سـواء التنليفيــة أ  الوضـعية
والعطــاء وحاجــة االنســان إليهــا مــن حيــ  أتيتهــا يف أســس التعامــل  الدنيويــة وفيهــا جمــال واســ  للتجديــد

وبيـــان اآلراء  ،واالستقصـــاء ،والتنقـــيح ،املـــادي واالقتصـــادي للفـــرد املســـلم فقـــد خّصـــها الفقهـــاء ابلبحـــ 
ومن بن ذلك العقود الالزمة للطرفن القائمة عل  أسال الرضا منهما م ل البي   ،واألدلة عل  كّل معاملة

ويف املقابل حب  الفقهاء ما يتعل  ب بوت اريـار يف أحـد هـ ه العقـود وأتثـريه  ،  والرهن وحنو ذلكواإلجار 
إذ إّن الشارع املقدل جعل للمتعاقدين أو ألحدتا ح  فسـخ العقـد بعـد ل ومـ  ب بـوت  ،علي  ومن  ل وم 

وه ا واضح يف  ،لو م يفسخحنمة من  تعاىل ولرف  الضرر ال ي قد يلح  بطريف املعاملة فيما  ،اريار في 
وتنـــوّع الســـل  التجاريـــة وتباينهـــا ُعـــل االنســـان يُقـــد  علـــ   ،جممـــل املعـــامالت ومـــا يطـــرأ عليهـــا مـــن تطـــور

ووجـود اريـار يُتـيح لـ  فسـخ م ـل هـ ه  ،املعاملة بدون فح  وال أتيّن وابلتايل قد يلحقُ  الضرر من ذلـك
وت أحد اريارات سواء كان غبن ا أو عد  رؤية أو عي  املعاملة فيما لو اشتملت عل  سب  يؤدي إىل ثب

أو غري ذلك، وألتيـة ذلـك بـّن الباحـ  أحـد هـ ه اريـارات أال وهـو خيـار العيـ  الـ ي ي بـت يف العقـد 
وب  قال مجي  فقهاء املـ اه  االسـالمية علـ  اخـتال   ،جبعل من الشارع املقدل دون اشرتاط املتعاقدين

ّن الباحــ   كــّل مــا يتعلــ  هبــ ا اريــار وأقــوال الفقهــاء وأدلــتهم  لــ ا انــت م هــ ا لــ ا بــ ،مــنهم يف ج ئياتــ 
 البح  عل  مقدمة وستة مطال  وخالة مث قائمة ابملصادر واملراج  

أّمــا املطلــ  ال ــاين فنــان  ،إذ كــان املطلــ  األول يف بيــان معــو اريــار والعيــ  يف اللغــة واالصــطال 
ــا وكــان املطلــ  الرابــ  يف بيــان  ،املطلــ  ال الــ  فنــان يف اثبــات حــ  اريــار بعنــوان أدلــة ثبــوت اريــار أّم

شرائط ثبوت اريار وجاء املطل  ارامس يف بيان معو اإلرش والت يري بين  وبن الفسخ واشتمل املطل  
أّمــا ارالــة فقــد ذكــر الباحــ  أهــم مــا توصــل إليــ  مــن نتــائ  مث قائمــة   ،الســادل علــ  مســقطات اريــار

                   .صادر واملراج  املعتمد  يف البح ابمل
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 المطلب األول: ماهية خيار العيب

وكـ ا ابلنسـبة إىل معـو  ،بّن الباح  خـالل هـ ا املطلـ  مـا يتعلـ  مبعـو اريـار يف اللغـة واالصـطال 
 وابلتايل تتضح ماهية خيار العي  وكما أييت: ،العي 

 أوَلا: الخيار لغة: 
، وأتيت مفـــرد  وأتيت مجع ـــا، وللمـــ كر وزن فِّعـــال  علـــ ، أو مـــن الفعـــل: خـــارو ـــرو يـو ، مـــن مـــاد  الفعـــل: خو
  (7)واملؤن  

يقال: خار الشيء واختـاره: انتقـاه، واخـرتت فـال   علـ  فـالن: فّضـلت، وخـايره ف ـاره أي كـان خـري ا 
  (6)خترّيوا لنطفنم""من ، وخريت  بن الشيئن: فوضت إلي  اريار ويف احلدي  الشريف
 أي اطلبوا ما هو خري املناكح وأزكاها وأبعد من ارب  والفجور

  (5)وقيل: هو االسم من االختيار، وهو: طل  خري األمرين إّما إمضاء البي  أو فس   
 . (4)وذكر الطرحيي أّن اريار هو: االختيار، ويقال: هو اسم من ختريت الشيء، واالختيار االصطفاء 

اللغوي لل يار ال خيرج عن كون  مبعو االختيار واالصطفاء والتفويض والرتجـيح  مينن القول أّن املعو
  .بن شيئن أو أك ر

 ثانًيا: الخيار اصطالًحا: 
ال خيتلف املعو االصطالحي لل يار عن املعو اللغوي عند مجهور الفقهاء عدا اإلمامية إذ هـو عبـار  

 .(3)عن: طل  خري األمرين من إمضاء العقد أو فس   
أّما اإلمامية فقد ذكروا تعريفن لل يار، األول ما ذكره بعض منهم وهو: عبـار  عـن ملـك إقـرار العقـد 

  (8)وازالت  بعد وقوع 
وفيـ  إشـار  إىل أّن اريـار مـن احلقـو  دون االحنـا  فــال يشـمل فسـخ العقـود اجلـائ   لنولـا مـن قبيــل 

 ط.االحنا  الي ال جيوز إسقاطها وال تسقط ابإلسقا
 (9)أّما ال اين فهو عبار  عن: ملك فسخ العقد 

 فيشمل التسلط عل  فسخ العقود الالزمة واجلائ   مع ا.
أي أنّـــ  عـــا  حبيـــ  يشـــمل مطلـــ  التســـلط علـــ  فســـخ العقـــود ســـواء كانـــت مـــن قبيـــل احلـــ  القابـــل 

  .(21)قابلة لإلسقاط اللإلسقاط، أو من قبيل االحنا  غري 

                                                        
 .2/147املعجم الوسيط  –+ ابراهيم مصطف  211املصبا  املنري / –ظ: الفيومي  -7
 .1/247املستدرك  –+ احلاكم النيسابوري 2/477 سنن ابن ماجة –ابن ماجة  -6
 .7/169لسان العرب  –+ ابن من ور 2/574اتج اللغة وصحا  العربية  –ظ: اجلوهري  -5
 .7/182ظ: جمم  البحرين  -4
+ ابــن حجــر 2/94درر احلنـا   -+ علـي حيــدر 5/285نيـل األوطــار  –+ الشــوكاين 1/67مغــين ااتـاج  –ظ : الشـربيين  -3

 .6/771ااتاج  حتفة –
 .8/163جواهر النال   –+ حممد حسن النجفي 8/233راض املسائل  –ظ: الطباطبائي  -8
 .2/681ايضا  الفوائد  –+ ف ر ااققن 5/22املناس   –ظ: االنصاري  -9
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  عل  معو شامل وعا  للسـلطنة علـ  فسـخ العقـد بغـض الن ـر عـن كونـ  مينن القول أّن اريار يطل
 .حق ا قابال  لإلسقاط كما يف العقود الالزمة أ  كان حنم ا كما يف العقود اجلائ  

 :ثالًثا: العيب لغة
والشـيء جعلـ  ذا عيـ  فهـو  ،أي صـار ذا عيـ  ،عـاب املتـاع :يُقال ،مصدر الفعل عابو يوعيُ  عيب ا

ـــ و علـــ  عيـــوبواســـتع ،عائـــ  عيـــ  منـــان العيـــ  وزمانـــ  وهـــو   (22) مل العيـــ  ا  ـــا ومجِّ
و
وعليـــ  ينـــون امل

 النق .
 رابًعا: العيب اصطالًحا:

فقـــد عرّفـــ   ،إاّل أّلـــا اتفقـــت علـــ  انّـــ  نقـــ  يف القيمـــة ،اختلفـــت ألفـــاظ الفقهـــاء يف تعـــريفهم العيـــ 
  (21)د ذلك النوع وخال  أغل  أفرا ،كّل ما كان خال  املتعار   :اإلمامية لنّ 

كـّل مـا كـان يف أصـل ارلقـة فـ اد أو ":أنّ  قال عن النيب  عن آابئ   فعن اإلما  الباقر
  (27)"نق  فهو عي 
 ،(26)ارروج عن اجملرى الطبيعي ل اد  أو نقصان موج  لنق  املالية يف عر  التجَّار :والضابطة في 

خبـال  زاد   ،نقـ  –مـ ال   –فـ اد  إصـب  يف األمـة  ،هي ال اد  يف غـري جهـة النمـاالت :وال اد  هنا
 .(25)ُحسنها ومجاوا بلغت ما بلغت 

 ،وثقـــا  أهـــل ارـــرب  ،والبّينـــة ،واملرجـــ  يف إثبـــات العيـــ  الـــ ي خيتلـــف ابخـــتال  األ ـــان هـــو العـــر 
 الختال  األزمان والبلدان.

الفطـر  السـليمة ممـا يُعـّد بـ   قص ـا عنــد كـّل مـا خيلـو منــ  أصـل   :لنّـ  (23)والشـافعية  (24)وعرّفـ  احلنفيـة 
 أهل اررب  

 أو يفّوت ب  عل  املشرتي غرض صحيح.  ،كّل ما ينق  العن أو القيمة  :وضابطت  عندهم هي
 النقيصة الي يقتضي العر  سالمة املبي  منها غالب ا  :أّما احلنابلة فالعي  عندهم هو

تنق  ب  القيمة يف عر  التّجار، أو نق  قيمت  عاد  نق  عن املبي  ولو م  :والضابطة عندهم هي
 .(28)يف عر  التّجار ولو م تنق  عين  

                                                                                                                                            
 .176مصطلحات الفق  / –+ املشنيين 9/238هدى الطال   –ظ: املرّوج  -21
 .  1/679املصبا  املنري  –+الفيومي 7/669اتج العرول –+ ال بيدي 2/251اايط  القامول –ظ: الفريوز آابدي  -22
 .23/289مه ب االحنا   –ظ : السب واري  -21
 .21/621وسائل الشيعة  –+ احلر العاملي  274/ 1هت ي  األحنا   –الطوسي  -27
ـــر االحنـــا   –ظ: العالمـــة احللـــي  -26 راض  –+ الطباطبـــائي  8/616  والربهـــان جممـــ  الفائـــد –+ االردبيلـــي  1/745حتري
 .8/739املسائل 
 .23/289مه ب االحنا   –+ السب واري 557 – 2/551حترير اجمللة  –ظ: حممد احلسن كاشف الغطاء  -25
 . 1/97حتفة الفقهاء  –+ السمر قندي 5/252فتح القدير   –ظ: النمال بن اوما   -24
 .2/284السراج الوهاج  –+ الغمراوي 7/658روضة الطالبن  –+ النووي  1/52مغين ااتاج  –ظ: الشربيين  -23
 .6/167املغين  –+ ابن قدامة  7/125كشا  القناع   –ظ: البهويت  -28
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أو عــن ارلــ  الشــرعي نقصــا   لــ  أتثــري يف  ــن  ،مــا نقــ  عــن ارلقــة الطبيعيــة :أّمــا عنــد املالنيــة ف نّــ 
 املبي  
 .(29)د  السالمة من  والضابطة يف معرفت  ما كان منقصا لل من أو ل ات املبي  إذا كانت العا 

 ما نق  أو زاد عن ارلقة الطبيعية  :عندهم هو ف ّن العي   أّما ال يديّة 
 .(11)كّل وصف م مو  تنق  ب  قيمة ما اتصف ب  عن قيمة جنس  السليم أو زاد   :والضابطة هي

حســ  إذ إّن لنــل شــيء حســ  ارلقــة أو  ،ويف ضــوء مــا تقــد  يبــدو أّن العيــ  مــن املفــاهيم العرفيــة
ويُعــّد فقـدان ذلــك عيب ـا يوجــ  قلّــة  ،مـوازين الصــنعة  مقياس ـا طبيعيّــا أو صـناعي ا يشــارك فيـ  أغلــ  األفـراد

  .رغبة النال عن 
وأنّــ   ،أي أّن العيــ  ســب خ لل يــار ،وعليــ  فــ ّن خيــار العيــ  هــو مــن ابب إضــافة املســبَّ   إىل ســبب 

عـنَّ م يطَّلّـ  عليـ  عنـد سلطنة مون انتقلت إلي  العن عل  فسخ العقد عند 
ُ
ظهور عي  يف املعقـود عليـ  امل

فوجده  –م ال –ف ذا اشرتى ش   كتااب   ،املتعاقدين يف إثبات   وهو خيار شرعي ال دخل إلراد ،التعاقد
غري ات  الصفحات أو كان بعض الصفحات غري واضح النتابة كان ل  اريـار بـن إمضـاء العقـد والقبـول 

 وبن فس   وعد  الرضا ورد ال من. ،تفاوت علي ابلعي  م  أخ  ال
 المطلب الثاني: أدلة ثبوت الخيار

 :وهي كاآليت ،استدل مجهور الفقهاء عل  ثبوت خيار العي  بعّد  أدلة
 القرآن الكريم :الدليل األول

ـنوُنمو ابِّ ...او ﴿:قـال تعـاىل ــووالوُنمو بـويـو ــا الَـّ ِّينو آومونُــوا الو أتووُكلُـوا أومو وــارو   عوـنو تـوــرواضو أويُـّهو لوبواطِّــلِّ إِّالَّ أونو توُنـونو ُِّ
ـنوُنمو  ووجــ  الداللــة يتم ــل يف أّن شــرط التجــار  أنو تنـون عــن تــراضو بــن الطــرفن، وأّن العلــم   (12) ﴾.. .مِّ

وعليــ   ،فالعقــد امللتــبس ابلعيــ  ُــار  عــن غــري تــراضو  ،ابلعيــ  يف املبيــ  منــا و للرضــا املشــروط يف العقــود
ول  رّده واالعرتاض بقط  الن ر عن طريقة الرّد واإلصال  ل لك  ،لعاقد ال يل م  املعقود علي  املعي )ف ّن ا

  (11)ارلل يف تنافؤ املبادلة( 
وال يتحقــ  الرضــا إاّل خبلــوه منــ ، وخبالفــ   ،مبعــو أّن الرتاضــي يف العقــود يتطلــ  الســالمة مــن العيــ 

 ي بت  ل  اريار.
أّلّن العي  شرط ل و  يـؤدي وجـوده  ؛هب ه اآلية عل  ثبوت خيار العي  بعيديبدو يل أّن االستدالل 

فهــو ركــن يف العقــد يــؤدي ختلفــ  إىل جعــل العقــد  -الــوارد يف اآليــة  -أّمــا الرتاضــي  ،إىل عــد  لــ و  العقــد
 .ابطال

                                                        
 .5/215الشر  الصغري  –+  الدردير 237بداية اجملتهد / –ظ: ابن رشد  -29
 . 7/755البحر ال خار  –ظ: أمحد بن حيىي بن املرتض   -11
 .19لنساء /آية ا -12
 .1/237بداية اجملتهد  –ابن رشد  -11
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 الدليل الثاني: السنة الشريفة
  :ولبيان أدلة السنة الشريفة نورد بعض منها وكما أييت

 :منها ،(11)اسرد    هاء االمامية بعد  ر اايت  -أ اًل 
إنو كـان الشـيء  :عن الرجل يشرتي ال وب أو املتاع فيجد فيـ  عيب ـا ق قـال "ُسئِّلو اإلما  الصاد  

ــا بعينــ  رّده علــ  صــاحب  وأخــ  الــ من أو خــيط أو صــبج يرجــ  بنقصــان وإنو كــان ال ــوب قــد قطــ   ،قائم 
 .(16)"العي 

فاريـــار اليـــ  إنو شـــاء رّده وإنو شـــاء  ،وعولِّـــمو املشـــرتي ،خـــرج يف الســـلعة عيـــ  إنو ":أنـّــ  قـــال وعنــ  
 .(15)"أو ردَّ علي  ابلقيمة إرش العي  ،أخ ه

ويف ضوء ه ه الرواية ف ّن وج  الداللة يتم ل يف ثبوت اريار لنّل من وجد فيما وق  علي  العقد عيب ا 
الفـــر  بـــن قيمـــة الصــــحيح  :وهـــو ،وأخـــ  اإلرش بـــن فســـخ املعاملـــة واســـرتجاع العـــوض، وبـــن إمضـــائها

ــا وقــت العقــد :والســب  يف ذلــك هــو ،واملعيــ  فمــن  ،االطــالع علــ  عيــ  يف حمــل العقــد م ينــن معلوم 
وألّن الرضــا ابلعقــد كــان علــ  أســال الســالمة مــن  ،تعاقــد علــ  شــيء ووجــده معيب ــا حيــّ  لــ  فســخ العقــد

لوــ ،العيــوب الــي م تنــن معلومــة لــ    عليهــا فقــد الــار األســال الــ ي قــا  عليــ  الرضــا وبــ  يتحقــ  فــ ذا اطِّّ
 اريار ل  بن الفسخ أو إمضاء العقد.

 :اسرد    هاء امل اهب ا  رى مبا ر ي عت عائشة -اث ًيا
ــا فأقــا  عنــده مــا شــاء هللا أن يقــيم"أنّ   ف اصــم  إىل النــيب  ،مث وجــد بــ  عيب ــا ،رجــال ابتــاع غالم 

  (14)"ارـراج ابلضـمان :فقـال رسـول هللا  ،قد استغل غالمي ،ا رسول هللا :فقال الرجل ،فرّده علي 
ويف ضوء ه ه الرواية يتحدد وج  الداللة  يف أّن ما أخ ه املشـرتي مـن غلـة العـن ومنافعهـا وكسـبها مبـا  

فـال  ،ألّن املبي  إذا هلك يف يده يهلـك عليـ  وحـده دون غـريه ؛ألنّ  استح  ه ه املناف  بسب  ضمان ؛ل 
 وال جي  علي  شيء يف مقابل االنتفاع ب . ،مين  ذلك من رّده

 وم يّتضح وج  الداللة عل  خيار العي .  ،مينن القول: أّن الرواية أجنبية عن املقا 
ًعا  يه عيالٌب الالّ بّيناله لاله":النيبومبا روي عن  وفيـ  داللـة  ،(17)"ال حيّ  ملسلم ابع مت أ يه بيالْ

 وكتمان  يُعّد غش ا يوج  اريار.     ،شيئ ا ويعلم أّن في  عيب ا فعلي  بيان  واضحة عل  أّن مون ابع

                                                        
 .621 – 21/741وسائل الشيعة  –ظ: احلر العاملي  -17
 .21/747وسائل الشيعة  –+ احلر العاملي  1/32من ال حيضره الفقي   –الصدو   -16
 .27/714مستدرك الوسائل  –النوري  -15
 .1/733لرتم ي سنن ا –+ الرتم ي  3/156سنن النسائي  –النسائي  -14
 . 1/21املستدرك عل  الصحيحن  –+احلاكم النيسابوري 1/355سنن ابن ماجة  –ابن ماجة  -13



 

 -دراسة م ار ة -  يار العيب يف الف ه اإلسممي 

25 

 قاعد   في الضرر -اثلثًا
األصــل يف دليــل هــ ا اريــار هــو قاعــد  نفــي الضــرر؛ ألّن  :ذكــر الشــيخ حممــد احلســن كاشــف الغطــاء

وكـّل حنـم ضـرري  ،قد  علي وهو ال يعلم ب  وم يُ  ،ل و  العقد الواق  عل  املعي  ضرر عل  املشرتي م ال
 .(18)فل و  العقد عل  املعي  مرفوع  ،ال ضرر يف االسال  :مرفوع بقاعد 

 أصالة السالمة :الدليل الثالث
 نَّ إ   :لـ ا قـال الفقهـاء ،هنالك ارتناز ُعريف عقالئي عل  أّن املبي  ال ي ُيشرتى جي  أنو ينون اتم ا

  (19) اطال  العقد يتطل  سالمة العن من العي 
وهـــ ا  ،االعتمـــاد علـــ  أصـــالة الســـالمة الـــي هـــي مـــن األصـــول البنائيـــة التعامليـــة عنـــد النـــال)إذ جيـــ  

  (71)وم  الت لف يتحق  موضوع اريار(  ،االعتماد يوج  صحة البي 
 ،مبعو أّن السالمة من العي  من مقتضيات عقد املعاوضة الي اتف  عليها العقالء عن طري  التجربة

ا بينهم يف معامالهتم وعقودهمفصارت أصال     .ومرتن   ابألذهان يف مبادالهتم ومعاوضاهتم ، معتمد 
وعد  اشرتاط  صراحة يف العقد اعتماد ا  ،أي أّن العقالء ال يقدمون إاّل عل  ابتياع السليم من األعيان

ون الســالمة شــرط ا تنــ –الــي م يؤخــ  فيهــا الــرباء  مــن العيــوب  –فــالعقود املطلقــة  ،علــ  أصــالة الســالمة
ّ  ،ضــمني ا يف ن ــر املتعاقــدين ويف حالــة وقــوع العقــد علــ  الشــيء املعيــ  يــؤدي إىل ختلــف الشــرط ومــن مثَّ

ا ال  ،ألّن العي  نفس  موج  لل يار ؛وج  اريار أّما إذا ذُكر ه ا الشـرط يف مـا العقـد فينـون أتكيـد 
ألّن طبيعـة العقـد  ؛عـاملي وبنـائهم علـ  الصـحيحفينون وجوده كعدم  بعد حتق  القصد امل ،شيئ ا مستقال  

 وظهور العي  واننشاف  يقتضي ثبوت اريار. ،عند األطال  تقتضي وقوع  عل  الصحيح
 اثبات رق الخيار :المطلب الثالث

يُعـد هـ ا اريـار خيـار ا شـرعي ا ي بــت يف العقـد مبجـرد وجـود العيـ  ودون تـدخل إلراد  املتعاقــدين، أي 
 ،(72) أّمــا ظهــوره فهــو طريــ  كاشــف عــن وجــوده منــ  حصــول العقــد ،ر هــو العيــ  نفســ أّن ســب  اريــا

فهـو يتحقـ  مـن  ،واملشرتي ل  اريار إنو حتققت شرائط  ،فالبائ  يضمن العي  مىت توفرت شروط ضمان 
 فما من عاقل يقد  عل  ب ل مال  يف مقـا  التعاقـد اجملـرد عـن القيـد إاّل  ،دون احلاجة إىل شرط صريح في 

 بقصد السالمة 
 ،فـــال يلـــ   حنمـــ  ،فمـــا م يســـلم املبيـــ  ال يلـــ   البيـــ  ،إّن الســـالمة شـــرط يف العقـــد) :قـــال الناســـاين

 ؛أّن الســالمة يف املبيــ  مطلوبــة مــن املشــرتي عــاد  إىل آخــره :والــدليل علــ  أّن الســالمة مشــروطة يف العقــد
وألنّ  م يـدف  مجيـ  الـ من إالّ ليسـلم بـ   ؛يد السالمةوال يتنامل انتفاع  ااّل بق ،ألّن غرض  االنتفاع ابملبي 

                                                        
 .2/566ظ: حترير اجمللة  -18
 5/136بـدائ  الصـنائ   –+ الناسـاين  22/291تـ كر  الفقهـاء  –+ العالمة احللي  1/195السرائر  –ظ: ابن ادريس  -19
 .5/252ية  العناية شر  اودا –+ البابريت 
 .23/287مه ب االحنا   –السب واري  -71
 .2/563حترير اجمللة –+ حممد احلسن كاشف الغطاء 5/181املناس   –ظ: االنصاري  -72
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فـ ذا فاتـت املسـاوا  كـان  ،فنانـت كاملشـروطة نص ـا ،فنانت السالمة مشروطة يف العقد داللة ،مجي  املبي 
وكــ ا الســالمة مــن مقتضــيات العقــد  ،لــ  اريــار، كمــا إذا اشــرتى جاريــة علــ  أّلــا بنــر فلــم جيــدها كــ لك

ــا وحتقيــ  املســاوا  يف مقابلــة  ،واملعاوضــات مبناهــا علــ  املســاوا  عــاد  وحقيقــة ،عاوضــةألنّــ  عقــد م ؛أيض 
فــاذا م يســلم املبيــ  للمشــرتي  ،فنــان اطــال  العقــد مقتضــي ا للســالمة ،البــدل ابملبــدل والســالمة ابلســالمة

ت اريـار( ألّن املشـرتي يطالبـ  بتسـليم قـدر الفائـت ابلعيـ  وهـو عـاج  عـن تسـليم  في بـ ؛ي بت ل  اريـار
(71)  

أّما إذا اشرتط املتعاقـدان الصـحة يف مـا العقـد فأنّـ  يفيـد التأكيـد مبعـو أّن ذكـر هنـ ا شـرط يف مـا 
ا لشــرط الســالمة ال أنو ينــون خيــار ا أخــر غــري خيــار العيــ  أي أّن هــ ا الشــرط مــن  ،العقــد ينــون أتكيــد 

 .(77)لصحيح حتصيل احلاصل بعد حتق  قصد املتعاملن وبنائهم عل  الشيء ا
  (76)وال اهر من كال  الفقهاء عند تعّرضهم لبح  ه ا اريار أنّ  ي بت للمشرتي خاصة 

لتوقـف االنتفـاع عليـ ، وأيض ــا ألّن  ،ألّن املشـرتي رضـي ابلبيـ ، والبيـ  يقضـي سـالمة املبيــ  مـن العيـ 
تضـرر املشـرتي بلـ و  مـاال ومـن مثّ ي ،الرضا داخل يف حقيقة العقد، وعند ختلف  بوجود العي  ينتفي الرضا

 فينون ل  اريار إّما إبمضاء العقد أو فس   دفع ا للضرر.  ،يرض  ب 
إىل إثبـات اريـار لنـّل مـن البـائ  واملشـرتي إذا   فقد ذهـ  بعـض الفقهـاء ،أّما إذا كان البي  عين ا بعن
ا  يف الوقـت نفسـ  في بـت لـ  ألّن كـال  مـن طـريف العقـد ينـون ابئع ـا ومشـرت  ؛كان العي  يف املبي  أو ال من

 . (75)اريار
 إىل ثبوت اريار للبائ  أيض ا إذا ظهر عي  ساب  يف ال من  (74) وذه  اإلمامية

  (73) ال من املعنو إذا خرج معيب ا يرّدُه البائ  ابلعي ():قال العالمة احللي
ابلنســبة إىل الــ من،  أّمــا):إذ قــال ،ويــرى الشــيخ علــي كاشــف الغطــاء االمجــاع علــ  ثبــوت اريــار فيــ 

 .(78)فال اهر انعقاد اإلمجاع علي  كامل من( 
وه ا مما الخال  في  بن  ،وذكر الشيخ األنصاري أنّ  ال فر  بن ال من وامل من يف ثبوت ه ا اريار

 -وإمّنــا وردت يف خصــوص ظهــور العيــ  يف املبيــ  ،وال يُعــرتض عليــ  ابّن الــرواات م تتعــرض لــ  ،الفقهــاء

                                                        
 .5/136بدائ  الصنائ   -71
 .181/ 5املناس   –+ األنصاري 8/788جواهر النال   –ظ: حممد حسن النجفي  -77
+ 1/51مغــين ااتــاج  –+الشــربيين 5/252العنايــة شــر  اودايــة  –+ البــابريت  5/136بــدائ  الصــنائ   –ظ : الناســاين  -76
 .1/231بداية اجملتهد  –ابن رشد 
 .8/245املصنف  –ظ : عبد الرزا  بن اوما   -75
 –+ حممــد حســن النجفــي 256شــر  اريــارات / –+ علــي كاشــف الغطــاء 1/79قواعــد االحنــا   –ظ: العالمــة احللــي  -74

 . 1/111احنا  املعامالت  –+حممد تقي املدرسي 23/289مه ب االحنا   –+ السب واري 8/789جواهر النال  
 .5/288+خمتلف الشيعة 22/263ت كر  الفقهاء  -73
 .256شر  اريارات / -78
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 :فـيمنن القـول   -ولـيس ثبـوت أصـل اريـار ،الرواات م تتعّرض لعد  الفر  بن البـائ  واملشـرتي أي أنّ 
ا   (79)فين ر في  العي  خبال  النقد  ،وامل من متاع ا ،أّن الغال  كون ال من نقد 

يف املقا   وإنو كانت األخبار الوارد  ،بينما يرى السيد اروئي لنّ  ال مان  من التعدي إىل البائ  ايض ا
ااّل أّن املفهو  واملسـتفاد منهـا حسـ  التفـاهم العـريف عـد  اختصاصـها بـ ، وامنـا ثبـت لـ   ،ختت  ابملشرتي

 .(61)وألجل ذلك يراه العر  اثبت ا للبائ  أيض ا حس  املتفاهم العريف ،بوصف  أحد طريف املعاملة
وعلـ  ارتنـاز كـّل مـن  ،قاعـد  نفـي الضـرروعلي  مينن أنو يقال ب بوت اريار للبائ  أيض ـا اسـتناد ا اىل 

أو  ،أّما األخبار فيمنن محلها عل  مطل  العوض ،املتعاملن يف اشرتاط  للصحة فيما ينتقل إلي  من املال
 .أّلا وردت عل  حنو امل ال والغال 

 عموم الخيار لغري البيع
داه إىل غــريه مــن املعاوضــات وإمّنــا يتعــ ،ي هــر أّن فقهائنــا متفقــون علــ  عــد  اختصــاص اريــار ابلبيــ 

الرتنــاز كــّل مــن املتعــاملن علــ  اشــرتاط وصــف الصــحة فيمــا ينتقــل إليــ  ولقاعــد  نفــي  ،املاليــة األخــرى
  ،فقد ذكر احلنفية  أّن اريار ي بت يف كّل عقد ينفسخ ابلرد وينـون مضـمو   بنفسـ  ال مبـا يقابلـ  ،الضرر

وبـــدل  ،واملهـــر ،وبـــدل الصـــلح عـــن د  العمـــد ،عـــن املـــال والصـــلح ،والقســـمة ،واإلجـــار  ،كـــالبي  والشـــراء
 .(62)ارل 

 :يف حن يرى املالنية أّن العقد ينقسم عل  ثالثة اقسا 
 فه ه ي بت فيها الرد ابلعي . ،والننا  ،كالبي   ،العقود امل تصة ابلعوض األول:
والصــدقة،  ،ة لغــري ال ــوابالعقــود الــي لــيس املقصــود منهــا املعاوضــة، وهـي عقــود املنارمــة كاوبــ ال ـاين:

  .فه ه ال ي بت في  حنم الرد ابلعي 
ال خيار للموهوب ل  بـرد  ،كاوبة بقصد العوض  ،العقود الي مجعت قصد املنارمة واملعاوضة ال ال :

 ،وه ا ينايف الرد ابلعي  ،ألّلا عقود جرت العاد  لنو ينون العوض فيها أك ر من قيمة املوهوب ،العي 
 .(61)  ذلك املساحمة واملنايسةألّن مقتض

ــــ  أقســــا  البيــــ  وعــــد  اختصاصــــ  بــــ  ــــة إثبــــات اريــــار يف مجي وامنــــا يشــــمل كــــل   ،بينمــــا يــــرى اإلمامي
ألّن ذكـر البيـ  يف الـرواات مـن ابب امل ـال، واسـتناد ا  ،املعاوضات من صلح أو إجار  أو مهر وغـري ذلـك

 .(67)والتعهد الضمين  ،وقاعد  نفي الضرر ،لسري  العقالء

                                                        
 .5/182ظ: املناس   -79
 .6/273التنقيح يف شر  املناس   –ظ : الغروي  -61
 .7/44الفتاوى اوندية  –+ الشيخ ن ا  الدين 6/32رد ااتار  -ابدين +ابن ع5/133بدائ  الصنائ   –ظ: الناساين  -62
 .288املنتق  / –+ الباجي 1/231بداية اجملتهد  –ظ: ابن رشد  -61
 –+ حممـــد حســـن النجفـــي 6/296جـــام  املقاصـــد  –+ ااقـــ  النركـــي 7/184مســـالك األفهـــا   –ظ: الشـــهيد ال ـــاين  -67

التنقـيح يف شـر   –+ الغـروي 23/288مهـ ب االحنـا   –+ السـب واري  5/181ناس  امل –+ األنصاري 8/783جواهر النال  
 .6/278املناس  
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 وقت ثبوت خيار العيب
 تا   ،وذكروا يف كّل ذلك قولن ،تباينت أقوال الفقهاء يف وقت ثبوت 

أّن ثبـــوت  (63)وال اهريـــة  (64)واحلنابلـــة  (65)واحلنفيـــة  (66)مشـــهور فقهـــاء اإلماميـــة  يـــرى :القـــول أألول
ثُبـــت لـــدف  الغـــ   وألنّـــ  ،إلطـــال  النصـــوص الـــوارد  يف إثبـــات هـــ ا اريـــار ؛خيـــار العيـــ  علـــ  الرتاخـــي

 والتدليس والضرر عن صاح  اريار 
فمن علم ابلعي  وأّخر الرد ال يسقط خياره مهمـا طـال الوقـت، مـا م يوجـد منـ  مـا يـدل علـ  الرضـا 

كما   ،بشرط أنو ال ميتد الرتاخي إىل أمد طويل يتضرر في  البائ  إذا اختار املشرتي رد العن لعيبها ،ابلعقد
 حىت ال يتضرر البائ  من أتخري الرد. ؛أو حبس أو غري ذلك لو كان لع ر من مرض

إىل  (52)وبعض متأخريهم  (51)وبعض قدماء اإلمامية   (69)والشافعية  (68) القول ال اين: ذه  املالنية
ألّن األصـل يف  ؛وخبالفـ  يبطـل خيـاره ،فمن علم ابلعي  فل  رّد املبي  فـور ا ،ثبوت خيار العي  عل  الفور

 و  واريار ُشرّع  لدف   الضرر عن املشرتيالعقود الل  
وزاد املالنية عل  ه ا إبعطائهم املشرتي مهلة يو  أو يـومن لـريد فيهـا املبيـ ، فـ نو زادت كـان مرتاخي ـا 

أّمـا لـو كـان أتخـره عـن عـ ر فـال  ،ألّن سـنوت  خـالل هـ ه املـد  رضـ   منـ  ابملبيـ  ،وسقط حق  يف اريار
  .يسقط خياره

 ب : شرائط ثبوت الخيارالمطلب الرا

 :هي ،يشرتط يف العي  ال ي ي بت ب  خيار العي  عّد  شروط
 أْن يكون العيب مؤثًرا  :الشرط األول

أي أنو ينون العي  موجب ا لنقصان ال من يف عر  التّجار نقصا   فاحش ا ال يتسـامح يف م لـ  عـاد ، 
ومــن مثّ ال  ،وال ينــون موجب ــا لضـمان البــائ  ،عتــّد بـ أّمـا إذا كــان عيب ــا يتسـامح مب لــ  عــاد  فـال يــؤثر، وال يُ 

فقد ورد عن اإلمامية أّن الضابط يف العي  ما كان نقص ا أو زاد  يف العن تؤدي  ،يؤدي إىل ثبوت اريار
ألّن العيــ  موضــوع خــارجي يرجــ  يف حتديــد معنــاه واملفهــو  منــ  إىل  ؛إىل نقصــان املاليــة يف عــر  التجــار

 .(51)رب  واختال  االزمان والبلدان العر  وأهل ار

                                                        
 . 235شر  اريارات/ –+ علي كاشف الغطاء 22/211ت كر  الفقهاء  –ظ: العالمة احللي  -66
 .4/62البحر الرائ  –+ ابن جنيم 5/5رد ااتار  –ظ: ابن عابدين  -65
 .6/614اإلنصا  –+ املرداوي 6/219املغين –ظ: ابن قدامة  -64
 .8/211اال  –ظ: ابن ح    -63
 .7/44الشر  الصغري  –+  الدردير 1/31بداية اجملتهد –ظ: ابن رشد  -68
 .1/54مغين ااتاج –+ الشربيين 2/186امله ب –ظ: الشريازي  -69
 .154الوسيلة/ –+ ابن مح   111غنية الن وع/ –ظ: ابن زهر   -51
 .23/122مه ب االحنا  –ي ظ: السب وار  -52
 –+ حممــد جـواد العــاملي 1/745حتريـر االحنـا   –+ العالمـة احللــي 145اجلـام  للشــرائ  / –ظ: حيـىي بـن ســعيد احللـي  -51

 .5/754املناس   –+ االنصاري 8/611جواهر النال   –+ حممد حسن النجفي 26/757مفتا  النرامة 
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ويوبـ لون املـال إبزائـ ،  ،وذُكر أّن كّل وصف قائم ابلشيء ويراه العر  والعقـالء أّن لـ  دخـال  يف ماليتـ 
فــ اد  إصـب  واحــد مــ ال  يف  ،فهـي الــ اد  يف غــري جهـة النمــاالت :ينـون فقــده ونقصــ  عيب ـا، أّمــا الــ اد 

زاد  حسنها ومجاوا ابلغة ما بلغت فيتحصَّل أّن املراد من النق  و ال اد  خبال   ،العبد أو األوموة نق 
اذ ُربَّ شيء ينون عيب ا يف نفس  وال يوج   ،ما كان موجب ا لنق  املالية واألغراض النوعية املعاملية :هو

وقـد ينـون  ، نفسـ وُربَّ شيء يوج  نقص ا يف املالية والغرض املعاملي وال ينون عيب ا يف ،نقص ا يف املالية
في تلـف املعيـ  والصـحيح حبسـ  األزمنـة  ،أو يف بلـد دون بلـد ،عيب ا عنـد بعـض األشـ اص دون بعـض

 . (57)ويف كّل ه ه املوارد يرج  في  إىل ثقات أهل اررب   ،واألمننة واألش اص
قـ  العـن أ  ما أوج  نقصا   يف القيمة يف عـر  التجـار سـواء ن :ويرى احلنفية أّن العي  املؤثر هو

ألّن ال من ال ي اشرتى ب  قد ينون أقل من قيمت  حبي  ال يؤدي  ؛ال من :واملراد ابلقيمة هي ،م ينقصها
ــا يف الــ من يف عــر  التجــار فهــو عيــ  ،نقصــالا ابلعيــ  إىل نقصــان الــ من ومــا  ،فنــّل مــا يوجــ  نقص 

أو مـا  ،واوشـم يف األواين ،احليـوانيوج  نقص ا يف العن من حي  املشاهد  والعيان كالشنل يف أطرا  
فـ نو عـّدوه عيب ـا كـان عيب ـا  ،ومـا ال يوجـ  نقص ـا فيهـا يعـّد فيـ  عـر  النـال ،يوج  نقص ا يف مناف  العـن

 . (56)فاملرج  إىل أهل اررب  وهم التجار وأرابب الصنائ   ،واالّ فال
 من: وقسموا العقود حبس  النق  ال ي يوج  الضمان عل  البائ  عل  قس

الي تنفسخ ابلرد: وهي الـي يـؤثر فيهـا نقصـان الـ من املرتتـ  علـ  العيـ  سـواء   القسم األول: العقود
  .وتنون مضمونة مبا يقابلها كالبي  ،كان يسري ا أ  فاحش ا

 وهـ ه تنــون ،القسـم ال ـاين: العقـود الــي ال تنفسـخ ابلـرد: وهــي الـي ال يـؤثر فيهـا إاّل العيــ  الفـاح 
فهـو يُـرّد ابلعيـ  اليسـري إذا كـان مــن  ،وخـرج مـن ذلــك املهـر ،وبـدل ارلـ  ،كالقصـاص  ،فسـهامضـمونة بن

لنو يقومــــ  مقــــّو   -واحلــــد الفاصــــل يف العيــــ : أّن مــــا يــــدخل حتــــت تقــــو  املقــــومن  ،املنيــــل أو املــــوزون
حتـت  ومـا ال يـدخل ،فهـو يسـري -ويقوِّمـ  آخـر مـ  هـ ا العيـ  للـف  ،وم  العي  لقل ،صحيح ا للف
 .(55)فهو فاح   -أو لقل من ه ا  ،لنو يتفقا عل  تقومي  صحيح ا للف -تقو  املقومن 

أو يُفــّوت بــ  غــرض  ،أو العــن ،ويــرى الشــافعية أّن العيــ  املوجــ  لل يــار هــو: مــا نقصــت بــ  القيمــة
بعـــض ألّن  ،وعـــد  اإلعتمـــاد علـــ  عـــر  التجـــار ،صـــحيح  اذا كـــان الغالـــ  عـــد  وجـــوده يف هـــ ا ااـــل

كمـن   ،العيوب ال ينق   نهـا وإنو كـان وجودهـا يف املبيـ  جيعلـ  غـري صـاو لـبعض وصـاحل ا للـبعض اآلخـر
ف ّن ذلــك يعــّد عيب ــا وإنو م يرتتــ  ،فــال تصــلح ملــن اشــرتاها لغــرض األضــحية ،يشــرتي شــا  مقطوعــة االذن

ذلـك لالحـرتاز عـن نقـ   و  ؛ول ا اشرتطوا فوات غرض صحيح يف املبي  ،خبال  غريه ،علي  نق  قيمتها
 . (54)كه ا 

                                                        
 .23/289مه ب االحنا   –+ السب واري 6/726التنقيح يف شر  املناس   –ظ: الغروي  -57
 . 5/252فتح القدير –بن اوما  لنمال + ا6/36رد ااتار  –+ ابن عابدين 5/136بدائ  الصنائ   –: الناساين ظ -56
جـــام  الفصـــولن  -+ ابـــن  اونـــة 7/33رد ااتـــار  –+ ابـــن عابـــدين 7/44الفتـــاوى اونديـــة  –ظ: الشـــيخ ن ـــا  الـــدين  -55

2/151. 
 .1/52مغين ااتاج  –+ الشربيين 21/221تنملة اجملموع  –+ السبني 2/581امله ب  –ظ: الشريازي  -54
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فما يعّده العر  عيب ا ف نّ  يستوج  اريار وإنو م تنق  ب  قيمة  ،بعر  التجار  بينما لّسك احلنابلة
ألّن املبي  إمنّا صار حمـال  للعقـد ألنّـ   ؛أي أّن العر  يوج  سالمة املبي  عن هن ا نقيصة ،املبي  أو عين 
ا فيها ينون عيب ا فما يوج  نقص   ،صفة املالية

(53) . 
 ،كالعور  ،ل لك يسمون  خبيار النقيصة ،النق  سواء يف العن أو ال من :وذكر املالنية  أّن العي  هو

ومــا  ،واإلاب  ،وشــرب ارمــر ،أو الســرقة ،ممــا يــؤدي إىل نقصــان يف العــن ،وقطــ  اليــد أو الرجــل ،والعمــ 
فيــأ   ،أو تنــون مشــهور  بعــوافر اجلــان ،الــدار شــؤم ا ويلحــ  بــ  كــون ،ف نـّـ  يــؤدي إىل نقــ  الــ من ،شــاب 

 .(58)فيب س  ن  فُيعّد عيب ا  ،وتقل الرغبة في  ،فه ا مما ينفر النال من  ،العيال واألوالد السنن في 
ومما تقد  مينن القول إّن العي  املؤثر هو: العي  ال ي يؤدي إىل نقصـان الـ من أو القيمـة يف عـر  

 ومن مثوَّ ثبوت اريار وضمان العي  من قبل البائ .  ،ة يف كّل ُار  أوصنعةأهل اررب  والدراي
 الشرط الثاني: أن يكون العيب قديًما 
 وللعلماء يف تفسري العي  القد  آراء عّد :

سواء حـد  قبـل العقـد أو  ،فريى اإلمامية  أّن العي  يُعد قدمي ا إذا كان موجود ا يف العن قبل قبضها
أو يف زمان خيار املشرتي،  ،حنم العي  احلاد  قبل العقد كحنم العي  احلاد  بعد العقد ألنّ  ؛بعده

ففــي مجيــ  هــ ه  ،وخيــار احليــوان ،وخيــار الشــرط ،خيــار اجمللــس :أو يف زمــان أحــد اريــارات ال الثــة وهــي
 (59)املوارد ينون العي  مضمو   عل  البائ  عل  الرغم من حدوث  بعد التسليم 

   ذلك الرواات:والدليل عل
أّن الضــمان يف أي  (41)"كـّل مبيـ  تلـف قبـل قبضـ  فهـومن مـال ابئعـ ":قولـ  عنـ  مـا روي  :منهـا

وذكـر التلـف مـن ابب امل ـال لنـل مـا يصـلح أن ينـون الضـمان فيـ  علـ   ،ه ه املعاملة ينون عل  البـائ 
 فيشمل حمل البح   ،البائ 

عــن الرجــل يشــرتي الدابــة أو  لت أاب عبــد هللا ســأ"ومنهــا: مــا روي عــن عبــد هللا بــن ســنان قــال:
علـ  موـن ضـمان ذلـكق  ،فيمـوت العبـد أو الدابـة أو حيـد  فيـ  حـد  ،العبد، ويشرتط إىل يو  أو يومن

ويصـري املبيـ  للمشـرتي شوـروط البـائ  أو م يشـرتط  ،: عل  البـائ  حـىت ينقضـي الشـرط ثالثـة أا فقال 
م ـــا معـــدود   فهلـــك يف يـــد املشـــرتي فهـــو مـــن مـــال البـــائ "وإنو كـــان بينهمـــا شـــرط أا :وقـــال 

إذ  ،(42)
 ،يستفاد من ظاهرها أّن املعاملة الي م تتم ابلقبض أو مضي زمان اريار ينـون فيهـا الضـمان علـ  البـائ 

                                                        
 .6/225املغين  –+ ابن قدامة 7/125كشا  القناع   –ظ: البهويت  -53
 .1/236بداية اجملتهد  –+ ابن رشد 5/213شر  اررشي  –+ اررشي 288املنتق   / –ظ: الباجي  -58
املهـ ب البـارع  –+ ابـن فهـد احللـي 7/729الروضة البهية  –+ الشهيد ال اين 2/687كشف الرموز   – ظ: الفاضل اآلي -59

 –+ حممــد احلســن كاشــف الغطــاء 4/181املناســ   –+ االنصـاري 2/635كفايــة االحنــا    –+ السـيد حممــد الســب واري 1/623
 .2/564حترير اجمللة 
 .1/637مستدرك الوسائل  –النوري  -41
وســــائل الشــــيعة  –+ احلــــر العــــاملي 1/215هتــــ ي  االحنــــا   –+ الطوســــي 2/43مــــن ال حيضــــره الفقيــــ   –الصــــدو   -42

21/751  . 
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فلو حد  التلف أو النق  قبلهما فنأن  حد  قبل إنشاء البي  يف كون ارسار  عل  املالك قبل العقد 
وورود  ،أي حـــدو  التلـــف أو الـــنق  يف ملـــك البـــائ  ،والضـــمان هنـــا هـــو ضـــمان املعاوضـــة ،وهـــو البـــائ 
  (41) ارسار  علي 

وألجلــ  يت ــريَّ املشــرتي بــن الفســخ  -أي أّن العيــ  الســاب  كمــا ينــون علــ  عهــد  البــائ  وضــمان  
املشـرتي أو  سـواء أكـان قبـل قـبض ،فنـ ا مـا حيـد  مـن عيـ  بعـد البيـ  -وبن اإلمضاء م  أخ  اإلرش

ألنّــ  ال يعــد عيب ــا اال يف مــوارد أربعــة يطلــ  عليهــا أحــدا   ،ومــا عــدا ذلــك ال خيــار ،قبــل انقضــاء خيــاره
ف ّلا عيوب توج  اريار للمشـرتي لـو حـدثت اىل سـنة  ،والقرن ،والبـوروص ،واجل ا  ،اجلنون :وهي ،السنة

اريـار  :يقول ما  ابن احلسن الرِّضا  عت اال":ملا روي عن علي بن أسباط قال ،(47)من يو  العقد 
ومــا  :قلــت ،وأحــدا  الســنة تــرد بعــد الســنة ،ويف غــري احليــوان أنو يتفرقــا ،يف احليــوان ثالثــة أّا  للمشــرتي
فمن اشـرتى فحـد  فيـ  هـ ه االحـدا  فـاحلنم  ،والقرن ،والربص ،واجل ا  ،أحدا  السنةق قال: اجلنون

  (46)"من يو  اشرتاه أنو يرّد عل  صاحب  إىل لا  السنة
 .(45)"والقرن ،والربص ،واجل ا  ،اجلنون :يف أربعة أشياء خيار سنة":قال وعن  

أي أّلا غري مشروطة مبا  ،وي هر من ه ه النصوص أّن اريار ي بت للمشرتي إذا ظهرت ه ه العيوب
  .سنة من يو  العقد أو حدثت إىل مضي ،أو حصلت يف ال الثة أا  األوىل ،إذا كانت سابقة عل  العقد

ما كان اثبت ـا يف املبيـ  عنـد البـائ  وحـاداث  قبـل التسـليم سـواء  :ويرى ابقي الفقهاء أّن العي  القد  هو
ف ذا وجد املشـرتي عيب ـا قـدمي ا يف السـلعة وكـان العقـد مطلق ـا مـن الـرباء  وذكـر  ،حد  حن العقد أو بعده

أّمـا إذا تعـ َّر  ،املشرتي فهو خمريَّ بـن الـرد وبـن اإلمسـاك أو ذكرت العيوب وليس منها ما وجده ،العيوب
 . (44)الرد فريج  عل  البائ  إبرش العي  

 حكم العيب ال دمي
فلـو اشـرتى شـ   مـن آخـر سـلعة وقبضـها وبعـد أّا   ،اختلف الفقهاء يف حنم الرد ابلعيـ  القـد 

 وقت البي   حد  هبا عي  عنده وتبن ل  أّن فيها عيب ا قدمي ا م يعلم 
إىل عـــد  جـــواز رّد املبيـــ  قهـــر ا ولـــ  إرش العيـــ   (49)وال اهريـــة (48)والشـــافعية (43)فقـــد ذهـــ  احلنفيـــة  
 وال ي ال الضرر ابلضرر.  ،ألّن ب  ضرر ا عل  البائ  ؛القد 

                                                        
 . 21/224هدى الطال   –+ املرّوج 294/ 23مه ب االحنا   –ظ: السب واري  -41
 –ال ـــاين + الشـــهيد 22/111تـــ كر  الفقهـــاء  –+ العالمـــة احللـــي 144اجلـــام  للشـــرائ  / –ظ: حيـــىي بـــن ســـعيد احللـــي  -47

 /4املناس   –+ االنصاري 7/715مسالك االفها  
 .21/621وسائل الشيعة  –+ احلر العاملي 5/124النايف  –النليين  -46
 .21/621وسائل الشيعة  –+ احلر العاملي 2/165ارصال  –الصدو   -45
 .6/225املغين –دامة +ابن ق1/52مغين ااتاج  –+ الشربيين 7/44الفتاوى اوندية  –ظ: الشيخ ن ا  الدين 44
 .5/135بدائ  الصنائ   –+ الناساين 5/232فتح القدير  –ظ: النمال بن اوما   -43
 .21/766تنملة اجملموع  –+ السبني 7/681روضة الطالبن  –ظ: النووي  -48
 . 8/786اال   –ابن ح    -49
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 إىل أّن املشــرتي خُمــريَّ بــن فســخ العقــد واإلمضــاء وأخــ  اإلرش؛ ألنّ  (32)واملالنيــة  (31)وذهـ  احلنابلــة 
املبيــ  معيــ  قبــل شــرائ ِّ مث حصــل بــ  عيــ  جديــد فهــو ابريــار إنو شــاء رّده وإنو شــاء أخــ  إرش العيــ  

  .القد 
والبـائ  قـد دلّـس  ،ألّن العيبـن القـد  واحلـاد  قـد تسـاوا يف ال هـور ،وال اهر أّن القول ال ـاين أقـرب

ّد كـان جـائ  ا قبـل حـدو  العيـ  ال ـاين وكـ لك الـر  ،فنـان رعايـة جانبـ  أوىل ،واملشـرتي م يـدلِّس ،ابلعي 
 .فال ي ول اال بدليل

 حكم أحداث السنة 
تعلـ  ضـمان املبيـ   :وفّسـروها بــ ،أّما ابلنسبة إىل أحدا  السنة فقد ذه  املالنية إىل القول ابلعهـد 

ل ومــ   لنــن إنو ســلم يف مــد  العهــد  علــم ،فــالبي  يف تلــك املــد  الز  ال خيــار فيــ  ،ابلبــائ  يف زمــن معــن
 .وإنو أصاب  نق  ثبت خيار املشرتي كالعي  القد  ،املتبايعان

  :والعهد  عل  قسمن
 وهي عهد  اإلسال  من درك املبي  عن عي  أو استحقا  وهي عل  متويل العقد. ،عامة االوىل:
 وتنقسم إىل قسمن: ،وهي عهد  الرقي  ،خاصة ال انية:

 ألنّ  يـُرودُّ فيها بنّل حاد . ؛قليلة ال مان ك ري  الضمان :وهي ،أي ثالثة أا  ،عهد  ثالثة – 2
 ،وهـي: اجلنـون ،إذ الردُّ فيهـا بعيـوب ثالثـة فقـط ،وهي: طويلة ال مان قليلة الضمان ،عهد  سنة – 1
  .والربص ،واجل ا 

   أو يف وصــف ،أو يف بدنــ  كعمــ  ،أو ســرقة ،كــ    ،فعهــد  ال الثــة يـُــرودُّ فيهــا كــّل عيــ  حــاد  يف دينــ 
 .(31)أو إاب  ،أوصرع ،كجنون

وأمــا إذا  حــد  ابملبيــ  مــن العيــوب بعــد عقــد البيــ  فــال جيــ  بــ  الرجــوع ااّل أنو ينــون احلــاد  مــن 
وقـــد انفـــرد مالـــك  ،أو برص ـــا يف عهـــد  الســـنة ،أو جـــ ام ا ،أو جنـــو    ،العيـــوب يف الرقيـــ  يف عهـــد  ال الثـــة
اب الرقي  يف ثالثة أا  بعد املبي  مـن إاب  أو عيـ  أو أي أّن ما أص ،ابلقول ابلعهد  دون سائر الفقهاء

أما إذا انقضت ال الثة األا  فال ضمان عل  البائ  إاّل إذا كان  ،موت أو غري ذلك فهو من ضمان البائ 
فــ ّن هــ ه األمــراض ال الثــة إنو أصــاب شــيء منهــا املبيــ  قبــل انقضــاء  ،والــربص ،واجلــ ا  ،مــن قبيــل اجلنــون
  (37)لبي  كان ل  الرد ب لك سنة من حن ا

 اجلهــين أّن رســول هللا عــن عقبــة بــن عــامر  ،واســتدلوا علــ  رأيهــم مبــا روي عــن احلســن البصــري
 عهد  الرقي  ثال  ليال"":قال

                                                        
 .6/225املغين  –+ ابن قدامة 7/124كشا  القناع   –ظ: البهويت  -31
 .5/112نيل االوطار  –+ الشوكاين 1/156املقدمات املمهدات  –ابن رشد  ظ: -32
 . 1/235بداية اجملتهد  –+ ابن رشد 71/297الشر  الصغري  -ظ: الدردير  -31
 .1/156املقدمات املمهدات  –ظ: ابن رشد  -37
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  (36)"عهد  الرقي  ثال "ويف رواية أخرى:
الرقيـــ  بعهـــد   وبعمـــل أهـــل املدينـــة وإمجـــاعهم، وأّن الـــوال  ابملدينـــة يف ال مـــان األّول كـــانوا يقضـــون يف

والربص إنو ظهر ابململوك شيء من ذلك قبل أنو حيول علي  احلول فريد عل   ،واجل ا  ،من اجلنون ،السنة
 .(35)ويقضون يف عهد  الرقي  ب ال  ليال ،البائ 

فيما إذا ظهرت هـ ه األمـراض يف  –عدا أي حنيفة وأي يوسف   –ووافقهم فقهاء امل اه  األخرى 
 ،ونُقــل عــن حممــد بــن احلســن أنّــ  قــال: للمــرأ  حــ  الفســخ بعيــوب ثالثــة ،ل مبقصــد الــ واجالــ وج ألّلــا ختــ

وال يُقتصــر عليهـــا بـــل  ،ألّن املــرأ  ال تطيـــ  البقــاء مـــ  زوج فيــ  أحـــدها ،والـــربص ،واجلــ ا  ،اجلنـــون :وهــي
 . (34)تشمل كل عي  تتضرر ب  

 ،لّن العيــ  قــد ظهــر يف يــد املشــرتي :ولنــّنهم اعرتضــوا علــ  مســألة العهــد  وأحــدا  الســنة وأدلّتهــا
ألّن  ،مثّ إّن ه ه االقوال خمالفة لألصول ،فال ي بت في  اريار م ل أّي مبي  ،وجيوز أنو ينون حاداث  عنده

فالت صي  يف  ،املسلمن جممعون عل  أّن كّل حد  حيصل يف املبي  بعد قبض  فهو من ضمان املشرتي
 ألّن ه ه الرواات م ت بت عندهم  ،وه ا غري موجود ،ون بدليل اثبتم ل ه ا األصل املتقرِّر إمّنا ين

ليس يف العهد  حدي  صحيح، واحلسُن م يل و  :قال االما  أمحد ،وحدي هم ال ي بت):قال ابن قدامة
  .(33)وإمّنا النق  مبا ظهر ال مبا كمن( ،والداء النامن ال عرب  ب  ،وإمجاع أهل املدينة ليس حبجة ،عقبة

 -هنا يبدو يل أّن القول ب بوت اريار ابلنسـبة إىل أحـدا  السـنة والعيـوب الـي ت هـر يف الرقيـ   ومن
هي األقوى؛ استناد ا للرواات الـي عّضـدت هـ ه  -سواء قلنا ابألربعة كاإلمامية أ  قلنا ابل الثة كاملالنية 

 ه العيوب منها ما ي هـر يف فصـل وأيض ا إّن ه ،وعمول الفقهاء هبا ،األقوال إذا مجعت م  بعضها البعض
  .من فصول السنة  دون فصل آخر حبس  العاد  من حصول ذلك الداء يف فصل دون آخر

 الشرط الثالث: أن ال يكون عامًلا بالعيب  
ــا بوجــود العيــ   ،اتفــ  الفقهــاء علــ  أّن جهــل املشــرتي ابلعيــ  شــرط ل بــوت اريــار

 
لنو ال ينــون عامل

ف ذا تعاقد وهو عام ابلعي  أو رضي ب  بعد  ،وأنو ال يرض  ب  بعده ،قبل القبض أو ،أو حين  ،قبل العقد
ا ابلعي    -العقد 

 
 (38)سقط خياره  -كما لو تسلم  عامل

  (39)ألّن إقدام  مع  رض   من  ب ():قال الشيخ حممد حسن النجفي
  (81)(رعند العلم ال خيا):وقال السبني

                                                        
 .  6/291شر  ال رقاين  –+ ال رقاين 1/166سنن اي داود  –ابو داود  -36
 . 1/234بداية اجملتهد  –+ ابن رشد 7/297الشر  الصغري  -ظ: الدردير  -35
االـ   –+ ابـن حـ   6/224املغـين  –+ ابن قدامة 1/214اجملموع  –+ النووي 5/135بدائ  الصنائ   –ظ: الناساين  -34

8/786. 
 .6/161املغين  -33
حتفـة  –+ ابـن حجـر 231ت /شـر  اريـارا –+ علـي كاشـف الغطـاء 8/791جواهر النال   –ظ: حممد حسن النجفي  -38
 .8/786اال   –+ ابن ح   7/731روضة الطالبن  –+ النووي 1/271بداية اجملتهد  –+ ابن رشد 6/252ااتاج 

 . 8/789جواهر النال   -39
 .21/224تنملة اجملموع  -81
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وكـ لك إذا م يعلـم ابلعيـ  عنـد العقـد  ،ابلعي  داللة عل  رضـاهأي أّن إقدام  عل  الشراء م  العلم 
ألّن  ؛فقبض  للمبي  م  علم  ابلعي  وتصرف  في  تصّر  املـالك دليـل علـ  رضـاه ،مث علم ب  عند القبض

كمـا حيـد  يف زماننـا  مـن أّن   ،فنـان العلـم عنـد القـبض كـالعلم عنـد التعاقـد ،لا  الصفقة متعلِّّ  ابلقبض
وألجل ذلك  ،عة رمّبا يق  فاصل زمين بن العقد علي  و تسليمها وإقباضها وحيد  فيها العي بعض األمت

يقـــو  التّجـــار اليـــو  بعقـــد التـــأمن مـــ  الشـــركات التأمينيـــة لضـــمان ارســـار  الـــوارد  علـــ  املبيـــ  بـــن العقـــد 
مــن غــري فــر  بــن  ،ومــا هــ ا ااّل ألّن بعــض املبيعــات يف معــرض التلــف والتعّيــ  يف تلــك الفــرت  ،والقــبض

 .واريار للمشرتي ،وعلي  ينون الضمان عل  البائ  ،العصر احلاضر والعصور املاضية
  (82)وأيض ا عّدوا أّن علم املشرتي ابلعي  مسقط ا لل يار واإلرش 

ألّن  ،العلــم ابلعيــ  قبــل العقــد يســقط الــرد واإلرش بــال خــال  وال إشــنال :قــال الشــيخ االنصــاري
  (81)ت م  اجلهل اريار إمّنا ثب

 ،فـال وجـ  جلعـل اريـار لـُ  بعـد ذلـك ،لنّ  هـو الـ ي أقـد  علـ  تضـرُّره :وعّلل السيد السب واري ذلك
فلــو أقــد  املشــرتي العــام ابلعيــ  علــ  شــراء الشــيء املعيــوب مــن البــائ  مــ  علمــ  بــ  مث رّدُه وألــ   البــائ  

ويسـتننرون منـ  إل امـ  البـائ  ابلقبـول  ،ن لـ  حـ  الـردابلقبول ف ّن الُعر  وبناء النال يف معـامالهتم ال يـرو 
(87)  

  (86) (العلم ابلعي  عند البي  أو القبض ُمسقط للرد واإلرش):وقال ابن اوما 
ـا  ؛إّن موـن اشـرتى معيب ـا يعلـم عيبـ  ال خيـار لـ ):وعلل  ابن قدامة ذلـك بقولـ 

 
ألّن بـ ل الـ من فيـ  عامل

 .(85) ي (راضي ا ب  عوض ا أشب  ما ال عي  ف
إذ  ،وأمــا مــ  علمــ  فــال خيــار لــ  ،وي هـر ممــا تقــد  أّن عــد  علــم املشــرتي ابلعيــ  شــرط ل بــوت اريــار
فلمـا م يفعـل وقـبض فـ لك رض ـ   ،املفروض أنو ميتن  عن القبض عند علمـ  ابلعيـ  ليبقـ  لـ  حـ  اريـار

  .من  ابملبي 
 المطلب الخامس: التخيير بين الفس  واإلرش

ولنـن هـ ا اريـار ميتـاز مـن غـريه مـن اريـارات  ،اريـارات الت يـري بـن الـرد واإلمسـاك األصل يف عامـة
ألنّــ  حــ  أثبتــ  الشــارع وال حاجــة إىل اشــرتاط   ،لنّــ  إذا حتّققــت شــروط  ثبــت يف العقــد مــن غــري اشــرتاط 

 -ابلعـن  أو إمضـائ  واالحتفـاظ ،وكان لصاحب  احل  يف فسخ العقد واسرتداد ال من ال ي دفعـ  ،صراحة

                                                        
+ 6/141غــين امل –+ ابــن قدامــة 8/791جــواهر النــال   –+ حممــد حسســن النجفــي 1/271املبســوط  –ظ: الطوســي  -82
 .8/786اال   –+ ابن ح   84خمتصر امل ين / –+ امل ين 1/41مغين ااتاج  –+ الشربيين 1/281بداية اجملتهد  –ابن رشد 
 .5/178 –ظ: املناس   -81
 .23/297ظ: مه ب االحنا   -87
 . 5/82فتح القدير  -86
 .6/141املغين  -85
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وينبغي بيان معو  ،عل  اختال  بن الفقهاء يف استحقاق  لإلرش وعدم  ،واملطالبة ابإلرش -حمل العقد 
 .وبيان احلاالت الي جيوز لصاح  اريار اإلمساك ابلسلعة واملطالبة ابإلرش ،وأقوال الفقهاء في  ،اإلرش

 معنى األرش

 أ اًل: ا ر  لغة: 
وقيـــل هـــو: ديـــة   (84)مـــا يُـــدف  مـــن فـــر  بـــن الســـام واملعيـــ  يف الســـلعة و  ،وقيـــل ارـــدش ،هـــو الديـــة

 ،واجلمـــ  أروش، وأصـــل  الفســـاد ،ديتهـــا :فقـــد ورد أّن إرش اجلراحـــة ،اجلراحـــات ممـــا لـــيس لـــ  قـــدر معلـــو 
 . (83)ألنّ  فساد فيها  ،واستعمل يف نقصان األعيان

 اث ًيا: ا ر  اصطمًحا: 
 .  املال املأخوذ عوض ا عن النق  بسب  العي أي أنّ  ،(88)هو نق  قيمة املعي  

  .(89)املال املأخوذ بدال  عن النق  املضمون يف مال  م يُقدَّر ل  يف الشرع مقدَّر :وقيل هو
 ،والغال  هو ال ـاين ،أي أنّ  عبار  عن املال ال ي يطالب  املشرتي من البائ  فيما إذا كان امل من معيب ا

  .خبال  امل من ،نون من النقود والصحة فيها أك رألّن ال من حبس  الغال  ي
 اثلثًا: ت دير ا ر  

أنو تقــدَّر نســبة الفــر  بــن التقــومين إىل  :وكيفيتــ  ،يُقــّدر األرش أهــل ارــرب  مــن التجــار وأهــل الســو 
يمتــن فــ ذا كــان التفــاوت مــا بــن الق ،ويُقــوَّ  وبــ  ذلــك العيــ  ،وهــو أنو يُقــوَّ  املبيــ  وال عيــ  بــ  ،الــ من

  (91)النصف فاملشرتي يرج  عل  البائ  بنصف ال من
ويـدف  البــائ  للمشــرتي  ،وحُتســ  النسـبة بــن القيمتــن ،و مُث يقـوَّ  معيب ــا ،أي أّن املبيـ  يقــّو  صــحيح ا

فلو  ،مبلغ ا يعادل النسبة بن قيمة الصحيح وقيمة املعي  بغض الن ر عن القيمة السوقية للوصف الفائت
فريج   املشرتي خُبمـس  ،ملبي  صحيح ا مائة وقيمت  معيب ا  انن تنون نسبة التفاوت ارمسكانت قيمة ا
وإنو كــان أقــلَّ كمــا لــو  ،فــ نو كــان هــ ا الــ من مســاوا  للقيمــة الســوقية رجــ  عليــ  بعشــرين ،الــ من املســمَّ 

إذ لـيس ، رج  ب الثنوإنو كان أك ر كما لو اشرتى مبائة ومخسن ،اشرتى املبي  خبمسن رج  علي  بعشر 
وإمّنـــا املعيـــار هـــو النســـبة إىل الـــ من  ،املعيـــار لتقـــدير اإلرش القيمـــة احلقيقيـــة للوصـــف الفائـــت مهمـــا بلغـــت

فلو اشرتى  ،ألّن كال  من املتعاقدين أقد  عل  التعاقد ابل من املسم  والت   ب  ال ابلقيمة السوقية ،املسمَّ 

                                                        
 . 1/142القامول اايط  –ظ: الفريوز آابدي  -84
املصـــبا  املنـــري  –+ الفيـــومي 2/223لســـان العـــرب  –+ ابـــن من ـــور 7/995اتج اللغـــة وصـــحا  العربيـــة  –ظ: اجلـــوهري  -83

2/21. 
 .21/243تنملة اجملموع  –+ السبني 7/115مغين ااتاج  –ظ: الشربيين  -88
 .  2/569حترير اجمللة  –+ حممد احلسن كاشف الغطاء 5/797املناس   –ظ: االنصاري  -89
 – الــــدين + الشــــيخ ن ــــا 23/299مهــــ ب االحنــــا   –+ الســــب واري 22/221تــــ كر  الفقهــــاء  –العالمــــة احللــــي  ظ: -91

+ 289املنتقـــ  / –+ البـــاجي 7/128كشـــا  القنـــاع   –+ البهـــويت 5/192بـــدائ  الصـــنائ   –+ الناســـاين 7/87الفتـــاوى اونديـــة 
 .7/689الطالبن روضة  –+ النووي 21/145تنملة اجملموع  –السبني 
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 ،فتقــّو  ســليمة وقــت العقــد ولــتنن قيمتهــا مليــون دينــار ،رشواســتح  اإل ،شــ   ســيار  ووجــدها معيبــة
وك ا لو اشرتاها خبمسمائة ألف دينار فريج   ،فالفر  هو مائتان وهي مخس املليون ،ومعيبة ب مامنائة ألف

 وهن ا  ،خبمسها وهو مائة ألف
جـ ء منـ  يسـقط ففـوات  ،)املبي  مضمون عل  املشرتي ب من  نَّ إ  والعلة يف ذلك كما يقول ابن قدامة
ــا ــا لــو ضــمَّنَّاه نقــ  القيمــة أفضــ  إىل اجتمــاع الــ من واملــ من  ،عنــ  ضــمان مــا قابلــ  مــن الــ من أيض  وألنّن

م ــل أنو يشـرتي  بعشــر   ،للمشـرتي فيمـا إذا اشــرتى شـيئ ا بنصــف قيمتـ  فوجــد بـ  عيب ــا يـنق  نصــف قيمتـ 
وهـــ ا ال ســـبيل  ،بيـــ  ورجـــ  ب منـــ حصـــل لـــ  امل ،فوجـــد بـــ  عيب ـــا ينقصـــ  عشـــر  فأخـــ ها ،وقيمتـــ  عشـــرون

 .(92)الي (
ويرى السيد اروئي أّن تقدير األرش يؤخـ  مـن الـ من بنسـبة تفـاوت قيمـة صـحيح الشـيء إىل معيبـ ، 
فلو اشرتى سيار  م ال  مبليون دينار وكان صحيحها يباع مبليونن ومعيبها مبليون فـال يؤخـ  نفـس التفـاوت 

عبار  عن مليون دينار حبي  تبق  السيار  للمشرتي  :واق  ال ي هوبن قيمي الصحيح واملعي  حبس  ال
فيؤخ   ،بل يؤخ  من ال من املسمَّ  بنسبة تفاوت قيمة املعي  والصحيح وهي النصف ،جما   وبال عوض

ألّن وصف الصـحة ال يقابـل ابملـال حـىت ينـون اإلرش  ؛من البائ  نصف ال من وهو مخسمائة ألف دينار
بـل اإلرش غرامـة  ،وينون اجتماع  م  املبي  عند املشرتي من اجتماع العوض واملعـّوض من أج اء العوض

وإمّنــا هــو اجتمــاع الغرامــة مــ  املعــّوض  ،ولــيس هنــاك اجتمــاع للعــوض مــ  املعــّوض ،تعبُّديــة ثبتــت ابلــدليل
(91). 

 حكم االختالف يف التقويم  
فلـــو قــّو  بعضـــهم الصـــحيح ب مانيـــة  ،الــو اختلـــف أهـــل ارــرب  يف تقـــو  الصـــحيح أو املعيــ  أو كالتـــ

ألّن التفـاوت  ،التفـا  النسـبة ،واملعي  لربعة وبعضهم الصحيح بستة واملعي  ب الثة فه ا ال إشنال في 
كمـا لـو قـّو  بعضـهم الصـحيح ب مانيـة واملعيـ    ،هـو النصـف، أمـا إذا اختلفـت النسـبةكلتيهما يف احلالتن  

وعل  اآلخـر  ،نية واملعي  بستة  فتنون النسبة عل  األول النصفوقّو  بعض آخر الصحيح ب ما ،لربعة
  .(97)فال جي  علي  ااّل دف  األقل  ،ألّن االصل يف املقا  براء  ذمة البائ  عن ال ائد ،فيؤخ  ابألقل ،الرب 

  :رابًعا: الرد أ  االمساك مأل  اإلر 
ضا ابلعي  وإمضاء العقد  فال حي  ل  إذا ظهر العي  الساب  عل  العقد ثبت اريار للمشرتي بن الر 

ولنـن إذا اراد االحتفـاظ  ،وأّما فس   ورد املبي  واسرتداد ال من ال ي دفع  إىل البائ  ،الرجوع عل  البائ 
 (94)وال يدية  (95) والشافعية (96)فقد ذه  احلنفية  ،ابملبي  فهل حي  ل  املطالبة ابإلرش أ  ال ق في  خال 

                                                        
 .6/161املغين  -92
 .6/751التنقيح يف شر  املناس   –ظ: الغروي  -91
 . 23/115مه ب االحنا   –+ السب واري 6/737التنقيح يف شر  املناس   –ظ: الغروي  -97
 . 27/214املبسوط  –+ السرخسي 5/637بدائ  الصنائ   –ظ: الناساين  -96
 . 1/55غين ااتاج م –+ الشربيين 2/681امله ب  –ظ: الشريازي  -95
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إىل عــد  اســتحقا  املشــرتي االحتفــاظ ابملبيــ  املعيــ  ومطالبــة  البــائ   بنقصــان  (93)ويف روايــة عــن أمحــد 
ألنّ  م يرضو  ،أمسك املبي  وأ  أُعطيك إرش العي  م جُيرب املشرتي عل  قبول  :حىت لو قال البائ  ،ال من

ال املشرتي اعطـين وك ا لو ق ،فال جُيرب عل  إمساك مبي  معي  ببعض ال من ،ااّل مببي  سليم جبمي  ال من
ألنّـ  م يبـ ل املبيـ  االّ جبميـ  الـ من فـال جُيـرب علـ   ؛ال جيرب البـائ  علـ  دفـ  اإلرش ،اإلرش ألمسك املبي 
 تسليم  ببعض ال من 
ــا بــ   فلــ  اريــار بــن اإلمســاك والفســخ  :وقــال ابــن قدامــة

 
إذا علــم املشــرتي أّن ابملبيــ  عيب ــا م ينــن عامل

 ق (98)العي  وكتم  أو م يعلم  سواء أكان البائ  علم
واألوصا  ال يقابلها شيء من الـ من مبجـرد  ،ودليلهم عل  ذلك هو: أّن السالمة من العي  وصف

أي أّن العيــ  نقــ  يف  ،لنولــا اتبعــة للمعقــود عليــ   إاّل إذا صــارت مقصــود  فيقابلهــا جــ ء منــ  ،العقــد
ألّن البـائ   ؛وال يل   البائ  بـنق  الـ من ،فوات ِّ شيئ اوال حي  للمشرتي أنو أيخ  يف مقابل  ،أوصا  املبي 

وذلـك ضـرر بـ ، وال جيـوز أنو  ،م يرضو ب وال املبي  عن ملن  بعوض م يرضو بـ  ولقـل مـن الـ من املسـم 
 ومينن دف  الضرر عن املشرتي بفسخ العقد ورد املبي . ،يرف  الضرر عن املشرتي لثبات ضرر عل  البائ 

ـــا اســـتدلو  فمـــن  ،ال تصـــّروا االبـــل والغـــنم" :أنـــ  قـــال إذ روي عـــن النـــيب  ،ا حبـــدي  املصـــرّا وأيض 
  (99)ابتاعها بعد ف نّ  خبري الن رين بعد أن حيتلبها إنو شاء امسك وإنو شاء رّدها وصاع لر"

وال يدل عل   ،جعل للمشرتي اريار بن الرد واالمساك من دون إرش وهو واضح يف أّن النيب 
وك لك يستطي  دف  الضرر عن  برد املبي  إىل  ،ي ح  االحتفاظ ابلعن واملطالبة بنقصان ال منأّن للمشرت 

  .ألّن ح  اريار قد ثبت ل  ابلعي  ،البائ  واسرتجاع العوض
ألنّ  اطّل  عل  عي  م  ،ويرى مجهور احلنابلة  إثبات احل  للمشرتي يف إمساك املبي  واملطالبة ابإلرش

 .(211)فجاز ل  املطالبة حبصت  من ال من  ،ت علي  ج ء من املبي وفوَّ  ،يعلم ب 
وألنّـ  فـات  ،إذا ظهر عل  عي  م يعلم ب  فنان ل  اإلرش كما لو تعيَّـ  عنـده :فقد ذكر ابن قدامة 

أو كما لو أتلف   ،كما لو اشرتى عشر  أقف   فبانت تسعة  ،فنانت ل  املطالبة بعوض  ،علي  ج ء من املبي 
وإمّنا مولك اريـار ابلتـدليس ال لفـوات جـ ء، وكـ لك ال يسـتح   ،   فأّما املصرَّا  فليس فيها عي بعد البي

خيار التصرية تنبي  عل  ثبوت  ابلعي ، وألّن مطل  العقد يقتضي  وإثبات النيب  ،ارش ا إذا تع َّر الرد
 . (212)السالمة من العي  

                                                                                                                                            
 . 7/744البحر ال خار  –ظ: أمحد بن حيىي بن املرتض   -94
 . 7/128كشا  القناع   –+ البهويت 6/239املغين  –ظ: ابن قدامة  -93

 . 6/84ظ: املغين 98 -
 .1/355صحيح الب اري  –الب اري  -99

 .6/621االنصا   –+ املرداوي 7/116كشا  القناع   –ظ: البهويت  -211
 .6/86غين ظ: امل -212
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 ،فالعي  اليسري غري مؤثر وليس في  شيء من الرد أو اإلرش ،بأّما املالنية ف ّلم فرَّقوا بن أنواع العيو 
أي إذا أمســـك املبيـــ  لـــيس لـــ  أنو يرجـــ   ،والعيـــ  الفـــاح  ينـــون فيـــ  خميـَّـــر ا بـــن الـــرد واإلمســـاك ابلـــ من

 .  (211)والعي  املتوسط ينون في  اإلمساك م  اإلرش  ،وه ا يشمل العقار وغريه ،بنقصان ال من
ماميـــة أّن املشـــرتي خُمـــريَّ بـــن رد املبيـــ  واســـرتجاع الـــ من وإمســـاك  وأخـــ  اإلرش  بينمـــا يـــرى  فقهـــاء اإل

  (217)امجاع ا حمصال  وحمني ا مستفيض ا صرحي ا وظاهر ا بال خال  
إذا وجد املشرتي ابملبي  عيب ا سابق ا عل  العقد وم حيد  عنـده عيـ  وال تصـر  ):قال العالمة احللي

  (216)بي  واإلمضاء ابإلرش( في  كان خميـَّر ا بن فسخ ال
  (215)فليس املستند ااّل االمجاع حمّصل  ومنقول ( ) :وقال الشيخ علي كاشف الغطاء

إّمـا رد املبيـ ،  :ودفعـ  يتحقـ  لحـد األمـرين ،ي داد عل  ذلك أّن احلنم بل و  العقـد مـ  العيـ  ضـرر
إنو  ،عي  وعلم املشرتي فاريار الي إنو خرج يف السلعة ":قول  وإّما إمساك  وأخ  األرش ملا ورد عن  

  (214)"أو رد علي  ابلقيمة إرش العي  ،شاء ردَّ، وإنو شاء أخ 
 أو أخ  اإلرش.  ،أو االمضاء بدون اإلرش ،الرد :وهو ظاهر يف الت يري بن أمور ثالثة

 لـــ  أمّيـــا رجـــل اشـــرتى شـــيئ ا وبـــ  عيـــ  وعـــوار م يتـــربأ اليـــ  وم يبـــن":قـــال ملـــا روي عـــن أي جعفـــر
ويُرد علي  بقدر ما  ،فأحد  في  بعد ما قبض  شيئ ا مث علم ب لك العوار وب لك الداء أنّ  ميضي علي  البي 

  (213)"نق  من ذلك الداء والعي  من  ن ذلك لو م ينن ب 
 وهو ظاهر يف الت يري بن الرد واألرش. 

وقـد دلَـّت  ،وهـي مطلقـة ،وجمموع ه ه النصـوص بعـد رد بعضـها إىل بعـض تنفـي إلثبـات هـ ا الـرأي
لعـد  تقييـدها  ،وهـو فسـخ املعاملـة يف وصـف الصـحة فقـط ،عل  جواز الفسـخ يف لـا  البيـ  أو يف بعضـ 

ــا أّن لوصــف الصــحة أتيــة خاصــة عنــد املتعــاملن لــو فقــدت ف ّلــا تتــدارك  ،الفســخ يف لــا  املعاملــة وأيض 
لتمنُّن من الرد فال إشنال فيـ ، وإنو م يـرضو البـائ  أّما لو تراض  الطرفان ابإلرش حىت يف صور  ا ،ابملال

ويف مــورد ســقوط الــرد يتعــن علــ  البــائ  تــدارك ضــرر املشــرتي  ،بــ لك يــرد املشــرتي املبيــ  لــئال يقــ  الضــرر
  .ابإلرش

ويــرى الشــيخ البحــراين أّن األخبــار ال داللــة فيهــا علــ  ختــرّي املشــرتي بــن الــرد واالمســاك مــ  األرش، 
وهـو أول  ،مث إذا م يتمنَّن من  لتصرُّ و  أو غريه حينم ل  ابألرش ،م جبواز الرد للمشرتي أوال  وعلي  فيحن

 (218)من تنبَّ  اىل ذلك 
                                                        

 .1/233بداية اجملتهد  –+ ابن رشد 6/676مواه  اجلليل  –ظ: احلطاب الرعيين  -211
جـــواهر النـــال   –+ حممــد حســـن النجفــي 8/781راض املســـائل  –+  الطباطبــائي 1/278املبســـوط  –ظ: الطوســي  -217

 .5/135املناس   –+ االنصاري 8/788
 .22/82ت كر  الفقهاء  -216
 .257شر  اريارات / -215
 .27/714مستدرك الوسائل  –+ النوري 157/ فق  الرضا  –علي بن اببوي   -214
 . 21/741وسائل الشيعة  –+ احلر العاملي 1/276هت ي  االحنا   –الطوسي  -213
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وإمّنا تدل عل   ،إّن األخبار ال داللة وا عل  ثبوت اإلرش من االبتداء)ووافق  السيد اروئي إذ قال: 
 .(219)وما أفاده صاح  احلدائ  متن(  ،املبي ثبوت اإلرش بعد عد  التمنن من الرد والتصر  يف 

إذ  (221)أّما ابلنسبة إىل اإلمجاع فـيمنن أنو يُقـد  فيـ  مـن جهـة خمالفـة الشـيخ الطوسـي يف بعـض كتبـ 
 ،وليس ل  إجاز  البي  م  اإلرش ،إذا حد  ابملبي  عي  يف يد البائ  كان للمشرتي الرد واإلمساك)قال: 

ف نو تراضيا عل  اإلرش كان جائ  ا( ،رش بال خال وال جُيرب البائ  عل  ب ل اإل
(222)   
صـــول  ،لتصـــر  ،أي أّن اللجــوء إىل اإلرش ينـــون يف حالـــة اليـــأل وعـــد  الـــتمنن مـــن رد املبيـــ  أو حلِّ

  .عي  يف املبي  عند املشرتي
 ،الخـرىمما تقّد  مينن القول إّن اريار بن الرد واإلمساك جما   م  إمنان الرد هو كسـائر اريـارات ا

وه ا قول متن لوال اإلمجاع من مشهور الفقهاء عل  الت يري بن  ،وإذا تع ر الرد جاز ل  املطالبة ابإلرش
وألّن الرائ  بن العقالء  أّن البـائ  إمّنـا رضـي ابنتقـال العـن عـن ملنـ   ،الرد واإلمساك م  املطالبة ابإلرش

ومينـن أنو يرتفـ   ،ّن إل ا   املشرتي ابملعي  قهر ا ضرر أيض اكما أ  ،وال ام  قهر ا مبا دون  ضرر وحتنٌّم ،ب من
ه ا الضرر عن املشرتي برد املبي  وإرجاع كل شيء إىل أصل ، كما هو جارو يف سائر اريارات الـي ثبتـت 

وأيض ـا يـرى العقـالء أّن البـائ  ينـون منصـف ا لــو  ،وحنـم فيهـا جبـواز الـرد ال لخــ  اإلرش ،بقاعـد  ال ضـرر
وإمّنا لك اريار بن أن تقبل املبي  مبـا هـو وعلـ  عالتـ   ،ال أرد عليك أي شيء من ال من :مشرتيقال لل

ألنّ  ال  ،نعم لو تع ر رد املبي  جاز للمشرتي املطالبة ابإلرش ،وبدون تعويض أو أنو ترده وأتخ  ما دفعت 
  .سبيل لرف  الضرر ااّل ب 

 تبّعض الصف ة : امًسا
 ،أو تفــر  الصــفقة ،(221)أخــ  بعــض املبيــ  ورد بعضــ   :وتبعــيض الصــفقة هــو ،التج ئــة :التبعــيض هــو

وحيتمــل أن ينــون معــو الصــفقة هــو  ،(227)والصــفقة تعــين العقــد  ،تفريــ  مــا اشــرتاه يف عقــد واحــد :وهــو
ووجـد ببعضـها عيب ـا  فهـل حيـ  لـ  أنو  ،ف ذا اشرتى ش   شيئن أو أك ر صفقة واحـد  ،الدفعة الواحد 

 .أو يرد املعي  فقط ق إختلف الفقهاء فيما إذا كان املبي  مما يضرَّه التبعيض أو ال يضره ،يرّدتا مع ا
  :وفيها أقوال ،إذا كان املبي  معيب ا وال يضره التبعيض :احلالة ا  ىل
 ،يــرى الشــافعية ويف روايــة عــن احلنابلــة أّن  للمشــرتي حــ  رد املعيــ  بقســط  مــن الــ من :القــول األول

ألّن يف البي  تفري  صفقة عل  املشرتي بسب  العيـ   ؛نو أيخ  اإلرش بدل العي  من البائ وإذا نق  أو 
(226) . 

                                                                                                                                            
 .29/47ظ: احلدائ  الناضر   -218
 . 6/277التنقيح يف شر  املناس   –الغروي  -219
 .7/219+ ارال  1/272ظ: املبسوط  -221
 .7/219ارال   –سي الطو  -222
 . 211معجم لغة الفقهاء / –قلعجي  -221
 .  2/171املطل   –ظ : البعلي  -227
 .6/276املغين  –+ ابن قدامة 6/99املبدع يف شر  املقن   –+ ابن مفلح 2/289السراج الوهاج  –ظ : الغمراوي  -226
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ووافقهــم  (225)واحلنابلــة أوّن املشــرتي ال ميلــك إاّل رد املعيــ  وحــده  يــرى بعــض اإلماميــة  :القــول ال ــاين
 املالنية يف ذلك إاّل أّلم اشرتطوا شرطن يف املعي  

  .عي  عن نصف الصفقة( أونو ال ي يد امل2
 . (224)( أونو ال ينون املعي  وج  الصفقة 1

إىل   (229)ومشــهور الشــافعية   (228)ويف روايـة عــن املالنيـة  (223)ذهـ  بعــض اإلماميــة  :القـول ال الــ 
 أوّن املشرتي خُمَّري بن أونو يردتا مع ا أو ميسنهما مع ا 

  .إمساك  ابإلرش بدال  عن الوصف الفائت أّن للمشرتي احل  ابملطالبة يف حالة :وأضا  اإلمامية
 ،أّن العي  إذا وجد قبل القبض فللمشرتي إّما امساكهما مع ا أو ردتا مع ا يرى احلنفية  :القول الراب 

 . (211)أما إذا كان بعد القبض فللمشرتي اريار بن إمساك املعي  وردِّّه 
 وفي  قوالن:  ،إذا كان املبي  مما يضرَّه التبعيض :احلالة الثا ية
ـــ  إاّل قبـــول املبيـــ  كـــامال  أو ردِّّه   يـــرى مجهـــور الفقهـــاء :القـــول األَّول وزاد  (212)أّن املشـــرتي ال حيـــ  ل

 . (211)اإلمامية إىل ذلك استحقاق  لإلرش إنو أمسك املبي  
لعي  يف املشهور عنهم جواز رد أحد املبيعن من قبل املشرتي سواء أكان ا  يرى احلنابلة :القول ال اين

 .(217)يف احدتا أو كليهما، ويف رأي آخر وم جواز رد أحد املبيعن م  أخ  إرش نق  القيمة
ويف ضوء ما تقـد   مينـن القـول ابسـتحقا  املشـرتي لل يـار إّمـا بـرد املبيـ  كـامال  أو قبولـ  علـ  الـرغم 

لــ ا  املشــرتي بقبــول ألّن ا ،لــئال يلــ   ضــرر علــ  أحــدتا ،مــن وجــود العيــ  فيــ  وأخــ  إرش نقصــان القيمــة
 وتفري  الصفقة وإرجاع املعي  إىل البائ  ضرر عل  البائ .  ،املبي  املعي   ضرر علي 

 المطلب السادس: مسقطات الخيار

ميتـــاز خيـــار العيـــ  عـــن بقيـــة اريـــارات أّن لصـــاحب  اريـــار بـــن رد العـــن وإمســـاكها مـــ  اإلرش علـــ  
 إلرش عند اليأل وعد  التمنن من رد املبي  لننهم اتفقوا عل  استحقاق  ل ،خال  يف ذلك

وعل  ه ا االسال ينبغي بيان املوارد الي يسقط فيهـا اريـار سـواء كـان هـو الـرد فقـط دون اإلرش أو 
 سقوطهما مع ا  

                                                        
 .6/671االنصا   –+ املرداوي 1/193السرائر  –+ ابن ادريس 1/271املبسوط  –ظ : الطوسي  -225
 .7/276الشر  الصغري  –ظ : الدردير  -224
جــواهر النــال   –+ حممــد حســن النجفــي 8/141راض املســائل  –+ الطباطبــائي 117غنيــة النــ وع / –ظ: ابــن زهــر   -223

8/795  . 
 . 1/141حاشية البجريمي  –+ البجريمي 7/275الشر  الصغري  –ظ : الدردير  -228
 . 1/41مغين ااتاج  –+ الشربيين 6/86الفروع  –ظ: ابن مفلح  -229
 .5/252املبسوط  –+ السرخسي 7/61اوداية  –ظ : املريغناين  -211
 .6/228املغين  –+ ابن قدامة 6/671االنصا   –+ املرداوي 7/275الشر  الصغري  –ظ : الدردير  -212
مهـــ ب االحنـــا   –الســـب واري  +26/623مفتـــا  النرامـــة  –+ حممـــد جـــواد العـــاملي 797النهايـــة / –ظ : الطوســـي  -211

23/113. 
 .6/671االنصا   –+ املرداوي 6/248املغين  –ظ : ابن قدامة  -217
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 األول: إسقاط الخيار     
نو فلـ  أ ،ألنّـ  حـ  خـال  لـ  ؛يسقط خيار العي  إبسقاط  من قبل املشرتي إسقاط ا مقصـود ا صـرحي ا

أو  ،كــأن يقــول: اســقطت اريــار  ،يتنــازل عــن حقــ  يف رد املبيــ  أو الرجــوع بنقصــان الــ من أو عنهمــا مع ــا
فينون مسقط ا للرد  ،أو لي لفظ يؤّدي ه ا املعو ،أو أج ت العقد ،أو أوجبت  ،أو التّ مت البي  ،أبطلت 

رد إمّنا هو لفوات السالمة املشروطة داللة وأيض ا ألّن ح  ال ،ألنّ  يفيد الرضا ابلعقد والعي  ،واإلرش مع ا
أو أنّـ  م يشـرتط  ابتـداء ،  ،ف ذا رضي املشـرتي ابلعيـ  فقـد دل علـ  أنّـ  تنـازل عـن هـ ا الشـرط ،يف العقد

  .(216)ف ذا م ين ر لنفس  ورضي ابلضرر ف اك ل   ،وقد ثبت اريار ن ر ا ل 
  (215)إلرش ويرى اإلمامية أّن التصريح ابللفظ يسقط الرد دون ا

ســواء كــان قبــل ظهــور  ،أّن الــرد يســقط ابشــرتاط  يف ضــمن العقــد أو بعــده :إذ يــرى الســيد الســب واري
ولعمو   ،ألّن اريار ينشأ بوجود العي  الواقعي ال ب هوره ،ويبق  ل  ح  املطالبة ابإلرش ،العي  أو بعده

وأّمـا أّن السـاقط هـو الـرد أو هـو  ،طوالضـابط يف ال هـور هـو التصـريح ابإلسـقا ،(214)ادلة الوفاء ابلشـرط 
ألّن الرضـا  ،فتـار   ينـون التصـريح إبسـقاط الـرد فيلـ   بقـاء اإلرش ،م  اإلرش فال يتعن إاّل ب هور النـال 

 كما لو قال: الت مت ابلبي  وأسقطت ح  الفسخ   ،ابلبي  ال يستل   الرضا ابلعي 
ولننـــ  ال يـــ كر شـــيئ ا مـــن الـــرد  ،املعيـــ  علـــ  ملنـــ واتر  أخـــرى يصـــرِّ  اباللتـــ ا  ابلبيـــ  وإبقـــاء املبيـــ  

 ،وظــاهر كالمــ  إســقاط الــرد خاصــة، ويبقــ  لــ  حــ  اإلرش ،الت مــُت ابلعقــد :فيقتصــر علــ  قولــ  ،واإلرش
 للسب  الساب  نفس  

وملا كان   ،كما لو قال: اسقطُت خيار العي   ،واثل ة يصرِّ  إبسقاط اريار وال ينتفي اباللت ا  ابلعقد
وعليـ  فبقـاء اسـتحقا  االرش  ،الفسـخ واالرش طرفـ ا وـ ا اريـار ف سـقاط  رأس ـا اسـقاط ومـا مع ـاكُل مـن 

وإنو تعلَّ  ابريار سقطا مع ا  ،ف نو تعلَّ  اباللت ا  ابلعقد سقط الرد خاصة ،يدور مدار اإلنشاء
(213).  

 الثاني: التصرُّف يف املعيب  
، قبل العلم ب  أو بعده تباينت أقوال الفقهاء يف عّد تصر  املشرتي   ُمسقط ا سواء كان ُمغريِّّ ا أ   قال 

 ،فقد ذكر مجهور الفقهـاء إىل أّن الرضـا ابلعيـ  ُمسـقط للـرد واألرش مع ـا سـواء كـان تصـرحي ا أو داللـة
ـاّلك

ُ
  ،م ـل االسـتعمال ،والداللة تتم ل يف أي تصر  جُيري  املشرتي ابملبي  املعي  بعد علم  بـ  تصـرُّ و امل

وم ــل  ،فهــي داللــة علــ  الرضــا ابملبيــ  وإســقاط حلقــ  يف اريــار ،واللــبس ،واملــداوا  ،والتحميــل ،لركوبكــا
 ،والوقــف ،واوبــة مــ  التســليم ،والــرهن ،واالجيــار ،م ــل البيــ  ،كعقــود التمليــك  ،التصــرفات الناقلــة للملــك

 ،ملبيـــ  ابملشـــرتي ال ـــاينلتعلـــ  حـــ  ا ،وغـــري ذلـــك؛ ألّن م ـــل هـــ ه التصـــرفات لنـــ  مـــن رد املبيـــ  ،والصـــلح
                                                        

 –+ ابـــن رشـــد 2/91املهـــ ب  –+ الشـــريازي 6/53املغـــين  –+ ابـــن قدامـــة 5/181بـــدائ  الصـــنائ   –ظ : الناســـاين  -216
 1/562بداية اجملتهد 
 –+ االنصـاري 8/791جـواهر النـال   –+ حممـد حسـن النجفـي 26/616مفتـا  النرامـة  –ظ: حممد جـواد العـاملي  -215
 .  5/139املناس  
 . 23/292ظ: مه ب االحنا   -214
 . 21/4هدى الطال   –+ املرّوج 6/279التنقيح يف شر  املناس   –ظ : الغروي  -213



 
 

71 

 10 :العدد

 

ومن شروط اريار أنو ال ينون  ،وأيض ا ألّن التصر  كان من قِّبول املشرتي ،وللمحاف ة عل  حقو  الغري
وإنو فســخ تصــرف  ورد إليــ  املبيــ  خبيــار شــرط أو خيــار رؤيــة مــ ال  عــاد إليــ  حــ  خيــار  ،امتنــاع الــرد بســبب 

 .(218)وجاز ل  رد املبي  إىل البائ   ،العي 
أّن التصرفات الناقلة للملك بعوض كالبي  واإلجار  والرهن تسقط  –يف رأي آخر وم   - يرى املالنيةو 

وأّما إنو كانت بغري عوض كاوبة م ال  فل  الرجوع وأخ  اإلرش؛ ألّن االرش يُتدارك ب  العي   ،الرد واإلرش
أمـا إنو تغـريَّ إبحـدا   ،إنو كان عل  حالـ  وإنو عاد إلي  املبي  املعي  فيجوز ل  ارجاع  إىل البائ  ،الفائت

كـأن   -وأّما إذا كان التصر  ال عن رضـا ابلبيـ   ،عي  آخر في  فريده ويرد مع  إرش ما حد  في  عنده
او ليشـرتي وـا علف ـا، أو لـبس القمـي  ليعـر   ،أو ليسـقيها ،كما لو رك  الدابة لريدها  ،ينون جمرب ا علي 

ويبطـــل الـــرد  ،أّمـــا إذا كـــان االســـت دا  ك ـــري ا فيســـقط اريـــار ،يســـقط خيـــارهف نّـــ  ال  -وغـــري ذلـــك  ،قـــدره
 .(219)واألرش

 ،ويرى احلنابلة أّن أي تصر  يف املبي  سواء كان قبل العلم ب  أو بعده داللة عل  رضـاه وإمسـاك  بـ 
 ألنّ  يف مقابل اجل ء املعي  من املبي  ؛أّما اإلرش فال ،فيسقط الرد فقط
ا بعيب  أو وهب  أو أعتق  فال خيـار لـ ) :قال ابن قدامة

 
ألّن تصـرف  فيـ   ؛إّن املشرتي إذا ابع املبي  عامل

وقيـــال املـــ ه  أّن لـــ  األرش بنـــل  ،أشـــب  مـــا لـــو صـــرَّ  ابلرضـــا ،مـــ  علمـــ  ابلعيـــ  يـــدل علـــ  رضـــاه بـــ 
 . (271)حال(

لتصــر  يف املعيــ  وهــو أّن ا ،وقريــ  منــ  مــا ذهــ  إليــ  مشــهور فقهــاء اإلماميــة وادعــوا عليــ  االمجــاع
سواء بعد ظهور العي  أو قبل  تصرّف ا ُمغيّـر ا للعن عل  حنوِّ يصد  علي  أّن العن ليست ابقية عل  حاوا 

أو تغــــرّي هيئاهتــــا كتفصــــيل  ،أو النقيصــــة كتلــــف بعــــض العــــن ،كــــال اد  مــــ ال  بغــــرل االرض ابألشــــجار  -
 ،والــرهن ،واالجــار  ،كــالبي   ،رجــ  عــن ملنــ أو تصــر  فيــ  بنقــل خي ،القمــاش وخياطتــ  أو كبنــاء العرصــة

فـ ّن م ـل هـ ه التصـرفات تـؤدي إىل سـقوط  حـ  الـرد  -أو موت احليـوان وعتـ  اململـوك  ،والصلح ،واوبة
وخبـال  ذلـك  ،ألّلا مانعة من الرد وعد  بقاء العن عل  ما كانـت عليـ  حـن الشـراء ؛وبقاء ح  األرش

 وإنو شاء امسك جما   أو ابإلرش. ،ورد املبي إنو شاء فسخ العقد  ،فاريار اب ِّ 
أمّيا رجل اشرتى شيئ ا وب  عيـ  او عـوار ":قال عن اي جعفر الباقروالدليل عل  ذلك رواية زرار  

وم يتربّأ الي  وم يُبّن ل  فأحد  في  بعد ما قبض  شيئ ا مث علم ب لك العـوار وبـ لك الـداء أنّـ  ميضـي عليـ  
فه ه الرواية تدل   (272)"بقدر ما نق  من ذلك الداء والعي  من  ن ذلك لو م ينن ب  ويُرد علي  ،البي 

                                                        
البحـر ال خــار  –رتضــ  + امحــد بـن حيــىي بـن امل7/646روضــة الطـالبن  –+ النـووي 5/91رد ااتــار  –ظ: ابـن عابـدين  -218

 .1/238بداية اجملتهد  –+ ابن رشد 6/754
 .6/664مواه  اجلليل  –ظ: احلطاب الرعيين -219
 .6/217املغين  -271
 .21/741وسائل الشيعة  –+ احلر العاملي 3/41هت ي  االحنا   –الطوسي  -272
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م  تصرف  في   ،عل  استحقا  املشرتي لألرش فيما لو كان املبي  معيب ا وم يتربّأ البائ  من  وم خُيربه ابلعي 
 .  لألرشواحنصار جرب ضرر العي  ابستحقاق ،وسقوط ح  الفسخ هب ا التصر  ،بعد ما قبض 

إنو كـــان "فقـــال: ،يف الرجـــل يشـــرتي ال ـــوب أو املتـــاع فيجـــد فيـــ  عيب ـــا ومـــا روي عـــن أي عبـــد هللا 
ـــا بعينـــ  رودَُّه علـــ  صـــاحب  وأخـــ  الـــ من ـــيطو أو ُصـــبِّجو يرجـــ   ،الشـــيء قائم  ـــ و أو خِّ وإن كـــان ال ـــوب قـــد ُقطِّ

لـو م حيصـل تغيـري يف املبيـ ،  فه ه الرواية تدل عل  جواز الـرد وثبـوت حـ  الفسـخ ،(271)بنقصان العي "
أي أّن بقــاء العــن وعــد  بقائهــا علــ  حاوــا هــو املــالك يف ســقوط  ،أّمــا لــو حصــل التغيــري فيســتح  األرش

 .(277)وسواء كشف عن رضاه أ  ال ،من غري فر  بن كون  قبل العلم ابلعي  أو بعده ،الرد وعدم 
 .حتمال أنو ينون ه ا االمجاع مدركي اال ؛ومينن القول أّن الدليل عل  ما تقد  هو الرواات

وممــا تقــد  يتضــح أّن الضــابط يف ســقوط الــرد واســتحقا  األرش عنــد حــدو  تغيــري يف املبيــ  مــن قبــل 
املشـرتي وتصــرف  فيـ  حبيــ  يصـد  عليــ  أّن العـن ليســت ابقيـة علــ  حاوـا: أنـّـ  تصـر  يــدل علـ  الرضــا 

وهــو ظــاهر يف اســتحقاق  لــ  عوض ــا عــن الــنق  يف  ،رشولنــن الرضــا بــ  ال يــدل علــ  إســقاط األ ،ابملبيــ 
 .املعي 

 الثالث: تلف العني أو ما هو بحكم التلف
أو بسـب  عيـ   ،أو آبفـة  اويـة ،أو األجنـيب ،أو املشـرتي ،إّن تلف العن إّما أنو حيد  بفعـل البـائ 

لبـائ  علـ  املشـرتي بشـيء مـن وال يرجـ  ا ،فلو تلف املبي  وهو يف يد البائ  انفسخ العقد، قد  قبل البي 
ألنّ  يتحمل تبعة تلف ِّ قبل إقباض ، أّما بعد القـبض وتلفـ  بيـد املشـرتي فقـد ذهـ  مجهـور الفقهـاء  ؛ال من

 .(276)ولنن املشرتي يرج  عل  البائ  ابألرش  ،إىل أّن تلف املبي  مين  الرد ويسقط اريار
 -مث ذه  إىل ابئع  لريدَّه بعيب  فهلك يف الطري   ،إّن من اشرتى شيئ ا ووجده معيب ا :قال ابن عابدين

أو ابملــوت أو بســب  آفــة  ،سـواء كــان ابســتهالك  ابالســتعمال كأكـل الطعــا  أو لــبس ال ــوب حـىت يت ــرَّ 
وهـــــو ال ـــــاهر مـــــن  ،ويبقـــــ  لـــــ  الرجـــــوع بنقصـــــان القيمـــــة ،المتنـــــاع الـــــرد ؛ف نّـــــ  يســـــقط اريـــــار - اويـــــة 
 .(275)امل ه 

ألنّـ  أتلفـ  بفعـل  ؛نَّ اوالك إنو كان بفعل املشرتي فال يرج  عل  البائ  بشـيءا :ويف رأيو ألي حنيفة
 .(274)وقد انتف  الضمان مللن  فنان كاملستفيد ب  عوض ا،مضمون من  لو فعل  يف غري ملن 

أو أكل  ،أو تلف ال وب ،أو قتل ،لنو مات العبد -أّن املبي  إذا هلك يف يد املشرتي  :ويرى النووي
واألرش جـ ء  ،لنن يرج  علـ  البـائ  ابألرش ،لفوات املردود ،مث علم كون  معيب ا فقد تع َّر الرد -  الطعا

                                                        
 .21/741وسائل الشيعة  –+احلر العاملي 3/41هت ي  االحنا   –الطوسي  -271
 -+ العالمـــة احللـــي1/711الســـرائر  –+ ابـــن ادريـــس 797النهايــة / –+ الطوســـي 111غنيـــة النـــ وع / –: ابــن زهـــر  ظ -277

 .23/291مه ب االحنا   –+ السب واري 8/791جواهر النال   –+ حممد حسن النجفي 22/92ت كر  الفقهاء 
مغـين ااتــاج  –+ الشـربيين 5/187  بـدائ  الصـنائ –+ الناســاين 8/791جـواهر النـال   –ظ : حممـد حسـن النجفـي  -276

 .1/47كشا  القناع   –+ البهويت 1/56
 . 6/87ظ: رد ااتار  -275
 . 7/87الفتاوى اوندية  –+ الشيخ ن ا  الدين 5/187بدائ  الصنائ   –ظ: الناساين  -274
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وإمّنــا كــان  ،مــن الــ من نســبت  اليــ  نســبة مــا يــنق  العيــ  مــن قيمــة املبيــ  لــو كــان ســليم ا إىل لــا  القيمــة
ف ذا احتبس جـ ء منـ    ،علي  ابل من الرجوع جب ء من ال من ألنّ  لو بقي كل املبي  عند البائ  كان مضمو   

 .(273)كان مضمو   جب ء من ال من 
ويســـــتح  املشـــــرتي  ،وذكـــــر الشـــــيخ األنصـــــاري: أّن تلـــــف العـــــن أو صـــــريورت  كالتـــــالف يســـــقط الـــــرد

 . (278)األرش
أو تعلـ  هبـا حـ  الغـري   ،أو بِّسـل  منفعتـ  ابإلجـار  ،كما لـو انتقلـت العـن مـن ملنـ  إىل غـريه ابلبيـ 

ل هور امجـاع  ؛ك اب  العبد وغري ذلك  ،و خبروج العن عن سلطنة املشرتي م  بقاء صفة امللكأ ،كالرهن
ألّن الــدليل دولَّ علــ  دوران حــ  الــرد مــدار قيــا  العــن علــ  مــا كانــت عليــ  وعــد  ؛ (279)فقهــاء االماميــة 

هــا عــن وصــفها الســاب  تــاع فيجــد فيــ  يف الرجــل يشــرتي ال ــوب أو امل"فقــد ورد عــن أي عبــد هللا  ،تغريَّ
ـيط  ،إنو كان ال وب قائم ا بعين ِّ رّده عل  صاحب  وأخ  ال من :فقال ،عيب ا وإنو كـان ال ـوب قـد ُقطِّـ  أو خِّ

فـــ ّن التغيـــري بقطـــ  ال ـــوب وخياطتـــ  وإنو كـــان ال ـــوب موجـــود ا ف نّـــ   ،(261)أو ُصـــبِّج رجـــ  بنقصـــان العيـــ "
  .و تلف ال وبوه ،فمن ابب أوىل سقوط  ابنتفاء املوضوع ،ُمسقط للرد

بن ما إذا كان هالك املعي  بسب  العيـ  القـد  وهالكـ  بسـب  غـريه، فـ ذا   وفرَّ  املالنية واحلنابلة 
كان بسب  غريه أو بسب  العي  القد  بشرط عد  تدليس البـائ  علـ  املشـرتي وغشـ  لـ  فهـم يوافقـون 

أي  -لعيـ  القـد  وكـان البـائ  ُمدلس ـا وإذا كـان بسـب  ا ،مجهور الفقهاء ابمتناع الـرد واسـتحقا  األرش
  ،رج  علي  املشرتي ابل من كل  -أّن العي  املدلس هو ال ي ادى إىل هالك املبي  

ــا رجــ  عليــ  املشــرتي ابلــ من كلــ  حــىت وإنو كــان اوــالك لــيس  :وزاد احلنابلــة أّن البــائ  إذا كــان مدلِّس 
 . (262)بسب  العي  القد  

 شير  الرابع: حدوث عيب عند امل
وهو أنو يتعيَّ  املبي  عند املشرتي بعد قبض  وانقضاء خياره سـواء بفعلـ  أو بفعـل البـائ  أو أجنـيب أو 

 ،وأنو يتبنَّ ل  أّن في  عيب ـا قـدمي ا م يعلمـ  وقـت العقـد ،أو آبفة  اوية ،بفعل املعقود علي  إنو كان ذا حيا 
 ق أو أّن ل  أرش العي  القد  ق في  قوالن:فهل حي  ل  رّد املبي  م  العي  ال ي حد  عنده 

ذه  مجهور الفقهاء إىل أّن العي  احلاد  بعد القبض وانقضاء اريار مـان  عـن الـرد  ال و  ا   :
  (261)ويتعنَّ عل  البائ  دف  أرش العي  القد   ،ابلعي  الساب  عل  العقد

                                                        
 . 7/631ظ: روضة الطالبن  -273
 . 5/189ظ: املناس   -278
+ حممـد 1/711شـرائ  االسـال   –+ ااقـ  احللـي 1/194السـرائر  –بـن ادريـس + ا59جواهر الفق  / –ظ: ابن مح    -279

 . 8/791جواهر النال   –حسن النجفي 
 .21/747وسائل الشيعة  –+ احلر العاملي 3/41هت ي  االحنا   –الطوسي  -261
  –+ البهــويت 6/275املغــين  –+ ابــن قدامــة 6/68شــر  اررشــي  –+ اررشــي 1/282بدايــة اجملتهــد  –ظ: ابــن رشــد  -262

 .7/281كشا  القناع 
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يف الرجل يشرتي ال وب "عن أي عبد هللا  وابلرواية املتقدمة  (267)واستدل اإلمامية علي  ابإلمجاع 
وإنو كان ال وب  ،فقال: إنو كان ال وب قائم ا بعين  ردَّه عل  صاحب  وأخ  ال من ،أو املتاع فيجد في  عيب ا

وال اهر منها أّن املعيار جلواز عدم  هو بقاء العن  ،(266)قد ُقطِّ  أو خيط أو ُصبِّج رج  بنقصان العي "
 فيتعنَّ جرب العي  الساب  ابألرش. ،فتعّي  العن عند املشرتي وتغرّيها مين  من الرد ،عل  حاوا وعدم 

أّن العي  الساب  وإنو كـان مقتضـي ا للـرد اال أّن العيـ  الالحـ  ملّـا وقـ  يف ملـك  :ويرى العالمة احللي
  .(265)املشرتي وما بيدهِّ مين  عن الرد ابلعي  الساب  

رط الرد أنو ينون املردود عل  الصفة الي كان عليها عند القـبض وهـ ا واستدل مجهور الفقهاء لّن ش
 -الشــرط مفقــود؛ ألّن املبيــ  خــرج عــن ملــك البــائ  معيب ــا بعيــ  واحــد ويعــود علــ  ملنــ  معيب ــا بعيبــن  

وهو إذا كان يضمن  ،وال ي ال الضرر ابلضرر ،ويف ذلك ضرر عل  البائ  -العي  القد  والعي  احلاد  
  .(264)ألنّ  حد  بعد القبض ويف يد املشرتي  ؛القد  ف نّ  ال يضمن العي  احلاد العي  

إّن املشــرتي خُمــرّي بــن الــرد مــ  إعطــاء  :(268)ويف قــول اثنو للحنابلــة  (263)يــرى املالنيــة ال الالو  الثالالا : 
 ن امساك  وأخ  أرش العي  القد ،البائ  أرش العي  احلاد   وب
فهـو ابريـار  ،مث حصـل بـ  العيـ  اجلديـد ،قبـل شـرائ  والبـائ  قـد دلَـّس فيـ  واستدلوا لّن املبيـ  معيـ 

جـد وال يو  ،وإّن الرد قبل العيـ  احلـاد  جـائ  وال يـ ول إالّ بـدليل ،بن الرد وبن اخ  أرش العي  القد 
 دليل من ن  أو امجاع عل  منع .

فمــن ابتاعهــا بعــُد ف نّــ  خبــري  ،مال تّصــروا اإلبــل والغــن":يف حــدي  املصــرّا  عــن النــيب ومبــا روي 
 إنَّ النيب ):قال ابن قدامة ،(269)"إنو شاء امسك وإنو شاء ردها وصاع لر ،الن رين بعد أنو حيتلبها

أمحد لّن ع مان بن عفان قض  يف ال وب إذا كان ب  عوار  واحت  ،عوض لبنهاأومرو بردها بعد حلبها ورد 
                             .(251)برّده وإن كان قد لبس ( 

 ،وممــا تقــد  يــرى الباحــ  أّن العيــ  احلــاد  مينــ  مــن الــرد؛ حلصــول التغــرّي يف يــد املشــرتي بعــد قبضــ 
ألّن املبيـ  خـرج مــن  ؛ويف حالـة إرجاعهـا حيصـل الضـرر علـ  البـائ  ،وعـد  بقـاء العـن علـ  حاوـا وتعّيبهـا

                                                                                                                                            
بــدائ  الصــنائ   –+ الناســاين 26/613مفتــا  النرامــة  –+ حممــد جــواد العــاملي 1/194الســرائر  –ظ: ابــن ادريــس  -261

البحـر ال خـار  –+ امحـد بـن حيـىي بـن املرتضـ  7/681روضـة الطـالبن  –+ النـووي 5/241العناية شـر  اودايـة  –+ البابريت 5/187
7/745. 

+ 22/215تـ كر  الفقهــاء  –+ العالمـة احللــي 123جـواهر الفقــ  / –+ ابــن الـرباج 111غنيــة النـ وع / –: ابـن زهـر  ظ -267
 . 8/792جواهر النال   –حممد حسن النجفي 

 .21/747وسائل الشيعة  –+ احلر العاملي 3/41هت ي  االحنا   –الطوسي  -266
 . 22/215ظ: ت كر  الفقهاء  -265
+ 5/241العنايــة شــر  اودايــة  –+ البــابريت 5/187بــدائ  الصــنائ   –+ الناســاين 1/194ســرائر ال –ظ: ابــن ادريــس  -264

 .7/745البحر ال خار  –+ امحد بن حيىي بن املرتض  7/681روضة الطالبن  –النووي 
 . 5/112نيل االوطار  –+ الشوكاين 1/156املقدمات املمهدات  –ظ: ابن رشد  -263
 .6/614االنصا   –+ املرداوي 6/272املغين  –ظ: ابن قدامة  -268
 . 5/4صحيح مسلم  –+ مسلم 1/355صحيح الب اري  –الب اري  -269
 . 6/272املغين  -251
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لضـرر عـن الطـرفن ميتنـ  الـرد ويُلـ   البـائ  بـدف  ولـدف  ا ،عنده بعي  واحد فقط فال يعود إلي  بعي  آخر
  .أرش العي  القد  إىل املشرتي

 الخامس: ترّب  البائع من العيوب  
وهــو أنو يشــرتط البــائ  علــ  املشــرتي حــن العقــد عــد  مســؤوليت  عــن أي عيــ  مــن العيــوب ي هــر يف 

بعتك ه ا بنل  :ظهور ا، كأن يقولويتحق  لّي عبار  تدل علي  صراحة أو  وقبول املشرتي ب لك ،املبي 
املعلومـة وغـري املعلومـة سـواء كانـت موجـود  حـن العقـد  ،أو أ  بريء من العيوب ال اهر  والباطنـة ،عي 

   للفقهاء يف ه ا احلنم عد  أقوال:و  ،م  قبول املشرتي ب لك ،أو املتجدد  بعده
واستدلوا عل  جواز التـربي مـن  ،ال ذلك عل  االط (252)أجاز مجهور فقهاء اإلمامية  ال و  ا   :

  (251)املعلومة وغري املعلومة ابال مجاع  ،العيوب ال اهر  أو ارفية

 ،ألّن اريــار إمنــا ي بــت القتضــاء مطلــ  العقــد الســالمة مــن العيــوب ،وابنصــرا  دليــل اريــار عــن م لــ 
  (257)ف ذا صرّ  البائ  ابلرباء  فقد ارتف  االطال  

يـــار بتقييــــد املبيــــ  بنونـــ  معيب ــــا؛ ألّن التـــربِّّي مــــن العيــــوب مبن لـــة عــــد  التعهــــد أي ال جمـــال ل بــــوت ار
 بسالمت . 

أميـّـا رجــل اشــرتى شــيئوا وبــ  عيــ  أو عــوار وم يتــربأ اليــ ، وم ":قــال عــن أي جعفــر البــاقرومبــا روي 
علي  البي  ويرد عليـ   فاحد  في  بعد ما قبض  شيئ ا مث علم ب لك العوار وب لك الداء أنّ  ميضي ،يُبنِّّ ل 

  (256)"بقدر ما نق  من ذلك الداء والعي  من  ن ذلك لو م ينن ب 
 حــن بع ــ  رســول هللا  مــن أّن االمــا  علي ــا ":واســتدل مجهــور الفقهــاء علــ  ذلــك مبــا رووه
هــ ا لنــم مــاال تعلمونــ  وال  :فقــال ،وبقــي يف يــده مــال ،ليصــاو بــين ج ميــة فــواداهم حــىت ُمضــغة النلــ 

" فبلج ذلك رسول هللا  علم  رسول هللا ي   (255)فُسرَّ

 وفي  داللة عل  أّن الرباء  من احلقو  اجملهولة جائ .
فقـال الــ ي ابتاعــ   ،عبــد هللا بـن عمــر ابع غالم ـا لــ  ب مامنائـة درهــم وابعـ  ابلــرباء "ومبـا أثــر عنـدهم أونّ 

ا وب  داء  ،ن بن عفانلعبد هللا بن عمر: ابلغال  داء م تسّم ، فاختصما إىل ع ما فقال الرجل: ابعين عبد 
فقض  ع مان بن عفان عل  عبد هللا بن عمر أنو حيلف ل  لقد  ،بعت  ابلرباء  :فقال عبد هللا ،م يسّم  يل

                                                        
لايــة ااتــاج  –+ الرملـي 5/134بــدائ  الصــنائ   –+ الناسـاين 8/789جــواهر النــال     -ظ : حممـد حســن النجفـي  -252

 . 21/799تنملة اجملموع  –+ السبني 6/78
ــــ كر  الفقهــــاء  –+ العالمــــة احللــــي 1/278املبســــوط  –وســــي ظ: الط -251 الــــدرول الشــــرعية  –+ الشــــهيد األول 22/91ت

 .23/291مه ب االحنا   –+ السب واري 7/181مسالك االفها   –+ الشهيد ال اين 7/181
 . 5/712املناس   –+االنصاري 22/92ت كر  الفقهاء  –ظ: العالمة احللي  -257
 .21/741وسائل الشيعة  –+ احلر العاملي 3/41نا  هت ي  االح –الطوسي  -256
 . 9/92صحيح الب اري  –الب اري 255
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ــ   العبــد فصــحَّ عنــده ،ابعــ  الغــال  ومــا بــ  داء يعلمــ ، فــأ  عبــد هللا أنو حيلــف فباعــ  عبــد هللا بعــد  ،واُر
 (254)ة درهم"ذلك للف ومخسمائ

وإمّنــا اختلفــوا يف صــحة  ،ووجــ  الداللــة مــن هــ ا األثــر أّلــم اتفقــوا علــ  جــواز هــ ا البيــ  هبــ ا الشــرط
 فيستدل ابتفاقهم عل  جواز البي . الشرط

  .(258)عل  صحة الشرط  (253)"املسلمون عند شروطهم":ن النيب ومبا روي ع
ط الــرباء  مــن نو للحنابلــة إىل املنــ  مــن اشــرتاذهــ  املالنيــة ويف قــول للشــافعية ورأي اثال الالو  الثالالا : 

إذ روي عن مالك أّن الرباء  جـائ   فيمـا يعلـم البـائ  مـن العيـوب وذلـك يف الرقيـ  العيوب عل  االطال ، 
  (259)وأيض ا روي عن  أّن بي  الرباء  إمّنا يصح يف بي  السلطان وبي  املواري   ،خاصة

االّ من عي  يري  للمشرتي وال يصح اشرتاط الرباء  من العيوب  وذه  الشافعي إىل أّن البائ  ال يتربأ
 وعلي  لو اشرتط ذلك فان الشرط ابطل ويف رواية أخرى أّن البي  فاسد.  ،اجملهولة

وروي عن  (241)ويف رأي اثنو ل  أّن البائ  يربأ من العيوب الباطنة الي ال يعلمها يف احليوان دون غريه 
 :أمحد قوالن
  .ال يربأ إالّ أنو يُعلم املشرتي ابلعي إنّ   ا   :
 وال يربأ من عي  عولِّمو . ،إنّ  يربأ من كل عي  ال يعلم  من العيوب وقت البي  الثا :

وال تشـمل العيـوب  ،واتف  اصحاب ه ا القول عل  اقتصار الرباء  عل  العيوب املوجود  حـن العقـد
  .(242)هولة قد حتد  وقد ال حتد  ألّلا عيوب جم ،احلادثة بعد العقد وقبل التسليم

  .(241)واحلسن بن زاد من احلنفية  ،وزفر ،ووافقهم يف ه ا حممد بن احلسن
 ،واســـتدلوا علـــ  املنـــ  مـــن اشـــرتاط الـــرباء  علـــ  االطـــال  بـــنفس األثـــر املـــروي عـــن عبـــد هللا بـــن عمـــر

أمــا مــا ال  ،ا حــن البيــ بتقريــ : أّن ع مــان بــن عفــان قضــ  بتحليــف ابــن عمــر علــ  أنّــ  ال يعلــم بــ  عيب ــ
وك ا  ،ألّن عيوهبم يف الغال  خفية ،ل ا خص  املالنية هبم ،ولوروده يف الرقي  ،يعلم  فرباءت  من  صحيحة
 .ألّن احليوان يشمل الرقي  وغريه من البهائم ؛خص  الشافعية ابحليوان

ـــا بنهـــي النـــيب  شـــرتي جيهـــل صـــفة ألّن امل ؛وهـــ ا بيـــ  غـــرر ،(247)عـــن بيـــ  الغـــرر  واســـتدلوا أيض 
 املعقود علي . 

ومـن  ،ألّن ذلك مـن ابب الغـرر فيمـا م يعلمـ  البـائ  ،وحجة مون م جي ه عل  االطال  :قال ابن رشد
ألّن عقــد البيــ  عقــد  ؛وأيض ــا فــ ّن هــ ا الشــرط مينــ  موجــ  العقــد ،(246)ابب الغــو والغــ  فيمــا علمــ  

                                                        
 . 5/728السنن النربى  –+ البيهقي 1/427املوطأ  –مالك  -254
 .7/211صحيح الب اري  –الب اري  -253
 . 27/91املبسوط  –ظ: السرخسي  -258
 .282املنتق    / –+ الباجي 1/286بداية اجملتهد  –ظ: ابن رشد  -259
 .1/57مغين ااتاج  –+ الشربيين 6/78لاية ااتاج  –ظ: الرملي  -241
 .6/614االنصا   –+املرداوي 6/41املغين  –ظ: ابن قدامة  -242
 .5/133بدائ  الصنائ   –ظ: الناساين  -241
 .7/2257صحيح مسلم  –+ مسلم 21/771وسائل الشيعة  –احلر العاملي  -247
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كمــا أّن البــائ  هبــ ا   ،ا الشــرط مينــ  مــن ذلــكوهــ  ،وموجــ  املعاوضــة اســتحقا  صــفة الســالمة ،معاوضــة
وذلـك غـري معلـو  عنـد  ،ألنّ  يلت   تسليم  عل  الصفة الـي عليهـا عنـد البيـ  ؛الشرط يلت   بتسليم اجملهول

  .والت ا  تسليم اجملهول ابلبي  ال يصح ،املتعاقدين
شرط سائج جـرى يف عـر  ومينن القول إّن الراجح هو رأي اجلمهور؛ وذلك لقو  أدلتهم، وأيض ا هو 

فـــ نو وافـــ  علـــ  الشـــراء مـــ  شـــرط الـــرباء  مـــن  ،وال يـــتم إالّ مبوافقـــة املشـــرتي ،النـــال وبنـــاء معـــامالهتم عليـــ 
  .العيوب فقد أسقط حق  وهو حرٌّ يف ذلك

 الخاتمة

  :ظهر للباح  مجلة من النتائ  يعرضها إبجياز
أّمـا يف االصـطال   ،تيـار شـيء مـن عـّد  اشـياءاريار يف اللغة عبار  عـن االصـطفاء واالنتقـاء واخ -2

 الفقهي فهو عبار  عن السلطنة عل  فسخ العقد. 
إّن خيار العي  هو: سـلطنة املتملـك علـ  فسـخ العقـد حـن ظهـور عيـ  يف املعقـود عليـ  املعـنَّ  -1

 .ياروهو من ابب اضافة املسبَّ  إىل سبب  أي أّن العي  سب  ار ،وم يطّل  علي  عند التعاقد
هــو خيــار شــرعي اثبــت وال دخــل إلراد  املتعاقــدين يف إثباتــ  للنصــوص الــوارد  مــن القــرآن النــر   -7

  .والسنة الشريفة واالرتناز العقالئي املقتضي سالمة العن من العي 
 .ي بت اريار لطريف العقد سواء كان العي  يف ال من أو امل من وال خيت  بعقد دون آخر -6
وبفقـد أحـدها ف نّـ  ال ي بـت  ،لة من الشروط يف حمـل العقـد حـىت ي بـت هـ ا اريـارجي  حتق  مج -5
ــا   :وهــي

 
كــون العيــ  مــؤثر ا وقــدمي ا موجــود ا يف العــن قبــل قبضــها وأيض ــا أنو ال ينــون املشــرتي أو البــائ  عامل

  .ابلعي  وأاّل يرض  ب 
 ،شرتي فيمـا لـو كـان املـ من معيب ـاظهر للباح  أّن اإلرش هو عبار  عن املال ال ي يطال  ب  امل -4

  .وهو خمريَّ بن الرد واإلمساك م  املطالبة ابإلرش
ظهر للباح  أّن اريار يسقط بعد  أمور منها انّ  يسقط فيما لو اسقط  صاحب  اسقاط ا صرحي ا  -3

 ،  عي  آخرابللفظ أو التصر  يف املعي  ويبق  ل  ح  املطالبة ابإلرش ومبا لو تلف املبي  أو حد  في
  .وك ا لو تربّأ البائ  من العيوب املوجود  يف املبي 

 المصادر والمراج 

 القرآن النر  خري ما نبتدئ ب   
 (هـ598 :.ابن ادريس أبو جعفر حممد بن منصور بن أمحد احللي )ت2

 هـ.2616 ،قم ،مؤسسة النشر اإلسالمي ،2ط ،السرائر احلاوي لتحرير الفتاوي
 (هـ 861 :ت)بن املرتض  .أمحد بن حيىي 1

                                                                                                                                            
 . 1/287ظ: بداية اجملتهد  -246
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  .2935 ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،1ط ،البحر ال خار اجلام  مل اه  علماء األنصار
  (هـ 997 :ت).االردبيلي الشيخ أمحد بن حممد 7

 .هـ 2611 ،قم ،مؤسسة النشر اإلسالمي ،جمم  الفائد  والربهان يف شر  إرشاد األذهان
 (هـ2182 :ت) .االنصاري الشيخ مرتض  بن حممد أمن6

 هـ.2619 ،قم ،جمم  الفنر اإلسالمي ،9ط ،إعداد جلنة حتقي  ترا  الشيخ األع م ،املناس 
 (هـ682 :ت).ابن الرباج الشيخ عبد الع ي  بن حنرير الطرابلسي القاضي 5

 هـ.2622 ،قم ،مؤسسة النشر االسالمي ،2ط ،ابراهيم هبادري :حتقي  ،جواهر الفق 
 هـ(384 :ت)مد بن حممود بن الشيخ  س الدين الرومي .البابريت حممد بن حم4

 هـ.2625 ،22ط ،بريوت ،دار النت  العلمية ،العناية شر  اوداية
 هـ(636. الباجي ابو الوليد سليمان بن خلف بن سعد املالني )ت:3

 بريوت.،دار النتاب العري ،2ط،املنتق  شر  موطأ االما  مالك
 هـ(2112صري الشافعي )ت: . البجريمي سليمان بن عمر امل8

  .2995 ،بريوت ،دار الفنر ،حاشية البجريمي عل  ارطي 
 (هـ 2284 :ت)الشيخ يوسف بن أمحد  .البحراين9

 ،بـــريوت ،دار االضـــواء ،7ط ،حممـــد تقـــي االيـــرواين :حتقيـــ  ،احلـــدائ  الناضـــر  يف أحنـــا  العـــرت  الطـــاهر 
 .هـ2627
 (هـ 154 :ت)م اجلعفي .الب اري حممد بن إ اعيل بن ابراهي21

 هـ.2629 ،بريوت ،دار الفنر ،2ط ،صحيح الب اري
 هـ(319. البعلي ابو عبد هللا حممد بن اي الفتح احلنبلي )ت: 22

 ،2ط،منتبـــــة الـــــوادي ،حتقيـــــ : حممـــــود االر ؤط واســـــن حممـــــود ارطيـــــ  ،املطّلـــــ  علـــــ  الفـــــاظ املقنـــــ 
1117 .  
 (هـ 2152 :ت)نبلي .البهويت منصور بن يونس بن ادريس احل21

، 1بـريوت، ط ،دار الفنـر ،هـالل مصـبحي مصـطف  :مراجعة وتعلي  ،كشا  القناع عن ما االمتناع
2993 . 
 هـ(658.البيهقي أمحد بن احلسن بن علي )ت:27

 هـ2627، 2ط ،بريوت ،دار املعرفة ،يوسف عبد الرمحن :اعداد ،السنن النربى
  .هـ(139:.الرتم ي حممد بن عيس  بن سور  )ت26

 هـ.     2617 ،دار الفنر، بريوت ،حتقي  عبد الوهاب عبد اللطيف ،سنن الرتم ي
 .هـ(2144. اجلواهري الشيخ حممد حسن النجفي )ت:25

 ،بـــريوت ،مؤسســـة املرتضـــ  العامليـــة ودار املـــؤر  العـــري ،2ط ،جـــواهر النـــال  يف شـــر  شـــرائ  االســـال 
2991 .  
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   .هـ(797بن محوَّاد )ت: .اجلوهري أبو النصر ا اعيل 24
 ،دار العلــم للماليــن ،6ط ،امحــد عبــد الغفــور عطّــار :حتقيــ  ،صــحا  اللغــة اتج اللغــة وصــحا  العربيــة

 هـ2613 ،بريوت
 .هـ(851.ابن حجر شهاب الدين أمحد بن علي العسقالين )ت: 23

 مصر.  ،املنتبة التجارية النربى ،حتفة ااتاج بشر  املنهاج
 .هـ(654و حممد علي بن أمحد بن سعيد األندلسي ال اهري )ت:.ابن ح   أب28

  .هـ2628 ،بريوت ،دار إحياء الرتا  العري ،2ط ،أمحد حممد شاكر :حتقي  ،اال  شر  اجملّل 
 . احلاكم النيسابوري ابو عبد هللا حممد بن عبد هللا.29

  . 2991 ،بريوت ،دار النت  العلمية ،2ط ،املستدرك عل  الصحيحن
  .هـ(2216.احلر العاملي حممد بن احلسن بن علي بن احلسن )ت:11

 )د.ط()ب.ت(  ،بريوت ،دار إحياء الرتا  العري ،وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الشريعة
 ..احلطاب الرعيين أبو عبد هللا حممد بن عبد احلمن12

  .هـ2798 ،بريوت ،دار الفنر ،7ط ،مواه  اجلليل لشر  خمتصر خليل
 هـ(2212. اررشي ابو عبد هللا حممد بن عبد هللا املالني )ت: 11

   .بريوت ،دار الفنر ،شر  اررشي عل  خمتصر خليل
 هـ(135.ابو داود سليمان بن األشع  السجستاين )ت:17

 هـ. 2621 ،بريوت ،دار الفنر ،2ط ،سعيد حممد اللحا  :حتقي  ،سنن أي داود
 هـ(2112د )ت: . الدردير امحد بن حممد بن امح16

 مصر. ،دار املعار  ،الشر  الصغري عل  اقرب املسالك
 هـ( 511.ابن رشد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب )ت:15

  .املقدمات املمهدات، دار الغرب االسالمي
 هـ( 595.ابن رشد احلفيد أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد )ت:14

  .هـ2625 ،بريوت ،دار الفنر ،2ط ،عطّارحتقي  خالد ال ،بداية اجملتهد ولاية املقتصد
 .الرملي  س الدين حممد بن أي العبال أمحد بن شهاب الدين 13

  . 2986 ،بريوت ،دار الفنر للطباعة ،لاية ااتاج إىل شر  املنهاج
 هـ( 585.ابن زهر  ع  الدين أبو املنار  مح   بن علي احلليب )ت: 18

، مؤسســة االمــا  الصــاد   ،2ط ،حتقيـ  ابــراهيم البهــادري ،لفــروعغنيـة النــ وع إىل علمــي االصــول وا
 .هـ2623 ،قم

 هـ(2115. ال بيدي حممد مرتض  الواسطي احلنفي )ت: 19
 هـ.2626 ،بريوت ،دار الفنر ،حتقي : علي شريي ،اتج العرول من جواهر القامول

 هـ( 2211.ال رقاين بن عبد الباقي بن يوسف )ت:71
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 .هـ2622 ،بريوت ،دار النت  العلمية ،2ط ،ملوطّأشر  ال رقاين عل  ا
 هـ(2627. السب واري السيد عبد االعل  املوسوي )ت: 72

  .1119 ،قم ،دار التفسري للنشر ،2ط ،مه ب االحنا  يف بيان احلالل واحلرا 
 هـ( 2191.السب واري السيد حممد ابقر بن حممد مؤمن )ت:71

  .هـ2618 ،قم ،سالميمؤسسة النشر اال، 1ط ،كفاية االحنا 
 هـ(354. السبني تقي الدين علي بن عبد النايف )ت: 77

 املطبعة العاملية.  ،حتقي : حممد جني  املطيعي ،تنملة اجملموع شر  امله ب
 هـ( 691.السرخسي أبو بنر حممد بن أمحد بن أي سهل )ت:76

  .ـه2614 ،بريوت ،دار املعرفة ،2ط ،مج  من األفاضل :حتقي  ،املبسوط
 هـ(561. السمرقندي ابو بنر عالء الدين حممد بن امحد بن اي امحد احلنفي)ت: 62

  . 2996 ،بريوت ،دار النت  العلمية ،1ط ،حتفة الفقهاء
 هـ( 933.الشربيين حممد بن أمحد ارطي  القاهري )ت: 61

   )د.ط( 2958 ،بريوت ،دار احياء الرتا  العري ،مغين ااتاج
 هـ(384ل حممد بن مني العاملي اجل يين )ت:.الشهيد األو 67

  .هـ2626 ،قم ،مؤسسة النشر االسالمي ،الدرول الشرعية يف فق  اإلمامية
 هـ( 945.الشهيد ال اين زين الدين علي بن حممد بن أمحد العاملي )ت:66

 .هـ2626 ،قم ،مؤسسة املعار  االسالمية ،يف شر  شرائ  االسال  مسالك االفها 
 ،النجـــف االشـــر  ،مطبعـــة اآلداب ،جامعـــة النجـــف الدينيـــة ،هيـــة يف شـــر  اللمعـــة الدمشـــقيةالروضـــة الب

2943.  
 هـ( 2151.الشوكاين حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا )ت:65

 ،مصــــر ،مصــــطف  البــــاي احللــــيب ،نيــــل االوطــــار يف شــــر  منتقــــ  االخبــــار مــــن أحاديــــ  ســــيد األخيــــار
2951 .  
 ة من علماء اوند.. الشيخ ن ا  الدين ومجاع64

  .2992 ،بريوت ،دار احياء الرتا  العري ،الفتاوى اوندية يف م ه  االما  االع م
 هـ( 634أبو اسحا  ابراهيم بن علي بن يوسف )ت: .الشريازي63

  . 2995 ،بريوت ،دار النت  العلمية ،2ط ،امله ب
 هـ(782)ت:. الصدو  ابو جعفر حممد بن علي بن احلسن بن اببوي  القمي 68

 هـ.2628 ،قم ،2ط ،حتقي  ونشر مؤسسة االما  اوادي ،ارصال
 هـ.  2616 ،قم،مؤسسة النشر االسالمي ،1ط ،حتقي : علي اكرب غفاري ،من ال حيضره الفقي 

  .هـ(2172.الطباطبائي السيد علي بن حممد علي بن أي املعايل )ت:69



 
 

61 

 10 :العدد

 

مؤسسـة آل  ،2ط ،تقـد  الشـيخ حممـد مهـدي اآلصـفي ،راض املسائل يف بيان أحنا  الشـرع ابلـدالئل
   .هـ2629 ،، قمالبيت 
 هـ(  641.الطوسي الشيخ أبو جعفر حممد بن احلسن بن علي )ت:51

   .هـ2613 ،قم ،2ط ،مؤسسة النشر االسالمي التابعة جلماعة املدرسن :حتقي  ،ارال 
  .هـ2783 ،طهران ،7ط ،منشورات املنتبة الرضوية ،املبسوط يف فق  اإلمامية

  . 2941 ،النجف ،مطبعة النعمان ،1ط ،حسن اررسان :حتقي  ،هت ي  االحنا  يف شر  املقنعة
 قم. ،نشر قدل حممدي،تقد  الشيخ اغا ب رك الطهراين ،النهاية يف جمرد الفق  والفتاوى

 هـ( 2151.ابن عابدين حممد أمن بن عمر بن عبد الع ي  الدمشقي )ت: 52
 ،دار احيـــاء الـــرتا  العـــري ،حممـــد صـــبحي حســـن وعـــامر حســـن :حتقيـــ  ،ار علـــ  الـــدر امل تـــاررد ااتـــ
 .هـ2،2629ط ،بريوت
  .هـ(2114. العاملي السيد حممد جواد بن حممد املوسوي )ت:51

 ،مؤسسة النشر االسالمي، قم ،1ط ،حممد ابقر ارالصي :حتقي  ،مفتا  النرامة يف شر  قواعد العالمة
  .هـ2671
 هـ( 314.العالمة احللي مجال الدين أبو منصور احلسن بن يوسف بن املطهر )ت:57

    .هـ2611 ،قم ،مؤسسة االما  الصاد   ،2ط ،ابراهيم البهادري :حتقي  ،حترير االحنا  الشرعية
  .هـ2626 ،2ط ،قم ،إلحياء الرتا  حتقي  ونشر مؤسسة آل البيت  ،ت كر  الفقهاء
 هـ.2627 ،2ط ،قم ، : مؤسسة النشر االسالميحتقي ،قواعد االحنا 

 ،قــــم ،1ط ،طبــــ  وحتقيــــ  مركــــ  األحبــــا  والدراســــات االســــالمية ،خمتلــــف الشــــيعة  يف أحنــــا  الشــــريعة
  .هـ2617
 هـ(719. علي بن اببوي  القمي )ت: 56

 .2614 ،قم ،2ط ،إلحياء الرتا  حتقي : مؤسسة آل البيت ،فق  الرضا
مؤسسـة ارـوئي  ،6ط ،تقريرات السيد اروئي ،ا علي التنقيح يف شر  املناس .الغروي الشيخ املريز 55

  . 1119 ،االسالمية
 هـ(2773. الغمراوي العالمة حممد ال هري الشافعي)ت: 54

 بريوت. ،دار املعرفة للطباعة والنشر ،السراج الوّهاج عل  ما املنهاج
 هـ(491ال  )ت: . الفاضل اآلي زين الدين اي علي احلسن بن اي ط53

 هـ.2618 ،قم ،مؤسسة النشر االسالمي ،كشف الرموز يف شر  امل تصر الناف 
 هـ( 823.الفريوز آابدي جمد الدين حممد بن يعقوب بن حممد الشريازي )ت: 58

  .هـ2621 ،بريوت ،دار إحياء الرتا  العري ،2ط ،القامول اايط 
 هـ( 862لعبال أمحد بن حممد )ت:.ابن فهد احللي العالمة مجال الدين أي ا59

  .هـ2613 ،قم ،مؤسسة النشر االسالمي ،امله ب البارع يف شر  امل تصر الناف 
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  .هـ(411.ابن قدامة عبد هللا بن أمحد بن حممد املقدسي )ت:41
  .هـ2791 ،بريوت ،دار النتاب العري ،املغين عل  خمتصر اررقي

  .هـ(583عود احلنفي )ت:أبو بنر عالء الدين بن مس .الناساين42
  .هـ2619 ،ابكستان ،2ط ،منشورات املنتبة احلبيبية ،بدائ  الصنائ  يف ترتي  الشرائ 

 هـ( 2157. كاشف الغطاء الشيخ علي )ت:41
  .هـ2611 ،قم ،2ط ،مؤسسة النشر االسالمي ،شر  خيارات اللمعة

 هـ( 2737. كاشف الغطاء الشيخ حممد احلسن )ت:47
 ،قــــم ،اجملمــــ  العــــاملي للتقريــــ  بــــن املــــ اه  االســــالمية ،1ط ،حممــــد الســــاعدي :حتقيــــ  ،ةحتريــــر اجمللــــ

   .هـ2671
  .هـ(719ت: ).النليين أبو جعفر حممد بن يعقوب بن اسحا  46

  .هـ2745 ،قم ،دار النت  االسالمية ،6ط ،علي أكرب غفاري :حتقي  ،النايف
  .هـ(842نندري احلنفي )ت:.النمال بن اوما  حممد بن عبد الواحد االس45

  .هـ2793 ،دار الفنر ،1ط ،اوداية  فتح القدير عل
  .هـ(135.ابن ماجة أبو عبد هللا حممد بن ي يد الربعي الق ويين )ت:44

 هـ. 2795 ،بريوت ،دار احياء الرتا  العري ،سنن ابن ماجة
  .هـ(886.ابن مفلح أبو اسحا  ابراهيم بن حممد بن عبد هللا احلنبلي )ت:43

  .هـ2611 ،بريوت ،املنت  االسالمي ،املبدع يف شر  املقن 
  .هـ(322.ابن من ور أبو الفضل مجال الدين حممد بن منر  االفريقي )ت:48

ــــ  ،لســــان العــــرب ــــ  العلميــــة ،2ط ،عــــامر أمحــــد حيــــدر وعبــــد املــــنعم خليــــل :حتقي  ،بــــريوت ،دار النت
1115 .  
  .هـ(239بن أي عامر االصبحي )ت: .مالك أبو عبد هللا بن أنس بن مالك49

   .هـ2614 ،بريوت ،دار احياء الرتا  العري ،2ط ،حممد فؤاد عبد الباقي :حتقي  وتعلي  ،املوطأ
 هـ( 961.ااق  ال اين الشيخ علي بن احلسن النركي )ت:31

  .هـ2618 ،قم ،إلحياء الرتا  مؤسسة آل البيت  ،جام  املقاصد يف شر  القواعد
  .اق  احللي الشيخ أبو القاسم جنم الدين جعفر بن احلسن.ا32

 3مطبعة عرتت،ط ،حتقي : السيد صاد  الشريازي،شرائ  االسال  يف مسائل احلالل واحلرا 
 هـ(885. املرداوي عالء الدين ابو احلسن علي بن سليمان الدمشقي احلنبلي )ت: 31

 .بريوت ،لرتا  العريدار احياء ا ،االنصا  يف معرفة الراجح من ارال 
 .املرّوج السيد حممد جعفر اجل ائري املوسوي  37

  .هـ2671 ،قم ،2ط ،نشر مؤسسة السيد  املعصومة  ،هدى الطال  إىل شر  املناس 
 هـ(146. امل ين اي ابراهيم ا اعيل بن حيىي )ت: 36
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 بريوت. ،دار املعرفة ،خمتصر امل ين
  .هـ(142لنيسابوري )ت: .مسلم أبو احلسن  بن احلجاج ا35

 .بريوت ،دار احياء الرتا  العري ،حممد فؤاد عبد الباقي :حتقي  ،صحيح مسلم
 هـ(597. املريغناين برهان الدين اي علي بن اي بنر الرشداين )ت: 34

 مصر.  ،مطبعة مصطف  الباي احلليب ،اوداية بشر  بداية املبتديء
  .هـ(931في )ت:.ابن جنيم زين الدين املصري احلن33

  . 2993 ،بريوت ،دار النت  العلمية ،2ط ،زكرا عميدات :حتقي  ،البحر الرائ 
  .هـ(717.النسائي أمحد بن شعي  )ت:38

   .هـ2768 ،بريوت ،نشر دار الفنر ،2ط ،سنن النسائي
 هـ(2711. النوري املريزا حسن بن حممد تقي )ت: 39

 هـ.2613 ،قم ،2ط ،إلحياء الرتا  سة آل البيتمؤس ،مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل
 هـ( 434النووي أبو زكرا حمي الدين حيىي بن شر  الدمشقي )ت: .81
 ،دار النتـ  العلميــة ،7ط ،روضـة الطــالبن حتقيـ : عــادل أمحـد عبــد املوجـود وعلــي حممـد معــوض. 82

  .هـ2613بريوت 
 .بريوت ،دار الفنر ،اجملموع  شر  امله ب. 81


