
 المبيعالعيب في 
 الخوئيو راسة مقارنة بين السنهوري د

 ال رسنقاسم هي  المدرس المساعد 
 جامعة الكوفة – الفقهكلية 

 
 المقدمة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 ، الغرباء في االرضين اللهم صل على محمد واله الطيبين الطاهرين

 

ععامت  اليوميعة ، وايديعاد مشعكلة  هعور العيعو  فعي لمسعة انتشار عقد البيع  فعي ا من تأتيهذا البحث  أهميةان 
 بععين مقارنتععهالبحععث عنععد  أهميععةكمععا تععيداد ،  لتعقععد الحيععاع العصععرية وتطععور أسععالي  الغعع  واالحتيععا المبيعع  بسععب 

 .في العصر الحديث اإلستميالفقه من الفقه الوضعي و ، من علمين باريين 
 

الدسععتور واضعع  و ،  والكععويتي والسععور  والليبععي المصععر  والعراقععيضعع  القععانون المععدني او  يعععدالسععنهور   فاألسععتاذ
ولعه العديعد ، كليعة للقعانون فعي الععرا   وأولفي مصعر  اإلسكندريةومؤسس جامعة ،  واإلماراتيالكويتي والسوداني 

 وشععغل العديععد مععن المناصعع  ، كالوسععيط فععي شععرن القععانون المععدني الجديععد القيمععةمععن المؤلفععا  والبحععوث القانونيععة 
ئي فهعو يععيم الحعويع العلميعة فعي النجعف الخعو  اإلمام أما ،  كويارع المعارف ورئاسة مجلس الدولة المصر  المهمة

الفيعا   إسعحا محمعد كالسعيد علعي السيسعتاني والشعي   المراج  والمجتهدين فعي عصعرنا الحعاليوأستاذ ، االشرف 
نععع   هععع 2121 ععععام الععى هعععع 2531 عععام معععن ) البحعععث الخععار    العليععادروسعععه  بإلقععاء ابتعععدأفلقععد  وغيععرهم ، ، ودو 

 واألصعععوليةوالتعععي تعتبعععر اليعععوم معععن أمهعععا  المصعععادر الفقهيعععة  ، تتمذتعععه قبعععل ن رياتعععه الجديعععدع وارائعععه العلميعععة معععن
 .المعروفة العلميةفي جمي  الحويا   الحديثة

 

وأهععم صعععوبا  البحععث تكمععن فععي اللغععة الحويويععة المتخصصععة التععي كتبعع  فيهععا أبحععاث السععيد الخععوئي التععي ألقيعع  
 وأصعوليةاخعر مرحلعة لبلعوال االجتهعاد الفقهعي ، فقعد اسعتعمل  مصعطلحا  منطقيعة ، وهعو على طلبة بحعث الخعار  

اسلو  الطرن العلمي القديم العذ  يفتقعر  وفقهية تحتا  بحد ذاتها الى دراسة معمقة لفهمها ح  الفهم ، إضافة الى
 .عصرية في كثير من االحيان الى ما يألفه طال  القانون من منهجية

 

 ،أواًل  السعنهور عر  موقف باختيار المسائل األساسية في العي  في المبي  ، ثم يتم وستكون منهجية البحث ، 
حسععع  مرجحعععا  القعععانون بمنهمعععا  فين لبيعععان األرجععع ، بععععد ذلععع  سعععيتم مقارنعععة المعععوق موقعععف الخعععوئي ثانيعععاً  ثعععم بيعععان

الوضععععي ، معععن اسعععتقرار المععععامت  ، ونشعععر الثقعععة بعععين المشعععتر  والبعععائ  ، والمواينعععة بعععين مصعععلحتهما ، ومواكبعععة 
 -ستكون خطة البحث كاآلتي :و ، عملية ، والدقة العلمية التطورا  الحديثة ، والحلول ال

 
 

 .: تعريف العي   تمهيدمطل  
  .عن العي  ةشروط تحق  المسؤولي:  األول المبحث



 2 

  .عن العي  ةالمسؤولي : أحكام انيالث بحثالم
  .العي  عن ةالمسؤولي مسقطا :  بحث الثالثالم

 الخاتمة
 بـف العييـتعر ي : تمهيدمطلب 

 

 تعريف العيب عند السنهوري  : أولا 
 

بحثععه لضعمان العيعو  الخفيعة واثنععاء كتمعه حعول التمييعي بععين اال انعه فعي نهايعة ، عريفعا للعيعع  تلعم يعورد السعنهور  
  ذم لمحكمععة الععنق  المصععرية التععي عرفعع  العيعع  الععكععاستشععهد بح ، لعيععو  الخفيععة والفسعع  لعععدم التنفيععذضععمان ا

 . 2)  اآلفة الطارئة التي تخلو منها الفطرع السليمة للمبي )الخفية بأنه   تترت  عليه دعوى ضمان العيو 
 

 أصععل ه)مععا يخلععو عنعع بانععه حيععث عرفعع  العيعع ، بععن عابععدين فععي الفقععه الحنفععي اة يمععن حاشعع مععأخوذوهععذا التعريععف 
،   1) هذا التعريف في اغل  المؤلفعا  الفقهيعة لشيوع، ون را   5) العارضة لها  فا   أآل1)الفطرع السليمة عن 

 له. هفانه يمكن القول بتبنيولعدم اعترا  السنهور  عليه ، 
 

 -: التعريف بما يليهذا  ناق  الخوئيوقد 
 

فالحصعان ،   3) ائ  المخلوقعا قه اهلل سبحانه من الطبائ  دون صنان هذا التعريف يقتصر على ما خل  2
فعي  ديعع، الفطرع السليمة ، بينما العدار العذ  جميع  غرفعه ال تسع  اال فعردا واحعدا  لمخالفتهمعي   األعر 

 فطرع سليمة للدار ليقاس عليها. رغم عدم وجود، ن ر العرف معيبا 
 

 ععدم الختعان فعي العبعد المسعلممثعل  ، ربما يكون عيبعا عرفعا،  للفطرع السليمة األوليةان مقتضى الطبيعة   1
(6 . 

 

  7) ال العيععع  فعععي الموجعععود بمعععا هعععو موجعععود، ان المعععراد بالعيععع  هعععو العيععع  فعععي مقعععام المعاملعععة والبيععع    5
بينمعا  قص من قيمتعه الماليعة ،ني ال ألنه ، د عيبا عرفاعي اليائدع في فم الخروف المعد للذب  ال فاألسنان

  .أعتهيعد عيبا حس  التعريف 
 

  ، فمعثت 8ان هذا التعريف يحصر العي  في األوصاف الذاتية الخلقية وال يشمل األوصاف العرضية )  1
 ور.ال يعد العبد السار  معيبا ، وف  التعريف المشه

_________________________________ 
،  1111  ، ، منشعععورا  الحلبعععي الحقوقيعععة ، بيعععرو  1 د.السعععنهور ، الوسعععيط فعععي شعععرن القعععانون المعععدني الجديعععد ، الطبععععة الثالثعععة ،   2)

  .  5هام  رقم ) 766ص

   يبدو ان الصحي  : )من اآلفا  العارضة لها  ، وليس )عن اآلفا  العارضة لها .1)

،  227، ص  2993، دار الفكعععر ، بيعععرو  ،  3محمعععد أمعععين الشعععهير بعععابن عابعععدين ، حاشعععية رد المحتعععار علعععى العععدر المختعععار ،    5)
، 2997 ،الناشعرع  ، عمعان  قود المدنية ، الطبعة الثانيعة المنقحعة ، )لعم يعذكر اسعم العدارعال يد.جعفر الفضلي ، الوجيي فان ر أيضا : ا.

 .215ص 
 . 52، ص  2985 ، ضمان عيو  المبي  الخفية ، الطبعة الثالثة ، دار اقرأ ، بيرو    د.اسعد ديا  ،1)
 إحيعاءمؤسسعة  ، 59   القاسعم الموسعو  الخعوئي ، يأبعحعاث السعيد ب  الشي  ميريا علي الغعرو  ، التنقعي  فعي شعرن المكاسع  تقريعرا ال3)

 .521، ص  1113 إيران ،اثار االمام الخوئي ، 
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 .517، ص    المصدر الساب 6)
 .525  المصدر الساب  ، ص 7)
 .   525  المصدر الساب  ، ص 8)

 تعريف العيب عند الخوئي : ثانياا 
 

)نقص الوصف القائم بالشيء الذ  له دخل فعي  بأنهعرف العي  ، بعدما ناق  الخوئي التعريف المشهور للعي  
   .2د العرف والعقتء  )نماليته ع

 
 -: تعريف الخوئي بما يلي مناقشةويمكن 

 
مععن  أنععواعان الرجععوع الععى العععرف والعقععتء فععي تحديععد العيعع  يواجععه مشععاكل عمليععة كثيععرع ، فمععثت توجععد   2

بعل البعد معن الرجعوع العى الععرف الخعاص ، كمعا هعو الحعال ، العيو  ال يستطي  تشخيصها العرف العام 
 صععاح عععديم التععأثير ، بينمععا  العععاد  نسععاناإل هعععدي حيععث ربمععا ،مععثت لوحععة رسععم نععادرع  فععي العيعع  فععي 
عع  ،يعععده ع ععيم التععأثير االختصععاص  مععن القععانون المععدني العراقععي   338/1فععي المععادع )عيعع  لف ار  لععذا ع 

 أمثعالالخبرع او ما يفو  بعه غعر  صعحي  اذا كعان فعي  وأربا قص ثمن المبي  عند التجار ني بانه )ما
   المبي  عدمه .

 
نعص حيعث ، انه تبناه في رسالته العمليعة منهعا  الصعالحين  إال، رغم مناقشة الخوئي للتعريف المشهور   1

  ، ولععم نعلععم سععب  هععذا 1)  األصععلية)المععراد مععن العيعع  مععا كععان علععى خععتف مقتضععى الخلقععة علععى ان 
معع  اعتراضععه  الخععار نععه ذكععره فععي بحثععه ال االول ، تعريععف ان الخععوئي يختععار الالتبععاين ، اال اننععا نععرج  
هعي مجعرد تعليقعة علعى ، التعي رسعالته العمليعة التعريعف الثعاني ذكعره فعي  بينما ،  على التعريف المشهور
 رسالة المرج  الساب . 

 
   نتيجة المقارنة : ثالثاا 

 
 -للعي  النه : االول نرج  تعريف الخوئي

 
 يتئم عقود البي  القديمة.حيث ان تعريف الفطرع السليمة ،  الحديثة عقود البي م   ينسجم  2

 
 يشمل األوصاف الذاتية والعرضية.  1

 
 مقارنة بتعريف الفطرع السليمة.، خال من نقاط االعتر  الكثيرع   5

 
________________________________ 

  .521  الغرو  ، مصدر ساب  ، ص 2)
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، المععععامت  ، الطبععععة الثامنعععة ، مطبععععة النعمعععان ، النجعععف االشعععرف   - منهعععا  الصعععالحين  السعععيد أبعععو القاسعععم الموسعععو  الخعععوئي ، 1)

 .   13ص  ،هع  2597

 األولالمبحث 
 العيبعن  ةتحقق المسؤولي شروط

 

، بحعث عنعد الخعوئي بشعكل مسعتقل بينمعا لعم ت   ، ععن العيع  ة  السنهور  البحث في شعروط تحقع  المسعؤوليلقد وس  
 مطالع ولكن يمكن من ختل كلماته استخرا  تل  الشروط لمقارنتها م  شروط السنهور  ، وستبحث ضمن أرب  

 -وكاالتي :
 

 تأثير العيب : األول لمطلبا
 

 عند السنهوري  العيب تأثير : أولا 
 

 . 2يمة المبي  المادية او من نفعه )ان ينقص العي  من قهو ، يقصد السنهور  بتأثير العي  
 

 عند الخوئي العيب تأثير:  ثانياا 
 

والتأثير على وذل  من ختل ما مر في تعريفه األول للعي  ،  ، ان الخوئي يشترط تأثير العي  على مالية المبي 
 نفعه.على و  يشمل التأثير على قيمة المبي ، مالية المبي  

 
 نتيجة المقارنة ثالثاا : 

 

 .المسألةان السنهور  والخوئي متفقان في هذه 
 

 دم العيبق   الثاني : المطلب
 

 قدم العيب عند السنهوري : أولا 
 

 . 1بي  وق  تسليمه الى المشتر  )موجود العي  في ال هو، يقصد السنهور  بقدم العي  
 

 قدم العيب عند الخوئي ثانياا :
 

ان العيع  الحعادث بععد   ، لكنعه يضعيف 5) يرى الخوئي ان سب  خيار العي  هعو العيع  السعاب  علعى عقعد البيع 
   .1)العقد وقبل القب  هو كالعي  الموجود قبل العقد في كونه سببا مستقت للخيار

 

 نتيجة المقارنة  ثالثاا :
 

 .ان السنهور  والخوئي متفقان في هذه المسألة
_______________________________ 

 . 727  السنهور  ، مصدر ساب  ، ص 2)
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 .711ساب  ، ص   السنهور  ، مصدر 1)
 .     271  الغرو  ، مصدر ساب  ، ص 5)
 .273  الغرو  ، مصدر ساب  ، ص 1)

 خفاء العيب الثالث : المطلب
 

 العيب عند السنهوري خفاء أولا :
 

  -يرى السنهور  ان خفاء العي  له حالتان :
 

فحععص المبيعع  ه لععو انععه لمشععتر  تبينععاذا لععم يكععن العيعع  وقعع  تسععلم المشععتر  للمبيعع   ععاهرا ، وال يمكععن ل  2
 .عاد بعناية الرجل ال

 

ثعم اثبع  بععد ذلع  المشعتر  ان البعائ  قعد  ،  اذا اثب  البائ  ان العي  كعان يمكعن تبينعه بعالفحص المعتعاد  1
 . 2بائ  تعمد إخفاء العي  غشا منه )اثب  المشتر  ان ال أو، أكد له خلو المبي  من العي  

 

  -ويمكن مناقشة السنهور  بما يلي :
 

ولعم  ،  سعتعجالهالثقته بالبائ  او لمثت  ،  في فحص المبي  ، لسب  ما عاد قد ال يبذل المشتر  عناية الرجل ال 
وال  ، بحعع  المشععتر  إجحععاففععي هععذه الحالععة سععقوط ضععمان العيعع  ف،  يخفيععه غشععا ولععم يتبععر ء البععائ  مععن العيعع 

، وال ينسععجم معع  مجتمعنععا  الحيععاع التجاريععة أسععاسالععذ  هععو ، يشععج  علععى نشععر الثقععة واالطمئنععان بععين المتبععايعين 
 .ال ن المبني على حسناالستمي 

  
 

 العيب عند الخوئي خفاء ثانياا :
 

 عاد .وليس لديه معيار بذل عناية الرجل ال، لم نجد ان الخوئي يفر  بين العي  الخفي والعي  ال اهر 
 

 -ويمكن مناقشة الخوئي بما يلي :
 

وقعععد يجيععع  الخعععوئي ان العيععع   . بمثابعععة بيعععان البعععائ  بععان المبيععع  فيعععه عيععع  فعععت يشععمله الخيعععاران العيعع  ال عععاهر 
ال اهر يختلف عن البيان ، فالمشتر  قد يغفل عن العي  ال اهر ولكن ذلع  ال يسعقط حقعه بخيعار العيع  ، بينمعا 

 لبائ  لعيو  المبي .ايعد المشتر  قابت بالعي  ومسقطا لخياره م  تصري  وبيان 
 
 

 نتيجة المقارنة ثالثاا : 
 

 بين البائ  والمشتر . نيساعد على نشر الثقة واالطمئنانرج  رأ  الخوئي ، ألنه 
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_______________________________ 
 .  713السنهور  ، مصدر ساب  ، ص   2)

 عدم علم المشتري بالعيب الرابع : المطلب
 

 عدم علم المشتري بالعيب عند السنهوري أولا :
 

يج  ان يكون العي  غير معلوم للمشتر  ، فاذا ثب  ان المشتر  كان يعلم بالعي  وق  تسعلم المبيع  رغعم خفائعه 
  .2فان سكوته يعد نيوال عن حقه بالرجوع بالضمان )

 
 عدم علم المشتري بالعيب عند الخوئيثانياا : 

 
فعليه لو علم المشتر  بالعي  بععد   ، 1) حال العقدعدم علم المشتر  بالعي  يشترط الخوئي لتحق  خيار العي  

 بل له الرجوع الى البائ  في أ  وق  شاء قبل التسليم او بعده. ، فان هذا ال يسقط خياره ، العقد وقبل التسليم 
 

 -بما يلي :ويمكن مناقشة الخوئي 
 

م  عدم رجوعه على البائ  ختل مدع معقولة ، يعد قرينعة علعى  تسليم ،ان علم المشتر  بالعي  بعد العقد وقبل ال
سقاطه للخيار.  رضاء المشتر  بالعي  وا 

  
 نتيجة المقارنة  ثالثاا :

 
  للمناقشة أعته. رأ  السنهور  ، نرج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
 . 717  السنهور  ، مصدر ساب  ، ص 2)
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 .     121  الغرو  ، مصدر ساب  ، ص 1)

 مبحث الثانيال
 عن العيب ةالمسؤولي أحكام

 

البععائ   إعععتمالمترتبععة علععى تحقعع  شععروط المسععؤولية عععن العيعع  ، والتععي تشععمل  األحكععام بحععثنتنععاول فععي هععذا الم
 وتقادم ح  المشتر  في الرجوع على البائ .، وح  المشتر  في الرجوع على البائ  ، بالعي  

 

 البائع بالعيب إعالم:  األول المطلب
 

 عند السنهوري البائع بالعيب أولا : إعالم
 

يععذه  السعععنهور  الععى وجعععو  مبعععادرع المشععتر  باخطعععار البععائ  بالعيععع  عنعععد كشععفه خعععتل مععدع معقولعععة واال اعتبعععر 
العيع  عسعيرا ، وقعد  إثبعا فعي شعيء معن ذلع  قعد يجععل  اإلبطعاء  ويعلعل ذلع  بقولعه )الن 2المشتر  قابت للبيع  )

وهعععل كعععان موجعععودا عنعععد التسعععليم او حعععدث بععععده ا  فينفعععت  بعععا  المنايععععا  ويتسععع  المجعععال  منشعععأهتتععععذر معرفعععة 
من جهة كل من المتبعايعين ، وبخاصعة معن المشعتر  فقعد يعدعي بععد معدع طويلعة ان بعالمبي  عيبعا كعان تدعاءا  ل

ان السنهور  استثنى حالعة كعون البعائ   إال،   1ع في الصفقة  )موجودا عند التسليم ويتخذ هذا االدعاء تكة للرجو 
 . 5المشتر  راضيا بالعي  الذ  كشفه عندما ال يتم اإلخطار بالوق  المتئم ) دعسيء النية ، فت ي  

 

 البائع بالعيب عند الخوئي إعالم : انياا ث
 

ال يرى الخوئي وجو  مبادرع المشتر  الى اععتم البعائ  بالعيع  ، فللمشعتر  بععد كشعفه للعيع  ان يطلع  حقعه فعي 
واسعتدل الخعوئي علعى   ، 1ذا الخيعار ايضعا لعيس علعى الفعور  )ان هع األقعوىخيار العي  متى شاء ، حيث يقعول) 

تقيد المشتر  بوجو  المبادرع العى اععتم البعائ  ، فالروايا  لم   3)الروايا  الدالة على خيار العي   بإطت ذل  
  بالعي  عند كشفه.

 

 -:بما يليويمكن مناقشة الخوئي 
 

صحي  ان الروايا  مطلقة ، ولكننا ندعي انها غير نعا رع العى معدع تقعديم الخيعار بعل تركع  تحديعده العى   2
 . 6في مقام بيان اصل الخيار ) فاإلطت  ،  العرف

 

، فععت قتئيععة جععر  علععى ان يرجعع  المشععتر  علععى البععائ  بخيععار العيعع  خععتل مععدع معقولععة عان السععيرع ال  1
ال، الى عشرين عاما مثت  تأخيره نيمك ير يا بالعي  ، فلو كان االمام المعصوم )ع  يريد تغيعد راض وا 

يكفعي  ) فهذا المقدار معن العردع ال ،للردع عنها  يكتفي برواية او بروايتين فانه ال، هذه السيرع العقتئية 
 . 7فان قوع الردع البد وان تتناس  وقوع المردوع  )، بعد استحكام السيرع وقوتها 

 

 نتيجة المقارنة  ثالثاا :
 

 .، ألنه رأ  عملي ويؤد  الى استقرار المعامت  رأ  السنهور نرج  
__________________________________ 

.     2، هععععام   757   المصععععدر سععععاب  ، ص 5)   . 753  المصععععدر سععععاب  ، ص 1.  )751  السععععنهور  ، مصععععدر سععععاب  ، ص 2)
  السعععيد محمعععد صعععاد  الروحعععاني ، 6) .  113-111الغعععرو   ، مصعععدر سعععاب  ، ص   3).  11  الخعععوئي ، مصعععدر سعععاب  ، ص 1)
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  بععاقر االيروانععي ، 7)    .215، ص  هعع21288 ، ة ، )لععم يعذكر مكععان الطبعع  ، المطبعععة العلميع 6 منهعا  الفقاهععة ، الطبععة الرابعععة ، 
 .293، ص  عه 2128 ، ، مؤسسة الفقه للطباعة والنشر ، قم 1 دروس تمهيدية في الفقه االستداللي ، 

 الرجوع على البائعفي حق المشتري  الثاني: المطلب
 

 الرجوع على البائع عند السنهوري في حق المشتري  أولا :
 

 -ي السنهور  بين فرضين :مي  
 

لمعا أقعدم علعى الشعراء ، ففعي ، ان يكون العي  جسعيما بحيعث لعو ان المشعتر  كعان يعلعم بعه وقع  الشعراء   2
 -هذا الفر  يكون المشتر  مخيرا بين :

 

معن البعائ  فعي مقابعل رد المبي  المعي  وما أفاده من ثمرا  من وق  البي  الى البائ  ، ويأخعذ  -أ
 -ذل :

 ن وق  البي .مم  الفوائد القانونية لهذه القيمة  ، قيمة المبي  غير معي  وق  البي  -2
المصععروفا  الضععرورية والمصععروفا  النافعععة التععي أنفقهععا المشععتر  علععى المبيعع  ،  -1

وكععذل  المصععروفا  الكماليععة اذا كععان البععائ  سععيء البنيععة ، أ  يعلععم بوجععود العيعع  
 ي  وق  تسليمه للمشتر .في المب

 جمي  مصروفا  دعوى ضمان العي  الخفي. -5

فاتععه مععن كسعع  بسععب   أووبوجععه عععام التعععوي  عمععا لحعع  المشععتر  مععن خسععارع  -1
العيعع  ، ويفععر  التعععوي  فععي حالععة كععون البععائ  حسععن النيععة أ  ال يعلععم بالعيعع  ، 

 أمعا،  ععن تععوي  الضعرر المتوقع  الحصعول وقع  البيع  إال فانه ال يكون مسؤوال
 .حتى عن الضرر غير المتوق  فانه يكون مسؤوال،اذا كان البائ  سيء النية

 
 -: اآلتيةاستبقاء المبي  م  المطالبة بالمبالغ  - 

 الفر  بين قيمة المبي  سليما وقيمته معيبا . -2
 مصروفا  دعوى الضمان. -1
ذابوجععه عععام مععا لحقععه مععن خسععارع او فاتععه مععن كسعع  بسععب  العيعع  ،  -5 كععان البععائ  سععيء  وا 

 حتى عن تعوي  الضرر غير المتوق .   النية ، فانه يكون مسؤوال

 
فلو علم به المشتر  ألقدم على الشراء ولكن بثمن اقل ، فت يكون للمشتر  ، ان ال يكون العي  جسيما   1

  .2) أعتهاستبقاء المبي  م  مطالبة البائ  بالمبالغ في )    إال

 

 -بما يلي :ويمكن مناقشة السنهور  
 

يسعععتطي   إذان المعيععار المععذكور فعععي التمييععي بعععين العيعع  الجسعععيم والعيعع  غيعععر الجسععيم معيعععار ن ععر  ،   2
 على الشراء ، فيكون العي  جسيما دائما. أقدملما  ان يدعي دائما انه لو علم بالعي  ، المشتر 
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___________________________________ 
    . 715ص  – 711  السنهور  ، مصدر ساب  ،  ص 2)

وكاان الششاتر   ان عقد البيع يعتبر عقدا صحيحا منتجا آلثاره من وقت العقد الى حين اكتشاا  العيا،   (2

ى يوم اكتشا  العي،   فالبائع يكون قد نفا  التااما،    فالشقاتقبل اليتشتع فعليا بالشبيع بشكل هادئ ومفيد 

قبل اكتشا  العي، ها  مان حال الششاتر   مثال    (   ل ا فثشرات الشبيع1خال  )وحده سيكون موضع 

 .عند اكتشا  العي، غير مبرراألثر الرجع  ان    بعبارة أخرى

 

في حالة رد المبي  المعي  ، على المشتر  المطالبة بالثمن الذ  دفعه ، وليس قيمة المبيع  غيعر معيع    5
ان تعوي  الضرر معن قبعل البعائ  حسعن ، كما  بالبائ  مقبول وق  البي  ، الن ذل  سيلح  ضررا غير

 ولكن سيلح  الضرر بالبائ .، النية سيرف  الضرر عن المشتر  
 

مليععون نصععف بععذورا بقيمععة  طائلععة ، مععثت لععو اشععترى مععيارعقععد يكععون التعععوي  فععي بععع  الحععاال  مبععالغ   1
فهعععل كعععان يعلعععم بعععه البعععائ  ، ،  وبععععد يراعتهعععا كعععان المحصعععول هعععييت بسعععب  عيععع  فعععي البعععذور، دينعععار 

 ، المتوقععة وغيعر المتوقععة اإلضعرارجميع  معا لحقعه معن خسعارع ومعا فاتعه معن كسع  ، و سيعو  الميارع 
كعذل  ، فكعم بعائ  سيصعا  بعاإلفتس ا ممعا يعؤد   األمروالمقدرع بقيمة مئة مليون دينار مثت ا اذا كان 

 التعوي .هنال  مبالغة في قتصادية ، فعليه نجد ان الى توقفه عن العمل وشلل الحياع اال
 

 من كل ذلك يتضح ان القنهور  يرجح مصلحة الششتر  على مصلحة البائع. (5

 

 الرجوع على البائع عند الخوئيفي حق المشتري  انياا :ث
 

مضععاء البيعع  : يقععول الخععوئي  فععان لععم ، )لععو اشععترى شععيئا فوجععد فيععه عيبععا فععان لععه الخيععار بععين الفسعع  بععرد المعيعع  وا 
  .1له اإلمسا  والمطالبة بالر   ) يمكن الرد جاي

 

 -الخيار بين :فللمشتر   
 

عيععع  العععى البعععائ  ويسعععترد العععثمن المسعععمى، فعععان تععععذر العععرد جعععاي مفسععع  عقعععد البيععع  ، حيعععث يعععرد المبيععع  ال  2
الفعر  بعين أ  إنقعاص العثمن المسعمى بنسعبة ، عيع  عنعده مع  المطالبعة بعاالر  مبقعاء المبيع  الللمشتر  إ

 قيمة المبي  صحيحا وقيمته معيبا.
 

 .شيء بأ إمضاء البي  ، حيث يقبل المشتر  بالعي  وال يطال  البائ    1
 

اذا  هر بعالمبي  عيع  قعديم )من القانون المدني العراقي حيث تنص   338/2)المادع  حكمم  يقتر  وهذا الحكم 
معععن القعععانون المعععدني   2611)وكعععذل  المعععادعكعععان المشعععتر  مخيعععرا ان شعععاء رده وان شعععاء قبلعععه بثمنعععه المسعععمى  ، 

وبعععين دععععوى تخفعععي  العععثمن ، الفرنسعععي أعطععع  المشعععتر  الخيعععار بعععين دععععوى رد المبيععع  المعيععع  واسعععتعادع العععثمن 
   .5وسار  على ذل  اكثر القوانين الحديثة )

___________________________________ 
  .573  د. اسعد ديا   ، مصدر ساب  ، ص 2)
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 .    11  الخوئي ، مصدر ساب  ، ص 1)
 .   272  د. اسعد ديا   ، مصدر ساب  ، ص 5)

 -ويمكن مناقشة الخوئي بما يلي :
 

وهععو قععادر علععى رده ، فمععن منطلعع  العدالععة ان ، قععد يرغعع  المشععتر  باسععتبقاء المبيعع  المعيعع  لسععب  مععا   2
 .يرج  بقيمة العي  على البائ 

 

، يكون من ح  المشتر  المطالبة بالتعوي  عن قيمعة العيع  ، م  وجود العي  في حالة إمضاء البي    1
 الن الثمن المسمى كان للمبي  غير المعي .

 

 لم يفر  الخوئي بين البائ  حسن النية والبائ  سيء النية.  5
 

       .ان الخوئي يرج  مصلحة البائ  على مصلحة المشتر من كل ذل  يتض    1
 

 نتيجة المقارنة  ثالثاا :
 

اقععل حععدع ممععا عنععد  لكععون الخلععل فععي المواينععة بععين مصععلحة المشععتر  ومصععلحة البععائ  عنععده،  الخععوئيرأ  نععرج  
 وخاصة فيما يتعل  بمبلغ التعوي  عن العي . السنهور  ،

  
 لرجوع على البائعافي تقادم حق المشتري  :لث الثا المطلب

 
 الرجوع على البائع عند السنهوري في : تقادم حق المشتري  أولا 

 
يسععقط اذا انقضعع  سععنة مععن وقعع  تسععليم المبيعع  ،  يععذه  السععنهور  الععى ان حعع  المشععتر  فععي الرجععوع علععى البععائ 

يتععذر ، كي يستقر التعامل وال يكون البائ  مهددا بالضمان لمدع طويلعة  وذل  ، حتى وان اكتشف العي  بعد ذل 
ن من التقعادم ياستثنى حالت هلكنهو قديم فيضمن ام حادث فت يضمن ا ،  وهل، بعدها التعرف على منشأ العي  

 . 2)العي  غشا منه  إخفاءان البائ  تعمد   ثب  ، اذا قبل البائ  ان يلتيم بالضمان مدع طول او اذا 
 

 الرجوع على البائع عند الخوئيفي : تقادم حق المشتري  انياا ث
 

، أ  ان المشععتر  اذا اكتشععف   1) يعععد مععن المسععقطا  بمقتضععى الخيععار ال األخععذ تععأخيريععذه  الخععوئي الععى ان 
 .العي  فله متى شاء ان يرج  على البائ  بالخيار

 

 .بالعي  البائ  إعتم في مسألةخوئي للهذا الرأ   ولقد ناقشنا
 

 نتيجة المقارنة  ثالثاا :
 

 البائ  بالعي . إعتمالمذكورع في مسألة  ةللمناقش، رأ  السنهور  نرج  
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___________________________________ 
 .   113-111  الغرو   ، مصدر ساب  ، ص 1)       .   735ص  – 731  السنهور  ، مصدر ساب  ، ص 2)

 المبحث الثالث
 عن العيب ةالمسؤوليمسقطات 

 
 -هي :، و توس  الخوئي في بيان هذه المسقطا  وقسمها الى عدع أنواع 

 
  -مسقطا  خيار العي  :  2

 اإلسقاط باللف . -أ
 التصرف بالمعي . - 
 تلف العين أو ما بحكمه.                         - 
 حدوث عي  عند المشتر . -د

 

 مسقطا  االر    1

 

  -مسقطا  االر  والرد :  5

 المشتر  بالعي  قبل العقد.علم  -أ
 . 2) التبر  من العيو  - 

 
خمعس العى  أشعارولكنعه ،   1العى القواععد العامعة ) إليهعاالرجعوع  وأحعال ، المسقطا هذه لم يبحث السنهور  بينما 
 -وكاالتي :، للمقارنة  لتل  الحاال  لغر  مطال ، لذا سنعقد خمس  فقط حاال 

 
 

 هالك المبيع المعيب : األول المطلب
 

 هالك المبيع المعيب عند السنهوري أولا :
 

هععت  المبيع  فععي يعد المشععتر  ال يسععقط دععوى الضععمان ، فعاذا كععان العيع  جسععيما وكععان يعذه  السععنهور  العى ان 
 المشعععتر  وال يكعععون، فللمشعععتر  الرجععوع علعععى البععائ  بعععالتعوي  الكامععل ، الهععت  بسعععب  العيعع  او بسعععب  أجنبععي 

نما، الن الرد استحال على المشتر  ، مطالبا برد المبي     يرد الى البائ  ما افاده من ثمرا  المبي . وا 
 

لتععذر رد المبيع  بفعلعه  ،  فان المشتر  ال يستطي  الرجعوع بعالتعوي  الكامعل، اذا كان الهت  بفعل المشتر   أما
ومن ثم يقتصر على مطالبة البائ  بالتعوي  عما أصابه من ضرر نتيجة العيع  كمعا فعي حالعة اسعتبقاء المبيع  ، 
(5 . 

________________________________ 
 .     117الى ص  259  الغرو   ، مصدر ساب  ، ص2)
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 .    731الى ص  715  السنهور  ، مصدر ساب  ، ص 1)
 .    711   السنهور  ، مصدر ساب  ، ص5)

  -ويمكن مناقشة السنهور  بما يلي :
 

فعي حالعة التععوي   الى البائ  رد قيمة المبي  التالفيحتم ، واينة بين مصلحة البائ  ومصلحة المشتر  ممنط  ال
ان بعععل النعععه ال ذنععع  للبعععائ  فعععي إحعععداث الهعععت  ،  اذا كعععان الهعععت  بسعععب  أجنبعععي ،الكامعععل ععععن العيععع  الجسعععيم 
وهعذا يؤكعد معا سعب  ،  كون المبي  فعي يعد المشعتر  عنعد حعدوث الهعت ، بعد التسليم المشتر  يتحمل تبعة الهت  

 حسعا  مصعلحة المشعتر  علعى معن ان السعنهور  يعرج ، في مسألة ح  المشتر  في الرجعوع علعى البعائ  ، بيانه 
 مصلحة البائ .

 
 هالك المبيع المعيب عند الخوئيثانياا : 

 
، ، يسععقط خيععار العيعع   أجنبععي ب سععببفعلععه ام  أكععانسععواء ، يععذه  الخععوئي الععى ان هععت  المبيعع  عنععد المشععتر  
الن المدار ،  أ  إنقاص الثمن المسمى بنسبة قيمة العي  ،  2ويتعين للمشتر  الرجوع على البائ  باالر  فقط )

 . 1كان  عليه عند اجراء عقد البي ) كما في بقاء خيار العي  تمكن المشتر  من رد عين المبي  الى البائ 
  

 -ويمكن مناقشة الخوئي بما يلي :
 

 .بفعل المشتر  أم بسب  أجنبي أملم يفر  فيما اذا كان الهت  نتيجة العي  القديم  ان الخوئي  2
 

، ال مجعععرد اذا كععان الهعععت  بسععب  العيععع  القععديم ، فمعععن حععع  المشععتر  الرجعععوع علععى البعععائ  بكععل العععثمن   1
مععن ان فععي المطلعع  الثععاني مععن المبحععث الثععاني ، الرجععوع بععاالر  ، وهععذا يؤكععد مععا اشععرنا إليععه سععابقا ، 
 الخوئي يرج  مصلحة البائ  على مصلحة المشتر .

 
 نتيجة المقارنة  ثالثاا :

 
المشعتر  ومصعلحة العى تحقيع  المواينعة بعين مصعلحة  اقعر  ألنعه، نعرج  رأ  الخعوئي  اناقشعة العرأيين ، لكننعمرغم 
 .البائ 

 
 
 
 

_________________________________ 
 .                                                  275  الغرو   ، مصدر ساب  ، ص2)
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 .211  الغرو   ، مصدر ساب  ، ص1)

 الثاني : ظهور عيب جديد في المبيع بعد التسليم المطلب
 

 عند السنهوريظهور عيب جديد في المبيع بعد التسليم  : ولا أ
 

تععوي  الال يمن  المشتر  من رد المبي  واخذ ، فان ذل  ذه  السنهور  انه اذا كان  هور العي  بسب  أجنبي 
ومعن ثعم يقتصعر علعى مطالبعة البعائ  بعالتعوي  ، اذا كان العي  الجديد بفعل المشتر  ، فيمتن  العرد  أماكامل ، ال

 . 2عي  القديم م  استبقاء المبي  )أصابه من ضرر نتيجة العما 
 

، في ان  هور العيع  الجديعد بععد التسعليم بسعب  أجنبعي ، يتحمعل تبعتعه المشعتر  ولعيس ويمكن مناقشة السنهور  
البائ  ، قياسا على تحمل المشتر  تبعة هت  المبي  بعد التسليم بسعب  أجنبعي ، أ  ان البعائ  يكعون مسعؤوال ععن 

 العي  القديم فقط. 
 

 الخوئيظهور عيب جديد في المبيع بعد التسليم عند  ثانياا :
 

 -: ، الى  القب  هور العي  عند المشتر  بعد  ،  االنصار قسم الخوئي تبعا للشي  
 

 للمشتر  مثل خيار الشرط او خيار المجلس. اخران يحدث العي  في يمان خيار   2

 

 .األخرىان يحدث العي  بعد انقضاء خيارا  المشتر    1

 

ر  رأ  الخععوئي فععي الحالععة وواضعع  ان السععنهور  لععم يتطععر  الععى الحالععة االولععى ، لععذا ومععن اجععل المقارنععة سععنع
. ولم يفصل الخوئي في  1االر  عن العي  القديم ) يتعينو  ، حيث يرى ان هذا العي  يمن  من الرد فقط الثانية

 . المشتر  فعل ام من أجنبيمن كونه بسب  ، ي  سب  هذا الع
 

 نتيجة المقارنة  ثالثاا :
 

 -النه : الخوئي رأ نرج  
 

 دقة ، حيث تطر  الى حالة  هور العي  في يمن خيار اخر للمشتر . أكثر  2
 

 ععن العيع  ، حيعث يمتنع  العرد ويبقعى االر  بسعب  أجنبعيالجديعد في حالة  هعور العيع   رأ  عادل ،   1
لبععائ  ال يععد لععه فععي السععب  األجنبععي ، بينمععا السععنهور  يمك ععن المشععتر  مععن رد المبيعع  واخععذ ، الن ا القععديم

 التعوي  الكامل.

_________________________________ 
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 تصرف المشتري في المبيع المعيب الثالث : المطلب
 

 تصرف المشتري في المبيع المعيب عند السنهوري : أولا 
 

 -يقسم السنهور  تصرف المشتر  بالمبي  الى قسمين :
 

اذا تصرف المشتر  بعد إطتعه على العي  ، اعتبعر هعذا التصعرف نعيوال ضعمنيا ععن ضعمان العيع  ،   2
يرج  علعى البعائ  بعالتعوي  وعند ذل  ، اذا احتف  بحقه قبل التصرف  األولىباستثناء حالتين ، الحالة 

، والحالعععة الثانيععة اذا رجععع  عليعععه مععن اشعععترى منعععه  اسعععتبقى المبيععع  وتصععرف فيعععه ألنععه، عععن العيععع  فقعععط 
 بضمان هذا العي  ، وعند ذل  يص  له هو أيضا الرجوع الى بائعه.

 

، فانععه ال يسععتطي  رد المبيعع  الععى بائعععه بالعيعع  ،  اذا كععان تصععرف المشععتر  قبععل إطتعععه علععى العيعع   1
حيععث يتعععذر اسععترداده مععن المشععتر  الثععاني ، فيرجعع  المشععتر  االول علععى بائعععه بتعععوي  الضععرر الععذ  

 . 2) أصابه بسب  العي 
 

 -: ويمكن مناقشة السنهور  بما يلي
 

المشععععتر  األول ، ال يبععععرر ان االسععععتثناء الثععععاني مععععن القسععععم األول ، وهععععو رجععععوع المشععععتر  الثععععاني علععععى   2
كعععان عالمعععا بعععالبي  ثعععم باععععه ، وكعععان  األولللمشعععتر  األول الرجعععوع علعععى البعععائ  األول ، الن المشعععتر  

الرجوع الى البائ  األول بضمان العي  قبل ذل  ، ولكنه لم يرج  ، فبالتالي يكون قد اسقط حقه  بإمكانه
 األول.، فعليه يكون هنال  استثناء واحد للقسم بالرجوع 

 

، وقعد  آلخعركمعا فعر  السعيد الخعوئي ، حيعث يختلعف الحكعم معن قسعم  ، التصعرف أقسعامانه لم بفر  بعين   1
يجيععع  السعععنهور  ان معععراده بالتصعععرف ، هعععو التصعععرف العععتيم فقعععط ، الن التصعععرف غيعععر العععتيم يمكعععن 

 استرداد المبي  معه.
 

 تصرف المشتري في المبيع المعيب عند الخوئي : ثانياا 
 

 -: هي أهمها،  أقساميقسم الخوئي تصرف المشتر  بالمبي  الى عدع 
 

ويتععين  ويمتنع  العرد وهنا يسقط الخيار التصرف المغير للعين تغيرا حقيقيا خارجيا ، مثل تقطي  الثو  ،  2
 .األولى التهاح، الن العين تغير  عن االر  فقط 

 

الخعارجي ، مثعل تعأجير الععين المعيبعة ، وهنعا يسعقط تغيير الحكميا من دون  التصرف المغير للعين تغيرا  1
فعان الععين أصعبح  مسعلوبة المنعاف  وبعقعد ، ، لعدم بقعاء الععين علعى معا كانع  عليعه  ويمتن  الرد الخيار

 .على بي  العين هنفس، وينطب  الحكم اليم ال يمكن الرجوع فيه ، فيتعين االر  

 

__________________________________ 
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، وهنعا ال يسعقط  والبيع  غيعر العتيم ، مثعل الهبعة الجعائيع االتصرف الذ  ال يوج  التغير خارجا وال حكم  5

 . مثت العين الى البائ  عند الرجوع في الهبة إرجاعالخيار ، الن المشتر  يتمكن من 
 

حقعه  إسعقاطالتصرف الذ  يدل على ان المشتر  اسعقط الخيعار رغعم ععدم التغييعر الخعارجي ، فللمشعتر    1
 . 2) في الخيار بالفعل او القول

 
 -ويمكن مناقشة الخوئي بما يلي :

 
، ويمكعن  ، كمعا فعر  السعنهور  قبعل التصعرف أو ععدم اطتععهالعي  على المشتر   اطتعانه لم يفر  بين حالة 

الن هعذه الخوئي ، انه لم يشعر العى حالعة تصعرف المشعتر  بالعيع  بععد اطتععه علعى العيع  صعراحة ،  ان يجي 
 خياره بالفعل أو القول. إسقاطتدخل في القسم الراب  من التصرف ، حيث ذكر ان للمشتر   الحالة

 
 نتيجة المقارنة  ثالثاا :

 
 -نرج  رأ  الخوئي النه :

 
، حيعععث فصعععل بعععين التصعععرف المعععاد  والتصعععرف القعععانوني ، وبعععين التصعععرف العععتيم  أكثعععر دقعععة وتفصعععيت  2

  والتصرف غير التيم ، وبين التصرف المسقط لخيار العي .
 

 خال من المناقشة الواردع على رأ  السنهور .  1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
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 تحول المبيع المعيب الى شيء آخر الرابع : المطلب
 

 تحول المبيع المعيب الى شيء آخر عند السنهوري أولا :
 

اذا كععان التحععول فععي يععد المشععتر  بفعلععه بعععد إطتعععه علععى العيعع  فععان الضععمان يسععقط . امععا اذا كععان التحععول قبععل 
إطتع المشتر  على العي  ، فان الرد يمتن  ويقتصر المشتر  علعى مطالبعة البعائ  بعالتعوي  ععن الضعرر العذ  

  .2الرد )أصابه بسب  العي  . واذا كان التحول بسب  أجنبي فانه ال يمن  من 
 

 -ويمكن مناقشة السنهور  بما يلي :
 

مصداقا من مصادي  التصرفا  المادية ، لعذا كعان يمكعن االقتصعار علعى  ديع بفعل المشتر  ان التحول  2
 .، التي مر  في المطل  الثالث الساب  تصرف المشتر  في المبي  المعي  مسألة

 

على البائ  معن غيعر تعويضعه ععن هعذا التحعول معن قبعل المشعتر  ،  أجنبيان رد المبي  المتحول بسب    1
 يؤد  الى الحا  الضرر بالبائ  دون مبرر. 

 

 تحول المبيع المعيب الى شيء آخر عند الخوئي ثانياا :
 

 .المعي  السابقة بما ذكره في مسألة تصرف المشتر  بالمبي  الى هذه المسالة ، ربما اكتفاءالخوئي   يتطر لم 
 

 نتيجة المقارنة  اا :ثالث
 

، خاصععة معع  نععدرع تحععول المبيعع  الععى شععيء اخععر بسععب   هععذه المسععألة لععذكر حاجععةالنععه ال نععرج  رأ  الخععوئي ، 
 أجنبي.

 

 زوال العيب الذي كان لحقا بالمبيع الخامس : المطلب
 

 زوال العيب الذي كان لحقا بالمبيع عند السنهوري أولا :
 

الن سععب  ، وكععان هعذا العيعع  ال يععود مععرع اخععرى ، فعان المشععتر  ال يرجع  علععى البعائ  بالضععمان ، اذا يال العيع  
 . 1الضمان قد يال )

 

 زوال العيب الذي كان لحقا بالمبيع عند الخوئي : ثانياا 
 

 . 5ارتف  العي  ويال ، فت يبقى موضوع لشيء من الرد واالر  ، اذ ال مبي  معيو   ) فإذايقول الخوئي )
 

 نتيجة المقارنة  ثالثاا :
 

 واض  ان السنهور  والخوئي متفقان في هذه المسألة.

___________________________________ 
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النهائيعععة  نتيجعععةالوكانععع  ، العيععع  فعععي المبيععع  ، معععن مسعععائل مسعععألة   25السعععنهور  والخعععوئي فعععي ) أراءتعععم مقارنعععة 
 -: تيكاآل
 

 -المسائل التي رجح رأي الخوئي فيها : : أولا 
 

 تعريف العي .  2
 خفاء العي .  1
 ح  المشتر  في الرجوع على البائ .  5
 هت  المبي  المعي .  1
  هور عي  جديد في المبي  بعد التسليم.  3
 تصرف المشتر  في المبي  المعي .  6
 تحول المبي  المعي  الى شيء اخر.  7

 
 -المسائل التي رجح رأي السنهوري فيها : ثانياا :

 
 .العي عدم علم المشتر  ب  2
 .البائ  بالعي  إعتم  1
 .تقادم ح  المشتر  في الرجوع على البائ   5

 

 األخذ بفورية خيار العي .وهذه المسائل الثتث ترج  لرأ  واحد عند الخوئي ،  وهو عدم 
 

   -المسائل التي تم التفاق عليها : : ثالثاا 
 

   .العي تأثير   2
  .لعي قدم ا  1

 .يوال العي  الذ  كان الحقا بالمبي   5
 

فعي مجعال  القعانوني ، سعواء كعان الباحعث ية الدراسة الجدية للفقعه اإلسعتمي ، معن قبعلومن هذه النتائج تتض  أهم
لتقديمععه حلععوال قانونيععة تجععار   ال الن الفقععه اإلسععتمي يمثععل أصععالتنا فحسعع  ، بععلأو الفقععه ، القضععاء أو التشععري  

  متطلبا  العصر الحديث ، ألنه نب  الشريعة اإللهية الخاتمة. 
 

 دعوانا ان الحمد هلل ر  العالمين واخر
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