العيب في المبيع

دراسة مقارنة بين السنهوري والخوئي
المدرس المساعد قاسم هيال رسن
كلية الفقه – جامعة الكوفة

المقدمة

بسم اهلل الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد واله الطيبين الطاهرين  ،الغرباء في االرضين
ان أهمية هذا البحث تأتي من سعة انتشار عقد البيع فعي المععامت
المبيع بسععب

تعقععد الحيععاع العصعرية وتطععور أسععالي

الغع

اليوميعة  ،وايديعاد مشعكلة هعور العيعو فعي

واالحتيععال  ،كمععا تععيداد أهميععة البحععث عنععد مقارنتععه بععين

علمين باريين  ،من الفقه الوضعي ومن الفقه اإلستمي في العصر الحديث.
فاألسععتاذ السععنهور يعععد واض ع القععانون المععدني المصععر والع ارقععي والسععور والليبععي والكععويتي  ،وواض ع الدسععتور
الكويتي والسوداني واإلماراتي  ،ومؤسس جامعة اإلسكندرية في مصعر وأول كليعة للقعانون فعي العع ار  ،ولعه العديعد

مععن المؤلفععا

والبحععوث القانونيععة القيمععة كالوسععيط فععي شععرن القععانون المععدني الجديععد  ،وشععغل العديععد مععن المناص ع

المهمة كو ايرع المعارف ورئاسة مجلس الدولة المصر  ،أما اإلمام الخعوئي فهعو يععيم الحعويع العلميعة فعي النجعف
االشرف  ،وأستاذ المراج والمجتهدين فعي عصعرنا الحعالي كالسعيد علعي السيسعتاني والشعي محمعد إسعحا الفيعا
وغيععرهم  ،فلقععد ابتععدأ بإلقععاء دروسععه العليععا ( البحععث الخععار

مععن عععام  2531هع ع الععى عععام  2121هع ع  ،ودون ع

ن رياتععه الجديععدع وا ارئععه العلميععة مععن قبععل تتمذتععه  ،والتععي تعتبععر اليععوم مععن أمهععا
الحديثة في جمي الحو اي
وأهععم صعععوبا

العلمية المعروفة.

البحععث تكمععن فععي اللغععة الحويويععة المتخصصععة التععي كتبع

المصععادر الفقهيععة واألصععولية

فيهععا أبحععاث السععيد الخععوئي التععي ألقيع

على طلبة بحعث الخعار  ،وهعو اخعر مرحلعة لبلعوال االجتهعاد الفقهعي  ،فقعد اسعتعمل

مصعطلحا

منطقيعة وأصعولية

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

القانون من منهجية عصرية.

وستكون منهجية البحث  ،باختيار المسائل األساسية في العي

في المبي  ،ثم يتم عر

موقف السعنهور أوالً ،

ثععم بيععان موقععف الخععوئي ثاني عاً  ،بعععد ذل ع سععيتم مقارنععة المععوقفين لبيععان األرج ع منهمععا بحس ع
الوضعععي  ،مععن اسععتقرار المعععامت

التطو ار
مطل

 ،ونشععر الثقععة بععين المشععتر والبععائ  ،والمواينععة بععين مصععلحتهما  ،ومواكبععة

الحديثة  ،والحلول العملية  ،والدقة العلمية  ،وستكون خطة البحث كاآلتي -:
تمهيد  :تعريف العي .

مرجحععا

القععانون

المبحث األول  :شروط تحق المسؤولية عن العي .

المبحث الثاني  :أحكام المسؤولية عن العي .
المسؤولية عن العي .

المبحث الثالث  :مسقطا
الخاتمة

مطلب تمهيدي  :تعريـف العيـب

أولا  :تعريف العيب عند السنهوري
لعم يعورد السعنهور تعريفعا للعيع

 ،اال انعه فعي نهايعة بحثععه لضعمان العيعو الخفيعة واثنععاء كتمعه حعول التمييعي بععين

ضععمان العيععو الخفيععة والفس ع لعععدم التنفيععذ  ،استشععهد بحكعم لمحكمععة الععنق
تترت

المص عرية التععي عرف ع

عليه دعوى ضمان العيو الخفية بأنه (اآلفة الطارئة التي تخلو منها الفطرع السليمة للمبي

وهععذا التعريععف مععأخوذ مععن حاشعية ابععن عابععدين فععي الفقععه الحنفععي  ،حيععث عرف ع
الفطرع السليمة عن ( 1أآلفا

ولعدم اعت ار
وقد ناق

العيع

العي ع

ال عذ

(. 2

بانععه (مععا يخلععو عنعه أصععل

العارضة لها ( ، 5ون ار لشيوع هذا التعريف في اغل

السنهور عليه  ،فانه يمكن القول بتبنيه له.

المؤلفعا

الفقهيعة (، 1

الخوئي هذا التعريف بما يلي -:

 2ان هذا التعريف يقتصر على ما خلقه اهلل سبحانه من الطبائ دون صنائ المخلوقعا
األعر معي

( ، 3فالحصعان

لمخالفته الفطرع السليمة  ،بينما العدار العذ جميع غرفعه ال تسع اال فعردا واحعدا  ،يععد فعي

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

 1ان مقتضى الطبيعة األولية للفطرع السليمة  ،ربما يكون عيبعا عرفعا  ،مثعل ععدم الختعان فعي العبعد المسعلم
(. 6
 5ان المععراد بالعي ع

هععو العي ع

ف ععي مق ععام المعاملععة والبي ع  ،ال العيعع

ف ععي الموج ععود بمععا ه ععو موج ععود (7

فاألسنان اليائدع في فم الخروف المعد للذب ال يعد عيبا عرفا  ،ألنه ال ينقص من قيمتعه الماليعة  ،بينمعا

يعد عيبا حس
1

التعريف أعته.

ان هذا التعريف يحصر العي

في األوصاف الذاتية الخلقية وال يشمل األوصاف العرضية ( ، 8فمعثت

ال يعد العبد السار معيبا  ،وف التعريف المشهور.
_________________________________
( 2د.السععنهور  ،الوسععيط فععي شععرن القععانون المععدني الجديععد  ،الطبعععة الثالثععة  ، 1 ،منشععو ار الحلبععي الحقوقيععة  ،بيععرو ، 1111 ،
ص 766هام

رقم (. 5

( 1يبدو ان الصحي ( :من اآلفا

العارضة لها  ،وليس (عن اآلفا

العارضة لها .

( 5محمععد أمععين الشععهير بععابن عابععدين  ،حاشععية رد المحتععار علععى الععدر المختععار  ، 3 ،دار الفكععر  ،بيععرو  ، 2993 ،ص ، 227
ان ر أيضا  :ا.د.جعفر الفضلي  ،الوجيي في العقود المدنية  ،الطبعة الثانيعة المنقحعة ( ،لعم يعذكر اسعم العدار الناشعرع  ،عمعان ،2997 ،
ص .215
( 1د.اسعد ديا

 ،ضمان عيو المبي الخفية  ،الطبعة الثالثة  ،دار اق أر  ،بيرو  ، 2985 ،ص .52

( 3الشي مير اي علي الغعرو  ،التنقعي فعي شعرن المكاسع

تقريع ار البحعاث السعيد أبعي القاسعم الموسعو الخعوئي ،

اثار االمام الخوئي  ،إيران  ، 1113 ،ص .521

2

 ، 59مؤسسعة إحيعاء

( 6المصدر الساب  ،ص .517
( 7المصدر الساب  ،ص .525
( 8المصدر الساب  ،ص .525

ثاني ا  :تعريف العيب عند الخوئي
بعدما ناق

الخوئي التعريف المشهور للعي

ماليته عند العرف والعقتء (. 2

 ،عرف العي

بأنه (نقص الوصف القائم بالشيء الذ له دخل فعي

ويمكن مناقشة تعريف الخوئي بما يلي -:
2

ان الرجععوع الععى العععرف والعقععتء فععي تحديععد العي ع

يواجععه مشععاكل عمليععة كثي عرع  ،فمععثت توجععد أن عواع مععن

العيو ال يستطي تشخيصها العرف العام  ،بعل البعد معن الرجعوع العى الععرف الخعاص  ،كمعا هعو الحعال
فععي العيع

فععي لوحععة رسععم نععادرع مععثت  ،حيععث ربمععا يعععده اإلنسععان العععاد عععديم التععأثير  ،بينمععا صععاح

االختصععاص يعععده ع ععيم التععأثير  ،لععذا ععرف العيع
بانه (ما ينقص ثمن المبي عند التجار وأربا
المبي عدمه .

فععي المععادع ( 1/338مععن القععانون المععدني الع ارقععي

الخبرع او ما يفو بعه غعر

صعحي اذا كعان فعي أمثعال

 1رغم مناقشة الخوئي للتعريف المشهور  ،إال انه تبناه في رسالته العمليعة منهعا الصعالحين  ،حيعث نعص
علععى ان (الم عراد مععن العيع

مععا كععان علععى خععتف مقتضععى الخلقععة األصععلية ( ، 1ولععم نعلععم سععب

هععذا

التبععاين  ،اال اننععا نععرج ان الخععوئي يختععار التعريععف االول  ،النععه ذك عره فععي بحثععه الخععار م ع اعت ارضععه

على التعريف المشهور  ،بينما التعريعف الثعاني ذكعره فعي رسعالته العمليعة  ،التعي هعي مجعرد تعليقعة علعى
رسالة المرج الساب .

ثالث ا  :نتيجة المقارنة
نرج تعريف الخوئي االول للعي

النه -:

 2ينسجم م عقود البي الحديثة  ،حيث ان تعريف الفطرع السليمة يتئم عقود البي القديمة.
 1يشمل األوصاف الذاتية والعرضية.
 5خال من نقاط االعتر

الكثيرع  ،مقارنة بتعريف الفطرع السليمة.

________________________________
( 2الغرو  ،مصدر ساب  ،ص .521

3

( 1الس ععيد أب ععو القاس ععم الموس ععو الخ ععوئي  ،منه ععا الص ععالحين  -المع ععامت
 2597هع  ،ص .13

 ،الطبع ععة الثامن ععة  ،مطبع ععة النعم ععان  ،النج ععف االش ععرف ،

المبحث األول

شروط تحقق المسؤولية عن العيب
لقد وس السنهور البحث في شعروط تحقع المسعؤولية ععن العيع

 ،بينمعا لعم تبحعث عنعد الخعوئي بشعكل مسعتقل ،

ولكن يمكن من ختل كلماته استخ ار تل الشروط لمقارنتها م شروط السنهور  ،وستبحث ضمن أرب مطالع

وكاالتي -:

المطلب األول  :تأثير العيب
أولا  :تأثير العيب عند السنهوري
يقصد السنهور بتأثير العي

 ،هو ان ينقص العي

من قيمة المبي المادية او من نفعه (. 2

ثانيا  :تأثير العيب عند الخوئي
ان الخوئي يشترط تأثير العي

على مالية المبي  ،وذل من ختل ما مر في تعريفه األول للعي

 ،والتأثير على

مالية المبي  ،يشمل التأثير على قيمة المبي وعلى نفعه.

ثالث ا  :نتيجة المقارنة
ان السنهور والخوئي متفقان في هذه المسألة.

المطلب الثاني  :قدم العيب
أولا  :قدم العيب عند السنهوري
يقصد السنهور بقدم العي

في المبي وق

 ،هو وجود العي

تسليمه الى المشتر (. 1

ثاني ا  :قدم العيب عند الخوئي
يرى الخوئي ان سب
العقد وقبل القب

خيار العي

هو كالعي

هعو العيع

السعاب علعى عقعد البيع ( ، 5لكنعه يضعيف ان العيع

الموجود قبل العقد في كونه سببا مستقت للخيار(. 1

ثالثا  :نتيجة المقارنة
ان السنهور والخوئي متفقان في هذه المسألة.

_______________________________
( 2السنهور  ،مصدر ساب  ،ص .727

4

الحعادث بععد

( 1السنهور  ،مصدر ساب  ،ص .711
( 5الغرو  ،مصدر ساب  ،ص .271
( 1الغرو  ،مصدر ساب  ،ص .273

المطلب الثالث  :خفاء العيب

أولا  :خفاء العيب عند السنهوري
يرى السنهور ان خفاء العي
 2اذا لععم يكععن العي ع

له حالتان -:
وق ع

ععاه ار  ،وال يمكععن للمشععتر تبين عه لععو انععه فحععص المبي ع

تسععلم المشععتر للمبي ع

بعناية الرجل العاد .
 1اذا اثب

البائ ان العي

كعان يمكعن تبينعه بعالفحص المعتعاد  ،ثعم اثبع

أكد له خلو المبي من العي

 ،أو اثب

بععد ذلع المشعتر ان البعائ قعد

المشتر ان البائ تعمد إخفاء العي

غشا منه (. 2

ويمكن مناقشة السنهور بما يلي -:
قد ال يبذل المشتر عناية الرجل العاد في فحص المبي  ،لسب

ما  ،مثت لثقته بالبائ او السعتعجاله  ،ولعم

ولععم يخفيععه غشععا  ،فسععقوط ضععمان العي ع

فععي هععذه الحالععة إجحععاف بح ع المشععتر  ،وال

يتبععر ء البععائ مععن العي ع

يشععج علععى نشععر الثقععة واالطمئنععان بععين المتبععايعين  ،الععذ هععو أسععاس الحيععاع التجاريععة  ،وال ينسععجم م ع مجتمعنععا

االستمي المبني على حسن ال ن.

ثانيا  :خفاء العيب عند الخوئي
لم نجد ان الخوئي يفر بين العي

الخفي والعي

ال اهر  ،وليس لديه معيار بذل عناية الرجل العاد .

ويمكن مناقشة الخوئي بما يلي -:
ان العي ع

ال ععاهر بمثابععة بيععان البععائ بععان المبي ع فيععه عي ع

ال اهر يختلف عن البيان  ،فالمشتر قد يغفل عن العي
يعد المشتر قابت بالعي

فععت يشععمله الخيععار .وقععد يجي ع

الخععوئي ان العي ع

ال اهر ولكن ذلع ال يسعقط حقعه بخيعار العيع

ومسقطا لخياره م تصري وبيان البائ لعيو المبي .

ثالثا  :نتيجة المقارنة
نرج أر الخوئي  ،ألنه يساعد على نشر الثقة واالطمئنان بين البائ والمشتر .

5

 ،بينمعا

_______________________________
( 2السنهور  ،مصدر ساب  ،ص .713

المطلب الرابع  :عدم علم المشتري بالعيب

أولا  :عدم علم المشتري بالعيب عند السنهوري
يج

ان يكون العي

غير معلوم للمشتر  ،فاذا ثب

ان المشتر كان يعلم بالعي

وق

تسعلم المبيع رغعم خفائعه

فان سكوته يعد نيوال عن حقه بالرجوع بالضمان (. 2

ثانيا  :عدم علم المشتري بالعيب عند الخوئي
يشترط الخوئي لتحق خيار العي

عدم علم المشتر بالعي

حال العقد ( ، 1فعليه لو علم المشتر بالعي

العقد وقبل التسليم  ،فان هذا ال يسقط خياره  ،بل له الرجوع الى البائ في أ وق

بععد

شاء قبل التسليم او بعده.

ويمكن مناقشة الخوئي بما يلي -:
ان علم المشتر بالعي

رضاء المشتر بالعي

بعد العقد وقبل التسليم  ،م عدم رجوعه على البائ ختل مدع معقولة  ،يعد قرينعة علعى

واسقاطه للخيار.

ثالث ا  :نتيجة المقارنة
نرج أر السنهور  ،للمناقشة أعته.

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

المبحث الثاني

أحكام المسؤولية عن العيب
نتنععاول فععي هععذا المبحععث األحكععام المترتبععة علععى تحق ع شععروط المسععؤولية عععن العي ع

بالعي

 ،والتععي تشععمل إعععتم البععائ

 ،وح المشتر في الرجوع على البائ  ،وتقادم ح المشتر في الرجوع على البائ .

المطلب األول  :إعالم البائع بالعيب
أولا  :إعالم البائع بالعيب عند السنهوري
السععنهور الععى وجععو مبععادرع المشععتر باخطععار البععائ بالعي ع

يععذه

عنععد كشععفه خععتل مععدع معقولععة واال اعتبععر

المشتر قابت للبيع ( 2ويعلعل ذلع بقولعه (الن اإلبطعاء فعي شعيء معن ذلع قعد يجععل إثبعا
تتع ععذر معرف ععة منش ععأه وه ععل ك ععان موج ععودا عن ععد التس ععليم او ح ععدث بع ععده ا فينف ععت ب ععا
لتدعاءا

العيع

المنايع ععا

عسعي ار  ،وقعد

ويتسع ع المج ععال

من جهة كل من المتبعايعين  ،وبخاصعة معن المشعتر فقعد يعدعي بععد معدع طويلعة ان بعالمبي عيبعا كعان

موجودا عند التسليم ويتخذ هذا االدعاء تكة للرجوع في الصفقة ( ، 1إال ان السنهور استثنى حالعة كعون البعائ

سيء النية  ،فت يعد المشتر راضيا بالعي

الذ كشفه عندما ال يتم اإلخطار بالوق

المتئم (. 5

ثاني ا  :إعالم البائع بالعيب عند الخوئي
ال يرى الخوئي وجو مبادرع المشتر الى اععتم البعائ بالعيع

خيار العي

متى شاء  ،حيث يقعول( األقعوى ان هعذا الخيعار ايضعا لعيس علعى الفعور ( ، 1واسعتدل الخعوئي علعى

ذل بإطت الروايا
بالعي

 ،فللمشعتر بععد كشعفه للعيع

ان يطلع

حقعه فعي

الدالة على خيار العي

( ، 3فالروايا

لم تقيد المشتر بوجو المبادرع العى اععتم البعائ

عند كشفه.

ويمكن مناقشة الخوئي بما يلي-:
2

صحي ان الروايا

مطلقة  ،ولكننا ندعي انها غير نعا رع العى معدع تقعديم الخيعار بعل تركع

تحديعده العى

العرف  ،فاإلطت في مقام بيان اصل الخيار (. 6
 1ان السععيرع العقتئيععة جععر علععى ان يرج ع المشععتر علععى البععائ بخيععار العي ع
يمكن تأخيره الى عشرين عاما مثت  ،واال عد راضيا بالعي

خععتل مععدع معقولععة  ،فععت

 ،فلو كان االمام المعصوم (ع يريد تغيير

هذه السيرع العقتئية  ،فانه ال يكتفي برواية او بروايتين للردع عنها  ( ،فهذا المقدار معن العردع ال يكفعي

بعد استحكام السيرع وقوتها  ،فان قوع الردع البد وان تتناس

وقوع المردوع (. 7

ثالث ا  :نتيجة المقارنة
نرج أر السنهور  ،ألنه أر عملي ويؤد الى استقرار المعامت .
__________________________________

( 2السع ععنهور  ،مصع ععدر سع ععاب  ،ص  1( .751المصع ععدر سع ععاب  ،ص .753
( 1الخ ععوئي  ،مص ععدر س ععاب  ،ص  3( .11الغ ععرو

( 5المصع ععدر سع ععاب  ،ص  ، 757هع ععام

.2

 ،مص ععدر س ععاب  ،ص  6( .113-111الس ععيد محم ععد ص ععاد الروح ععاني ،

7

21288 ،ه ع  ،ص .215

منهعا الفقاهععة  ،الطبععة الرابعععة  ، 6 ،المطبعععة العلميعة ( ،لععم يعذكر مكععان الطبع

( 7بععاقر االيروانععي ،

دروس تمهيدية في الفقه االستداللي  ، 1 ،مؤسسة الفقه للطباعة والنشر  ،قم  2128 ،هع  ،ص .293

المطلب الثاني :حق المشتري في الرجوع على البائع

أولا  :حق المشتري في الرجوع على البائع عند السنهوري
ميي السنهور بين فرضين -:
 2ان يكون العي
هذا الفر
أ-

جسعيما بحيعث لعو ان المشعتر كعان يعلعم بعه وقع

الشعراء  ،لمعا أقعدم علعى الشعراء  ،ففعي

يكون المشتر مخي ار بين -:
رد المبي المعي
ذل -:

وما أفاده من ثم ار من وق

 -2قيمة المبي غير معي

 -1المصععروفا

البي  ،م الفوائد القانونية لهذه القيمة من وق

الضععرورية والمصععروفا

وكععذل المصععروفا
في المبي وق
 -5جمي مصروفا

البي .

النافعععة التععي أنفقهععا المشععتر علععى المبيع ،

الكماليععة اذا كععان البععائ سععيء البنيععة  ،أ يعلععم بوجععود العيع

تسليمه للمشتر .
دعوى ضمان العي

 -1وبوجععه عععام التعععوي
العيع

وق

البي الى البائ  ،ويأخعذ معن البعائ فعي مقابعل

 ،ويفععر التعععوي

الخفي.

عمععا لح ع المشععتر مععن خسععارع أو فاتععه مععن كس ع

بسععب

فععي حالععة كععون البععائ حسععن النيععة أ ال يعلععم بالعيع

فانه ال يكون مسؤوال إال ععن تععوي

الضعرر المتوقع الحصعول وقع

،

البيع  ،أمعا

اذا كان البائ سيء النية،فانه يكون مسؤوال حتى عن الضرر غير المتوق .
 استبقاء المبي م المطالبة بالمبالغ اآلتية -: -2الفر بين قيمة المبي سليما وقيمته معيبا .
 -1مصروفا

دعوى الضمان.

 -5بوجععه عععام مععا لحقععه مععن خسععارع او فاتععه مععن كسع
النية  ،فانه يكون مسؤوال حتى عن تعوي
 1ان ال يكون العي

بسععب

العي ع

 ،واذا كععان البععائ سععيء

الضرر غير المتوق .

جسيما  ،فلو علم به المشتر ألقدم على الشراء ولكن بثمن اقل  ،فت يكون للمشتر

إال استبقاء المبي م مطالبة البائ بالمبالغ في (

أعته (. 2

ويمكن مناقشة السنهور بما يلي -:
2

ان المعيععار المععذكور فععي التمييععي بععين العي ع
المشتر ان يدعي دائما انه لو علم بالعي

الجسععيم والعي ع

غيععر الجسععيم معيععار ن ععر  ،إذ يسععتطي

 ،لما أقدم على الشراء  ،فيكون العي

8

جسيما دائما.

___________________________________
( 2السنهور  ،مصدر ساب  ،ص  – 711ص . 715

 )2ان عقد البيع يعتبر عقدا صحيحا منتجا آلثاره من وقت العقد الى حين اكتشاا
يتشتع فعليا بالشبيع بشكل هادئ ومفيد الى يوم اكتشا
وحده سيكون موضع خال

العي ،فالبائع يكون قد نفا التااما،

( )1ل ا فثشرات الشبيع مثال

بعبارة أخرى ان األثر الرجع غير مبرر عند اكتشا
5

في حالة رد المبي المعي
وق

قبل اكتشا

الحععاال

الضرر معن قبعل البعائ حسعن

مبععالغ طائلععة  ،مععثت لععو اشععترى معيارع بععذو ار بقيمععة نصععف مليععون

دين ععار  ،وبع ععد يراعته ععا ك ععان المحص ععول هع عييت بس ععب

سيعو

العي ،ها مان حال الششاتر

 ،على المشتر المطالبة بالثمن الذ دفعه  ،وليس قيمة المبيع غيعر معيع

النية سيرف الضرر عن المشتر  ،ولكن سيلح الضرر بالبائ .

 1قععد يكععون التعععوي

فالشقاتقبل

العي.،

البي  ،الن ذل سيلح ضر ار غير مقبول بالبائ  ،كما ان تعوي
فععي بعع

العيا ،وكاان الششاتر

الميارع معا لحقعه معن خسعارع ومعا فاتعه معن كسع

عيع ع

ف ععي الب ععذور  ،ك ععان يعل ععم ب ععه الب ععائ  ،فه ععل

 ،وجميع اإلضعرار المتوقععة وغيعر المتوقععة ،

والمقدرع بقيمة مئة مليون دينار مثت ا اذا كان األمر كعذل  ،فكعم بعائ سيصعا

بعاإلفتس ا ممعا يعؤد

الى توقفه عن العمل وشلل الحياع االقتصادية  ،فعليه نجد ان هنال مبالغة في التعوي

.

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

ثاني ا  :حق المشتري في الرجوع على البائع عند الخوئي
يقععول الخععوئي ( :لععو اشععترى شععيئا فوجععد فيععه عيبععا فععان لععه الخيععار بععين الفسع بععرد المعيع
يمكن الرد جاي له اإلمسا والمطالبة بالر

وامضععاء البيع  ،فععان لععم

(. 1

فللمشتر الخيار بين -:
 2فس ع عقععد البي ع  ،حيععث يععرد المبي ع المعي ع
للمشتر إبقعاء المبيع المعيع

الععى البععائ ويسععترد الععثمن المسععمى ،فععان تعععذر الععرد جععاي

عنعده مع المطالبعة بعاالر  ،أ إنقعاص العثمن المسعمى بنسعبة الفعر بعين

قيمة المبي صحيحا وقيمته معيبا.
 1إمضاء البي  ،حيث يقبل المشتر بالعي

وال يطال

البائ بأ شيء.

وهذا الحكم يقتر م حكم المادع ( 2/338من القانون المدني العراقي حيث تنص (اذا هر بعالمبي عيع

قعديم

ك ععان المش ععتر مخيع ع ار ان ش ععاء رده وان ش ععاء قبل ععه بثمن ععه المس ععمى  ،وك ععذل الم ععادع( 2611م ععن الق ععانون الم ععدني
الفرنسععي أعط ع

المشععتر الخيععار بععين دعععوى رد المبي ع المعي ع

وسار على ذل اكثر القوانين الحديثة (. 5

___________________________________
( 2د .اسعد ديا

 ،مصدر ساب  ،ص .573

9

واسععتعادع الععثمن  ،وبععين دعععوى تخفععي

الععثمن

( 1الخوئي  ،مصدر ساب  ،ص .11
( 5د .اسعد ديا

 ،مصدر ساب  ،ص .272

ويمكن مناقشة الخوئي بما يلي -:
 2قععد يرغ ع

المشععتر باسععتبقاء المبيع المعي ع

يرج بقيمة العي

على البائ .

 1في حالة إمضاء البي م وجود العي

لسععب

مععا  ،وهععو قععادر علععى رده  ،فمععن منطل ع العدالععة ان

 ،يكون من ح المشتر المطالبة بالتعوي

عن قيمعة العيع

،

الن الثمن المسمى كان للمبي غير المعي .
 5لم يفر الخوئي بين البائ حسن النية والبائ سيء النية.
 1من كل ذل يتض ان الخوئي يرج مصلحة البائ على مصلحة المشتر .

ثالث ا  :نتيجة المقارنة
نععرج أر الخععوئي  ،لكععون الخلععل فععي المواينععة بععين مصععلحة المشععتر ومصععلحة البععائ عنععده اقععل حععدع ممععا عنععد
السنهور  ،وخاصة فيما يتعل بمبلغ التعوي

عن العي .

المطلب الثالث  :تقادم حق المشتري في الرجوع على البائع
أولا  :تقادم حق المشتري في الرجوع على البائع عند السنهوري
يععذه

السععنهور الععى ان حع المشععتر فععي الرجععوع علععى البععائ يسععقط اذا انقضع

حتى وان اكتشف العي

سععنة مععن وق ع

تسععليم المبيع ،

بعد ذل  ،وذل كي يستقر التعامل وال يكون البائ مهددا بالضمان لمدع طويلعة  ،يتععذر

بعدها التعرف على منشأ العي

 ،وهل هو قديم فيضمن ام حادث فت يضمن ا  ،لكنه استثنى حالتين من التقعادم

 ،اذا قبل البائ ان يلتيم بالضمان مدع طول او اذا ثب

ان البائ تعمد إخفاء العي

غشا منه (. 2

ثاني ا  :تقادم حق المشتري في الرجوع على البائع عند الخوئي
يععذه
العي

الخععوئي الععى ان تععأخير األخععذ بمقتضععى الخيععار ال يعععد مععن المسععقطا

فله متى شاء ان يرج على البائ بالخيار.

ولقد ناقشنا هذا ال أر للخوئي في مسألة إعتم البائ بالعي .

ثالثا  :نتيجة المقارنة
نرج أر السنهور  ،للمناقشة المذكورع في مسألة إعتم البائ بالعي .

11

( ، 1أ ان المشععتر اذا اكتشععف

___________________________________
( 2السنهور  ،مصدر ساب  ،ص  – 731ص .735

( 1الغرو

المبحث الثالث

 ،مصدر ساب  ،ص .113-111

مسقطات المسؤولية عن العيب
توس الخوئي في بيان هذه المسقطا
 2مسقطا
أ-

خيار العي

وقسمها الى عدع أنواع  ،وهي -:

-:

اإلسقاط باللف .

 التصرف بالمعي . -تلف العين أو ما بحكمه.

د-

حدوث عي

عند المشتر .

 1مسقطا

االر

 5مسقطا

االر والرد -:

أ-

علم المشتر بالعي

قبل العقد.

 التبر من العيو (. 2بينما لم يبحث السنهور هذه المسقطا
حاال

فقط  ،لذا سنعقد خمس مطال

 ،وأحعال الرجعوع إليهعا العى القواععد العامعة ( ، 1ولكنعه أشعار العى خمعس
لتل الحاال

لغر

للمقارنة  ،وكاالتي -:

المطلب األول  :هالك المبيع المعيب
أولا  :هالك المبيع المعيب عند السنهوري
يعذه

السععنهور العى ان هععت المبيع فععي يعد المشععتر ال يسععقط دععوى الضععمان  ،فعاذا كععان العيع

الهععت بسععب

العي ع

او بسععب

أجنبععي  ،فللمشععتر الرجععوع علععى البععائ بععالتعوي

الكامععل  ،وال يكععون المشععتر

مطالبا برد المبي  ،الن الرد استحال على المشتر  ،وانما يرد الى البائ ما افاده من ثم ار
أما اذا كان الهت بفعل المشتر  ،فان المشتر ال يستطي الرجعوع بعالتعوي
 ،ومن ثم يقتصر على مطالبة البائ بالتعوي

(. 5

( 2الغرو

 ،مصدر ساب  ،ص 259الى ص .117

11

المبي .

الكامعل  ،لتععذر رد المبيع بفعلعه

عما أصابه من ضرر نتيجة العيع

________________________________

جسععيما وكععان

كمعا فعي حالعة اسعتبقاء المبيع

( 1السنهور  ،مصدر ساب  ،ص  715الى ص .731
( 5السنهور  ،مصدر ساب  ،ص .711

ويمكن مناقشة السنهور بما يلي -:

منط المواينة بين مصلحة البائ ومصلحة المشتر  ،يحتم رد قيمة المبي التالف الى البائ فعي حالعة التععوي
الكام ععل ع ععن العيع ع

الجس ععيم اذا ك ععان اله ععت بس ععب

أجنب ععي  ،الن ععه ال ذنع ع

للب ععائ ف ععي إح ععداث اله ععت  ،ب ععل ان

المشتر يتحمل تبعة الهت بعد التسليم  ،كون المبي فعي يعد المشعتر عنعد حعدوث الهعت  ،وهعذا يؤكعد معا سعب
بيانه  ،في مسألة ح المشتر في الرجعوع علعى البعائ  ،معن ان السعنهور يعرج مصعلحة المشعتر علعى حسعا
مصلحة البائ .

ثانيا  :هالك المبيع المعيب عند الخوئي
الخععوئي الععى ان هععت المبي ع عنععد المشععتر  ،س عواء أكععان بفعلععه ام بس عب

يععذه

أجنبععي  ،يسععقط خيععار العي ع

ويتعين للمشتر الرجوع على البائ باالر فقط ( ، 2أ إنقاص الثمن المسمى بنسبة قيمة العي
في بقاء خيار العي

تمكن المشتر من رد عين المبي الى البائ كما كان

،

 ،الن المدار

عليه عند اجراء عقد البي (. 1

ويمكن مناقشة الخوئي بما يلي -:
 2ان الخوئي لم يفر فيما اذا كان الهت نتيجة العي
1

اذا كععان الهععت بسععب

العي ع

القديم أم بسب

أجنبي أم بفعل المشتر .

القععديم  ،فمععن ح ع المشععتر الرجععوع علععى البععائ بكععل الععثمن  ،ال مجععرد

الرجععوع بععاالر  ،وهععذا يؤكععد مععا اش عرنا إليععه سععابقا  ،فععي المطل ع
الخوئي يرج مصلحة البائ على مصلحة المشتر .

الثععاني مععن المبحععث الثععاني  ،مععن ان

ثالث ا  :نتيجة المقارنة
رغم مناقشعة العرأيين  ،لكننعا نعرج أر الخعوئي  ،ألنعه اقعر العى تحقيع المواينعة بعين مصعلحة المشعتر ومصعلحة
البائ .

_________________________________
( 2الغرو

 ،مصدر ساب  ،ص. 275

12

( 1الغرو

 ،مصدر ساب  ،ص.211

المطلب الثاني  :ظهور عيب جديد في المبيع بعد التسليم

أولا  :ظهور عيب جديد في المبيع بعد التسليم عند السنهوري
ذه

السنهور انه اذا كان هور العي

الكامل  ،أما اذا كان العي

أجنبي  ،فان ذل ال يمن المشتر من رد المبي واخذ التععوي

بسب

الجديد بفعل المشتر  ،فيمتن العرد  ،ومعن ثعم يقتصعر علعى مطالبعة البعائ بعالتعوي
القديم م استبقاء المبي (. 2

عما أصابه من ضرر نتيجة العي

ويمكن مناقشة السنهور  ،في ان هور العيع

الجديعد بععد التسعليم بسعب

البائ  ،قياسا على تحمل المشتر تبعة هت المبي بعد التسليم بسعب
العي

أجنبعي  ،يتحمعل تبعتعه المشعتر ولعيس
أجنبعي  ،أ ان البعائ يكعون مسعؤوال ععن

القديم فقط.

ثاني ا  :ظهور عيب جديد في المبيع بعد التسليم عند الخوئي
قسم الخوئي تبعا للشي االنصار ،
 2ان يحدث العي
 1ان يحدث العي

هور العي

عند المشتر بعد القب

 ،الى -:

في يمان خيار اخر للمشتر مثل خيار الشرط او خيار المجلس.
بعد انقضاء خيا ار

المشتر األخرى.

وواض ع ان السععنهور لععم يتطععر الععى الحالععة االولععى  ،لععذا ومععن اجععل المقارنععة سععنعر
الثانية فقط  ،حيث يرى ان هذا العي
سب

هذا العي

 ،من كونه بسب

يمن من الرد ويتعين االر عن العي

أجنبي ام من فعل المشتر .

أر الخععوئي فععي الحالععة

القديم ( . 1ولم يفصل الخوئي في

ثالثا  :نتيجة المقارنة
نرج أر الخوئي النه -:
 2أكثر دقة  ،حيث تطر الى حالة هور العي
 1أر عادل  ،في حالة هعور العيع
القععديم  ،الن البععائ ال يععد لععه فععي السععب
التعوي

في يمن خيار اخر للمشتر .

الجديعد بسعب

أجنبعي  ،حيعث يمتنع العرد ويبقعى االر ععن العيع

األجنبععي  ،بينمععا السععنهور يمكععن المشععتر مععن رد المبيع واخععذ

الكامل.

_________________________________
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( 2السنهور

 ،مصدر ساب  ،ص.717

( 1الغرو

 ،مصدر ساب  ،ص.277

المطلب الثالث  :تصرف المشتري في المبيع المعيب

أولا  :تصرف المشتري في المبيع المعيب عند السنهوري
يقسم السنهور تصرف المشتر بالمبي الى قسمين -:
2

 ،اعتبعر هعذا التصعرف نعيوال ضعمنيا ععن ضعمان العيع

اذا تصرف المشتر بعد إطتعه على العي

،

باستثناء حالتين  ،الحالة األولى اذا احتف بحقه قبل التصرف  ،وعند ذل يرج علعى البعائ بعالتعوي
عععن العي ع

فقععط  ،ألنععه اسععتبقى المبي ع وتصععرف فيععه  ،والحالععة الثانيععة اذا رج ع عليععه مععن اشععترى منععه

بضمان هذا العي

 ،وعند ذل يص له هو أيضا الرجوع الى بائعه.

 1اذا كععان تصععرف المشععتر قبععل إطتعععه علععى العي ع

 ،فانععه ال يسععتطي رد المبي ع الععى بائعععه بالعي ع

حيععث يتعععذر اسععترداده مععن المشععتر الثععاني  ،فيرجع المشععتر االول علععى بائعععه بتعععوي

أصابه بسب

العي

(. 2

،

الضععرر الععذ

ويمكن مناقشة السنهور بما يلي -:
 2ان االس ععتثناء الث ععاني م ععن القس ععم األول  ،وه ععو رج ععوع المش ععتر الث ععاني عل ععى المش ععتر األول  ،ال يب ععرر
للمش ععتر األول الرج ععوع عل ععى الب ععائ األول  ،الن المش ععتر األول ك ععان عالم ععا ب ععالبي ث ععم باع ععه  ،وك ععان
قبل ذل  ،ولكنه لم يرج  ،فبالتالي يكون قد اسقط حقه

بإمكانه الرجوع الى البائ األول بضمان العي

بالرجوع  ،فعليه يكون هنال استثناء واحد للقسم األول.
 1انه لم بفر بعين أقسعام التصعرف  ،كمعا فعر السعيد الخعوئي  ،حيعث يختلعف الحكعم معن قسعم آلخعر  ،وقعد
يجي ع

السععنهور ان مع عراده بالتصععرف  ،ه ععو التصععرف الععتيم فق ععط  ،الن التص ععرف غي ععر الععتيم يمك ععن

استرداد المبي معه.

ثاني ا  :تصرف المشتري في المبيع المعيب عند الخوئي
يقسم الخوئي تصرف المشتر بالمبي الى عدع أقسام  ،أهمها هي -:
 2التصرف المغير للعين تغي ار حقيقيا خارجيا  ،مثل تقطي الثو  ،وهنا يسقط الخيار ويمتنع العرد ويتععين
االر فقط  ،الن العين تغير عن حالتها األولى.
 1التصرف المغير للعين تغي ار حكميا من دون التغيير الخعارجي  ،مثعل تعأجير الععين المعيبعة  ،وهنعا يسعقط
الخيار ويمتن الرد  ،لعدم بقعاء الععين علعى معا كانع

عليعه  ،فعان الععين أصعبح

اليم ال يمكن الرجوع فيه  ،فيتعين االر  ،وينطب الحكم نفسه على بي العين.
__________________________________
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مسعلوبة المنعاف وبعقعد

( 2السنهور

 ،مصدر ساب  ،ص.719 - 718

 5التصرف الذ ال يوج

التغير خارجا وال حكما  ،مثعل الهبعة الجعائيع والبيع غيعر العتيم  ،وهنعا ال يسعقط

الخيار  ،الن المشتر يتمكن من إرجاع العين الى البائ عند الرجوع في الهبة مثت.
1

التصرف الذ يدل على ان المشتر اسعقط الخيعار رغعم ععدم التغييعر الخعارجي  ،فللمشعتر إسعقاط حقعه

في الخيار بالفعل او القول (. 2

ويمكن مناقشة الخوئي بما يلي -:
انه لم يفر بين حالة اطتع المشتر على العي

ان يجي

أو ععدم اطتععه قبعل التصعرف  ،كمعا فعر السعنهور  ،ويمكعن

الخوئي  ،انه لم يشعر العى حالعة تصعرف المشعتر بالعيع

بععد اطتععه علعى العيع

صعراحة  ،الن هعذه

الحالة تدخل في القسم الراب من التصرف  ،حيث ذكر ان للمشتر إسقاط خياره بالفعل أو القول.

ثالث ا  :نتيجة المقارنة
نرج أر الخوئي النه -:
 2أكثععر دقععة وتفصععيت  ،حيععث فصععل بععين التصععرف المععاد والتصععرف القععانوني  ،وبععين التصععرف الععتيم
والتصرف غير التيم  ،وبين التصرف المسقط لخيار العي .
 1خال من المناقشة الواردع على أر السنهور .

__________________________________
( 2الغرو

 ،مصدر ساب  ،ص – 211ص .215
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المطلب الرابع  :تحول المبيع المعيب الى شيء آخر
أولا  :تحول المبيع المعيب الى شيء آخر عند السنهوري
اذا كععان التحععول فععي يععد المشععتر بفعلععه بعععد إطتعععه علععى العيع
إطتع المشتر على العي

أصابه بسب

العي

فععان الضععمان يسععقط  .امععا اذا كععان التحععول قبععل

 ،فان الرد يمتن ويقتصر المشتر علعى مطالبعة البعائ بعالتعوي

 .واذا كان التحول بسب

أجنبي فانه ال يمن من الرد (. 2

ععن الضعرر العذ

ويمكن مناقشة السنهور بما يلي -:
 2ان التحول بفعل المشتر يعد مصداقا من مصادي التصرفا
مسألة تصرف المشتر في المبي المعي
 1ان رد المبي المتحول بسب

المادية  ،لعذا كعان يمكعن االقتصعار علعى

 ،التي مر في المطل

الثالث الساب .

أجنبي على البائ معن غيعر تعويضعه ععن هعذا التحعول معن قبعل المشعتر ،

يؤد الى الحا الضرر بالبائ دون مبرر.

ثاني ا  :تحول المبيع المعيب الى شيء آخر عند الخوئي
لم يتطر الخوئي الى هذه المسالة  ،ربما اكتفاء بما ذكره في مسألة تصرف المشتر بالمبي المعي

السابقة.

ثالثا  :نتيجة المقارنة
نععرج أر الخععوئي  ،النععه ال حاجععة لععذكر هععذه المسععألة  ،خاصععة م ع نععدرع تحععول المبي ع الععى شععيء اخععر بسععب
أجنبي.

المطلب الخامس  :زوال العيب الذي كان لحقا بالمبيع
أولا  :زوال العيب الذي كان لحقا بالمبيع عند السنهوري
اذا يال العيع

 ،وكععان هعذا العيع

ال يععود معرع اخععرى  ،فعان المشععتر ال يرجع علععى البعائ بالضععمان  ،الن سععب

الضمان قد يال (. 1

ثاني ا  :زوال العيب الذي كان لحقا بالمبيع عند الخوئي
يقول الخوئي (فإذا ارتف العي

ويال  ،فت يبقى موضوع لشيء من الرد واالر  ،اذ ال مبي معيو

ثالث ا  :نتيجة المقارنة
واض ان السنهور والخوئي متفقان في هذه المسألة.
___________________________________
( 2السنهور
( 5الغرو

 ،مصدر ساب  ،ص. 719

( 1السنهور

 ،مصدر ساب  ،ص .119
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 ،مصدر ساب  ،ص. 719

(. 5

الخاتمة
تععم مقارنععة أراء السععنهور والخععوئي فععي ( 25مسععألة  ،مععن مسععائل العي ع

فععي المبي ع  ،وكان ع

النتيجععة النهائيععة

كاآلتي -:

أولا  :المسائل التي رجح رأي الخوئي فيها -:
 2تعريف العي .
 1خفاء العي .
 5ح المشتر في الرجوع على البائ .
 1هت المبي المعي .
3

جديد في المبي بعد التسليم.

هور عي

 6تصرف المشتر في المبي المعي .
 7تحول المبي المعي

الى شيء اخر.

ثاني ا  :المسائل التي رجح رأي السنهوري فيها -:
 2عدم علم المشتر بالعي .
 1إعتم البائ بالعي .

 5تقادم ح المشتر في الرجوع على البائ .
وهذه المسائل الثتث ترج ل أر واحد عند الخوئي  ،وهو عدم األخذ بفورية خيار العي .

ثالث ا  :المسائل التي تم التفاق عليها -:
 2تأثير العي .
 1قدم العي .
 5يوال العي

الذ كان الحقا بالمبي .

ومن هذه النتائج تتض أهمية الدراسة الجدية للفقعه اإلسعتمي  ،معن قبعل الباحعث القعانوني  ،سعواء كعان فعي مجعال
التش عري أو القضععاء أو الفقععه  ،ال الن الفقععه اإلسععتمي يمثععل أصععالتنا فحس ع
متطلبا

العصر الحديث  ،ألنه نب

الشريعة اإللهية الخاتمة.
واخر دعوانا ان الحمد هلل ر العالمين
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السيد أبو القاسم الموسو الخوئي  ،منها الصالحين  -المععامت
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