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 :  
 إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه،      

ونشهد أن ، ونشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له
ه ـاللهم فصلِّ وسلم علي، دنا محمداً عبده ورسولهـسي
  . سليماً كثيراًت

 من أن أحكام  تنبع أهمية الموضوعإن: أما بعد      
ات ـ المحافظة على الكليهدفها إنما ة اإلسالميشريعةال

لذلك نجد أن ، ومن هذه الكليات حفظ المال، الخمس
 الشريعة اإلسالمية عندما وضعت تشريعاً مفصالً ألحكام

يوب الع ضمان هذه ماحكأمن حيث بيان ضمان العيوب، 
 والشروط التي ينبغي توافرها في العيوب لتكون مضمونة

 في جميع ى المالإنما هدفها المحافظة عل، على البائع
من خالل  األحوال مما يعطي بعداً اقتصادياً مهماً

وهذا يؤدي ، بيع المعيبفيها الم حاالت التي يضمنال
 وذلك من خالل  على أموالهم واطمئنانهمالناسإلى ثقة 
بشروطه-يار العيب، فالسلعة إذا تبين فيها عيب تشريع خ 

  .جامعة آل البيت، كلية الدراسات الفقهية والقانونية،  مساعدأستاذ *

  يمكن للمشتري أن يردها-التي ستبحث في هذه الدراسة
وف مما يشجع على االستثمار وعدم الخ، على البائع

إجراء صفقات البيع والشراء على كافة المستويات من 
  . شتى أنواع السلعو

: 
 العيوب التي توجد في السلع المبيعة ضمنتهل  - ١

   ؟ن هنالك شروطاً ال بد من توافرهاإمطلقاً أم 
هل يشترط في العيب أن يكون خفياً لثبوت حق  - ٢

  ؟خيار العيب
ت الحق ـهل يشترط في العيب أن يكون قديماً ليثب - ٣

  ؟في الرد بالخيار
أن يكون عيباً مؤثراً لثبوت هل يشترط في العيب  - ٤

  ؟حق الرد بالخيار
هل الشتراط البائع البراءة من كل عيب في المبيع  - ٥

   ؟تأثير في سقوط حق خيار العيب
  ضمانشروطهل جميع المذاهب الفقهية متفقة على  -٦

 
 

*   

  م٦/١٠/٢٠٠٨: تاريخ قبول البحث      م٢٦/٢/٢٠٠٨: تاريخ وصول البحث
 

ر الشروط التي ينبغي توافرها في تناولت الدراسة مسألة ضمان العيوب في الفقه اإلسالمي وذلك من خالل ذك      
أن يكون العيب قديماً، وأن يكون : العيوب التي يمكن أن توجد في السلع المعيبة حتى تكون مضمونة، وهذه الشروط هي

العيب مؤثراً ينقص قيمة المبيع، وأن يكون العيب خفياً لم يعلمه المشتري، وأن ال يشترط البائع البراءة من العيوب التي 
.ن توجد في المبيعيمكن أ 

Abstract 
      This study has been designed to explore the issue of the 'hidden defects guarantee' in the Islamic 
Jurisprudence. In order to do so conditions of the defects which should be available in the defect goods 
where mentioned as follows; the defect should be old; the defect should result in decreasing the value of 
the goods; the defect should be hidden to the buyer the goods should not be sold under the condition of 
"sold as seen". 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


................................................................................. 

 ٨ 

ن هنالك خالفات بين الفقهاء في هذه إأم العيوب 
   ؟شروطال

: 
لباحث في إعداد هذا البحث سوف تكون منهجية ا      

  : على النحو اآلتي
حيث إنني سأقوم باستقراء : ج االستقرائيـالمنه - ١

المسائل المتعلقة بهذا الموضوع من الكتب الفقهية 
  . السنة أهل المعروفة عندالخاصة بالمذاهب األربعة 

مع مراعاة ، دراسة المسائل الفقهية دراسة مقارنة - ٢
 . التسلسل الزمني لهذه المذاهب

ثم مناقشة هذه ، ذكر األدلة الشرعية لكل مذهب - ٣
 األدلة، ومن ثم بيان الرأي الراجح حسب قوة الدليل،

مع بيان وجه الترجيح بكل موضوعية بعيداً عن 
  . التعصب للمذاهب

د ـالتمثيل على الشروط سيكون مقتصراً على عق - ٤
  . وذلك لعدم التوسع واإلطالة في هذا البحث، البيع

:   
  : إلى مطلبينالدراسة تم تقسيم هذه       
  . مفهوم ضمان العيوب لغةً واصطالحاً: طلب األولالم
  : شروط العيب المضمون:  الثانيطلبالم

  . كون العيب خفياً: الفرع األول      
  . كون العيب قديماً: الفرع الثاني      
  . كون العيب مؤثراً: الفرع الثالث      
ع البراءة من ـأن ال يشترط البائ: رابعالفرع ال      
  . العيوب

 
 

:: 
: العرب ضِمن، قال في لسان أصله:  لغةالضمان      

 .)١()غرمته الشيء تضميناً، فتضمنه عنّي، مثل وضمنته(
 الخراج" : ومنه حديث النبي الغرامة يعنيفالضمان 
ه ـأن المبيع إذا كان ل: الحديث ومعنى. )٢("بالضمان

 يملكفإن مالك الرقبة الذي هو ضامن لها ، دخل وغلة
 خراجها لضمان أصلها؛ ألنها إن تلفت فعليه أن يغرمها

  . )٣(إلى صاحبها
 عما بتعويض الغير االلتزام: اصطالحاً الضمان      

أو عن الضرر ،  أو ضياع المنافعلحقه من تلف المال
  . )٤( اإلنسانيةبالنفسالجزئي أو الكلي الحادث 

  : تحليل التعريف
 التعريف معنى الضمانوضح ...: االلتزام بتعويض  -

  .بأنه االلتزام والغرامة
 التعريف المسؤولية المدنيةتناول : من تلف المال -

  .بالتعويض في حال إتالف مال الغير
اشتمل التعريف على التعويض : أو ضياع المنافع -

  .في حال تم إتالف المنافع
 التعويض يشمل كالً أن: الضرر الجزئي أو الكلي -

  .الكليةاألضرار من األضرار الجزئية و
 التعريف المسؤوليةتناول : الحادث بالنفس اإلنسانية -

  . المترتب عليهاالماليالجنائية فيما يتعلق بالجانب 

:: 
وعاب . الوصمة: العيب والعيبةُ: عيب: العيب لغةً      
ٍب: الشيءيوقال َأبو الهيثم في قوله تعالى. صار ذا ع :
دتُّ أِر فََأرحِفي الْب لُونمعي اِكينسِفينَةُ فَكَانَتْ ِلما السَم

  . )٥(فينة ذاتَ عيب؛ َأي َأجعَل الس]الكهف: ٧٩[َأن َأِعيبها
هو الحاصل بفوات مقصود : ب اصطالحاًـالعي      

 مظنون، نشأ الظن فيه من تغرير فعلي أو قضاء عرفي
  . )٦(أو التزام شرطي

  :تحليل التعريف
يعني فوات شيء مقصود : فوات مقصود مظنون -

  . للمشتري في السلعة التي اشتراها
  . مثل تصرية الشاة: تغرير فعلي -
كظهور العيب الذي ينقص العين أو : فيقضاء عر -

  . القيمة نقصاً يفوت به غرض صحيح
 ككون كأن شرط في المبيع شرطاً :شرطي زامـالت -
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  . الشاة حامالً فأخلف الشرط

:: 
وفي هذا المقام ال بد من تعريف خيار العيب لما       

  : للذلك نقو، له من صلة وثيقة بموضوعنا
فوضت ، خيرته بين الشيئين: خير: الخيار لغة      

اسم : والخيار. )٧(إليه االختيار فاختار أحدهما وتخيره
وخيره بين األشياء فضل ، بمعنى طلب خير األمرين

  . )٨(بعضها على بعض
 هو طلب خير األمرين من إمضاء: الخيار اصطالحاً      

  . )٩(العقد أو فسخه
هو أن يكون ألحد العاقدين : ركبخيار العيب كم      

الحق في فسخ العقد أو إمضائه إذا وجد عيباً في أحد 
  . )١٠(ولم يكن صاحبه عالماً به وقت العقد، البدلين

 
 

ن أن ـوضع الفقهاء شروطاً للعيب الذي يمك      
 وكونه، وكونه قديماً، ككون العيب خفياً، يضمنه البائع

وأن ال يشترط البائع البراءة من العيوب عند ، مؤثراً
وهذه الشروط سيكون الحديث عليها مفصلة من ، البيع

  : خالل الفروع اآلتية

:: 
من الشروط التي يكون فيها العيب مضموناً على       

البائع كون العيب خفياً بحيث ال يكون المشتري عالماً 
  في المبيع عند العقد أو عند القبض، لذلك سيكونبوجوده

  : من خالل النقاط اآلتية الحديث عن الموضوع
م ـمن علم أن في سلعته عيباً ل: حكم كتمان العيب )١
  ز له بيعها إلى غيره حتى يبين هذا العيب حذراً ـيج

، )١١(الحنفية: وعلى ذلك اتفق الفقهاء من، من الغش
  . )١٤(والحنابلة، )١٣(والشافعية، )١٢(والمالكية

  : وحجتهم في ذلك
 . )١٥("نا فليس منامن غشَّ: " قوله: أوالً

  الغش منع ث نص فيـأن الحدي: الداللة هـوج      

  . )١٦(فالغاش ليس على طريق المسلمين وهديهموتحريمه، 
المسلم أخو المسلم وال يحل لمسلم باع ":  قوله: ثانياً

١٧("ه لهنمن أخيه بيعاً فيه عيب إال بي( . 

 لم يبينه لم يزل في مقت من باع عيباً":  قوله: ثالثاً
 . )١٨("اهللا، ولم تزل المالئكة تلعنه

 أن البائع يجب عليه أن:  الحديثينفيوجه الداللة       
يعلم المشتري بوجود العيب ولو حدث بعد البيع وقبل 

بل على البائع إذا علم بالعيب ، القبض فإنه من ضمانه
؛ نه للمشتري سواء أكان المشتري مسلماً أم كافراًأن يبي

  . )١٩(ألنه من باب النصح
إذا كتم البائع عيب :  حكم البيع مع كتمان العيب)٢

 اختلفت أقوال ؟سلعته أو دلسه فهل يبطل البيع أم يصح
  . الفقهاء على قولين

 اختلفوا في الفهم من أدلة النهي عن: سبب الخالف      
فأصحاب القول الثاني حملوا ، لباطلأكل مال الغير با

النهي على مجرد الحرمة واإلثم األخروي وعدم فساد 
بينما حمل أصحاب القول األول النهي على فساد ، العقد

  . العقد وبطالنه
  : أقوال الفقهاء في المسألة

، )٢٠(الحنفية: وبذلك قال، إن البيع باطل: ول األولـالق
  . )٢٢(لةوأبو بكر من الحناب، )٢١(وابن حزم

: وبذلك قال، إن البيع صحيح مع اإلثم: ول الثانيـالق
  . )٢٥(والحنابلة، )٢٤(والشافعية، )٢٣(المالكية

  : األدلة والمناقشة
  : واستدلوا بما يأتي: حجة أصحاب القول األول      
والَ تَْأكُلُواْ َأموالَكُم بينَكُم ِبالْباِطِل : ه تعالىـقول: أوالً

ها ِإلَى الْحكَّاِم ِلتَْأكُلُواْ فَِريقًا من َأمواِل النَّاِس وتُدلُواْ ِب
ونلَمتَع َأنتُمِباِإلثِْم و]البقرة: ١٨٨[ . 

 من أخذ مال غيره ال على وجه إذن: وجه الداللة      
 ومن ثم، د أكله بالباطل فال يحل له ذلكـالشرع فق

ه من أكل ـفييكون البيع باطالً مع كتمان العيب لما 
  . )٢٦(المال بالباطل

  وـعمالً ليس عليه أمرنا فه من عمل" : قوله :ثانياً
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 . )٢٧("رد

، أن ما ليس عليه العمل فهو باطل: وجه الداللة      
 . )٢٨( كتمان العيبوليس من أمر النبي 

 . )٢٩(ن كتم العيب منهي عنه والنهي يقتضي الفسادإ: ثالثاً

  : واستدلوا بما يأتي: ثانيحجة أصحاب القول ال      
ال تصروا اإلبل والغنم فمن ابتاعها : " ولهـق      

فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، 
  . )٣٠("وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر

" ا أمسكهاـإن رضيه: "ن قولهإ: ه الداللةـوج      
  . )٣١(يقتضي صحة بيع المصراة وإثبات الخيار للمشتري

 الراجح هو القول الثاني، فالبيع مع كتمان: الترجيح      
  : وذلك لما يأتي، العيب من قبل البائع صحيح مع اإلثم

ة عامة في ـأن أدلة أصحاب القول األول هي أدل: أوالً
  . وليست في صلب الموضوع، المسألة

أن دليل أصحاب القول الثاني يصب في صلب : ثانياً
  والغنم هي عيب من العيوب،المسألة، فتصرية اإلبل

ألن الشارع أثبت ؛ ع ذلك صح هذا البيعـوم
ار ـللمشتري حق ضمان هذا المبيع بتشريع الخي

 . فالبيع صحيح مع اإلثم، له

إذا كان العيب الموجود في :  حكم العيب الظاهر)٣
المبيع عيباً ظاهرا ال يخفى على الناس في العادة وكان 

 - زجاج السيارة مكسوراًكأن يكون-المشتري مبصراً 
ألن ذلك ؛ فال يكون هذا العيب مضموناً من قبل البائع

  وبذلك ، ريـد رضا بالعيب داللة من قبل المشتـيع
، )٣٣(ةـوالمالكي، )٣٢(الحنفية: ال جمهور الفقهاء منـق

  . )٣٥(والحنابلة، )٣٤(والشافعية
 أن كون العيب ظاهراً في المبيع: وحجتهم في ذلك      

  . )٣٦(ى رضى المشتري به حال العقديحمل عل
 إذا كان العيب الموجود في السلعة:  حكم العيب الخفي)٤

عيباً خفياً وجهله المشتري ولم يطلع عليه عند العقد أو 
عند القبض فيكون المبيع مضموناً على البائع بحيث 
 يثبت حق الخيار للمشتري فإما أن يرد المبيع أو يمسكه

  ،)٣٧(الحنفية :مهور الفقهاء منوبذلك قال ج ،العيب مع

  . )٤٠(والحنابلة، )٣٩(والشافعية، )٣٨(والمالكية

  : وحجتهم في ذلك
، )٤١(أن مطلق العقد يقتضي السالمة من العيوب: أوالً

 هذا ما اشترى" اشترى مملوكاً فكتب  بدليل أن النبي
 اشترى منه عبداً ،محمد بن عبد اهللا من العداء بن خالد

 . )٤٢(" خبثة وال غائلة بيع المسلم المسلمأو أمة ال داء وال

أن المسلم ليس من شأنه الخديعة : ه الداللةـوج      
  . )٤٣(في البيوع

أن الخيار إنما يثبت للمشتري في حالة ظهور : ثانياً
عيب قديم في المبيع استدراكاً لما فاته وإزالة لما يلحقه 

 . )٤٤(من ضرر في بقائه على ملكه ناقصاً

رى ـإذا اشت:  تطبيقي على الشرط الثالثمثال      
ثم تبين له بعد أن قبض التلفاز أن ، شخص جهاز تلفاز

به عيباً قديماً مؤثراً لم يعلمه المشتري وخفي عليه بأن 
 كان العيب في التلفاز موجود في القطع الداخلية الدقيقة،

فعندها يعد هذا العيب عيباً خفياً يبيح للمشتري رد هذه 
أما إذا كان . ى مالكها األصلي وهو البائعالسلعة عل

العيب ظاهراً ال يخفى على المشتري بأن كان جهاز 
فال يحق له إرجاع التلفاز  التلفاز قد كسر أحد مفاتيحه

  . ألنه ال يخفى في الغالب عليه؛ بهذا العيب الظاهر

:: 
 يع أو الثمن إماالعيوب التي يمكن وجودها في المب      

 أن تكون قبل القبض أو مقارنة للعقد، أو حدثت بعد العقد
 حكم سأبينلذلك ، أو حدثت بعد القبض، وقبل التسليم

  : هذه العيوب ضمن النقاط اآلتية

  متى يكون العيب قديماً؟) ١
يعد العيب قديماً ويدخل المبيع المعيب في ضمان       
أو يدخل في  –ة المبيعةإذا كان العيب في السلع–البائع 

 إذا كان العيب قد وجد في ثمن السلعة–ضمان المشتري 
 المبيعة كأن يكون ثمن ثالثة أكياس من األرز شاة معيبة

  :  وذلك في الحاالت اآلتية-فالعيب هنا يكون في الثمن
  ما يزال وهو- موجوداً في المبيع العيب إذا كان :أوالً
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د ـو ما يزال في يوه- أو في الثمن -د البائعـفي ي
 قبل  أي في زمان ضمان المبيع أو الثمن من–المشتري

 ،)٤٦(، والمالكية)٤٥(الحنفية: البائع أو المشتري، وبذلك قال
  . )٤٨(والحنابلة، )٤٧(والشافعية

د ـإذا كان العيب موجوداً في المبيع أو الثمن بع: ثانياً
د البيع وقبل القبض والتسليم فيكون عيباً قديماً ـعق

ألن المبيع قبل قبضه من المشتري يكون من ؛ موناًمض
، )٥٠(والمالكية، )٤٩(الحنفية: وبذلك قال، ضمان البائع

 . )٥٢(والحنابلة، )٥١(والشافعية

إذا اشترى : ال تطبيقي على الشرط األولـمث      
، م من شخص آخر١/٦/٢٠٠٧شخص سيارة بتاريخ 

ق وبعد التدقي، وبعد مدة تبين وجود عيب في السيارة
تبين أن العيب الذي ظهر فيها كان موجوداً عندما 
كانت السيارة موجودة على ملك البائع وقبل أن يقبض 
 المشتري السيارة؛ ألن هذا يعد عيباً قديماً يحق للمشتري

ألن العيب موجود فيها ؛ أن يردها بهذا العيب القديم
  .زمن ضمان البائع

  :  العيب الحادث بعد العقد وبعد القبض)٢
 إذا حدث العيب في المبيع أو الثمن بعد العقد وبعد      

فهل ، القبض أي قبض المشتري للمبيع والبائع للثمن
  .  اختلفت آراء الفقهاء على قولين؟يكون مضموناً

يرجع سبب الخالف : سبب الخالف بين الفقهاء      
  : في هذه المسألة إلى ما يأتي

ديث الواردة في الف الفقهاء في بعض األحاـاخت: أوالً
، ضمان العهدة فمن قال بضمان العهدة احتج بها

ومن قال بعدم ضمان المبيع من قبل البائع بعد 
  . القبض أبطل االحتجاج بهذه األحاديث لضعفها

 اختالفهم في االحتجاج بعمل أهل المدينة، فالمالكية: ثانياً
يعد االحتجاج بعمل أهل المدينة أصالً من أصولهم، 

 د أن جمهور الفقهاء لم يعتدوا بهذا األصلبينما نج
 . فهو ليس بحجة عندهم

  : أقوال الفقهاء في المسألة
   سواءالعيب مضموناً بضمان العهدة يكون :األولالقول 

 ن العادة جرت باعتبارهاإأكانت العهدة مشترطة أم 
 وهي تعلق المبيع بضمان البائع –ولو لم تشترط 

كن بشرط إثبات أن مدة معينة وهي ثالثة أيام ل
  . )٥٣(المالكية: وبذلك قال، الحادث عيب

ألنه ال يعد ؛ ال يكون هذا العيب مضموناً: القول الثاني
: اء منـوبذلك قال جمهور الفقه، اً قديماًـعيب

  . )٥٦(والحنابلة، )٥٥(والشافعية، )٥٤(الحنفية

  : األدلة والمناقشة
  : يواستدلوا بما يأت: حجة أصحاب القول األول      
قال : الـ الحسن عن سمرة بن جندب قما رواه: أوالً

  . )٥٧("عهدة الرقيق ثالثة أيام" :رسول اهللا 
 الحسن عن عقبة بن عامر أن رسول اهللا ما رواه: ثانياً

٥٨("ال عهدة بعد أربع":  قال( . 

:  مالك أخبرنا عبد اهللا بن أبي بكر قالما رواه: ثالثاً
ن ـن وهشام بان بن عثمان بن عفاـسمعت أب(

إسماعيل يعلمان الناس عهدة الثالث وعهدة السنة 
 . )٥٩()يخطبان به على المنبر

أن ما أصاب المبيع :  من األحاديثه الداللةـوج      
 في األيام الثالثة فهو من ضمان البائع، فللمشتري الحق

 . )٦٠(في رده

 ضعيف، فقد قال اإلمامأن الحديث : يرد على ذلكو      
، ليس في العهدة حديث صحيح: مه اهللا تعالى رحأحمد

 كما أن في سماع الحسن. )٦١(كما أن الحسن لم يلق عقبة
وكال الحديثين : (وقال ابن رشد. )٦٢(من سمرة خالف

فإنهم اختلفوا في سماع الحسن ؛ عند أهل العلم معلول
  وأما سائر فقهاء األمصار فلم يصح عندهم ...عن سمرة

، أنها لو صحت مخالفة لألصولورأوا ، في العهدة أثر
وذلك أن المسلمين مجمعون على أن كل مصيبة تنزل 

فالتخصيص لمثل ، بالمبيع بعد قبضه فهي من المشتري
 . )٦٣()هذا األصل المتقرر إنما يكون بسماع ثابت

 . )٦٤(أن هذا هو عمل أهل المدينة: ثالثاً

هو   وعملهمأن إجماع أهل المدينة: يرد على ذلك      
  عند المالكية فقط وليس بحجة عند جمهور الفقهاء؛حجة
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ألن المالكية يقدمون عمل أهل المدينة على النصوص 
 . )٦٥(النبوية من أحاديث اآلحاد

ره يكون به العيب ـأن المبيع من حيوان وغي: رابعاً
 . )٦٦(كامناً ثم يظهر بعد ذلك

 أن العيب الكامن ال عبرة به وإنما: يرد على ذلك      
  . )٦٧(ص بما ظهر ال بما كمنالنق

  : واستدلوا بما يأتي: حجة أصحاب القول الثاني      
أن الضمان والخيار يثبتان لفوات صفة السالمة : أوالً

وهنا استلم المشتري ، المشروطة في العقد داللة
ذه ـة سليمة فال ضمان على البائع في هـالسلع
  . )٦٨(الحالة

مشتري ومن المحتمل أن العيب قد ظهر في يد ال: ثانياً
 . )٦٩(أن يكون عيباً حادثاً فال يثبت به الضمان

 الراجح من هذين القولين هو القول الثاني: الترجيح      
قول الجمهور فالعيب الحادث بعد العقد وبعد القبض ال 

  : وذلك لما يأتي، يكون مضموناً
 أن األحاديث التي استدل بها أصحاب القول األول: أوالً

يث ضعيفة ال تقوى لتكون حجة لهم في هي أحاد
  . المسألة

أن االحتجاج بعمل أهل المدينة وإجماعهم ليس : ثانياً
 . ألن االحتجاج به لم يقل به إال المالكية؛ بحجة

أن األحاديث التي احتج بها المالكية هي مخالفة : ثالثاً
فالفقهاء ، لألصول العامة في الشريعة اإلسالمية

 مصيبة تنزل بالمبيع بعد قبضهأجمعوا على أن كل 
 من قبل المشتري تكون من ضمان المشتري وليس

كما أن تخصيص مثل هذا . من ضمان البائع
 . األصل الثابت ال يكون إال بدليل ثابت ولم يوجد

:: 
من شروط ضمان العيوب أن يكون العيب مؤثراً       

العيب يعد مؤثراً في المبيع ف، في المبيع أو في الثمن
  : في الحاالت اآلتية

  : أن يكون العيب منقصاً للقيمة: الحالة األولى
  وينقص العيب الموجود في المبيع أو في الثمن إن      

 القيمة ويفوت به غرض صحيح يكون عيباً مؤثراً يوجب
الضمان بشرط أن يكون الغالب في مثل تلك األعيان 

العيوب، وبذلك قال جمهور السالمة من مثل تلك 
، )٧٢(، والشافعية)٧١(، والمالكية)٧٠(الحنفية: الفقهاء من

  . )٧٣(والحنابلة
أن في ذلك ضرراً بانتقاص : م في ذلكـوحجته      

ؤدي إلى نقصان ـمالية المبيع أو الثمن المعيب مما ي
ال " :والضرر مرفوع بدليل حديث النبي ، )٧٤(القيمة

  . )٧٥("ضرر وال ضرار
 إذا اشترى شخص: مثال تطبيقي على الحالة األولى      

ثالجةً من شخص آخر بمبلغ مائة دينار وبعد قبض 
وم ـالمشتري للثالجة واستخدامها تبين له أنها ال تق

وتبين أن هذا العيب موجود فيها ، بالتبريد بشكل كامل
وتأكد للمشتري أن مثل هذا العيب ، وهي عند البائع لها

يمتها فيما لو أراد المشتري بيعها لغيره يكون منقصاً لق
ففي هذه الحالة ، فال تساوي أكثر من سبعين ديناراً

فيحق ، يكون العيب مؤثراً في إنقاص قيمة الثالجة
  . للمشتري ردها بذلك العيب

  : أن يكون العيب منقصاً للمنفعة: الحالة الثانية
 ودإذا أدى العيب إلى اإلخالل بمنفعة الشيء المعق      

فهذا يعد عيباً مؤثراً ، عليه إخالالًً ال يمكن التسامح فيه
وابن تيمية ، )٧٦(المالكية: وبذلك قال، يوجب الضمان

  . )٧٧(من الحنابلة
 إذا اشترى شخص: مثال تطبيقي على الحالة الثانية      

ثالجةً من شخص آخر وبعد قبض المشتري للثالجة 
، بريد بشكل كاملواستخدامها تبين له أنها ال تقوم بالت

وتبين أن هذا العيب موجود فيها وهي عند البائع لها، 
وتأكد أن مثل هذا العيب يكون منقصاً لمنفعتها المنشودة 
منها، فهي ال تقوى على التبريد الالزم لحفظ األطعمة 
فيها، فعندها يكون هذا العيب عيباً مؤثراً يوجب حق 

   .الرد لها على بائعها
 تقسم العيوب التي: أن يكون العيب جسيماً: الحالة الثالثة

  : قد توجد في المبيع أو الثمن إلى قسمين
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إذا كان العيب يسيراً فهل يعد : عيوب يسيرة: األول
  عيباً مؤثراً يترتب عليه الضمان في هذه الحالة أم ال؟ 
  : اختلفت أقوال الفقهاء في هذه المسألة على قولين

 ان العيب عيباً يسيراً،يجب الضمان ولو ك: القول األول
  . )٧٨(الحنفية: وبذلك قال
راً ال ـإذا كان العيب في المبيع عيباً يسي: القول الثاني

يفوت به غرض صحيح فال يترتب الضمان في 
 ،)٨٠(، والشافعية)٧٩(المالكية: هذه الحالة، وبذلك قال

  . )٨١(والحنابلة
 إذا كان العيب عيباً فاحشاً: عيوب فاحشة وكبيرة: الثاني

 فيعد عيباً مؤثراً يترتب عليه الضمان وبذلك قال جمهور
، )٨٤(والشافعية، )٨٣(والمالكية، )٨٢(الحنفية: الفقهاء من

  . )٨٥(والحنابلة
 إذا اشترى شخص: مثال تطبيقي على الحالة الثالثة      

سيارةً من شخص آخر وبعد قبض المشتري للسيارة 
سيم بأن واستخدامها تبين له أن السيارة فيها عيب ج

كان محركها يستهلك كمية كبيرة من الزيت نتيجة 
وتبين أن هذا العيب موجود فيها ، عطل جسيم فيها

فمثل هذا العيب يعد عيباً جسيماً ، وهي عند البائع لها
أما ، مؤثراً في السلعة يوجب حق الرد لها على بائعها

إذا كان العيب الذي وجده المشتري عيباً يسيراً مثل أن 
مساحات الزجاج األمامي بحاجة إلى تبديل فمثل تكون 

هذا العيب ال يعد عيباً مؤثراً فال يحق للمشتري الرد 
  . بمثل هذا العيب لعدم تأثيره

  : فقدان صفة مقصودة في المبيع: الحالة الرابعة
إذا اشترط المشتري صفة مقصودة في المبيع       

 دتوله فيها غرض صحيح ولم توجد تلك الصفة، أو وج
 الصفة لكنها أقل من التي اشترطها فيكون المبيع مضموناً

على البائع بهذا العيب بحيث يحق للمشتري رده 
، )٨٦(الحنفية: وبذلك قال جمهور الفقهاء من، بالخيار

 . )٨٩(والحنابلة، )٨٨(والشافعية، )٨٧(والمالكية

 أن المشتري لم يسلم له ما بذل: وحجتهم في ذلك      
  . )٩٠(بيع فملك الرد كما لو وجده معيباًمن الثمن في الم

 إذا اشترط المشتري صفة في المبيع فتحققت: مسألة      
له صفة أعلى من التي اشترطها ولم تُِخل في غرضه 

كأن اشترط أن عدد ، المقصود فال ضمان على البائع
ألن ذلك زيادة ؛ الغرف في البيت غرفتان فبانت ثالثة

، )٩١(الحنفية:  الفقهاء منوبذلك قال جمهور، خير فيها
  . )٩٤(والحنابلة، )٩٣(والشافعية، )٩٢(والمالكية

 إذا اشترى شخص: مثال تطبيقي على الحالة الرابعة      
بيتاًً من شخص آخر واشترط المشتري على البائع أن 
يكون في البيت بئر ماء صالحة للشرب وبعد قبض 

بيت غير المشتري للبيت، تبين له أن البئر الموجودة في ال
صالحة للشرب لمجاورتها لحفرة المياه العادمة والتي 
يتسرب ماؤها غير الصالح للشرب إلى البئر الصالحة 
للشرب، فعندها يكون هذا العيب عيباً مؤثراً يوجب حق 
 الرد لها على بائعها؛ ألن الصفة المقصودة التي اشترطها

   .المشتري وله غرض صحيح فيها لم توجد

 : 

: 
من الشروط التي يثبت بها ضمان العيوب أن ال       

ون البائع قد اشترط على المشتري أنه بريء من ـيك
فإن ؛ العيوب التي يمكن أن توجد في السلعة المبيعة

اشترط البائع ذلك فهل يضمن ما يظهر في المبيع من 
 هذا الموضوع من خالللذلك سيكون الكالم عن . عيوب

  : النقاط اآلتية
 هي أن يشترط البائع على:  معنى البراءة من العيوب)١

 )٩٥(المشتري التزام كل عيب يجده في المبيع على العموم
 ول عن كل عيب كان موجوداًؤأن البائع غير مس: بمعنى

  . عنده قد يظهر في السلعة التي باعها
  : ب حكم البيع بشرط البراءة من العيو)٢

 اختلفت أقوال الفقهاء في حكم البيع بشرط البراءة      
  . من العيوب التي تظهر في المبيع على ستة أقوال

ذه ـتعود أسباب الخالف في ه: ب الخالفـسب      
  : المسألة إلى

  . عموم األدلة التي استدل بها الفقهاء: أوالً
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 . فهمهم للفظ الشرط الذي ليس في كتاب اهللا: ثانياً

 . صحة اإلبراء من المجهول أو المعدوم: الثاًث

  : أقوال الفقهاء في المسألة
يصح البيع مطلقاً باشتراط البراءة من كل : القول األول

علم به ، ب وقت العقد أو بعده إلى القبضـعي
و ـأبو حنيفة وأب: وبذلك قال، البائع أم لم يعلم

 ، وبعض الحنابلة)٩٧(، والشافعية في قول)٩٦(يوسف
  . )٩٨(روايةفي 

اً باشتراط البراءة من ـيصح البيع مطلق: القول الثاني
علم به ، كل عيب وقت العقد ال بعده إلى القبض

 ،)٩٩(الشافعية في قول: البائع أم لم يعلم، وبذلك قال
  . )١٠٠(ومحمد بن الحسن وزفر وأبو يوسف في قول

ب ـيصح البيع بشرط البراءة من العي: القول الثالث
وب الباطنة في الحيوان فقط بشرط وذلك في العي

المالكية في : وبذلك قال، دم علم البائع بهاـع
  . )١٠٢(والشافعية في الراجح، )١٠١(قول

ال يبرأ البائع إال من العيوب التي يتم : القول الرابع
إخبار المشتري بها إما بتسميتها أو بوضع اليد 
 عليها، فال تصح البراءة العامة من العيوب، وبذلك

 ،)١٠٤(، والشافعية في قول)١٠٣(مالك في قول: قال
ان ـوابن أبي ليلى وسفي، )١٠٥(وأحمد في رواية
  . )١٠٦(الثوري وإسحاق

وب ـال يصح البيع بالبراءة من العي: القول الخامس
ويستثنى من ذلك عيوب ، التي ال يعلمها البائع

الرقيق إذا اشترط البائع البراءة من العيوب التي 
السلطان وبيع المفلس وكذلك يستثنى بيع ، فيه

: وبذلك قال، والميراث وإن لم يشترطوا البراءة
  . )١٠٧(المالكية في المشهور

أن البائع يبرأ من كل عيب لم يعلمه : القول السادس
مالك في : وبذلك قال، وال يبرأ من عيب علمه

، )١٠٩(والشافعي في الحيوان خاصة، )١٠٨(قول
   .)١١١(، وعثمان وزيد بن ثابت)١١٠(وأحمد في رواية

: 
  : واستدلوا بما يأتي: حجة أصحاب القول األول

  . )١١٢("المسلمون عند شروطهم: "رسول اهللا قول : أوالً
اشترطه أن البراءة من العيب شرط : وجه الداللة      

  . )١١٣(فالشرط صحيح، البائع ورضي به المشتري
  : )١١٤(يجاب عن الحديث      

  . )١١٥(الحديث ضعفه بعضهم -
من اشترط شرطاً " :الحديث معارض لقوله  -

 . )١١٦(" فهو باطلليس في كتاب اهللا

  . )١١٧("نهى عن بيع وشرط" :أن النبي  -
  : من عدة وجوه )١١٨(ويرد على ذلك      

  . الحديث جاء بطرق متعددة فهو حجة -
 الشروط التي لم ينه الشارع عنها تعد شروطاً موافقة -

لعيوب لم يرد واشتراط البائع البراءة من ا، للحق
 . فيكون شرطاً موافقاً للحق، عن الشارع نهي عنها

ولو ، حديث النهي عن بيع وشرط في إسناده مقال -
  . صح فيحمل على شرط منهي عنه شرعاً

راءة ـوشرط الب، أن اإلبراء من المجهول يصح: ثانياً
من كل عيب ينبني على صحة اإلبراء عن الحقوق 

  : بدليل، )١١٩(المجهولة
،  ليصالح بني جذيمة بعث علياً  رسول اهللا أن ) أ

 :فقال، وبقي في يديه مال، فواداهم حتى ميلغة الكلب
فبلغ ، )هذا لكم ما ال تعلمونه وال يعلمه رسول اهللا (

  . )١٢٠( فسرذلك رسول اهللا 
اذهبا " : لمن اختصما في مواريث درست قوله )ب

كل واحد فاقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل 
 . )١٢١("منكما صاحبه

ث أن ـدلت األحادي: ه الداللة من الحديثينـوج      
  . )١٢٢(البراءة من المجهول صحيحة وجائزة

 ال حجة لهم في هذه األحاديث على: يجاب عن ذلك      
ألن تحليل كل واحد منهما ؛ صحة اإلبراء من المجهول

 . )١٢٣(لصاحبه إنما يصح بتصييره معلوماً لكل منهما

  ،المجهوله فيصح من ـه إسقاط حق ال تسليم فيـ أن)ج
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 . )١٢٤(قياساً على الطالق والعتاق

 أن الطالق والعتق يصح تعليقهما: يجاب عن ذلك      
 . )١٢٥(فصحا في المجهول بخالف الرد بالعيب

وق ال تفضي إلى ـ الجهالة في حالة إسقاط الحق)د
 . )١٢٦(فصحت في المجهول، المنازعة

لعقد عند اإلطالق يقتضي تسليم المبيع بصفة أن ا: ثالثاً
، فإذا كان معيباً فهو عاجز عن تسليمه سليماً، السالمة

فإذا ما صرح البائع بالبراءة من العيوب فقد ارتفع ذلك 
 . )١٢٧(اإلطالق
  : واستدلوا بما يأتي: حجة أصحاب القول الثاني      
ن أل؛ أن اإلبراء عن العيب يقتضي وجود العيب: أوالً

د ـوالعيب الحادث بع، اإلبراء عن المعدوم ال يتصور
فهو ال يدخل تحت ، العقد لم يكن موجوداً عند البيع

واإلبراء ال ، راء فلو دخل فإنما يدخل باإلضافةـاإلب
ألن فيه معنى التمليك حتى يرجع ؛ يحتمل اإلضافة

لهذا لم يدخل الحادث عند اإلضافة إليه نصاً ، بالرد
  . )١٢٨(من باب أولىفعند اإلطالق 

لفظ اإلبراء يتناول الحادث نصاً : يجاب عن ذلك      
  : )١٢٩(وداللة

أو ، فإنه عم البراءة من العيوب كلها: أما النص -
، خصها بجنس من العيوب على اإلطالق نصاً
  . فتخصيصه بالموجود عند العقد ال يجوز إال بدليل

فهي أن غرض البائع من هذا الشرط : وأما الداللة -
وال ينسد إال بدخول ، و انسداد طريق الردـه

 . الحادث فكان داخالً فيه داللة
 لو صرح البائع بالبراءة من العيوب: يرد على ذلك      

  . )١٣٠(الحادثة في المبيع لم يصح ذلك باإلجماع
 دعوى اإلجماع غير دقيقة، بدليل: يجاب عن ذلك      

  . )١٣١(خالف أبي يوسف في القول الثاني له
أن العيب الحادث بعد القبض مجهول ال يدري : اًثاني

 فهو إذن إبراء عما ؟ وأي مقدار يحدث؟أيحدث أم ال
  . )١٣٢(ليس بثابت

  : )١٣٣(يجاب عن ذلك من وجهين      
  ذلك من وبيان، تقديراً تـعن الثاب هذا إبراء أن )١

  : وجهين
أن العيب الحادث قبل القبض كالموجود عند العقد   - أ 

فالقبض حكم العقد فكان إبراء عن ، فيثبت به الرد
  . حق ثابت تقديراً

ألن البيع ؛ أن سبب حق الرد موجود وهو البيع  -ب 
فإذا عجز عن ؛ يقتضي تسليم المعقود عليه سليماً

 . تسليمه سليماً ثبت له حق الرد ليسلم له الثمن

 أن هذا إبراء عن حق ليس بثابت لكن بعد وجود )٢
براء عن األجرة قبل سببه وهو البيع فهو صحيح كاإل

 كل حق له ناستيفاء المنفعة يصح بخالف اإلبراء ع
  . ألنه معدوم للحال بنفسه وبسببه؛ فال يتناول الحادث

  : واستدلوا بما يأتي: حجة أصحاب القول الثالث      
أن عبد اهللا بن عمر باع غالماً بثمانمائة درهم : أوالً

: اهللا بن عمرفقال الذي ابتاعه لعبد ، وباعه بالبراءة
 :بالغالم داء لم تسمه، فاختصما إلى عثمان، فقال الرجل

بعته : وقال عبد اهللا، باعني عبداً وبه داء لم يسمه لي
فقضى عثمان على عبد اهللا أن يحلف لقد باع ، بالبراءة

العبد وما به داء يعلمه فأبى عبد اهللا أن يحلف وارتجع 
  . )١٣٤(العبد فباعه بألف وخمسمائة

 ليس  والسبب في عدم حلف عبد اهللا بن عمر      
أنه كان يعلم بوجود العيب في العبد لكنه تحرج من 

فعوضه اهللا تعالى خيراً ، الحلف مع أنه كان صادقاً
  . عظيماً
قضاء عثمان دل على صحة البراءة : وجه الداللة      

  . )١٣٥(من العيب عند جهل البائع فيقاس عليه سائر الحيوان
 الحيوان طبائعه كثيرة التحول وقلما يبرأ من أن: ثانياً

عيب ظاهر أو خفي فدعت الحاجة إلى التبري من 
العيب الباطن فيه؛ ألنه ال سبيل إلى معرفته وتوقيف 

، وهذا المعنى ال يوجد في غير الحيوان،  عليهالمشتري
  . )١٣٦(فلم يجز التبري منه مع الجهالة

  : ا بما يأتيواستدلو: حجة أصحاب القول الرابع      
 . )١٣٧("نهى عن بيع وشرط" :أن النبي : أوالً

  دـالشرط في العقد يبطل العق أن: الداللة هـوج      
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  . )١٣٨(للنهي عنه
 أن البيع بشرط البراءة من العيب: يجاب عن ذلك      

  . )١٣٩(وشرط يستثنى من النهي عن بيع
  . )١٤٠("نهى عن بيع الغرر" : أن النبي :ثانياً

، أن البيع بالبراءة هو بيع غرر:  الداللةوجه      
  . )١٤١(وذلك لعدم القدرة على التحقق من صفة المبيع

أن الجهالة التي ال تفضي إلى : يجاب عن ذلك      
  . )١٤٢(المنازعة ال تمنع صحة التمليك

  : )١٤٣(استدلوا بالقياس من عدة وجوه: ثالثاً
أنه رفق في البيع ال يثبت إال بالشرط فال يثبت   - أ 

  . قياساً على األجل والرهن والضمان،  الجهالةمع
فيثبت له رد ، وألنه عيب لم يقف عليه المشتري  -ب 

 . المبيع على صفته كما إذا لم يبرأ منه

ألنه تبرع ال يصح ؛ اإلبراء من المجهول ال يصح  -ج 
 . تعليقه فال يصح في المجهول قياساً على الهبة

 أنه خيار ثابت بالشرع فال ينفى بالشرط كسائر  -د 
 . مقتضيات العقد

ألن موجب ؛ أن شرط البراءة يمنع موجب العقد: رابعاً
وهذا الشرط يمنع ، المعاوضة استحقاق صفة السالمة

  . )١٤٤(من ذلك فهو نظير شرط يمنع الملك
ألنه يلتزم ؛ أن البائع يلتزم تسليم المجهول: خامساً

تسليمه على الصفة التي عليها البيع وذلك غير معلوم 
اقدين والتزام تسليم المجهول بالبيع ال يصح عند المتع

 . )١٤٥(كبيع شاة من القطيع

بأنه وإن تمكنت الجهالة في : اب عن ذلكـيج      
وصف المعقود عليه بهذا الشرط فهي جهالة ال تفضي 
إلى المنازعة فال يؤثر في العقد كجهالة مقدار العيب 

  . )١٤٦(المسمى
  : وا بما يأتيواستدل: حجة أصحاب القول الخامس      
أن عبد اهللا بن عمر باع غالماً بثمانمائة درهم : أوالً

: فقال الذي ابتاعه لعبد اهللا بن عمر، وباعه بالبراءة
 :بالغالم داء لم تسمه، فاختصما إلى عثمان، فقال الرجل

بعته : وقال عبد اهللا، باعني عبداً وبه داء لم يسمه لي

ن يحلف لقد باع فقضى عثمان على عبد اهللا أ، بالبراءة
العبد وما به داء يعلمه فأبى عبد اهللا أن يحلف وارتجع 

 . )١٤٧(العبد فباعه بألف وخمسمائة

 قضاء عثمان دل على صحة البراءة: وجه الداللة      
  . )١٤٨(من العيب الموجود في الرقيق ولم يعلم به البائع

م في ـأن تخصيص الرقيق بذلك لكون عيوبه: ثانياً
  . )١٤٩(األكثر خافية

فينفذ بيعه لذلك ، أن بيع السلطان حكم فال يرد: ثالثاً
 . )١٥٠(سواء أباع في حياة من يباع عليه أو بعد موته

بيع الورثة إنما هو بيع على الميت ال يستطيع : رابعاً
  . )١٥١(فأشبه بيع السلطان، رده لقضاء دينه ووصيته

  : واستدلوا بما يأتي: حجة أصحاب القول السادس      
م ـأن عبد اهللا بن عمر باع غالماً بثمانمائة دره      

بالغالم داء : فقال الذي ابتاعه لعبد اهللا، وباعه بالبراءة
باعني : فقال الرجل، فاختصما إلى عثمان، لم تسمه

 بعته بالبراءة،: عبداً وبه داء لم يسمه لي، وقال عبد اهللا
فقضى عثمان على عبد اهللا أن يحلف لقد باع العبد وما 
به داء يعلمه فأبى عبد اهللا أن يحلف وارتجع العبد 

  . )١٥٢(فباعه بألف وخمسمائة
 قضاء عثمان دل على صحة البراءة: وجه الداللة      

ه سائر ـمن العيب إذا لم يعلم به البائع فيقاس علي
  . )١٥٣(الحيوان
  مخالف فإنهأن عبد اهللا بن عمر : يجاب عن ذلك      

 فالمتناعه: ال يثبت الرد، أما علمهعلم بالعيب واعتقد أنه 
  . )١٥٤(فلو لم يكن كذلك لقبله: وأما اعتقاده، عن اليمين

 لم  أنه يحتمل أن ابن عمر: رد على ذلكـي      
يعلم بالعيب وامتناعه عن اليمين إنما كان تورعاً بدليل 

  . )١٥٥()تركت اليمين هللا تعالى فعوضني اهللا: (أنه قال
  هو القول السادس، فالبائع يصحالراجح: الترجيح      

أما ، أن يشترط البراءة من العيوب التي ال يعلمها
العيوب التي يعلمها ويكتمها فال ينفعه اشتراط البراءة 

  : وذلك لما يأتي، فيها
  ن عمرـب  في قصة عبد اهللاقضاء عثمان  أن: أوالً
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 واضح وصريح في عدم صحة البراءة مع 
  .  عدم علم البائع بالعيبالعلم بالعيب، وصحتها مع

وب الرقيق ـأن العيوب ال فرق فيها بين عي: ثانياً
والحيوانات وعيوب غيرها فالعيب عيب سواء 

 . أكان في الحيوان أم في غيره من السلع المبيعة

أن البيع بشرط البراءة من العيوب التي ال يعلمها : ثالثاً
ع ألن البائ؛ البائع ليس فيها أي نوع من التغرير

 . ال يعلم وجود هذه العيوب

أن القول بصحة البراءة من العيوب التي يعلمها  :رابعاً
وهذا ال ، البائع مسبقاً فيه إلحاق ضرر بالمشتري

يتفق مع منهج اإلسالم الداعي إلى عدم إلحاق 
 . الضرر باآلخرين

إذا باع شخص : مثال تطبيقي على الشرط الرابع      
ب ـكان في الغسالة عيو، غسالة مالبس لشخص آخر

داخلي أصاب قطعها الدقيقة ولم يكن يعلم به البائع 
وقد اشترط البائع ، عندما باع تلك الغسالة لشخص آخر

 على المشتري أنه غير مسؤول عما بها من عيوب وتبرأ
ففي هذه ، من هذه العيوب التي قد يجدها المشتري فيها

سالة الحالة ال يصح للمشتري أن يطالب بإرجاع الغ
ألن البائع قد تبرأ من ؛ للبائع بحجة اكتشافه عيباً فيها

 العيوب ولم يكن على علم بوجود هذا العيب، أما إن كان
ذلك تبرأ منه ثم ظهر  البائع يعلم بوجود العيب ومع

ففي هذه الحالة يحق للمشتري ، العيب عند المشتري
ألن المشتري تبرأ من ؛ رد الغسالة المعيبة بهذا العيب

  . لعيوب وهو على علم تام بوجود مثل هذا العيب فيهاا

: 
فقد ، د استكمال هذا البحث بتوفيق اهللا تعالىـبع      

  : توصل الباحث للنتائج والتوصيات اآلتية
 اهتمت بالمحافظة على أموالأن الشريعة اإلسالمية  )١

،  العيوب الخفيةنامن خالل موضوع ضمالناس 
 واحدة من  المحافظة علىبمن با هو فحفظ المال

  . لكليات الخمسا
  عيبالبائع في حالة تبين أن المبيع فيه تضمين أن )٢

ينعكس على  خفي قديم مؤثر لم يبرأ منه البائع
ظهرت  واطمئنانهم على أموالهم فيما لو ناسثقة ال

 . العيوب فيما اشتروه

 على أمواله؛ فإن ذلكشعر باألمان أن اإلنسان عندما ي )٣
 ،هتقرار االقتصادي، ويعمل على تنشيطيعزز االس

  . العيوبوهذا يظهر جلياً من خالل تشريع ضمان 
أن عيوب السلع تكون مضمونة إذا توفرت فيها  )٤

وأن ، أن يكون العيب قديماً: أربعة شروط هي
وأن ال ، وأن يكون العيب خفياً، يكون عيباً مؤثراً

 . يشترط البائع البراءة من العيوب

ة بالخيار ليست مقصورة ـمونأن العيوب المض )٥
على عيوب السلع بل إنها تشمل العيوب التي قد 

  . تكون موجودة في الثمن
 أن العيب القديم هو العيب الموجود في زمان ضمان )٦

البائع للمبيع أو في زمان ضمان المشتري للثمن 
  . باتفاق الفقهاء

أن العيب الحادث بعد العقد وبعد قبض المشتري  )٧
ئع ليس من ضمان البائع فال يكون للمبيع من البا

  . مضموناً عليه على القول الراجح
 أن العيب المؤثر هو العيب الذي يؤدي إلى نقصان )٨

قيمة المبيع أو نقصان منفعته أو يفوت به غرض 
فالعيوب اليسيرة التي ال تنقص القيمة أو ، صحيح

  . المنفعة ال تكون مضمونة لعدم التضرر بها
ط صفة مقصودة في المبيع أن المشتري إذا اشتر )٩

وله فيها غرض صحيح ولم توجد فيكون المبيع 
  . مضموناً على البائع بهذا العيب باتفاق الفقهاء

ع كتمان ـأن الشريعة اإلسالمية حرمت على البائ )١٠
ب الموجود في السلع مما يترتب عليه إثماً ـالعي

  . أخروياً
أن البيع مع كتمان العيب صحيح مع اإلثم على  )١١

  .  الراجح للفقهاءالقول
 العيب الظاهر في المبيع الذي ال يخفى على الناس )١٢

اق ـفي العادة ال يكون مضموناً على البائع باتف
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أما العيب الخفي على المشتري عند البيع ، الفقهاء
  . فيكون مضموناً على البائع

أن البائع يبرأ من كل عيب لم يعلمه وال يبرأ من  )١٣
إخفاد العيوب التي يعلمها وتعمول ـها على القء
  . الراجح من أقوال الفقهاء

 :  
                                            

 لسان ،)م١٣١١/ ه٧١١ ت(  بن مكرم بن منظورمحمد) ١(
 ،)١ط(  العربـي،  التراث، بيروت، دار إحياء     العرب
  .، باب النون، فصل الضاد٢٥٧، ص١٣ج،  ه١٤٠٥

 ت( رواه الترمذي واللفظ له، محمد بن عيسى الترمذي) ٢(
أحمد شـاكر،  : ، تحقيق الترمذي سنن ،)م٩٠٩/  ه٢٧٩

 باب، كتاب البيوع،     العربي التراث ءإحيا بيروت، دار 
 رقم حديثما جاء فيمن يشتري العبد ثم يجد فيه عيباً،     

 حديث  وهذا:  الترمذي قال. ٥٨١، ص ٣ ج ،)١٢٨٥(
ورواه أبو داود، سـليمان بـن       . حسن صحيح غريب  
 أبـي   سـنن  ،)م٨٨٨/  ه٢٧٥ ت( األشعث السجستاني 

بيروت، محمد محيي الدين عبد الحميد،      : ، تحقيق داود
 ثـم  فيمن اشترى عبداً     باب الفكر، كتاب البيوع،     دار

  .٢٨٤، ص٣ ج،)٣٥٠٨(  رقمحديثوجد به عيباً، 
 ،)م١٤٤٨/  ه٥٨٢ ت( محمد بن إسماعيل الـصنعاني    ) ٣(

محمد الخـولي، بيـروت، دار      : تحقيق،   السالم سبل
. ٣٠، ص ٣ج ،)٤ط(،    ه١٣٧٩إحياء التراث العربي،    

كام من نيل    األح صفوةقحطان عبد الرحمن الدوري،     
،   ه١٤٢٤، دار الفرقان،    عمان،  األوطار وسبل السالم  

  .١٤٤ص ،)٢ط(
 الضمان أو أحكام المـسؤولية      نظريةوهبة الزحيلي،   ) ٤(

دمـشق، دار   في الفقه اإلسـالمي،      والجنائيةالمدنية  
  .١٥ص ، م١٩٩٨ ،)٢ط( الفكر،

، باب البـاء  ٦٣٣، ص١جلسان العرب،   ابن منظور،   ) ٥(
  .فصل العين

 /  ه٨٩٧ ت( محمد بن يوسف العبدري الشهير بالمواق     ) ٦(
بيروت، دار  التاج واإلكليل لمختصر خليل،      ،)م١٤٩١
محمـد بـن    . ٤٢٦، ص ٤ج،    ه١٣٩٨ ،)٢ط( الفكر،

مواهب الجليـل    ،)م١٥٤٧/  ه٩٥٤ ت(محمد الحطاب   

  

 ،)٢ط( بيـروت، دار الفكـر،    لشرح مختصر خليل،    
 ت( أبو حامد محمد الغزالي. ٤٢٧، ص ٤ج،  ه١٣٩٨
أحمد : ، تحقيق الوسيط في المذهب   ،)م١١١١/  ه٥٠٥

 ،)١ط( إبراهيم وغيره، القاهرة، دار السالم للنـشر،      
السيد البكـري الـدمياطي،    . ١١٩، ص ٣ ج ،  ه١٤١٧

  .٣٠، ص٣بيروت، دار الفكر، جإعانة الطالبين، 
 المصباح، )م١٣٦٨/ ه٧٧٠ ت( أحمد بن محمد الفيومي) ٧(

  .  ٧١م، ص١٩٨٧ ، بيروت، مكتبة لبنان،المنير
تركيـا،  المعجم الوسيط،   إبراهيم مصطفى وآخرون،    ) ٨(

  .  ٢٦٤، ص١ج، م١٩٧٢ ،)٢ط( دار الدعوة،
 ،)م١٥٦٩/ ه٩٧٧ ت( محمد بن أحمد الخطيب الشربيني) ٩(

بيروت، دار مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، 
 ت( منصور بن يونس البهـوتي    . ٤٣، ص ٢الفكر، ج 

 ،لروض المربع بشرح زاد المستقنعا، )م١٦٤١/  ه١٠٥١
، ٢، ج   ه١٣٩٠الرياض، مكتبة الريـاض الحديثـة،       

 ،)م١٤٤٨/  ه٨٥٢ ت(أحمد بن حجر العسقالني     . ٦٩ص
محمـد  : ، تحقيقفتح الباري بشرح صحيح البخـاري  

 ، ه١٣٧٩فؤاد عبد الباقي وغيره، بيروت، دار المعرفة، 
  .  ٣٢٦، ص٤ج

دمشق، دار ه، ـأدلتالفقه اإلسالمي ووهبة الزحيلي، ) ١٠(
  .  ٣١١٦، ص٤ج، م١٩٩٧ ،)٤ط( الفكر،

 الدر، )م١٦٧٧/ ه١٠٨٨ت (محمد بن علي الحصكفي ) ١١(
 بيروت، دار الفكـر،   المختار شرح تنوير األبصار،     

  .٤٧، ص٥ج،  ه١٣٨٦ ،)٢ط(
يوسـف  : تحقيقكفاية الطالب،   أبو الحسن المالكي،    ) ١٢(

 .١٩٥، ص ٢، ج   ه١٤١٢البقاعي، بيروت، دار الفكر،     
الدسـوقي،  . ٣٤٤، ص ٤جالتاج واإلكليل،   المواق،  

  .١٢٨، ص٣جحاشية الدسوقي، 
  .٦٣، ص٢، جمغني المحتاجالشربيني، ) ١٣(
 ،)م١٤٧٩/  ه٨٨٤ ت( إبراهيم بن محمد بـن مفلـح      ) ١٤(

بيروت، المكتب اإلسالمي، المبدع في شرح المقنع،  
 علي بن سليمان المـرداوي    . ٩١، ص ٤ج،    ه١٤٠٠

اإلنصاف في معرفة الـراجح      ،)م١٤٨٠/  ه٨٨٥ ت(
محمد حامد الفقي، بيروت، دار  : تحقيقمن الخالف،   

  .٤٠٤، ص٤جإحياء التراث العربي، 
  / ه٢٦١ ت( القشيري الحجاج مسلم بن م،ـمسل رواه) ١٥(
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محمد فـؤاد عبـد     : تحقيقصحيح مسلم،    ،)م٨٧٤
الباقي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، باب من        

  .٩٩، ص١ ج،)١٠١( رقم غشنا فليس منا، حديث
  .٢٤، ص١٣، جفتح الباريابن حجر، ) ١٦(
، باب من باع عيبـاً      سنن ابن ماجة  رواه ابن ماجة،    ) ١٧(

 قال ابن. ٧٥٥، ص٢، ج)٢٢٤٦(فليبينه، حديث رقم 
، فتح الباري انظر، ابن حجر،    . إسناده حسن : حجر

  .٣١١، ص٤ج
، باب من باع عيبـاً      سنن ابن ماجة  رواه ابن ماجة،    ) ١٨(

قـال  . ٧٥٥، ص ٢ ج ،)٢٢٤٧(يبينه، حديث رقم    فل
 :انظر. إسناده ضعيف لتدليس بقية بن الوليد: الكناني

 ،)م١٤٣٧/  ه٨٤٠ ت( أحمد بن أبي بكـر الكنـاني      
محمد الكشناوي، بيروت،   : تحقيقمصباح الزجاجة،   

  .٣٠، ص٣ج،  ه١٤٠٣ ،)٢ط( دار العربية،
  .٦٣، ص٢، جمغني المحتاجالشربيني، ) ١٩(
 ،)م١٥٦١/  ه٩٦٩ ت(م بن محمد بـن نجـيم        إبراهي) ٢٠(

 ، بيروت، دار المعرفة،   البحر الرائق شرح كنز الدقائق    
  .٣٨، ص٦ج

 ،المحلى، )م١٠٦٣/ ه٤٥٦ت (علي بن أحمد بن حزم ) ٢١(
لجنة إحياء التراث، بيـروت، دار الجيـل،        : تحقيق

  .٦٥، ص٩ج
  .٤٠٤، ص٤جاإلنصاف، المرداوي، ) ٢٢(
  .٣٤٤، ص٤جالتاج واإلكليل، المواق، ) ٢٣(
 ،)م١٠٨٣/ ه٤٧٦ ت( إبراهيم بن علـي الـشيرازي     ) ٢٤(

  .٢٨٤، ص١بيروت، دار الفكر، جالمهذب، 
  .٤٠٤، ص٤جاإلنصاف، المرداوي، ) ٢٥(
تفسير  ،)م١٢٧٢/ ه٦٧١ ت( محمد بن أحمد القرطبي) ٢٦(

أحمد البردونـي، القـاهرة، دار      : تحقيقالقرطبي،  
  .٣٣٨، ص٢ ج،  ه١٣٧٢ ،)٢ط( الشعب،

باب نقض األحكام الباطلة صحيح مسلم،  مسلم، رواه) ٢٧(
، ٣ ج ،)١٧١٨( ورد محدثات األمور، حديث رقـم     

  .١٣٤٣ص
شرح  ،)م١٣٠١/  ه٧٠٢ ت( أبو الفتح بن دقيق العيد    ) ٢٨(

، ٤بيروت، دار الكتـب العلميـة، ج      عمدة األحكام،   
  .١٦٣ص

  .٨٤، ص٤جالمبدع، ابن مفلح، ) ٢٩(

  

لنهي للبائع أن باب اصحيح البخاري، رواه البخاري، ) ٣٠(
 ،)٢٠٤١( ال يحفل اإلبل والبقر والغنم، حديث رقـم      

  .٧٥٥، ص٢ج
الـصنعاني،  . ٣٦٢، ص٤، ج فتح الباري ابن حجر،   ) ٣١(

  .٢٦، ص٣جسبل السالم، 
. ٤١، ص ٣جالهداية شـرح البدايـة،      المرغيناني،  ) ٣٢(

  .٢٧٦، ص٥جبدائع الصنائع، الكاساني، 
  .١٠٨، ص٣جحاشية الدسوقي، الدسوقي، ) ٣٣(
  .٦١، ص٢، جمغني المحتاجالشربيني، ) ٣٤(
  .٨٨، ص٤جالمبدع، ابن مفلح، ) ٣٥(
  .١٠٨، ص٣جحاشية الدسوقي، الدسوقي، ) ٣٦(
ابن . ٤١، ص ٣جالهداية شرح البداية،    المرغيناني،  ) ٣٧(

  .٣٩، ص٦جالبحر الرائق، نجيم، 
أحمد بن . ١١٠، ص٣جحاشية الدسوقي،   الدسوقي،  ) ٣٨(

الفواكــه  ،)م١٧١٣/ ه١١٢٥ ت( غنــيم النفــراوي
  .٣٨، ص٢، ج ه١٤١٥بيروت، دار الفكر، الدواني، 

  .٥٠، ص٢، جمغني المحتاجالشربيني، ) ٣٩(
  .٨٧، ص٤جالمبدع، ابن مفلح، ) ٤٠(
ابن مفلـح،   . ٣٩، ص ٦جالبحر الرائق،   ابن نجيم،   ) ٤١(

  .٨٧، ص٤جالمبدع، 
 محمـد بـن إسـماعيل       :رواه البخاري معلقاً، انظر   ) ٤٢(

، صـحيح البخـاري   ،  )م٨٧٠/  ه٢٥٦ت  (البخاري  
 ،)٣ط(  مصطفى البغا، بيروت، دار بن كثير،:تحقيق
، ٢ باب إذا بين البيعـان ولـم يكتمـا، ج          ،  ه١٤٠٧

باب مـا   سنن الترمذي،   ورواه الترمذي،   . ٧٣١ص
، ٣ ج ،)١٢١٦( جاء في كتابة الشروط، حديث رقم     

  .هذا حديث حسن غريب: وقال الترمذي. ٥٢٠ص
  .٣١٠، ص٤ج، فتح الباريابن حجر، ) ٤٣(
ابن مفلـح،   . ٣٩، ص ٦جالبحر الرائق،   ابن نجيم،   ) ٤٤(

  .٨٧، ص٤جالمبدع، 
 /  ه٥٨٧ ت( عالء الدين مسعود بن أحمد الكاسـاني      ) ٤٥(

 بيروت،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ، )م١١٩١
  .٢٧٥، ص٥ج، م١٩٨٢ ،)٢ط( دار الكتاب العربي،

 حاشية ،)م١٨١٤/  ه١٢٣٠ ت( محمد عرفه الدسوقي  ) ٤٦(
محمد عليش،  : ، تحقيق الدسوقي على الشرح الكبير   

محمد بن رشد   . ١٢٣، ص ٣روت، دار الفكر، ج   ـبي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


................................................................................. 

 ٢٠ 

  

بداية المجتهد ونهايـة   ،)م١١٩٨/ ه٥٩٥ ت(الحفيد  
، م١٩٨٦ ،)٨ط( بيروت، دار المعرفـة،   المقتصد،  

  .١٧٦، ص٢ج
 روضـة ،  )م١٢٧٧/  ه٦٧٦ ت( يحيى بن شرف النووي   ) ٤٧(

 ت، المكتب اإلسالمي،بيروالطالبين وعمدة المفتين، 
  .٤٦٤، ص٣ج،  ه١٤٠٥ ،)٢ط(

 /  ه٦٢٠ ت( عبد اهللا بن أحمد بن قدامـة المقدسـي        ) ٤٨(
 ،)١ط( بيــروت، دار الفكــر،المغنــي،  ،)م١٢٢٣
 منصور بن يونس البهوتي   . ١١٢، ص ٤ج،    ه١٤٠٥

كشاف القنـاع عـن مـتن     ،)م١٦٤١/  ه١٠٥١ ت(
هالل مصيلحي، بيروت، دار الفكر، : ، تحقيق اإلقناع
  .٢١٨، ص٣، ج ه١٤٠٢

  .٢٧٥، ص٥جبدائع الصنائع، الكاساني، ) ٤٩(
ابـن  . ١٢٣، ص ٣جحاشية الدسـوقي،    الدسوقي،  ) ٥٠(

  .١٧٦، ص٢حبداية المجتهد، رشد، 
  .٤٦٤، ص٣جروضة الطالبين، النووي، ) ٥١(
كشاف البهوتي،  . ١١٢، ص ٤جالمغني،  ابن قدامة،   ) ٥٢(

  .٢١٨، ص٣جالقناع، 
الدسـوقي،  . ٤٧٣، ص ٤، ج لالتاج واإلكلي المواق،  ) ٥٣(

  .١٤١، ص٣جحاشية الدسوقي، 
  .٢٧٥، ص٥جبدائع الصنائع، الكاساني، ) ٥٤(
  .٤٦٤، ص٣جروضة الطالبين، النووي، ) ٥٥(
  .١١٢، ص٤جالمغني، ابن قدامة، ) ٥٦(
 / ه٢٧٥ ت(رواه ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني     ) ٥٧(

محمد فؤاد عبـد    : ، تحقيق سنن ابن ماجة   ،)م٨٨٨
 بيروت، دار الفكر، باب عهدة الرقيق، حديث الباقي،

  .٧٥٤، ص٢ ج،)٢٢٤٤( رقم
، باب عهدة الرقيق،    سنن ابن ماجة  رواه ابن ماجة،    ) ٥٨(

  .٧٥٤، ص٢ ج،)٢٢٤٥( حديث رقم
موطأ مالك   ،)م٧٩٥/  ه١٨٩ ت( رواه مالك بن أنس   ) ٥٩(

عبد الوهاب عبد اللطيف،    : تحقيقرواية الشيباني،   
  .٢٨١، ص)٧٩٦( حديث رقم ،)١ط(بيروت، دار القلم، 

 ،)م١٦٩٨/ ه١١٢٢ ت( محمد بن عبد الباقي الزرقاني) ٦٠(
 ،)١ط( ، بيروت، دار الكتب العلمية،    شرح الزرقاني 

  .٣٢٨، ص٣ج،  ه١٤١١
   الحقمحمد شمس. ١١٣، ص٤ج المغني، قدامة، ابن) ٦١(

  

عون المعبود   ،)م١٩١١/  ه١٣٢٩ ت( العظيم آبادي 
 الكتب العلميـة،  ، بيروت، دار    شرح سنن أبي داود   

  .٣٠١، ص٩ج،  ه١٤١٥ ،)٢ط(
العظـيم  . ٣٢٨، ص ٣جشرح الزرقاني،   الزرقاني،  ) ٦٢(

  .٣٠١، ص٩جعون المعبود، آبادي، 
  .  ١٧٧، ص٢جبداية المجتهد، ابن رشد، ) ٦٣(
  .١٧٧، ص٢جبداية المجتهد، ابن رشد، ) ٦٤(
  .١١٣، ص٤جالمغني، ابن قدامة، ) ٦٥(
  .١١٢، ص٤جالمغني، ابن قدامة، ) ٦٦(
  .١١٣، ص٤جالمغني، ابن قدامة، ) ٦٧(
  .٢٧٥، ص٥جبدائع الصنائع، الكاساني، ) ٦٨(
  .١١٢، ص٤جالمغني، ابن قدامة، ) ٦٩(
 ،)م١١٩٦/ ه٥٩٣ ت(علي بن أبي بكر المرغينـاني    ) ٧٠(

بيروت، المكتبة اإلسـالمية،    الهداية شرح البداية،    
 / ه٩٦٩ ت( إبراهيم بن محمد بن نجيم. ٣٦، ص٣ج

بيروت، ر الرائق شرح كنز الدقائق،      البح ،)م١٥٦١
  .٤١، ص٦دار المعرفة، ج

 ابن رشد،. ١١٤، ص٣جحاشية الدسوقي، الدسوقي، ) ٧١(
  .١٣٢، ص٢جبداية المجتهد، 

، بيـروت،   منهاج الطالبين يحيى بن شرف النووي،     ) ٧٢(
 زكريا بن محمد األنـصاري    . ٤٨المعرفة، ص  دار

بيـروت، دار  فتح الوهـاب،   ،)م١٥١٩/  ه٩٢٦ ت(
  .٢٩٣، ص١ج،  ه١٤١٨ ،)١ط( لكتب العلمية،ا

 كشافالبهوتي، . ٤٠٥، ص٤جاإلنصاف، المرداوي، ) ٧٣(
  .٢١٥، ص٣جالقناع، 

 محمد. ٣٦، ص٣جالهداية شرح البداية، المرغيناني، ) ٧٤(
حاشية رد   ،)م١٨٣٦/  ه١٢٥٢ ت( أمين بن عابدين  

 ،)حاشية ابن عابـدين   ( المحتار على الدر المختار   
  .٤، ص٥ج،  ه١٣٨٦ ،)٢ط( ر،بيروت، دار الفك

باب من بنى فـي     سنن ابن ماجة،    رواه ابن ماجة،    ) ٧٥(
، ٢ ج ،)٢٣٤٠( حقه ما يضر بجاره، حـديث رقـم       

رواه ابن ماجة مسنداً من    : قال ابن الملقن  . ٧٨٤ص
صحيح على : حديث أبي سعيد الخدري، وقال الحاكم  

حسن، وقـال أبـو     : شرط مسلم، وقال ابن الصالح    
. ألحاديث التي يدور عليهـا الفقـه      هو أحد ا  : داود
 ،)م١٤٠١/  ه٨٠٤ ت(  عمر بن الملقن األنصاري    :انظر
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حمـدي الـسلفي،    : تحقيـق خالصة البدر المنيـر،     
، ٢ج،  ه١٤١٠ ،)١ط( الريــاض، مكتبــة الرشــد،

  .٤٣٨ص
البركات أبو . ٤٣٦، ص٤جمواهب الجليل، الحطاب، ) ٧٦(

الشرح  ،)م١٧٨٦/  ه١٢٠١ ت( أحمد العدوي الدردير  
محمد عليش، بيروت، دار الفكـر،      : تحقيقكبير،  ال
  .١١٥، ص٣ج

، الفتـاوى  ،)م١٣٢٧/  ه٧٢٨ ت( أحمد بـن تيميـة    ) ٧٧(
عبد الرحمن النجدي، الرياض، مكتبة ابـن       : تحقيق

  .٣٠٠، ص٣٠تيمية، ج
، دار الكتـب    تحفة الفقهاء عالء الدين السمرقندي،    ) ٧٨(

بدائع الكاساني، . ٩٣، ص٢، بيروت، ج٢ط العلمية،
  .٢٧٤، ص٥جنائع، الص

  .١١٤، ص٣جحاشية الدسوقي، الدسوقي، ) ٧٩(
الدمياطي، . ٥١، ص ٢، ج مغني المحتاج الشربيني،  ) ٨٠(

  .٣٠، ص٣، جإعانة الطالبين
، الفـروع  ،)م١٣٦٠/  ه٧٦٢ ت( محمد بـن مفلـح    ) ٨١(

 ،)١ط(دار الكتب العلميـة،      حازم القاضي، : تحقيق
  .٧٨، ص٤بيروت، ج

  .٢٧٤، ص٥ج، بدائع الصنائعالكاساني، ) ٨٢(
  .١١٤، ص٣جحاشية الدسوقي، الدسوقي، ) ٨٣(
الدمياطي، . ٥١، ص ٢، ج مغني المحتاج الشربيني،  ) ٨٤(

  .٣٠، ص٣، جإعانة الطالبين
  .٧٨، ص٤جالفروع، ابن مفلح، ) ٨٥(
  .٢٧٤، ص٥جبدائع الصنائع، الكاساني، ) ٨٦(
  .١٠٨، ص٣جالشرح الكبير، الدردير، ) ٨٧(
  .٥٠، ص٢ ج،مغني المحتاجالشربيني، ) ٨٨(
 ،)م١٩٣٢/ ه١٣٥٣ ت(إبراهيم بن محمد بن ضويان      ) ٨٩(

عصام القلعجـي، الريـاض،     : ، تحقيق منار السبيل 
. ١٦١، ص ٢ ج ،  ه١٤٠٥،  )٢ط(مكتبة المعـارف،    
الكافي فـي   ،)م١٢٢٣/ ه٦٢٠ ت(عبد اهللا بن قدامة     

زهير الـشاويش، بيـروت،     : ، تحقيق فقه ابن حنبل  
  .٩١، ص٢ج،  ه١٤٠٨ ،)٥ط( المكتب اإلسالمي،

  .٩١، ص٢، جالكافي في فقه ابن حنبلابن قدامة، ) ٩٠(
  .٢٧٥، ص٥جبدائع الصنائع، الكاساني، ) ٩١(
  .١٠٨، ص٣جحاشية الدسوقي، الدسوقي، ) ٩٢(

  

  .٥٠، ص٢، جمغني المحتاجالشربيني، ) ٩٣(
ابن قدامـة،   . ٩٩، ص ٥جكشاف القناع،   البهوتي،  ) ٩٤(

  .١١٥، ص٤، جالمغني
  .١٨٤، ص ٢جمجتهد، بداية الابن رشد، ) ٩٥(
ابن نجـيم،  . ٩٣، ص ١٣جالمبـسوط،  السرخسي،  ) ٩٦(

  .٧٢، ص ٦جالبحر الرائق، 
. ٤٧١-٤٧٠، ص ٣جروضـة الطـالبين،     النووي،  ) ٩٧(

  .٣٥، ص٣، جإعانة الطالبينالدمياطي، 
ابن قدامـة،   . ٣٥٩، ص   ٤جاإلنصاف،  المرداوي،  ) ٩٨(

  .١٢٩، ص ٤جالمغني، 
  .٣٧٢، ص١٢جتكملة المجموع، المطيعي، ) ٩٩(
 بدائعالكاساني،  . ٩٣، ص ١٣جالمبسوط،  السرخسي،  ) ١٠٠(

  .٢٧٧، ص٥جالصنائع، 
  .١٨٤، ص٢جبداية المجتهد، ابن رشد، ) ١٠١(
  .٣٥٣، ص١٢، جتكملة المجموعالمطيعي، ) ١٠٢(
  .١٨٤، ص ٢جبداية المجتهد، ابن رشد، ) ١٠٣(
  .٣٥٧، ص١٢، جتكملة المجموعالمطيعي، ) ١٠٤(
  .١٢٩ ص ،٤، جالمغنيابن قدامة، ) ١٠٥(
  .١٢٩، ص ٤، جالمغنيابن قدامة، ) ١٠٦(
ابن . ٣٣٥، ص٣، جالمدونة الكبرىمالك بن أنس، ) ١٠٧(

  .١٨٥، ص٢جبداية المجتهد، رشد، 
  .١٨٤، ص٢جبداية المجتهد، ابن رشد، ) ١٠٨(
  .٣٥٧، ص١٢جتكملة المجموع، المطيعي، ) ١٠٩(
  .١٢٩، ص٤، جالمغنيابن قدامة، ) ١١٠(
  .١٢٩ص، ٤، جالمغنيابن قدامة، ) ١١١(
باب أجـر   صحيح البخاري،   رواه البخاري معلقاً،    ) ١١٢(

  .٧٩٤، ص٢السمسرة، ج
ابن عابدين،  . ٩٣، ص ١٣جالمبسوط،  السرخسي،  ) ١١٣(

  .٤٢، ص٥جحاشية ابن عابدين، 
بيروت، تكملة المجموع شرح المهذب،     المطيعي،  ) ١١٤(

  .٣٦٣، ص١٢دار الفكر، ج
 لسننا،  )م١٠٦٥/  ه٤٥٨ت  (أحمد بن الحسين البيهقي     ) ١١٥(

محمد عطا، بيروت، دار الكتـب      : تحقيقالكبرى،  
نور الدين . ٢٤٩، ص٧ج، م١٩٩٤ ،)١ط( العلمية،
مجمع الزوائد ومنبع  ،)م١٣٠٨/ ه٧٠٨ ت( الهيثمي
  .٢٠٥، ص٤م، ج١٩٩٢بيروت، دار الفكر، الفوائد، 
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باب البيع والشراء صحيح البخاري، رواه البخاري، ) ١١٦(
  .٧٥٦، ص٢ ج،)٢٠٤٧( مع النساء، حديث رقم

 /  ه٣٦٠ت  (رواه الطبراني، محمد بن أحمد الطبراني       ) ١١٧(
إبراهيم الحسيني، : ، تحقيقالمعجم األوسط ،)م٩٧٠

ــرمين، ج ــوي، . ٣٣٥، ص٤دار الح ورواه البغ
 ،)م١١٢٢/  ه٥١٦ ت( الحسين بن مسعود البغـوي    

زهير الـشاويش، بيـروت،     : تحقيقشرح السنة،   
. ١٤٧ص، ٨ج، م١٩٨٣ ،)٢ط( المكتب اإلسالمي،

رواه الطبراني في األوسـط وفـي       : قال الهيثمي 
 ،)م١٣٠٨/  ه٧٠٨ ت(نور الدين الهيثمي    . إسناده مقال 

بيروت، دار الفكر،   مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،     
  .١٥٢، ص٤ ج،)٦٣٨٦( م، حديث رقم١٩٩٢

أحكام العيب في الفقـه     إسماعيل كاظم العيساوي،    ) ١١٨(
، م١٩٩٨ ،)١ط( ، عمان، دار عمـار،    يـاإلسالم

  .١٦٠-١٥٩ص
ابن قدامة،  . ٧٢، ص ٦جالبحر الرائق،   ابن نجيم،   ) ١١٩(

   .١٢٩، ص٤جالمغني، 
 ،)م١٣٥٠/  ه٧٥١ ت( شمس الدين بن قيم الجوزية    ) ١٢٠(

بيروت، دار الكتب زاد المعاد في هدى خير العباد، 
 عبد الملك بن هشام المعافري    . ٢٤١، ص ٢العلمية، ج 

يروت، دار  ، ب السيرة النبوية  ،)م٨٢٨/  ه٢١٣ ت(
  .٥٥، ص٤الجيل، ج

، ١٨ ج ،)٢٦٥٩٦( حديث رقم المسند،  رواه أحمد،   ) ١٢١(
  .٣٠٦ص

ابن . ٤٢، ص٥جحاشية ابن عابدين، ابن عابدين،   ) ١٢٢(
  .١٢٩، ص٤جالمغني، قدامة، 

  .٣٦٣، ص١٢ج، تكملة المجموعالمطيعي، ) ١٢٣(
ابن . ٤٢، ص٥جحاشية ابن عابدين، ابن عابدين،   ) ١٢٤(

  .١٢٩، ص٤جالمغني، قدامة، 
  .٣٦٣، ص١٢جتكملة المجموع، المطيعي، ) ١٢٥(
  .٧٢، ص٦جالبحر الرائق، ابن نجيم، ) ١٢٦(
  .٩٣، ص١٣جالمبسوط، السرخسي، ) ١٢٧(
  .٢٧٧، ص٥جبدائع الصنائع، الكاساني، ) ١٢٨(
  .٢٧٧، ص٥جبدائع الصنائع، الكاساني، ) ١٢٩(
 ،)م١٢٨٢/  ه٦٨١ت  (محمد بن عبد الواحد بن الهمام       ) ١٣٠(

  ،)٢ط( ر،ـدار الفك  بيروت، ،القدير حـفت شرح

  

  .٣٩٩، ص٦ج، م١٩٩٥
  .٣٩٩، ص٦جشرح فتح القدير، ابن الهمام، ) ١٣١(
الكاسـاني،  . ٩٣، ص ١٣جالمبسوط،  السرخسي،  ) ١٣٢(

  .٢٧٧، ص٥جبدائع الصنائع، 
  .٢٧٧، ص٥جبدائع الصنائع، الكاساني، ) ١٣٣(
 ،)١٠٧٨٧( حديث رقـم  السنن الكبرى،   البيهقي،  ) ١٣٤(

: تحقيـق الموطـأ،   نس،  مالك بن أ  . ٥٣٥، ص ٥ج
 محمد فؤاد الباقي، مصر، دار إحياء التراث العربي،

، ٢ ج ،)١٢٧٤( باب العيب في الرقيق، حديث رقم     
  .٦١٣ص

 ،)م١٢٢٦/ ه٦٢٣ ت( عبد الكريم بن محمد الرافعي) ١٣٥(
علـي معـوض،    : تحقيـق العزيز شرح الوجيز،    

، ٤ ج ،م١٩٩٧ ،)١ط( بيروت، دار الكتب العلمية،   
  .٢٤١–٢٤٠ص

  .٣٥٣، ص١٢، جتكملة المجموعالمطيعي، ) ١٣٦(
. ٣٣٥، ص ٤، ج المعجم األوسـط  رواه الطبراني،   ) ١٣٧(

قـال  . ١٤٧، ص ٨جشرح السنة،   ورواه البغوي،   
رواه الطبراني في األوسط وفي إسـناده       : الهيثمي

 .٣١٥، ص٥جفتح الباري،  ابن حجر، :انظر. مقال
 حديث رقم مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،     الهيثمي،  

  .١٥٢، ص٤ ج،)٦٣٨٦(
  .٢٦٨، ص١جالمهذب، الشيرازي، ) ١٣٨(
  .٣٢، ص٢جمغني المحتاج، الشربيني، ) ١٣٩(
، باب بطالن بيع الحصاة، صحيح مسلمرواه مسلم، ) ١٤٠(

  .١١٥٣، ص٣ ج،)١٥١٣( حديث رقم
  .٩٢، ص١٣جالمبسوط، السرخسي، ) ١٤١(
  .٩٢، ص١٣جالمبسوط، السرخسي، ) ١٤٢(
  .٣٦٣، ص١٢جتكملة المجموع، المطيعي، ) ١٤٣(
  .٩٢، ص١٣جالمبسوط، السرخسي، ) ١٤٤(
  .٩٢، ص١٣جالمبسوط، السرخسي، ) ١٤٥(
  .٩٣، ص١٣جالمبسوط، السرخسي، ) ١٤٦(
  ).١٣٤( هامش) ١٣(تقدم تخريجه ص) ١٤٧(
  .٢٤١–٢٤٠، ص٤جالعزيز شرح الوجيز، الرافعي، ) ١٤٨(
  .١٨٤، ص٢جبداية المجتهد، ابن رشد، ) ١٤٩(
 ،)م١٠٨١/  ه٤٧٤ ت( سليمان بن خلـف البـاجي     ) ١٥٠(

  ةـمطبع مصر، ،اإلمام مالك  شرح موطأ  المنتقى
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  .١٨١، ص٤ج،  ه١٣٣٢ ،)١ط( السعادة،
، ٤، ج المنتقى شرح موطأ اإلمـام مالـك      الباجي،  ) ١٥١(

  .١٨١ص
    ).١٣٤( هامش) ١٣(تقدم تخريجه ص ) ١٥٢(
  .٢٤١–٢٤٠، ص٤جالعزيز شرح الوجيز، الرافعي، ) ١٥٣(
  .٣٥٧، ص١٢جتكملة المجموع، المطيعي، ) ١٥٤(
   . ٣٥٦، ص١٢، جتكملة المجموعالمطيعي، ) ١٥٥(
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