
 خيار العيب.أحكام المحاضرة التاسعة: 

خيار العيب : ىو أن يكون ألحد العاقدين الحق في فسخ العقد أو إمضائو إذا      
 وجد عيب في أحد البدلين، ولم يكن عالمًا بو وقت العقد.

ىذا الخيار: ىو ظيور عيب في المعقود عميو أو في بدلو ينقص قيمتو أو  فسبب
يخل بالغرض المقصود منو، ولم يكن صاحبو مطمعًا عمى العيب عند التعاقد، فسمي 

 خيار العيب.

وثبوت ىذا الخيار مشروط داللة أو ضمنًا؛ ألن سالمة المعقود عميو أو بدلو مطموبة 
ن لم يشترطيا صراحة . فإذا لم تتوافر السالمة اختل رضا العاقد بالعقد، لمعاقد، وا 

 والرضا أساس العقود، فشرع لو الخيار لتدارك الخمل الحادث.

المسمم »وقد أثبت الشرع ىذا الخيار لمن فوجئ بالعيب بأحاديث نبوية متعددة منيا: 
النبي  ، ومر« أخو المسمم، ال يحل لمسمم باع من أخيو بيعًا، وفيو عيب، إال بيَّنو لو

من »صّمى اهلل عميو وسمم برجل يبيع طعامًا، فأدخل يده فيو فإذا ىو مبمول، فقال: 
 «.غشنا فميس منا

ويثبت خيار العيب وخيار الرؤية في العقود الالزمة التي تحتمل الفسخ، كعقد البيع، 
 واإليجار، ونحوىا.

نو أصل الفطرة العيب الموجب لمخيار: ىو عند الحنفية والحنابمة : كل ما يخمو ع
السميمة ويوجب نقصان القيمة في عرف التجار نقصانًا فاحشًا أو يسيرًا كالعمى 

 والعور.

وعند الشافعية ىو : كل ما ينقص القيمة أو يفوت بو غرض صحيح ، كمن يشتري  
 شاة ليضحي بيا فيجد في أذنيا قطعًا يمنع صحة األضحية بيا.



 مقة األصمية أو نقص عنيا.وعند االمامية : ىو كل ما زاد عن الخ

 شروط ثبوت خيار العيب:

 يشترط لثبوت خيار العيب بعد االطالع عمى العيب شروط وىي:

وجود العيب قبل العقد، أو بعده قبل التسميم أي أن يكون قديمًا. فمو حدث  - 1
 العيب بعد التسميم، أو عند المشتري ال يثبت الخيار.

العقد والقبض. فإن كان عالمًا بو عند أحدىما  جيل المشتري بوجود العيب عند - 2
 فال خيار لو، ألنو يكون راضيًا بو داللة.

عدم اشتراط المالك البراءة عن العيوب في محل العقد، )عند من يصحح ىذا  - 3
 الشرط( فمو شرط ذلك فال خيار لممشتري، ألنو إذا أبرأه فقد أسقط حق نفسو.

 الفسخ.أال يزول العيب قبل الرد او  - 4

 اال يكون العيب طفيفًا يمكن ازالتو دون مشقة وضرر. -5

ن لم  ىذا ويالحظ أن الحنفية واالمامية صححوا البيع بشرط البراءة من كل عيب، وا 
تعين العيوب بتعداد أسمائيا، سواء أكان المشترط جاىاًل وجود العيب في المبيع أم 

أم حادثًا بعده قبل القبض. وىذا في  عالمًا بو. وسواء أكان العيب موجودًا قبل البيع
 ظاىر الرواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف.

وقال محمد بن الحسن ومالك والشافعي: يشمل شرط البراءة: العيب الموجود عند 
العقد فقط، ال الحادث بعد العقد وقبل القبض؛ ألن البراءة تتناول الشيء الثابت 

 الموجود.



كية والشافعية وفي رواية عند الحنابمة  إال عن عيب كذلك ال تصح البراءة عند المال
 ال يعمم بو البائع، أما ما يعمم بو فال تصح البراءة عنو.

وقت خيار العيب: يثبت خيار العيب متى ظير العيب ولو بعد العقد بزمن طويل. 
 أما فسخ العقد بعد العمم بالعيب فورًا أو عمى التراخي ففيو رأيان لمفقياء:

ية والحنابمة: خيار الرد بالعيب عمى التراخي، وال يشترط أن يكون رد المبيع قال الحنف
بعد العمم بالعيب عمى الفور. فمتى عمم العيب فأخر الرد، لم يبطل خياره حتى يوجد 
منو ما يدل عمى الرضا؛ ألن ىذا الخيار شرع لدفع الضرر، فال يبطل بالتأخير؛ 

سقاطيا أو بانتياء الوقت المحدد ليا، وليس وألن الحقوق إذا ثبتت ال تسقط إال بإ
 ليذا الحق وقت محدد.

وقال المالكية والشافعية : يجب الفسخ عمى الفور بعد العمم بالعيب. والمراد بالفور: 
ما ال يعد تراخيًا في العادة، فمو اشتغل بصالة أو أكل ونحوه ال يعد متراخيًا. والسبب 

قد اآلخر ضرر من التأخير، فإذا تأخر في رد في اشتراط الفور: ىو أال يمحق العا
 المعقود عميو بدون عذر سقط حقو )في الرد بالعيب( ولزم العقد.

 

 أثر خيار العيب عمى العقد :     

إن وجود خيار العيب في العقد ال أثر لو عمى حكم العقد الذي ىو انتقال الممك، 
 إلى البائع في الحال.فممك المبيع يثبت لممشتري حااًل، وممك الثمن ينتقل 

وأثر خيار العيب ىو جعل العقد غير الزم بالنسبة لمن ثبت لو الخيار ، فمو إما 
ما رده إلى مالكو  الرضا بالمعقود عميو كما ىو، وحينئذ يسقط الخيار ويمزم العقد، وا 

 األول، وحينئذ يبطل العقد.



وىل لو االحتفاظ بالمعقود عميو والمطالبة بالتعويض عن النقص والضرر ؟ فمذىب 
الحنفية والشافعية ورواية عن احمد : ال يجوز لو ذلك ؛ الن األوصاف ال يقابميا 

 شيء من الثمن بمجرد العقد .

وقال الحنابمة واالمامية : يجوز لو ؛ ألنو اطمع عمى عيب لم يعمم بو وألنو فاتو جزء 
 ن المبيع فجاز لو طمب التعويض .م

 

 حكم الرد مع الزيادة في المبيع :

 اذا حصمت في المبيع بعد العقد زيادة ففيو حالتان : 

الحالة األولى : أن تكون الزيادة متصمة بالمبيع، كالسمن والحمل والثمرة قبل 
 الظيور، فإن المشتري يرد المبيع بنمائو، ألنو يتبعو في العقود والفسوخ.

 الحالة الثانية : أن تكون الزيادة منفصمة وىي نوعان : 

فإن كانت الزيادة من غير المبيع مثل )كسب العبد او ما يوىب لو( ، فيو  - أ
لممشتري في مقابمة ضمانو، وىو معنى قولو عميو السالم: " الخراج بالضمان"  وىذا 

 باتفاق العمماء.

ولد والثمرة والمبن، فيي لممشتري أيضا، وان كانت الزيادة من عين المبيع : كال - ب
ويرد األصل بدونيا عند المالكية والشافعية والحنابمة . وقال الحنفية : الزيادة الحادثة 

 في يد المشتري تمنع الرد ؛ ألنو ال يمكن رد األصل بدونيا.

 
 


