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 -2استفادة جامعة املدينة العاملية ماليزاي من هذا البحث مبختلف الطرق ،وذلك ألغراض
تعليمية ،ال ألغراض جتارية أو رحبية.
نسخا من هذا البحث غري املنشور؛
 -3اسخراج مكتبة جامعة املدينة العاملية مباليزاي ً
ألغراض غري جتارية أو رحبية.
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الشكر والتقدير
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،والصالة والسالم على نبينا دمحم وعلى آله وأحصابه أمجعني.
أتقدم أوال ابلشكر اجلزيل إىل مشريف :األستاذ املساعد الدكتور عمر علي أبوبكر ،فقد تفضل
ابإلشراف على هذه الرسالة ،وتتبع هذه الرسالة منذ بدايتها إىل هنايتها ،ومل يدخر جهدا وال وقتا إال
بذله من أجلي ،فجزاه هللا خري اجلزاء.
كما أتقدم جبزيل الشكر لألساتذة الكرام أعضاء جلنة املناقشة على تفضلهم بقبول مناقشة
هذه الرسالة ،وعلى مالحظاهتم وتوجيهاهتم القيمة اليت يتفضلون إببدائها.
والشكر موصول لعميد كلية العلوم اإلسالمية وسائر األساتذة فيها على تفضلهم بتعليمنا يف
هذه اجلامعة املباركة.
كما أشكر عميد الدراسات العليا وسائر أعضاء إدارة الدراسات العليا.
مث أقدم الشكر إىل جامعة املدينة العاملية ،اليت كانت سندا يل يف مواصلة الدراسة ،وقد ذللت
يل كل العقبات والصعبات خالل فرتة دراسيت.

ط

اإلهداء
أهدي هذا البحث..
إىل والدي الكرميني،
وإىل خاليت ((نَزهة دمحم)) اليت تعهدتين ابلرتبية والرعاية،
وإىل زوجيت احلبيبة أم عائد.

ي

ملخص البحث
مبا أن الدستور املالديفي قد نص على وجوب اتباع الشريعة اإلسالمية عند تدوين القوانني ،فأصبح
من الواجب دراسة املدوانت القانونية املتعلقة خبيار العيب يف البيوع للوصول إىل أهنا متوافقة مع
الشريعة اإلسالمية أم ال ،وما أوجه الشبه واالختالف بني الفقه اإلسالمي والقانون املالديفي يف خيار
العيب يف البيوع .ويهدف هذا البحث إىل االطالع على أوجه الشبه واالختالف بني الفقه اإلسالمي
والقانون املالديفي من خالل دراسة املدوانت القانونية املالديفية والفقهية حول مفهوم خيار العيب
وحكمه ،واملسائل اليت يثبت فيها خيار العيب ،وإثبات خيار العيب ،واحلاالت اليت جيوز فيها الرد
ابلعيب واليت جيوز فيها الرجوع ابألرش ،وكيفية انتهاء خيار العيب .وقد انتهج الباحث يف حبثه املنهج
املقارن؛ حيث قارن ما ورد يف الفقه اإلسالمي ابلقانون املالديفي مبيِّنا أوجه الشبه واالختالف
بينهما ،مستعيناً ابملنهجني االستقرائي؛ حيث ت من خالله مجع النصوص الفقهية املتعلقة خبيار
العيب ومجع النصوص القانونية الواردة يف خيار العيب ،والتحليلي؛ حيث ت من خالله حتليل
النصوص الفقهية والقانونية املتعلقة هبذا املوضوع .ومن أهم نتائج البحث :موافقة املدوانت القانونية
يف املالديف مع الفقه اإلسالمي يف موضوع خيار العيب يف البيوع ،وال توجد خمالفة بينهما.

ك

ABSTRACT
The Constitution of the Republic of Maldives states that the Parliament must follow Islamic
Sharia when they codify laws. And therefore, there is a need to study Maldives codified laws
regarding Kiyaar al-‘Aybu to know whether it does not contradict with Islamic Sharia. And to
know what are the similiarities and differences between Islamic Jurisprudence and Maldivian
Law regarding Kiyaar al-‘Aybu in Sales. So, this research aims to find out the possible
similarities and differences between Islamic Jurisprudence and Maldivian Law by studying
the concept of Kiyaar al-‘Aybu, and its rule, and the issues on which the Kiyaar al-‘Aybu
could be applied, and the ways to prove the defect, and the requirements needed to fulfill to
give back the defect good, and end of Kiyaar al-‘Aybu. The researcher relied upon
Comparative approach throughout his research; as he compared what is stated in Islamic
Jurisprudence with Maldivian Law, noting the similarities and diffences between them. And
also he got help from Inductive approach and Analytical approach when he was collecting and
analyzing the Islamic Jurisprudencial and Maldivian Legal Texts. And the result of this study
proves that there is no difference between Islamic Jurisprudence and Maldivian Laws when
dealing with Kiyaaru al-‘Aybu in Sales.
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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
املقدمة:
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على خات األنبياء واملرسلني ،نبينا دمحم ،وعلى آله وأصحابه،
ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين ،أما بعد؛
ال شك أن اإلنسان حيتاج إىل اآلخرين ،رمبا جيد اإلنسان يف يده ماال ومل جيد معه طعاما أو
سلعة ليأكله أو ليستعملها ،ورمبا جيد معه طعاما أو سلعة ومل جيد معه ماال ليشرتي شياا حيتاجه،
فلذلك أابح اإلسالم عقد البيع.
وهذا البيع هو أمر حيدث يوميا ،يف الدكاكني واألسواق واملتاجر األخرى ،وإن حدث فعل
غري جائ ٍز من البائع أو املشرتي ،ينتشر أثره السليب بني األفراد ،ويسبب االضطراب يف اجملتمع .مث
أيضا ،لقد أمر هللا سبحانه وتعاىل العدل واإلحسان يف معامالتنا ،وبني لنا أنه ال بد من الرتاضي يف
البيوع ،وابلتايل إذا كان يف املبيع عيب ال بد من اإلظهار.
ولذلك جاء موضوع البحث حتت عنوان" :خيار العيب يف البيوع دراسة فقهية مقارنة
ابلقانون املالديفي" ،وهذا يتطلب من الباحث دراسة مقارنة خليار العيب يف البيوع بني الفقه
اإلسالمي والقانون املالديفي ،وهذا عنوان جديد وموضوع مهم؛ حيث مل يتطرق أحد من الباحثني
خليار العيب يف البيوع مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون املالديفي.
إشكالية البحث:
ومبا أن الدستور املالديفي قد نص على وجوب اتباع الشريعة اإلسالمية عند تدوين القوانني ،فأصبح
من الواجب دراسة املدوانت القانونية واملتعلقة خبيار العيب يف البيوع للوصول إىل قناعة أهنا متوافقة
مع الشريعة اإلسالمية أم ال ،فبالتايل ،ما أوجه الشبه واالختالف بني الفقه اإلسالمي والقانون
املالديفي يف خيار العيب يف البيوع؟

1

ويتفرع عن ذلك تشاؤالت البحث اآلتية:
 .1ما هو خيار العيب وحكمه واملسائل اليت يثبت فيها خيار العيب وشروط ثبوت خيار العيب يف
الفقه اإلسالمي والقانون املالديفي؟
 .2ما هي طرق إثبات خيار العيب يف البيوع يف الفقه اإلسالمي والقانون املالديفي؟
 .3ما هي حاالت وشروط الرد ابلعيب والرجوع ابألرش يف خيار العيب يف الفقه اإلسالمي والقانون
املالديفي؟
 .2كيف ينتهي خيار العيب يف البيع يف الفقه اإلسالمي والقانون املالديفي؟
أهداف البحث:
يسعى هذا البحث إىل االطالع على أوجه الشبه واالختالف بني الفقه اإلسالمي والقانون املالديفي
من خالل دراسة املدوانت القانونية املالديفية والفقهية حول:
 .1مفهوم خيار العيب وحكمه واملسائل اليت يثبت فيها خيار العيب
 .2إثبات خيار العيب يف البيوع
 .3حاالت وشروط الرد ابلعيب والرجوع ابألرش يف خيار العيب
 .2كيفية انتهاء خيار العيب يف البيع
أمهية البحث:
وترجع أمهية هذا البحث إىل اآليت:
 .1أن البحث يتعرض ملوضوع من املوضوعات املهمة يف عملية البيع والشراء ،وال غىن ألحد عنه.
 .2سوف يدرس الباحث املوضوع من انحييت الفقه والقانون؛ لتظهر الفروق الالزمة بني أحكام
الشريعة اإلسالمية وبني قانون دولة املالديف.
حدود البحث:
اقتصرت الدراسة على خيار العيب يف البيوع يف ضوء الفقه اإلسالمي والقانون املالديفي.

2

مصطلحات البحث:
تضمنت هذه الدراسة املصطلحات التالية( :اخليار ،العيب ،البيع).
الدراسات السابقة:
مل يطلع الباحث من خالل قراءته على دراسة واحدة تناولت خيار العيب يف البيوع مع مقارنة بني
الفقه اإلسالمي والقانون املالديفي ،ولكن اطلع على كثري من الكتب والدراسات اليت تناولت فيها
خيار العيب ،إما مقيدا مبا ورد يف الفقه اإلسالمي فقط ،أو مقيدا مبا ورد يف القوانني الوضعية فقط،
أو مقارنة بني الفقه اإلسالمي وبعض القوانني الوضعية .
فمن الدراسات اليت تناولت خيار العيب:
 .1حبث "خيار العيب يف الفقه اإلسالم"( )1للدكتور أسعد كمال دمحم ،وهو منشور يف جملة سر من
رأى.
وهذا البحث فيه مقدمة ومخسة مباحث وخامتة ،وتناول الباحث يف املبحث األول تعريف
خيار العيب ومشروعيته وحكمته ،ويف املبحث الثاين العقود اليت يثبت فيها خيار العيب وحكم
اشرتاط الرباءة من خيار العيب ،ويف املبحث الثالث ضابط العيب املوجب للخيار وشروطه وطرق
إثباته ،ويف املبحث الرابع توقيت خيار العيب ومقتضاه يف العقد ،ويف املبحث اخلامس كيفية الرد
وموانعه ومسقطات اخليار.
والفرق بني هذا البحث ودراسيت يدور حول أمرين ،أوالً :من حيث املقصود منه ،واثنياً :من
حيث الدقة.
أوالً :من حيث املقصود منه :فاملقصود من حبث الدكتور أسعد كمال هو إيراد املسائل املتعلقة خبيار
العيب يف ضوء الفقه اإلسالمي ،ولكن املقصود من دراسيت هو معرفة أوجه الشبه واالختالف بني
الفقه اإلسالمي والقانون املالديفي حول خيار العيب يف البيوع.

( )1دمحم ،خيار العيب يف الفقه اإلسالم ،جملة سر من رأى ،م ،1ع.31
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اثنياً :من حيث الدقّة :فالدكتور أسعد كمال مل يعتمد على املذاهب األربعة يف إيراد اآلراء ،فهو
اقتصر على بعض املذاهب األربعة يف بعض املسائل ،مثالً :يف مسألة "العقود اليت يثبت فيها خيار
العيب" ذكر الدكتور أسعد كمال رأي احلنفية واملالكية فقط ،أما رأي الشافعية واحلنابلة فلم يذكرها،
وأيضا مل يركز الدكتور على استخراج احلاالت والشروط املتعلقة ابلرد ابلعيب والرجوع ابألرش ،بينما
الباحث ركز على هذا األمر ،وخص هلما َمبحثني.
 .2حبث "خيار العيب دراسة أصولية فقهية"( )1للباحث حممود دمحم عراقي ،وهو منشور يف موقع
شبكة األلوكة.
وهذا البحث تناول فيه تعريف خيار العيب ،والعيب الذي يثبت به اخليار ،ومشروعية اخليار،
والتفريق لسبب اخليار ،وأقسام العيوب ،وشروط ثبوت اخليار ،وعيوب النكاح وطريقها ،وشرط خيار
العيب ،وتوريث اخليار ،وأمساء خيار العيب ،وعيوب املرأة اليت جيوز فسخ النكاح هبا ،واملساواة يف
اخليار بني الرجل واملرأة ،وأحكام متفرقة– فيه أربع مسائل -ومسقطات اخليار.
والفرق بني هذا البحث ودراسيت يدور حول أمرين ،أوالً :من حيث املقصود منه ،واثنياً :من
حيث الدقة.
أوالً :من حيث املقصود منه :فاملقصود من حبث الباحث حممود دمحم عراقي هو إيراد املسائل املتعلقة

خبيار العيب يف ضوء الفقه اإلسالمي ،ولكن املقصود من دراسيت هو معرفة أوجه الشبه واالختالف
بني الفقه اإلسالمي والقانون املالديفي حول خيار العيب يف البيوع.
تيت هبا ،فمثالً :يف مسألة
اثنياً :من حيث الدقّة :فالباحث حممود دمحم عراقي مل أيت ابلتفاصيل اليت أ ُ

"شروط ثبوت خيار العيب" ذكر الباحث حممود دمحم عراقي ثالثة شروط ،بينما الباحث اطلع على
أربعة شروط ذكرها الفقهاء ،فذكر الباحث أربعة شروط حتت شروط ثبوت خيار العيب .وأيضا مل
يركز الباحث حممود دمحم عراقي على استخراج احلاالت والشروط املتعلقة ابلرد ابلعيب والرجوع
ابألرش ،بينما الباحث ركز على هذا األمر ،وخص هلما َمبحثني.
( )1عراقي" ،خيار العيب دراسة أصولية فقهية"،
http://www.alukah.net/library/0/43726
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 .3حبث "شروط ضمان العيوب يف الفقه اإلسالمي –البيع أمنوذجا )1("-للدكتور جابر إمساعيل
احلجاحجة ،وهو منشور يف اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية.
وهذا البحث فيه مقدمة ومطلبان ،وتناول يف املطلب األول مفهوم ضمان العيوب لغة
واصطالحا ،ويف املطلب الثاين شروط العيب املضمون ،وذكر فيها أربعة شروط.
والفرق بني هذا البحث ودراسيت يربز من حيث املقصود منه واملشمول فيه ،فاملقصود من
حبث الدكتور جابر احلجاحجة ،هو إيراد املسائل املتعلقة بشروط ضمان املبيع املعيب يف ضوء الفقه
اإلسالمي ولذلك هو ذكر املسائل املتعلقة بشروط ضمان العيب فقط ،ولكن املقصود من دراسيت
هو معرفة أوجه الشبه واالختالف بني الفقه اإلسالمي والقانون املالديفي حول خيار العيب يف البيوع
بصفة عامة.
 .2حبث "شروط العيب يف املبيع دراسة مقارنة ب ن الفقه الوضعي العريب والفقه اإلسالمي"

()2

للباحث قاسم هيال رسن ،وهو منشور يف جملة جامعة اببل للعلوم الصرفة والتطبيقية.
وهذا البحث فيه مقدمة وثالثة مباحث ،تناول يف املبحث األول أتثري العيب ،ويف املبحث
الثاين خفاء العيب ،ويف املبحث الثالث قدم العيب.
والفرق بني حبث الباحث قاسم هيال وبني دراسيت هو أن الباحث قاسم أورد املوضوع مبقارنة
ما ورد يف الفقه اإلسالمي وبعض القوانني الوضعية العربية ،بينما الباحث سيقوم مبقارنة ما ورد يف
الفقه اإلسالمي والقانون املالديفي ،وأيضا هو ركز على شروط العيب يف املبيع فقط ،بينما الباحث
سريكز على خيار العيب بصفة عامة وأثر خيار العيب يف البيوع بصفة خاصة.

( )1احلجاحجة ،شروط ضمان العيوب يف الفقه اإلسالمي –البيع أمنوذجا ،-اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،م،5
ع.1

( )2رسن ،شروط العيب يف املبيع دراسة مقارنة ب ن الفقه الوضعي العريب والفقه اإلسالمي ،جملة جامعة اببل للعلوم الصرفة
والتطبيقية ،م ،11ع.3
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 .1حبث "خيار العيب وتطبيقاته املعاصرة يف الفقه اإلسالمي"

()1

للباحث حافظ دمحم أبو مشلة

حكمي ،وهو حبث تكميلي مقدم إىل جامعة املدينة العاملية مباليزاي لنيل درجة املاجستري يف الفقه
يف عام .2113
وهذا البحث يشتمل على مقدمة وثالثة مباحث وخامتة ،تناول يف املبحث األول مفهوم
اخليار ومشروعيته وأمهيته ،وتناول يف املبحث الثاين مفهوم خيار العيب وأقسامه ومشروعيته والعقود
ووقت خيار العيب ومعيار العيب املثبت للخيار والوسائل املعتربة يف
اليت يثبت فيها خيار العيب َ
إثبات العيب وحق رد املبيع وشروط ثبوت خيار العيب وطبيعة العقد بعد ثبوت خيار العيب وموانع
الرد واختالف املتعاقدين يف إثبات العيب وسقوط خيار العيب وانتقال خيار العيب ،وتناول يف
املبحث الثالث مشاهدات معاصرة يف العيوب املتعلقة ابلسلعة والتطبيقات املعاصرة يف اشرتاط الرباءة
من العيوب.
والفرق بني هذا البحث ودراسيت يدور حول أمرين ،أوالً :من حيث املقصود منه ،واثنياً :من
حيث الدقة.
أوالً :من حيث املقصود منه :فاملقصود من حبث الباحث حافظ دمحم هو إيراد املسائل املتعلقة خبيار

العيب مع تطبيقاته املعاصرة يف ضوء الفقه اإلسالمي ،ولكن املقصود من دراسيت هو معرفة أوجه
الشبه واالختالف بني الفقه اإلسالمي والقانون املالديفي حول خيار العيب يف البيوع.

اثنياً :من حيث الدقّة :فالباحث حافظ دمحم اقتصر على بعض املذاهب األربعة يف بعض املسائل،
مثالً :يف مسألة "العقود اليت يثبت فيها خيار العيب" ذكر الباحث حافظ دمحم رأي احلنفية واملالكية
فقط ،أما رأي الشافعية واحلنابلة فلم يذكرها.

( )1حكمي ،خيار العيب وتطبيقاته املعاصرة يف الفقه اإلسالمي ،حبث تكميلي للماجستري.
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منهج البحث:
اعتمد الباحث يف هذا البحث على املنهج املقارن؛ حيث قارن ما ورد يف الفقه اإلسالمي ابلقانون
املالديفي مبيِّنا أوجه الشبه واالختالف بينهما ،مستعيناً ابملنهجني االستقرائي؛ حيث ت من خالله
مجع النصوص الفقهية املتعلقة خبيار العيب ومجع النصوص القانونية الواردة يف خيار العيب،
والتحليلي؛ حيث ت من خالله حتليل النصوص الفقهية والقانونية املتعلقة هبذا املوضوع.
وأيضا أن الباحث:
 .1اعتمد على أمهات الكتب واملصادر واملراجع العلمية يف مجع املعلومات والتنسيق والدراسة
والتحليل.
 .2قام بعزو اآلايت القرآنية بذكر اسم السورة ورقم اآلية من أماكنها يف املصحف الشريف.
 .3قام بتخريج األحاديث واآلاثر اليت ترد يف البحث مع ذكر درجاهتا من الصحة أو الضعف
حسب ما ذكره علماء احلديث ،إن مل يكن احلديث يف الصحيحني أو أحدمها.
 .2اعتمد على املذاهب األربعة.
هيكل البحث:
حيتوي هذا البحث على متهيد ،وثالثة فصول ،وخامتة ،وفهارس.
تقسيمات البحث:
التمهيد :التعريف بدولة املالديف والبيع واخليار
املطلب األول :نبذة موجزة عن دولة املالديف ومصادر التشريع لقوانينها
املطلب الثاين :تعريف البيع ومشروعيته
املطلب الثالث :تعريف اخليار وأنواعه
الفصل األول :مفهوم خيار العيب وحكمه والعقود اليت يثبت فيها خيار العيب يف الفقه اإلسالمي
والقانون املالديفي
املبحث األول :مفهوم خيار العيب وحكمه يف الفقه اإلسالمي والقانون املالديفي
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املطلب األول :مفهوم خيار العيب وحكمه يف الفقه اإلسالمي والقانون املالديفي
املطلب الثاين :مقارنة بني مفهوم خيار العيب وحكمه يف الفقه اإلسالمي والقانون
املالديفي
املبحث الثاين :العقود اليت يثبت فيها خيار العيب يف الفقه اإلسالمي والقانون املالديفي
املطلب األول :العقود اليت يثبت فيها خيار العيب يف الفقه اإلسالمي والقانون
املالديفي
املطلب الثاين :مقارنة بني العقود اليت يثبت فيها خيار العيب يف الفقه اإلسالمي
والقانون املالديفي
الفصل الثاين :إثبات خيار العيب يف البيوع بني الفقه اإلسالمي والقانون املالديفي
املبحث األول :العيب املوجب للخيار يف املبيع بني الفقه اإلسالمي والقانون املالديفي
املطلب األول :ضابط العيب املوجب للخيار يف املبيع يف الفقه اإلسالمي والقانون
املالديفي
املطلب الثاين :مقارنة بني ضابط العيب املوجب للخيار يف املبيع يف الفقه اإلسالمي
والقانون املالديفي
املبحث الثاين :إثبات العيب بني الفقه اإلسالمي والقانون املالديفي ضابط
املطلب األول :إثبات العيب يف املبيع يف الفقه اإلسالمي والقانون املالديفي
املطلب الثاين :مقارنة بني إثبات العيب يف املبيع يف الفقه اإلسالمي والقانون
املالديفي
املبحث الثالث :شروط ثبوت خيار العيب يف البيوع بني الفقه اإلسالمي والقانون املالديفي
املطلب األول :شروط ثبوت خيار العيب يف البيوع يف الفقه اإلسالمي والقانون
املالديفي
املطلب الثاين :مقارنة بني شروط ثبوت خيار العيب يف البيوع يف الفقه اإلسالمي
والقانون املالديفي
الفصل الثالث :الرد ابلعيب والرجوع ابألرش وانتهاء اخليار يف خيار العيب بني الفقه اإلسالمي
والقانون املالديفي
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املبحث األول :شروط وحاالت الرد ابلعيب بني الفقه اإلسالمي والقانون املالديفي
املطلب األول :شروط وحاالت الرد ابلعيب يف الفقه اإلسالمي والقانون املالديفي
املطلب الثاين :مقارنة بني شروط وحاالت الرد ابلعيب يف الفقه اإلسالمي والقانون
املالديفي
املبحث الثاين :شروط وحاالت الرجوع ابألرش بني الفقه اإلسالمي والقانون املالديفي
املطلب األول :شروط وحاالت الرجوع ابألرش يف الفقه اإلسالمي والقانون املالديفي
املطلب الثاين :مقارنة بني شروط وحاالت الرجوع ابألرش يف الفقه اإلسالمي
والقانون املالديفي
املبحث الثالث :انتهاء خيار العيب يف البيع بني الفقه اإلسالمي والقانون املالديفي
املطلب األول :انتهاء خيار العيب يف البيع يف الفقه اإلسالمي والقانون املالديفي
املطلب الثاين :مقارنة بني انتهاء خيار العيب يف البيع يف الفقه اإلسالمي والقانون
املالديفي
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التمهيد :التعريف بدولة املالديف والبيع واخليار
املطلب األول :نبذة موجزة عن دولة املالديف ومصادر التشريع لقوانينها
دولة املالديف هي اجلزر اليت كانت تعرف يف املصادر العربية اجلغرافية القدمية ب ـ (الدبيجات) ()1وبـ ـ
ِّ
(ذيبة املهل) ( ،)2وكلمة (مالديف) معناها :جزيرة السمك ،حيث إن كلمة (مالد) معناها :مسك،
()3
وكلمة (ديف) أصلها (ديب) أو (ذيب) معناها :جزيرة ،والكلمة كلها سنسكريتية.
ودولة املالديف تقع يف صفني من اجلزر املرجانية يف احمليط اهلندي ،على اجلانب اآلخر من
()4
خط االستواء ،على خط العرض  o 2.1557جنواب ،وعلى خط الطول  o 73.1111شرقا.
ودولة املالديف تتكون من  1111جزيرة مرجانية شكلت حوايل  25اجلزر املرجانية مثل
حلقة الطبيعية ،موزعة على  11111كيلومرتا مربعاً .مع حوايل  211جزيرة مأهولة ابلسكان.
وأكثر من  11يتم تطويرها كما منتجع سياحي وبقية اجلزر غري املأهولة أو استخدامها ألغراض
()5
الزراعة واملعيشية األخرى.
ودولة املالديف هي مجهورية ذات سيادة مستقلة ودميقراطية تقوم على مبادئ اإلسالم ،واليت
()7
تعرف ابسم "مجهورية املالديف" )6(،واللغة الوطنية للمالديف هي (الديفيهية ،)Dhivehi -
والكتابة املالديفية هلا حروف خاصة تدعي (اتان  )Thaana -تكتب من اليمني إىل الشمال ،وقد
( )1ابن سعيد ،أبو احلسن علي ،كتاب اجلغرافيا ،حتقيق إمساعيل العريب ،ط( ،1بريوت :املكتب التجاري للطباعة والنشر،
1171م) ،ص.112

( )2ابن بطوطة ،دمحم بن عبد هللا ،حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار ،ط( ،1بريوت :دار إحياء العلوم،
1217هـ1127-م) ،ص.271

( )3منصور ،أنيس ،حول العامل يف  511يوم ،ط( ،22القاهرة :املكتب املصري احلديث ،د.ت) ،ص.122
(http://www.mapsofworld.com/maldives/maldives-location-map.html )4

(http://www.visitmaldives.com/kr/the-maldives/location-and-geography )5

( )6ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ،4002-9241 ،ފުރަތަމަ ބާބު ،ދެވަނަ މާއްދާ ،ޞ( .9دستور
املالديف1221 ،ه ـ2112-م ،الباب األول ،املادة  ،2ص )1وسيشري إليه ب ـ دستور املالديف.

( )7دستور املالديف1221 ،ه ـ2112-م ،الباب األول ،املادة  ،11ص.3
10

أتثرت اللغة املالديفية بكل من اللغات العربية والفارسية واألردية عقب اعتناق املالديفيني للدين
()1
اإلسالمي.
والدين الرمسي لدولة املالديف هو اإلسالم؛ حيت تقدر نسبة املسلمني فيها  ،%111وينص
الدستور –الذي ت التصديق عليه يف سنة 2112م -على أن مجيع املواطنني جيب أن يكونوا
()2
مسلمني ،وال ميكن لغري مسلم أن يصبح مواطنا حبسب الدستور.
وتستمد مجيع سلطات الدولة يف املالديف من مواطنيها ،وسيبقى معهم )3(،وتناط مجيع
السلطات التشريعية يف املالديف يف جملس الشعب )4(،وتناط السلطة التنفيذية يف الرئيس على النحو
()6
املنصوص عليه يف الدستور )5(،وتنـاط السلطة القضائية يف حماكم املالديف.
أما مصارد التشريع للقانون املالديفي ،فالشريعة اإلسالمية هي أحد املصادر األساسية
جلميع قوانني البلد ،وال ينبغي أن يشرع القانون خالفا ألي أصول اإلسالم ،وهذا منصوص يف
()7
الدستور.
وأما ابلنسبة ملصادر التشريع األساسية األخرى فلم يذكرها الدستور ،ولكن القوانني الفرعية
للدستور كلها مستمدة من الشريعة اإلسالمية والعرف والقوانني الوضعية الغربية ،إال قانون األسرة؛
وهو مأخوذ من الشريعة اإلسالمية بكاملها.
()8

وأما املسائل اليت سكتت عنها القانون املالديفي حتكم فيها ابلشريعة اإلسالمية.

( )1اهلجرسي ،مظاهر احلضارة اإلسالمية يف املالديف منذ دخول اإلسالم حىت قيام النظام اجلمهوري ،رسالة ماجستري،
ص.22

( )2دستور املالديف1221 ،ه ـ2112-م ،الباب األول ،املادة  ،1ص.3-2
( )3املصدر السابق ،الباب األول ،املادة  ،2ص.2
( )4املصدر السابق ،الباب األول ،املادة  ،1ص.2
( )5املصدر السابق ،الباب األول ،املادة  ،5ص.2
( )6املصدر السابق ،الباب األول ،املادة  ،7ص.2

( )7املصدر السابق ،الباب األول ،املادة  ،11ص.3

( )8املصدر السابق ،الباب السادس ،املادة  ،122ص.73
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فبالتايل ميكن القول أبن مصادر التشريع للقانون املالديفي هي الشريعة اإلسالمية وعرف املالديف
والقوانني الوضعية الغربية.
املطلب الثاين :تعريف البيع ومشروعيته
أوال :تعريف البيع
البيع يف اللغة :أصله بيع ،من ابع يبيع بيعاً ،وهو ضد الشراء ،والبيع :الشراء أيضا ،وهو من
وبعت الشيء :شريته ،أبيعُه بيعا وَمبيعا ،وهو شاذٌّ وقياسه َمباعا،
األضداد ،فيطلق على البيع والشراءُ ،
ويقال "بَـيِّعان" للبائع واملشرتي ،واالبتِّياع :االشرتاء )1(.فالبيع لغة هو مبادلة شيء بشيء على وجه
املعاوضة سواء كان ماالً أم ال.
أما البيع يف االصطالح :فهو عقد معاوضة مالية ،تفيد ملك عني أو منفعة على التأبيد ،ال
()2
على وجه القربة.
اثنيا :مشروعية البيع
عقد البيع عقد مشروع ،دل على مشروعيته الكتاب والسنة ،وحصل على ذلك اإلمجاع.
املكرم ،لسان العرب ،د.ط( ،القاهرة :دار املعارف ،د.ت) ،211/1/1 ،مادة :بيع؛ الرازي :دمحم بن
( )1ابن منظور ،دمحم بن َّ
أيب بكر ،خمتار الصحاح ،د.ط (بريوت :مكتبة لبنان1121 ،م) ص ،52مادة :ب ي ع.

( )2عبد احلميد الشرواين ،أمحد بن قاسم العبادي ،حواشي حتفة املنهاج بشرح املنهاج ،د.ط( ،مصر :املكتبة التجارية الكربى،
د.ت)211/2 ،؛ شهاب الدين أمحد القليويب و شهاب الدين أمحد عمرية ،حاشيتان ،ط( ،2مصر :مطبعة مصطفى احلليب

وأوالده1115 ،م)112/2 ،؛ ابن جنيم ،زين الدين ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق مع منحة اخلالق ،ط( ،1بريوت :دار
الكتب العلمية1212 ،هـ1117-م)221/1 ،؛ الزبيدي ،أبو بكر بن علي ،اجلوهرة النرية على خمتصر القدوري ،د.ط،
(ابكستان :مكتبة حقانية ،د.ت)221/1 ،؛ اخلطاب ،دمحم بن دمحم ،مواهب اجلليل لشرح خمتصر اخلليل ،د.ط( ،دار عامل

الكتب ،د.ت)2/5 ،؛ النفراوي ،أمحد بن غنيم ،الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين ،ط( ،1بريوت :دار

الكتب العلمية1117 ،م)111/3 ،؛ النووي ،أبو زكراي حمي الدين بن شرف ،اجملموع شرح املهذب ،د.ط( ،جدة :مكتبة
اإلرشاد ،د.ت)172/1 ،؛ الشربيين ،مشس الدين دمحم بن اخلطيب ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،ط،1
(بريوت :دار املعرفة1117 ،م)1/2 ،؛ الرملي ،مشس الدين دمحم بن أمحد ،غاية البيان شرح زبد ابن رسالن ،ط،1
(بريوت :دار الكتب العلمية1112 ،م) ،ص271؛ البهويت ،منصور بن يونس ،كشاف القناع عن اإلقناع ،ط،1

(الرايض :وزارة العدل2111 ،م).217-215/7 ،
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أما القرآن الكرمي:
 .1فقال هللا تعاىل) ( :

()1
()2

وجه الداللة :هذه اآلية واضحة يف حل البيع.
 .2وقال تعاىل) ( :

()3
()4

وجه الداللة :هذه اآلية دليل على جواز اإلشهاد على البيع،
دليل على جواز البيع؛ ألن البيع إن مل يكن مشروعا مل جيز اإلشهاد عليه.
 .3وقال تعاىل:

وجواز اإلشهاد على البيع

(           

) 

()5

وجه الداللة :يف هذه اآلية ينهى هللا تعاىل عباده املؤمنني عن أن أيكلوا أموال بعضهم بعضاً
أبنواع املكاسب اليت هي غري شرعية ،وبعده استثنأت التجارة ابلرتاضي ،فهذا يدل على إابحة
()6
التجارة ابلرتاضي من البائع واملشرتي.
وأما السنة النبوية:
أجل ورهنه درعاً من ٍ
 .1عن عائشة اهنع هللا يضر ،أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص اشرتى طعاما من يهودي إىل ٍ
حديد.
ُ

()7

( )1سورة البقرة :جزء من اآلية .271

( )2ينظر :ابن كثري :عماد الدين أبو الفداء ،تفسري القرآن العظيم ،حتقيق :مصطفى السيد دمحم ودمحم السيد رشاد ودمحم
العجماوي وعلي الباقي ،ط( 1جيزة :مؤسسة قرطبة2111 ،م) ،ج ،2ص.221
( )3سورة البقرة :جزء من اآلية .222
( )4ابن كثري ،مرجع سابق ،ج ،2ص.111
( )5سورة النساء :جزء من اآلية .21

( )6ابن كثري ،مرجع سابق ،ج ،3ص.222

( )7متفق عليه :أخرجه البخاري يف الصحيح ،كتاب البيوع ،ابب شراء النيب ملسو هيلع هللا ىلص ابلنسياة ،ص ،272رقم ( ،)2152وأخرجه
مسلم يف الصحيح ،كتاب املساقاة ،ابب الرهن وجوازه يف احلضر والسفر ،ص ،255رقم ( ،)1513واللفظ للبخاري.
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وجه الداللة :هذا احلديث يوضح منه أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قام بشراء الطعام ،وهذا يدل على جواز شراء
()1
الطعام بثمن معلوم إىل أجل معلوم.
مسعت حكيم بن حزٍام عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال(( :البيِّعان ابخليار ما مل
 .2عن عبد هللا بن احلارث قال:
ُ
()2
يتفرقا ،فإن صدقا وبينا بُ ِّ
ورك هلما يف بيعهما ،وإن كذاب وكتما حمقت بركةُ بيعهما)).
وجه الداللة :البيعان مها البائع واملشرتي ،وجيوز كل منهما خيتار ما يريد ما مل داما يف مكان
العقد )3(،فَِّفيه داللة صرحية على حق اخليار يف البيع ،وإن مل يكن البيع مشروعا ،مل يعط الشرع حق
اخليار يف البيع.
ظ وجمنةُ وذُو ِّ
اجملاز أسواقا يف اجلاهلية ،فلما كان
 .3عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :كانت عكا ٌ
()5
اح) ( )4يف مواسم احلج.
س َعلَي ُكم ُجنَ ٌ
اإلسالم أتّثوا من التجارة فيها ،فأنزل هللا( :لَي َ
وجه الداللة :التجار بعد إسالمهم تركوا التجارة فيها احرتاز عن اإلمث ،ولكن بعد نزول هذه
اآلية املذكورة يف احلديث كانوا يتجرون يف األسواق املذكورة )6(،فإابحة استعمال األسواق التجارية
دليل على مشروع البيع.

( )1ابن بطال ،أبو احلسني علي بن خلف ،شرح صحيح البخاري ،تعليق :ايسر بن إبراهيم ،د.ط( ،الرايض :مكتبة الرشد،
د.ت).321/5 ،

( )2متفق عليه :أخرجه البخاري يف الصحيح ،كتاب البيوع ،ابب البيعان ابخليار ما مل يتفرقا ،ص ،271رقم (،)2111
وأخرجه مسلم يف الصحيح ،كتاب البيوع ،ابب الصدق يف البيع والبيان ،ص ،222رقم (.)1132

( )3العثيمني ،دمحم بن صاحل ،شرح رايض الصاحل ن ،د.ط( ،الرايض :مدار الوطن للنشر1225 ،هـ).321-311/1 ،
( )4سورة البقرة ،اآلية.112 :

( )5أخرجه البخاري يف الصحيح ،كتاب البيوع ،ابب األسواق اليت كانت يف اجلاهلية فتبايع هبا الناس يف اإلسالم ،ص،272
رقم (.)2112

( )6العيين ،بدر الدين حممود بن أمحد ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،ضبطه وصححه :عبد هللا حممود دمحم ،ط،1
(بريوت :دار الكتب العلمية1221 ،هـ2111-م).231/11 ،
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وأما اإلمجاع:
فقد أمجعت األمة على جواز البيع )1(،وأن كل ما أنفذ العاقل الرشيد البالغ احلر من بيع أو ابتياع
()2
جائز.
حكمة مشروعية البيع:
حاجة اإلنسان تقتضي جواز البيع؛ يف جتويز البيع طريق إىل وصول ُكل و ِّ
احد من املتبايعني إىل َغرضه
ُ
ودفع ح ِّ
اجته ،واتساع أمور املعاش والبقاء ،وإطفاء انر املنازعات والنهب والسرق واخلياانت واحليل
َ َ
()3
املكروهة.
املطلب الثالث :تعريف اخليار وأنواعه
أوال :تعريف اخليار
ِّ
ِّ
طلب َخ ِّري األَمَري ِّن.
اخليار يف اللغة :اسم من االختيَار ،واخليار هو ُ

()4

اخليار يف االصطالح :هو حق العاقد يف فسخ العقد أو إمضائه ،لظهور مسوغ شرعي أو
()5
مبقتضى اتفاق عقدي.

( )1ابن قدامة ،موفق الدين ،املغين ،ط( ،3الرايض :دار عامل الكتب1217 ،ه ـ1117-م).7/5 ،

( )2ينظر :ابن القطان ،أبو احلسن ،اإلقناع يف مسائل اإلمجاع ،ط( ،1القاهرة :الفاروق احلديثة للطباعة والنشر1222 ،ه ـ-
2112م).211/2 ،
( )3ابن قدامة ،املغين7/5 ،؛ ابن مفلح ،برهان الدين إبراهيم ،املبدع شرح املقنع ،ط( ،1بريوت :دار الكتب العلمية،
1217ه ـ1117-م)3/2 ،؛ الشوكاين ،دمحم بن علي ،نيل األوطار ،د.ط( ،د.ب :مطبعة مصطفى احلليب وأوالده ،د.ت)،
( .151/1هامش)

( )4الزبيدي ،دمحم مرتضى ،اتج العروس من جواهر القاموس ،حتقيق :جمموعة من احملققني ،ط( ،2الكويت :مطبعة حكومة
الكويت1217 ،ه ـ1127-م) ،223/11 ،مادة :خ ي ر.

( )5وزارة األوقاف والشاون اإلسالمية ،املوسوعة الفقهية ،ط( 2الكويت :طباعة ذات السالسل1211 ،هـ1111-م)،
.21/21
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اثنيا :أنواع اخليار
ذكر الفقهاء أقساما وأنواعا كثرية للخيار ابعتبارات خمتلفة )1(،ويرى الباحث أن التقسيم لصاحب
درر احلكام هو من أمشل التقسيمات؛ وهو قسم اخليار إىل مخسة أقسام ابعتبارات خمتلفة.
لقد بني صاحب درر احلكام يف القسم األول -وهو ابعتبار النوع )22( -نوع ،ويف القسم
الثاين –وهو ابعتبار ثبوت اخليار للمتعاقدين -بني ثالثة أنواع؛ وحتت النوع األول –وهو اخليار الذي
يثبت للمتعاقدين كليهما -بني ستة أنواع ،وحتت النوع الثاين -وهو اخليار الذي يثبت للمشرتي
فقط -بني أحد عشر نوعا ،وحتت النوع الثالث -وهو اخليار الذي يثبت للبائع فقط -بني  3أنواع،
وأما يف القسم الثالث -وهو ابعتبار التوقف على االتفاق وعدمه -فقد بني نوعني؛ وحتت النوع
األول –وهو اخليار املتوقف على االتفاق -بني أربعة أنواع ،وحتت النوع الثاين -وهو اخليار الذي ال
يتوقف على االتفاق -بني أربعة عشر نوعا ،ويف القسم الرابع -وهو ابعتبار كونه مورواث وعدمه -بني
نوعني؛ وحتت النوع األول -وهو اخليار الذي يورث -بني ثالثة أنواع ،وحتت النوع الثاين -وهو
اخليار الذي ال يورث -بني ثالثة أنواع ،ويف القسم اخلامس -وهو ابعتبار األجل -بني نوعني؛ وحتت
النوع األول -وهو اخليار الذي له أجل -بني نوعني ،وحتت النوع الثاين -وهو اخليار الذي ال أجل
()2
له -بني ثالثة أنواع.
ومن أهم اخليارات اليت ذكرها صاحب درر احلكام :خيار الشرط ،وخيار الرؤية ،وخيار
العيب ،وخيار اجمللس.

( )1وزارة األوقاف والشاون اإلسالمية ،مرجع سابق،

 .25-22/21

( )2حيدر ،علي ،درر احلكام شرح جملة األحكام ،ط( ،1الرايض :دار عامل الكتب1223 ،ه ـ2113-م)-227/1 ،
.222
16

الفصل األول :مفهوم خيار العيب وحكمه والعقود اليت يثبت فيها خيار العيب يف الفقه
اإلسالمي والقانون املالديفي
املبحث األول :مفهوم خيار العيب وحكمه يف الفقه اإلسالمي والقانون املالديفي واملقارنة بينهما
املطلب األول :مفهوم خيار العيب وحكمه يف الفقه اإلسالمي والقانون املالديفي
أوال :مفهوم خيار العيب وحكمه يف يف الفقه اإلسالمي
خيار العيب يف اللغة:
وعيب.
خيار العيب مركب إضايف من كلمتني :خيار َ
فأما َكلمة " ِّخيار" :لقد تقدم تعريفه.
ط عيبا ،أي :صار ذا
وأما كلمة " َعيب" :فهي مصدر فعل عاب ،ويقال :عاب الشيء واحلائ ُ
ِّ
وج َعلَه ذا عيب )1(.والعيب:
عيب ،وعبتُه أان وعابَهُ عيباً وعاابً وعيَّـبَه وتعيَّبهُ :نَ َسبَه إىل العيبَ ،
()2
الوصمة.
خيار العيب يف االصطالح:
هو حق الشخص يف إمضاء العقد أو فسخه إذا ظهر عيب منقص للثمن أو مؤثر يف ّثن املعقود
()3
عليه.
( )1ابن منظور ،لسان العرب ،م ،2ج ،35ص ،3122مادة :عيب.

( )2إبراهيم مصطفى و أمحد الزايت و حامد عبد القادر و دمحم النجار ،املعجم الوسيط ،د.ط( ،د.ب :دار الدعوة ،د.ت)،
 ،531/2مادة :ع ي ب.

( )3ينظر :املوصلي ،عبد هللا بن حممود ،االختيار لتعليل املختار ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و أمحد دمحم وعبد اللطيف حرز هللا،
ط( ،1دمشق :دار الرسالة العاملية1231 ،هـ2111-م)22/2 ،؛ القرايف ،أمحد إدريس ،الذخرية ،حتقيق :دمحم بوخبزة،
ط( ،1بريوت :دار الغرب اإلسالمي1112 ،م)12/1 ،؛ اخلطاب ،مواهب اجلليل ،ج ،5ص322؛ الشربيين ،مغين

احملتاج ،ج ،2ص57؛ ابن قدامة ،موفق الدين ،الكايف ،حتقيق :عبد هللا الرتكي ،ط( ،1جيزة :دار هجر1217 ،هـ-

1117م).123/3 ،
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حكم خيار العيب:
()1

اتفقت املذاهب األربعة على جواز حق الرد ابلعيب.

وقد استدلوا بقول هللا تعاىل( :اي أَيـها الَّ ِّذين آمنُوا َال َأت ُكلُوا أَموالَ ُكم بـيـنَ ُكم ِّابلب ِّ
اط ِّل إَِّّال أَن
َ َ
َ
َ َ
َ َ
()3
تَ ُكو َن ِّجتَ َار ًة َعن تَـَر ٍ
اض ِّمن ُكم)( )2وجه الداللة :أن هذه اآلية تدل على اشرتاط الرضا يف البيع،
فالعلم ابلعيب يف املبيع مناف للرضا املشروط يف العقود ،وابلتايل العقد امللتبس ابلعيب جتارة عن غري
تراض.
احلكمة من تشريعه :هي حتقيق الرضا بني املتعاملني داخل السوق ،وأن الرضا ابلعقد قام على
أساس السالمة من العيوب ،فإذا ظهر عيب يف املعقود عليه فقد اهنار األساس الذي قام عليه الرضا،
فشرع اخليار لتدارك اخللل الذي أصاب الرضا ...وكذلك أن عقود املعاوضات تقوم يف نظر الشرع
ويف نظر العاقدين على املساواة بني العوضني ،وحتقيق املساواة بني العوضني ،وحتقيق املساواة يكون
بسالمة املعقود عليه وسالمة البدل ،وما دام أحد البدلني ساملا وجب أن يكون اآلخر ساملا؛ ألن
السالمة مطلوبة للعاقد كما هي مطلوبة للشارع لتحقيق املساواة بني البدلني.

()4

اثنيا :مفهوم خيار العيب وحكمه يف القانون املالديفي
مل يقدم القانون أي تعريف خليار العيب ،ومل يوضح مفهومه بشكل واضح.
ولكن أعطى القانون احلق يف عدم قبول املال إن كان لديه عيب؛ وذلك يف قانون بيع السلع
(قانون رقم )5/11 :الذي ت التصديق عليه بتاريخ 1212-12-22هـ (1111-1-1م) ،فقال

( )1ينظر :املراجع السابقة.
( )2سورة النساء :جزء من اآلية .21

( )3ابن كثري ،مرجع سابق ،ج ،3ص.222

( )4ينظر :الفقي ،دمحم علي ،فقه املعامالت دراسة مقارنة ،د.ط( ،الرايض :دار املريخ للنشر1215 ،هـ1125-م)،
ص.233
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يف رقم (هـ) حتت املادة (( :12إن كان العيب يف السلعة موجوداً قبل التسليم ،فللمشرتي احلق يف
()1
عدم قبوهلا)).
وأعطى حق فسخ عقد النكاح للزوجة إن وجد لدى الزوج عيب؛ وذلك يف قانون األسرة
(قانون رقم )2/2111 :الذي ت التصديق عليه بتاريخ 1221-11-21هـ (-12-21
2111م) ،فقال حينما يتحدث عن أسباب فسخ عقد النكاح ،يف رقم ( )3حتت املادة (( :22إن
كانت الزوجة مل تعرف أن زوجها لديه عيب جنسي عند الزواج ،فَرفعته إىل احملكمة فعندئذ جيوز هلا
()2
الفسخ.))...
فهذه املواد تدل على أن القانون املالديفي يعرتف خبيار العيب.
املطلب الثاين :املقارنة ب ن مفهوم خيار العيب وحكمه يف الفقه اإلسالمي والقانون املالديفي
أوال :مفهوم خيار العيب
لقد بني الفقه اإلسالمي مفهوم خيار العيب ،وذكر الباحث تعريفه فيما سبق ،فخيار العيب عند
الفقهاء هو :حق الشخص يف إمضاء العقد أو فسخه إذا ظهر عيب يف املعقود عليه.
أما القانون املالديفي فهو مل يقدم أي تعريف خليار العيب ،وال مفهومه بشكل واضح.
اثنيا :حكم خيار العيب
لقد ذكر الباحث أنه ال يوجد خالف بني مجهور الفقهاء يف جواز خيار العيب مع أدلتهم.
أما القانون املالديفي فقد اعرتف خبيار العيب كما بني الباحث سابقا.

ނބަރު  ،6/19ޞ( .5قانون بيع السلع،
ޤނޫނު ނަ ް
( )1މުދާ ވިއްކުމާބެހޭ ޤާނޫނުާ ،
20-05-2015 http://mvlaw.gov.mv/pdf/ganoon/chapterV/6-91.pdf

ނނު ނަންބަރު  ،4/0222ޞ( .8قانون األسرة،
( )2އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު ،ޤާ ޫ
20-05-2015 http://mvlaw.gov.mv/pdf/ganoon/chapterII/4-2000.pdf
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ص)2

ص)1

املبحث الثاين :العقود اليت يثبت فيها خيار العيب يف الفقه اإلسالمي والقانون املالديفي واملقارنة
بينهما
املطلب األول :العقود اليت يثبت فيها خيار العيب يف الفقه اإلسالمي والقانون املالديفي
أوال :العقود اليت يثبت فيها خيار العيب يف الفقه اإلسالمي
عند األحناف:
يثبت خيار العيب عند األحناف يف اآلتية:
()1
 .1البيع أو الشراء.
()2
 .2الصرف.
()3
 .3القسمة.
()4
 .2اإلجارة.
()5
 .1الصلح عن املال.
()6
 .5بدل الصلح عن دم العمد.
()7
 .7بدل اخللع.

( )1مجاعة من علماء اهلند ،الفتاوى اهلندية ،ط( ،1بريوت :دار الكتب العلمية1221 ،ه ـ2111-م) 71/3 ،و .335/2
( )2مجاعة من علماء اهلند ،مرجع سابق.232/3 ،
( )3املرجع السابق.251/1 ،
( )4املرجع السابق.273/2 ،

( )1ابن عابدين ،دمحم أمني ،رد املختار على الدر املختار ،حتقيق :عادل املوجود وعلي معوض ،ط( ،1الرايض :دار عامل
الكتب1223 ،هـ2113-م)157/7 ،؛ مجاعة من علماء اهلند ،الفتاوى اهلندية.272/2 ،

( )6ابن عابدين ،مرجع سابق.157/7 ،

( )7مجاعة من علماء اهلند ،مرجع سابق.121/1 ،
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عند املالكية:
قسم ابن رشد العقود -من حيث ثبوت خيار العيب فيها -إىل ثالثة أقسام:
 .1ما يثبت فيها خيار العيب بال خالف :وهي العقود املقصود منها املعاوضة.
 .2ما ال يثبت فيها خيار العيب بال خالف :وهي العقود اليت ليس املقصود منها املعاوضة،
كاهلبات لغري الثواب –أي :اهلبة بدون قصد العوض -والصدقة.
 .3ما فيها خالف ،وقد قيل ابلثبوت إذا كان العيب مفسدا ،ولكن األظهر يف مذهب املالكية أنه
ال يثبت فيها خيار العيب :وهي العقود اليت مجع فيها قصد املكارمة واملعاوضة ،مثل هبة الثواب
()1
–أي :اهلبة بقصد العوض.-
عند الشافعية:
يثبت خيار العيب عند الشافعية يف اآلتية:
.1
.2
.3
.2
.1

()2

البيع والشراء.
()3
الصرف.
()4
إجارة العني.
()5
صلح املعاوضة.
()6
النكاح.

( )1ابن رشد ،دمحم بن أمحد ،بداية اجملتهد وهناية املقتصد ،ط( ،5بريوت :دار املعرفة1212 ،هـ1122-م).172/2 ،

( )2املاوردي ،أبو احلسن علي ،احلاوي الكبري ،حتقيق :علي دمحم معوض و عادل أمحد عبد املوجود ،ط( ،1بريوت :دار الكتب
العلمية1212 ،ه ـ1112-م).222/1 ،

( )3املاوردي ،مرجع سابق.212/1 ،
( )4املرجع السابق.313/7 ،

( )5الشافعي ،دمحم بن إدريس ،األم ،د.ط( ،بريوت :دار املعرفة1313 ،هـ).222/3 ،

( )6البُجريمي ،سليمان بن دمحم ،حاشية البجريمي على اخلطيب ،ط( ،1بريوت :دار الكتب العلمية1217 ،هـ1115-م)،
.111-121/2
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 .5القسمة.

()1

عند احلنابلة:
يثبت خيار العيب عند احلنابلة يف اآلتية:
 .1البيع والشراء.
()3
 .2اإلجارة.

()2

()4

 .3الصلح.
()5
 .2النكاح.
()6
 .1القسمة.
اثنيا :العقود اليت يثبت فيها خيار العيب يف القانون املالديفي
اعرتف القانون املالديفي بثبوت خيار العيب يف عقدين ،مها:
 .1عقد البيع والشراء.
()8
 .2عقد النكاح.

()7

( )1األنصاري ،زكراي ،أسىن املطالب يف شرح روض الطالب ،ط( ،1بريوت :دار الكتب العلمية1222 ،ه ـ2111-م)،
.331/2

( )2املرداوي ،علي بن سليمان ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ،حتقيق :دمحم حسن الشافعي ،ط( ،1بريوت :دار
الكتب العلمية1212 ،هـ1117-م).312/2 ،

( )3الرحيباين ،مصطفى بن سعد ،مطالب أويل النهي يف شرح غاية املنتهى ،ط( ،2دمشق :املكتب اإلسالمي1211 ،هـ-
1112م).555/3 ،

( )4الرحيباين ،مرجع سابق.321/3 ،
( )5املرجع السابق.121/1 ،
( )6املرجع السابق.111/5 ،

( )7قانون بيع السلع ،رقم القانون ،5/11 :املادة  ،12ص1
( )8قانون األسرة ،رقم القانون ،2/2111 :املادة  ،22ص2
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وأما ابلنسبة للعقود األخرى ،فلم يصرح ابعرتافها ،ولكن مل ينكر على ثبوت خيار العيب يف العقود
األخرى ،وابلتايل يرى الباحث أن القانون املالديفي يعرتف بثبوته يف العقود األخرى أيضا؛ وذلك بناء
على دستور املالديف.
املطلب الثاين :مقارنة ب ن العقود اليت يثبت فيها خيار العيب يف الفقه اإلسالمي والقانون
املالديفي
لقد بني الباحث آراء الفقهاء يف العقود اليت يثبت خيار العيب ،ويفهم الباحث منها أن املذاهب
األربعة قد اتفقوا على ثبوت خيار العيب يف العقود املعاوضات املالية ،وهم اختلفوا يف ثبوت خيار
العيب يف النكاح أو الزواج إىل قولني:
()3

 .1القول األول :ثبوت خيار العيب ،وهو رأي اجلمهور؛ املالكية )1(،والشافعية )2(،واحلنابلة.
()4
 .2القول الثاين :عدم ثبوت خيار العيب ،وهو رأي احلنفية.

أما القانون املالديفي فقد اعرتف بثبوت خيار العيب يف البيع والشراء ،ولكن مل يصرح يف
ثبوته يف العقود املعاوضات املالية األخرى ،وأخذ رأي اجلمهور يف عقد النكاح فأثبت خيار العيب
فيه أيضا.

( )1الدمريي ،هبرام بن عبد هللا ،الشامل يف فقه اإلمام مالك ،حتقيق :أمحد بن عبد الكرمي جنيب ،ط( ،1القاهرة :مركز جنيبويه
للطباعة والنشر والدراسات1221 ،ه ـ2112-م).311/1،
( )2تقدم توثيقه.
( )3تقدم توثيقه.
( )4تقدم توثيقه.
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الفصل الثاين :إثبات خيار العيب يف البيوع ب ن الفقه اإلسالمي والقانون املالديفي
املبحث األول :ضابط العيب املوجب للخيار يف املبيع ب ن الفقه اإلسالمي والقانون املالديفي
واملقارنة بينهما
املطلب األول :ضابط العيب املوجب للخيار يف املبيع يف الفقه اإلسالمي والقانون املالديفي
أوال :ضابط العيب املوجب للخيار يف املبيع يف الفقه اإلسالمي
اختلفت املذاهب األربعة يف ضابط العيب املوجب للخيار كما يلي:
رأي احلنفية واحلنابلة:
ذهب احلنفية واحلنابلة إىل أن الضابط هو :ما يوجب نقصان القيمة يف عادة التجار ،خبالف ما ال
()1
يوجب نقصان القيمة ،فإنه ليس بعيب.
وصرحوا يف كثري من األمور أبهنا عيب أو أبهنا ليست عيباً ،مثال قالوا:
" اإلسالم ليس بعيب ،أبن اشرتى نصرانيا عبدا ،فوجده مسلما؛ ألن اإلسالم زايدة".

()2

" واإلابق والسرقة والبول يف الفراش ليس بعيب يف الصغري الذي ال يعقل؛ ألنه ال يقدر على
االمتناع من هذه األشياء ،وهو ضال ال آبق ،أما الصغري الذي يعقل فهو عيب؛ ألنه يعده
()3
التجار عيبا".

عيب؛ ألنه من داء ،ومعناه إذا كانت ممن حتيض مثلها ،وإاما يعرف ذلك
" وانقطاع احليض ٌ
ضي املدة ،وأدانه شهران ،وقيل :ال يردهاإال إذا ادعت ارتفاعه ابحلبل ،ولو اشرتى جارية على
مبُ ِّ
()4
عيب؛ ألنه اشرتاها للحبل واآليسة ال َحتبَل".
أهنا حتيض وهي ال حتيض لإلايس فهو ٌ
( )1الكاساين ،بدائع الصنائع311-311/7 ،؛ البهويت ،منصور بن يونس ،الروض املربع شرح زاد املستقنع ،حتقيق :عبد
هللا الطيار وإبراهيم الغصن وخالد املشيقح ،ط( ،2الرايض :دار الوطن للنشر1227 ،هـ2115-م).112/5 ،

( )2الكاساين ،مرجع سابق.312/7 ،

( )3املوصلي ،االختيار لتعليل املختار.22/2 ،
( )4املوصلي ،مرجع سابق.22/2 ،
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عيب يف اجلارية والغالم إذا كاان
عيب؛ ألن استمرار الدم مرض ،وعدم اخلتان ٌ
" واالستحاضة ٌ
()1
كبريين مولدين ،أما إذا كاان صغريين أو جلبني فليس بعيب".
البخر والدفَر و ِّ
عيب يف اجلارية دون الغالم؛ ألن ذلك خيل ابملقصود منها وهو االستفراش
" و َ
الزىن ٌ
والوثوق بكون الولد منه ،واملراد من الغالم االستخدام ،وال ُخيل ذلك به إال أن يكون من ٍ
داء
()2
عيب فيه أيضا ،وكذا إذا كان كثري الزىن يتبع الزواين ألنه يشتغل به عن اخلدمة".
فهو ٌ
" والشيب والكفر واجلنون عيب يف اجلارية والغالم ،أما الشيب واجلنون فألهنما ينقصان املالية،
والكافر تنفر الطباع من استخدامه ويقل الوثوق به لعداوة الدين ،وكذا ال جيوز عتقه يف بعض
الكفارات ،وكل ذلك عيب ،والنكاح والدين عيب فيهما ألنه نقص فيهما ،واحلبل عيب يف
()3
اجلارية دون البهائم ابلعرف".
" ولو زادت القيمة ،ولكن يفوته غرض صحيح مباح".

()4

رأي املالكية:
ذهب املالكية إىل أن الضابط هو :ما كان منقصا للثمن كجماح الدابة ،أو منقصا لذات املبيع
كخصاء احليوان ،أو منقصا للتصرف كما لو كان ال يعمل بيده اليمىن )5(،أو عيبا فيه العادة السالمة
()6
منه.
قال ابن رشد :والعيوب اليت هلا أتثري يف العقد هي عند اجلميع ما نقص عن اخللقة الطبيعية
أو عن اخللق الشرعي نقصاان له أتثري يف ّثن املبيع ،وذلك خيتلف حبسب اختالف األزمان والعوائد
()7
واألشخاص.
( )1املرجع السابق.22/2 ،

( )2املرجع السابق.21-22/2 ،
( )3املرجع السابق.21/2 ،

( )4املرداوي ،اإلنصاف.311/2 ،

( )5اخلرشي ،أبو عبد هللا ،دمحم ،شرح اخلرشي على املختصر اجلليل ،ط( ،2بوالق :املطبعة الكربى األمريية1317 ،هــ)،
.121/1

( )6بلعامل ،إقامة احلجة ابلدليل.331/3 ،
( )7ابن رشد ،بداية اجملتهد.172/2 ،
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()1

وقال أيضا :أما نقصان القيمة الختالف األسواق ،فغري مؤثر يف الرد ابلعيب.

واختلفوا يف كل عيب يكرهه املشرتي وال حيط من الثمن؛ ألجله فقيل :ال قيام للمشرتي به،
()2
وقيل :له الرد.
لدت مع
وروي عن مالك أنه قال فيمن اشرتى جارية فأقامت عنده سنني ،مث قالت قد و ُ
()3
سيدي الذي ابعين منك ،فقال ال حيرمها ذلك على سيدها ،وذلك عيب ترد منه إن ابعها وكتمه.
رأي الشافعية:
ذهب الشافعية إىل أن الضابط هو :كل ما ينقص به العني أو القيمة ،أو يفوت به غرض صحيح.

()4

اثنيا :ضابط العيب املوجب للخيار يف املبيع يف القانون املالديفي
ذكر لفظ (العيب) يف قانون بيع السلع (قانون رقم )5/11 :يف رقم (هـ) حتت املادة (( :12إن كان

العيب يف السلعة موجوداً قبل التسليم ،فللمشرتي احلق يف عدم قبوهلا)) )5( ،ويطلق لفظ (العيب) يف
()6
لغة املالديف مبعنيني :مبعىن النقص ،ومبعىن النقص الذي مينع الكمال.
واملواد اليت قبلها –أي :يف رقم (أ) إىل (د) حتت املادة  12أعطى فسخ البيع بنقص املبيع أو

()7

بزايدته.

( )1ابن رشد ،مرجع سابق.121/2 ،

( )2اللَخمي ،التبصرة من كتاب البيوع الفاسدة إىل آخر كتاب الشهادات ،دراسة وحتقيق :هاشم بن دمحم بن حسني انقور،
رسالة دكتوراه ،ص.131

( )3القرطيب ،أبو الوليد ،ابن رشد ،البيان والتحصيل ،حتقيق :أمحد الشرقاوي و دمحم حجي ،ط( ،2بريوت :دار الغرب
اإلسالمي1212 ،هـ1122-م).223/2 ،
( )4الشربيين ،مغين احملتاج،
()5قانون بيع السلع،

 .51/2

ص .1

ރއިޑް އެޕްލިކޭޝަން ،ލަފްޒު :އައިބު( .معجم اللغة املالديفية ،لفظ :عيب)،
()6ދިވެހިބަހުގެ ރަދީފު ،އެންޑް ޮ
( )7قانون بيع السلع،

ص .1-2
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إلكرتوين .

ضابط العيب املوجب للخيار يف املبيع يف نظر القانون املالديفي هو :كل عيب ينقص قيمته املبيع.
فَ َ
املطلب الثاين :مقارنة ب ن ضابط العيب املوجب للخيار يف املبيع يف الفقه اإلسالمي والقانون
املالديفي
أوضح الفقهاء ضابط العيب املوجب للخيار وضوحا وتفصيال ،وإن يوجد معهم اختالف يسري،
ولكن القانون املالديفي مل يوضح هذا األمر.
ومع هذا ،يبدو للباحث أن ما ذهب إليه القانون املالديفي يف هذه املسألة يوافق ملا ذهب
إليه املذاهب األربعة.
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املبحث الثاين :إثبات العيب يف املبيع ب ن الفقه اإلسالمي والقانون املالديفي واملقارنة بينهما
املطلب األول :إثبات العيب يف املبيع يف الفقه اإلسالمي والقانون املالديفي
أوال :إثبات العيب يف املبيع يف الفقه اإلسالمي
إثبات العيب خيتلف ابختالف العيب من حيث درجة الظهور ،فالعيب من حيث درجة الظهور
يتنوع إىل أربعة أنواع ،وهي :عيب ظاهر مشاهد ،وعيب ال يطلع عليه الرجال ،وعيب ابطن خفي ال
يعرفه إال أهل اخلربة ،وعيب ال يعرف ابملشاهدة وال ابلتجربة واالمتحان عند اخلصومة.
النوع األول :العيب الظاهر املشاهد
مشاهدا ،فإن القاضي ال يكلف املشرتي إبقامة البينة على إثبات العيب عنده،
إن كان عيبا ظاهرا َ
()1
لكونه اثبتا عنده ابلعيان واملشاهدة ،ويكون للمشرتي حق اخلصومة مع البائع بسبب هذا العيب،
فينظر القاضي يف العيب:
 إن كان عيبا ال حيدث مثله عادة يف يدي املشرتي( ،كاألصبع الزائدة يف يد العبد وحنوها) :فإنه
يرد على البائع ،والقول قول املشرتي بال ميني فيه ،وال يكلف املشرتي إبقامة البينة على ثبوت
العيب عند البائع ،ألنه تيقن ثبوته عنده ،إال أن يدعي البائع الرضا واإلبراء عند القائلني به(،)2
فيطلب منه البينة ،فإن أقام البينة عليه قضي بذلك ،وإال استحلف املشرتي على دعواه ،فإن
()3
نكل مل يرد عليه ،وإن حلف رد على البائع.
 إن كان عيبا جيوز أن حيدث مثله يف يد املشرتي :فإذاً القاضي يقول للبائع(( :هل حدث هذا
عندك؟)) ،فإن قال ((نعم)) ،قضى عليه ابلرد ،إال أن يدعي الرضا واإلبراء عند القائلني به ،وإن
أنكر احلدوث عنده ،فإنه يقول للمشرتي(( :ألك بينة؟)) ،فإن أقامها قضى عليه ابلرد ،ويشرتط
( )1السمرقندي ،عالء الدين ،حتفة الفقهاء ،ط( ،1بريوت :دار الكتب العلمية1211 ،هـ1122-م).15/2 ،
( )2سيأيت يف املبحث القادم آراء الفقهاء حول اعتبار الرباءة من العيوب ،إن شاء هللا.

( )3السمرقندي ،حتفة الفقهاء17-15/2 ،؛ ابن اجلالب ،أبو القاسم ،عبيد هللا بن احلسني ،التفريع ،حتقيق :حسني بن سامل
الدمهاين ،ط( ،1بريوت :دار الغرب اإلسالمي1212 ،هـ1127-م)173/2 ،؛ القرايف ،الذخرية22/1 ،؛ الشربيين،
مغين احملتاج21/2 ،؛ البهويت ،كشاف القناع.252/7 ،
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فيه اثنان ،إال أن يدعي الرضا واإلبراء عند القائلني به ،وإن مل يكن له بينة :فالقول يف ذلك قول
البائع مع ميينه ،فيستحلف ابهلل على البتات –أي :بشكل قاطع جازم ال على جمرد نفي العلم:-
((لقد بعته وسلمته ،وما به هذا العيب ،ال عند البيع وال عند التسليم)) )1(.وزاد احلنابلة :وإن كان
البائع هو الوكيل ،والعيب مما ميكن حدوثه بعد البيع ،واختلف الوكيل واملوكل يف حدوث العيب
قبل البيع ،فأقر به الوكيل ،وأنكره املوكل ،مل يقبل إقراره على موكله ،ألنه مل يوكله يف اإلقرار
ابلعيب ،فإذا رده املشرتي على الوكيل إلقراره ابلعيب دون املوكل مل ميلك الوكيل رده على املوكل
لعدم اعرتافه ابلعيب ،وإن أنكره الوكيل ومل يعرتف أبن املبيع كان معيبا فتوجهت اليمني عليه،
فنكل عن اليمني فرد املشرتي عليه بنكوله ،مل ميلك الوكيل رده على موكله؛ ألنه غري معرتف
()2
بعيبه ،وهذا كله إذا قلنا :إن القول قول البائع ،واملذهب :أن القول قول املشرتي.
النوع الثاين :العيب الذي ال يطلع عليه الرجال
وإن كان العيب مما ال يطلع عليه إال النساء :فريجع القاضي فيه إىل قول النساء ،ولكن اختلف
الفقهاء يف عدد املقبول منهن إىل أربعة أقوال:
القول األول :مذهب احلنفية واملالكية يف رواية واحلنابلة
()3

قال احلنفية واملالكية يف رواية واحلنابلة :أنه يقبل شهادة املرأة الواحدة ،واالثنتان أحوط.

واستدلوا ابحلديث الذي أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه ،عن ابن عمر هنع هللا يضر أنه قال :سال النيب
ملسو هيلع هللا ىلص ما الذي جيوز يف الرضاع من الشهود؟ فقال" :رجل أو امرأة" )4(.وجه الداللة :احلديث املذكور
واضح يف قبول شهادة املرأة الواحدة.
( )1الكاساين ،بدائع الصنائع322-321/7 ،؛ ابن اجلالب ،التفريع173/2 ،؛ القرايف ،الذخرية22/1 ،؛ الشربيين ،مغين
احملتاج.21/2 ،

( )2البهويت ،كشاف القناع.253-252/7 ،

( )3السمرقندي ،حتفة الفقهاء ،12/2 ،القرايف ،الذخرية213-212/11 ،؛ ابن قدامة ،املغين.131/12 ،

( )4أخرجه عبد الرزاق يف املصنف ،كتاب الشهادات ،ابب شهادة امرأة على الرضاع ،222/7 ،رقم ( .)13122وقال
اهليثمي :فيه دمحم بن عبد ا لرمحن بن البيلماين وهو ضعيف ،ينظر :اهليثمي ،نور الدين علي بن أيب بكر ،بغية الرائد يف حتقيق
جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،حتقيق :عبد هللا دمحم الدرويش ،د.ط( ،بريوت :دار الفكر1212 ،هـ1112-م).352/2 ،
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وأيضا قالوا :إن شرط العدد يف الشهادة يف األصل ثبت تعبدا غري معقول املعىن؛ ألن خرب من ليس
مبعصوم عن الكذب ال يفيد العلم قطعاً ويقيناً ،وإاما يفيد غالب الرأي وأكثر الظن ،وهذا ثبت خبرب
الواحد العدل ،وهلذا مل يشرتط العدد يف رواية األخبار إال إذا عرفنا العدد فيها شرطاً ابلنص ورد
ابلعدد يف شهادة النساء يف حالة خمصوصة؛ وهي أن يكون معني رجل بقوله تعاىل فرجل وامرأاتن
()1
فبقيت حالة االنفراد عن الرجال على أصل القياس.
القول الثاين :قول املالكية يف األصح عندهم
()2

قال املالكية :أنه البد من شهادة امرأتني.

واستدلوا ابملعقول ،فقالوا :أن شهادة الرجال ملا سقط اعتبارها يف هذا الباب ملكان الضرورة
()3
وجب االكتفاء بعددهم من النساء.
القول الثالث :مذهب الشافعية
قال الشافعية :أنه ال يقبل أقل من أربع نسوة.

()4

واستدلوا ابملعقول ،فقالوا :أن الشرع أقام كل امرأتني يف ابب الشهادة مقام رجل واحد ،مث ال
()5
يكتفي أبقل من رجلني ،فال يكتفي أبقل من أربعة نسوة.

( )1الكاساين ،بدائع الصنائع.277/5 ،
( )2القرايف ،الذخرية.213-212/11 ،

( )3القرايف ،مرجع سابق.213-212/11 ،
( )4املاوردي ،احلاوي الكبري.21/17 ،
( )5املاوردي ،مرجع سابق.21/17 ،
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القول الرابع :قول أنس وعثمان البيت
()3

روي عن أنس( )1وحيكى عن عثمان البيت( :)2أنه يقبل فيه ثالثة نسوة ،وال يقبل أقل منهن.
واستدلوا ابملعقول ،فقالوا :أن كل موضع قبل فيه النساء كان العدد ثالثة ،فال بد من ثالث
()4
نساء ،كما كان معهن رجل.
الرتجيح:
والراجح عندي قول احلنفية واملالكية يف رواية واحلنابلة يف قبول شهادة املرأة الواحدة ،لعدم ورود أي
دليل مينع قبول شهادة املرأة الواحد يف هذه احلالة .وهللا أعلم.
النوع الثالث :العيب الباطن الذي ال يعرفه إال اخلواص من الناس
أما إذا كان العيب ابطنا خفيا ال يعرفه إال أهل صناعة ما أو إال اخلواص من الناس من املختصني،
كاألطباء والنخاسني ،فإنه يعرف ذلك ممن له بصارة يف ذلك الباب.
فإن شهد على ذلك العيب رجالن أو رجل واحد ،فإنه يقبل قوله ،ويثبت العيب يف حق
إثبات اخلصومة ،ويشرتط يف ذلك العدالة واإلسالم ،ولكن قيل عند املالكية أنه ال يشرتط العدالة
()5
واإلسالم.

( )1هو أنس بن مالك بن النضر األنصاري اخلزرجي ،خادم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،خدمه عشر سنني ،مشهور ،مات

سنة اثنتني ،وقيل ثالث وتسعني ،وقد جاوز املاة .ينظر :العسقالين ،ابن حجر ،تقريب التهذيب ،حتقيق :دمحم عوامة ،د.ط،

(سوراي :دار الرشيد1215 ،ه ـ1125-م).111/1 ،
( )2هو عثمان بن مسلم البيت ،أبو َعمرو البَص ِّري ،ويُقال  :عثمان بن مسلم بن جرموز ،ويُقال :عثمان بن ُسلَيمان بن جرموز،

كان يبيع البتوت ثيااب ابلبصرة فنسب إليها .ينظر :املزي ،يوسف بن الزكي ،هتذيب الكمال مع حواشيه ،حتقيق :بشار

عواد معروف ،ط( ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1211 ،ه ـ1121-م),213-212/11 ،

( )3املاوردي ،مرجع سابق.21/17 ،
( )4ابن قدامة ،املغين.115/1 ،

( )5السمرقندي ،مرجع سابق17/2 ،؛ ابن رشد ،بداية اجملتهد.123/2 ،
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وزاد احلنفية :مث بعد هذا يقول القاضي للبائع(( :هل حدث عندك العيب الذي يدعي؟)) ،فإن قال:
((نعم))  ،قضى عليه ابلرد ،وإن أنكر يقيم املشرتي البينة ،فإن مل يكن له بينة ،استحلف البائع على
()1
الوجه املذكور يف العيب املشاهد ،فإن حلف :مل يرد عليه ،وإن نكل :قضى عليه ابلرد.
النوع الرابع :العيب الذي ال يعرف ابملشاهدة وال ابلتجربة
أما العيب الذي ليس مبشاهد عند اخلصومة وال يعرف بقول الناس ،كاإلابق واجلنون والسرقة والبول
على الفراش :فإن أقام املشرتي البينة على حدوث العيب عنده ،فإنه يقول القاضي للبائع(( :هل أبق
عندك؟)) ،فإن قال(( :نعم)) ،قضى عليه ابلرد ،إال أن يدعي الرضا أو اإلبراء عند القائلني به ،وإن
أنكر اإلابق أصال ،وادعى اختالف احلالة ،يقول القاضي للمشرتي(( :ألك بينة؟)) ،فإن قال(( :نعم))،
وأقام البينة على ما يدعي ،قضى عليه ابلرد ،وإن قال(( :ال)) ،يستحلف البائع ابهلل ،فإن حلف
انقطعت اخلصومة بينهما ،وإن نكل عن اليمني ،قضى عليه ابلرد ،وهذا عند الصاحبني ،ونسب إىل
()2
أيب حنيفة أنه قال :ال يستحلف البائع.
ِّ
الصاحبني :أن املشرتي يدعي حق الرد وال ميكنه الرد إال إبثبات العيب عند
أما وجه قول
نفسه وطريق اإلثبات البينة أو نكول البائع فإذا مل تقم له بينة يستحلف لينكل البائع فيثبت العيب
()3
عند نفسه ،وهلذا يستحلف عند عدم البينة على إثبات العيب عند البائع.
وأما وجه قول أيب حنيفة :أن االستحالف يكون عقيب الدعوى على البائع وال دعوى له
()4
على البائع إال بعد ثبوت العيب عند نفسه ومل يثبت فلم تثبت دعواه على البائع ،فال يستحلف.

( )1السمرقندي ،مرجع سابق.12-17/2 ،

( )2الكاساين ،بدائع الصنائع321/7 ،؛ البهويت ،كشاف القناع،
( )3الكاساين ،مرجع سابق.321/7 ،
( )4املرجع السابق.321/7 ،
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 .253/7

اثنيا :إثبات العيب يف املبيع يف القانون املالديفي
طرق اإلثبات يف األحكام املدنية يف القانون املالديفي هي :االعرتاف والبينة ،ويقبل القانون شهادة
املرأة يف مثل هذه األحوال )1(،ومل يعد النظر إىل اختالف العيب من حيث درجة الظهور.
فبالتايل ،إذا أقبل البائع دعوى املشرتي ،رد عليه املبيع ،وإن أنكر ،البينة على املشرتي.
املطلب الثاين :مقارنة ب ن إثبات العيب يف املبيع يف الفقه اإلسالمي والقانون املالديفي
لقد قال الفقهاء أن إثبات العيب خيتلف ابختالف العيب ،فقسموا العيب إىل:
 oعيب ظاهر مشاهد
 oوعيب ال يطلع عليه الرجال
 oوعيب ابطن خفي ال يعرفه إال أهل اخلربة،
 oوعيب ال يعرف ابملشاهدة وال ابلتجربة واالمتحان عند اخلصومة.
ولكن القانون املالديفي مل يعرف هذه األحوال للعيب ،وابلتايل ما أتى ابلتفاصيل اليت وردت
يف الفقه اإلسالمي حول هذه القضية.

( )1ينظر :އަންހެނުންގެ ހެކިބަ ުހގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު ،)92/24 :ޞ( .9قانون شهادة املرأة ،رقم القانون:
 ،12/72ص)1
(28-05-2015) http://mvlaw.gov.mv/pdf/ganoon/chapterVIII/14-72.pdf
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املبحث الثالث :شروط ثبوت خيار العيب يف البيوع ب ن الفقه اإلسالمي والقانون املالديفي
واملقارنة بينهما
املطلب األول :شروط ثبوت خيار العيب يف البيوع يف الفقه اإلسالمي والقانون املالديفي
أوال :شروط ثبوت خيار العيب يف البيوع يف الفقه اإلسالمي
الشرط األول:
أن يكون العيب موجودا عند البيع أو بعده قبل التسليم يف يد البائع.

()1

أما لو حدث العيب بعد القبض يف يد املشرتي ال يثبت اخليار ،ألن ثبوته لفوات صفة
السالمة املشروطة يف العقد داللة ،وقد حصلت السلعة سليمة يف يد املشرتي )2(،وزاد الشافعية :إال
()3
أن يستند إىل سبب متقدم على القبض أو العقد وجيهله املشرتي.
وقال أبو يوسف –أو قيل :هو قول دمحم :-لو نقص يف يد املشرتي بفعل البائع ،ال يبطل
()5
خيار املشرتي )4( .وهلذا يرد الرقيق ابلبول يف الفراش إن ثبت ببينة بوله يف الفراش عند البائع.
الشرط الثاين:
أن يثبت العيب عند املشرتي بعد ما قبض املبيع أيضا ،وإن مل يثبت فال خيار له.

()6

وال يكتفي ابلثبوت عند البائع لثبوت حق الرد يف مجيع العيوب عند مجهور احلنفية ،وقال
بعضهم فيما سوى العيوب األربعة ،وهي :األابق والسرقة والبول يف الفراش واجلنون ،فثبوهتا عند
( )1ابن جنيم ،البحر الرائق مع منحة اخلالق11/5 ،؛ اخلطاب ،مواهب اجلليل317/5 ،؛ الشربيين ،مغين احملتاج.71/2 ،
( )2الكاساين ،بدائع الصنائع322/7 ،؛ الشربيين ،مغين احملتاج،
( )3الشربيين ،مغين احملتاج،

 .71/2

 .71/2

( )4نشاجني زاده ،نور الع ن يف إصالح جامع الفصول ن ،ص.217

( )5بلعامل :دمحم ابدي ،إقامة احلجة ابلدليل شرح على نظم ابن ابدي ملختصر خليل ،ط( ،1بريوت :دار ابن حزم،
1222ه ـ2117-م).335/3 ،

( )6الكاساين ،بدائع الصنائع312/7 ،؛ اخلطاب ،مواهب اجلليل.317/5 ،
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املشرتي ليس بشرط ،بل الثبوت عند البائع كاف ،وبعضهم فصل يف العيوب األربعة ،فقال :ال
()1
يشرتط يف اجلنون ،ويشرتط يف غريه من العيوب الثالثة.
الشرط الثالث:
أن ال يعلم املشرتي ابلعيب عند البيع أو عند القبض.

()2

سواء كان علِّم البائع بعيبه فكتمه عن املشرتي ،أو مل يعلم البائع بعيبه.

()3

املشرتي ابلعيب عند الشراء أو عند القبض وسكت ،فقد رضي به )4(،فال خيار له.

وأما إذا علم

الشرط الرابع:
أن ال يشرتط البائع عدم الرباءة من العيب خصوصا أو من العيوب عموما ،وهذا شرط
()5
اشرتطه احلنفية.
شرط الرباء من كل عيب فليس له الرد أصال؛ ألنه إسقاط ،واإلسقاط ال يُفضي
قالواَ :
ومن َ
قبل القبض دخل يف الرباءة عند أيب يوسف
إىل املنازعة فيجوز مع اجلهالة ،ولو حدث ٌ
عيب بعد البيع َ
ط ِّ
حق
خالفا حملمد وزفر ،ألنه مل يوجد وقت اإلبراء فال يتناوله ،وأليب يوسف :أن
املقصود سقو ُ
َ
ِّ
املوجود واحلادث ،ولو أبرأَه من كل ٍ
غائلة ،قال أبو يوسف :هي
الفسخ ابلعيب وذلك ابلرباءة عن
اإلابق والفجور دون املرض؛ ألن الغائلةَ ختتص ابلفعل ،وإن أبرأه من كل داء ،قال أبو
السرقة و ُ
حنيفة :الداء ما يف اجلوف من ِّط ٍ
حال أو َكبِّ ٍد أو فساد ٍ
حيض ،وما سوى ذلك يُسمى مرضا ،وقال

( )1الكاساين ،بدائع الصنائع.312/7 ،

( )2ابن جنيم ،البحر الرائق مع منحة اخلالق51-11/5 ،؛ اخلطاب ،مواهب اجلليل317/5 ،؛ البهويت ،كشاف القناع،
.225/7

( )3البهويت ،كشاف القناع.225/7 ،

( )4املوصلي ،االختيار لتعليل املختار.22/2 ،

( )5ابن جنيم ،البحر الرائق مع منحة اخلالق.51/5 ،
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عيب بعينِّه ،فإذا هو أعور ،أو من كل ٍ
ئت إليك من كل ٍ
عيب
املرض ،ولو قال :بر ُ
أبو يوسف :هو ُ
ُ
()1
أقطع ،ال يَربأ ،ألنه ليس ٍ
عدم ِّ
بعيب ِّ
احملل.
ابحملل بل هو ُ
بيده فإذا هو ُ
وقد استدلوا أبن البيع هبذا الشرط إبراء ،واإلبراء إسقاط ال متليك ،واإلسقاط ال تفضي
()2
اجلهالة فيه إىل املنازعة ،ومبا أن املشرتي قبل هذا البيع بكل عيب يظهر به ،فال خيار له ابلرد.
أما املالكية فاألشهر عن اإلمام مالك أن اشرتاط الرباءة جائزة مما يعلم البائع من العيوب،
وذلك يف الرقيق خاصة ،إال الرباءة من احلمل يف اجلواري الرائعات ،فإنه ال جيوز عنده لعظم الغرر فيه،
وجيوز يف الوحش ،وعنه يف رواية اثنية :أنه جيوز يف الرقيق واحليوان ،ويف رواية اثلثة مثل قول الشافعي،
وقد روي عنه أن البيع ابشرتاط الرباءة إاما يصح من السلطان فقط ،وقيل يف بيع السلطان وبيع
()3
املواريث ،وذلك من غري أن يشرتطوا الرباءة.
وقد استدلوا بقصة عبد هللا بن عمر مع زيد بن اثبت رضي هللا عنهما ،فقد روى اإلمام
مالك يف املوطأ :أن عبد هللا بن عمر ابع غالما له بثماامائة درهم ،وابعه ابلرباءة ،فقال الذي ابتاعه
– وهو زيد بن اثبت – لعبد هللا بن عمر :ابلغالم داء مل تسمه يل ،فاختصما إىل عثمان بن عفان
فقال الرجل :ابعين عبدا وبه داء مل يسمه يل ،وقال عبد هللا :بعته ابلرباءة ،فقضى عثمان بن عفان
على عبد هللا بن عمر أن حيلف له لقد ابعه العبد وما به داء يعلمه ،فأىب عبد هللا أن حيلف ،وارجتع
العبد ،فصح عنده ،فباعه عبد هللا بعد ذلك أبلف ومخسمائة درهم )4(.وجه االستدالل :هذا األثر
واضح يف اتفاقهم على جواز البيع بشرط الرباءة من العيب ،وأن البائع إذا اشرتط الرباءة ومل يعلم
ابلعيب صح الشرط وبرىء ،وإن علم فكتمه مل يصح الشرط ومل يربأ.

( )1املوصلي ،االختيار لتعليل املختار.22-27/2 ،
( )2ابن عابدين ،رد احملتار.11/2 ،

( )3ابن رشد ،بداية اجملتهد.122/2 ،

( )4أخرجه مالك يف املوطأ ،كتاب البيوع ،ابب العيب يف الرقيق ،221/2 ،رقم ( .)2271وقال سليم اهلاليل :موقوف

ضعيف ،ينظر :أنس ،مالك ،املوطأ ،حتقيق :سليم بن عيد اهلاليل ،د.ط( ،ديب :جمموعة الفرقان التجارية1222 ،هـ-

2113م).311/3 ،
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وأما الشافعية ،فاألظهر أنه يربأ عن كل عيب ابط ٍن ابحليوان مل يعلم البائع دون غريه ،وللمشرتي مع
()1
هذا الشرط الرد ٍ
بعيب حدث قبل القبض ،ولو شرط الرباءة عما حيدث مل يصح يف األصل.
وستدلوا أبن قبول املشرتي البيع على هذا الشرط إبراء للبائع من ضمان العيوب اليت قد توجد
يف املبيع ،وهو عنده ،وهذه العيوب جمهولة للمشرتي؛ ألن الفرض أنه غري عامل هبا ،واإلبراء من
اجملهول ال يصح شرعا؛ ألن اإلبراء متليك ،ومتليك اجملهول ال يصح ابتفاق ،وخرج عن هذا األصل
صورة واحدة ،وهي ما إذا كان العيب خفيا حبيوان ،ومل يعلم به البائع للدليل السابق يف قصة عبد هللا
بن عمر وزيد بن اثبت اليت رواها اإلمام مالك يف املوطأ ،إذ دل قضاء عثمان على صحة الرباءة من
()2
العيب يف بيع العبد ،إذا مل يعلم بعيبه البائع ،وقيس ابلعبد سائر احليواانت.
وأما احلنابلة ،فعندهم ثالثة أقوال يف البيع بشرط الرباءة من العيب ،أوال :البيع بشرط الرباءة
من العيب جائز مطلقا كما قال احلنفية ،اثنيا :أنه ال يربأ سواء علم البائع ابلعيب أو مل يعلم ،والثاين:
إن كان عاملاً ابلعيب مل يربأ منه ،وإن مل يكن عاملاً به برىء منه )3(.واستدلوا بنفس األدلة املذكورة من
قبل.

واخلالصة هي اتفق اجلمهور غري احلنفية أن عقد البيع مع شرط الرباءة من العيوب صحيح
والشرط ابطل ،وال مينع الرد بوجود هذا الشرط؛ ألن ابن عمر يف األثر السابق ابع بشرط الرباءة
فأمجعوا على صحته ومل ينكره ُمنكر.
والراجح هو الرأي الذي يقول جبواز البيع بشرط الرباءة من العيوب ،إذا كان البائع ال يعلم
ابلعيب ،فإن كان عاملا به وكتمه فإنه ال يربأ ،وذلك ملوافقة هذا الرأي قضاء عثمان ،وأيضا موافقته

( )1الشربيين ،مغين احملتاج.71/2 ،

( )2البغوي ،أبو دمحم احلسني بن مسعود ،التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي ،حتقيق :عادل عبد املوجود و علي معوض ،ط،1
(بريوت :دار الكتب العلمية1117 ،م).272-271/3 ،

( )3ابن الفراء ،أبو يعلى دمحم بن احلسني ،املسائل الفقهية من كتاب الروايت ن والوجه ن ،حتقيق :عبد الكرمي بن دمحم الالحم،
ط( ،1الرايض :مكتبة املعارف1211 ،هـ1121-م).322/1 ،
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لعموم قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص" :املسلمون على شروطهم"( )1فَ َشرط الرباءة من العيب إذا كان البائع ال يعلم
ابلعيب ،فإنه ال حيل حراما وال حيرم حالال فيصح.
اثنيا :شروط ثبوت خيار العيب يف البيوع يف القانون املالديفي
مل يتعرض القانون املالديفي شروط ثبوت خيار العيب يف البيوع ،ولكن ذكر القانون ثالثة
ضوابط ،وهي:
 .1أن ينقص صفة من أوصاف املبيع.
 .2أن يزيد صفة من أوصاف املبيع.
()2
 .3أن ينقص قيمة املبيع.
املطلب الثاين :مقارنة ب ن شروط ثبوت خيار العيب يف البيوع يف الفقه اإلسالمي والقانون
املالديفي
ذكر الفقهاء شروطاً أربعة أساسية إلثبات خيار العيب يف البيوع ،وهي كما بني الباحث سابقا:
 .1أن يكون العيب موجودا عند البيع أو بعده قبل التسليم يف يد البائع.
 .2أن يثبت العيب عند املشرتي بعد ما قبض املبيع أيضا.
 .3أن ال يعلم املشرتي ابلعيب عند البيع أو عند القبض.
 .2أن ال يشرتط البائع عدم الرباءة من العيب خصوصا أو من العيوب عموما ،عند احلنفية.
ولكن مل يتعرض القانون املالديفي شروط ثبوت خيار العيب يف البيوع ،ولكن ذكر ثالثة
ضوابط ،وهي:
 .1أن ينقص صفة من أوصاف املبيع.
 .2أن يزيد صفة من أوصاف املبيع.
 .3أن ينقص قيمة املبيع.
( )1أخرجه أبو داود يف السنن ،كتاب األقضية ،ابب يف الصلح ،27/3 ،رقم (.)15
( )2انظر :قانون بيع السلع ،املادة  ،12ص.1-2
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والرجوع ابألرش وانتهاء اخليار يف خيار العيب ب ن الفقه اإلسالمي
الفصل الثالثّ :
الرد ابلعيب ّ
والقانون املالديفي

الر ّد ابلعيب ب ن الفقه اإلسالمي والقانون املالديفي واملقارنة
املبحث األول :شروط وحاالت ّ
بينهما

الر ّد ابلعيب يف الفقه اإلسالمي والقانون املالديفي
املطلب األول :شروط وحاالت ّ
الر ّد ابلعيب يف الفقه اإلسالمي
أوال :شروط وحاالت ّ
الفرع األول :احلاالت اليت جيوز الرد فيها بعد ثبوت اخليار
احلالة األوىل :أن يعلم املشرتي العيب بعد زوال ملكه إىل غريه مث عاد امللك
هذه احلالة ذكرها احلنفية والشافعية واحلنابلة ،فقالوا :إذا علم املشرتي العيب بعد زوال ملكه إىل غريه
مث عاد امللك ٍ
بعيب ،فله الرد ،مثال :لو ابع املشرتي املبيع مث رد عليه بعيب )1(.وزاد احلنابلة :إذا رد
()2
أرشه.
املبيع على املشرتي وقد علم بعيبه ،فله رده على ابئعه أو ُ
ولكن احلنفية فرقوا ،وقالوا :فإن كان قبل القبض له أن يرده على ابئعه ،سواء كان الرد بقضاء
()3
القاضي أو ابلرتاضي.
وإن كان بعد القبض؛ فإن كان بقضاء القاضي له أن يرده على ابئعه ،ألنه فسخ من األصل
فجعل كأن مل يكن ،وهو وإن أنكر فقد صار مكذاب شرعا ،وإن قبله بغري قضاء مل يرده عند احلنفية،
ألنه بيع جديد يف حق اثلث لوجود حده وهو التمليك والتملك ،وإن رد عليه بعيب ال حيدث مثله،
()4
رده عليه أيضا ألن الرد متعني فيه ،فيستوي فيه القضاء وعدمه.
()1الكاساين ،بدائع الصنائع325/7 ،؛ الشربيين ،مغين احملتاج72/2 ،؛ البهويت ،كشاف القناع215/7 ،؛ ابن تيمية ،تقي
الدين أمحد ،جمموعة الفتاوى ،ط( ،3املنصورة :دار الوفاء1225 ،هـ2111-م)،

( )2البهويت ،كشاف القناع،

 .215/7

()3الكاساين ،بدائع الصنائع،

 .325/7

()4املوصلي ،االختيار لتعليل املختار،

 .22/2

39

 .211/21

احلالة الثانية :أن ال يكون العيب يسريا
هذه احلالة ذكرها املالكية واحلنابلة ،فقالوا :ال فسخ بعيب يسري )1(،واختلف املالكية يف حد اليسري:
فمنهم من رد ذلك إىل العادة ،وقالو أنه هو األصل ،وقيل :أن العيب اليسري هو العيب ما دون
()2
الثلث.
احلالة الثالثة :أن يرى عيبا آخر بعد الصلح
هذه احلالة ذكرها احلنفية ،فقالوا :لو اشرتى محارا ،ووجد به عيبا قدميا ،فأراد الرد ،فصوحل بينهما
()3
بدينار ،وأخذه ،مث وجد به عيبا قدميا آخر ،فله رده مع الدينار.
احلالة الرابعة :إن تغري املبيع عند املشرتي ومل يعلم ابلعيب إال بعد التغري
أرش عليه يف
هذه احلالة ذكرها الشافعية ،فقالوا :لو حدث عيب ال يعرف القدمي إال به ُرَّد وال َ
األظهر ،والرأي الثاين عندهم أنه يرد ولكن يرد معه األرش رعاية للجانبني ،والرأي الثالث عندهم أنه
()4

ال يرد أصال.

وقال ابن رشد من املالكية :إن تغري املبيع عند املشرتي ومل يعلم ابلعيب إال بعد تغري املبيع
مبوت أو ٍ
عنده ،فريجع املشرتي على البائع بقيمة العيب إن تغري ٍ
فساد أو ٍ
عتق ،وهذا القول منسوب
()5
إىل فقهاء األمصار ،وقال عطاء بن أيب رابح :ال يرجع يف املوت والعتق بشيء.

( )1ابن إسحاق ،التوضيح شرح خمتصر ابن احلاجب من أول كتاب البيوع إىل هناية الرهن ،دراسة وحتقيق :عبد القاهر دمحم
أمحد ،رسالة دكتوراه111/2 ،؛ البهويت ،كشاف القناع.221/7 ،

( )2الدردير ،أبو الربكات ،أمحد بن دمحم ،الشرح الصغري على أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك ،حتقيق :مصطفى
كمال وصفي ،د.ط( ،القاهرة :دار املعارف1125 ،م)112/3 ،؛ ابن إسحاق ،التوضيح شرح خمتصر ابن احلاجب،

.111/2

( )3املرجع السابق ،

 .52/5

()4الشربيين ،مغين احملتاج،

 .71/2

()5ابن رشد ،بداية اجملتهد،

 .171/2
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وأما إن تغري املبيع يف البيع ،قال مالك :إن ابعه من ابئعه منه مبثل الثمن فال رجوع له ابلعيب ،وإن
ابعه منه أبقل من الثمن رجع عليه بقيمة العيب ،وإن ابعه أبكثر من الثمن نظر؛ فإن كان البائع
األول مدلسا –أي :عاملا ابلعيب -مل يرجع األول على الثاين بشيء ،وإن مل يكن مدلسا رجع األول
()1
على الثاين يف الثمن والثاين على األول أيضا ،وينفسخ البيعان ويعود املبيع إىل ملك األول.
احلالة اخلامسة :أن يرد مجيع املبيعات إن وجد يف أحدها عيب
إذا اشرتى املشرتي أنواعا من املبيعات يف صفقة واحدة فوجد أحدها معيبا ،قال أبو ثور واألوزاعي
والشافعية :ليس له إال أن يرد اجلميع أو ميسك ،إال أن يكون قد مسي ما لكل واحد من تلك األنواع
()2
من القيمة ،فإن هذا مما ال خالف فيه أنه يرد املبيع بعينه فقط ،وإاما اخلالف إذا مل يسم.
وقال احلنفية :إن وجد العيب قبل القبض رد اجلميع أو يقبلها مجيعها ابلثمن املسمى ،وإن
()3
وجده بعد القبض رد املعيب حبصته من الثمن املسمى ولو كان املعيب ما زيد على أصل املعيب.
وقال مالك :ينظر يف املعيب ،فإن كان ذلك وجه الصفقة واملقصود ابلشراء رد اجلميع ،وإن مل
()4
يكن وجه الصفقة رده بقيمته.
()5

وقال سفيان الثوري :يرد املعيب حبصته من الثمن وذلك ابلتقدير.

()1ابن رشد ،مرجع سابق،

 .121/2

()2ابن رشد ،بداية اجملتهد172/2 ،؛ الشربيين ،مغين احملتاج،
( )3حيدر ،درر احلكام شرح جملة األحكام،
( )4ابن رشد ،مرجع سابق،
( )5املرجع

 .21/2

 .351-351/1

 .172/2

السابق .
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الفرع الثاين :شروط الرد ابلعيب
الشرط األول :وجود رضا البائع إن حدث عند املشرتي عيب آخر
هذا الشرط ذكره احلنفية والشافعية ،فقالوا :إن وجد املشرتي عيبا وحدث عنده عيب آخر رجع
يرده كما قبضه دفعا للضرر عن
بنقصان العيب األول وال يرده إال برضا البائع؛ ألن من شرط الرد أن َّ
البائع ،فإذا تعذر ذلك أبن عجز عن استيفاء حقه يف اجلزء الفائت وعن الوصول إىل رأس ماله يثبت
قوم صحيحا ويقوم َمعيبا ،فما
ببدل الفائت دفعا للضرر عنه ،ونقصان العيب أن يُ َّ
له حق الرجوع َ
()1
حصة العيب فريجع هبا من الثمن.
نقص فهو َّ
وإن أصاب العبد عند املشرتي عمى أو عور أو قطع أو شلل ،رد معه ما نقصه أو حبسه،
()2
ورجع بقيمة العيب ،إال أن يقول البائع أان أقبله ابلعيب احلادث فيكون له ذلك.
بسم ٍن مث اطلع على عيب رجع بنقصانه؛ ألن الرد
وإن صبغ الثوب أو خاطه أو َّ
لت السويق َ

الفسخ بدون الزايدة وهي مل تكن يف العقد فريجع ابلنقصان ،وليس للبائع
قد تعذر ألنه ال ميكن
ُ
الرد ابلعيب ،وبعده
متنع َّ
أخذه ملا فيه من الضرر ابملشرتي ،والزايدة املنفصلة احلادثة قبل القبض ال ُ
متنع ،وذلك مثل الولد والعُقر واألرش والثمرة ألهنا مبيعةٌ ُملكت ابلبيع وهي غري مقصودة ليقابلها
ُ
الثمن ،فال ميكن ردها فتبقى ساملة للمشرتي بغري عوض وأنه راب ،وهلذا ال ميلِّك ردها برضا البائع،
ُ
األم ،ولو استهلكه هو أو غريُه ال ترد ،والكسب والغَلَّة ال مينع وتسلَّم للمشرتي
ولو مات الولد يرد َّ
ِّ ()3
الرد جبميع الثمن ،فكذا سالمةُ بدهلا.
ألهنا بدل املنفعة ،وسالمتُها ال متنع َّ
الشرط الثاين :أن حيمل املشرتي مؤنة الرد
هذا الشرط ذكره احلنفية ،قالوا :لو وجد ابملبيع الذي له محل ومؤنة عيبا ورده فمؤنة الرد على
()4
املشرتي.
( )1املوصلي ،االختيار لتعليل املختار21/2 ،؛ الشربيين ،مغين احملتاج.77/2 ،
( )2اللَخمي ،التبصرة ،دراسة وحتقيق :هاشم بن دمحم ،رسالة دكتوراه،
()3املوصلي ،االختيار لتعليل املختار،

 .25-21/2

()4ابن جنيم ،البحر الرائق مع منحة اخلالق،

 .51/5
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ص .52

الشرط الثالث :أن ميسك املبيع حىت حضر البائع دون التصرف منه
هذا الشرط ذكره احلنفية ،فقالوا :لو اطلع على عيب ابلغالم أو الدابة فلم جيد املالك فأطعمه
()1
وأمسكه ومل يتصرف فيه مبا يدل على الرضا ،يرده لو حضر.
وإذا أمسكه بعد االطالع على العيب مع قدرته على الرد كان رضا وهو غريب ،واملعتمد أنه
()2
على الرتاخي.
ولو اشرتى دابة يف دار اإلسالم وخرج عليها غازاي ،واطلع على عيب بغيبة البائع ال يركبها
وإن يف دار احلرب ألنه رضا وإن أمره اإلمام ،لكن إذا قضى أبن الركوب ليس برضا نفذ وأمضاه
()3
القاضي الثاين.
الشرط الرابع :ثبوت العيب عند احتاد احلال
هذا الشرط ذكره احلنفية ،فقالوا :يشرتط جلواز الرد أن يثبت العيب عند احتاد احلال ،أبن فعل اإلابق
أو السرقة أو البول يف الفراش عند البائع واملشرتي حالة الصغر أو حالة الكرب ،أما إذا فعله عند البائع
حالة الصغر ،وعند املشرتي حالة الكرب فليس له الرد ،ألن شرط ثبوت الرد احتاد سبب العيب ،وأنه
خيتلف ابلصغر والكرب ،ألن اإلابق والسرقة من الصغري لِّقلة مباالتِّه وقصور عقله ،ومن الكبري خلبث
طبيعته ،والبول يف الفراش من الصغري لضغف املثانة ،ومن الكبري ٍ
لداء يف بطنه ،فقد اختلف السببان،
فكان العيب الثاين غري األول فال جيب الرد ،خبالف اجلنون حيث له الرد لو ُجن عند البائع يف
()4
الصغر ،وعند املشرتي بعد البلوغ ألن السبب متحد ،وهو آفة ُِّختل الدماغ يف احلالتني.

()1ابن جنيم ،مرجع سابق،
( )2املرجع السابق ،
( )3املرجع السابق ،

 .52/5

 .52/5
 .52/5

( )4املوصلي ،االختيار لتعليل املختار.22-23/2 ،
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الشرط اخلامس :أن يوجد الرضا من مجيع املشرتين إذا كان املشرتي أكثر من واحد
هذا الشرط ذكره أبو حنيفة ،فقال :إذا اشرتى رجالن شياا ،مث اطلعا على عيب به كان عند البائع،
()1
أنه ال ينفرد أحدمها ابلفسخ دون صاحبه ،ولكن عند أيب يوسف ودمحم ينفرد أحدمها ابلفسخ.
وقال مالك يف رواية ابن القاسم والشافعي" :ملن أراد الرد أن يرد –أي مل يشرتط الرضا من
()2
مجيع املشرتين ،-وقيل عن مالك :أنه ليس له أن يرد كما قال أبو حنيفة".
وقال الشافعية يف األظهر عندهم واحلنابلة :إن اشرتى اثنان شياا من ابئع واحد ،فرضي
()3
أحدمها ،فلآلخر رد نصيبه.
الشرط السادس :أن يشرتي مع العلم جبواز الفسخ
هذا الشرط ذكره احلنفية.

()4

الشرط السابع :أن ال يزول العيب قبل الرد
هذا الشرط ذكره احلنفية ،فقالوا :لو زال العيب قبل الفسخ ليس له الرد ،مثل بياض العني إذا اجنلى
()5
واحلمى إذا زالت.

( )1الكاساين ،بدائع الصنائع.321/7 ،
( )2ابن رشد ،بداية اجملتهد.171/2 ،

( )3الشربيين ،مغين احملتاج21/2 ،؛ البهويت ،كشاف القناع.251/7 ،
( )4الكاساين ،بدائع الصنائع.312/7 ،

()5ابن جنيم ،البحر الرائق مع منحة اخلالق،

 .51/5
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يرد املعيب على الفور
الشرط الثامن :أن ّ
()1

هذا الشرط ذكره الشافعية ،وهو قول عند احلنفية ورواية عند احلنابلة.

ولكن قال احلنفية واحلنابلة يف املعتمد عندهم :رد املعيب على الرتاخي )2(،وقال املالكية :ال
()3
بد من الرد خالل يوم أو يومني.
الر ّد ابلعيب يف القانون املالديفي
اثنيا :شروط وحاالت ّ
اشرتط القانون املالديفي الشروط التالية جلواز الرد ابلعيب:
 .1أن ال يوجد مع املبيع سلع أخرى.
()5
 .2أن يثبت العيب عند البائع.
()6
 .3أن ال يسقط اخليار.

()4

الر ّد ابلعيب يف الفقه اإلسالمي والقانون املالديفي
املطلب الثاين :مقارنة ب ن شروط وحاالت ّ
لقد بني الباحث الشروط اليت جيب توفريها لفسخ البيع بسبب وجود العيب يف الفقه اإلسالمي،
والشروط اليت وردت يف القانون املالديفي .وهنا يقارن ما ورد يف الفقه اإلسالمي مبا ورد يف القانون
املالديفي.
أما وجود رضا البائع إن حدث عند املشرتي عيب آخر ،فهو شرط ذكره بعض الفقهاء،
ولكن هذا ال يُشرتط يف القانون املالديفي.
( )1ابن عابدين ،رد احملتار على الدر املختار217-215/7 ،؛ املرداوي ،اإلنصاف،
( )2ابن عابدين ،مرجع سابق217-215/7 ،؛ املرداوي ،مرجع سابق،

 .215/2

 .215/2

( )3الدسوقي ،مشس الدين دمحم ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،د.ط( ،مصر :دار إحياء الكتب العربية ،د.ت)،
 .121/3

( )4ينظر :قانون بيع السلع ،املادة  ،12ص.1-2
( )5ينظر :املرجع السابق ،املادة ،12
( )6ينظر :املرجع السابق ،املادة ،12

ص .1
ص .1-2
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أما أن يعلم املشرتي العيب بعد زوال ملكه إىل غريه مث عاد امللك ،فهو شرط ذكره بعض الفقهاء،
ولكن هذا ال يُشرتط يف القانون املالديفي.
أما أن ال يكون العيب يسريا ،فهو شرط ذكره بعض الفقهاء ،ولكن هذا ال يُشرتط يف القانون
املالديفي.
أما أن حيمل املشرتي مؤنة الرد ،فهو شرط ذكره بعض الفقهاء ،ولكن هذا ال يُشرتط يف
القانون املالديفي.
أما أن ميسك املبيع حىت حضر البائع دون التصرف منه ،فهو شرط ذكره بعض الفقهاء،
ولكن هذا ال يُشرتط يف القانون املالديفي.
أما أن يرى عيبا آخر بعد الصلح ،فهو حالة ذكرها بعض الفقهاء ،ولكن هذه ال تشرتط يف
القانون املالديفي.
أما إن تغري املبيع عند املشرتي ومل يعلم ابلعيب إال بعد التغري ،فهو حالة ذكرها بعض الفقهاء،
ولكن هذه ال تشرتط يف القانون املالديفي.
أما ثبوت العيب عند احتاد احلال ،فهو شرط ذكره بعض الفقهاء ،ولكن هذا ال يُشرتط يف
القانون املالديفي.
أما أن يوجد الرضا من مجيع املشرتايت إذا كان املشرتي أكثر من واحد ،فهو شرط ذكره
بعض الفقهاء ،ولكن هذا ال يُشرتط يف القانون املالديفي.
أما أن يشرتي مع العلم جبواز الفسخ ،فهو شرط ذكره بعض الفقهاء ،ولكن هذا ال يُشرتط
يف القانون املالديفي.
أما أن ال يزول العيب قبل الرد ،فهو شرط ذكره بعض الفقهاء ،ولكن هذا ال يُشرتط يف
القانون املالديفي.

46

أما أن يرد مجيع املبيعات إن وجد يف أحدها عيب ،فهو شرط ذكره بعض الفقهاء ،ولكن هذا ال
يُشرتط يف القانون املالديفي.
أما أن يرد املعيب على الفور ،فهو شرط ذكره بعض الفقهاء ،ولكن هذا ال يشرتط يف
القانون املالديفي.

47

الرجوع ابألرش ب ن الفقه اإلسالمي والقانون املالديفي واملقارنة
املبحث الثاين :شروط وحاالت ّ
بينهما

الرجوع ابألرش( )1يف الفقه اإلسالمي والقانون املالديفي
املطلب األول :شروط وحاالت ّ
الرجوع ابألرش يف الفقه اإلسالمي
أوال :شروط وحاالت ّ
األول :أن يوجد رضا البائع عندما أيخذ املعيب مع النقصان
هذا الشرط ذكره احلنفية ،فقالوا :إذا اطلع املشرتي على عيب إن شاء أخذ املبيع جبميع الثمن ،وإن
يرض به ،وليس له أخذه وأخذ النقصان إال برضا البائع ،ألن األوصاف ال يقابلها
شاء رده؛ ألنه مل َ
شيء من الثمن ابلعقد ،وكذلك لو كان املبيع مكيال أو موزوان ،فوجد ببعضه عيبا ليس له أن ميسك
()2
ويرد املعيب.
اجليد َّ
الثاين :أن يهلك املبيع قبل الرد
هذا الشرط ذكره احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة ،فقالوا :إن هلك املبيع يف يد املشرتي قبل الرد
()3
رجع بنقصان العيب.
وزاد احلنفية :وإن مات العبد أو أعتقه َر َج َع بنقصان العيب ،وكذلك التدبري واالستيالد ،أما
يثبت
املوت فألنه إهناء للملك ،واالمتناع من جهة الشرع ،وأما العتق فهو إهناء أيضا ،ألن امللك إاما ُ
متقرٌر فصار كاملوت ،فقد َّ
يف اآلدمي مؤقتا إىل وقت العتق ،واملنتهي ِّ
تعذر الرد وهذا استحسا ٌن،

( )1األرش :أرش ،ويقال ملا يدفع بني السالمة والعيب يف السلعة أرش ،فهو البدل .ينظر :ابن منظور ،لسان العرب،
 ،51/1/1مادة:

أرش .

()2املوصلي ،االختيار لتعليل املختار،

 .23-22/2

( )3املوصلي ،مرجع سابق25/2 ،؛ القرايف ،الذخرية21/1 ،؛ الشربيين ،مغين احملتاج72/2 ،؛ البهويت ،كشاف القناع،
 .211/7
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يرجع
القياس أن ال يرجع يف العتق ،ألن االمتناع من جهته كالقتل ،ولو أعت َقه على مال أو كاتَـبَه ال ُ
و ُ
()1
كح ِّ
املبدل.
بس َ
ألن َحبس البدل َ
فإن قتل العبد أو أكل الطعام مل يرجع ،أما القتل فألنه وصل إليه عوضه معىن ،وهو ُسقوط
عبده ال يتعلق به ضمان ،وأما األكل فألنه
الضمان عنه ،وعن أيب يوسف :أنه يرجع ،ألن قتل املوىل َ
تعذر الرد بفعل مضمون منه فصار كالقتل ،وقاال :يرجع استحساان ألنه ِّ
َّ
عمل ابملبيع ما هو املقصود

املعتاد فيه ،فصار كاإلعتاق .قلنا –أي :صاحب االختيار لتعليل املختار :-ال اعتبار
منه ابلشراء و ُ
()2
بكون الفعل مقصودا ،فإن املبيع مقصود ابلشراء ،ومع ذلك مينع الرجوع.
خترق ،ولو أكل بعض الطعام ،فكذا اجلواب عنده،
وعلى هذا اخلالف إذا لبس الثوب حىت َّ
وعندمها :أنه يرجع بنقصان العيب يف اجلميع ،وعنهما :يرد ما بقي ويرجع بنقصان ما أكل ألنه ال
فباعه
يضره التَّبعيض وعليه الفتوى ،ويف كل موضع كان للبائع أخذه كالعيب احلادث وحنوهَ ،
املشرتي أو أعتقه مل يرجع ابلنقصان ،ويف كل موضع ليس له أخذه بسبب الزايدة فباعه أو أعتقه
ِّ ِّ
فكسره فوجده فاسدا،
املشرتي رجع ابلنقصان ،ومن اشرتى بطيخا أو خيارا أو جوزا أو بيضا أو حنوه َ
فإن كان ٍ
حبال ال يُنتفع به رجع ِّ
بكل الثمن ألنه ليس مبال ،وإن كان ينتفع به مع الفساد رجع
()3
حادث فريجع ابلنقصان.
عيب
ٌ
ابلنقصان ألنه تعذر الرد ،ألن الكسر ٌ
الثالث :أن ال يكون املبيع مما جيري فيه الراب
هذا الشرط ذكره احلنابلة ،فقالوا :إذا اشرتى مما جيري فيه الراب مبثله ،مث وجده معيبا ،فله الرد أو
()4
اإلمساك جماان –أي :من غري أرش-؛ ألن أخذ األرش يؤدي إىل راب الفضل.
يرض املشرتي إبمساكه معيبا ،لتعذر
وإن تعيَّب أيضا عند ُمش ٍرت ،فسخ
حاكم البيع إن مل َ
ٌ
الفسخ من كل من البائع واملشرتي؛ ألن الفسخ من أحدمها إاما هو الستدراك ظالمته ،لكون احلق
()1املوصلي ،مرجع سابق،
( )2املرجع السابق،
( )3املرجع السابق،

 .25/2

 .27-25/2
 .27-25/2

( )4البهويت ،كشاف القناع.222/7 ،
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يبق طريق إىل التوصل للحق إال بفسخ احلاكم ،فإذا فسخ
له ،وكل منهما هنا احلق له وعليه ،فلم َ
البائع الثمن ،ويطالب املشرتي بقيمة املبيع املعيب بعيبه األول ،ألنه ال ميكن إمهال
احلاكم البيع َّ
رد ُ
يرض إبمساكه معيبا ،ومل ميكنه أخذ أرش
العيب من حيث هو بال رضا وال أخذ أرش واملشرتي مل َ
()1
العيب األول ،وال رده مع أرش العيب احلادث عنده ،إلفضاء كل منهما إىل الراب.
وإن ظهر املشرتي على عيب يف احللي املبيع بزنته دراهم أو يف القفري املبيع مبثله بعد ِّ
تلفه
ورد البائع املوجود وهو الثمن ،وتبقى
العقد ،ألنه وسيلة إىل استدراك ظُالمته َّ
فسخ املشرتي َ
عندهَ ،
متقوما ،أو مثله إن كان مثليا يف ذمة املشرتي ،الستقرار الضمان عليه ،وليس له
قيمة املبيع إن كان َّ
()2
أخذ األرش ،لاال يُفضي إىل الراب.
الرابع :أن يضمن رجل آخر للعيوب
هذه احلالة ذكرها احلنفية ،فقالوا :لو اشرتى عبدا وتقابضا وضمن رجل له عيوبه ،فاطلع على عيب
ورده ال ضمان عليه على قياس قول أيب حنيفة ،ألنه ابطل كضمان العهدة ،ولو ضمن له ضمان
السرقة أو احلرية فوجده مسروقا أو حرا أو اجلنون أو العمى فوجده كذلك رجع على الضامن ابلثمن،
ولو مات عنده وقضى ابلنقص رجع به على ضامن الثمن ،ولو ضمن له حصة ما جيده فيه من
العيب جاز عند أيب يوسف ودمحم إن رد رجع ابلثمن كله ،وإن تعيب عنده رجع حبصة العيب على
الضامن كما يرجع على البائع ،وإن ضمن ما حلقه من الثمن من عهده هذا البيع كان كذلك عند
()3
أيب حنيفة إن استحق رجع ابلثمن.
اخلامس :أن يكون املبيع كفناً للميت وأن يكون املشرتي واراث له
هذه احلالة ذكرها احلنفية ،فقالوا :لو اشرتى ثواب ،وكفن به ميتا ،مث اطلع على عيب به ،فإن كان
املشرتي وارث امليت ،وقد اشرتى من الرتكة يرجع ابلنقصان ،ألن امللك يف الكفن مل يثبت للمشرتي،
وإاما يثبت للميت ،وألن الكفن من احلوائج األصلية للميت ،وقد امتنع رده ابلعيب ،ال من قبل
( )1البهويت ،مرجع سابق.222/7 ،
( )2املرجع السابق.221/7 ،

()3ابن جنيم ،البحر الرائق مع منحة اخلالق،

 .51/5
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املشرتي ،فكان له أن يرجع ابلنقصان ،وإن كان املشرتي أجنبيا فتربع ابلكفن ،مل يرجع ابلنقصان،
()1
ألن امللك يف املشرتي وقع له ،فإذا كفن به ،فقد أخرجه عن ملكه ابلتكفني فأشبه البيع.
السادس :إن كان العيب يف بعض املبيع دون كله
هذه احلالة ذكرها احلنابلة ،فقالوا :إن كان الفاسد من بيض الدجاج أو البطيخ أو اجلوز أو اللوز
وحنوه يف بعض املبيع دون كله ،رجع بقسط الفاسد من الثمن ،فإن كان الفاسد النصف ،رجع
()2
بنصف الثمن ،وإن كان الربع ،رجع بربعه.
السابع :إن ابع املشرتي بعض املبيع غري عامل بعيبه
هذه احلالة ذكرها احلنابلة ،فقالوا :إن ابع املشرتي بعض املبيع غري عامل بعيبه فله أرش الباقي الذي مل
()3
يبعه ،ال رده على البائع؛ لتضرره بتفريق املبيع ،وللمشرتي أرش بعض املبيع كما لو كان ابعه كله.
الرجوع ابألرش يف القانون املالديفي
اثنيا :شروط وحاالت ّ
يضمن البائع املعيب وال ميكن الفسخ فريجع املشرتي ابألرش يف حالة واحدة فقط من منظور القانون
()4
املالديفي ،وهي :إذا قبل املشرتي املبيع ،وأراد أن حيصل األرش للنقصان.

()1ابن جنيم ،مرجع سابق،

 .51/5

( )2البهويت ،كشاف القناع.211/7 ،
( )3البهويت ،مرجع سابق.212/7 ،

( )4ينظر :قانون بيع السلع ،املادة ،12

ص .1-2
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الرجوع ابألرش يف الفقه اإلسالمي والقانون املالديفي
املطلب الثاين :مقارنة ب ن شروط وحاالت ّ
لقد بني الباحث الشروط اليت جيب توفريها إلمضاء البيع أو ضمان العيب يف الفقه اإلسالمي،
والشروط اليت وردت يف القانون املالديفي ،فهنا يقارن بني ما ورد يف الفقه اإلسالمي مبا ورد يف
القانون املالديفي.
أما أن يوجد رضا البائع عندما أيخذ املعيب مع النقصان ،فهو شرط يف الفقه اإلسالمي ،كما هو
شرط يف القانون املالديفي.
ولكن مل يرد ومل يتعرض القانون املالديفي للشروط واحلاالت اآلتية:
 .1أن يهلك املبيع قبل الرد.
 .2أن ال يكون املبيع مما جيري فيه الراب.
 .3أن يضمن رجل آخر للعيوب.
 .2أن يكون املبيع كفناً للميت وأن يكون املشرتي واراث له.
 .1إن كان العيب يف بعض املبيع دون كله.
 .5إن ابع املشرتي بعض املبيع غري عامل بعيبه.
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املبحث الثالث :انتهاء خيار العيب يف البيع ب ن الفقه اإلسالمي والقانون املالديفي واملقارنة
بينهما
املطلب األول :انتهاء خيار العيب يف البيع يف الفقه اإلسالمي والقانون املالديفي
ينتهي خيار العيب عند الفقهاء لعدة أسباب ،من أمهها:
 .1الرضا ابلعيب بعد العلم به.
 .2اسقاط اخليار صرحيا ،أو ما هو يف معىن الصريح.
 .3أن ال يرد املبيع على الفور ،عند القائلني به.
 .2أن يصبح املبيع حمرما على املشرتي ،مثال :لو اشرتى الذمي مخرا وقبضها ،وبه عيب ،مث أسلم،
()1
سقط خيار الرد.
ولكن مل يصرح القانون املالديفي بكيفية انتهاء خيار العيب يف البيع ،ولكن يفهم منه أن سببه
يرجع إىل أمر واحد ،وهو :أن يرضى املشرتي ابلعيب.

()2

املطلب الثاين :مقارنة ب ن انتهاء خيار العيب يف البيع يف الفقه اإلسالمي والقانون املالديفي
وردت أسباب النتهاء خييار العيب يف البيع يف الفقه اإلسالمي ،وورد سبب واحد له يف القانون
املالديفي.
أما الرضا ابلعيب بعد العلم به ،فهو سبب ورد يف الفقه اإلسالمي ،ويف القانون املالديفي
أيضا.
وأما اسقاط اخليار صرحيا ،أو ما هو يف معىن الصريح ،فهو سبب ورد يف الفقه اإلسالمي ،ومل
يورد يف القانون املالديفي.
( )1ابن جنيم ،البحر الرائق مع منحة اخلالق51/5 ،؛ الكاساين ،بدائع الصنائع327-321/7 ،؛ بلعامل ،إقامة احلجة
ابلدليل322/3 ،؛ القرايف ،الذخرية112-11/1 ،؛ الشربيين ،مغين احملتاج72-75/2 ،؛ البهويت ،كشاف القناع،

251-217/7؛ ابن قدامة ،املغين.21-12/5 ،

( )2ينظر :قانون بيع السلع ،املادة  12و،11

ص .5-1
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وأما إبراء املشرتي عن العيب ،فهو سبب ورد عن بعض الفقهاء ،ومل يورد يف القانون املالديفي.
وأما أن يصبح املبيع حمرما على املشرتي ،فهو سبب ورد يف الفقه اإلسالمي ،ومل يورد يف
القانون املالديفي.
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اخلامتة
أوال :النتائج
لقد وصل الباحث من خالل حبثه النتائج اآلتية:
 .1موافقة املدوانت القانونية يف املالديف مع الفقه اإلسالمي يف موضوع خيار العيب يف البيوع.
 .2عدم تعرض القانون املالديفي بعض املسائل اليت حتدثت عنها الفقه اإلسالمي حتت موضوع
خيار العيب يف البيوع ،ولكن حيكم يف تلك األحوال ابلفقه اإلسالمي ،وذلك بناء على الدستور
املالديفي الذي ألزم العمل ابلشريعة اإلسالمية يف األمور اليت مل تتعرض هلا القانون املالديفي.
اثنيا :التوصية
بناء على ما توصلت إليه يف هذا البحث ،أوصي:
 .1للربملان املالديف :أن يقوموا إبضافة مواد قانونية تفسر أحكام خيار العيب اليت وردت يف الفقه
اإلسالمي إىل قانون بيع السلع املالديفي أو إىل قانون مناسب.
 .2للطالب املالديفيني الذين يف مرحلة الدراسات العليا الشرعية :أن يقوموا مبقارنة بقية اخليارات مع
القانون املالديفي.
ويف اخلتام أمحد هللا تعاىل على ما من به علي من إمتام هذا البحث ،وأسأله تعاىل أن جيعل
عملي خالصا لوجهه الكرمي ،وأن ينفعين به يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى هللا بقلب سليم.
وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.
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فهرس اآلايت القرآنية
اآلية
َح َّل اللَّـهُ البَـي َع َو َحَّر َم ِّ
الر َاب
َوأ َ
َوأَش ِّه ُدوا إِّذَا تَـبَايَـعتُم
اي أَيـها الَّ ِّذين آمنُوا َال َأت ُكلُوا أَموالَ ُكم بـيـنَ ُكم ِّابلب ِّ
اط ِّل
َ َ
َ
َ َ
َ َ
إَِّّال أَن تَ ُكو َن ِّجتَ َار ًة َعن تَـَر ٍ
اض ِّمن ُكم
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السورة

رقم اآلية

الصفحة

البقرة

271

13

البقرة

222

13

النساء

21

13

فهرس األحاديث واآلاثر
أطراف احلديث أو األثر
أجل ورهنه درعاً من ٍ
أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص اشرتى طعاما من يهودي إىل ٍ
حديد.
ُ

أن عبد هللا بن عمر ابع غالما له بثماامائة درهم
البيِّعان ابخليار ما مل يتفرقا ،فإن صدقا وبينا بُ ِّ
ورك هلما يف بيعهما ،وإن كذاب وكتما
حمقت بركةُ بيعهما.
سال النيب ملسو هيلع هللا ىلص ما الذي جيوز يف الرضاع من الشهود
ظ وجمنةُ وذُو ا ِّ
جملاز أسواقا يف اجلاهلية ،فلما كان اإلسالم أتّثوا من
كانت عكا ٌ
اح) يف مواسم احلج.
س َعلَي ُكم ُجنَ ٌ
التجارة فيها ،فأنزل هللا( :لَي َ
املسلمون على شروطهم
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الصفحة
13
35
12
21
12
32

فهرس األعالم
الصفحة

اسم
أنس بن مالك

31

عثمان البيت

31

58

فهرس املصادر واملراجع
أ .املراجع العربية
 .1أنس ،مالك1222 ،هـ2113-م ،املوطأ ،حتقيق :سليم بن عيد اهلاليل ،د.ط ،ديب :جمموعة
الفرقان التجارية.
 .2األنصاري ،زكراي1222 ،ه ـ2111-م ،أسىن املطالب يف شرح روض الطالب ،ط ،1بريوت:
دار الكتب العلمية.
 .3البُجريمي ،سليمان بن دمحم1217 ،هـ1115-م ،حاشية البجريمي على اخلطيب ،ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية.

 .2البخاري ،دمحم بن إمساعيل2115 ،م ،صحيح البخاري ،ط ،2الرايض :مكتبة الرشد.
 .1ابن بطال ،أبو احلسني علي بن خلف ،د.ت ،شرح صحيح البخاري ،تعليق :ايسر بن إبراهيم،
د.ط ،الرايض :مكتبة الرشد.
 .5ابن بطوطة ،دمحم بن عبد هللا1217 ،هـ1127-م ،حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب
األسفار ،ط ،1بريوت ،دار إحياء العلوم.
 .7البغوي،أبو دمحم احلسني بن مسعود ،التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي1117 ،م ،حتقيق :عادل
عبد املوجود و علي معوض ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية.
 .2بلعامل ،دمحم ابدي1222 ،ه ـ2117-م ،إقامة احلجة ابلدليل شرح على نظم ابن ابدي
ملختصر خليل ،ط ،1بريوت :دار ابن حزم.
 .1البهويت ،منصور بن يونس2111 ،م ،كشاف القناع عن اإلقناع ،ط ،1الرايض ،وزارة العدل.
 .11البهويت ،منصور بن يونس1227 ،هـ2115-م ،الروض املربع شرح زاد املستقنع ،حتقيق:
عبد هللا الطيار وإبراهيم الغصن وخالد املشيقح ،ط ،2الرايض :دار الوطن للنشر.
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 .11ابن تيمية ،تقي الدين أمحد1225 ،هـ2111-م ،جمموعة الفتاوى ،ط ،3املنصورة :دار
الوفاء.
 .12ابن اجلالب ،أبو القاسم ،عبيد هللا بن احلسني1212 ،هـ1127-م ،التفريع ،حتقيق:
حسني بن سامل الدمهاين ،ط ،1بريوت :دار الغرب اإلسالمي.
.13

مجاعة من علماء اهلند1221 ،ه ـ2111-م ،الفتاوى اهلندية ،ط ،1بريوت :دار الكتب

العلمية.
 .12احلجاج ،مسلم1112 ،م ،صحيح مسلم ،ط ،1الرايض :دار املغىن.
 .11حيدر ،علي1223 ،ه ـ2113-م ،درر احلكام شرح جملة األحكام ،ط ،1الرايض :دار
عامل الكتب.
 .15اخلرشي ،أبو عبد هللا دمحم1317 ،ه ـ ،شرح اخلرشي على املختصر اجلليل ،ط ،2بوالق:
املطبعة الكربى األمريية.
 .17اخلطاب ،دمحم بن دمحم ،د.ت ،مواهب اجلليل لشرح خمتصر اخلليل ،د.ط ،دم :دار عامل
الكتب.
.12

الدردير ،أبو الربكات أمحد بن دمحم1125 ،م ،الشرح الصغري على أقرب املسالك إىل

مذهب اإلمام مالك ،حتقيق :مصطفى كمال وصفي ،د.ط ،القاهرة :دار املعارف.
 .11الدسوقي ،مشس الدين دمحم ،د.ت ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،د.ط ،مصر :دار
إحياء الكتب العربية.
 .21الدمريي ،هبرام بن عبد هللا1221 ،ه ـ2112-م ،الشامل يف فقه اإلمام مالك ،حتقيق:
أمحد بن عبد الكرمي جنيب ،ط ،1القاهرة :مركز جنيبويه للطباعة والنشر والدراسات.
 .21الرازي ،دمحم بن أيب بكر1121 ،م ،خمتار الصحاح ،د.ط ،بريوت ،مكتبة لبنان.
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 .22الرحيباين ،مصطفى بن سعد1211 ،هـ1112-م ،مطالب أويل النهي يف شرح غاية
املنتهى ،ط ،2دمشق :املكتب اإلسالمي.
 .23ابن رشد ،دمحم بن أمحد1212 ،هـ1122-م ،بداية اجملتهد وهناية املقتصد ،ط ،5بريوت:
دار املعرفة.
 .22الرملي ،مشس الدين دمحم بن أمحد1112 ،م ،غاية البيان شرح زبد ابن رسالن ،ط،1
بريوت ،دار الكتب العلمية.
 .21الزبيدي ،أبو بكر بن علي ،د.ت ،اجلوهرة النرية على خمتصر القدوري ،د.ط ،ابكستان:
مكتبة حقانية.
 .25الزبيدي ،دمحم مرتضى1217 ،ه ـ1127-م ،اتج العروس من جواهر القاموس ،حتقيق:
جمموعة من احملققني ،ط ،2الكويت :مطبعة حكومة الكويت.
 .27ابن سعيد ،أبو احلسن علي1171 ،م ،كتاب اجلغرافيا ،حتقيق إمساعيل العريب ،ط،1
بريوت :املكتب التجاري للطباعة والنشر.
 .22السمرقندي ،عالء الدين1211 ،هـ1122-م ،حتفة الفقهاء ،ط ،1بريوت :دار الكتب
العلمية.
 .21سنن أيب داود1212 ،هـ1117-م ،تعليق :عزت عبيد الدعاس و عادل السيد ،ط،1
بريوت :دار ابن حزم.
 .31الشافعي ،دمحم بن إدريس1313 ،هـ ،األم ،د.ط ،بريوت :دار املعرفة.
 .31الشربيين ،مشس الدين دمحم بن اخلطيب1117 ،م ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ
املنهاج ،ط ،1بريوت ،دار املعرفة.
 .32الشوكاين ،دمحم بن علي ،د.ت ،نيل األوطار ،د.ط ،مصر :مطبعة مصطفى احلليب وأوالده.
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 .33شهاب الدين أمحد القليويب ،شهاب الدين أمحد عمرية1115 ،م ،حاشيتان ،ط ،2مصر:
مطبعة مصطفى احلليب وأوالده.
 .32ابن عابدين ،دمحم أمني1223 ،هـ2113-م ،رد املختار على الدر املختار ،حتقيق :عادل
املوجود وعلي معوض ،ط ،1الرايض :دار عامل الكتب.
 .31عبد احلميد الشرواين ،أمحد بن قاسم العبادي ،د.ت ،حواشي حتفة املنهاج بشرح املنهاج،
د.ط ،مصر :املكتبة التجارية الكربى.
 .35العثيمني ،دمحم بن صاحل1225 ،هـ ،شرح رايض الصاحل ن ،د.ط ،الرايض :مدار الوطن
للنشر.
 .37العسقالين ،ابن حجر1215 ،ه ـ1125-م ،تقريب التهذيب ،حتقيق :دمحم عوامة ،د.ط،
سوراي :دار الرشيد.
 .32العيين ،بدر الدين حممود بن أمحد ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،ضبطه وصححه:
عبد هللا حممود دمحم1221 ،هـ2111-م ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية.
.31

ابن الفراء ،أبو يعلى دمحم بن احلسني1211 ،هـ1121-م ،املسائل الفقهية من كتاب

الروايت ن والوجه ن ،حتقيق :عبد الكرمي بن دمحم الالحم ،ط ،1الرايض :مكتبة املعارف.
 .21الفقي ،دمحم علي1215 ،هـ1125-م ،فقه املعامالت دراسة مقارنة ،د.ط ،الرايض :دار
املريخ للنشر.

 .21القرايف ،أمحد إدريس1112 ،م ،الذخرية ،حتقيق :دمحم بوخبزة ،ط ،1بريوت :دار الغرب
اإلسالمي.
 .22القرطيب ،أبو الوليد ابن رشد1212 ،هـ1122-م ،البيان والتحصيل ،حتقيق :أمحد
الشرقاوي و دمحم حجي ،ط ،2بريوت :دار الغرب اإلسالمي.
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 .23ابن قدامة ،موفق الدين1217 ،هـ1117-م ،الكايف ،حتقيق :عبد هللا الرتكي ،ط ،1جيزة:
دار هجر.
 .22ابن قدامة ،موفق الدين1217 ،ه ـ1117-م ،املغين ،ط ،3الرايض :دار عامل الكتب.
 .21ابن القطان ،أبو احلسن1222 ،ه ـ2112-م ،اإلقناع يف مسائل اإلمجاع ،ط ،1القاهرة:
الفاروق احلديثة للطباعة والنشر.
 .25الكاساين ،عالء الدين1222 ،ه ـ2113-م ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،حتقيق:
علي دمحم معوض وعادل أمحد عبد املوجود ،ط ،2بريوت :دار الكتب العلمية.
 .27ابن كثري ،عماد الدين أبو الفداء2111 ،م ،تفسري القرآن العظيم ،حتقيق :مصطفى السيد
دمحم ودمحم السيد رشاد ودمحم العجماوي وعلي الباقي ،ط ،1جيزة :مؤسسة قرطبة.
 .22دمحم ،أسعد كمال2113 ،م ،خيار العيب يف الفقه اإلسالم ،جامعة سامراء ،جملة سر من
رأى ،العدد  .31
 .21املرداوي ،علي بن سليمان1212 ،هـ1117-م ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من
اخلالف ،حتقيق :دمحم حسن الشافعي ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية.
.11

املزي ،يوسف بن الزكي1211 ،ه ـ1121-م ،هتذيب الكمال مع حواشيه ،حتقيق :بشار

عواد معروف ،ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة.
 .11مصنف عبد الرزاق1213 ،هـ ،حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي ،ط ،2بريوت :املكتب
اإلسالمي.
 .12ابن مفلح ،برهان الدين إبراهيم1217 ،ه ـ1117-م ،املبدع شرح املقنع ،ط ،1بريوت:
دار الكتب العلمية.
 .13منصور ،أنيس ،د.ت ،حول العامل يف  511يوم ،ط ،22القاهرة :املكتب املصري احلديث.
 .12ابن منظور ،دمحم بن املكرم ،د.ت ،لسان العرب ،د.ط ،القاهرة :دار املعارف.
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 .11املوصلي ،عبد هللا بن حممود1231 ،هـ2111-م ،االختيار لتعليل املختار ،حتقيق :شعيب
األرنؤوط وأمحد دمحم وعبد اللطيف حرز هللا ،ط ،1دمشق :دار الرسالة العاملية.
 .15موطأ مالك1221 ،هـ2112-م ،حتقيق :دمحم مصطفى األعظمي ،ط ،1أبو ظيب :مؤسسة
زايد.
 .17ابن جنيم ،زين الدين1212 ،هـ1117-م ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق مع منحة
اخلالق ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية.
 .12النفراوي ،أمحد بن غنيم1117 ،م ،الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين،
ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية.
 .11النووي ،أبو زكراي حمي الدين بن شرف ،د.ت ،اجملموع شرح املهذب ،د.ط ،جدة :مكتبة
اإلرشاد.
 .51وزارة األوقاف والشاون اإلسالمية1211 ،هـ1111-م ،املوسوعة الفقهية ،ط ،2الكويت:
طباعة ذات السالسل.
 .51اهليثمي ،نور الدين علي بن أيب بكر1212 ،هـ1112-م ،بغية الرائد يف حتقيق جممع
الزوائد ومنبع الفوائد ،حتقيق :عبد هللا دمحم الدرويش ،د.ط ،بريوت :دار الفكر.
اجملالت والدورايت:
 .52احلجاحجة ،جابر إمساعيل1231 ،هـ2111-م ،شروط ضمان العيوب يف الفقه
اإلسالمي –البيع أمنوذجا ،-اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،العدد األول.
 .53رسن ،قاسم هيال2112 ،م ،شروط العيب يف املبيع دراسة مقارنة ب ن الفقه الوضعي
العريب والفقه اإلسالمي ،جامعة اببل ،جملة جامعة اببل للعلوم الصرفة والتطبيقية ،العدد الثالث.

64

الرسائل اجلامعية:
 .52ابن إسحاق ،خليل1222 ،هـ ،التوضيح شرح خمتصر ابن احلاجب من أول كتاب البيوع
إىل هناية الرهن ،دراسة وحتقيق :عبد القاهر دمحم أمحد ،رسالة دكتوراه ،كلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية ،السعودية :جامعة أم القرى.
 .51حكمي ،حافظ دمحم2113 ،م ،خيار العيب وتطبيقاته املعاصرة يف الفقه اإلسالمي ،حبث
تكميلي ماجستري ،كلية العلوم اإلسالمية ،ماليزاي :جامعة املدينة العاملية.
 .55اللَخمي ،أبو احلسن علي بن دمحم1221 ،هـ1231-هـ ،التبصرة من كتاب البيوع الفاسدة
إىل آخر كتاب الشهادات ،دراسة وحتقيق :هاشم بن دمحم بن حسني انقور ،رسالة دكتوراه ،كلية

الشريعة والدراسات اإلسالمية ،السعودية :جامعة أم القرى.
 .57نشاجني زاده ،دمحم بن أمحد1232 ،هـ1233-هـ ،نور الع ن يف إصالح جامع الفصول ن،
دراسة وحتقيق :دمحم بن سعد الفايز ،رسالة الدكتوراه ،املعهد العايل للقضاء ،السعودية :جامعة
اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية.
 .52اهلجرسي ،عبد الباسط حممود1225 ،هـ2111-م ،مظاهر احلضارة اإلسالمية يف
املالديف منذ دخول اإلسالم حىت قيام النظام اجلمهوري ،رسالة ماجستري ،معهد الدراسات
والبحوث األسيوية ،مصر :جامعة الزقازيق.
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