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 امللدص العسبي

احلّد هلل رب افًٚدغ ، وافهالة وافسالم ظذ افرشوقل إموغ، 

وظذ آفوف وصوبٚه ف وموـ شوِؽ  _صذ اهلل ظِٔف وشِؿ   _شٔدٕٚ حمّد 

 ضريَف وشٚر ظذ هنجف إػ يقم افديـ.

 ......وهًد 

ؾَِد رشع اهلل شببٕٚف وتًٚػ ظَقد ادًٚوضٚت ظذ أشس تَوقم 

واة هوغ افًقضوغ ذم ٕيور افًٚؿوديـ، و َٔوؼ ادسوٚواة يُوقن ظذ ادسوٚ

ًٚ ؾقجٛ أن  ٜ افبدل، ومٚ دام أحد افبدفغ شٚد هسالمٜ ادًَقد ظِٔف وشالم

يُقن أخر شٚدٚ  وذم ظَد افبٔع يدؾع ادنسي افومّـ فٔسوِؿ فوف ادبٔوع 

شٚدٚ مـ أي ظٔٛ، ٕن ؽرضف إٓ ٍوٚع هوٚدبٔع وٓ ي ُٚموؾ إ ٍٚظوف إٓ 

  . (1)هسالمٜ ادبٔع مـ أي ظٔٛ خيؾ أو يَْص مـ ذفؽ إٓ ٍٚع

وإذا تسِؿ ادنسي ادبٔع مـ افبٚئع ثؿ أضِع ظوذ ظٔوٛ هوف، ؾٕ٘وف 

يُقن فف احلؼ ذم رده إػ افبٚئع وافرجقع ظِٔف هٚفمّـ إذا ـٚن ؿد دؾًف، مٚ 

بٔوع مل يُـ ؿد ضرأ ظذ ادبٔع ادًٔٛ أمرًا أدى إػ تٌره ، ـام فق َٕوص اد

ادًٔٛ أو زاد ؿبؾ افرد، ؾْٓٚ يمقر اف سٚؤل ظـ مدى حؼ ادنسي ذم رد 

 ادبٔع ادًٔٛ.

وأجٔٛ ه٘ذن اهلل ظذ هذا اف سوٚؤل موـ خوالل افدراشوٜ ذم هوذا 

ٝ ظْقإف : ) أثر تٌر ادبٔع ادًٔٛ هٚفَْهٚن أو افزيٚدة  ٞ افذي جًِ افبب

   ذم افٍَف اإلشالمل وافَٕٚقن اددين (.

                                                           

 274ص  5هدائع افهْٚئع فُِٚشٚين، ط دار افُ ٛ افًِّٜٔ هروت . فبْٚن ج(1) 

، ضقاهط افًَد ذم افٍَف اإلشالمل فِدـ قر ظدٕٚن خٚفد افسـامين ط مُ بوٜ 

 . 283دار ادىبقظٚت احلديمٜ جدة ص



 

 أثس تغري املبيع املعيب  بالنقصان أو الصيادة يف الفقى اإلضالمي والقانون املدني (853)

SUMMARY 
In the name of of Allah the Merciful 

Praise be to Allah, the Lord of the Worlds, and 
prayers and peace be upon the faithful Prophet, our 
Prophet Muhammad, peace be upon him and his 
family and companions  .  

                                   After  ..................  
God has enacted the contracts of compensation on 
the basis of equality between the two Awadis in the 
eyes of the two contracts, and achieve equality is the 
integrity of the contract and the safety of the 
allowance, and as long as one of the alternatives is 
safe, the other must be unscathed   , A defect, because 
its purpose is to benefit from the sale and its use is 
not complemented by the safety of the sale of any 
defect that disturbs or reduces that use  .  
  

If the buyer received Sales from the seller and then 
briefed the flaw by it have the right to R. de E. Lee 

Alaba p and refer to it the price if the CTN may pay, 
unless he has undergone a Sales order led to 

the change, as if Sales defective deficiency or 
increased before the response is here The question 

arises as to the right of the buyer to return the 
defective sale . 

And I answer, God willing, to this question through 
the study in this research, which made the title  :

(the impact of sales defective decrease or decrease in 
Islamic jurisprudence and civil law .) 
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 املقدمة
احلّد هلل رب افًٚدغ ، وافهالة وافسالم ظذ افرشوقل إموغ،  

وظذ آفوف وصوبٚه ف وموـ شوِؽ  _صذ اهلل ظِٔف وشِؿ   _شٔدٕٚ حمّد 

 ضريَف وشٚر ظذ هنجف إػ يقم افديـ.

 ......وهًد 

ؾَِد رشع اهلل شببٕٚف وتًٚػ ظَوقد ادًٚوضوٚت ظوذ أشوس تَوقم ظوذ 

ذم ٕير افًٚؿديـ، و َٔؼ ادسٚواة يُوقن هسوالمٜ ادسٚواة هغ افًقضغ 

ًٚ ؾقجٛ أن يُقن  ادًَقد ظِٔف وشالمٜ افبدل، ومٚ دام أحد افبدفغ شٚد

أخر شٚدٚ  وذم ظَد افبٔع يدؾع ادنسي افمّـ فٔسِؿ فف ادبٔع شٚدٚ مـ 

ٓ ي ُٚمؾ إ ٍٚظف إٓ هسالمٜ ادبٔع  أي ظٔٛ، ٕن ؽرضف إٓ ٍٚع هٚدبٔع و

  . (1)أي ظٔٛ خيؾ أو يَْص مـ ذفؽ إٓ ٍٚع مـ
وإذا تسِؿ ادنسي ادبٔع مـ افبٚئع ثؿ أضِع ظذ ظٔٛ هف، ؾٕ٘ف يُقن فوف 

احلؼ ذم رده إػ افبٚئع وافرجقع ظِٔف هٚفمّـ إذا ـٚن ؿد دؾًف، مٚ مل يُـ 

ؿد ضرأ ظذ ادبٔع ادًٔٛ أمراً أدى إػ تٌره ، ـام فق َٕص ادبٔع ادًٔٛ أو 

اد ؿبؾ افرد، ؾْٓوٚ يموقر اف سوٚؤل ظوـ مودى حوؼ ادنوسي ذم رد ادبٔوع ز

 ادًٔٛ.

                                                           

 274ص  5ئع افهْٚئع فُِٚشٚين، ط دار افُ ٛ افًِّٜٔ هروت . فبْٚن جهدا(1) 

، ضقاهط افًَد ذم افٍَف اإلشالمل فِدـ قر ظودٕٚن خٚفود افوسـامين ط مُ بوٜ دار 

 . 283ادىبقظٚت احلديمٜ جدة ص
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وأجٔٛ ه٘ذن اهلل ظذ هذا اف سٚؤل مـ خوالل افدراشوٜ ذم هوذا افببوٞ 

ٝ ظْقإف : ) أثر تٌر ادبٔع ادًٔٛ هٚفَْهٚن أو افزيٚدة ذم افٍَف  افذي جًِ

   اإلشالمل وافَٕٚقن اددين (.

بوٞ إػ هٓٔود ومببموغ وخٚهوٜ ظوذ افْبوق وؿد ؿّٝ ه َسٔؿ هوذا افب

 اف ٚيل:

 ذم تًريػ افًٔٛ ذم افٌِٜ وافٍَف وافَٕٚقن . التنويد:
 "أثر تٌور ادبٔوع ادًٔوٛ هٚفًٔوٛ احلوٚدث ظْود ادنوسي  املبحح األول:

 ."افَْهٚن
 وؾٔف ثالثٜ مىٚفٛ: 

 ذمأثر تٌر ادبٔع ادًٔٛ هٚفًٔوٛ احلوٚدث ظْود ادنوسي ادىِٛ إول: 

 .افٍَف اإلشالمل

ذم أثر تٌر ادبٔوع ادًٔوٛ هٚفًٔوٛ احلوٚدث ظْود ادنوسي ادىِٛ افمٚين: 

 .افَٕٚقن اددين

أثر تٌور  ادىِٛ افمٚفٞ: ادقازٕٜ هغ افٍَف اإلشالمل وافَٕٚقن اددين ذم

 ادبٔع ادًٔٛ هٚفًٔٛ احلٚدث ظْد ادنسي.

  ٚدة.هٚفزي أثر تٌر ادبٔع ادًٔٛ :املبحح الجاني 
 وؾٔف ثالثٜ مىٚفٛ: 

 .ذم افٍَف اإلشالملأثر تٌر ادبٔع ادًٔٛ هٚفزيٚدة  ادىِٛ إول:

 .ذم افَٕٚقن اددينهٚفزيٚدة  أثر تٌر ادبٔع ادًٔٛ ادىِٛ افمٚين:
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أثر تٌر  ادىِٛ افمٚفٞ: ادقازٕٜ هغ افٍَف اإلشالمل وافَٕٚقن اددين ذم

 ادبٔع هٚفزيٚدة.

  .ذـرت ؾٔٓٚ أهؿ ٕ ٚئٟ افببٞ وؿد :اخلامتة
ؾٚهلل أشٖل اف قؾٔؼ وافسداد، وأن يٌٍر زٓتْٚ وئَؾ  :وبعد 

  .ظمراتْٚ، ويرؾع درجٚتْٚ، واهلل مـ وراء افَهد واهلٚدي إػ شقاء افسبٔؾ
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 التنويد
 يف تعسيف العيب يف اللغة والفقى اإلضالمي والقانون املدني

   :أواًل : تعسيف العيب يف اللغة 
، ومجع افًٔٛ أظٔٚب (1)يىِؼ افًٔٛ ذم فٌٜ افًرب ظذ افقصّٜ 

وظٔقب  وافًٔٛ ظذ مًْٔغ، إول حيس ـًٚب احلٚئط وؽره ، إذا 

ورجؾ  0طٓر ؾٔف ظٔٛ ، وافمٚين مًْقي ـَقفؽ ظٚب ؾالن ؾالٕٚ ئًبف

َّٔٚهٜ : وؿَُّٚع ذم افْٚس : ) افًٔٛ وافًٔبٜ (3). جٚء ذم تٚج افًروس(2)ظ

تَقل مٚ ؾٔف مًٚهٜ ومًٚب أي ظٔٛ ويَٚل مقضع  000افقصّٜ وافًٚب 

 ظٔٛ ؿٚل افنٚظر: إٔٚ افرجؾ افذي ؿد ظب ّقه ...  ومٚ ؾٔف فًٔٚب مًٚب. 

ومجع افًٔوٛ أظٔوٚب وظٔوقب ... وظوٚب افقوء واحلوٚئط ظٔبوٚ  

وظب ف إٔٚ وظٚهف ظٔبٚ وظٚهٚ.. وهق مًٔٛ ومًٔقب وؿٚل أهق اهلٔمؿ ذم ؿقفف 

                                                           

م رشـوٜ  1952هو / 1371افَٚمقس ادبٔط فٍِروز آهٚدي و افىبًٜ افمٕٜٚٔ (1) 

ٜ مهىٍك  ٜ ومىبً ، ادًجؿ افقشٔط ط إدارة إحٔٚء 113ص  1افبٚيب احلِبل جمُ ب

ومٚ هًدهٚ ، فسٚن افًرب ٓهـ مْيقر  638ص  2افساث اإلشالمل هدوفٜ ؿىر ج

و ضبًٜ مهقرة ظـ ضبًٜ هقٓق و مىٚهع ـقش ٚ تسقمٚس ورشـٚه.  ؾهؾ افًوغ.  

 ومٚ هًدهٚ. 124ص  2حرف افبٚء ج

ر افُ ٛ افًِّٜٔ و إشوامظِٔٔٚن ٕجٍول مًجؿ مَٚئس افٌِٜ ٓهـ ؾٚرس ط دا (2)

 .189ص 4إيران ج

 1فِزهٔدي و افىبًٜ إوػ هٚدىبًٜ اخلريٜ هّك ؾهؾ افًغ مـ هٚب افبٚء ج(3) 

 .402ص 
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َردْ "تًٚػ  َٖ وَٚؾو َٓ أي أجًِٓوٚ ذات ظٔوٛ يًْول افسؤٍْٜ ..  (1)"ُت َأْن َأِظَٔب

 ورجؾ ظٔبٜ وظٔٚهٜ ـمر افًٔٛ فِْٚس ؿٚل: 

 ـِؽ ذو ظٔٛ وإٔٝ ظٔٚب اشُٝ وٓ تْىؼ ؾٖٕٝ خٔٚب 

 فٔس هذي ظٔٛ وٓ ظٔٚهٜ وصٚحٛ يل حسـ افدظٚهٜ 

 ـ تعسيف العيب يف اصطالح الفقواء:  8

  ظذ افقجف اف ٚيل: ظرف افٍَٓٚء افًٔٛ ه ًٚريػ م ًددة 
هٖٕف: ) ـؾ مٚ يقجٛ َٕهٚن افمّـ ذم ظٚدة  (2)أ و ظرؾف احلٍْٜٔ 

ًٚ أو يسرًا( .   اف جٚر َٕهٕٚٚ ؾٚحن

                                                           

 . 79شقرة افُٓػ مـ أيٜ (1) 

، 274ص  5هدائع افهْٚئع فُِٚشٚين ط دار افُ ٛ افًِّٜٔ هروت و فبْٚن ج (2)

ي فِّرؽْٔوٚين و افىبًوٜ إخورة مىبًوٜ مهوىٍك افبوٚيب اهلدايٜ رشح هدايٜ ادب ود

ص  4، تبٔغ احلَٚئؼ فِزيًِل و ط دار ادًرؾٜ هروت و فبْٚن ج36ص  3احلِبل ج

م دار افُ وٛ 1997هوو / 1418، افببر افرائؼ ٓهوـ ٕجؤؿ و افىبًوٜ إوػ  31

و افىبًوٜ ، رشح ؾ ح افَدير ٓهـ اهلامم  63،  58ص  6افًِّٜٔ هروت و فبْٚن، ج

،  357ص  6م مُ بٜ ومىبًٜ مهىٍك افبٚيب احلِبل ج1970هو / 1389إوػ 

م ادُ بٜ افًِّٜٔ 1980هو / 1400افِبٚب ذم رشح افُ ٚب فٌِّْٔل افدمنَل ط 

، آخ ٔٚر ف ًِٔوؾ ادت وٚر فِّقصوع و افىبًوٜ افمٕٚٔوٜ  19ص  2هروت و فبْٚن ج

 . 18ص  2ٚن جم دار ادًرؾٜ هروت و فب1951ْهو / 1370
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هٖٕف: )مٚ جرت افًٚدة افسالمٜ مْف ممٚ يَْص  (1)ب و وظرؾف ادٚفُٜٔ 

 افمّـ أو ادبٔع أو اف كف أو خيٚف ظٚؿب ف( .

ًٚ هٖٕف: ) ـ (2)ج و وظرؾف افنٚؾًٜٔ  ؾ مٚ يَْص افًغ أو افَّٜٔ َٕه

 يٍقت هف ؽرض صبٔح إذا ؽِٛ ذم جْس ادبٔع ظدمف ( . 

هٖٕف: ) افَْص، وهق مٚ َٕص ذات ادبٔع أو  (3)د و وظرؾف احلْٚهِٜ 

                                                           

افؼح افُبر فِدردير وحٚصٜٔ افدشقؿل و افىبًٜ إوػ دار افُ ٛ افًِّٜٔ  (1)

ٛ اجلِٔؾ فِبىٚب و افىبًٜ افمٚفمٜ 175ص  4هروت و فبْٚن ج هو / 1412، مقاه

و اهلٔئٜ افًٚمٜ  1972، افؼح افهٌر فِدردير ط 429ص  4م دار افٍُر ج1992

، جقاهر اإلـِٔوؾ فززهوري و افىبًوٜ إوػ  67ص  3فنئقن ادىٚهع إمريٜ ج

 . 58ص  2م دار افُ ٛ افًِّٜٔ هروت و فبْٚن ج1997هو / 1418

م 1995هوو / 1415مْٓٚج افىٚفبغ فِْقوي مع مٌْل ادب ٚج فِؼهْٔل ط  (2)

ومووٚ هًوودهٚ ، رشح جووالل افووديـ ادبووع  70ص  2دار افٍُوور هووروت و فبْووٚن ج

ٚ ؿِٔقيب وظّرة ط ص  2م دار افٍُر هروت و فبْٚن ج1995هو / 1415 هبٚصٔ 

ومٚ هًدهٚ ، تُِّٜ ادجّقع فِسبُل و افْٚرش ادُ بٜ افسٍِٜٔ هٚدديْٜ ادْقرة  246

هو / 1407، زاد ادب ٚج هؼح ادْٓٚج فُِرهجل و افىبًٜ افمٕٜٚٔ  309ص  12ج

 .54ص  2م إدارة إحٔٚء افساث اإلشالمل ذم دوفٜ ؿىر ج1987

م دار افُ ٛ 1997هو / 1418بدع رشح ادَْع ٓهـ مٍِح و افىبًٜ إوػ اد(3) 

، ـنووٚف افَْووٚع فِبٓووقط و افىبًووٜ إوػ  84ص  4افًِّٔووٜ هووروت و فبْووٚن ج

، افٍوروع  517ص  2م ظٚمل افُ ٛ فِىبٚظٜ هروت و فبْٚن ج1997هو / 1417

ٜ هروت و فبْوٚن م دار افُ ٛ اف1997ًِّٔهو / 1418ٓهـ مٍِح افىبًٜ إوػ 

م دار إحٔٚء 1998هو / 1419، اإلٕهٚف فِّرداوي و افىبًٜ إوػ  76ص  4ج
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هق مٚ يَْص ؿّٜٔ ادبٔع َٕٔهٜ يَ يض افًرف شالمٜ  ؿّٔ ف ظٚدة. وؿٔؾ

  ادبٔع ظْٓٚ ؽٚفبٚ(.  
 ف : أودى املقازنة بني التعازي

هٚفْير ذم اف ًريػ افٌِقي فًِٔٛ واف ًٚريػ آصىالحٜٔ ظْد 

افٍَٓووٚء ، ييٓوور يل أن تًريووػ افًٔووٛ ذم افٌِووٜ أظووؿ مووـ اف ًووٚريػ 

ًٚ ، وأموٚ  آصىالحٜٔ فٍَِٓٚء ، ٕٕف ي ْٚول افًٔٛ احليس وادًْوقي مًو

 تًٚريػ افٍَٓٚء ؾَد اؿ كت ظذ افًٔٛ احليس ؾَط .

 َٓٚء فًِٔٛ ، ؾُّٔـ أن ٕتِص مْٓٚ أط: أمٚ هٚفْسبٜ ف ًٚريػ افٍ

ٛ افذي يمبٝ فِّنسي رد ادبٔع هق افذي مـ صٖٕف أن   أ و أن افًٔ

ـ أو ظغ ادبٔع، هٔد أن افٍَٓٚء اخ ٍِقا ذم مَدار افَْص افذي  يَْص افمّ

يُّوـ فِّنووسي أن يوورد ادبٔوع هووف، ؾٚحلٍْٔووٜ أضَِوقا افًْووٚن فِّنووسي 

ـٚن افوَْص يسورًا، هتوالف مجٓوقر افٍَٓوٚء ؾٖجٚزوا فف افرد ح ك وفق 

                                                                                                                                          

ومٚ هًدهٚ ، مْ ٓوك اإلرادات ذم مجوع  291ص  4افساث افًريب هروت و فبْٚن ج

م ظٚمل افُ ٛ هروت و فبْٚن 1996هو / 1416ادَْع ٓهـ افْجٚر و افىبًٜ افمٕٜٚٔ 

م دار افٍُر هروت. فبْٚن 1994هو / 1414امٜ ط ، ادٌْل ٓهـ ؿد 272ص  1ج

، افروض ادرهع فِبٓقط مع زاد ادسو َْع فِبجوٚوي وهوق مىبوقع 263ص  4ج

ٜ افمٚمْٜ  ـ حٚصٜٔ افروض ادرهع فِْجدي و افىبً ، مْٚر 441ص  4هو ج1419هّ 

م دار افُ وٛ افًِّٔوٜ 1997هوو / 1418افسوبٔؾ ٓهوـ ضوقيٚن و افىبًوٜ إوػ 

،  450ص  4، حٚصؤٜ افوروض ادرهوع فِْجودي ج 297ص  1ْوٚن جهروت و فب

 .44ص 2هو ج1393ادَْع ٓهـ ؿدامٜ ادَديس و افىبًٜ افمٚفمٜ 



 

 أثس تغري املبيع املعيب  بالنقصان أو الصيادة يف الفقى اإلضالمي والقانون املدني (858)

)ادٚفُٜٔ وافنوٚؾًٜٔ واحلْٚهِوٜ( ؾِوؿ ؤوزوا فِّنوسي افورد إٓ إذا ـوٚن 

ٚ افَْص افٔسر ؾال رد ؾٔف، وهذا مس ٍٚد مـ افًبٚرات  افَْص جسٔام، أم

 افقاردة ذم تًريٍٚهتؿ ادذـقرة إٍٓٚ ورشوحٓٚ.

إذا ـوٚن افًٔوٛ مَْهوٚ ب و ي ٍؼ افٍَٓٚء ذم أن ادرجع دًرؾٜ مٚ  

فًغ ادبٔع أو ؿّٔ ف، هؿ أهؾ اخلزة وافنٖن مـ اف جوٚر وافهوْٚع، وإن 

ـٚن افنٚؾًٜٔ ؿدمقا ؽٚفٛ افْٚس ذم افقؿقف ظذ افٌرض افهبٔح ظذ 

ٓ أهنؿ ردوا إمر ٕهؾ اخلزة ذم حٚفٜ ظجز ؽٚفٛ   افْٚس. أهؾ اخلزة إ
 للنشرتي: فوات الوصف املقصود كالعيب يف ثبوت اخلياز 

ويالحظ أن ؾقات افقصػ ادَهقد ـٚفًٔٛ ذم ثبقت اخلٔٚر 

، ؾّ ك اصسط ادنسي ذم ادبٔع صٍٜ مَهقدة ممٚ ٓ يًد ؾَده (1)فِّنسي

ظٔبٚ ، صح اصساضف وصٚرت هذه افهٍٜ مس بَٜ فِّنسي، يمبٝ فف 

خٔٚر افٍسخ ظْد ظدم وجقدهٚ ذم ادبٔع ، وممؾ ذفؽ أن ينسط ذم افداهٜ 

ٚ مهالجف، أو ذم افٍٓد إٔف صٔقد، أو ذم إرض أو افمقب إٔف ظؼة أهن

 أذرع، ومٚ أصبف هذا. 

وظذ ذفؽ ؾ٘ذا طٓر فِّنسي أن ادبٔع ظذ خالف مٚ اصوسط ،  

ؾٕ٘ف يُقن فف اخلٔٚر ذم رده فِبٚئع وافرجقع ظِٔف هٚفمّـ، أو افرضٚ هف وٓ 

ًٚ ؾٔف ؾهٚر هٚفؼو ًٚ مرؽقه . وهوذا (2)ط مسو بَٚيشء فف، ٕٕف رشط وصٍ

                                                           

 .69ص  2مٌْل ادب ٚج فِؼهْٔل ج(1) 

 . 265ص  4ادٌْل ٓهـ ؿدامٜ ج (2)



 

(359)  دللة الشسيعة والقانون   (0441ـ 8102) الجانيالعدد الجالح والجالثون اجمللد  
 

 .(1)هٚٓتٍٚق هغ افٍَٓٚء
 ثالجا ـ تعسيف العيب يف القانون املدني: 

ظرؾٝ حمُّٜ افَْض ادكيٜ افًٔٛ ذم طؾ اف َْغ اددين افَديؿ 

  .(2)هٖٕف: )أؾٜ افىٚرئٜ اف ل ختِق مْٓٚ افٍىرة افسِّٜٔ فِّبٔع (

ة ومـ هذا اف ًريػ ي وح فْٚ أن افًٔٛ آؾٜ ٓ تقجد ظٚد

وهبسٛ إصؾ ذم ممؾ ادبٔع، ـٖن يُقن ادبٔع حٔقإٚ ي بغ مرضف، أو 

ًٚ خنبٔٚ ي وح تسقشف، أو مْزٓ ي بغ تهدع جدرإف  .(3)أثٚث

                                                           

،  31ص  4، تبٔغ احلَٚئؼ فِزيًِل ج 275ص  5هدائع افهْٚئع فُِٚشٚين ج (1)

،  58ص  2، جقاهر اإلـِٔوؾ فززهوري ج 174ص  4ُبر فِدردير جافؼح اف

،  427ص  4، مقاهوٛ اجلِٔوؾ فِبىوٚب ج66ص  3افؼح افهٌر فِدردير ج

، ادٌْول 69ص  2، مٌْل ادب وٚج فِؼوهْٔل ج 294ص  1ادٓذب فِنرازي ج

ٜ ج ـ ؿدام  4، زاد ادس َْع فِبجٚوي مع افروض ادرهع فِبٓقط ج 265ص  4ٓه

 .298ص  1، مْٚر افسبٔؾ ٓهـ ضقيٚن ج 474ص 

 5و جمّقظٜ حمّقد أمحود ظّور و افىًوـ رؿوؿ  1948/  4/  8َٕض مدين ذم (2) 

 . 587ص  296افَٚظدة رؿؿ  5ق ج 17

و جمّقظٜ ادُ ٛ افٍْل و افىًـ رؿؿ  15/5/1969وإير أيوٚ : َٕض مدين ذم 

 .796ص  126افَٚظدة رؿؿ  20ق س  35فسْٜ  263

 1977ط  "افبٔع واف ٖمغ  "د / ظبد افقدود حئل و دروس ذم افًَقد ادسامة (3) 

ٜ افًرهٜٔ ص  ٜ جٚمًٜ افَٚهرة و افْٚرش دار افْٓو ، د / مهىٍك اجلامل و  140مىبً

ٜ ف  1986افبٔع ذم افَٕٚقٕغ افِبْٚين وادكي ط  ، د  214ص  180افدار اجلٚمًٔ



 

 أثس تغري املبيع املعيب  بالنقصان أو الصيادة يف الفقى اإلضالمي والقانون املدني (863)

وإذا ـٚن افًٔٛ آؾٜ خيِق مْٓٚ ادبٔع ظٚدة، ؾٕ٘ف ذم مَٚهؾ ذفؽ مٚ ٓ 

بٚ، خيِق مْف ادبٔع ظٚدة هبٔٞ يٌِٛ وجقده ذم ادبٔع ظذ ظدمف ٓ يً ز ظٔ

 .(1)وممؾ ذفؽ افَش ذم افَىـ واحلل وافساب افَِٔؾ ذم افَّح

وـقن افًٔٛ آؾٜ ضٚرئٜ دمًؾ ادبٔع خم ٍِٚ ظـ حٚف ف ذم افقضع  

افًٚدي، ٓ يًْل أن تَدير وجقد افًٔٛ أو إ ٍٚئف يً ز أمرًا ثٚه ٚ ذم مجٔع 

إمقر، هؾ هذا اف َدير خي ِػ هبسٛ اخ الف أؽراض إصتٚص ذم 

دامٓؿ فزصٔٚء، ؾام يًد ظٔبٚ ذم يشء ٓش تدامف فٌرض مًغ، ٓ اش ت

يً ز ـذفؽ ذم حٚفٜ اش تدامف فٌرض آخر، وممؾ ذفؽ اخلنٛ ادهٚب 

ًٚ إذا ـٚن افٌرض مْف اش تدامف ذم افبْٚء أو افهْٚظٜ،  هٚف سقس يًد مًٔب

 (2) .وٓ يًد ـذفؽ إذا ـٚن افٌرض مْف اش تدامف فِقؿقد

هبذا ادًْك افسٚهؼ يٖخذ صُال مقضقظٔٚ ، وظذ ذفؽ ؾٚفًٔٛ  

حٔٞ يْير إػ مدى صالحٜٔ افقء ادبٔع ذم ذاتف وؿدرتف ظذ  َٔؼ 

                                                                                                                                          

ظٚمل افُ ٛ  1980افىبًٜ افراهًٜ  "افبٔع  ظَد "/ شِٔامن مرؿس و افًَقد ادسامه 

دار  1966، د / حمّد حسـ ؿٚشؿ و ادقجز ذم ظَود افبٔوع ط  395ص  213ف 

 . 307اجلٚمًٜ اجلديدة فِْؼ ص 

افْٚرش دار افْٓووٜ  1981د / حمّد فبٔٛ صْٛ و رشح أحُٚم ظَد افبٔع ط  (1)

 .  219ص 173افًرهٜٔ ف

 1975ط  "افبٔوع وادَٚيووٜ  "َوقد اددٕٔوٜ د / مجٔؾ افؼوؿٚوي و رشح افً(2) 

 . 211ص  72افْٚرش دار افْٓوٜ افًرهٜٔ ف 



 

(361)  دللة الشسيعة والقانون   (0441ـ 8102) الجانيالعدد الجالح والجالثون اجمللد  
 

 (1)ادَهقدة مْف.  افٌرض أو افٌٚيٜ
فذفؽ تدخؾ ادَْـ، ؾبدد مًْك فًِٔٛ مراظٔٚ ؾٔف مٚ يُّـ أن  

حيدث مـ خالف ذم تَدير وجقد افًٔٛ، ٕ ٔجٜ ٓخ الف افيروف، 

أؽراض إصتٚص ذم اش تدامٓؿ فزصٔٚء اف ل تُقن حمال  وٓخ الف

 (2) .فِبٔع

 مـ اف َْغ اددين احلٚيل ظذ مٚ يٖط:  447ؾْص ذم ادٚدة  

و يُقن افبٚئع مِزمٚ هٚفوامن إذا مل ي قاؾر ذم ادبٔع وؿٝ اف سِٔؿ  1

افهٍٚت اف ل ـٍؾ فِّنسي وجقدهٚ ؾٔف ، أو إذا ـٚن هٚدبٔع ظٔٛ 

ّ ف ، أو مـ ًٍٕف هبسٛ افٌٚيٜ ادَهقدة مس ٍٚدة ممٚ هق يَْص مـ ؿٔ

مبغ ذم افًَد أو ممٚ هق طٚهر مـ ضبًٜٔ افقء أو افٌرض افذي أظد فف، 

 ويوّـ افبٚئع هذا افًٔٛ وفق مل يُـ ظٚدٚ هقجقده. 

و ومع ذفؽ ٓ يوّـ افبٚئع افًٔقب اف ل ـٚن ادنسي يًرؾٓٚ  2 

 بْٔٓٚ هٍْسف فق إٔف ؾبص ادبٔع هًْٚيٜ وؿٝ افبٔع، أو ـٚن يس ىٔع أن ي

افرجؾ افًٚدي ، إٓ إذا أثبٝ ادنسي أن افبٚئع ؿد أـد فف خِق ادبٔع مـ 

 .(3)هذا افًٔٛ ، أو أثبٝ أن افبٚئع ؿد تًّد إخٍٚء افًٔٛ ؽنٚ مْف (

                                                           

د / أمحد ظبد افًٚل أهق ؿريـ و أحُٚم ظَد افبٔع ذم افَٕٚقن اددين ادكي ط  (1)

 . 330ص  1992

 . 211ص  72د / مجٔؾ افؼؿٚوي و افسٚهؼ ف (2) 

وٕهٓٚ : ) افبوٚئع  387/ 313ؼ ادٚدة تَٚهؾ هذه ادٚدة ذم اف َْغ اددين افسٚه(3) 

ضٚمـ فِّنسي افًٔقب اخلٍٔوٜ ذم ادبٔوع إذا ـٕٚوٝ توَْص افَّٔوٜ اف ول اظ زهوٚ 

 395/  320وادوٚدة  0ادنسي أو دمًؾ ادبٔع ؽر صٚفح ٓش ًامفف ؾٔام أظود فوف( 



 

 أثس تغري املبيع املعيب  بالنقصان أو الصيادة يف الفقى اإلضالمي والقانون املدني (863)

وذم ضقء هذا افْص ، يٍرق افٍَف ادكي هغ صقرتغ مـ صقر 

 : (1)افًٔٛ

 الصوزة األوىل : 
، وهذه افهقرة "أؾٜ افىٚرئٜ  "وهل همؾ افًٔٛ هًّْٚه افدؿٔؼ 

تْٚوف ٓٚ حمُّٜ افَْض ادكيٜ ذم طؾ افَٕٚقن اددين افَديؿ، وؿد هْٔ ٓٚ 

  . (2)هٚف ٍهٔؾ إٍٓٚ

                                                                                                                                          

واف ل ٕهٝ ظذ إٔوف: )ٓ وجوف فووامن افبوٚئع إذا ـوٚن افًٔوٛ طوٚهرًا أو ظِوؿ هوف 

ًٚ(ادن   0سي ظِام حََٔٔ

وهذه ادٚدة تَٚهؾ ذم ٕهقص افَٕٚقن اددين هٕٚؿىٚر افًرهٜٔ ، ادقاد اف ٚفٜٔ : موٚدة 

 0تقٕيس  647شقداين و  384ظراؿل و  558شقري و  415فٔبل   و 436

 1983ادس نٚر/ إٔقر افًّرويس و اف ًِٔؼ ظذ ٕهقص افَٕٚقن اددين ادًودل ط 

 0 206ص  2ج دار ادىبقظٚت اجلٚمًٜٔ

ومٚ هًدهٚ ، د / شِٔامن مرؿس  211ص 72راجع : د / مجٔؾ افؼؿٚوي ف  (1)

، د / ظبد ادًْؿ افبودراوي و ظَود افبٔوع ذم افَوٕٚقن  396ص  213افسٚهؼ     ف 

هو  1387، د / ظبد افًزيز ظٚمر و ظَد افبٔع ط  504ص  335ف  1960اددين ط 

ٜ ف م ادىبًٜ افًٚدٜٔ و افْٚرش د1967/  ٜ افًرهٔ ، د/ ظبد  291ص  198ار افْٓو

 214ص  180،    د / مهىٍك اجلامل و افسٚهؼ ف 140افقدود حئل و افسٚهؼ ص 

ومٚ هًدهٚ ، د/حمّد ظع ظّران و افقجٔز ذم رشح أحُٚم ظَد افبٔوع و افْوٚرش دار 

، د/أمحد ظبود افًوٚل  أهوق ؿوريـ و افسوٚهؼ ص 274ص  131افْٓوٜ افًرهٜٔ ف 

330 :337. 

 ومٚ هًدهٚ. 8إير إٍٓٚ ص  (2)



 

(363)  دللة الشسيعة والقانون   (0441ـ 8102) الجانيالعدد الجالح والجالثون اجمللد  
 

  الصوزة الجانية للعيب: 
وتُقن ذم حٚفٜ تِػ صٍٜ ذم ادبٔع ـٍؾ افبٚئع فِّنسي وجقدهٚ        

مدين افسٚهَٜ  447/1ٝ ظِٔٓٚ رصاحٜ ادٚدة ؾٔف، وهذه افهقرة ٕه

افذـر، وافذي ي بغ مْٓٚ أن افَٕٚقن يسقي هغ افًٔٛ هٚدًْك افدؿٔؼ أي 

، إذ (1)أؾٜ افىٚرئٜ، وهغ ختِػ افهٍٜ اف ل يٍُِٓٚ افبٚئع فِّنسي

يرتٛ ظذ ختٍِٓٚ افوامن ح ك وفق مل يُـ هذا اف تِػ منُاًل فًٔٛ 

يُـ افًٔٛ ظذ درجٜ مـ اجلسٚمٜ تس قجٛ هٚدًْك افدؿٔؼ، أو مل 

افوامن ـام ذم افًٔٛ هًّْٚه افدؿٔؼ  ؾّجرد ختِػ صٍٜ ـٍِٓٚ افبٚئع 

فِّنسي تس ِزم افوامن ح ك وفق مل تُـ ذم حد ذاهتٚ ظٔبٚ هٚدًْك 

 .(2)افدؿٔؼ

وهبذا ؿوٝ حمُّٜ افَْض ادكيٜ ؾَٚفٝ: ) ضامن افبٚئع 

مًْٔٚ مـ افريع يً ز ـٍٚفٜ مـ  فِّنسي إؽالل افًَٚر ادبٔع ؿدراً 

 "مـ افَٕٚقن اددين هَقهلٚ  447ادنسي فهٍٜ ذم ادبٔع ممٚ تًْٔف ادٚدة 

يُقن افبٚئع مِزمٚ هٚفوامن إذا مل ي قاؾر ذم ادبٔع وؿٝ اف سِٔؿ افهٍٚت 

 . "اف ل ـٍؾ فِّنسي وجقدهٚ ؾٔف

ُـ ظٔبٚ وختِػ افهٍٜ اف ل ـٍؾ افبٚئع وجقدهٚ ذم ادبٔع وإن مل ي

ذم ادبٔع هًّْٚه اف َِٔدي افدؿٔؼ ٕن افًٔٛ اخلٍل ـام ظرؾ ف هذه 

                                                           

 .212ص  72د / مجٔؾ افؼؿٚوي ف (1) 

 . 222ص  188د / مهىٍك اجلامل ف (2) 



 

 أثس تغري املبيع املعيب  بالنقصان أو الصيادة يف الفقى اإلضالمي والقانون املدني (864)

ادبُّٜ هق أؾٜ افىٚرئٜ اف ل ختِق مْٓٚ افٍىرة افسِّٜٔ فِّبٔع، إٓ إٔف 

وؿد احلؼ ادؼع حٚفٜ ختِػ افهٍٜ هٚفًٔٛ اخلٍل وأجرى ظِٔٓٚ أحُٚمف 

ئع ذم حٚفٜ ختِػ ؾٔام خي ص هَقاظد افوامن، ؾ٘ن رجقع ادنسي ظذ افبٚ

صٍٜ ذم ادبٔع ـٍؾ فف افبٚئع وجقدهٚ ؾٔف إٕام يُقن هدظقى ضامن افًٔقب 

اخلٍٜٔ، وٓ يُقن فِّنسي أن يرجع ظذ افبٚئع ظذ أشٚس إٔف ؿد أخؾ 

 .(1)(000هٚف زام آخر مس َؾ ظـ اف زامف هٚفوامن

ضامن "ـام ؿوٝ حمُّٜ افَْض ادكيٜ ذم حُؿ آخر هٖن: 

إؽالل افًَٚر ادبٔع ؿدرًا مًْٔٚ مـ افريع و وظذ مٚ جرى  افبٚئع فِّنسي

هف ؿوٚء هذه ادبُّٜ و يً ز ـٍٚفٜ مـ ادنسي فهٍٜ ذم ادبٔع ممٚ تًْٔف 

يُقن افبٚئع مِزمٚ هٚفوامن إذا مل "مـ افَٕٚقن اددين هَقهلٚ  447ادٚدة 

 "ؾٔفي قاؾر ذم ادبٔع وؿٝ اف سِٔؿ افهٍٚت اف ل ـٍؾ فِّنسي وجقدهٚ 

وإذ ـٚن افبٚئع و مقرث افىٚظْغ و ؿد ضّـ إؽالل افدور إول مـ 

افًَٚر ادبٔع ؿدرًا مًْٔٚ مـ افريع وؿد روظل هذا اف َدير ذم  ديد افمّـ 

وممٚل ذفؽ  (2)ؾ٘ن ختِػ هذه افهٍٜ ذم افبٔع يقجٛ إفزام افبٚئع هٚفوامن(

                                                           

 263و جمّقظٜ ادُ ٛ افٍْل و افىًوـ رؿوؿ 1969/  5/  15َٕض مدين ذم  (1)

 . 796ص  126افَٚظدة رؿؿ  20ق س  35فسْٜ 

 608افىًوـ رؿوؿ  و جمّقظٜ ادُ ٛ افٍْل و 28/10/1975َٕض مدين ذم (2) 

 .  1346ص  257افَٚظدة رؿؿ  26ق س  40فسْٜ 



 

(365)  دللة الشسيعة والقانون   (0441ـ 8102) الجانيالعدد الجالح والجالثون اجمللد  
 

ًٜٔ تس ِٓؽ ؿدرًا مٚ فق اصسط ادنسي ظذ افبٚئع أن تُقن افسٔٚرة ادب

يسرًا مـ افقؿقد، أو أهنٚ تهؾ إػ رسظٜ أظذ مـ افرسظٜ ادً ٚدة، أو 

يُّْٓٚ افسر ذم افىرق ؽر ادّٓدة، وظْد تسِٔؿ هذه افسٔٚرة إػ 

ادنسي وجدهٚ خٚفٜٔ مـ هذه افهٍٚت اف ل ـٍِٓٚ فف افبٚئع ذم ظَد افبٔع 

ٚفوامن هٚظ بٚر أن هذا ظٔبٚ ، ؾبْٔئذ وقز فِّنسي أن يرجع ظذ افبٚئع ه

ذم افسٔٚرة يقجٛ افوامن ح ك وفق مل يُـ ـذفؽ هبسٛ ادٖفقف ذم 

 اف ًٚمؾ هغ افْٚس.  

وٓ يس ِزم أن تُقن افهٍٚت اف ل ـٍِٓٚ افبٚئع فِّنسي  

مذـقرة رصاحٜ ذم ظَد افبٔع ، هؾ يٍُل ذـرهٚ ضّْٚ ـام ذم افبٔع هٚفًْٜٔ 

سض مىٚهَٜ ادبٔع فًِْٜٔ أو فِّْقذج، أو افبٔع ضبَٚ فّْقذج، حٔٞ يٍ

ًٚ فوامن افبٚئع ًٚ ذم ادبٔع مقجب  .(1)ؾ٘ذا اخ ٍِٝ ادىٚهَٜ اظ ز هذا ظٔب

ووٛ أن يالحظ أن ختِػ افهٍٜ وإن أخذ حُؿ وجقد افًٔٛ 

هٚدًْك افدؿٔؼ، إٓ إٔف يٍسق ظـ افًٔٛ ذم أن افبٚئع ٓ يوّـ ختِػ 

وجقدهٚ ذم ادبٔع، ذم حغ إٔف يوّـ  افهٍٜ إٓ إذا ـٚن ؿد أـد فِّنسي

                                                                                                                                          

ًٚ : َٕض مدين ذم  و جمّقظٜ ادُ ٛ افٍْل و افىًـ رؿؿ  23/4/1970وإير أيو

 . 697، ص 113افَٚظدة رؿؿ  21ق س  36فسْٜ  81

افبٔوع  "د / ظبد افرزاق أمحد افسْٓقري و افقشٔط ذم رشح افَوٕٚقن ادودين ، (1) 

 . 719ص  365، ف 4دار إحٔٚء افساث افًريب هروت و فبْٚن ج ط "وادَٚيوٜ 



 

 أثس تغري املبيع املعيب  بالنقصان أو الصيادة يف الفقى اإلضالمي والقانون املدني (866)

 .(1)مٚ يقجد ذم ادبٔع مـ ظٔقب دون حٚجٜ إػ رشط ذم افًَد

ـام أن ادَْـ مل ينسط ذم حٚفٜ ختِػ افهٍٜ مٚ اصسضف ذم افًٔٛ  

افذي يوّْف افبٚئع مـ وجقب ـقٕف مٗثرًا وخٍٔٚ، إذ أن جمرد ظدم تقاؾر 

 ٚ فوامن افبٚئع.افهٍٜ ذم ادبٔع وؿٝ اف سِٔؿ يُقن مقجب

وهبذا ؿوٝ حمُّٜ افَْض ؾَٚفٝ: ) جرى ؿوٚء هذه ادبُّٜ  

ظذ أن ادؼع وإن ـٚن ؿد أحلؼ حٚفٜ ختِػ افهٍٜ اف ل ـٍِٓٚ افبٚئع 

فِّنسي هٚفًٔٛ اخلٍل وأجرى ظِٔٓٚ أحُٚمف ؾٔام خي ص هَقاظد 

 افوامن إٓ إٔف مل ينسط ذم حٚفٜ ختِػ افهٍٜ مٚ اصسضف ذم افًٔٛ افذي

يوّْف افبٚئع مـ وجقب ـقٕف مٗثرًا وخٍٔٚ إذ جًؾ جمرد ظدم تقاؾر 

افهٍٜ ذم ادبٔع وؿٝ اف سِٔؿ مقجبٚ فوامن افبٚئع م ل ؿٚم ادنسي 

ه٘خىٚره ، شقاء ـٚن ادنسي يًِؿ ه تٍِٓٚ وؿٝ افبٔع أو ٓ يًِؿ ، 

 .(2)وشقاء ـٚن يس ىٔع أن ي بغ ؾقاهتٚ أو ٓ يس ىٔع (

 
                                                           

 . 221ص  174د / حمّد فبٔٛ صْٛ ف  (1)

 608م و جمّقظٜ ادُ ٛ افٍْل و افىًـ رؿؿ 28/10/1975َٕض مدين ذم  (2)

 .1346ص  257افَٚظدة رؿؿ  26ق س  40فسْٜ 

ٜ ادُ ٛ اف19/3/1970ٍْوإير أيوًٚ : َٕض مدين ذم   ل و افىًـ رؿؿ م و جمّقظ

 . 475ص  76افَٚظدة رؿؿ  21ق س  36فسْٜ  14

فسوْٜ  263و جمّقظٜ ادُ ٛ افٍْل و افىًـ رؿؿ  15/5/1969وَٕض مدين ذم 

 ومٚ هًدهٚ . 796ص  126افَٚظدة رؿؿ  20ق س  35



 

(367)  دللة الشسيعة والقانون   (0441ـ 8102) الجانيالعدد الجالح والجالثون اجمللد  
 

 () املبحح األول 
 "أثس تغري املبيع املعيب بالعيب احلادخ عند املشرتي" النقصان

 وؾٔف ثالثٜ مىٚفٛ : 

 ) املطلب األول (
 أثس تغري املبيع املعيب بالعيب احلادخ عند املشرتي يف الفقى اإلضالمي

إذا حدث ذم ادبٔع ظٔٛ ظْد ادنسي أدى إػ َٕهٕٚف، ثؿ اتوح  

ن فِّنسي احلؼ ذم رد ادبٔع إػ إٔف ـٚن مًٔبٚ هًٔٛ ؿديؿ، ؾٓؾ يُق

افبٚئع هسبٛ وجقد هذا افًٔٛ افَديؿ، أم أن حدوث افًٔٛ ظْد 

 ادنسي حيقل دون ذفؽ ويً ز مًٕٚٚ مـ افرد ؟. 

فإلجٚهٜ ظذ هذا اف سٚؤل يٍرق هغ مٚ إذا ـٚن افًٔٛ احلٚدث  

ظْد ادنسي أدى إػ َٕص ذم ظغ ادبٔع ، أم إٔف جمرد َٕص ذم ؿّٜٔ 

 ادبٔع.  

ؾ٘ذا ـٚن افَْص ذم افَّٜٔ فرخص افسًر ذم افسقاق ؾال تٖثر فف،  

 .(1)وٓ يُقن هذا افَْص مًٕٚٚ مـ رد ادنسي ادبٔع هٚفًٔٛ افَديؿ

                                                           

) افَْهٚن هبقافٜ إشوقاق  446ص  4جٚء ذم مقاهٛ اجلِٔؾ فِبىٚب ج (1)

يرد أو يّسؽ وٓ يشء فف وٓ أظِؿ ذم ادوذهٛ ٕوص  ؾال ظزة هف وهق خمر هـ أن

خالف أن حقافٜ إشقاق فٔسٝ هٍقت ذم افرد هٚفًٔٛ ذم مجٔع إٔقاع ادبًٔٚت ٓ 

هٚفزيٚدة  وٓ هٚفَْهٚن وٓ يّْوع افورد هٚفًٔوٛ ظْود ادنوسي ( وإيور ادَودمٚت 

ص  12وجوٚء ذم تُِّوٜ ادجّوقع فِسوبُل ج 572ص2ادّٓدات ٓهـ رصد ج

 ) افَْص احلٚصؾ فرخص افسًر وٕبقه ٓ خالف إٔف ٓ يً ز ( . 227



 

 أثس تغري املبيع املعيب  بالنقصان أو الصيادة يف الفقى اإلضالمي والقانون املدني (868)

وأمٚ إذا ـٚن افَْص ذم ظغ ادبٔع ، ؾ٘ن ـٚن يسرًا ؽر مٗثر ذم 

يوٚ مـ رد افَّٜٔ ؾال تٖثر فف ذم افرد هٚفًٔٛ ، ومـ ثؿ ٓ يُقن مًٕٚٚ أ

 .(1)ادنسي ادبٔع هٚفًٔٛ ، وحُّف حُؿ افذي مل حيدث

وأمٚ إذا ـٚن افَْص ذم ظغ ادبٔع مٗثرًا ذم افَّٜٔ ، ؾَد تبٚيْٝ  

أؿقال افٍَٓٚء ذم أثر ذفؽ ظذ حؼ ادنسي ذم افرد ، ويُّـ أن ٕجّؾ 

 أؿقاهلؿ ذم ذفؽ ظذ ؿقفغ ـٚٔط : 

ذم افًٔٛ افُمر ادترج ادبٔع  (3)ٚفُٜٔواد( 2)ذهٛ احلٍْٜٔ :افَقل إول

                                                           
) ؾٖموٚ موٚ ٓ حيوط موـ  570ص  2جٚء ذم ادَدمٚت ادّٓدات ٓهـ رصود ج(1) 

 افمّـ صٔئٚ فٔسٚرتف أو ٕن ادبٔع ٓ يٍْؽ ظْف ؾٕ٘ف ٓ حُؿ فف ( .

ٜ ادج ٓد ٓهـ رصد ج ؾ٘ن ) افَْهٚن احلٚدث ذم افبدن ،  295ص  2وجٚء ذم هداي

ـٚن يسرًا ؽر مٗثر ذم افَّٜٔ ؾال تٖثر فف ذم افرد هٚفًٔٛ، وحُّف حُؿ افوذي مل 

حيدث ، وهذا ٕص مذهٛ مٚفؽ وؽره ( وإير : ؿقإغ إحُٚم افؼظٜٔ ٓهوـ 

 . 293جزي ص 

ـ ٕجٔؿ ج (2)  283ص  5، هدائع افهْٚئع فُِٚشٚين ج 78ص  6افببر افرائؼ ٓه

، افِبوٚب  34ص  4، تبٔغ احلَوٚئؼ فِزيًِول ج 37 ص 3، اهلدايٜ فِّرؽْٔٚين ج

 5، حٚصٜٔ اهـ ظٚهديـ ج 19ص  2، آخ ٔٚر فِّقصع ج 21ص  2فِدمنَل ج

، رشح ؾو ح  149( ص 522، مرصد احلران دبّد ؿودري هٚصوٚ موٚدة ) 16ص 

حٔٞ جٚء ؾٔف : ) إذا حدث ظْود ادنوسي ظٔوٛ  365ص  6افَدير ٓهـ اهلامم ج

ؽرهٚ ثؿ اضِع ظذ ظٔٛ ـوٚن ظْود افبوٚئع ؾِوف أن يرجوع هَْهوٚن هآؾٜ شامويٜ أو 

افًٔٛ وفٔس فف أن يرد ادبٔع ٕن افرد إرضار هٚفبٚئع ٕٕف خرج ظـ مُِف شٚدٚ ؾِق 

أفزمْٚه هف مًٔبٚ ترضر وٓهد مـ دؾع افرضر ظـ ادنسي ؾ ًغ افرجقع هٚفَْهٚن 

نوسي ؾِوف ذفوؽ ٕٕوف رىض إٓ أن يرىض افبٚئع أن يٖخوذه هًٔبوف احلوٚدث ظْود اد

 هٚفرضر ( .

، افؼوح افهوٌر  211ص  4افؼح افُبر فِودردير وحٚصؤٜ افدشوقؿل ج (3)

، هٌِوٜ افسوٚفؽ  456ص   4، مقاهٛ اجلِٔوؾ فِبىوٚب ج 80ص  3فِدردير ج



 

(369)  دللة الشسيعة والقانون   (0441ـ 8102) الجانيالعدد الجالح والجالثون اجمللد  
 

  (1)وافنٚؾًٜٔ ظـ ادْٚؾع ادَهقدة

                                                                                                                                          
، مَودمٚت اهوـ  123ص  2، افٍقاـف افدواين فٍِْراوي ج 62ص  2فِهٚوي ج

، حٚصؤٜ افًودوي  144ص  5ِٔؾ ج، اخلريش ظذ خم ك خ 576ص  2رصد ج

ٜ و هروت ج   5، رشح مْح اجلِٔؾ فِنٔخ حمّد ظِٔش ج 140ص 2ادُ بٜ افمَٚؾٔ

ٞ جٚء ؾٔف : ) اف ٌر احلٚدث  69ص  2، جقاهر اإلـِٔؾ فززهري ج 193ص  حٔ

هٚدبٔع ظْد منسيف ادترج ادبٔع ظـ افٌرض ادَهقد مْف مٍٔٝ فرده هًٔبف افَديؿ ، 

ه ؾٕٚرش فًِٔٛ افَديؿ حؼ فِّنسي ظذ افبٚئع ....وممؾ فِّترج وإذا ؾٚت رد

وهرم هٍ ح اهلٚء وافراء أي ضًػ افَقة ظـ مجٔوع  00ؾَٚل : ـُز حٔقان صٌر 

ٜ أو أـمرهٚ  وؿىع فنَٜ ؽر مً ٚد ـَالع درـٛ أو ؿالٕس أو رساويالت  00ادًٍْ

 0افبٚئع مدفسٚ أم ٓ ( صٌرة تسس افًقرة ادٌِيٜ وهًض ادتٍٍٜ ؾَط شقاء ـٚن 

،  56ص  4، هنٚيٜ ادب ٚج فِرمع ج 227ص  12تُِّٜ ادجّقع فِسبُل ج(1) 

،  141ص  3، روضٜ افىوٚفبغ فِْوقوي ج 254ص  2حٚصٔ ٚ ؿِٔقيب وظّرة ج

ص  5ومٚ هًدهٚ ، احلٚوي افُبور فِواموردي ج 68ص  3إم فإلمٚم افنٚؾًل ج

، مٌْل ادب ٚج فِؼهْٔل  60ص  2ُرهجل ج، زاد ادب ٚج هؼح ادْٓٚج فِ 257

حٔٞ جٚء ؾٔف : ) وفق حدث هٚدبٔع ظْده أي ادنسي ، ظٔٛ هآؾٜ أو  80ص  2ج

ثؿ أضِع ظذ ظٔٛ ؿديؿ ، شَط افرد ؿٓرًا أي افرد افَٓري ٕٕف أخذه  000ؽرهٚ 

ًٚ  000هًٔٛ ؾال يرده هًٔبغ ، وافرضر ٓ يزال هٚفرضر   ثؿ إن رىض هف افبٚئع مًٔبو

رده ظِٔف هال أرش فِبٚدث ، أو ؿْع هف هال أرش ظـ افَديؿ ، ٕن ادٕٚع مـ افورد 

وإٓ هوٖن مل يورض افبوٚئع هوف مًٔبوٚ ، ؾِٔووؿ  0وهق رضر افبٚئع ؿد زال هرضٚه هف 

ادنسي أرش احلٚدث إػ ادبٔع ويرد أو يٌرم افبٚئع أرش افَديؿ وٓ يرد ادنسي ، 

ؾ٘ن اتٍَٚ ظذ أحدمهٚ  0دهِب غ ورظٚيٜ فِجٕٚبغ ٕن ـال مـ ذفؽ ؾٔف مجع هغ ا

وإٓ أي وإن هَول  000ذم ؽر افرهقي ادبٔع هجْسف ؾذاك طوٚهر ، ٕن احلوؼ هلوام 

ٛ أحدمهٚ افرّد مع أرش احلٚدث وأخر اإلمسٚك مع أرش  ٚ هٖن ضِ افًٔبٚن وتْٚزظ



 

 أثس تغري املبيع املعيب  بالنقصان أو الصيادة يف الفقى اإلضالمي والقانون املدني (873)

ؾوول روايٜ، إػ إٔف ٓ يُقن فِّنسي احلؼ ذم افرد، وفٔس فف  (1)واحلْٚهِووٜ

إٓ إذا رىض افبٚئع أن يٖخذ ادبٔع هًٔبف ، (2)شقى أرش افًٔٛ افَديؿ

 احلٚدث ظْد ادنسي. 

 : دليل هرا القول

صبٚب هذا افَقل فَقهلؿ هٚدًَقل: وهق أن افرد هٚفًٔٛ افَديؿ اش دل أ

ثبٝ إلزافٜ افرضر ظـ ادنسي، وذم افرد ظذ افبٚئع هٚفًٔٛ احلٚدث 

خرج مـ مُِف شِٔام مـ افًٔٛ احلٚدث وظٚد إفٔف   إرضار هف، ٕن ادبٔع

                                                                                                                                          

ق افبٚئع افَديؿ ، ؾٕٚصح إجٚهٜ مـ ضِٛ اإلمسٚك مع أرش افَديؿ شقاء أـٚن ه

 0(  000أم ادنسي دٚ ؾٔف مـ تَرير افًَد 

، ادَْوع  88ص  4، ادبدع ٓهـ مٍِح ج 300ص  4اإلٕهٚف فِّرداوي ج(1) 

ٜ ادَديس ج ـ ؿدام ، مْٚر  80ص  4، تهبٔح افٍروع فِّرداوي ج 46ص  2ٓه

،  85ص  2، افُوٚذم ٓهوـ ؿداموٜ ادَوديس ج 297ص  1افسبٔؾ ٓهـ ضقيٚن ج

ًٚ ثؿ حدث  260ص  4هـ ؿدامٜ جادٌْل ٓ حٔٞ جٚء ؾٔف : ) وـؾ مبٔع ـٚن مًٔب

هف ظْد ادنسي ظٔٛ آخر ؿبؾ ظِّف هٕٚول ؾًـ أمحد رمحف اهلل ؾٔف رواي ٚن إحداهٚ: 

 0فٔس فف افرد وفف أرش افًٔٛ افَديؿ ( 

ًٚ مـ ثّْف (2)  ًٚ ومًٔب ؾَٔقم ادبٔع شِٔام  0إرش : ؿسط مٚ هغ ؿّٜٔ ادبٔع صبٔب

ظـ افًٔٛ افَديؿ ومًٔبٚ هف ؾام ـٚن هْٔٓام مـ ظؼ أو ثّـ أو شدس أو ؽر ذفؽ 

، رشح افًْٚيٜ فِبٚهرط ظذ  297ص  1يرجع هف ظِٔف، مْٚر افسبٔؾ ٓهـ ضقيٚن ج

 0 365ص  6اهلدايٜ ج



 

(371)  دللة الشسيعة والقانون   (0441ـ 8102) الجانيالعدد الجالح والجالثون اجمللد  
 

. ـام أن رشط افرد أن يُقن ادردود (1)مًٔبٚ هف ، وٓ يزال افرضر هٚفرضر

ظْد افرد ظذ افهٍٜ اف ل ـٚن ظِٔٓٚ ظْد افَبض ومل يقجد ٕٕف خرج ظـ 

ًٚ هًٔبغ ؾًٕٚدم رشط  مِؽ افبٚئع مًٔبٚ هًٔٛ واحد ويًقد ظذ مُِف مًٔب

 .(2)افرد ؾال يرد

ؾووول افًٔوووٛ اد قشوووط، وهوووق موووٚ  (3)ذهوووٛ ادٚفُٔووٜ افَقل افمٚين: 

                                                           

ومٚ هًدهٚ ، رشح افًْٚيٜ فِبٚهرط ظذ اهلدايٜ  260ص  4ادٌْل ٓهـ ؿدامٜ ج(1)

 . 365ص  6ج

 .283ص  5دائع افهْٚئع فُِٚشٚين جه (2)

ومٚ هًدهٚ ، هدايٜ ادج ٓد ٓهـ رصد  66ص  2جقاهر اإلـِٔؾ فززهري ج (3)

، اخلوريش ظوذ خم كوو  122ص  2، افٍقاـوف افودواين فٍِْووراوي ج295ص  2ج

ومووٚ هًوودهٚ ، رشح مووْح  140ص  2، حٚصوؤٜ افًوودوي ج 140ص  5خِٔووؾ ج

ؿقإغ إحُٚم افؼظٜٔ ٓهوـ جوزي ،  181ص  5اجلِٔؾ فِنٔخ حمّد ظِٔش ج

حٔٞ جٚء ؾٔوف : ) وتٌور ادبٔوع  204ص  4، افؼح افُبر فِدردير ج 292ص 

ٛ ظْد ادنسي هًٔٛ آخر حدث ظْده إن تقشط هذا احلٚدث هغ ادترج ظـ  ادًٔ

ٛ افَديؿ وفف رده أي ادبٔع ودؾع  ادَهقد وافَِٔؾ ؾِف اف ّسؽ هف وأخذ أرش افًٔ

 ْده ( .أرش احلٚدث ظ

أممِٜ فًِٔوٛ اد قشوط ؾَٔوقل : )  87ص  3ويذـر صٚحٛ افؼح افهٌر ذم ج

وإن حدث هٚدبٔع ادًٔٛ ظْد ادنوسي ظٔوٛ م قشوط هوغ ادتورج ظوـ ادَهوقد 

وافَِٔؾ ، وممِف هَقفوف ـبدوث ظجػ حلٔقان وهق صدة اهلزال وحدوث ظّوك 

  0(00وظقر وظرج وصِؾ هٔد  أو رجؾ 



 

 أثس تغري املبيع املعيب  بالنقصان أو الصيادة يف الفقى اإلضالمي والقانون املدني (873)

ؾووول  (1)وقد وافَوؤِووؾ، واحلْٚهِووٜهٔوووـ ادتووورج ظوووووـ ادَهو

إػ أن فِّنسي اخلٔٚر هغ إمسٚك  (2)افروايووووٜ افمٕٚٔوووووٜ، وافيٚهريوووٜ

ادبٔع وفف أرش افًٔٛ افَديؿ ، وهغ رده ودؾع أرش افًٔٛ احلٚدث 

 ظْده وأخذ افمّـ.

هٔوود أن افيٚهريووٜ ؿووٚفقا إذا اخ ووٚر ادنووسي افوورد ؾووال يوودؾع فِبووٚئع   

 ٚ. صٔئ

 دليل هرا القول : 
  اش دل أصبٚب هذا افَقل هٚفسْٜ وادًَقل: 

ؾام روى ظـ أيب هريرة رىض اهلل ظْف أن افْبل صذ اهلل ظِٔف  ـ أما الطنة: 0

                                                           

،  46ص  2، ادَْوع ٓهوـ ؿداموٜ ادَوديس ج 89ص  4ِوح جادبدع ٓهـ مٍ(1) 

ص  4، تهبٔح افٍروع فِّرداوي ج 305،  300ص  4اإلٕهٚف فِّرداوي ج

 260ص  4، ادٌْل ٓهوـ ؿداموٜ ج 85ص  2، افُٚذم ٓهـ ؿدامٜ ادَديس ج 80

ًٚ ثؿ حدث هف ظْد ادنسي ظٔوٛ  ومٚ هًدهٚ حٔٞ جٚء ؾٔف : )وـؾ مبٔع ـٚن مًٔب

ظِّف هٕٚول ؾًـ أمحد رمحف اهلل ؾٔف رواي ٚن إحدامهٚ  وافمٕٚٔوٜ : فوف افورد  آخر ؿبؾ

 ويرد أرش افًٔٛ احلٚدث ظْده ويٖخذ افمّـ وإن صٚء أمسُف وفف إرش ( .

) ومـ اصسى شًِٜ ؾقجد هبٚ ظٔبٚ وؿد   72ص  9جٚء ذم ادبع ٓهـ حزم ج (2)

ؾًِف أو مـ ؾًؾ ؽره ؾِف افرد ـٚن حدث ظْده ؾٔٓٚ ظٔٛ مـ ؿبؾ اهلل تًٚػ أو مـ 

أو اإلمسٚك وٓ يرد مـ أجؾ مٚ حدث ظْده صٔئٚ وٓ مـ أجؾ مٚ أحدث هق ؾٔوف 

ٚ ٕٕف ذم مُِف وحَف مل ي ًد وٓ طِؿ ؾٔف أحداً وافٌبـ ؿد تَدم ؾِف مٚ ؿد وجٛ  صٔئ

ٛ ظِٔف ذم ذفؽ ؽرامٜ ؿرآن وٓ شْٜ (.  فف مـ رد افٌبـ افذي طِؿ ؾٔف وٕٕف مل يقج



 

(373)  دللة الشسيعة والقانون   (0441ـ 8102) الجانيالعدد الجالح والجالثون اجمللد  
 

وشِؿ ؿٚل : )ٓ تكوا اإلهؾ وافٌْؿ فِبٔع ؾّـ اه ٚظٓٚ هًد ذفؽ ؾٓق 

ردهٚ  هتر افْيريـ مـ هًد أن حيِبٓٚ، إن رضٔٓٚ أمسُٓٚ، وإن شتىٓٚ

ًٚ مـ هر(  .(1)وصٚظ

 ودى االضتدالل : 
أن افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ خر ادنسي هغ إمسٚك ادكاة ، وهغ 

ردهٚ هًد حِبٓٚ ورد ظقض فبْٓٚ وهق صٚع مـ هر ، وهذا ٕص ذم 

 مقضع اخلالف. 

ؾٓق أن هذيـ ظٔبٚن ذم ادبٔع ، حدث أحدمهٚ ظْد افبٚئع،  ـ وأما املعقول : 8

ظْد ادنسي، وـؾ واحد مْٓام ؽر راض هٚف زام مٚ حدث ظْد  وأخر

أخر هَّٔ ف، ؾِام تًٚرض حؼ افبٚئع وحؼ ادنسي ؽِٛ ادنسي 

 وجًؾ فف اخلٔٚر ٕٕف مل يدفس، وافبٚئع ٓ خيِق مـ أمريـ: 

إمٚ أن يُقن مٍرضٚ ذم إٔف مل يس ًِؿ افًٔٛ ويًِؿ هف ادنسي، أو  

ادنسي، وٕن افرد ـٚن جٚئزا ؿبؾ حدوث يُقن ظِّف ؾدفس هف ظذ 

                                                           

م ٍؼ ظِٔف مـ حديٞ مٚفؽ ظـ أيب افزٕٚد ظـ إظرج ظْف ، وافٍِوظ دسوِؿ  (1)

ٕبقه ، ورواه افنوٚؾًل ظْوف هبوذا افٍِوظ ، وفؤس ؾٔوف موـ ، وفووف ضورق وأفٍوٚظ 

 واخ الف ظذ حمّد هـ شريـ ؾٔف، هْٔف افبتٚري ومسِؿ .

، صبٔح مسِؿ  26ص  3م دار افٍُر ج1981هو / 1401صبٔح افبتٚري ط  

م 1987هو/1407، شْـ افْسٚئل ط  166ص  10وي ط دار افٍُر جهؼح افْق

ص  5ومٚ هًدهٚ ، افسوْـ افُوزى فِبَٔٓول ج 253ص7دار احلديٞ هٚفَٚهرة ج

 0ومٚ هًدهٚ  22ص  3، تِتٔص احلبر فًِسَالين ج 318



 

 أثس تغري املبيع املعيب  بالنقصان أو الصيادة يف الفقى اإلضالمي والقانون املدني (874)

 .  (1)افًٔٛ افمٚين ؾال يزول إٓ هدفٔؾ

 السادح: 
وأمٔؾ إػ مٚ ذهٛ إفٔف أصبٚب افَقل افمٚين مـ أن فِّنسي  

اخلٔٚر هغ إمسٚك ادبٔع وفف أرش افًٔٛ افَديؿ، وهغ رده ودؾع أرش 

ن افًٔبغ ؿد افًٔٛ احلٚدث ظْده وأخذ افمّـ، وذفؽ فَقة أدف ٓؿ، وٕ

اش قيٚ وافبٚئع ؿد دفس هف وادنسي مل يدفس ؾُٚن رظٚيٜ جٕٚبف أوػ، ـام 

أن حؼ ادنسي ذم افرد ثٚهٝ هٚفًٔٛ إول ؾال يزول إٓ هدفٔؾ وفٔس ذم 

ادسٖفٜ إمجٚع وٓ ٕص، وافَٔٚس إٕام يُقن ظذ أصؾ وفٔس دٚ ذـره 

 . (2)ِّنسي هبٚففأصبٚب افَقل إول أصؾ، ؾٔبَل جقاز افرد ثٚهٝ ف

                                                           

، 295ص  2، هدايوٜ ادج ٓود ٓهوـ رصود ج261ص  4ادٌْل ٓهـ ؿدامٜ ج(1) 

 .92ِدـ قر حمّد وؾٚ ص هٔقع اف ٌرير واف دفٔس ف

 .261ص  4ادٌْل ٓهـ ؿدامٜ ج(2) 



 

(375)  دللة الشسيعة والقانون   (0441ـ 8102) الجانيالعدد الجالح والجالثون اجمللد  
 

 ) املطلب الجاني (

 أثس تغري املبيع املعيب بالعيب احلادخ عند املشرتي يف القانون املدني

خم ِط ( ظذ إٔف :      399ـٚن اف َْغ اددين افسٚهؼ يْص ذم ادٚدة )

) إذا ـٚن ذم ادبٔع ظٔٛ ؿديؿ وحدث هف هٚفَوٚء وافَدر ظٔٛ جديد هًد 

ًٚ مًْٜٔ  " مـ افبْد افسٚهؼ هًٔف ذم احلٚفٜ إوػ أو  "أي إذا ـٚن ادبٔع ظْٔ

أو إذا ـٚن  "أي إذا مل يُـ ادبٔع ظْٔٚ مًْٜٔ  "هًد تسِّٔف ذم احلٚفٜ افمٕٜٚٔ 

ادبٔع هًد تسِّٔف تٌرت حٚف ف هًٍؾ ادنسي أو هًٍؾ صتص آخر أو 

ٚن هَقة ؿٚهرة ، ؾال يُقن فِّنسي ادذـقر حؼ ذم ؾسخ افبٔع إٓ إذا ـ

افًٔٛ احلٚدث ؿد زال أو ـٚن افبٚئع ؿد ارتٙ هٖخذ ادبٔع مع وجقد 

افًٔٛ اجلديد ؾٔف، إٕام يسقغ فِّنسي أن يىِٛ تَْٔص افمّـ هٚفٍُٜٔٔ 

 ادبْٜٔ إٍٓٚ هؼط ظدم مراظٚة افًٔٛ اجلديد أو اف ٌٔر افذي حهؾ (.  

ن ويٍٓؿ مـ هذا افْص إٔف إذا ـٚن ادبٔع مًٔبٚ هًٔٛ يقجٛ افوام 

، ثؿ حدث هف ظٔٛ آخر ظْد ادنسي، ؾال يُقن فِّنسي احلؼ ذم رد 

ادبٔع إػ افبٚئع ، إٓ إذا زال افًٔٛ احلٚدث أو ريض افبٚئع هٖخذ ادبٔع ظذ 

وافسبٛ ذم حرمٚن ادنسي مـ حؼ ضِٛ افٍسخ ورد ادبٔع ، أن  0ظٔبف

، وح ك ٓ يَِل ادنسي ٓ يس ىٔع أن يرد ادبٔع هٚحلٚفٜ اف ل اش ِّف هبٚ

ظٛء افًٔٛ احلٚدث ظذ ظٚتؼ افبٚئع مٚ دام هذا افًٔٛ ؽر مقجٛ 

فِوامن وٓ يُقن فِّنسي ذم هذه احلٚفٜ شقى احلؼ ذم َٕهٚن افمّـ 



 

 أثس تغري املبيع املعيب  بالنقصان أو الصيادة يف الفقى اإلضالمي والقانون املدني (876)

 .(1)دون افًٔٛ احلٚدث افَْص افذي يَٚهؾ افًٔٛ افَديؿ ؾَط

ذا هٔد أن اف َْغ اددين احلٚيل مل يسٚير اف َْغ اددين افسٚهؼ ذم ه 

 اخلهقص، وذم هذا تَقل ادذـرة اإليوٚحٜٔ فِّؼوع اف ّٓٔدي : 

أن يَْؾ مٚ ؿرره اف َْغ  "اف َْغ اجلديد  ") ومل ير ادؼوع  

م  "هنٖن طٓقر ظٔٛ هٚدبٔع ؿبؾ اف سِٔؿ أو هًده  "افسٚهؼ  "احلٚيل 

م  "وهنٖن طٓقر ظٔٛ جديد ذم ادبٔع  " 392و  390/  317و  316

وهنٖن هالك ادبٔع هسبٛ افًٔٛ افَديؿ أو هسبٛ ظٔٛ  (2)"خم ِط  399

ؾٓذه ـِٓٚ تٍهٔالت  " 401و  323/400م  "جديد أو هبٚدث ؿٓري 

 . (3)حيسـ افرجقع ؾٔٓٚ إػ افَقاظد افًٚمٜ(

وظذ ذفؽ، ؾَد جٚء اف َْغ اددين احلٚيل خٚفٔٚ مـ افْص ظذ  

ر ؾٔف إػ تىبٔؼ مًٚجلٜ حُؿ افًٔٛ احلٚدث ظْد ادنسي، وترك إم

 .(4)افَقاظد افًٚمٜ

وتىبٔؼ افَقاظد افًٚمٜ يَ يض اف ٍرؿٜ هغ مٚ إذا ـٚن افًٔٛ  

                                                           

، إش ٚذ أمحد ٕجٔٛ اهلاليل وافدـ قر  414ص  227د / شِٔامن مرؿس ف (1) 

ذم اف َْغ  "ظَقد افبٔع واحلقافٜ وادَٚيوٜ  "/ حٚمد زـل و رشح افَٕٚقن اددين 

 411ص  411دة ف مىبًٜ افٍجٚفٜ اجلدي 1954افَديؿ واجلديد و افىبًٜ افمٚفمٜ 

 ومٚ هًدهٚ.

 وهل ادٚدة ادذـقرة ذم صدر افهبٍٜٔ افسٚهَٜ. (2)

 .124ص  4جمّقظٜ إظامل اف بوريٜ ج (3)

، د / إٔقر شِىٚن و د /  745ص  376د / ظبد افرزاق أمحد افسْٓقري ف (4) 

 . 314ص  401جالل افًدوي ف 



 

(377)  دللة الشسيعة والقانون   (0441ـ 8102) الجانيالعدد الجالح والجالثون اجمللد  
 

اجلديد احلٚدث ظْد ادنسي ظٔبٚ يسرًا جرى افًرف ظذ اف سٚمح ؾٔف، 

ؾ٘ذا ـٚن افًٔٛ اجلديد احلٚدث ظْد  0وهغ مٚ إذا ـٚن ظٔبٚ جسٔاًم 

ُؾ افسٔٚرة اخلٚرجل ممال ، ؾ٘ن ادنسي ظٔبٚ يسرًا ـتدش خٍٔػ ذم هٔ

   .(1)افٌٚفٛ أن وري افًرف ظذ اف سٚمح ؾٔف

وإذا ـٚن افبٚئع ٓ يوّـ ممؾ هذا افًٔٛ ـام ؿررت ذفؽ ادٚدة 

مدين حغ ؿٚفٝ: ) ٓ يوّـ افبٚئع ظٔبٚ جرى افًرف ظذ اف سٚمح  448

ز وـام ؿٚفٝ ادذـرة اإليوٚحٜٔ فِّؼوع اف ّٓٔدي: )وٓ يً  (2)ؾٔف(

. ؾٕ٘ف مـ هٚب (3)افًٔٛ مٗثرًا إذا ـٚن افًرف ؿد جرى ظذ اف سٚمح ؾٔف (

أوػ أٓ يوّـ ادنسي هذا افًٔٛ إذا حدث ظْده ، وهٚف ٚيل ٓ يُقن 

هذا افًٔٛ افٔسر مًٕٚٚ فِّنسي مـ حَف ذم رد ادبٔع هٚفًٔٛ افَديؿ أو 

 هٚفرجقع ظذ افبٚئع هٚف ًقيض .

ًٚ هٚ  فرجقع إػ افوقاهط اف ل وضً ٓٚ ادٚدة ويزداد إمر وضقح

مدين، حٔٞ اصسضٝ ذم ؾَرهتٚ إوػ ظذ أن يُق: ) هٚدبٔع ظٔٛ  447

يَْص مـ ؿّٔ ف، أومـ ًٍٕف هبسٛ افٌٚيٜ ادَهقدة مس ٍٚدة ممٚ هق مبغ 

                                                           

 . 222ص  176د / حمّد فبٔٛ صْٛ ف (1) 

ة تَٚهؾ ذم ٕهقص افَٕٚقن اددين هٕٚؿىٚر افًرهٜٔ، ادقاد اف ٚفٜٔ : مٚدة هذه ادٚد(2) 

 شقداين .  385فبْٚين و  443ظراؿل و  559شقري و  416فٔبل و  437

 . 227ادس نٚر / إٔقر افًّرويس ص 

 . 110ص  4جمّقظٜ إظامل اف بوريٜ ج (3)



 

 أثس تغري املبيع املعيب  بالنقصان أو الصيادة يف الفقى اإلضالمي والقانون املدني (878)

 (.بًٜٔ افقء أو افٌرض افذي أظد ففذم افًَد أو ممٚ هق طٚهر مـ ض

ًٔٛ ادقجٛ فِوامن، هق افًٔٛ وي بغ مـ هذه افؼوط أن اف 

ادٗثر افذي يَع ذم مٚدة افقء ادبٔع، ؾٚدًٔٚر افذي يٗخذ هف ظْد تَدير 

. وذم (1)جسٚمٜ افًٔٛ هق مًٔٚر مقضقظل وفٔس هًّٔٚر ذاط أو صتيص

 "هذا افهدد تَقل ادذـرة اإليوٚحٜٔ فِّؼوع اف ّٓٔدي: ) أن يُقن 

ويرجع ذم   0ٜ ادبٔع أو ًٍٕفمٗثرًا هبٔٞ يَْص مـ ؿّٔ "أي افًٔٛ 

تَدير ذفؽ إػ مًٔٚر مٚدي، ؾْٔير إػ ؿهد اد ًٚؿديـ ـام هق مبغ ذم 

، وإػ ضبًٜٔ افقء، وإػ افٌرض افذي "أي إػ اإلرادة افيٚهرة  "افًَد 

 . (2)أظد فف(

وإذا ـٕٚٝ هذه افْهقص خٚصٜ هوامن افبٚئع ، ؾ٘هنٚ تْىبؼ مـ  

حيدث ظْد ادنسي إذا ـٚن افًٔٛ تٚؾٓٚ هٚب أوػ ظذ افًٔٛ افذي 

هبٔٞ ٓ يَْص مـ ؿّٜٔ ادبٔع أو مـ ًٍٕف، هؾ إن رظٚيٜ جٕٚٛ ادنسي 

أوػ ذم هذا اخلهقص، ٕن افبٚئع ؿد يُقن ظذ ظِؿ هٚفًٔٛ وٓ يًِؿ هف 

 ادنسي أو يدفس ظِٔف، أمٚ ادنسي ؾِؿ يدفس. 

ّ ف اخلٚصٜ ظْد وهتهقص ؿّٜٔ ادبٔع وٛ أٓ يْير ؾٔف إػ ؿٔ 

                                                           

ظبد افقدود حئول ، د /  717ص  365د / ظبد افرزاق أمحد افسْٓقري ف  (1)

، د / حمّد فبٔٛ صْٛ ف  338ص  185د / حمّد ـٚمؾ مريس ف   ،  144ص 

 . 280ص  135،  د / حمّد ظع ظّران ف  222ص  176

 . 110ص  4جمّقظٜ إظامل اف بوريٜ ج (2)



 

(379)  دللة الشسيعة والقانون   (0441ـ 8102) الجانيالعدد الجالح والجالثون اجمللد  
 

أحد اد ًٚؿديـ، هؾ وٛ أن يْير ؾٔف إػ ادبٔع ذاتف دون اظ بٚر فًِقامؾ 

افنتهٜٔ فِّ ًٚؿديـ، أمٚ هتهقص ادْٚؾع ادَهقدة مـ ادبٔع ؾ٘هنٚ 

تس ٍٚد ـام ذـر افْص ممٚ هق مبغ ذم افًَد، أو ممٚ هق طٚهر مـ ضبًٜٔ 

ضبًٜٔ افقء أو افٌرض افقء أو افٌرض افذي أظد فف، هٔد أن اظ بٚر 

افذي أظد فف ادبٔع، ذم تَدير جسٚمٜ افَْص، يَهد هف اظ بٚر افٌرض 

 افذي ي بدد وؾَٚ فالش ًامل افًٚدي فِقء . 

ويالحظ أن ادًٔٚر افذي أخذ هف اف َْغ اددين احلٚيل، هق مًٔٚر  

مٚدي خي ِػ ظـ ادًٔٚر افذي ـٚن يٖخذ هف اف َْغ اددين افسٚهؼ، حٔٞ 

مْف ظذ أن: ) افبٚئع ضٚمـ فِّنسي افًٔقب  387/ 313ص ذم ادٚدة ٕ

اخلٍٜٔ ذم ادبٔع إذا ـٕٚٝ تَْص افَّٜٔ اف ل اظ زهٚ ادنسي أو دمًؾ 

 ادبٔع ؽر صٚفح فالش ًامل ؾٔام أظد فف ( .

ويٍٓؿ مـ هذا افْص أن اف َْغ اددين افسٚهؼ ـٚن وّع هغ مًٔٚر  

ظدم  "ومًٔٚر مٚدي  "ٜ إػ اظ زهٚ ادنسي افْير إػ افَّٔ "صتيص 

 . (1)"صالحٜٔ ادبٔع ٓش ًامفف ؾٔام أظد فف

                                                           

 جٚء ذم ادذـرة اإليوٚحٜٔ فِّؼوع اف ّٓٔدي مٚ يع:  (1) 

 "يد مٚ إذا ـٚن افًٔٛ مٗثرًا ، أمٚ اف َْغ احلٚيل ) اختذ ادؼوع مًٔٚرًا مٚديٚ ذم  د

ٜ ادبٔع ؾٔام أظد فف  "ؾٚدًٔٚر ؾٔف تٚرة مٚدي  "افسٚهؼ   "وضقرا ذاط  "ظدم صالحٔ

 ( .  "َٕص افَّٜٔ اف ل اظ زهٚ ادنسي 

 . 111ص  4جمّقظٜ إظامل اف بوريٜ ج



 

 أثس تغري املبيع املعيب  بالنقصان أو الصيادة يف الفقى اإلضالمي والقانون املدني (883)

وظذ ذفؽ ؾٕ٘ف إذا تبغ أن افًٔٛ افذي حدث ذم ادبٔع ظْد  

ادنسي ٓ يَْص مـ ؿّٔ ف أو ًٍٕف، أو يَْص أهيام َٕهٕٚٚ تٚؾٓٚ، ؾٕ٘ف ٓ 

فًٔٛ افَديؿ أو افرجقع حيقل دون حؼ ادنسي ذم رد ادبٔع إػ افبٚئع هٚ

ظِٔف هٚف ًقيض، ضٚدٚ أن افبٚئع مل يهبف أي رضر مـ ذفؽ افًٔٛ احلٚدث 

ظْد ادنسي، أو أصٚهف رضر إٓ إٔف تٚؾف ٓ يً د هف، ٕن اف ٚؾف 

 . (1)ـٚدًدوم

أمٚ إذا ـٚن افًٔٛ اجلديد احلٚدث ظْد ادنسي جسٔام، ؾٍٔرق ذم  

 هذا افهدد هغ حٚف غ: 

 ألوىل : احلالة ا
إذا ـٚن افًٔٛ اجلديد ٕنٖ هسبٛ أجْبل ، وذم هذه احلٚفٜ ٓ  

يسَط حؼ ادنسي ذم رد ادبٔع إػ افبٚئع هسبٛ افًٔٛ افَديؿ وافرجقع 

ظِٔف هٚف ًقيض، ٕن هالك ادبٔع هسبٛ أجْبل ٓ يّْع مـ ذفؽ ؾّـ 

 . (2)هٚب أوػ أٓ يّْع مْف حدوث ظٔٛ جديد ظْد ادنسي هسبٛ أجْبل

وفُـ يمقر اف سٚؤل ظـ افنتص افذي ي بّؾ تبًٜ افًٔٛ  

أن افبٚئع ٓ ي بّؾ ذفؽ  لاجلديد احلٚدث هسبٛ أجْبل؟ ومـ افبدهي

. (3)ٕن مٚ حيدث مـ طروف اش مْٚئٜٔ هًد اف سِٔؿ تَع تبً ف ظذ ادنسي

                                                           

 ومٚ هًدهٚ . 217ص  73د / مجٔؾ افؼؿٚوي ف  (1) 

 . 747ص  376/ ظبد افرزاق أمحد افسْٓقري ف د  (2)

 . 295ص  200د / ظبد افًزيز ظٚمر ف  (3)



 

(381)  دللة الشسيعة والقانون   (0441ـ 8102) الجانيالعدد الجالح والجالثون اجمللد  
 

، ٛ إن وجدفذفؽ ؾ٘ن ادنسي يرجع ظذ مـ تسبٛ ذم إحداث هذا افًٔ

ٜ افًٔٛ إذا مل يقجد صتص حدث افًٔٛ اجلديد أو ي بّؾ هق تبً

 . (1)هًٍِف

 :  احلالة الجانية

إذا ـٚن افًٔٛ اجلديد ٕنٖ هسبٛ راجع إػ ادنسي، وذم هذه  

احلٚفٜ يّ ْع ظذ ادنسي رد ادبٔع إػ افبٚئع ، ويَ ك حَف ؾَط ذم 

 . (2)افرجقع ظذ افبٚئع هٚف ًقيض ظـ افًٔٛ افَديؿ مع اش بَٚء  ادبٔع

                                                           

 .294ص  200، د / ظبد افًزيز ظٚمر ف  315ص  75د / شّر تْٚؽق ف (1) 

 . 747ص  376د / ظبد افرزاق أمحد افسْٓقري ف  (2)



 

 أثس تغري املبيع املعيب  بالنقصان أو الصيادة يف الفقى اإلضالمي والقانون املدني (883)

 ) املطلب الجالح ( 
 املواشنة بني الفقى اإلضالمي والقانون املدني 

 يف أثس تغري املبيع املعيب بالعيب احلادخ عند املشرتي
هٚف ٖمؾ ذم افٍَف اإلشالمل وافَٕٚقن اددين هتهقص افًٔٛ  

احلٚدث ظْد ادنسي ، ييٓر فْٚ أن افَٕٚقن اددين ي ٍؼ مع افٍَف 

د ادنسي فِّبٔع هٚفًٔٛ افَديؿ، إذا ـٚن افًٔٛ اإلشالمل ذم جقاز ر

احلٚدث ظْد ادنسي يسرًا ؽر مٗثر ذم افَّٜٔ وحُّف حُؿ افذي مل 

 حيدث.

أمٚ إن ـٚن افًٔٛ احلٚدث ظْد ادنسي جسٔاًم ومٗثرًا ذم افَّٜٔ  

ؾَد اخ ِػ افٍَٓٚء ادسِّقن ذم حُؿ رد ادنسي فِّبٔع هٚفًٔٛ افَديؿ 

ػ افَقل هٖن ادنسي هٚخلٔٚر هغ إمسٚك ادبٔع وفف أرش ،ؾذهٛ افبًض إ

افًٔٛ افَديؿ، وهغ رده ودؾع أرش افًٔٛ احلٚدث ظْده وأخذ افمّـ، 

وهذا افَقل هق مٚ شبؼ يل ترجٔبف، وذهٛ افبًض أخر إػ ظدم جقاز 

رد ادنسي فِّبٔع ادًٔٛ، وفٔس فف شقى أرش افًٔٛ افَديؿ إٓ إذا 

ٖخذ ادبٔع هًٔبف احلٚدث ظْد ادنسي ، وهبذا افَقل رىض افبٚئع أن ي

خم ِط  399إخر أخذ اف َْغ اددين افسٚهؼ ـام ٕهٝ ظذ ذفؽ ادٚدة )

 ( افسٚهؼ ذـرهٚ. 

أمٚ اف َْغ اددين احلٚيل ؾٓق وإن ـٚن جٚء خٚفٔٚ مـ افْص ظذ  

 تىبٔؼ مًٚجلٜ حُؿ افًٔٛ احلٚدث ظْد ادنسي، إٓ إٔف ترك إمر ؾٔف إػ

افَقاظد افًٚمٜ، وترتٛ ظذ تىبٔؼ افَقاظد افًٚمٜ اف ٍرؿٜ هغ حٚف غ: 



 

(383)  دللة الشسيعة والقانون   (0441ـ 8102) الجانيالعدد الجالح والجالثون اجمللد  
 

خٚصٜ هبٚفٜ ٕنٖت افًٔٛ اجلديد هسبٛ أجْبل، وذم هذه احلٚفٜ  إوػ

ٓ يسَط حؼ ادنسي ذم رد ادبٔع إػ افبٚئع هٚفًٔٛ افَديؿ، وهذه احلٚفٜ 

ن ادنسي هٚخلٔٚر ت ٍؼ مع مٚ ذهٛ إفٔف افبًض ذم افٍَف اإلشالمل مـ أ

: ت ًِؼ هٚفًٔٛ اجلديد احلٚدث واحلٚفٜ افمٕٜٚٔهغ إمسٚك ادبٔع وهغ رده، 

هسبٛ راجع إػ ادنسي، وذم هذه احلٚفٜ يّ ْع ظذ ادنسي رد ادبٔع إػ 

افبٚئع، وفٔس فف شقى افرجقع ظذ افبٚئع هٚف ًقيض ظـ افًٔٛ افَديؿ 

ؼ مع مٚ ذهٛ إفٔف افبًض أخر مـ مع اش بَٚء ادبٔع، وهذه احلٚفٜ ت ٍ

ؾَٓٚء ادسِّغ مـ ظدم جقاز رد ادنسي فِّبٔع ادًٔٛ وفٔس فف شقى 

 أرش افًٔٛ افَديؿ. 

 
  



 

 أثس تغري املبيع املعيب  بالنقصان أو الصيادة يف الفقى اإلضالمي والقانون املدني (884)

 ) املبحح الجاني (

 أثس تغري املبيع املعيب بالصيادة
 

 ويَْسؿ إػ ثالثٜ مىٚفٛ: 

 ( املطلب األول) 
 ضالميأثس تغري املبيع املعيب بالصيادة يف الفقى اإل

إذا حدثٝ زيٚدة ذم ادبٔع ظْد ادنسي، ؾٓؾ يُقن فف احلؼ ذم رد ادبٔع 

  .هٚفًٔٛ، أم أن طٓقر هذه افزيٚدة يً ز مًٕٚٚ مـ مقإع افرد ؟

فإلجٚهٜ ظذ هذا اف سٚؤل وٛ أن ٍٕرق أوٓ هغ مٚ إذا ـٕٚٝ  

ظذ افًٔٛ أم ؿبؾ  اضالظفهذه افزيٚدة ؿد حدثٝ ظْد ادنسي هًد 

 ظف.اضال

ظذ افًٔٛ، ؾٓذا يُقن  اضالظفؾ٘ذا ـٕٚٝ افزيٚدة حدثٝ هًد  

مًٕٚٚ فف مـ رد ادبٔع هٚفًٔٛ، ٕن حدوث هذه افزيٚدة هًد  ظِّف 

ومـ ثؿ يّ ْع ظِٔف رد ادبٔع ، (1)هٚفًٔٛ، ئٍد رضٚ مْف دٓفٜ هٚفًٔٛ

 .(2)ادًٔٛ إػ افبٚئع

                                                           

 0ومٚ هًدهٚ  88هٔقع اف ٌرير واف دفٔس فِدـ قر حمّد وؾٚ ص  (1)

هذا مٖخقذ مـ ـالم افٍَٓٚء افدال ظذ أن حمؾ اخلالف هْٔٓؿ هوق حودوث و (2)

 افزيٚدة ؿبؾ آضالع ظذ افًٔٛ. 

) ؾو٘ن ؿىوع افموقب  37ص  3ؾّـ ـ ٛ احلٍْٔوٜ . جوٚء ذم اهلدايوٜ فِّرؽْٔوٚين ج

ّٝ افسقيؼ هسّـ ثؿ اضِع ظذ ظٔٛ(  ويٗـد ذفؽ اهـ 0وخٚضف أو صبٌف أمحر أوف



 

(385)  دللة الشسيعة والقانون   (0441ـ 8102) الجانيالعدد الجالح والجالثون اجمللد  
 

ظذ  ضالظفاأمٚ إذا ـٕٚٝ افزيٚدة ؿد حدثٝ ظْد ادنسي ؿبؾ 

افًٔٛ، ؾ٘مٚ أن تُقن هذه افزيٚدة م هِٜ أم مٍْهِٜ، وـؾ واحدة مـ 

وأوضح  .افزيٚدتغ ٓ ختِق مـ أن تُقن م قفدة مـ ادبٔع أو ؽر م قفدة

 احلُؿ ذم ـؾ حٚفٜ هٚف ٍهٔؾ ظذ افْبق اف ٚيل: 

 : أواًل : الصيادة املتصلة

ّـ ذم افداهٜ وـز افنجرة ـٚفسَّ  افزيٚدة اد هِٜ اد قفدة مـ ادبٔعو   1

هْع افرد هٚفًٔٛ وترد هذه  ٓ واحلّؾ ؿبؾ افقضع وافمّرة ؿبؾ اف ٖهر،

                                                                                                                                          

ذـور افٍوٚء  "ؿقفف ؾٚضِع ظذ ظٔوٛ  "ؾَٔقل : )  19ص  5ظٚهديـ ذم حٚصٔ ف ج

ئٍود أن افَىوع و أي ؿىوع افموقب و فوق ـوٚن هًود آضوالع ظوذ افًٔوٛ ٓ يرجوع 

رشح ؾ ح افَدير ٓهوـ   84ص  6هٚفَْهٚن ( وإير: افببر افرائؼ ٓهـ ٕجٔؿ ج

. 150( ص 525، مرصد احلران دبّد ؿدري هٚصوٚ موٚدة ) 367ص  6اهلامم ج

) إن زاد ادبٔع ادًٔٛ  205ص  4ادٚفُٜٔ : جٚء ذم حٚصٜٔ افدشقؿل جومـ ـ ٛ 

أي ظْده ؿبؾ اضالظف ظذ افًٔٛ ( وإير ذم ٍٕس ادًْل هدايٜ ادج ٓد ٓهـ رصد 

 . 293ص  2ج

ٜ : جٚء ذم تُِّٜ ادجّقع فِسبُل ج ـ ـ ٛ افنٚؾًٔ . ) إذا صبغ 242ص  12وم

 افمقب ثؿ اضِع ظذ ظٔٛ ؿديؿ (. 

) إذا اصوسى ثقهوٚ  273ص  4احلْٚهِٜ : جٚء ذم ادٌْول ٓهوـ ؿداموٜ جومـ ـ ٛ 

 ؾهبٌف ثؿ طٓر ظذ ظٔٛ (.



 

 أثس تغري املبيع املعيب  بالنقصان أو الصيادة يف الفقى اإلضالمي والقانون املدني (886)

ذم ؿقل  (2)وادٚفُٜٔ (1)افزيٚدة مع ادبٔع ظْد مجٓقر افٍَٓٚء )احلٍْٜٔ

  ((4)واحلْٚهِٜ (3)وافنٚؾًٜٔ
                                                           

 4ومٚ هًدهٚ ، تبٔغ احلَٚئؼ فِزيًِل ج 284ص  5هدائع افهْٚئع فُِٚشٚين ج (1)

،  18ص  5، حٚصٜٔ اهـ ظٚهديـ ج 103ص  13، ادبسقط فِرسخيس ج 35ص 

،  21ص  2، افِبووٚب فِدمنووَل ج 368ص  6رشح ؾوو ح افَوودير ٓهووـ اهلووامم ج

حٔٞ جٚء  84ص  6، افببر افرائؼ ٓهـ ٕجٔؿ ج 20ص  2آخ ٔٚر فِّقصع ج

ؾٔف : ) افزيٚدة اد هِٜ اد قفدة ـٚفسّـ واجلامل وإجالء هٔٚض افًغ ٓ هْع افرد 

ًٚ فزصؾ ف قفدهٚ مْف مع ظدم إٍهٚهلٚ  ٛ  ذم طٚهر افروايٜ ٕهنٚ هبوٝ تبً هٚفًٔ

 0فٍسخ مل يرد ظذ زيٚدة أصال ( ؾُٚن ا

،  572ص  2، مَدمٚت اهـ رصد ج 454ص  4مقاهٛ اجلِٔؾ فِبىٚب ج(2) 

حٔٞ جٚء ؾٔف : ) وأمٚ افْامء ذم افبدن ممؾ  297ص  2هدايٜ ادج ٓد ٓهـ رصد ج

 0افسّـ ؾَد ؿٔؾ ذم ادذهٛ يمبٝ هف اخلٔٚر فِّنسي وؿٔؾ ٓ يمبٝ ( 

ٚ ؿِٔقيب وظّرة ج 84ص  2مٌْل ادب ٚج فِؼهْٔل ج (3) ،  257ص  2، حٚصٔ 

، زاد  151ص  3، روضوٜ افىوٚفبغ فِْوقوي ج 292ص  1ادٓذب فِنرازي ج

حٔٞ جٚء ؾٔٓٚ  67ص  4، هنٚيٜ ادب ٚج فِرمع ج 63ص  2ادب ٚج فُِرهجل ج

ـ اد هِٜ ـٚفسّـ وـز افنجرة وتًِؿ افهًْٜ وافَرآن  ) وافزيٚدة ذم ادبٔع أو افمّ

ٕصؾ ذم افرد فًدم إمُوٚن إؾرادهوٚ وٕن ادِوؽ ؿود دمودد هٚفٍسوخ ؾُٕٚوٝ ت بع ا

 افزيٚدة اد هِٜ ؾٔف تٚهًٜ فزصؾ ـٚفًَد(.

، ادٌْل  521ص  2، ـنٚف افَْٚع فِبٓقط ج 87ص  4ادبدع ٓهـ مٍِح ج(4) 

ٜ ج ـ ؿدام ـ ؿدامٜ ادَديس ج258ص  4ٓه ٞ جٚء ؾٔف )  84ص  2، افُٚذم ٓه حٔ

ع ٕامء م هال ـٚفسّـ وافُز، واف ًِؿ واحلّؾ وافمّرة ؿبؾ افيٓوقر ، ؾ٘ن ٕام ادبٔ

 وأراد افرد ، رده هزيٚدتف ، ٕهنٚ ٓ تٍْرد ظـ إصؾ ذم ادِؽ ؾِؿ وزئف رده دوهنٚ(.



 

(387)  دللة الشسيعة والقانون   (0441ـ 8102) الجانيالعدد الجالح والجالثون اجمللد  
 

 مبًٔفٕن هذه افزيٚدة تٚهًٜ فزصؾ ه قفدهٚ مْف مع ظدم إٍهٚهلٚ ؾُٕٚٝ 

ًٚ ذم افًَد يُقن تٚهًٚ ذم افٍسخ ، ٕن  ًٚ ، وإصؾ أن مٚ ـٚن تٚهً تبً

افٍسخ رؾع افًَد ؾٍْٔسخ افًَد ذم إصؾ هٚفٍسخ ؾٔف مَهقدًا ، 

ًٚ فالٍٕسٚخ ذم إصؾ  .(1) ويٍْسخ ذم افزيٚدة تبً

ضٜ ذم ـٚفهبغ واخلٔٚ أمٚ افزيٚدة اد هِٜ ؽر اد قفدة مـ ادبٔعـ  2

ًسؾ ذم افسقيؼ، وافبْٚء وؽرس إصجٚر ذم افمقب، وافسّـ واف

 إرض، ؾٓذه ؿد اخ ِػ افٍَٓٚء ؾٔٓٚ ظذ ؿقفغ: 

ذم افَقل  (4)واحلْٚهِٜ (3)وهًض افنٚؾًٜٔ( 2)ذهٛ احلٍْٜٔ :القول األول

                                                           

 6، رشح ؾ ح افَدير ٓهـ اهلوامم، ج 285ص  5هدائع افهْٚئع فُِٚشٚين، ج (1)

 .84ص  6، افببر افرائؼ ٓهـ ٕجٔؿ ج 368ص 

،  35ص  4، تبٔغ احلَٚئؼ فِزيًِل ج 83ص  6افببر افرائؼ ٓهـ ٕجٔؿ ج(2) 

، 103ص  13، ادبسووقط فِرسخيسوو ج285ص  5هوودائع افهووْٚئع فُِٚشووٚين ج

، مرصد احلوران 37ص  3،  اهلدايٜ فِّرؽْٔٚين ج18ص 5حٚصٜٔ اهـ ظٚهديـ ج

ص  6ج ، رشح ؾ ح افَدير ٓهوـ اهلوامم150( ص 525دبّد ؿدري هٚصٚ مٚدة )

حٔٞ جٚء ؾٔف ) ؾ٘ن ـٚن ادنسي ؿىع افمقب وخٚضف أو صبٌف أمحر أو ـٚن  367

ادبٔع شقيَٚ ؾِ ف هسّـ ثؿ اضِع ظذ ظٔٛ رجع هَْهٕٚف ٕٕف ام ْوع افورد هسوبٛ 

 0افزيٚدة اد هِٜ ... وفٔس فِبٚئع أن يٖخذه وإن رىض ادنسي هسك افزيٚدة ( 

ٜ ادجّقع فِسبُل ج(3)  ) إذا صبغ ادنسي افمقب ثؿ  242ص  12جٚء ذم تُِّ

أضِؼ اهـ افهبٚغ وافبْودٕٔجل  ...اضِع ظذ ظٔٛ ؿديؿ ؾ٘ن... زادت افَّٜٔ ؾَد 

 إٔف إذا صبٌف مل يُـ فف رده مهبقؽٚ ويرجع هٕٚرش (. 

،  48ص  2، ادَْع ٓهـ ؿدامٜ ادَديس ج 304ص  4اإلٕهٚف فِّرداوي ج(4) 

حٔٞ جٚء ؾٔف )  93ص  4دبدع ٓهـ مٍِح ج، ا 273ص  4ادٌْل ٓهـ ؿدامٜ ج



 

 أثس تغري املبيع املعيب  بالنقصان أو الصيادة يف الفقى اإلضالمي والقانون املدني (888)

افراجح، إػ أن افزيٚدة اد هِٜ ؽر اد قفدة هْع افرد هٚفًٔٛ، وفٔس 

نسي هسك افزيٚدة، وٓ يُقن فِبٚئع أن يٖخذ ادبٔع ح ك وفق رىض اد

  فِّنسي ذم هذه احلٚفٜ شقى افرجقع ظذ افبٚئع هٕٚرش.
 دليل هرا القول : 

: وهق أن افزيٚدة هٚدًَقلاش دل أصبٚب هذا افَقل فَقهلؿ  

احلٚدثٜ ذم ادبٔع ـٚفهبغ واخلٔٚضٜ فٔسٝ تٚهًٜ فزصؾ، هؾ هل أصؾ 

ـ رده هدون هذه افزيٚدة ف ًذر هٍْسٓٚ ، ؾ ًذر مًٓٚ رد ادبٔع، إذ ٓ يُّ

افٍهؾ، وٓ يُّـ رده مع افزيٚدة، ٕهنٚ فٔسٝ مبًٔف وافٍسخ ٓ يرد ظذ 

ؽر ادبٔع، ٕٕف رؾع مٚ ـٚن مـ افبٔع ؾٔبَك مٚ ـٚن مـ ادبٔع ظذ مٚ ـٚن، 

وفق رده مع افزيٚدة فزم افرهٚ، ٕن هذه افزيٚدة تُقن ؾوال مس بَٚ ذم 

وهق مًْك افرهٚ أو صبٓ ف ، وفنبٜٓ افرهٚ حُؿ  ظَد ادًٚوضٜ هال مَٚهؾ

افرهٚ ؾال وقز  ـام ٓ وقز أن يٖخذه افبٚئع ح ك وفق رىض ادنسي هسك 

افزيٚدة، ٕن آم ْٚع مل ي ّبض حلؼ افبٚئع ؾَط هؾ حلَف وحؼ افؼع 

هسبٛ مٚ ذـر شٚهَٚ مـ فزوم افرهٚ ورضٚه ه٘شَٚط حَف ٓ ي ًدى إػ حؼ 

، وإذا ام ْع افرد هٚفٍسخ ؾال يُقن فِّنسي شقى افؼع هٚإلشَٚط

                                                                                                                                          

وإن صبٌف أو ٕسجف ؾِف إرش ٕٕف أمُـ اش دراك طالم وف موـ ؽور رضر ظوذ 

افبٚئع ، ؾ ًغ دٚ ؾٔف مـ اجلّع هغ احلَغ ، وفٔس فف افرد ظذ ادذهٛ ٕٕف صوٌؾ 

 .ادبٔع هُِّف ؾِؿ يُـ فف رده ، دٚ ؾٔف مـ شقء ادنٚرـٜ وـام فق ؾهِف ( 



 

(389)  دللة الشسيعة والقانون   (0441ـ 8102) الجانيالعدد الجالح والجالثون اجمللد  
 

 .(1)افرجقع هٕٚرش

 القول الجاني: 
ذم ؿقل ، (4)واحلْٚهِٜ، (3)وافبًض أخر فِنٚؾًٜٔ، (2)ذهٛ ادٚفُٜٔ 

                                                           

ص  5، هدائع افهْٚئع فُِٚشٚين ج 367ص  6رشح ؾ ح افَدير ٓهـ اهلامم ج (1)

 . 140ص  20، ادقشقظٜ افٍَٜٓٔ ج 285

ومٚ هًدهٚ ، افؼح افُبور فِودردير  447ص  4مقاهٛ اجلِٔؾ فِبىٚب ج (2)

وموٚ هًودهٚ ، رشح موْح اجلِٔوؾ فِنؤخ حمّود  205ص  4وحٚصٜٔ افدشوقؿل ج

ٜ ف 183ص  5ظِٔش ج  2، مَدمٚت اهـ رصد ج 323ص  3إلمٚم مٚفؽ ج، اددوٕ

، هدايٜ ادج ٓد ٓهوـ  141ص  5، اخلريش ظذ خم ك خِٔؾ ج 576،  572ص 

حٔٞ جٚء ؾٔف : ) افزيٚدة احلٚدثٜ ذم ٍٕس ادبٔع افٌر ادٍْهِٜ  297ص  2رصد ج

ظْف ؾ٘هنٚ إن ـٕٚٝ ممؾ افهبغ ذم افمقب وافرؿؿ ذم افمقب ؾ٘هنٚ تقجوٛ اخلٔوٚر ذم 

إمٚ ذم اإلمسٚك وافرجقع هَّٜٔ افًٔٛ وإمٚ ذم افرد وـقٕوف رشيُوٚ موع  0ذهٛ اد

 افبٚئع هَّٜٔ افزيٚدة ( .

ص  12، تُِّٜ ادجّقع فِسبُل ج 144ص  3روضٜ افىٚفبغ فِْقوي ج(3) 

حٔٞ جٚء ؾٔٓٚ : ) إذا صبغ ادنسي افمقب ثؿ اضِوع ظوذ ظٔوٛ ؿوديؿ ؾو٘ن  242

ف َريٛ ثؿ اإلمٚم وافٌزايل وافراؾًل إٔف إن زادت افَّٜٔ ؾَد ؿٚل صٚحٛ ا 000

ٛ افبٚئع هقء ؾًع افبٚئع افَبقل وهذا ٓ ٕزاع  رىض ادنسي هٚفرد مـ ؽر أن يىٚف

 ؿٚل اإلمٚم ويهر افهبغ مُِٚ فِبٚئع ٕٕف صٍٜ فِمقب ٓ تزايِف ( . 00ؾٔف 

ـ ؿدامٜ ادَديس ج(4) ،  304ص  4، اإلٕهٚف فِّرداوي ج 48ص  2ادَْع ٓه

ـ ؿدامٜ ج حٔٞ جٚء ؾٔف: )  93ص  4، ادبدع ٓهـ مٍِح ج 273ص  4ادٌْل ٓه



 

 أثس تغري املبيع املعيب  بالنقصان أو الصيادة يف الفقى اإلضالمي والقانون املدني (893)

إػ أن افزيٚدة اد هِٜ ؽر اد قفدة ٓ هْع افرد هٚفًٔٛ، وإذا ؿٚم  مرجقح

هَّٜٔ افزيٚدة، وظْد هًض ادنسي هٚفرد ؾٕ٘ف يُقن رشيُٚ مع افبٚئع 

 افنٚؾًٜٔ تُقن افزيٚدة فِبٚئع وفٔس فِّنسي مىٚفب ف هقء. 

 دليل هرا القول : 
وهق أن هذه زيٚدة حدثٝ  :هٚدًَقلاش دل أصبٚب هذا افَقل  

ّـ وافُسٛ  .(1)ذم ادبٔع ؾال هْع افرد هٚفًٔٛ ـٚفسَّ

 مناقشة وتسديح : 
ف أصبٚب افَقل افمٚين ٕٚؿش أصبٚب افَقل إول مٚ اش دل ه 

ظذ أن افزيٚدة اد هِٜ ؽر اد قفدة ٓ هْع افرد هٚفًٔٛ، هٖن هذه افزيٚدة 

فٔسٝ مبًٔف وافرد ٓ ي ٖتك ظذ ؽر ادبٔع، وإذا اصسك افبٚئع مع ادنسي 

ذم ؿّٜٔ افزيٚدة أو أخذهٚ افبٚئع هدون مَٚهؾ ـام ؿٚل هًض افنٚؾًٜٔ، ؾٕ٘ف 

دون وجف حؼ، ٕن هذه افزيٚدة تُقن ؾوال يُقن ؿد حهؾ ظذ يشء ه

، وؾرق هغ هذه (2)مس بَٚ ذم ظَد ادًٚوضٜ هال مَٚهؾ وهق مًْك افرهٚ

                                                                                                                                          

وإن صبٌف أو ٕسجف. ظْف : فف افرد ويُقن ادنسي رشيُٚ ههبٌف وٕسجف أي يُقن 

ًٚ هَّٜٔ افزيٚدة ـٚفٌٚصٛ(.    رشيُ

 .273ص  4ادٌْل ٓهـ ؿدامٜ ج(1) 

 .367ص  6رشح ؾ ح افَدير ٓهـ اهلامم ج (2)



 

(391)  دللة الشسيعة والقانون   (0441ـ 8102) الجانيالعدد الجالح والجالثون اجمللد  
 

ًٚ وافُسٛ  افزيٚدة وافسّـ وافُسٛ، إذ ٓ يٖخذ ظـ افسّـ ظقض

 .(1)فِّنسي ٓ يرده وٓ يًٚوض ظْف

وهذفؽ ي وح أن افَقل افراجح و واهلل أظِؿ و هق موٚ ذهوٛ إفٔوف  

افَووقل إول موـ أن افزيووٚدة اد هوِٜ ؽوور اد قفودة هْووع افوورد  أصوبٚب

 هٚفًٔٛ فَقة دفِٔٓؿ وفردهؿ دفٔؾ خمٚفٍٔٓؿ. 

 ثانيًا: الصيادة املنفصلة: 
ـٚفُسووٛ وإجوورة وموٚ  افزيوٚدة ادٍْهِوٜ ؽٔور اد قفودة مـ ادبٔوع و 1

ه افزيوٚدة يقهووٛ فووف أو يقصول فف هف، ٓ هْع افرد هٚفًٔوٛ، وتُقن هوذ

ٜ ضامٕوف، ؾٍٔسووخ افًَوود ؾوول إصووؾ دون افزيوٚدة ،  فِّن وري ذم مَٚهِ

، (1)، وادٚفُٜٔ(2)وتسِووؿ افزيٚدة فِّنووسي وذفؽ هٚتٍٚق افٍَٓٚء ) احلٍْٜٔ

                                                           

 .273ص  4ٌْل ٓهـ ؿدامٜ جاد (1)

) وإن ـٕٚ و أي افزيٚدة و مٍْهِٜ  286ص  5جٚء ذم هدائع افهْٚئع فُِٚشٚين ج (2)

ؽر م قفدة مـ إصؾ ٓ يّ ْع افرد هٚفًٔوٛ ويورد إصوؾ ظوذ افبوٚئع وافزيوٚدة 

ٜ فف ( وإير ذم ٍٕس ادًْل : افببر افرائؼ ٓهـ ٕجٔؿ ج ،  85ص  6فِّنسي ضٔب

، 35ص  4، تبٔغ احلَٚئؼ فِزيًِل ج 368ص  6دير ٓهـ اهلامم جرشح ؾ ح افَ

 .19ص  5، حٚصٜٔ اهـ ظٚهديـ ج104ص  13ادبسقط  فِرسخيس ج



 

 أثس تغري املبيع املعيب  بالنقصان أو الصيادة يف الفقى اإلضالمي والقانون املدني (893)

  ((3)، واحلْٚهِٜ(2)وافنٚؾًٜٔ
  افسْٜ وادًَقل : :والدليل على ذلك

اهلل ظْٓٚ و أن رجال اصسى  ؾام روى ظـ ظٚئنٜ و ريض :أ ـ أما الطنة

                                                                                                                                          

) وافٌِٜ فف  223ص  4جٚء ذم افؼح افُبر فِدردير مع حٚصٜٔ افدشقؿل ج (1)

أي ادنسي مـ حغ افًَد فٍِسخ أي ؾسخ افبٔع هسبٛ افًٔٛ  ومل ترد افٌِٜ مـ 

 نسي فِبٚئع أي ٓ يَيض هردهٚ( .اد

، رشح مقضٖ اإلمٚم  72ص  2وإير ذم ٍٕس ادًْك : جقاهر اإلـِٔؾ فززهري ج

 . 84ص  3، افؼح افهٌر فِدردير ج257ص  3مٚفؽ فِزرؿٚين ج

) وإن وجود افًٔوٛ وؿود زاد ادبٔوع  292ص  1جٚء ذم ادٓذب فِنرازي ج (2)

 ٖـسٚب افًبد ؾِف أن يرد ويّسؽ افُسٛ (.ٕيرت ؾ٘ن ـٕٚٝ افزيٚدة  مٍْهِٜ ـ

، حٚصؤ ٚ ؿِٔوقيب  84ص  2وإير ذم ٍٕوس ادًْوك : مٌْول ادب وٚج فِؼوهْٔل ج

، هنٚيوٜ ادب وٚج  151ص  3، روضٜ افىوٚفبغ فِْوقوي ج 257ص  2وظّرة ج

 . 67ص  4فِرمع ج

 )افَسوؿ افموٚين : أن تُوقن افزيوٚدة 258ص  4جٚء ذم ادٌْل ٓهوـ ؿداموٜ ج (3)

مٍْهِٜ وهل ٕقظٚن أحدمهٚ: أن تُقن افزيٚدة مـ ؽر ظغ ادبٔع ـٚفُسٛ وهوق 

مًْك ؿقفف أو اش ٌِٓٚ يًْل أخذ ؽِ ٓٚ وهل مْٚؾًٓٚ احلٚصِٜ مـ جٓ ٓٚ ـٚخلدمٜ 

وإجرة وافُسٛ ، وـذفؽ مٚ يقهٛ أو يقيص فوف هوف ؾُوؾ ذفوؽ فِّنوسي ذم 

ٜ ضامٕف ٕن افًبد فق هِؽ مـ مٚل ادنسي وهق  "مًْك ؿقفف ظِٔف افسالم :  مَٚهِ

وٓ ًِٕؿ ذم هذا خالؾٚ ( وإير ذم ٍٕوس ادًْوك : ادبودع ٓهوـ  "اخلراج هٚفوامن 

 . 84ص  2، افُٚذم ٓهـ ؿدامف ادَديس ج87ص  4مٍِح ج



 

(393)  دللة الشسيعة والقانون   (0441ـ 8102) الجانيالعدد الجالح والجالثون اجمللد  
 

ًٚ ذم زمـ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؾُٚن ظْده مٚ صٚء اهلل ، ثؿ  ؽالم

اخلراج  "رده مـ ظٔٛ وجده ، ؾَٙ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ 

 . (1)"هٚفوامن 

 وودى االضتدالل : 
أن افْبل صوذ اهلل ظِٔوف وشوِؿ جًوؾ ؾقائود ادبٔوع فِّنوسي ذم  

  ٕف فق تِػ ـٚن مـ ضامٕف. مَٚهِٜ أ

ادٌهقب وادبٔع ؿبؾ ؿبوف فق تِػ  ٝ ذي افٔد  فإن قيل: 

  ضّْف وفٔس فف خراجف.
هٖن افوامن هْٚ مً ز هٚدِؽ ٕٕف افوامن ادًٓقد ذم اخلز  أديب: 

ووجقد افوامن ظذ ذي افٔد ؾٔام ذـر فٔس فُقٕف مُِٚ ، هؾ فقضع يده 

 . (2)ظذ مِؽ ؽره هىريؼ موّـ

ؾٓق أن هذه افزيٚدة فٔسٝ هّبًٔف أصال ًٕٓدام  ب ـ وأما املعقول : 

ثبقت حُؿ افبٔع ؾٔٓٚ هؾ مُِٝ هسبٛ ظذ حدة ، ؾٖمُـ إثبٚت حُؿ 

افٍسخ ذم ادبٔع هدون افزيٚدة ، ؾرد إصؾ ويٍْسخ افًَد ؾٔف وتبَك 

                                                           

رواه افنٚؾًل وأمحد، وأصبٚب افسْـ، واحلٚـؿ مـ ضريؼ ظروة ظـ ظٚئنٜ  (1)

 ل اهـ حزم: ٓ يهح.  مىقٓ وخم كًا وصببف اهـ افَىٚن، وؿٚ

 .  754ص  2( ج2243شْـ اهـ مٚجٜ: حديٞ رؿؿ )

، تِتؤص  322ص  5، افسوْـ افُوزى فِبَٔٓول ج 255ص  7شْـ افْسٚئل ج

 . 22ص  3احلبر فًِسَالين ج

 . 84ص  2مٌْل ادب ٚج فِؼهْٔل ج (2)



 

 أثس تغري املبيع املعيب  بالنقصان أو الصيادة يف الفقى اإلضالمي والقانون املدني (894)

 .(1)افزيٚدة ممِقـٜ فِّنسي هقجقد شبٛ ادِؽ ؾٔٓٚ رشظٚ ؾ ىٔٛ فف
ـٚفقفد وافِبـ وافمّر ذم هٔع افْتؾ  لصيادة املنفصلة املتولدة من املبيعاو  2

  ، ؾٓذه ؿد اخ ِػ افٍَٓٚء ؾٔٓٚ ظذ ؿقفغ :(2)أو افنجر
( (5)، واحلْٚهِٜ(4)وافنٚؾًٜٔ (3)ذهٛ مجٓقر افٍَٓٚء)ادٚفُٜٔ :القول األول

                                                           

 0 286ص  5هدائع افهْٚئع فُِٚشٚين ج (1) 

 ٓ ثّر ؾٔف ، ؾٔمّر ظْده ثؿ ود هف ظٔبٚ .هٖن ينسي افْتؾ أو افنجر و (2)

 . 292ص  1، ادٓذب فِنرازي ج 448ص  4مقاهٛ اجلِٔؾ فِبىٚب ج 

، جوقاهر اإلـِٔوؾ  224ص  4حٚصٜٔ افدشقؿل وافؼح افُبور فِودردير ج (3)

، افؼووح افهووٌر  66ص  2، هٌِووٜ افسووٚفؽ فِهووٚوي ج72ص  2فززهووري ج

وموٚ هًودهٚ حٔوٞ  296ص  2ٓهـ رصد ج، هدايٜ ادج ٓد  84ص  3فِدردير ج

ٚ افزيٚدة احلٚدثٜ ذم ادبٔع : أظْك اد قفدة ادٍهِٜ مْف ، ؾٚخ ِػ  00جٚء ؾٔف : )  وأم

افًِامء ؾٔٓٚ، ؾذهٛ افنٚؾًل إػ أهنٚ ؽر مٗثرة ذم افرد وأهنٚ فِّنسي  وأمٚ مٚفؽ 

فِزائود موع  ؾٚش مْك مـ ذفؽ افقفد ؾَٚل : يرد فِبٚئع ، وفٔس فِّنوسي إٓ افورد

 إصؾ أو اإلمسٚك ( .

 151ص  3، روضٜ افىٚفبغ فِْقوي ج 84ص  2مٌْل ادب ٚج فِؼهْٔل ج (4)

ومٚ  257ص  2، حٚصٔ ٚ ؿِٔقيب وظّرة ج 63ص  2، زاد ادب ٚج فُِرهجل ج

ٜ ادب ٚج فِرمع ج حٔٞ جٚء ؾٔٓٚ: ) وافزيٚدة ادٍْهِٜ ظْٔٚ  67ص  4هًدهٚ ، هنٚي

ٓ هْع افرد هٚفًٔٛ ظّال هَّ ٙو افًٔوٛ وهول أي  00ٕجرة ومًٍْٜ ـٚفقفد وا

ٜ مـ ادبٔع فِّنسي (. وجٚء ذم ادٓذب فِنرازي ج )  292ص  1افزيٚدة ادٍْهِ

وإن ـٚن ادبٔع هبّٜٔ ؾبِّٝ ظْده ووفدت أو صجرة ؾوٖثّرت ظْوده رد إصوؾ 

ويورد وأمسؽ افقفد وافمّرة ٕٕف ٕامء مٍْهوؾ حودث ذم مُِوف ؾجوٚز أن يّسوُف 

 إصؾ( .

ص  2ومٚ هًدهٚ ، ـنوٚف افَْوٚع فِبٓوقط ج  87ص  4ادبدع ٓهـ مٍِح ج (5)

ومٚ هًدهٚ حٔٞ جٚء ؾٔف )أن تُقن افزيٚدة  258ص  4، ادٌْل ٓهـ ؿدامٜ ج 521



 

(395)  دللة الشسيعة والقانون   (0441ـ 8102) الجانيالعدد الجالح والجالثون اجمللد  
 

وتُقن هذه  إػ أن افزيٚدة ادٍْهِٜ اد قفدة مـ ادبٔع ٓ هْع افرد هٚفًٔٛ،

افزيٚدة فِّنسي ويرد ادبٔع هدوهنٚ، ويس مْل ادٚفُٜٔ افقفد، حٔٞ ؿٚفقا 

 يرد فِبٚئع وٓ يُقن فِّنسي. 

 : دليل هرا القول

اش دل أصبٚب هذا افَقل هٚحلديٞ اد َدم ، وهق مٚ روى ظْف  

 .(1)صذ اهلل ظِٔف وشِؿ إٔف ؿٚل : ) اخلراج هٚفوامن (

، إػ افَقل هٖن افزيٚدة ادٍْهِٜ اد قفدة مـ (2)ٍْٜٔذهٛ احل القول الجاني:

  ادبٔع هْع افرد هًد افَبض خٚصٜ.
 : دليل هرا القول

وهق أن هذه افزيٚدة هْع افرد  :هٚدًَقلاش دل احلٍْٜٔ فَقهلؿ  

ف ًذر افٍسخ ؾٔٓٚ ٕن افًَد مل يرد ظِٔٓٚ ، وٓ يُّـ اف بًٜٔ فالٍٕهٚل ، 

إصؾ وحده هدون افزيٚدة ٕٕف يٗدي إػ افرهٚ ـام ٓ يُّـ افٍسخ ذم 

                                                                                                                                          

مٍْهِٜ وهل ٕقظٚن أحدمهٚ افْقع افمٚين: أن تُقن افزيٚدة مـ ظغ ادبٔع ـٚفقفود 

 يوٚ ويرد إصؾ دوهنٚ ( .وافمّرة وافِبـ ؾٓل فِّنسي أ

 (.3هٚمش ) 29شبؼ ختروف وذـر وجف آش دٓل مْف ص  (1)

ومٚ هًودهٚ، رشح ؾو ح افَودير ٓهوـ  285ص  5هدائع افهْٚئع فُِٚشٚين ج (2)

، ادبسوقط فِرسخيسو 84ص  6، افببر افرائؼ ٓهـ ٕجؤؿ ج368ص  6اهلامم ج

ص  4َٚئؼ فِزيًِل ج، تبٔغ احل18ص  5، حٚصٜٔ اهـ ظٚهديـ ج104ص  13ج

ٞ جٚء ؾٔف:) افزيٚدة ٕقظٚن م هِٜ ومٍْهِٜ، وادٍْهِٜ ٕقظٚن م قفدة مـ  35 حٔ

 ادبٔع ـٚفقفد وافمّر وافِبـ وٕبق ذفؽ ؾٕ٘ف يّْع افرد(.  



 

 أثس تغري املبيع املعيب  بالنقصان أو الصيادة يف الفقى اإلضالمي والقانون املدني (896)

 . (1)ٕن ادنسي إذا رد ادبٔع وأخذ افمّـ تبَل افزيٚدة ذم مُِف هال ظقض

 مناقشة وتسديح : 
مٚ اش دل هف  "مجٓقر افٍَٓٚء  "ٕٚؿش أصبٚب افَقل إول  

ظذ أن افزيٚدة ادٍهِٜ اد قفدة مـ  "احلٍْٜٔ  "أصبٚب افَقل افمٚين 

ٔع هْع افرد هٚفًٔٛ ، هٖن هذه افزيٚدة ٕامء حٚدث ذم مِؽ ادنسي ؾِؿ ادب

يّْع افرد ـام فق ـٚن ذم يد افبٚئع وـٚفُسٛ ، وٕٕف ٕامء مٍْهؾ ؾجٚز رد 

ومٚ ذـرهقه مـ أن ادنسي إذا رد ادبٔع وأخذ افمّـ ، (2)إصؾ هدوٕف

حلديٞ اد َدم تبَل افزيٚدة ذم مُِف هال ظقض ؾ ُقن رهٚ، مردود ظِٔف هٚ

 . "اخلراج هٚفوامن "

وهذفؽ ييٓر يل و واهلل أظِؿ و أن افراجح هق مٚ ذهٛ إفٔف 

أصبٚب افَقل إول )مجٓقر افٍَٓٚء( مـ أن افزيٚدة ادٍْهِٜ اد قفدة 

مـ ادبٔع ٓ هْع افرد هٚفًٔٛ، وتُقن هذه افزيٚدة فِّنسي ح ك وفق 

د ٓ يهح ـام ؿٚل اهـ ؿدامٜ، ٕن ـٕٚٝ وفدًا، واش مْٚء اإلمٚم مٚفؽ فِقف

 .(3)افقفد فٔس هّبٔع ؾال يُّـ رده هبُؿ رد إم

 
                                                           

ص  6، رشح ؾو ح افَودير ٓهوـ اهلوامم ج 35ص  4تبٔغ احلَٚئؼ فِزيًِل ج (1)

368 . 

 . 259ص  4ادٌْل ٓهـ ؿدامٜ ج(2) 

 . 259ص  4ادٌْل ٓهـ ؿدامٜ ج(3) 



 

(397)  دللة الشسيعة والقانون   (0441ـ 8102) الجانيالعدد الجالح والجالثون اجمللد  
 

 ) املطلب الجاني (
 أثس تغري املبيع املعيب بالصيادة يف القانون املدني

ـ افبٚئع ـام فق ـٚن صجرًا   إذا زاد ادبٔع ذم يد ادنسي هًد تسِّف م

 0افزيوٚدة تُوقن فِّنوسيؾٖثّر، أو ـٚن حٔقإٚ ؾُز أو وفد، ؾ٘ن هذه 

ٕن افَٚظدة ذم هذا اخلهقص أن ثّر ادبٔع وٕوامؤه حوؼ فِّنوسي موـ 

مودين  458/2وؿود ٕهوٝ ظوذ هوذه افَٚظودة ادوٚدة ، (1)وؿٝ هوٚم افبٔوع

 ؾَٚفٝ: 

) وفِّنسي ثّر ادبٔع وٕامؤه مـ وؿٝ هٚم افبٔع، وظِٔف تُٚفٔػ  

 ًٚ اتٍٚق أو ظرف يَيض  مل يقجدهذا مٚ  .ادبٔع مـ هذا افقؿٝ أيو

  .(2)(هٌره

وهبذا ؿوٝ حمُّٜ افَْض ؾَٚفٝ: ) ثامر ادبٔع فِّنسي مْذ  

 .(3)إًَٚد افًَد ضٚدٚ أن اف زام افبٚئع هٚف سِٔؿ ؽر مٗجؾ(

وؿد ؿٔؾ ذم تًِٔؾ هِؽ ادنسي فِمّر وافْامء مـ وؿٝ هٚم افبٔع،  

فف ؾٕ٘ف يِّؽ ثّر مُِف هٖٕف أصبح مٚفُٚ فِّبٔع، ومٚ دام ؿد أصبح مٚفُٚ 

                                                           

 . 225ص  99د / حمّد ظذ ظّران ف  (1)

هذه ادٚدة تَٚهؾ ذم ٕهقص افَٕٚقن اددين هٕٚؿىٚر افًرهٔوٜ ، ادوقاد اف ٚفٔوٜ :  (2)

 شقداين . 397فبْٚين و  396ظراؿل و  572شقري و  426فٔبل و  447مٚدة 

 . 257ادس نٚر / إٔقر افًّرويس ص  

 892م و جمّقظٜ ادُ ٛ افٍْل و افىًـ رؿؿ  1981/  24/3 ذم َٕض مدين (3)

 . 932ص  173افَٚظدة رؿؿ  32ق س  47فسْٜ 



 

 أثس تغري املبيع املعيب  بالنقصان أو الصيادة يف الفقى اإلضالمي والقانون املدني (898)

  (1). وٕامئف

وثّرات ادبٔع هل مٚ ي قفد ظْف وي جدد ههٍٜ دوريٜ دون أن  

يَ ىع مـ أصِف، شقاء أـٕٚٝ هذه افمامر مٚديٜ ـّبهقل إرض 

افزراظٜٔ وثامر احلديَٜ وفبـ احلٔقان أم مدٕٜٔ ـريع أو أجرة ادْزل 

  .(2)وإرض

ادْ جٚت ؽر م جددة  وخت ِػ افمّرات ظـ ادْ جٚت ذم أن

وتٗدي إػ إٓ َٚص مـ أصؾ افقء ٍٕسف، ذم حغ أن افمّرات ت جدد 

 .ههٍٜ دوريٜ وٓ تٗدي إػ إٓ َٚص مـ أصؾ افقء

وٕامء ادبٔع هق مٚ يس جد ظذ ادبٔع ويْوٚف إػ أصِف هًد افبٔع  

  .(3)ـٚفسـ وافُز ذم احلٔقان

ٕف إذا زاد ادبٔع ادًٔٛ ذم يد وافسٗال افذي يىرح ٍٕسف أن، هق أ 

ادنسي ظذ هذا افْبق، ؾٓؾ يُقن فف احلؼ ذم ؾسخ افبٔع ورد ادبٔع إػ 

افبٚئع، أم أن هذه افزيٚدة احلٚدثٜ ظْده هًْف مـ حَف ذم رد ادبٔع ادًٔٛ 

 .إػ افبٚئع أو افرجقع ظِٔف هٚف ًقيض ؟

ذا ـٕٚٝ هذه وفإلجٚهٜ ظذ هذا اف سٚؤل، وٛ أن ٍٕرق هغ مٚ إ 

                                                           

 . 237ص  162د / ظبد افًزيز ظٚمر ف  (1)

، د  225ص  99، د / حمّد ظع ظّران ف  230ص  55د / شّر تْٚؽق ف  (2)

 . 237ص  162/ ظبد افًزيز ظٚمر ف 

 . 225ص  99 د / حمّد ظذ ظّران ف (3)



 

(399)  دللة الشسيعة والقانون   (0441ـ 8102) الجانيالعدد الجالح والجالثون اجمللد  
 

ظذ افًٔٛ، أم ـٕٚٝ ؿبؾ  اضالظفافزيٚدة ؿد حدثٝ هًٍؾ ادنسي هًد 

  اضالظف.

ٝ افزيٚدة حدثٝ هًٍؾ ادنسي هًد   ظذ افًٔٛ،  اضالظفؾ٘ذا ـٕٚ

ؾال يس ىٔع رد  (1)ذم افرجقع ظذ افبٚئع هٚفوامن يسَط يؾ٘ن حؼ ادنس

هوذه افزيوٚدة هًٍوؾ  ادبٔع إػ افبٚئع أو مىٚفب ف هوٚف ًقيض، ٕن حودوث

ادنسي هًد وؿقؾف ظذ افًٔٛ وظِّف هف، ٓ يُّـ محِوف إٓ ظوذ مًْوك 

اف ْووٚزل افوووّْل ظووـ حَووف ذم افرجووقع ظووذ افبووٚئع هٚفوووامن، ووووقز 

فِّنسي أن ي ْٚزل ظـ حَف ذم افوامن ، ٕن احلوؼ ذم افرجوقع هووامن 

هِب ف افًٔقب مَرر دهِب ف ، وفُؾ صتص أن ي ْٚزل ظام هق مَرر د

مٚ دام ذفؽ ٓ يّس افْيٚم افًٚم ذم يشء ، ؾىٚدٚ ثبٝ ههٍٜ ئَْٜٔ ادموٚه 

إرادة ادنسي إػ ظدم افرجقع ظذ افبٚئع هوامن افًٔقب، ؾوال ووقز فوف 

  .(2)افرجقع شقاء أـٚن اف ْٚزل هىريؼ رصيح أم ضّْل

يوٚف إػ ذفؽ أن شٔٚشٜ ادَْـ تَقم ظذ ظدم افساخل ذم اختٚذ  

اءات افالزمٜ إلثبٚت افًٔٛ، ٕن اإلهىٚء ؾٔٓٚ ؿد وًؾ ظٛء اإلجر

مدين ؿد أوجبٝ  449وؿد شبؼ أن رأيْٚ أن ادٚدة . (3)إثبٚت افًٔٛ ظسراً 

                                                           

 . 749ص  376د / ظبد افرزاق أمحد افسْٓقري ف  (1)

 265، د / تقؾٔؼ حسوـ ؾورج ف  237ص  187د / حمّد فبٔٛ صْٛ ف (2)  

 . 499ص 

 . 735ص  373د / ظبد افرزاق أمحد افسْٓقري ف  (3)
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ظذ ادنسي افذي ي سِؿ ادبٔع أن يبٚدر هٍبهف هًد تسِّف وأن ي بَؼ 

مـ حٚف ف هُنػ مٚ ؿد يُقن هف مـ ظٔقب ، ـام أوجبٝ ظِٔف أن يَقم 

افبٚئع ظـ طٓقر أي ظٔٛ ذم ادبٔع دون تٖخر وإٓ اظ ز ؿٚهال  ه٘خىٚر

 .(1)هلذا ادبٔع

وهْٚ ادنسي ظِؿ هٚفًٔٛ، وهدٓ مـ أن يَقم ه٘خىٚر افبٚئع  

هٚفًٔٛ هًد ظِّف هف ؿٚم ه٘حداث زيٚدة ذم ادبٔع ادًٔٛ ، ؾال حيّؾ ذفؽ 

ئع هٚفوامن، إٓ ظذ رضٚه هٚفًٔٛ، ومـ ثؿ ٓ وقز فف أن يرجع ظذ افبٚ

 .ٕن حَف ذم افوامن ؿد شَط 

ظذ  اضالظفأمٚ إذا ـٕٚٝ افزيٚدة ؿد حدثٝ مـ ادنسي ؿبؾ  

افًٔٛ، ؾّٔ ْع ظِٔف رد ادبٔع ادًٔٛ إػ افبٚئع، وٓ يُقن فف شقى 

 .(2)افرجقع ظذ افبٚئع هٚف ًقيض ظـ افرضر افذي حلَف هسبٛ افًٔٛ

ـام فق اف بؼ ضّل  وإذا ـٕٚٝ افزيٚدة ؿد حدثٝ هسبٛ أجْبل

هٖرض زراظٜٔ ؾزادت، ؾ٘ن هذه افزيٚدة ٓ  قل دون حؼ ادنسي ذم رد 

ًٚ مـ افرد ،  ادبٔع ادًٔٛ إػ افبٚئع ، ٕن اهلالك هسبٛ أجْبل ٓ يً ز مًٕٚ

  .(3)افزيٚدة هسبٛ أجْبل ؾّـ هٚب أوػ أٓ يًّْف جمرد

                                                           

 . 219ص  74د / مجٔؾ افؼؿٚوي ف  (1)

د / تقؾٔؼ حسـ ؾرج  ، 749ص  376د / ظبد افرزاق أمحد افسْٓقري ف  (2)

 ومٚ هًدهٚ. 489ص  255ف 

 . 749ص  376د / ظبد افرزاق أمحد افسْٓقري ف  (3)



 

(401)  دللة الشسيعة والقانون   (0441ـ 8102) الجانيالعدد الجالح والجالثون اجمللد  
 

 ) املطلب الجالح ( 
 والقانون املدني املواشنة بني الفقى اإلضالمي

 يف أثس تغري املبيع املعيب بالصيادة 
هٚفْير ذم افٍَف اإلشالمل وافَٕٚقن اددين هتهقص زيٚدة ادبٔع  

ادًٔٛ ييٓر فْٚ أن افَٕٚقن اددين ي ٍؼ مع افٍَف اإلشالمل ذم إٔف ٓ وقز 

فِّنسي رد ادبٔع إػ افبٚئع هٚفًٔٛ إذا ـٕٚٝ افزيٚدة حدثٝ ظْد 

ظذ افًٔٛ، ٕن حدوث هذه افزيٚدة هًد ظِّف  اضالظفهًد ادنسي 

 .هٚفًٔٛ ، ئٍد رضٚ مْف دٓفٜ هٚفًٔٛ

ظذ افًٔٛ،  اضالظفأمٚ إذا ـٕٚٝ افزيٚدة حدثٝ ظْد ادنسي ؿبؾ  

ؾ٘ن افٍَف اإلشالمل يٍرق هغ مٚ إذا ـٕٚٝ هذه افزيٚدة م هِٜ أم 

بٔع ؾال هْع افرد مٍْهِٜ، ؾ٘ذا ـٕٚٝ افزيٚدة م هِٜ وم قفدة مـ اد

هٚفًٔٛ ظْد مجٓقر افٍَٓٚء، وترد هذه افزيٚدة مع ادبٔع، ٕن هذه افزيٚدة 

  .تٚهًٜ فزصؾ، وإصؾ أن مٚ ـٚن تٚهًٚ ذم افًَد يُقن تٚهًٚ ذم افٍسخ

وإذا ـٕٚٝ افزيٚدة م هِٜ وؽر م قفدة مـ ادبٔع ؾٓل هْع افرد  

   .لهٚفًٔٛ ظذ افَقل افراجح ذم افٍَف اإلشالم

أمٚ إذا ـٕٚٝ افزيٚدة مٍْهِٜ وؽر م قفدة مـ ادبٔع ؾال هْع افرد  

هٚفًٔٛ هٚتٍٚق افٍَٓٚء، وتُقن هذه افزيٚدة فِّنسي ذم مَٚهِٜ ضامٕف، 

وخي ِػ افٍَٓٚء ادسِّقن ذم افزيٚدة ادٍْهِٜ اد قفدة مـ ادبٔع، وافراجح 

ٚفًٔٛ، وتُقن افزيٚدة مٚ ذهٛ إفٔف مجٓقر افٍَٓٚء مـ أهنٚ ٓ هْع افرد ه



 

 أثس تغري املبيع املعيب  بالنقصان أو الصيادة يف الفقى اإلضالمي والقانون املدني (433)

أيوٚ فِّنسي ذم مَٚهِٜ ضامٕف، وٓ يٍرق افَٕٚقن اددين هغ مٚ إذا ـٕٚٝ 

افزيٚدة م هِٜ أم مٍْهِٜ، وفُـ يٍرق هغ مٚ إذا ـٕٚٝ افزيٚدة حدثٝ 

هًٍؾ ادنسي أم هسبٛ أجْبل ، ؾ٘ذا ـٕٚٝ افزيٚدة حدثٝ هًٍؾ 

ع وٓ يُقن فف شقى افرجقع ادنسي، ؾٕ٘ف يّ ْع ظِٔف رد ادبٔع إػ افبٚئ

ومٚ ذهٛ إفٔف  .ظذ افبٚئع هٚف ًقيض ظـ افرضر افذي حلَف هسبٛ افًٔٛ

ؾَف افَٕٚقن اددين مـ افَقل هّْع افرد ذم هذه احلٚفٜ ، ي ٍؼ مع رأي 

  .مجٓقر افٍَٓٚء ادسِّغ ذم افزيٚدة اد هِٜ ؽر اد قفدة مـ ادبٔع 

جْبل، ؾ٘ن هذه افزيٚدة ٓ أمٚ إذا ـٕٚٝ افزيٚدة حدثٝ هسبٛ أ 

هْع ادنسي مـ رد ادبٔع ادًٔٛ إػ افبٚئع، ٕن اهلالك هسبٛ أجْبل ٓ 

ًٚ مـ افرد، ؾّـ هٚب أوػ أٓ يًّْف جمرد افزيٚدة هسبٛ أجْبل  0يً ز مًٕٚ

وهذا صبٔف هام يًرف ذم افٍَف اإلشالمل هٚفزيٚدة اد هِٜ اد قفدة مـ ادبٔع 

فداهٜ، ٕن هذه افزيٚدة فٔسٝ مـ ؾًؾ ادنسي ـُز افنجرة وشّـ ا

وهبذا ي وح أن ؾَف افَٕٚقن ، (1)ؾٓل صبٜٔٓ هٚفزيٚدة احلٚدثٜ هسبٛ أجْبل

  .اددين ي ٍؼ ذم هذا اخلهقص مع رأي مجٓقر افٍَٓٚء ادسِّغ

 
 
 
 

 اخلامتة

                                                           

 . 184هٔقع اف ٌرير واف دفٔس فِدـ قر حمّد وؾٚ ص  (1)



 

(403)  دللة الشسيعة والقانون   (0441ـ 8102) الجانيالعدد الجالح والجالثون اجمللد  
 

هًد هذه افدراشٜ ذم مقضقع هذا افببٞ ، أشجؾ فَِٚرئ افُريؿ أهوؿ 

 ص ف ذم افَْٚط اف ٚفٜٔ :ٕ ٚئٟ افببٞ وخال
أن افًٔٛ افذي يمبوٝ فِّنوسي رد ادبٔوع هوق افوذي موـ صوٖٕف أن  - 1

 .يَْص افمّـ أو ظغ ادبٔع

ٜ مٚ إذا ـٚن افًٔٛ مَْهٚ فًغ ادبٔع أو ؿّٔ ف ، هؿ أهؾ  -2 ادرجع دًرؾ

 اخلزة وافنٖن مـ اف جٚر وافهْٚع .

 ت اخلٔٚر فِّنسي .يً ز ؾقات افقصػ ادَهقد ـٚفًٔٛ ذم ثبق -3

ٛ ظْد ادنسي ، ثؿ اتوح إٔف ـٚن مًٔبٚ هًٔٛ  -4 إذا حدث ذم ادبٔع ظٔ

ٛ احلٚدث ظْد ادنسي يسراً ؽر مٗثر ذم افَّٜٔ  ؿديؿ، ؾ٘ذا ـٚن افًٔ

ؾبُّف حُوؿ افوذي مل حيودث وووقز فِّنوسي رد ادبٔوع هٚفًٔوٛ 

  .شالملافَديؿ ، وهذا هٚٓتٍٚق هغ افَٕٚقن اددين وافٍَف اإل
إذا ـٚن افًٔٛ احلٚدث ظْد ادنسي جسٔام ومٗثرًا ذم افَّٜٔ ، وٕنٖ  -5

هذا افًٔٛ اجلديد هسبٛ أجْبول ، ؾٍول هوذه احلٚفوٜ ٓ يسوَط حوؼ 

ادنسي ذم رد ادبٔع إػ افبٚئع هٚفًٔٛ افَديؿ، وهذه احلٚفٜ ت ٍؼ مع 

ادبٔع رأي هًض افٍَٓٚء ادسِّغ مـ أن ادنسي هٚخلٔٚر هغ إمسٚك 

  .وهغ رده 

ٚ إذا ـٚن افًٔٛ اجلسٔؿ احلٚدث ظْد ادنسي ٕنٖ هسبٛ راجع إػ  -6 أم

ادنسي. ؾٍل هذه احلٚفٜ يّ ْوع ظوذ ادنوسي رد ادبٔوع إػ افبوٚئع ، 

وفٔس فف شقى افرجقع ظذ افبٚئع هٚف ًقيض ظـ افًٔٛ افَديؿ مع 

خر مـ افٍَٓٚء اش بَٚء ادبٔع ، وهذه احلٚفٜ ت ٍؼ مع رأي افبًض أ
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ادسِّغ افَٚئِغ هًدم جقاز رد ادنسي فِّبٔوع ادًٔوٛ وفؤس فوف 

  .شقى أرش افًٔٛ افَديؿ

ظذ افًٔٛ ، ؾال  اضالظفإذا حدثٝ زيٚدة ذم ادبٔع ظْد ادنسي هًد  -7

رد ادبٔع إػ افبٚئع هٚفًٔٛ هٚٓتٍٚق هغ افَٕٚقن اددين وافٍَف  فف وقز

ٚ مْف  ٛ ئٍد رض اإلشالمل ، ٕن حدوث هذه افزيٚدة هًد ظِّف هٚفًٔ

  .دٓفٜ هٚفًٔٛ

ٝ هذه افزيٚدة ظْد ادنسي ؿبؾ  -8 ٚ إذا حدث ظذ افًٔٛ، ؾ٘ذا  اضالظفأم

ٝ هذه افزيٚدة حدثٝ هًٍؾ ادنسي، ؾٕ٘ف يّ ْع ظِٔ ف رد ادبٔع إػ ـٕٚ

افبٚئع ذم افَوٕٚقن ادودين، وٓ يُوقن فوف شوقى افرجوقع ظوذ افبوٚئع 

هٚف ًقيض ظـ افرضر افذي حلَف هسبٛ افًٔٛ، وي ٍؼ اف َْغ اددين 

ذم افَووقل هّْووع افوورد مووع رأي مجٓووقر افٍَٓووٚء ادسووِّغ ذم افزيووٚدة 

  .اد هِٜ ؽر اد قفدة مـ ادبٔع

ٝ افزيٚدة احلٚدث -9 ٜ ظْد ادنسي ؿبؾ اضالظف ظذ افًٔٛ حدثٝ إذا ـٕٚ

هسبٛ أجْبل، ؾ٘ن هذه افزيٚدة ٓ هْع ادنسي مـ رد ادبٔع ادًٔوٛ 

إػ افبووٚئع، وتَووسب هووذه افزيووٚدة ذم افنووبف مووع مووٚ يًوورف ذم افٍَووف 

ٜ اد قفدة مـ ادبٔع ـُز افنجرة، ٕن هذه  اإلشالمل هٚفزيٚدة اد هِ

ي ؾٓل صبٜٔٓ هٚفزيوٚدة احلٚدثوٜ هسوبٛ افزيٚدة فٔسٝ مـ ؾًؾ ادنس

ٛ ظْد مجٓقر  ـ رد ادبٔع هٚفًٔ أجْبل، وهذه افزيٚدة ٓ هْع ادنسي م

افٍَٓٚء ادسِّغ، وهبوذا ي ٍوؼ ؾَوف افَوٕٚقن ادودين موع رأي مجٓوقر 

 .افٍَٓٚء ادسِّغ



 

(405)  دللة الشسيعة والقانون   (0441ـ 8102) الجانيالعدد الجالح والجالثون اجمللد  
 

  (0)مسادع البحح
 أواًل : القسآن الكسيه : 

 ثانيًا : احلديح وعلومى : 

بر ذم ختريٟ أحٚديٞ افراؾًل افُبر فإلمٚم احلٚؾظ أيب تِتٔص احل   -1

افٍوؾ صٓٚب افديـ أمحد هـ ظع هـ حمّد اهـ حجر افًسَالين ط 

 دار ادًرؾٜ هروت . فبْٚن . 

شْـ اهـ مٚجف فإلمٚم أيب ظبد اهلل حمّد هـ يزيد هـ مٚجف مىبًٜ دار   -2

 إحٔٚء افُ ٛ افًرهٜٔ. 

ـ احلسغ هـ ظع افبَٔٓل ط افسْـ افُزى ٕيب هُر أمحد ه  -3

 م دار ادًرؾٜ هروت . فبْٚن . 1992هو / 1413

شْـ افْسٚئل هؼح احلٚؾظ جالل افديـ افسٔقضل وحٚصٜٔ اإلمٚم   -4

 م دار احلديٞ هٚفَٚهرة . 1987هو / 1407افسْدي ط 

صبٔح افبتٚري فإلمٚم أيب ظبد اهلل حمّد هـ إشامظٔؾ اهـ إهراهٔؿ   -5

 م دار افٍُر و ضبًٜ إوؾسٝ . 1981هو / 1401افبتٚري ط 

صبٔح مسِؿ هؼح افْقوي فإلمٚم حمٔل افديـ أهق زـريٚ حئل هـ   -6

 رشف افْقوي ط دار افٍُر . 

ادقضٖ إلمٚم دار اهلجرة مٚفؽ هـ إٔس روايٜ أيب مهًٛ افزهري   -7

                                                           

 : مرتبٜ ترتٔبٚ أهجديٚ حسٛ أول حرف مـ اشؿ ادرجع .  ادراجع افؼظٜٔ(1)  

 ديٚ حسٛ أول حرف مـ اشؿ ادٗفػ .: مرتبٜ ترتٔبٚ أهج وادراجع افَٕٚقٕٜٔ       



 

 أثس تغري املبيع املعيب  بالنقصان أو الصيادة يف الفقى اإلضالمي والقانون املدني (436)

 م مٗشسٜ افرشٚفٜ هروت . 1993هو / 1413اددين. افىبًٜ افمٕٜٚٔ 

 نفي: ثالجًا : الفقى احل

آخ ٔٚر ف ًِٔؾ ادت ٚر فإلمٚم ظبد اهلل هـ حمّقد هـ مقدود هـ  -1

هو / 1370حمّقد أيب افٍوؾ جمد افديـ ادقصع و افىبًٜ افمٕٜٚٔ 

 م دار ادًرؾٜ هروت و فبْٚن . 1951

افببر افرائؼ رشح ـْز افدؿٚئؼ فِنٔخ زيـ افديـ هـ إهراهٔؿ هـ  -2

م و دار 1997هو / 1418وػ حمّد ادًروف هٚهـ ٕجٔؿ و افىبًٜ إ

 افُ ٛ افًِّٜٔ هروت و فبْٚن . 

هدائع افهْٚئع ذم ترتٔٛ افؼائع فإلمٚم ظالء افديـ أيب هُر هـ  -3

 مسًقد افُٚشٚين ط دار افُ ٛ افًِّٜٔ هروت و فبْٚن . 

تبٔغ احلَٚئؼ رشح ـْز افدؿٚئؼ فًِالمٜ ؾتر افديـ ظمامن اهـ ظع  -4

 دار ادًرؾٜ فِىبٚظٜ وافْؼ هروت و فبْٚن . افزيًِل و افىبًٜ افمٕٜٚٔ 

حٚصٜٔ رد ادب ٚر ظذ افدر ادت ٚر خلٚهٜ ادبََغ حمّد أمغ  -5

م مىبًٜ 1966هو / 1386افنٓر هٚهـ ظٚهديـ و افىبًٜ افمٕٜٚٔ

 مهىٍك افبٚيب احلِبل.

رشح افًْٚيٜ ظذ اهلدايٜ فإلمٚم أـّؾ افديـ حمّد هـ حمّقد افبٚهرط  -6

هو / 1389هبٚمش رشح ؾ ح افَدير و افىبًٜ إوػ وهق مىبقع 

 م مىبًٜ مهىٍك افبٚيب احلِبل. 1970

رشح ؾ ح افَدير فإلمٚم ـامل افديـ حمّد هـ ظبد افقاحد افسٔقايس  -7
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هو / 1389ثؿ افسُْدري ادًرف هٚهـ اهلامم و افىبًٜ إوػ 

 م مىبًٜ مهىٍك افبٚيب احلِبل.  1970

ٔخ ظبد افٌْل افٌّْٔل افدمنَل ط افِبٚب ذم رشح افُ ٚب فِن -8

 م ادُ بٜ افًِّٜٔ هروت و فبْٚن.  1980هو / 1400

ادبسقط فنّس إئّٜ أيب هُر حمّد هـ أيب شٓؾ افرسخيس و  -9

م دار ادًرؾٜ فِىبٚظٜ وافْؼ 1978هو / 1398افىبًٜ افمٚفمٜ 

 هروت و فبْٚن . 

ؿدري هٚصٚ  مرصد احلران إػ مًرؾٜ أحقال اإلٕسٚن فًِالمٜ حمّد -10

 ط جلْٜ إحٔٚء افُ ٚب اإلشالمل هدمنؼ . 

اهلدايٜ رشح هدايٜ ادب دي فإلمٚم هرهٚن افديـ أيب احلسـ ظذ هـ   -11

م افىبًٜ 1965هو / 1384أيب هُر هـ ظبد اجلِٔؾ ادرؽْٔٚين ط 

 إخرة مىبًٜ مهىٍك افبٚيب احلِبل.

 زابعًا : الفقى املالكي : 

هد فإلمٚم أيب افقفٔد حمّد هـ أمحد هـ هدايٜ ادج ٓد وهنٚيٜ ادَ  -1

م دار اجلٔؾ 1989هو / 1409رصد افَرضبل و افىبًٜ إوػ 

 هروت و مُ بٜ افُِٔٚت إزهريٜ هٚفَٚهرة . 

هٌِٜ افسٚفؽ ٕؿرب ادسٚفؽ فِنٔخ أمحد هـ حمّد افهٚوي افىبًٜ  -2

 . م مىبًٜ مهىٍك افبٚيب احلِبل1952هو / 1372إخرة 

رشح خم ك افنٔخ خِٔؾ فِنٔخ صٚفح ظبد  جقاهر اإلـِٔؾ -3
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م دار 1997هو / 1418افسّٔع أيب إزهري و افىبًٜ إوػ 

 افُ ٛ افًِّٜٔ هروت و فبْٚن . 

حٚصٜٔ افدشقؿل فِنٔخ حمّد هـ ظرؾف افدشقؿل و مىبقظٜ ظذ  -4

هو / 1417افؼح افُبر وتَريرات افنٔخ ظِٔش و افىبًٜ إوػ 

 ّٜٔ هروت و فبْٚن . م دار افُ ٛ اف1996ًِ

حٚصٜٔ افًدوي ظذ ـٍٚيٜ افىٚفٛ افرهٚين فرشٚفٜ اهـ أيب زيد  -5

 افَرواين فِنٔخ ظذ افهًٔدي افًدوي و ادُ بٜ افمَٚؾٜٔ و هروت . 

اخلريش ظذ خم ك خِٔؾ ٕيب ظبد اهلل حمّد هـ ظبد اهلل ظذ  -6

 اخلريش ط دار افٍُر.

م 1972د افدردير ط افؼح افهٌر فإلمٚم افًالمٜ شٔدي أمح -7

 اهلٔئٜ افًٚمٜ فنئقن ادىٚهع إمريٜ . 

افؼح افُبر ٕيب افزـٚت شٔدي أمحد افدرديرو مىبقع هّ ـ  -8

م دار افُ ٛ 1996هو / 1417حٚصٜٔ افدشقؿل افىبًٜ إوػ 

 افًِّٜٔ هروت و فبْٚن . 

رشح مْح اجلِٔؾ ظذ خم ك خِٔؾ فِنٔخ حمّد ظِٔش ط  -9

 ار افٍُر هروت و فبْٚن . م د1989هو / 1409

هو / 1355رشح مقضٖ اإلمٚم مٚفؽ فإلمٚم حمّد افزرؿٚين ط  -10

 م مىبًٜ مهىٍك  حمّد صٚحٛ ادُ بٜ اف جٚريٜ هّك.1936

افٍقاـف افدواين رشح افنٔخ أمحد هـ ؽْٔؿ هـ شٚمل هـ مْٓٚ   -11
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م 1955هو / 1374افٍْراوي ظذ رشٚفٜ افَرواين  افىبًٜ افمٚفمٜ 

 ٍك افبٚيب احلِبل . مىبًٜ مهى

ؿقإغ إحُٚم افؼظٜٔ دبّد هـ أمحد هـ جزي افٌرٕٚضل ط   -12

 م دار افًِؿ فِّالئْو هروت .1974

هو / 1398اددوٕٜ افُزى فإلمٚم مٚفؽ هـ إٔس إصببل ط   -13

 م دار افٍُر و هروت.1978

ادَدمٚت ادّٓدات ٕيب افقفٔد حمّد هـ أمحد هـ رصد افَرضبل و   -14

 ٕوؾسٝ مُ بٜ ادمْك هبٌداد .ضبًٜ ا

مقاهٛ اجلِٔؾ رشح خم ك خِٔؾ ٕيب ظبد اهلل حمّد هـ حمّد هـ   -15

هو / 1412ظبد افرمحـ ادٌريب ادًروف هٚحلىٚب و افىبًٜ افمٚفمٜ 

 م دار افٍُر.1992

 خامطًا: الفقى الشافعي: 

هو / 1393إم فإلمٚم حمّد هـ إدريس افنٚؾًل و افىبًٜ افمٕٜٚٔ  -16

 دار ادًرؾٜ فِىبٚظٜ وافْؼ هروت و فبْٚن . م 1973

تُِّٜ ادجّقع رشح ادٓذب فإلمٚم تَل افديـ أهق احلسـ ظذ هـ  -17

 ظبد افُٚذم افسبُل و افْٚرش ادُ بٜ افسٍِٜٔ و ادديْٜ ادْقرة . 

حٚصٔ ٚ ؿِٔقيب وظّرة ظذ رشح ادبع ظذ مْٓٚج افىٚفبغ ط  -18

 فبْٚن .  م دار افٍُر هروت و1995هو / 1415

احلٚوي افُبر ٕيب احلسـ ظع هـ حمّد هـ حبٔٛ ادٚوردي  -19
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م دار افُ ٛ افًِّٜٔ 1994هو / 1414افبكي افىبًٜ إوػ 

 هروت و فبْٚن . 

روضٜ افىٚفبغ فإلمٚم أيب زـريٚ حئل هـ رشف افْقوي ط  -20

 م دار ظٚمل افُ ٛ فِىبٚظٜ وافْؼ. 2003هو / 1423

ٓٚج فِنٔخ ظبد اهلل هـ افنٔخ حسـ احلسـ زاد ادب ٚج هؼح ادْ  -21

م و إدارة إحٔٚء افساث 1987هو / 1407افُرهجل و افىبًٜ افمٕٜٚٔ 

 اإلشالمل ذم دوفٜ ؿىر. 

رشح جالل افديـ حمّد هـ أمحد ادبع ظذ مْٓٚج افىٚفبغ  -22

م 1995هو / 1415فِْقوي و مىبقع هبٚصٔ ٚ ؿِٔقيب وظّرة ط 

 دار افٍُر هروت و فبْٚن. 

مْٓٚج افىٚفبغ فإلمٚم أيب زـريٚ حئل هـ رشف افْقوي و مىبقع  -23

م دار افٍُر هروت و 1995هو / 1415هّ ـ مٌْل ادب ٚج ط 

 فبْٚن . 

مٌْل ادب ٚج إػ مًرؾٜ مًٚين أفٍٚظ ادْٓٚج فإلمٚم افنٔخ حمّد  -24

م دار افٍُر هروت و فبْٚن 1995هو / 1415اخلىٔٛ افؼهْٔل ط 

 . 

أيب إشبٚق إهراهٔؿ هـ ظع هـ يقشػ افٍروز  ادٓذب فإلمٚم  -25

م مىبًٜ 1959هو / 1379آهٚدي افنرازي و افىبًٜ افمٕٜٚٔ 

 مهىٍك افبٚيب احلِبل. 
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هنٚيٜ ادب ٚج إػ رشح ادْٓٚج فنّس افديـ حمّد هـ أيب افًبٚس   -26

أمحد هـ محزة هـ صٓٚب افديـ افرمع افنٓر هٚفنٚؾًل افهٌر و 

 م مىبًٜ مهىٍك افبٚيب احلِبل. 1967هو / 1386افىبًٜ إخرة 

 ضادضًا : الفقى احلنبلي : 

اإلٕهٚف فِنٔخ ظالء افديـ هـ ظع هـ شِٔامن ادرداوي افىبًٜ  -1

م دار إحٔٚء افساث افًريب هروت و فبْٚن 1998هو / 1419إوػ 

 . 

تهبٔح افٍروع فِنٔخ ظالء افديـ هـ ظع هـ شِٔامن ادرداوي  -2

 م . 1997هو / 1418ع مع افٍروع و افىبًٜ إوػ وهق مىبق

 

حٚصٜٔ افروض ادرهع فًبد افرمحـ هـ حمّد هـ ؿٚشؿ افًٚصّل  -3

 هو . 1419افْجدي و وهل هبٚمش افروض ادرهع افىبًٜ افمٚمْٜ 

افروض ادرهع رشح زاد ادس َْع دْهقر هـ يقٕس افبٓقط افىبًٜ  -4

 هو . 1419افمٚمْٜ 

ْع مع افروض ادرهع فًِالمٜ رشف افديـ أيب افْجٚ زاد ادس َ -5

 هو . 1419احلجٚوي و افىبًٜ افمٚمْٜ 

افؼح افُبر فنّس افديـ أيب افٍرج ظبد افرمحـ هـ أيب ظّر حمّد  -6

هو / 1414هـ أمحد هـ ؿدامٜ ادَديس و وهق مىبقع مع ادٌْل ط 

 م دار افٍُر هروت و فبْٚن . 1994
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س افديـ أيب ظبد اهلل حمّد هـ مٍِح ادَديس افٍروع فإلمٚم صّ -7

م دار افُ ٛ افًِّٜٔ هروت و 1997هو / 1418افىبًٜ إوػ 

 فبْٚن . 

افُٚذم ذم ؾَف اإلمٚم أمحد فنٔخ اإلشالم أيب حمّد مقؾؼ افديـ ظبد  -8

م ادُ ٛ 1988هو / 1409اهلل هـ ؿدامٜ ادَديس و افىبًٜ اخلٚمسٜ 

 اإلشالمل . 

ْٚع ظـ م ـ اإلؿْٚع فِنٔخ مْهقر هـ يقٕس اهـ إدريس ـنٚف افَ -9

م ظٚمل افُ ٛ فِىبٚظٜ 1997هو / 1417افبٓقط افىبًٜ إوػ 

 وافْؼ هروت و فبْٚن . 

ادبدع رشح ادَْع ٕيب إشبٚق هرهٚن افديـ إهراهٔؿ هـ حمّد هـ  -10

م دار 1997هو / 1418ظبد اهلل هـ حمّد هـ مٍِح و افىبًٜ إوػ 

  ٛ افًِّٜٔ هروت و فبْٚن .افُ

ادٌْل فِنٔخ اإلمٚم مقؾؼ افديـ أيب حمّد ظبد اهلل هـ أمحد هـ ؿدامٜ  -11

 م دار افٍُر هروت و فبْٚن . 1994هو / 1414ط 

ادَْع فنٔخ اإلشالم أيب حمّد مقؾؼ افديـ ظبد اهلل هـ ؿدامٜ  -12

 هو . 1393ادَديس افىبًٜ افمٚفمٜ 

خ إهراهٔؿ هـ حمّد هـ شٚمل هـ ضقيٚن افىبًٜ مْٚر افسبٔؾ فِنٔ -13

 م دار افُ ٛ افًِّٜٔ هروت و فبْٚن . 1997هو / 1418إوػ 

مْ ٓك اإلرادات ف َل افديـ حمّد هـ أمحد افٍ قحل احلْبع ادكي  -14
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م ظٚمل افُ ٛ 1996هو / 1416افنٓر هٚهـ افْجٚر و افىبًٜ افمٕٜٚٔ 

 هروت و فبْٚن.  

 قى الظاهسي: ضابعًا : الف

هو إدارة 1351ادبع ٕيب حمّد ظع هـ أمحد هـ شًٔد هـ حزم ط  -1

 افىبٚظٜ ادْريٜ هّك. 

 ثامنا : املعاده وكتب اللغة : 

تٚج افًروس مـ جقاهر افَٚمقس دبّد مرتٙ افزهٔدي و افىبًٜ  -1

إوػ هٚدىبًٜ اخلريٜ ادْنٖة هجامفٜٔ مك و مْنقرات دار مُ بٜ 

 وت و فبْٚن . احلٔٚة هر

افَٚمقس ادبٔط دجد افديـ حمّد هـ يًَقب افٍروز آهٚدي   -2

م رشـٜ مُ بٜ ومىبًٜ مهىٍك 1952هو / 1371افىبًٜ افمٕٜٚٔ 

 افبٚيب احلِبل . 

فسٚن افًرب فإلمٚم أيب افٍوؾ مجٚل افديـ حمّد هـ مُرم   -3

إٕهٚري ادًروف هٚهـ مْيقر و ضبًٜ مهقرة ظـ ضبًٜ هقٓق و 

 ـقش ٚ تسقمٚس .  مىٚهع

ادًجؿ افقشٔط : ضبًٜ إدارة إحٔٚء افساث اإلشالمل هدوفٜ ؿىر   -4

 . 

مًجؿ مَٚئس افٌِٜ ٕيب احلسغ أمحد هـ ؾٚرس هـ زـريٚ ط دار   -5



 

 أثس تغري املبيع املعيب  بالنقصان أو الصيادة يف الفقى اإلضالمي والقانون املدني (414)

 افُ ٛ افًِّٜٔ و إشامظِٔٔٚن ٕجٍل و إيران .

 تاضعا : املسادع واملوضوعات احلديجة يف الفقى اإلضالمي : 

فِدـ قر حمّد وؾٚ افىبًٜ  "هٔع ادًٔٛ  "ف دفٔس هٔقع اف ٌرير وا  -1

 م . 1990افمٕٜٚٔ 

ضقاهط افًَد ذم افٍَف اإلشالمل فِدـ قر / ظدٕٚن خٚفد افسـامين  -2

 ط مُ بٜ دار ادىبقظٚت احلديمٜ و جدة . 

ادقشقظٜ افٍَٜٓٔ افهٚدرة ظـ وزارة إوؿٚف وافنئقن اإلشالمٜٔ   -3

 م. 1990هو / 1410هٚفُقيٝ و افىبًٜ افمٕٜٚٔ 

 عاشسا : املسادع القانونية : 

د / أمحد ظبد افًٚل أهق ؿريـ و أحُٚم ظَد افبٔع ذم افَٕٚقن اددين   -1

 م . 1992ادكي ط

إش ٚذ /أمحد ٕجٔٛ اهلاليل وافدـ قر / حٚمد زـل و رشح افَٕٚقن  -2

د و ذم اف َْغ افَديؿ واجلدي "ظَقد افبٔع واحلقافٜ وادَٚيوٜ "اددين  

 م مىبًٜ افٍجٚفٜ اجلديدة . 1954افىبًٜ افمٚفمٜ 

د / إٔقر شِىٚن و د / جالل افًدوي و ادقجز ذم افًَقد ادسامه   -3

 م دار ادًٚرف . 1963ط  "افبٔع" 1ج

ادس نٚر / إٔقر افًّرويس و اف ًِٔؼ ظذ ٕهقص افَٕٚقن اددين  -4

مك وإؿىٚر افًرهٜٔ  ادًدل و هّذاهٛ افٍَف وأحُٚم افَوٚء احلديمٜ ذم



 

(415)  دللة الشسيعة والقانون   (0441ـ 8102) الجانيالعدد الجالح والجالثون اجمللد  
 

 دار ادىبقظٚت اجلٚمًٜٔ و اإلشُْدريٜ .  1983و ط 

م مٗشسٜ 1979د / تقؾٔؼ حسـ ؾرج و ظَد افبٔع وادَٚيوٜ ط  -5

 افمَٚؾٜ اجلٚمًٜٔ . 

ط  "افبٔع وادَٚيوٜ  "د / مجٔؾ افؼؿٚوي و رشح افًَقد اددٕٜٔ  -6

 م افْٚرش دار افْٓوٜ افًرهٜٔ و افَٚهرة . 1975

م افْٚرش / مْنٖة 1973د / شّر ظبد افسٔد تْٚؽق و ظَد افبٔع ط  -7

 ادًٚرف هٚإلشُْدريٜ . 

ادجِد  "افًَقد ادسامه  "د / شِٔامن مرؿس و رشح افَٕٚقن اددين  -8

 م ظٚمل افُ ٛ و افَٚهرة . 1980افىبًٜ افراهًٜ  "ظَد افبٔع  "إول 

ط ذم رشح افَٕٚقن اددين د / ظبد افرزاق أمحد افسْٓقري و افقشٔ -9

ط دار إحٔٚء افساث  "افًَقد اف ل تَع ظذ ادُِٜٔ و افبٔع وادَٚيوٜ  "

 افًريب هروت و فبْٚن . 

 م . 1960د / ظبد ادًْؿ افبدراوي و ظَد افبٔع ذم افَٕٚقن اددين ط  -10

م افْٚرش دار 1967هو / 1387د / ظبد افًزيز ظٚمر و ظَد افبٔع ط  -11

 افًرهٜٔ .  افْٓوٜ

 "افبٔع واف ٖمغ  "د / ظبد افقدود حئل و دروس ذم افًَقد ادسامة  -12

 افْٚرش دار افْٓوٜ افًرهٜٔ مىبًٜ جٚمًٜ افَٚهرة .  1978و  1977ط 

دار اجلٚمًٜ  1996د / حمّد حسـ ؿٚشؿ و ادقجز ذم ظَد افبٔع ط  -13

 اجلديدة فِْؼ و اإلشُْدريٜ . 



 

 أثس تغري املبيع املعيب  بالنقصان أو الصيادة يف الفقى اإلضالمي والقانون املدني (416)

ان و افقجٔز ذم رشح أحُٚم ظَد افبٔع افْٚرش دار د / حمّد ظع ظّر -14

 افْٓوٜ افًرهٜٔ .

افًَقد  "د / حمّد ـٚمؾ مريس، رشح افَٕٚقن اددين اجلديد  -15 

م 1953هو و 1373ط  "ظَد افبٔع وظَد ادَٚيوٜ  " 6ج "ادسامة 

 ادىبًٜ افًٚدٜٔ . 

م افْٚرش 1981د / حمّد فبٔٛ صْٛ و رشح أحُٚم ظَد افبٔع ط  -27

 دار افْٓوٜ افًرهٜٔ . 

 1986د / مهىٍك اجلامل و افبٔع ذم افَٕٚقٕغ افِبْٚين وادكي ط  -17

 افدار اجلٚمًٜٔ . 

 زابع عشس : اجملنوعات القانونية : 

جمّقظٜ إحُٚم افهٚدرة مـ اهلٔئٜ افًٚمٜ فِّقاد اددٕٜٔ اف ل  -1

 يهدرهٚ ادُ ٛ افٍْل دبُّٜ افَْض . 

 .  4اف بوريٜ و مىٚهع مدـقر هٚفَٚهرة ج جمّقظٜ إظامل -2

 جمّقظٜ ظّر و حمّقد أمحد ظّر . -3
 

 


