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 بسم هللا الرحمن الرحٌم
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 سورة المائدة

 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم
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 االهـــــداء

 )صلى هللا علٌه وسلم (اهدي بحثً المتواضع اوآل الى معلمنا وقائدنا وقدوتنا محمد 

الىىىىىى مىىىىىن فىىىىىري النىىىىىة  بار.ىىىىى  لٌسىىىىىاٌنً قلىىىىىرة حىىىىى      الىىىىىى مىىىىىن نلىىىىى  انىىىىىا ملىىىىىه لٌاىىىىىدم لنىىىىىا لح ىىىىىة 

سىىىىىعادة     الىىىىىى مىىىىىن حصىىىىىد اليىىىىىوال عىىىىىن دربىىىىىً لٌميىىىىىد لىىىىىً لرٌىىىىى  العلىىىىىم     الىىىىىى الالىىىىى  النبٌىىىىىر 

 )والدي العزٌز( 

أرضىىىىىعتنً الحىىىىى  والحنىىىىىان     الىىىىىى رمىىىىىز الحىىىىى  وبلسىىىىىم اليىىىىى اء     الىىىىىى الالىىىىى  الناصىىىىىع الىىىىىى مىىىىىن 

 بالبٌاض )والدتً الحبٌبة(  

 الى الالو  اللاهرة الربٌاه الن و  البرٌئه الى رٌاحٌن حٌاتً )إخواتً العزاء( 

الن ت ىىىىىىىته اليىىىىىىىرعه     وتربىىىىىىىع المرسىىىىىىىاح     لتللىىىىىىى  السىىىىىىى ٌنه بىىىىىىىً عىىىىىىىرض بحىىىىىىىر واسىىىىىىىع م لىىىىىىىم 

ة بىىىىىىً هىىىىىىضح ال لمىىىىىىه لٌضىىىىىىًء اي قنىىىىىىدٌب الىىىىىىضنرٌا      ضنرٌىىىىىىا  أيخىىىىىىوة البعٌىىىىىىدة     الىىىىىىضٌن الحٌىىىىىىا

 أحببتيم وأحبونً )أصدقائً( 

الىىىىىى مىىىىىن فمعىىىىىو ابىىىىىٌن سىىىىىعادتً وحزنىىىىىً     الىىىىىى مىىىىىن لىىىىىم اعىىىىىربيم    ولىىىىىن ٌعربىىىىىونً     الىىىىىى مىىىىىن 

نىىىىىىا     الىىىىىىى أتمنىىىىىىى اضنىىىىىىرهم     اضا ضنرونىىىىىىً     الىىىىىىى مىىىىىىن بىىىىىىارقوا الحٌىىىىىىاح وقىىىىىىدموا التضىىىىىىحٌا  ايفل

 البلاب العرا  )ييداء العرا  الحبٌ  (  

الىىىىىى نىىىىىب مىىىىىن ايىىىىىعب يىىىىىمعه بىىىىىً درو  علمنىىىىىا     سىىىىىلور  نثٌىىىىىرة بىىىىىً الخٌىىىىىاب ول ٌباىىىىىى لنىىىىىا بىىىىىً 

نياٌىىىىىه الملىىىىىام ال قلىىىىىٌص مىىىىىن الىىىىىضنرٌا  وصىىىىىور  تفمعنىىىىىا لمعمالاىىىىىه العلىىىىىم الىىىىىى فانبنىىىىىا     بوافىىىىى  

ً .مىىىىىىار الحٌىىىىىىاة     الىىىىىىى ايسىىىىىىتاتضح علٌنىىىىىىا يىىىىىىنرهم ووداعيىىىىىىم ونحىىىىىىن نخلىىىىىىو خلواتنىىىىىىا الولىىىىىىى بىىىىىى

 النرام بً نلٌه الاانون والعلوم السٌاسٌة عموم    

وأخىىىىتد إهىىىىدائً الىىىىى مىىىىن نىىىىانو ٌتمنىىىىوا ان ٌنونىىىىوا بفىىىىانبً بىىىىً لٌلىىىىه حٌىىىىاتً الدراسىىىىٌة     الىىىىى مىىىىن 

أيىىىىىتاق  ليىىىىىم عٌنىىىىىً وسىىىىىةلتنً نىىىىىم سىىىىىٌلوب بىىىىىراقيم الىىىىىى أفمىىىىىب اخىىىىىوة وافمىىىىىب ماعربىىىىى  بىىىىىً لٌلىىىىىه 

علمىىىىىىونً التحىىىىىىدي     الىىىىىىى مىىىىىىن علمنىىىىىىً وزري البتسىىىىىىامة بىىىىىىداخلً الىىىىىىى اعىىىىىىز حٌىىىىىىاتً     الىىىىىىى مىىىىىىن 

ماعربىىىىىى  بىىىىىىً حٌىىىىىىاتً وترنىىىىىىوا ضنرٌىىىىىىاتيم الفمٌلىىىىىىة وبصىىىىىىمتيم بىىىىىىً قلبىىىىىىً وحٌىىىىىىاتً     الىىىىىىى مىىىىىىن 

ضىىىىىحى بروحىىىىىه مىىىىىن افىىىىىب الخىىىىىرٌن أخىىىىىً اليىىىىىيٌد )فاسىىىىىم( الىىىىىى مىىىىىن نىىىىىان ٌيىىىىىفعنً بىىىىىً مسىىىىىٌرتً 

 العلمٌة زوج ياٌاتً الييٌد )أٌو (   

 

 

 

 

 

 



 
 

 يرشكر وتقد

بعىىىىىىىد حمىىىىىىىد. ر  العىىىىىىىالمٌن   والصىىىىىىىىة والسىىىىىىىىم علىىىىىىىى سىىىىىىىٌدنا محمىىىىىىىد )صىىىىىىىلى هللا علٌىىىىىىىه وسىىىىىىىلم( 

 وث رحمة للعالمٌن  عالمب

 حسام عبد الللٌم  :بةننً اتادم با لينر والتادٌر العمٌ  الى الستاض المساعد

ليىىىىىرام علىىىىىى هىىىىىضا البحىىىىىث وضلىىىىىل علىىىىىى ماقىىىىىام بىىىىىه مىىىىىن فيىىىىىد ميىىىىىنور االىىىىىضي تابىىىىىب برحابىىىىىة صىىىىىدر 

 تعىىىىىىالى اض منحنىىىىىىً وقتىىىىىىُه النثٌىىىىىىر ولىىىىىىم ٌبخىىىىىىب علٌىىىىىىه بلنصىىىىىىه والريىىىىىىاد او ء هللاومىىىىىىةفور علٌىىىىىىه انيىىىىىىا

 توفٌية مما نان له اثر اٌفابً وبعاب بً مسٌرة البحث  

 

 نما اتوفه با لينر الى

 أختً العزٌزة ي اء التً ساعدتنً بً أريادي

 وتوفٌيً بالمسٌرة العملٌة

 

 داء(وأختم ينري الى أخواتً)يٌماء و.ٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 الــمــقـــد مــة

 ٌاسم الاانونٌون العاد من حٌث الصحة وعدميا الى قسمٌن, صحٌه وبالب

والعاد الصحٌه هوح الميروي ضاتا ووص   بةن ٌنون صادرا من من اهله , أي من يخد نامب الهلٌة , مضابا 

الخلب , أما العاد البالب هوح مال ٌصه الى محب قابب لحنمه وله سب  ميروي واوصابه صحٌحه سالمه من 

الخارفٌه, نما لو نان ألٌفا  والابوب صادرٌن من لٌ  اهص  بعض اوصابه  اصص بةعتبار ضاته او صابه

ون السب  .ٌر ميروي او ان ٌنون المعاود علٌه مفيوآل فيالة نٌ اوللتعاقد اوٌنون المحب .ٌر قابب لحنم العاد 

 برضه الاانون  الضير مستوم للينب بافيه او ٌنون العاد .ٌ

العاد عند ال اياء المسلمٌن وخاصه عند باياء الحن ٌة اما ان ٌنون  ااما ال اه السىمً باد اختلم لمر ,  ب

صحٌه او بالص او باسد  وهضا العاد الخٌر)العاد ال اسد( هو موضوي  بحثً الضي ٌعد مرتبة من مرات  

السىمً ال ال اه الحن ً, اما المضاه  لخرى بى تمٌز بٌن العاد ال اسد والعاد البلى  لٌعربيا بً ال اه 

 البالب بنىهما عاد بالب , تدعو تارح با لبالب وتارح اخرى بال اسد 

ٌعد العاد ال اسد من المواضٌع الميمه بً ال اه , وخاصه بً ال اه الحن ً بيضا الموضوي   /اهمٌة البحث (1)

من ألخض بالعاد ال اسد  الحنمة  لحن ً الضي بٌان احنامة والنتائج المترتبه علٌه ونان من ابتداي ال اه ا

نان  المخال ا  الواردح على  هو لتالٌب من حال  بلى  العاد واحترام ارادة المتعاقدٌن خاصة اضا

اتصر العاد وهرٌه اي ل تتعل  بةرنان العاد  وانما تتعل  بعض الوصام الخارفٌه ولم ٌالعاد .ٌر ف

ال اسد على ال اه السىمً اض اخض  به بعض الاوانٌن المدنٌه وان لم تنضمة تن ٌم  دقٌا  نما هو الحاب 

 بً ال اه السىمً   

لغرض بٌان تعرٌم العاد ال اسد والتمٌٌز بٌنه وبٌنا العاد البالب وبٌان موقم ال اياء   /برضٌه البحث (9)

بً العاد, وهب ان الاوانٌن المدنٌة تةخض بن رٌه العاد ال اسد, وما هً المسلمٌن منه وبٌان اسبا  ال ساد 

أهمٌة وضع مرتبه ثالثه للعاد وتنون وسل  بٌن العاد الصحٌه والعاد البالب وما هً الثار المرتبه 

 علٌه  

اراء ال اياء المسلمٌن حوب هضا  عرض ان منيفٌة البحث تنون من خىب /(منيفٌه البحث3)

بً الاوانٌن المدنٌة التً أخض  ومدى مواباتيا ومخال تيا التً   احنام هضا الموضويٌان الموضوي وب

 اقرها ل اياء المسلمٌن بخصود العاد ال اسد  

 

لغرض بحث بً موضوي العاد ال اسد وتعرٌ ه والتمٌٌز بٌنه وبٌن العاد البالب  /(هٌنلٌة البحث4) 

وبٌان أسبا  ال ساد بً العاد وهب ان الاوانٌن المدنٌة تةخض بن رٌه العاد ال اسد وما هً اهمٌة وضع 

ي مرتبه ثالثه للعاد وما هً الثار المترتبه علٌه لغرض البحث بً المواضٌع اعىح سةقم هضا الموضو

الى مبحثٌن سةبٌن بً المبحث لوب بٌان م يوم العاد ال اسد وسةوضع بٌه التعرم ال ساد لغه 

واصلىح  وتتمٌز العاد ال اسد عن العاد البالب نما سةبٌن اسبا  بساد العاد سواء نان بً اليرٌعة ام 

لل قبب الابض ام سواء نان ضابً الاوانٌن المدنٌة, اما البحث الثانً او الثار المترتبه على العاد ال اسد 

ج والماترحا  العاد ال اسد وسةنيً البحث بخاتمه تتضمن عددمن النتائ بعدح ومدى امنانٌة تصحٌه

 بخصود  هضا الموضوي 
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 ـث االولالـمــبـح

 مفهوم العقد الفاسد

 

ٌتمٌز ال اه الحن ً عن .ٌرح بمرتبه العاد ال اسد بٌن مرات  العاد عامة بً حٌن العاد ل اسد والبالب سواء بً 

.ٌر هضا المضه  ال ان الميروي العراقً بً الاانون المدنً لم ٌةخض بما نادى ال اه الحن ً وهوالعاد ال اسد ال 

( ب اراتيا الربعة متةثر  بال اه 171العاد ال اسد المادة )( خصد الحنام 43ان الاانون المدنً الردنً رقم )

الحن ً وفاء بً المضنرح الٌضاحٌه للاانون المضنور اٌضاح  ليضا الموقم نما ان هنال مبررا  لىخض ب نرح 

   (1)العاد ال اسد ومن هضح المبررا  المبرر المنلاً ونضلل المبرر العلمً 

صلىح  وتمٌٌزح عن العاد ال اسد لبد من بٌان تعرٌم العاد ال اسد لغة والضلل ولغرض تحدٌد م يوم العاد 

البالب , بضص من اليارح الى اسبا  بساد العاد بً ال اه السىمً والاانون المدنً ولفب البحث بً الم ردا  

ل  الثانً التمٌٌز اعىح سةقسم المبحث الى ثىث ملال  بةبٌن بً الملل  الوب تعرٌم العاد ال اسد وبً المل

 بٌن العاد ال اسد والعاد البالب اما الملل  الثالث سةبٌن اسا  بساد العاد بً ال اه السىمً والاانونه المدنً   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  912, د 1221العامة لىلتزاما  بً الاانون المدنً , الفزء الوب , اللبعه الولى , (د  منضر ال ضب , الن رٌه 1)
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 المطلب االول

 تعريف العقد الفاسد

عاود مال لغة : العيد,والفمع ٌم العاد ال اسد لبد من ليارح اوآل من الى معربه معنى العاد بالعادرلغرض تع

تعالى )ٌاء ٌيا الضٌن امنوا أبو بالعاود( بخال  هللا تعالى المؤمنٌن وٌااب عيد  الى بىن بً نضا ونضا وقا 

 بالوباء بالعاود والعاود التً ٌعادها بعضيم على بعض ماٌوف  الدٌن  

ض الصىح وهو من بسد ٌ سد بساد  والم سدح ضد المصلحة ولل ساد معنى اخر هو : ناٌاما تعرٌم ال ساد

عرٌم ال ساد اصلىح  نىح  ان ال اياء اختل وا حوب مدلوب ال ساد بً الضمحىب والبلى  اما بالنسبه لت

المعامى  المالٌه بضه  التفاح الغال  بً ال اه السىمً ان ال ساد هو البلىن اضا إن نىهما بمعنى واحد سواء 

م العاد وبيضا نان ال ساد )البلىن ( ٌرفع الى اختىم احد ارنان العاد أو يروله ونان الختىم بً اوصا

الخصود قاب السٌولً بً اليتباح )البالب وال اسد عندنا متر ادبان ( لضا بةن الفميور ال اياء لٌ رقون بٌن 

ماء بً عاد البالب لضلل  ير اتفاهان للعله بانيم برقوا بٌن العاد ال اسد والٌاما الحن  (1)العاد ال اسد والعاد البالب 

 تعرٌم العاد ال اسد   

فاح الوب : وهو رأي فميور العلماء من المالنٌه واليابعٌه والحنابله حٌث عربوا العاد ال اسد فمله الت

ض بال عب وعربه صوب الغرحالتعرٌ ا  منيا ما عربه البصري مالم ٌستوم يرائله التً ٌتوقم علٌيا 

 هضا ال عب  ض والغاٌه منلم ٌستتع الغاٌة ومن التعرٌ ا  تص  مفمليا عدم حصوب الغر البٌضاوي نون اليًء

التفاح الثانً : وهو رأي الحن ٌه عربوا العاد ال اسد )ميروي باصله دون وص ه( بالفميور قسموا العاد الى 

   (9)صحٌه و.ٌر صحٌه )باسد او بالب ( اما الخن ٌه قسموا العاد الى ثىثه اقسام )صحٌه و باسد وبالب(
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  173, د  9119(د  أسراء بيمً نافً , العاد ال اسد بً ال اه الاانونً السىمً والاانون , مفله رساله الحاو    1)

  911, د  9117عه المارا  , ( د  أبراهٌم علً اللنٌفً , لر  تصحٌه العاد ال اسد , مفله اليرٌعه والاانون فام9)
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اما تعرٌم العاد ال اسد بً الاوانٌن المدنٌة نىح   ان ا.ل  الاوانٌن لم تةخض بالعاد ال اسد الضي اخض به ال اه 

الحن ً لضلل سنبٌن موقم الاوانٌن التً اخض  بالت رقه بٌن العاد ال اسد والعاد البالب ومنيا الاانون المدنً 

( من المفله نص  )) البٌع ال اسد هو 112الحنام العدلٌه بالمادة) مفله موقمالردنً ولماراتً ونضلل سنبٌن 

الميروي اصص ل وص   ٌعنً ان ٌنون صحٌح  بةعتبار ضاته باسد باعتبار بعض اوصابه الخارفٌه(( تبٌن من 

و نان اصب دبع الند اعىح ان العاد ال اسد هو العاد الميروي ضاتا لوص ا نما لو نان البٌع والثمن مفيوآل ا

   (1)الثمن .ٌر معلوم 

لٌه ٌبدوا انه تةثر ما أخض به ال اه الحن ً ومفله الحنام العد 1276( لسنه 43اما الاانون المدنً الردنً رقم )

( على ان )) العاد ال اسد هو منان ميروي باصله لبوص ه 171نص  علٌه المادة )لضلل اخض بالعاد ال اسد وما 

( لسنة 5( من الاانون الماراتً رقم )919  وبالمعنى ن سه اخض  المادة ) (9)سادح صه((باضا زاب سب  ب

( والتً نص  )) العاد ال اسد هو ما نان ميروي باصله لبوص ه باضا زاب سب  بسادح صه (( لم ٌةخض 1225)

وساوى بٌن العاد ال اسد  ( بغنرح المضه  الحن ً عن العاد ال اسد1251( لسنة )41الاانون المدنً العراقً رقم )

( صرٌحه باوليا ))العاد البالب هو مالٌصه اصص باعتبار ضاته 1\173والعاد البالب وهضا مانص  علٌه المادة )

   (3)أو ص ه باعتبار بعض صابه الخارفة عنه (( 

ال ساد وانما  وقد انتاد المرحوم مصل ى الزرقا تعرٌم للعاد ال اسد انه لٌعلً صورح واضحه عن حاٌاه معنى

 ٌنيم عن سببه بال بيو ٌاترح ال ساد  

"أختىب بً العاد المخالم لن امه اليرعً بً ناحٌه برعٌه متيمه ٌعمله مستح  ال سخ" لنن هضا التعرٌم 

  (4)لٌختلم نثٌر  عن الحن ٌه 
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 174أسراء بيمً نافً , مصدر ساب  , د  د  1

 د  أنور السللان , مصادر اللتزام بً الاانون المدنً دراسه ماارنه بً ال اه السىمً , دار الثاابه للنير والتوزٌع , الردن, 9

  141, د 9119

 , 912 د  منضر ال ضب , مصدر ساب    3

    227د  ,1259 9احمد , المدخب ال ايً العام , اللبعة العايرة , دار ال نر بٌرو  ج  الزرقا مصل ى 4
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 المطلب الثاني

 تمييز العقد الفاسد عن العقد الباطل

ضي ٌعتمد على صحة او عدم صحة الصب والوصم بً نأل منيم بالعاد ٌنون لغرض التمٌٌز بٌن العادٌٌن وال

ون وص ه والعاد ٌنون بالىَ اضا نان .ٌر ميروي لبةصله ولبوص ه وأصب باسداَ الضي نان ميروي بةصله د

العاد عند الحن ٌٌن هو الرنن واليرول المتعلاه به لضلل لبد من بٌان مدلوب ) الصب والوصم (  بالعاد ٌنون 

صر الىزمة صحٌحاَ عند ال اه السىمً اضا توابر له رنن وهو ) الٌفا  والابوب ( بضىَ عن توابر العنا

  (1)لنعاادح وهً سبعة عناصر والتً تتمثب 

 تلاب  الٌفا  والابوب   (1)

( محب معٌن 6( محب مادور التسلٌم   )5( العاب او التمٌٌز   )4( تعدد العاقد   )3اتحاد مفل  العاد   ) (9)

 ( محب صاله للتعامب بٌه اي مالَ مناوماَ مملوناَ  7او قابب للتعٌٌن   )

من هضح اليرول ٌفعب العاد .ٌر منعاد , اي بالىَ ل اثر له اما اوصام العاد وٌسمٌيا الحن ٌة  والخىب بيرل

 بيرول الصحة وهً نثٌرة  

 ان لٌنون بً العاد .رر باحش   (1

  ان لٌيتمب على الربا  (9

 ان لٌنون ميتمىَ على يرل باسد   (3

 ان لٌنون هنال ضرر بً التسلٌم   (4

   ان ٌخلو العاد من النراح (5

 العفز عن التسلٌم   (6

فيالة المعاود علٌه او ثمنُه والخىب بيضِح اليرول أو بواحد منيا ٌفعب العاد باسد  لضلل عربه  (7

 الناسانً انه " ما اختب بٌه احد يرول الصحة "
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  175راء بيمً نافً, مصدر ساب  , د  د  أس (1

  9, د9111العاد بً اليرٌعه السىمٌه )دراسة ماارنه ( , الردن ,ال سخ د  أحمد ٌاسٌن ألارالة , موانع  (9
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بالحن ٌة ٌرون اضا توابر  بً العاد يرول  النعااد  أو بواحد منيا ٌفعب العاد باسداَ  والخىب بيضح اليرول

 لٌلزم منه ولنن انعاادحمنعاد  العاد  ٌنون بادلٌلزم منه صحته انعاادح السبعة باد اضحى العاد منعاداَ ولنن 

م عن بنرح اختى صحته بما دام العاد ال اسد منعاد بى ٌفوز عتبارح نالعاد البالب .ٌر المنعاد وابرز من دابع 

عربوا العاد البالب انه بائ  الصب والوصم وان هضا التعرٌم لدى  البالب عن ال اسد هم الحن ٌه بحٌث 

الحن ٌة اقتصر على المعامى  ولم تلب العبادا  النناح  وبً هضا ٌاوب الستاض الدنتور عبد الرزا  السنيوري 

تمٌٌز تبعَى لضلل بٌن العاد البالب والعاد ال اسد وليل بً ان تعرٌم ال اه السىمً بٌن اصب العاد ووص ه وال

بً صناعة بايٌه محنمة ان رد بيا باياء ال اه السىمٌه بالبلىن اقوى من ال ساد بً السب  بً ال اه السىمً , 

ئٌاَ لن العاد البالب باد رنناَ  من ارنانه الساسٌه أو الينلٌه اضا نان  مللوبه وٌفوز للمحنمه ح  اثارته تلاا

 بمفرد تةنٌدها من توابر احد أسبابه ولنب ضي ميلة ان ٌتمسل به 

اما العاد ال اسد بيو الضي انعدم  يرول صحتة بال بتوابر بٌه سب  من اسبا  ال سخ أو البلاب وٌح  بسخ 

  العاد لمن له الح  بال من خىب  ماتادم ٌمنن تحدٌد اوفه الختىم بٌن العاد ال اسد والبالب 

معاد بخىم العاد البالب الضي لٌعد عاد منعاداَ ول ٌرت  اي اثر ولٌزوب  لعاد ال اسد ٌنون ميرويا /  - أ

البلىن بالفازح ب ىَ عن ضلل بان العاد ال اسد تترت  علٌه الثار الاانونٌه وخاصه اضا حصب الابض بٌه 

  نما ٌمنن تصحٌحه وضلل بةزاله سب  بسادح  
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, الملل  الثانً , منيور بً لنترنٌ  بً الموقع 595هــ( , د1439( ضي الاعدح  , )25مفله البحوث السىمٌه ,العدد ) (1

 الرئاسة العامة للبحوث ولبتاء المملنة السعودٌة على الموقع اللنترونً 

http: /www.aliftanet: 

لنير والتوزٌع , الرادح المن ردح , فدح دار الثاابه ل–لرادٌة العاد د  بلحاج العربً , مصادر اللتزام دراسة ماارنه المصادر ا (9

  321, د 9115
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والعاد ال اسد بحس  الصب لبترتٌ  علٌه الثر ال اضا رت  الاانون علٌه اثراَ معٌناَ   وضلل نالثر الضي 

ب ً هضح الحالة تناب الملنٌه  ٌعترم به الاانون على قبض على قبض الميتري لليًء المبٌع بمواباه البائع  

   (1)للميتري لٌ  استناداَ للعاد ال اسد لنه لٌرت  اي اثر نما قلنا   ولنن نةثر لواقعه الابض

 

فازح لاما بالنسبه لىفازح والتاادم لنن من العاد ال اسد ولعاد البالب بالفازح لتثور ال بالنسبه للعاد ال اسد با

لىبلاب بيو تصرم قانونً صادر من فان  واحد ٌيدم الى التنازب عن لل  تصحٌه العاد او الاابب 

البلاب   بالفازح بيضا التحدٌد لترد على العاد البالب لنه تصرم معدوم بً الحاٌاه مفرد من اي اثر 

 قانونً منض لح ة نيةتة ومن ثم تاصر الفازح على العاد ال اسد  

 

دعوى ال ساد والبلىن قررح الاانون ولٌحتاج الى حنم قضائً أو ات ا  بٌن والتاادم ٌرد على دعوى البلىن و

اللربٌن اض انه بموف  الاانون ان هضا العاد لن ٌنون له وفود قانونً بى حافه لصدور حنم بابلاله ول 

    (9) ضرورح للحنم بالعدم على معدوم
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 ومابعدها  154, د 9113د  أمفد محمد منصور , الن رٌة العامة لىلتزاما  مصادر اللتزام , لبعة الولى , عمان ,  (1
د  عبد الرزا  احمد السنيوري , الوسٌل بً يرح الاانون المدنً الفدٌد , المفلد الوب , مصادر اللتزام , منيورا  الحلبً  (9

  523, د 1222لبنان  –الحاوقٌه , بٌرو  
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 المطلب الثالث

 أسباب فساد العقد

ن ٌه بٌ رقون بٌنيما وبناء على ضلل ضنر  سابااَ ان الفميور لٌ رقون بٌن العاد ال اسد والعاد البالب اما الح

سةضنر السبا  التً تؤدي الى حصوب ال ساد بً العاد سواء نان ضلل بً ال اه السىمً أو بً الاوانٌن 

 ٌةتً : التً تفعب العاد باسداَ بً ال اه الحن ً ٌتمثب بما سبا ه لىتً اخض  بالعاد ال اسد ببالنسبالمدنٌة ال

المام ابً حنٌ ه وصاحبه, ضه  المام زبر رحميم هللا تعالى الى انه سب  لوقم النراح )على رأي   1

 ( منه ( 141العاد لل سادح وبه اخض الميروي الردنً بً المادة )

 اليرل ال اسد    9

 الفيالة   3

 الربا   4

 عدم الادرح على تسلٌم المبٌع الٌتحمب الضرر   5

تحتاج الى اوصام تنمليا وبعبارة اخرى ٌابب العاد بسببيا وعلة اعتبارها سبباَ لل ساد ان عناصر العاد 

النتااب من الحاله الن رٌه التلبٌاٌه أو الواقع دون مانع يرعً وان العاد الصحٌه تترت  علٌه فمٌع اثار 

اليرعٌه او الاانونٌه بالعاد ال اسد لتترت  علٌه أثارح بمفرد انعاادح لنه لٌ  صحٌحاَ من نب وفه ولٌمتنع 

 ترتٌ  علٌه اي اثر لنه لٌ  عاد بالىَ من نب وفه بب تترت  علٌه اًثار الابض المصحو  بايضن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

, د 9114(, 91( ,عدد)1, الرابدٌن للحاو  مفلد ) علً أحمد صاله الميداوي , العاد ال اسد بً الاانون المدنً الردنً  د (1

32-21  
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 لالفرع االو

 االكراه

 

بلو انرح يخد على ابرام العاد نان هضا العاد برأي ابً حنٌ ه وصاحبه )محمد( باسداَ أما )زبر( باد اعتبر 

 يري الردنً ولاد نمى هللا تعالى عن النراح بً العاود باوله مالعاد موقوم وبيضا الرأي الخٌر اخض ال

َّْ تاَ )) َن ِِتَ رًَة َ  َِّ َُْر َّ نِ ََّب ِطِل ِ  ن َأنَّ َتُر َِاََُر َّ نَا اَّ َِّا أَاَّ َِّا  َ تَأَُّكُ  َْ َِاُْا ُِيَّ   (1)((  َاٍض ِاَُّْر َّ يَ  أَياَُّه  اَن

ولاد عرم النراح بتعارٌم نثٌرح ومتعددح الانيا نليا تدور حوب معنى واحد والضي ٌتمثب حمب الغٌر على 

الاٌام بعمب دون ارادته وٌعرم اٌضاَ انه الضغل على انسان بوسٌله مؤضٌه , أو بتيدٌد بيا لفبار على بعب 

نراح بةنه ) افبار احد على ان ٌعمب عمىَ ( من مفلة الحنام العدلٌه ال242نما عرب  المادة ) (9)او ترل 

بغٌر ح  دون رضاح وٌااب له المنرح ب ته الراء لمن افبرح مفبر لضلل العمب المنرح علٌه , ولليًء 

الموف  للخوم : منرح به ( وقد ايرل ال اياء ان ٌنون النراح مؤثر بً العاد اي ان لٌنون ميروعاَ بلو 

له نانراح الااضً مدنٌاَ على بٌع ماله الزائد عن حافته لفب وباء الدٌن ولما  نان النراح ميروعاَ بى تةثر

نان باياء الحن ٌه دون .ٌرهم فعلوا العاد باسداَ اضا نان هنالل انراح بى بد من بٌان انواي النراح واثرٍح  

ل ٌاع لى  المنرح((  على العاد لنن لبد من ليارح ان الاانون الحواب اليخصٌه العراقً ند على انه ))

( بً المادة الولى ونضلل ند الاانون 95نما ند على ضلل قانون الحواب اليخصٌه المصري رقم )

 ( حٌث نص ) لٌاع لى  السنران ولالمدهوش ول المنرح, اي عدم22( بً المادة )1253السوري سنه )

عن ارادة معٌبه لتصله لترتٌ  الثار تصرم المنرح الضي لٌابب ال سخ ولٌلزم به لنه صادر  وقوي

  (3)النامله 
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  ( من سورة النساء 92اٌه )  1
السادسة , ملبعه فامعه مصل ى الزرقا , ال اه السىمً بً ثوبه الفدٌد , الفزء الوب , المدخب ال ايً العام , اللبعة   9

  459, د 1252دمي  , 

م( , 1225اثر بً التصربا  اليرعٌه , اللبعه الولى منيورا  منتبه بسام , موصب , )  محمد سعود المعٌنى , النراح ود  3

  175د 
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ملفًء  النراح واثرح على العاد بالحن ٌه ٌرون ان النراح اما ان ٌنون ملفًء أو .ٌر اما بالنسبه الى انواي

بالوب ٌنون بً حاله التيدٌد بالاتب والضر  , والثانً ٌنون بً حاله الحب  والضر  وبيضا الخصود فاء 

 بً بدائع الصنائع  

)اما بٌان انواي النراح بناوب انه نوعان : نوي بموف  اللفاء ولضلرار نالاتب و الالع والضر  الضي 

الضر  الضي  وف  اللفاء والضلرار وهو نالحب  و الاٌد وونوي لٌ ٌخام بٌه تلم الن   أو الص و   

  ( لٌخام منه التلم   

العاد وٌنون مستح   بو ٌوسم ومحمد الى ان لنراح ٌ سراما بالنسبه يثر النراح على العاد ضه  ابو حنٌ ه وا

حنٌ ه بالنراح ٌفعب العاد ال سخ بارادح احد اللربٌن أو الااضً اما عند المام )زبر( وهو تلمٌض المام ابو 

موقوباَ لباسداَ اما المالنٌه والمامٌة باد اياروا الى ان العاد المنرح صحٌه ولننه .ٌر لزم بحٌث من  ح  

المنرح اما افازح العاد أو بسخه أما اليابعٌه والحنابلة باد ضهبوا الى عاد المنرح بالب وضلل لنعدام الرضا 

َّْ ))وحفبتيم بضلل قولة تعالى  ََِّن ِِتَ رًَة َ  َُْر َّ نِ ََّب ِطِل ِ  ن َأنَّ َتُر َِاََُر َّ نَا اَّ َِّا أَاَّ َِّا َ  تَأَُّكُ  َْ َِاُْا ُِيَّ يَ  أَياَُّه  اَن
   ((تَا َاٍض ِاَُّْر َّ 

( ) 141المادة )  فاء بً   (1) النراح واثر على العاد ببالنسبه للاانون الردنًمن  الاوانٌن اما بالنسبه لموقم

( ) الزوج ضو يونه على 149ض نوعً النرح على ابرام عاد لٌن ض عادح( نما فاء بً المادة )حمن انرح بة

ا أو تي  ليه مالَ ب عل  نان تصربياهليا مثىَ لتتنازب عن ح  ليا عن  زوفته بةن انرهيا بالضر  أ ومنعيا

  ( ونصيا 141ٌا.ته ما ختم به المادة ).ٌر نابض ( ولنن ٌؤخض على اليري الردنً ضعم ص

)    ولنن لو أفاز النرح أو ورثتِه بعد زواب النراح صراحة أو دلله ٌنال  صحٌحاَ( بنان الولى باليري الند 

على ماٌدب على نااض الَثار بعد زواب سب  الوقم من تارٌخ العاد الفازح, وهضا هو حنم العاد الموقوم 

 به نما هو معروم عند اصله  والفازح التً تلح  

( فعلته ُ عاداَ موقوباَ اما بالنسبه لموقم الاانون المدنً 129نضلل بالنسبه للاانون الماراتً بً ند المادة )

( )افبار يخد بغٌر ح  على ان ٌعمب عمىَ دون رضاح ( نما 119/1العراقً باد عرم النراح بً المادة )

اح هو اما ان ٌنون ملفًء تام او .ٌر ملفًء ناقد ومن المىح  ان الاانون بٌن ال ارح الثانٌه انواي النر

 العراقً ساوى بٌن نوعً النراح بً الحنم بٌفعب  عاد النرح موقوباَ اي انه عاد صحٌه لننه موقوم  
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   21_ 32(/ د علً احمد صاله الميداوي , مصدر ساب  , د 1)
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 الفرع االثاني

 الجهالة 

ان تعد الفيالة من السبا  التً تؤدي الى بساد العاد بً ال اه الحن ً والفيالة قد تنون بً البٌع أو الثمن وقد 

تحدٌداَ دقٌااَ مما ٌؤدي الى الفيالة بً تنون بً الفب , وتحصب الفيالة بالنسبه للمبٌع بً حاله عدم تحدٌدح 

معربته نما لوباي يخد الى اَخر سٌارح من بٌن عدد السٌارا  المملونه للبائع دون ان ٌحددها تحدٌداَ دقٌااَ اما 

الفيالة بً الثمن بتحصب عند عدم تحدٌد الثمن تحدٌداَ دقٌااَ وبيضاَ الخصود فاء بً بدائع الصنائع ) ان العلم 

والثمن علماَ مانعاَ من المنازعه يرل صحة البٌع باضا قاب بعتل أحد هضٌن الثوبٌن أو احد هضح الثوا  بالمبٌع 

  (1) الثىثه بنضا وسن  عن الخٌار بالبٌع باسد ين المبٌع مفيوب

ومن الفدٌر بالضنر ان الفيالة بً المبٌع أو الثمن أو ايصب عند فميور ال اياء ل تؤدي الى بساد العاد وانما 

تؤدي الى ابلاله وتىح  ان الاانون العراقً اخض برأي فميور ال اياء ولم ٌةخض برأي الحن ٌه اضا انه اعتبر 

ايترل تعٌٌن المبٌع تعٌٌناَ دقٌااَ هضا ما ايار  الٌه المادة الفيالة بً المبٌع أو الثمن سب  لبلىن العاد اض انه 

 ٌنون المبٌع تعٌٌناَ نابٌاَ للفيالة ((  ان ٌلزم ))( نص  514/1)

والثمن واثرها بً بساد العاد  (9)اما بالنسبه لموقم الاانون الردنً الضي اخض بالعاد ال اسد من الفيالة بً المبٌع 

 ( 472أو بلىنه فاء بً المادة )

)ٌيترل ان ٌنون الثمن المسمى حٌن البٌع معلوماَ , وٌنون معلوماَ بةن ٌنتاض المتباٌعا  على اس  صالحه 

لتحدٌد الثمن بصورح تنت ً معيا الفيالة حٌن التناٌض( وهضا هو اتفاح ال اه الحن ً وقد عللوا ضلل باوليم )ين 

 ه وانه مصدوم بً العٌان بنان يرلاَ باسداَ (التةفٌب يري من الثمان تربيا علٌه لٌتمنن من تحصٌل

( نص  )) ٌيترل ان 466ونىح  انه لم ٌفعب الفيالة سب  ل ساد  العاد وانما اعتبرهما سبباَ لبلىنه المادة )

   ((ٌنون المبٌع معلوماَ عند الميتري علماَ نابٌاَ للفيالة ال احية
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, دار 1, الضمان بً العاود ال اسدة , ل  , ان ر نضلل محمد محرو  سعدون356ً( بدائع الصنائع بً ترتٌ  الترائع , د 1)

  195, د 9111ال نري الفامعً , 

   57(د  علً أحمد صاله الميداوي , مصدر ساب  , د 9)
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 الثالث الفرع

 الفاسد الشرط

بً ضبل الانيم اختل و ٌيترل لصحه العاد ان ٌنون خالٌا من اليرول الم سدح ليو وهضا محب ات ا  بٌن ال اياء 

 :يرل الم سد للعاد بالحنابلة ٌرون ان اليرل الم سد أمران 

 الوب : ان ٌيترل عاداَ بً عاد نةن ٌبٌعه بيرل ان ٌيترل منه يٌئاَ أو ٌؤفرح  

ماٌنابً العاد نةن ٌيترل له ال ٌبٌع المبٌع أو الٌيٌة اما عند اليابعٌه بضابل اليرل ال اسد هو  الثانً : ايترال

 الضي ٌنابً ماتضى المبٌع بةن ٌبٌع  يٌئاَ بيرل ال ٌبٌعة ولٌنت ع به أو لٌابضه أو بيرل ان ٌبٌعه .ٌرح  

  (1)ضاحاو ٌارضه او ٌؤفرح بالبٌع بالب بً فمٌع هاضح الصور لمناباح مات

 اما عند الحن ٌه باالضابل عندهم هو :

ود علٌه ولٌ  بٌه تعامب للنا  , بمثاب من اه لحد المتعاقدٌن , أو الماعان ٌنون اليرل مما لٌاضٌه العاد وبٌه 

اليرل الضي بٌه ن ع للميتري نةن ٌيتري منه ثوباَ بيرل ان ٌخٌله واما ما بٌه ن ع للبائع نةن ٌبٌع داراَ بيرل 

ٌسننيا ييراَ اما مابٌه من عه للمعاود علٌه نةن ٌبٌع عبداَ بيرل ان ٌعتاه اما المالنٌه بضابل العاد ال اسد هو  ان

 ماٌن ً ماتضى العاد ,

( علماَ اقتران العاد بيرل ٌؤند ماتضاح أو ٌىئمه 131/1اما بالنسبه لموقم الاانون العراقً باد افاز بً المادة )

اترن اسد بحنم العاد الصحٌه بةفاز ان ترم بالعادح العاد ال اسد بسب  وفود اليرل ال أو ٌنون فارٌاَ به الع

  (9)  االعاد بيرل بٌه ن ع لحد المتعاقدٌن أو للغٌر على ان لٌنون ممنوي قانوناَ او مخالم للن ام العام او الد

  (صلى هللا علٌه وسلم وفمٌع اليرول بً العاد تفد اساسة بً حدٌث الرسوب )

  (3))) المؤمنون عند يروليم اليرلاَ احب حراماَ او حرم حىلَ((

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   5(د  ابراهٌم علً اللنٌفً , مصدر ساب  , د 1

  172(د  اسراء بيمً نافً , مصدر ساب  , د 9

, 9111ال تىوي , السيب بً يرح الاانون المدنً , فزءالوب , لبعه اوللى دار وائب للنير والتوزٌع , (د  صاح  عبٌد 3

  177د
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اما الاانون الردنً باد ايار ان العاد ٌصبه باسداَ اضا اقترن يرل م سد وضلل عند تعرٌ ه للعاد الصحٌه   

ووص ه بان ٌنون صادراَ من اهله الميروي  باصله  لصحٌه هو العاد ( نص  على )) العاد ا167بالمادة )

 يرل م سد له((مضابا الى محب قابب لحنمة وله .رض قائم وصحٌه وميروي واوصابه صحٌحة ولم ٌاترن به 

وٌمنن تسفٌب المىحضا  موقم الاانون المدنً الردنً من اثر اقتران اليرل بالعاد وبٌما اضا نان سبباَ ل ساد 

 العاد ام ل 

مىح ه الولى : ٌعد العاد باسداَ اضا اقترن به يرل م سد   ولنن الاانون الردنً لم ٌفعب اليرل الضي ٌاترن ال

 بالعاد وبٌه ن ع لحد العاقدٌن او الغٌر م سداَ له نما ضه  الٌه ال اه الحن ً  

العاد وان نان قد او رد تلبٌااَ لليرل المىح ة الثانٌة : لم ٌبٌن الاانون المدنً الردنً ما هٌه اليرل الضي ٌ سد 

( نص  )) لٌصه ايترال عدم ضمان البائع للثمن عند استحاا  المبٌع وٌ سد البٌع 516الم سد للعاد بً المادة )

 بيضا اليرل((  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    172(د  اسراء بيمً نافً , مصدر ساب  , د 1)

13 



 
 

 الفرع الرابع

 الربا

ٌيترل لصحة العاد ان ٌنون خالٌاَ من الربا باضا وفد الربا بانه ٌ سد العاد عند الحن ٌه واضا نان باياء المسلمون 

ضا الزٌادح بً الماب بغٌر عوض وبيهو باد عربوا الربا بتعارٌم متعددة ال انيا تدور حوب معنى واحد و

 الخصود فاء بً اسنى الملال  يرح روض اللال   

)) الربا يرعاَ عاد على عوض مخصود .ٌر معلوم التماثب بً معٌار اليري حالة العاد او مع تةخٌر البدلٌن 

ربا لٌد وهو البٌع مع أو احد هما , وهو ثىث انواي ربا ال ضب وهو البٌع مع زٌادح احد العوضٌن على الَخر , و

    (1)تةخٌر قبضيما او قبض احدهما وربا النساء أوربا النسٌئه  وهو البٌع لفب (( 

باياء الحن ٌه اعتبرو الربا م سداَ للعاد بةن فميور ال اياء اعتبرو الربا سبباَ لبلىن العاد ضلل الربا واضا نان 

) صلى هللا علٌه نما ان الربا محرم باوب الرسوب    (9) الربا ( محرم بند  الار ن النرٌم : )واحب هللا البٌع وحرم

 )) افتنبوا السبه الموباا  (( قٌب ٌارسوب هللا وماهً ؟  وسلم (

قاب ))  اليرل با. , وقتب الن   التً حرم هللا ال بالح  , وانب الربا وانب ماب الٌتٌم , والتوالً ٌوم الزحم 

 منا  (( المؤ الغابى  وقضم المحصنا 

تفدر اليارح ان الاانون العراقً اعتبر العاد ال اسد بسب  الربا عاد صحٌه بلم ٌعتبرح عاداَ باسداَ نما اخض به 

باياء الحن ٌه ولم ٌعتبرح عاداَ بالىَ نما اخض  به فميور ال اياء اما بالنسبه لموقم الاانون الردنً من الربا بلم 

( نص  641ب اعتبرح العاد صحٌحاَ وضلل بعد الغاء اليرل وهضا ما فاء المادة )ٌفعب الربا سبباَ ل ساد العاد ب

 ))اضا ايترل بً عاد الارض من عه زائدح على ماتض العاد سواى توثٌ  ح  الارض لما اليرل وصه العاد((
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, ان ر نضلل القناي بً حب ال ا  ابً لليٌخ يم  محمد بن حمد الخلٌ  ,  51اللال  , د  (اسنى الملال  يرح روض1

   15د, 9111, 9ج

 ( من سورة البارة     975اٌه ) (9
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 خامس الفرع ال

 عدم القدرة على تسليم المبيع اال بتحمل الضرر

 -عدم الادرة على التسلٌم نوعان :

ى التسلٌم لنونه خارفاً عن ٌد البائع ناللٌر بً اليواء او السمل او الماء بيضا النوي بالب عدم الادرة عل - أ

 عند عامة ال اياء باضا وقع بى ٌمنن تصحٌحه  

عدم الادرة على التسلٌم إل بتحمب الضرر من قبب البائع بيضا النوي نةن ٌنون المبٌع بً موضع ٌي   -  

ضرر علٌه نةن ٌبٌع خيباً من سام منزله أو حفراً من فدار دارح على البائع تسلٌمه وٌترت  على ضلل 

لاد اعتبر باياء الحن ٌة العاد باسداً بً حالة اضا تسب  ضرر ٌلح  بالبائع ) ان ٌنون مادور التسلٌم من 

ٌُلَزم  .ٌر ضرر ٌلح  بالبائع , بةن لم ٌنن تسلٌمه إل بضرر ٌلزمه بالبٌع باسد , ل ٌستح  بالعاد ول 

 للتزام بالعاقد ال ضرر تسلٌم المعاود علٌه (  با

وتفدر اليارة إن عدم الادرة على التسلٌم اضا نان خارج عن قدرة البائع ناللٌر بً اليواء او السمل بً 

الماء بإن العاد ٌعد بالىً عند نب ال اياء باستثناء ال اهرٌة والسب  بً عدم صحة بٌع .ٌر مادور على 

الغرض الساسً من العاد وهو تملل المعاود علٌه والتصرم بٌه , بضىً عن ايتماب العاد  تسلٌمه هو انت اء

على الضرر ال احش والضي ٌؤدي الى حصوب النزاي بٌن العاقدٌن لعدم التةند من الحصوب على المعاود 

 علٌه  

اَ  من اسبا  سببٌىح  أن الاانون الردنً لم ٌند صراحة على الضرر الضي ٌصاح  التسلٌم هب ٌعد 

ٌُعد بً الاانون ايردنً سبباً ل ساد العاد   العاد أم سب  إلبلاله وٌبدو ان الضرر الضي ٌصاح  التسلٌم بساد

نما هو الحاب بً ال اه الحن ً ومما ٌدعم هضا الاوب ٌؤند ما ضهب  الٌه محنمة التمٌٌز ايردنٌة بً أحد 

 ل بتحمب الضرر سبباً ل ساد العاد  قراراتيا اعتبر  عدم الادرة على التسلٌم إ
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   4ـــ3ابراهٌم علً اللنٌفً , مصدر ساب  ,د  (1
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 المبحث الثاني

 االثار المترتبة على العقد الفاسد

  (1)دراسة اثار العاد ال اسد تاتضً مىح ة ما ٌلً 

إن العاد ال اسد وإن نان منعاداً إل إنه عاد منيً عنه و الصب انه ل ٌنتج أثر إل ما ٌراح الاانون بى  - أ

 ٌستلٌع احد العاقدٌن ان ٌفبر اآلخر على تن ٌضح   

ٌفوز لنب من لربً العاد ال اسد أو ورثتُه من بعدح بسخ العاد ول ٌحتاج ال سخ لحنم قضائً بب ٌن ً  -  

بٌه أعضار المتعاقد اآلخر واعىنه بال سخ حتى ٌنون على بٌنه من ايمر   ول ٌفوز يي من العاقدٌن 

 مد بضلل وٌباى له ولورثته ٌعت النزوب عن ح  ال سخ وإضا حدث أن اسال احد العاقدٌن حاه بً ال سخ بى

                                                                                 -:بيرول   إلٌثببسخ العاد على ان ح  ال سخ لالح  بً  بعدحمن 

ع ال سخ استيلل او تغٌر ينب امتن بااء المعاود علٌه نالمبٌع على ما نان علٌه قبب الابض بإن ملل أو -1

 لستحالة رد المعاود علٌه بالحالة التً نان علٌيا قبب العاد  

عدم تعلٌ  ح  الغٌر بالمعاود علٌه بلو باي الميتري بعاد باسد الى الغٌر حسن النٌة بٌعاً صحٌحاً  -9

 امتنع رد المبٌع وبالتالً امتنع ال سخ وضلل حماٌة استارار المعامى    

إضا امنن ربع سب  ال ساد إنال  العاد ال اسد صحٌحاً بى ٌمنن بسخه , لضلل لغرض بحث اثار  -3

المترتبة على العاد ال اسد لبد من بٌان اثار العاد ال اسد قبب الابض واثارح بعد الابض  ومدى إمنانٌة 

ر العاد ال اسد قبب الابض تصحٌحه لضلل سةقسم هضا المبحث الى ثىثة ملال  , سةبٌن الملل  الوب  اثا

 والملل  الثانً اثار العاد ال اسد بعد الابض , أما الملل  الثالث مدى إمنانٌة تصحٌه العاد ال اسد    
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  عدنان إبراهٌم السرحان والدنتور نوري حمد خالر , يرح الاانون المدنً مصادر الحاو  اليخصٌة دراسة ماارنه , د (1)

 وما بعدها     919, د  9113
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 المطلب االول 

 اثار العقد الفاسد قبل القبض 

 

النايئه عن العاد الصحٌه ٌىح  بةن العاد ال اسد وان لم ٌنن عاداَ صحٌحاَ ول ٌرت  التزاما  والحاو  

 ولنن ر.م ضلل ٌعد العاد ال اسد عاداَ منعاداَ لننه فائز ال سخ من قبب اللربٌن  

 

بالعاد ال اسد لٌنتج اي اثر وخاصه انتااب الملنٌه بى ٌعد الميتري مالناَ للمبٌع ولٌعد البائع للثمن ومن 

  (1)التزاما  التً ٌرتبيا العاد لو انعاد صحٌحاَ  ثم لٌستلٌع احد اللربٌن افبار اللرم الخر على تن ٌض

 

وبضلل بان العاد ال اسد , ان نان منعاداَ وهو ميروي باصله دون وص ه ولنن ٌح  لنب لرم الملالبة 

ب سخ العاد نما ٌح  لنب ضي مصلحة وللااضً من تلااء ن سه اضا علم بالعاد ال اسد  ان ٌاوم ب سخه 

بان ح  ال سخ ٌيترل بٌه عدة يرول ي منان التمسل به واوب هضِح فبراَ على اللربٌن  وبضلل 

مستح  لل سخ ,  ساد بان العاد ٌصبه صحٌحاَ .ٌر اليرول هو بااء العاد باسداَ اما اضا تم ازاله سب  ال

ِه من قبب المتعاقدٌن قبب اناضاء المفل  العاد او تم اد ٌرفع الى الفيالة ولنن تم تعٌنتباضا نان ال س

اسااله ب ً نى الحالتٌن ٌنون العاد صحٌحاَ ولٌمنن بسخه وٌيرل  نضلل لممارسة الح  بال سخ هو 

بااء محب العاد على الحالة التً نان علٌيا بعد تن ٌض العاد ال اسد وبالتالً اضا قام الميتري بافراء تغٌر 

و قام با استيىنه او هلل باي سب  بى ٌنون ال سخ ممنناَ بٌ  هضح ِ الحاله نما لو نان بً محب العاد ا

   (9)المعاود علٌه قمحاَ بلحنُه الميتري او داراَ وقام الميتري باافراء تغٌٌرا  بٌيا 
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   156د  عبد الرزا  احمد السنيوري , مصدر ساب  , د (1

                      ه                  د  احمد ٌاسٌن الارالة , تصحٌه التصربا  ال اسد بً ال اه السىمً , مفله اليرٌع( 9          

للعاد الاابب الىبلاب , مفله الحاو  , تصدر عن , د  محمد فبر الل ً عوامب الستارار 346, د 9112( , 32عدد)والاانون ل

   31, د  1225فامعه النوٌ  , العدد الوب , 
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وٌيترل اخٌراٌ ل منانٌه الملالبة بال سخ ان لٌؤدي ال سخ الى الضرار بحاو  الغٌر التً انتسبيا 

ونان الميتري الثانً حسن على محب العاد نما لو قام الميتري بٌع اليًء الضي ايتراح بالعاد ال اسد 

النٌه , اوقام الميتري بترتٌ  ح  عٌنً تبعنً على اليًء نرهن مثىَ  ب ً هضِح الحالة ٌف  ان 

لٌؤدي ال سخ الى الضرار بحاو  الغٌر   وبخىم ضلل ٌمتنع ال سخ   وتضع عن ضلل بان البائع 

الخٌر باٌمة اليًء اضا نان قٌماَ  لٌستلٌع استرداد المبٌع من الميتري ولنن ٌستلٌع الرفوي على

مثله اضا نان مثلٌاَ , وبضلل بان استحاا  العاد ال اسد لل سخ بيرل بٌه ان لٌؤدي ال سخ الى ابلاب 

(1)حاو  الغٌر التً تترت  على المعاود علٌة
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    177(د  امفد محمد منصور , مصدر ساب  , د 1)           
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 المطلب الثاني 

 اثار العقد الفاسد بعد القبض 

لبد من اليارة هب ان الاابض ٌصبه مالناَ للمعاود علٌه ام ل وهب لغرض بٌان اثار العاد ال اسد بعد الابض 

 ٌستلٌع اي من اللربٌن بسخ العاد بعد الابض ؟

 

اما بالنسبه الى امنانٌة انتااب الملنٌة بالابض الى الميتري نىح  ان ال اياء المسلمٌن اختل وا بضلل بضه  باياء 

   (1)بض المعاود علٌه ولننيم ٌيترلون ان سنون الابض بةضن البائع الحن ٌة الى ان الميتري ٌصبه مالناَ اضا ق

 

  (9)وقد استدب ال اياء الحن ٌة لتبرٌر رأٌيم با انتااب الملنٌة بالابض باوله تعالى )) واحب هللا بٌع وحرم الربا ((

مادام العاد لٌت من انب  وقد استدلو بيضِح الٌة للاوب بصحة الابض بالعاد ال اسد وانتااب الملنٌه الى الميتري

 امواب النا  بالبالب ولٌ  بً حرمة الربا وهً الزٌادة التً ٌةخضها اليخد لفب التةخٌر بً ايفب   

وقد ناقش فميور ال اياء رأي الحن ٌه واستدلليم بيضِح الٌة النرٌمة على صحة العاد ال اسد وانتااب  ملنٌه 

ٌع وحرمة الربا فةئز وبااَ لاوله تعالى ))واحب هللا البٌع (( هو البٌع الضي المعاود علٌه وانما ايار  الى حب الب

توابر  يروله بان ٌنون المعاود علٌه مادور على تسلٌمه دون ضرر حصوب التراضً بٌن اللربٌن وأنت اء 

  (3)النراح وان لٌنون بً العاد يرل من يرول ال اسدة 
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  355, مصدر ساب  , د 4بدائع الصنائع بً ترتٌ  اليرائع , ج (1)

 ( من سورة البارة  975اٌه )(9)

, بىلبع , د  11المفموي يرح الميض  , المام ابً اسحا  ابراهٌم بن علً , تةلٌم المام محً الدٌن ابً زنرٌا , ج (3)

921   
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وبالتالً لٌفوز قٌا  البٌع ال اسد على البٌع الصحٌه بً الحنم من حٌث صحته وانتااب الملنٌه الى الميتري   

بالعاد ال اسد وان نان عاداَ منعاداَ النه مستح  لل سخ ال اضا زاب سب  بسادح من خىب تصحٌحه بالعاد ال اسد 

هضِح الحاله ٌرت  ما ٌرتبه العاد الصحٌه من احنام ومن اهميا وان نان عاداَ منعاداَ الانه مستح  لل سخ وبً 

انتااب الملنٌه الى الميتري وقد فاء بً البدائع الصنائع ))بان البٌع ال اسد ٌنعاد وٌن ض عن اتصاب الابض به 

   (1)عندنا وان لم ٌنن صحٌحاَ ((

بةضن البائع باد خال يم فميور ال اياء من  وقد قالوا باياء الحن ٌة بثبو  الملل بالعاد ال اسد اضا حصب الابض

المامٌه والمالنٌه واليابعٌه والحنابله وضهبوا الى ان المبٌع بالعاد ال اسد ٌباى على ملل البائع حتى وان قبضه 

االميتري بى تنتاب الملنٌه الٌه ولبح  له التصرم به وبيضا الخصود فاء بً نتا  المناس  لليٌخ مرتضى 

لو قبض ما ابتاي بالعاد ال اسد لم ٌملنه ونان مضموناَ علٌه , اما عدم الملل بىنه ماتضى برض  النصاري ))

  ومما استدب فميور ال اياء لتبرٌرها ضهبوا الٌه بعدم انتااب ملنٌه المبٌع الى الميتري هو تحرٌم هللا (9)ال ساد(( 

د احد اسبا  بساد العاد عند الحن ٌه وسببا لبلىن سبحانه  وتعالى لبعض انواي البٌوي المعربة نالربا والضي ٌع

 (3)العاد عند الفميور بااب تعالى )) الضٌن ٌةنلون الربى لٌاومون النما ٌاوم الضي ٌتخبله اليٌلان من الم  ((
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   355, مصدر ساب  , د 4(بدائع الصنائع بً ترتٌ  اليرائع , ج 1)

, د  لبع  , مؤسسه ملبوعا  دٌنً و بى1( نتا  المناس  , تةلٌم العىمة المحا  الحاج يٌخ مرتضى النصاري , ج9)

921  

 ( من سورة البارة  975( اٌه )3)
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خاصه  ه بالملنٌة لتنتاب بالعاد ال اسد اضا حصب الابضوٌمنن الاوب بةن رأي باياء الحن ٌة هو الولى بالترفٌ

حاله لنن اضا حصب الابض بةضن البائع وتم ازاله السب  الضي ابسد العاد بالرأي هو اضا اباى سب  ال ساد على 

د صحٌحاَ من خىب التصحٌه وبالتالً سٌرت  ٌه الى الميتري وضلل لن العاد باسد قد انال  الى عاانتااب الملن

 لثار التً ٌرتبيا العاد الصحٌه وخاصة انتااب الملنٌه الى الميتري   ا

 

لنن لبد من اليارة الى ان الابض اضا حصب بً العاد ال اسد بيب ٌح  بعد ضلل لللربٌن بسخ العاد ولىفابه 

ناوب بان العاد ال اسد اضا حصب بٌه الابض بةضن البائع ٌنون اقوى مما نان علٌه قبب الابض ولنن ر.م ضلل 

 ٌنون مستح  ال سخ   

ا ورد الضمان بً صل  العاد وبٌن اضا ماورد ال ساد بسب  باسد ب ً وبضلل ٌتبٌن بان ح  ال سخ ٌختلم بٌما اض

 الحاله الولى ٌنون لنب من المتعاقدٌن بسخ العاد قبب الابض وبعدح, اما بً الحاله الثانٌه 

))ال ساد بسب  اليرل ال اسد (( بٌح  للمتعاقدٌن بسخ العاد قبب الابض ال اضا ات اا على ازاله السب  الضي ابسد 

لعاد ٌرفع الى اليرل ب ً هضح الحاله ٌنون ح  ال سخ مارر لللرم الضي له من عه بً اليرل على قوب محمد ا

بن الحسن ولنى اللربٌن على قوب اي حن ٌه وابً ٌوسم واضا نان لللربٌن اواحدهما الح  بً ال سخ بان ح  

ابض بالبٌع او اليبه او اي تصرم اخر ال سخ لٌتارر بً عدة حال  منيا اضا تصرم الميتري بالمبٌع بعد ال

   (1)بى ٌح  للبائع الوب بسخ العاد واسترداد البٌع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    124(د  اسراء بيمً نافً , مصدرساب  , د 1)
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( 171/9اما بالنسبه الى اثر الابض بً العاد ال اسد بً الاوانٌن المدنٌة التً اخض  به نىح  بان المادة)     

 مدنً اردنً نص  

( من مفله الحنام العدلٌه )) البٌع 371)) لٌاٌد الملل بً المعاود علٌه ال بابضه(( ونضلل فاء بً المادة )

 ميتري اضا قبض المبٌع باضن البائع صار ملناَ له    ((  د الحنم عند الابض ٌعنً ان الاٌال اسد ٌ

 

باٌد الابض الم ٌد للملل بةلضن سواء نان صرٌحاَ ام ضمنٌاَ بلو قبضه بغٌر الضن صار .اضباَ وفٌر  علٌه 

 بغٌر اضن البائع بان قبضُه بً مفل  البٌع ٌصه استحساناَ  (1)احنام الغض  وفاء بً يرح المادة اٌضاَ اما قبضهُ 

وٌثب  الملل للميتري وان قبضه بعد البتران عن المفل  لٌصه قبضُه لقٌاساَ ول استحاناَ ولٌثب  الملل بٌه 

للميتري واضا ملل الميتري المبٌع بالابض ثبت  نب احنام الملل بٌصٌر خصماَ لمن ٌدعٌيىنه لٌملل رقبته 

للمبٌع باسداَ بىح  او خلٌل بى ٌثب  لحد منيم ح  وٌثب  له ح  الي عه بٌما ٌبٌع بفوارح .ٌر انه اضا نان 

الي عه بٌه لن ح  البائع لم ٌنالع اضا ان البٌع على يرم ال سخ   و اهر النىم اباد حصوب الملل التام على 

محب العاد ال اسد بابضه بالضن وعبارة يارح المفله فاء  واضحه )ثب  نب احنام الملل ( لنه ٌملل الرقبه   

له حاو  وسللا  المالل على يًء محب   (9)ٌدب على ان الملنٌه تنتاب بابض الميتري للمعاود علٌه وتنون مما

( اعل  لنب المتعاقدٌن او ورثتيما ح  ال سخ 171( من المادة)3العاد لنن هضا الملل .ٌر مستار لن ال ارح )

بعد اعضار العاد الخر وبً هضا الحنم ٌختلم الاانون الردنً عن ال اه الحن ً والضي ايار الٌه انتااب الملنٌه 

ا نان الابض باضن البالئع ولم ٌسوغ ال سخ بعد الابض ال اضا نان ال ساد بً صل  العاد بٌنما بالابض خصوصاَ اض

 الاانون الردنً وان ايار الى انتااب الملنٌة بالابض ولننه اعلى الح  للمتعاقدٌن وورثتيما ب سخ العاد   
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 وما بعدها   – 62(د  علً احمد صاله الميداوي و مصدر ساب  , د 1)

(د  عبد المفٌد الحنٌم   عبد الباقً الحنٌم , د  محمد له البيٌر , ن رٌة اللتزام  الفزء الوب , حاو  اللبع والنير مح و ه 9)

  112, د 1221لدى وزارح التعلٌم العالً والبحث العلمً ,  
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 المطلب الثالث

 مدى امكانيه تصحيح العقد الفاسد

لغرض بٌان مدى امنانٌه تصحٌه العاد ال اسد لبد من اليارح اولَ الى الختىم بٌن تصحٌه العاد ال اسد 

والوسائب الخرى التً من يةنيا ان تفعب العاد البالب عاداَ صحٌحاَ وخاصة انتااد وتحوٌب العاد ثم لبد من 

يارح الى نٌ ٌه تصحٌه العاد ال اسد بً نب من حالة من الحال  التً تفعب العاد باسداَ وبٌان يرول ال

التصحٌه   بً البداٌه ناوب بان الحنمة من العاد ال اسد الضي هو من ابتداي ال اه الحن ً هو لتالٌب من حالة 

لعاد لتتعل  باصب العاد وانما تتعل  باوصابه البلىن بالنسبه للعاود خاصة اضا نان  المخال ا  الواردح على ا

وبالتالً بان العاد ال اسد قابب للتصحٌه وضلل من خىب ازاله السب  الضي ادى الى حصوب ال ساد بٌه   وبضلل 

بةن الختىم بٌن التصحٌه وبٌن انتااد العاد ٌتمثب بةن التصحٌه ٌنون للعاد ال اسد والضي ٌعد عاداَ منعاداَ 

ئز ال سخ من قبب اللربٌن اما انتااد العاد بٌنون للعاد البالب وهو عاد .ٌر منعاد نما ان تصحٌه ولننه فا

العاد ال اسد ٌنون بازالة السب  الضي ادى الى بسادح سواء نان انراح او فيالة او يرل م سد او ربا أو اي سب  

 أخر   

والبااء على الي  الصحٌه    (9)اما تصحٌه العاد البالب بى ٌصله المن خىب ابلاب الي  الغٌر صحٌه 

وبضلل ٌتبٌن بةن تصحٌه العاد ال اسد ٌنون تصحٌه العاد نله من خىب ازاله السب  الضي ادى الى بسادح اما 

النتااد بيو وسٌله لفعب فزء أو ي  من العاد البالب صحٌحاَ وضلل من خىب ابلاب الي  الغٌر صحٌه 

ان انتااد العاد ٌنون ممنناَ لنابه انواي العاود البالله وال اسدح  اما  والبااء على الي  الصحٌه بضىَ عن ضلل

 التصحٌه بى ٌنون الللعاد ال اسد   
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اما بالنسبه الى الختىم بٌن تصحٌه العاد وتحوٌب العاد , وابرز تلبٌ  لن رٌه تحوب العاد بً ال اه السىمً 

تلل الثار التً تترت  على عاد الزواج بالىَ نان او باسداَ لن بلىن الزواج وبسادح سٌةن حتى بً ال اه 

وفود يرعً وان نان له وفود بعلً بى ٌنتج اثر نتصرم يرعً ولنن ٌنتج بعض الثار  الحن ً لٌ  له

نواقعه مادٌه اضا اقترن بالدخوب على الزوفه ومن هضح الثار , درء الحدود وثبو  النس  ووفود العدة والمير 

   (1)ونضلل تصربا  المرٌض المو  

( وملخد الاوب بان 141اد والتً نص  علٌيا المادة )وقد اخض الاانون المدنً العراقً بن رٌه تحوب الع

الختىم بٌن تصحٌه العاد وتحوب العاد ٌتمثب بةن تحوب العاد ٌحصب اضا نان العاد بالىَ ولنن تتوابر بٌه 

( )) اضا نان العاد بالىَ 141ارنان عاد اَخر وتتفه نٌة المتعاقدٌن الى ابرام هضا العاد حٌث نص  المادة )

بٌه ارنان عاد اَخر بةن العاد ٌنون صحٌحاَ باعتبار العاد الضي توابر  ارنانه اضا تبٌن ان المتعاقدٌن  وتوابر 

نان  نٌتيما تنصرم الى ابرام هضا العاد(( وبضلل ٌتبٌن الختىم بٌن التصحٌه والتحوب , بالتحصٌب لٌؤدي 

البالب والضي بدورح ٌؤدي الى تغٌٌر الموضوي  الى التغٌٌر بً الموضوي العاد اما بالنسبه للتحوب بٌحصب للعاد

العاد ومن امثله ضلل هً تحوب البٌع بثمن تابه الى هبه وتحوب السند الرسمً ال اقد لحد يروله الى سند 

   (9)عادي

 اما بالنسبه لموقم ال اياء المسلمٌن من امنانٌه تصحٌه العاد ال اسد بنىح  انيم اناسموا الى اتفاهٌن:

ٌرى بان العاد ال اسد لٌمنن تصحٌحه وٌبدو بةن تبرٌر ماضهبوا الٌه من عدم امنانٌه تصحٌه  /الوبالتفاح 

العاد ال اسد ٌرفع الى ان ال ساد ٌنون مرادباَ للبلىن عند اصحا  هضح التفاح بال ساد والبلىن ل  ان مترادبان 

تصحٌحه وبيضا الخصود فاء بً اسنى ٌؤدي نىَ منيم الى الحنم ن سه وهو بلىن التصرم وعدم فواز 

الملال  يرح روض اللال  )) لو حضبا اي العاقدان الم سد للعاد لو بً مفل  الخٌار لم ٌنال  صحٌحاَ اضا 

 اعبرح بال ساد((  
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, د 9111نر , الن رٌة العامة الىلتزاما  , الفزء الوب , منيورا  فامعه فٌيان الخاصة, (د  عصم  عبد المفٌد ب1)

935  

(د  منصور حاتم محسن ابو خبل , العاد البالب , محاضرح منيورح على يبنة النترنٌ  بً موقع نلٌه الاانون , فامعه بابب , 9)

 , الموقع اللنترونً  9113

lhttp://law.uobaby lon.eduiq 
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بٌرى امنانٌه تصحٌه العاد ال اسد وضلل من خىب ازالة السب  الضي ادى الى حصوب  /اما بالنسبه لىتفاح الثانً

نص منيا نضلل ٌيترل بً التصحٌه ان  ٌنون ممنن  والتصحٌه ٌنون ممنن  اضا  ال ساد بٌه وٌبرر هضا التفاح 

 نان المحب الضي ورد علٌه 

رأٌه بتصحٌه العاد ال اسد من خىب ان العاد ال اسد لٌ  نالعاد البالب والضي ٌنون .ٌر العاد لم ٌيلل ولم ٌستعمب احد 

  وبالتالً من الممنن تصحٌحه بضص عن ضلل   اصص لوص ميروي من حٌث الصب الوصم وانما هو ميروي 

ليارح ان اصحا  التفاح الثانً ٌمٌزون بٌن ال ساد اان التصحٌه ٌؤدي الى التالٌب من حالة البلىن ولبد من 

الضعٌم الضي ٌفوز  بٌه التصحٌه وبٌن ال ساد الاوي والضي لٌفوز بٌه التصحٌه واخٌر  لبد من ليارح اخٌر  

 صحٌه  العاد ال اسد ونٌ ٌه افراءح بٌتيرل لحصوب التصحٌه ان الى يرول ت

ٌنون العاد باسد  بان ٌنون ميروي باصله دون وص ه وبالتالً لٌمنن ان ٌرد التصحٌه  على  العاد البالب 

والضي ٌنون .ٌر ميروي باصله ووص ه بالعاد  البالب عاد .ٌر منعاد  ولٌرد علٌه التصحٌه وان نان  قابص 

نتااد والتحوب اضا توابر  يرول العاقدٌن حاه بال سخ نضلل  ٌتيرل لتصحٌه العاد ال اسد ان لٌنون  لى

 ال ساد  قوٌ  اي ٌتعل  

بصل  العاد نما لونان الثمن يًء لٌفوز التعامب بٌه نالخمر نما ٌتيرل ان  لٌلح  احد المتعاقدٌن ضرر  

  (1)وز التصحٌهنتٌفه تصحٌه العاد باضا ترت  علٌه ضرربى ٌف

وبعد اليارح الى  تصحٌه العاد  لبد  من  بٌان  نٌ ٌه افراء التتصحٌه وٌىح   بةن التصحٌه ٌختلم بةختىم 

السب  الضي ادى الى حصوب ال ساد بةضا نان ال ساد ٌرفع الى الفيالة بً الثمن أو البٌع او الفب بىبد من ازالة 

 بتحدٌد الثمن والمبٌع تحدٌد  دقٌا  قبب ان ٌناضً مفل  العاد الفيالة من قبب المتعاقدٌن وضلل 

اما  اضا نان الفياب تتعل  بالفب بٌحصب التصحٌه باساال الفب قبب البترا  وقبب بسخ العاد من قبب احد 

ٌمنن اللربٌن وبالتالً اضا  حصب البترا  بٌن اللربٌن أو استعمب احدهم حاه ب سخ العاد قبب اساال الفب بى 

 بً هضح الحاله تصحٌه العاد 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هضا مانص  علٌه الااعدح ال ايٌة )لضررولضرار( /(1)

95 



 
 

  الضي لٌاتض وهو بً بصحه العاد سواء اسال اليرل  ام لبضابل هضح الصورح عند  الحن ٌه هو بً اليرل

وقد ٌرفع سب  ال ساد الى وفود يرول باسد بً العاد  باضا اوفد هضا اليرل هب ٌمنن تصحٌحه بعد الن ر بً 

م بً نت  ال اياء وفد  ان تصحٌه العاد سسب  اليرل ال اسد محب ات ا  بٌن ال اياء خىب  لليابعٌه مع اختى

 الممنن تصحٌحة ,صورح وضابل اليرل

 وٌمنن حصر  صور تصحٌه العاد ال اسد باليرل بً قسمٌن 

 الوب: الحنم بصحه العاد والتصرم بٌه سواء اسال اليرل ام ل  

 الثانً: الحنم  بصحه العاد والتصرم بٌه اضا  اسال اليرل  

ليرل الضي هو بً بصحه العاد سواء اسال اليرل ام لبضابل هضح الصورح عند الحن ٌه هو ا اما الصورح الولى

ولٌىئمة ولم ٌرد بٌه اليري ولالعرم بفوازح ولٌ  بٌه من عه لحد المتعاقدٌن او للمعاود علٌه  لٌاتضٌه 

ومثاب ضلل لو يرل  احد  المتعاقدٌن على الخر الٌبٌع  ماايتراح أو  ٌيبه باليرل  بالب والعاد  صحٌه وٌمثب  

ومن الفدٌر بالضنر  , ان الدنتور عبد الرزا  السنيوري بً  (1)ة هضا الضابل ضه  المالنٌه ورواٌه عن الحنابل

مصادر الح  بً ال اه السىمً ٌرى  بان  العاد ال اسد بسب   اليرل  قابى لىنتااد  ولٌ  للتصحٌه  اضا 

ٌستلٌع صاح  اليرل ال اسد ان ٌسال اليرل بٌفزيء العاد وٌتمسل بالفزء الصحٌه منه وٌلال  الخر 

ح ومع تادٌرن للرأي الخٌر ال اننا  نرى بان العاد الماترن باليرل ال اسد لٌتحوب الى عاد صحٌه بتن ٌض

بالنتااد وانما بالتصحٌه من خىب ازاله بسب  ال ساد وهو اليرل بضص عن عدم توبر يرول النتااد 

 اما هنا بالعاد  والتً تتمثب بضرورح ان ٌنون العاد بً ي  منه صحٌه  والي  الخر .ٌر صحٌه ,

ابلاب اليرل الم سد واعتبار  9صحٌه واليرل الماترن به .ٌر  صحٌه وبالتالً بةن تصحٌحه ٌنون من خىب 

  (9)صحٌح  بالتصحٌه ٌنون للعاد  ال اسد والنتااد ٌنون للبالبالعاد 
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البتحمب الضرر بالحن ٌه ضهبوا أن .ٌر مادور على  وقد ٌنون  سب  ال ساد بً العاد هو عدم الادرح على التسلٌم

ضرر لٌستح  بالعاد اما اضا سلمه الميتري بٌفبر على لح  بالبائع ٌ سد البٌع ضلل ان اتسلٌمه البتحمب اضرر ٌ

اخضح وٌمضً البٌع وٌصحه اضا ان المانع من فواز البٌع هو الضرر الضي ٌلح  بالبائع وهناقد سلمة باختٌارح 

اما فميور ال اياء بانيم وان ضهبوا من حٌث الصب الى عددم امنانٌه تصحٌه العاد بً حاله اضا نان (1) ورضاح 

.ٌر المادور على تسلٌمه البحصوب   ردوا استثناء على ضلل وافازو بٌعالتسلٌم ٌلح  ضرر  بالبائع الانيم  قد او

ٌلح  البائع وان لٌتعرض المعاود علٌه الى   الضرر وضلل  بً حالة اضا لم ٌترت  التسلٌم  ضرر مالً نبٌر

 التلم عند الاٌام بالتسلٌم   

اما اضا نان  النراح السب  بً بساد العاد بةن تصحٌحه ٌم من خىب صدور الفازح من المنرح على ابرار العاد 

ا لٌؤدي الى اضا نان  النراح .ٌر ملفًء وهو الضي لٌ و  على الن   أو بعض  منيا نالحب  والضر  بم

الاتب بيضا ٌ سد العاد ولٌبلله والسب  بً ضلل انه ٌعدم الرضا ولنن  لٌ سد الختٌار وضلل لعدم  اضلرار 

المنرح الى اإلتٌان  بما انرح علٌه لتمننه من الصبر على تحمب ماهدد به ولضا بان  هضا النوي من النرار ٌمنن 

 ان ٌصحه بافاز المنرح ليضا العاد  

لئمه الثىثه بلم افد بً نتبيم ماٌدب على تصحٌه العاد من عدمه بً حاله النراح ولنن اصوب مضاهبيم اما ا

  (9)وقواعدح تاتضً عدم تصحٌه  العاد بً حاله البلىن 

وقد ٌنون سب  ال ساد هو الربا  والضي ٌمنن تصحٌحه من خىب رد الزٌادة  الربوٌه بالحن ٌه ٌرون بةن الربا 

ع بالبٌع ال اسد بالربا عندهم ان العوض ٌملل بالابض وٌف  ردح لو قائم  ورد  مثله أو قٌمته ومتيلن  ٌ سد البٌ

وعلٌه بانه ٌف  رد الزٌادة االربوٌه لو قائمة لرد ضمانيا وٌاوب ابن عابدٌن ً وحاصله ان بٌه حاٌن , ح  العبد 

لناض المعاد المنيً عنه يرع  , وبعد الستمىل وهو رد لو قائم  ومثله  لو هالن  , وح  اليري وهو رد عٌنه 

لٌتةتى رد عٌنه بتعٌن رد المثب وهو من ح  الصبًر   اما بالنسبه لتصحٌه العاد  ال اسد بً الاوانٌن المدنٌه التً 

( من قانون المعامى  المدنٌه الماراتً 919( مدنً اردنً ونضلل المادة )171اخض  به نىح  اان المادة)

نص منيما بعد تعرٌم العاد ال اسد الى ان العاد ٌصبه عاد  صحٌح  اضا زاب سب  بسادح باليلر الخٌر ايار  

  (3)    باضا زاب سب  بسادح صه(( دنً اردنً ٌند على ))  ( م171من المادة  )
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  62, د 9117د  أبراهٌم علً احمد الياب , لر  تصحٌه العاد  ال اسد , ل, سنه  /1

 122بدائع الصنائع بً ترتٌ  اليرائع , مصدر ساب  , د  /9

  7د  ابراهٌم علً اللنٌفً, مصدر ساب  , د /3
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 ألـــخـاتــــمـــة.

موضوي )العاد ال اسد بً اليرٌعه والاانون( الى عدد من النتائج والماترحا  توصل  من خىب البحث بً 

 االتٌه 

 النتائج  -اوالَ :

_ تبٌن بةن ألعاد ال اسد ,هو  ألميروي باصله دون وص ه وهو صٌا.ه بنٌه ابتدعيا ال اه الحن ً وابدي بً 1

بٌان م يومه واسبابه ولثار علٌه والضي مٌز بٌن اختىب ))الصب(( واختىب ))الوصم(( نةسا  للتمٌز بٌن 

الختىب قد حصب بً لفب اما اضا حصب الختىب العاد البالب والعاد ال اسد , اضا ٌفعلون العاد بالص اضا نان 

بً الوصم بالعاد ٌنون باسد  وقد  ير اتفاها   للعلماء بً تعرٌم العاد ال اسد اتفاهٌن احدهما للفميور 

حٌث تص  بً تعرٌ اتيم بً مفمليا عدم حصوب الغرض والغاٌه من ال عب اما التفاح الخر هو الحن ٌه حٌث 

 وي باصله دون وص ه  عربوح ان مانان مير

_ تبٌن بةن فميور ال اياء باستثناء الحن ٌه لٌمٌزون بٌن اختىب الصب واختىب الوصم بسواء اختب الصب 9

والوصم مع    او اختب الوصم دون الصب بالعاد ٌنون بالص او باسد  علم  ان البالب وال اسد عندهم 

 رح ٌللاون ال اسد وٌرٌدون به البالب   مترادبان بٌللاون تارح على العاد بالبالب وتا

_ ان الحنمة التً دبع  باياء الحن ٌه لىخض بن رٌه العاد ال اسد تتمثب بالحد من حال  بلىن العاد خصوص  3

اضا نان  المخال ه بً العاد .ٌر فوهرٌة اي لتتعل  بةصب العاد وانما تتعل  ببعض الوصام الخارفٌه عن 

عن ضلل بةن الخض بالعاد ال اسد ٌنون من يةنه امنانٌه بته المفاب لتصحٌه العاد ال اسد اصب المعاد  , بضص 

من خىب ازاله السب  الضي ادى الى حصوب ال ساد بٌه وهضا اليدم لٌتحا  بً حاب الحنم على العاد بالبلىن 

 يا    البصورح استثنائٌه وضٌاه نما بً حاله  انتااد ألعاد وتحوٌله واضا توبر يرول

_ تبٌن بةن العاد ال اسد لم ٌاتصر على ما اخضح به ال اياء الحن ٌه   بب اخض  به بعض الاوانٌن المدنٌه نالاانون 4

المدنً الردنً والماراتً ولنن ٌىح  بةن باياء الحن ٌه قد ابدعوا بً تن ٌمه وتةصٌله وبٌان اسبابه والتً 

با وعدم الادرح على تسلٌم البتحمٌب الضرر, بً حٌن عفز  نب تمثب بالفيالة والضرر واليرل ال اسد والر

من الاانون المدنً الردنً والماراتً عن مساٌرح هضا المضه  بً تلبٌاه لن رٌه العاد ال اسد من خىب اليارح 

بحصوب  الى اسبا  التً تؤدي الى ال ساد بلم ٌةتً الاانون الردنً البتلبٌ  واحد للعاد ال اسد والضي ٌتمثب

( مدنً اردنً والتً ايار  االى ان اليرل عدم 516/1ال ساد بسب  اليرل ال اسد وهو مايار  الٌه المادة )

 ضمان البائع للثمن عند استحاا  المبٌع ٌؤدي الى بساد البٌع  
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العاد ال اسد والبالب وهو  لم ٌةخض الاانون المدنً العراقً بالعاد ال اسد الضي اخض به ال اه الحن ً اضا ساوى بٌن_ 5

( مدنً باوليا ))العاد البالب هو مالٌصه باعتبار ضاته أوصاب  باعتبار بعض 137/1مانص  علٌه المادة )

اوصابه الخارفٌه(( بلم ٌفعب النراح سبب  لفعب العاد باسد  وانما اعتبرح عاد المنرح موقوب  , وقام بالحا  العاد 

بالعاد الصحٌه اضا نان اليرل .ٌر مخالم للن ام العام واآلد  , نما لم ٌفعب الربا  ال اسد بسب  )اليرل ال اسد(

( مدنً وفعب العاد التً تضمن الضرربً وفود المحب أو 171سب  ل ساد العاد بعد ان افاز ال ائد بً المادة)

 فيالته او عدم تعٌٌنه تعٌن  نابٌا بالص ولٌ  باسد  

قد اختل و بخصود امنانٌه تصحٌه العاد ال اسد بضه  فميور ال اياء بستثناء  _ تبٌن بان ال اياء المسلمون6

الحن ٌه إلى ان العاد ال اسد لٌمنن تصحٌحه وضلل لن العاد ال اسد ٌنون مرادب  للعاد البالب عند فميور ال اياء 

لسب  الضي ابسد العاد والسب  اما باياء الحن ٌه باد ضهبو الى امنانٌه تصحٌه العاد ال اسد وضلل من خىب ازاله ا

بً ضلل   هووان باياء الحن ٌه عندما اخضو بالعاد ال اسد نان  الحنمة أو اليدم الساسً من ضلل هو التالٌب من 

 افله اخضو بالعاد ال اسد  حال  بلىن العاد ومن ثم بةن التصحٌه فةئز عند هم ينه ٌحا  اليدم الضي من 

 المقترحات  -ثانياَ :

الميري العراقً أن ٌةخض ب نرح ال اه الحن ً عن العاد ال اسد لما له من اهمٌه بً التالٌب من البضب  من_1

حال  ابلاب العاد بضص عن احترام ارادة المتعاقدٌن خصوص  اضا نان  المخال ه الواردح على العاد .ٌر 

منانٌه تصحٌحه ٌؤدي الى تحاٌ  ماٌيدم فوهرٌة ولتتعل  بارنانه , بضص عن ضلل بان الخض بالعاد ال اسد وا

 الٌه الميري من استارار المعامى  بً المفتمع وحماٌة الغٌر حسن النٌه 

الميري العراقً عند اصدار تيرٌعا  فدٌدح أوقٌامه بتعدٌب التيرٌعا  الحالٌه ان ٌرفع الى  من البضب_ 9

 بً السلو   نت  ال اه السىمً لما تمتاز به من دقه بً المعالفة وعم 
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 الــمــصــادر 

 الــقــرآن الــكريــم 

 اوآل: نت  ال اه السىمً :

, 1ع ,ل اسنى الملال  يرح روض اللال  , الااضً ابً ٌحٌى  زنرٌا النصاري اليابعً , المفلد الراب1

  9119دار النت  العلمٌة ,

, دار 3بنر بن مسعود الناسانً الحن ً , الفزء الرابع ,ل بدائع الصنائع بً ترتٌ  المام عىء الدٌن ابً 1

  9111تراث العربً ,بٌرو  _لبنان ,احٌاء ال

, مؤسسه ملبوعا  دٌنً , بى سنه 1 نتا  المناس  ,تةلٌم العىمة المحا  اليٌخ مرتضى النصاري ,ج3

 لبع 

, بىسنه اللبع 11مام محمً الدٌن ,خ  المفموي يرح الميض  لىمام ابً اسحا  ابراهٌم بن علً , تةلٌم ال4

  9113توزٌع , , دار الثاابه للنير وال

 ثانٌ : النت  والبحوث الاانونٌة 

ار الثاابه للنير  د  انور السللان , مصدر اللتزام بً الاانون المدنً دراسه الماارنه بال اه السىمً , د1

  9114والتوزٌع ,

بسخ العاد بً اليرٌعه السىمٌه دراسه ماارنه باانون الحواب اليخصٌه    د  أحمد  ٌاسٌن االارالة , موانع9

  9111, فامعه  ب البٌ  الردن ,  الردنً والاانون المدنً , نلٌه  الدراسا  ال ايٌه والاانونٌه

  9113  د  أمفد محمد منصور الن رٌه العامة لىلتزاما  مصادر اللتزام , لبعه اولى , عمان , 3

  فامعه  المارا  , 1, ل ابراهٌم علً اللنٌفً , لر  تصحٌه  العاد ال اسد , مفلة اليرٌعة والاانون  د  4

9117  

ابه , دار الثا1  بلحاج العربً , مصادر اللتزام دراسة ماارنه المصادر الرادٌه ,العاد الرادح المن ردة , ل5

  9115للنير والتوزٌع , عمان 
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عبٌد ال تىوي , السيب بً يرح الاانون المدنً , فزء الوب , اللبعه اولى, دار وائب للنير   د  صاح   6

  9111والتوزٌع ,

ً   د  عبد الرزا  احمد السنيوري , الوسٌل بً يرح الاانون المدنً الفدٌد , المفلد الوب ,منيورا  الحلب7

  1222الحاوقٌه , بٌرو  _ لبنان 

السرحان والدنتور نوري حمد خالر , يرح الاانون المدنً مصادر الحاو  اليخصٌه   د  عدنان ابراهٌم 2

   9113, الردن , 3دراسه ماارنه ,ل

  9111ب , منيورا  فٌيان , سنه   د عصم  عبد المفٌد  بنر , الن رٌه العامه اللتزاما  , الفزء الو2

محمد له البير , ن رٌه اللتزام بً الاانون المدنً    د  عبد  المفٌد الحنٌم , د  عبد الباقً البنري , د 11

  1221علٌم  والبحث العلمً , سنه العراقً , الفزؤ الوب , حاو  اللبع والنيرمح و ه لدى وزارح الت

, ملبعه فامعه دمي  , سنه 6ل  د  مصل ى الزرقا , ال اه السىمً بً ثوبه الفدٌد , الفزء الوب ,11

1252  

منيورا  منتبه بسام , سنه , 1عود العٌنى , النراح واثرح بً التصربا  اليرعٌه ,ل  د  محمد س19

1226  

 1الفزء الوب , ل د  منضر أل ضب , ن رٌه العامة لىلتزام بً الاانون المدنً دراسه الماارنه 13

  1221-هــ 1411

 ألبحوث الاانونٌة :

سىمً والاانون المدنً ,مفله رسائب الاانون ,  د  اسراء بيمً نافً , العاد ال اسد بً ال اه ال1

  9119لمؤتمر للاانون الولنً سنه ا  حوثبٌالسنه الرابعه     العدد الخاد 
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 ثالث  : المصادر المةخضح م المواقع اللنترونٌة 

الثىىىىىىانً المنيىىىىىىور بىىىىىىً هـىىىىىىـ , المللىىىىىى  1439ضي الاعىىىىىىدح  25 مفلىىىىىىه البحىىىىىىوث السىىىىىىىمٌة , العىىىىىىدد 1

النترنٌىىىىىى  بىىىىىىىً موقىىىىىىىع الرسىىىىىىائة العامىىىىىىىه للبحىىىىىىىوث ولبتىىىىىىىاء , المملنىىىىىىه العربٌىىىىىىىه السىىىىىىىعودٌه , علىىىىىىىى 

 الموقع اللنترونً :

Lhttp://www.alifta.net  

  منصىىىىىور حىىىىىىاتم حسىىىىىىن ابىىىىىىو خىىىىىىبل , العاىىىىىىد البالىىىىىىب , محاضىىىىىىرح منيىىىىىىور علىىىىىىى يىىىىىىبنه النترنٌىىىىىى  9

 , على الموقع اللنترونً 9113بً موقع النلٌه الاانون ,فامعه بابب , 

Lhttp://law.uobabylon.edu.iq 

 

 رابعاَ : الاوانٌن 

  1251( لسنة 41الاانون المدنً العراقً رقم ) -1

  1276( لسنة 43الاانون المدنً الردنً رقم ) -9

 مفلة الحنام ألعدلٌة  -3
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 المحتويات
 

 رقم الص حة   العنوان  ت اصٌب   

1 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
2 
2 
11 
11 
19 
13 
14 

 الٌة الارانٌة 
 الهداء

 الينر والتادٌر 
 المادمة 

 المبحث الوب 
 الملل  الوب 
 الملل  الثانً 
 الملل  الثالث
 المحبث الثانً 
 الملل  الوب 
 الملل  الثانً 
 الملل  الثالث
 الخاتمة 
 المصادر

 ـــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــ

 
 م يوم العاد ال اسد 
 تعرٌم العاد ال اسد 

 تمٌٌز العاد ال اسد عن العاد البالب 
 اسبا  بساد العاد 

 ايثار المترتبة على العاد ال اسد 
 اثار العاد ال اسد قبب الابض 
 اثار العاد ال اسد بعد الابض

 مدى امنانٌة تصحٌه العاد ال اسد 
 ــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 أ
  
 ج
1 
9-15 
3-4 
5-7 
2-15 
16-97 
17-12 
12-99 
93-97 
92-92 
31-39 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 إقرار الميرم

 

أيىىىىىيد ان اعىىىىىداد هىىىىىضا البحىىىىىث الموسىىىىىوم )ألعاىىىىىد ال اسىىىىىد بىىىىىً اليىىىىىرٌعة والاىىىىىانون( 

فامعىىىىىىة  /قىىىىىىد فىىىىىىرى تحىىىىىى  إيىىىىىىرابً بىىىىىىً نلٌىىىىىىة الاىىىىىىانون والعلىىىىىىوم السٌاسىىىىىىٌة 

 دٌالى وفزء من متللبا  نٌب ييادة البنلورٌو  بً الاانون  
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