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 مقدمة :             

يع بخصوصية تجعل منها األساس لكل تتميز دراسة االلتزام بالتسليم في عقد الب  
التزام بالتسليم،فتتعدى حدود عقد البيع إلى غيره من العقود، فالتسليم ليس خاصًا بالبيع بل 
أنه يوجد في كل تصرف قانوني ناقل للملكية كالهبة والمقايضة والشركة،أو ناقل لحق عيني 

ثاًل،ولذلك فهم شّراح كحق االرتفاق،أو أي تصرف قانوني ناقل لحق شخصي كاإليجار م
أن هذه األحكام ليست خاصة بعقد البيع فقط وإنما هي تعد (1)القانون المدني المصري 

(من القانون المدني 206أساسية بالنسبة ألي التزام آخر بالتسليم،وذلك بناًء على نص المادة)
ام بنقل حق المصري،التي تعّرضت لاللتزام بالتسليم بصفة عامة وذلك بالنص على أن:)االلتز 

 عيني يتضمن االلتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم( .

وفي هذا الصدد يقول العالمة السنهوري: )أن قواعد التسليم في البيع هي التي 
تسري في مجموعها على كل التزام بالتسليم سواء كان التزامًا متفرعًا من االلتزام بنقل الملكية 

بة والشركة والقرض والصلح ، أو كان التزامًا مستقاًل كما في اإليجار كما في المقايضة واله
( من القانون 566وتأكيدًا لهذا االتجاه من المشرع المصري فقد نصت المادة )( 2)والعارية(

المدني المصري وهي بصدد الحديث عن عقد اإليجار على أْن )يسري على االلتزام بتسليم 
اللتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام، وعلى األخص ما العين المؤجرة ما يسري على ا

يتعلق بزمان التسليم ومكانه ومقدار العين المؤجرة وتحديد ملحقاتها( . وهذا النص مطابق 
إما أن يكون  (3)( من القانون المدني السوري إن التسليم عمومًا ،535لما ورد في المادة )

،ويستبعد هذا النوع االخير من … أو ركنًا في العقد التزامًا ينشأ عن العقد بعد أن يتم ، 
نطاق البحث ،على ان يقتصر الكالم عن)االلتزام بالتسليم( التزام ينشأ عن عقد البيع بعد أن 
يتم ، فال أثر له على مبدأ الرضائية، ويتميز االلتزام بالتسليم في عقد البيع بأنه التزام تابع ، 

ية ، فيتميز بذلك عن االلتزام بالتسليم الذي يكون مستقاًل قائمًا فهو يتبع االلتزام بنقل الملك
 بذاته كااللتزام بالتسليم في اإليجار والعارية.
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 نطاق البحث

بعد أنعقاد العقد وقبل التسلليم هلو موضلوع البحلث او  -بقوة قاهرة-إن الهالك المبيع 
ب آفلة سلماوية أو حلاد  مضمون البحث هو زوال الشيء ملن الوجلود بمقوماتله الطبيعيلة بسلب

،ومن ثم ال يلدخل فلي نطلاق البحلث (4)مادي بفعل إنسان ، وهذا الزوال قد يكون كليًا أو جزئياً 
حالة استيالء جهة حكومية عللى المبيلع ملثاًل ،وكلذلك ال يلدخل فلي نطلاق البحلث حاللة هلالك 

أن يكللون الهللالك . فيفتللرض (5)المبيللع قبللل االنعقللاد ألن ذلللك يتعلللق بحالللة وجللود محللل االلتللزام
بعلد انعقلاد العقلد ،كلذلك يفتلرض أن يكلون المبيلع معينلًا باللذان سلواء كلان قلد تعلين بذاتله عنللد 
االنعقاد أو كلان البيلع قلد انعقلد عللى مبيلع معلين بنوعله ثلم عينلت ذاتيتله بلاإلفراز ثلم هللك بعلد 

يلحللق بللالمبيع ذلللك ، أو إذا انعقللد البيللع علللى مبيللع معللين بنوعلله لكنلله بيللع جزافللًا فهللو كللذلك 
المعين بالذان ، أما إذا كان المبيع معينًا بنوعه فقط ، فهذا يعني أن ذاتيتله غيلر محلددة وملن 

، ألن بعضلها يقلوم (6)ثم ال محل للقلول بهالكله ، ألن هنلاك قاعلدة تقلول أن المثليلان ال تهللك
وال للمشللتري  مقللام الللبعد عنللد الوفللاء ،كمللا يفتللرض أن يكللون الهللالك بقللوة قللاهرة ال يللد للبللائع

فلللي هالكللله ألنللله إذا كلللان الهلللالك بسلللبب البلللائع فهلللو اللللذي يتحملللل التبعلللة ، وإذا كلللان بسلللبب 
 المشتري فاألخير هو الذي يتحمل تبعة الهالك .

مما سبق يتحدد نطاق البحث بحاللة هلالك المبيلع بعلد العقلد وقبلل التسلليم بقلوة قلاهرة 
الماللك وهلو المشلتري أم البلائع اللذي يقلع . فمن هلو الطلرف اللذي يتحملل تبعلة الهلالك   هلل 

 عليه التزام التسليم   

فيكون معنى تبعة الهالك تعيين المسؤول عن هالك الشيء )قضلاًء وقلدرًا دون خطلأ 
 .أو تقصير( ذلك المسؤول الذي يخسر الشيء الهالك ويذهب من حساب ثروته

ر التللاريخى للتسللليم كللاألتى: نتنللاول التطللو  خطةةة البحةةثوبنللاءًا علللى مللا تقللدم، تكللون 
 ونقسللم هللذا البحللث الللى مطلبللين مقدمةةةبعللد  المبحةةث الولومللدى ارتبااهللا بنقللل الملكيللة فللى 

والمطلة  يحتوى على موقف القوانين القديمة من فكرة التسليم وارتبااها بنقل الملكيلة ،  اولهما
 نتناول فيه القوانين الحديثة لتلك الفكرة الثانى
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التشلللريعان الوضلللعية التلللى ربطلللت تبهلللة الهلللالك بنقلللل  نىالمبحةةةث الثةةةاونتنلللاول فلللى 
موقلف القلانون الروملانى،  المطل  الولالملكية ، ونقسم هذا البحث الى اربعة مطالب ، ففى 

، اتجللللاه القللللانون السويسللللرى والمطلةةةة  الثالةةةةثموقللللف القللللانون الفرنسللللى،  والمطلةةةة  الثةةةةانى
 ن اللبنانى.موقف القانو  والمطل  الرابعواالنجليزى وااللمانى، 

،دور التسلليم فلى انتقلال تبعلة الهلالك فلى الفقله االسلالمى المبحث الثالةثونتناول فى 
 مبينا اختالف الفقهاء والراجح بينهما

نتنلللاول القلللوانين التلللى تلللربط تبعلللة الهلللالك بالتسلللليم ونقسلللم هلللذا  المبحةةةث الرابةةةعوفلللى 
ى للمبيللع فللى كللل مللن القللانون نتنللاول تبعللة الهلالك الكللل الولالمبحلث الللى اربعللة مطالللب ففللى 

المطلة  نتناول الهلالك الجزئلى ، وفلى  المطل  الثانىالمدنى المصرى ونظيره السورى ، وفى 
تبعللة المطلةة  الرابةةع االسللتثناءان الللواردة علللى القاعللد العامللة فللى تبعللة الهللالك وفللى  الثالةةث

 الهالك المبيع فى البيوع التجارية ومدى ارتبااها بالتسليم. 
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 ث األولالمبح

 التطور التاريخي لفكرة التسليم ومدى ارتباطها بنقل الملكية

 المطل  األول 

 في القوانين القديمة

 أوًل . في القانون الروماني

رة ، حيث كان التسليم إحدى كان للتسليم في ظل القانون الروماني أهمية كبي
ذلك ألن الملكية لم تكن  ، أو اإلجراءان الشكلية التي بواسطتها يتم نقل الملكية ،الطرق 

  تنتقل بمجرد بإبرام العقد .

فعقد البيع لم يكن ناقاًل للملكية من تلقاء نفسه ، ال بل أنه لم يكن يرتب حتى مجرد 
.. ويرجع السبب في ذلك إلى أن حق التملك وإلزام الغير (7)التزام بنقل الملكية إلى المشتري 

ولما كانت ابيعة عقد البيع ؛ ووظيفته  قاصرًا على الرومان فقط ، –في روما –كان
 االقتصادية تقتضيان تعامل الرومان مع غيرهم من األجانب .

إلى تعديل القواعد  –حينذاك–وأمام هذه الضروران اضطر المشرع الروماني
القانونية العتيقة بترتيب أثر على البيع ، وهو التزام البائع بنقل حيازة المبيع إلى المشتري 

بضمان التعرض الصادر منه أو من أجنبي  –أيضًا  –ه حيازة هادئة ، والتزامه بحيث يحوز 
، أي أن عقد البيع ما كان ُينشئ حقًا عينيًا على المبيع وإنما كل الذي يرتبه هو حق 

 .(8)شخصي قبل البائع

أما نقل الملكية في القانون الروماني : فكلان يتم بإجراءان شكلية الحقة للبيع ؛ 
، وهذا يعني أن نقل الملكية في القانون الروماني (9)أو اإلشهاد أو الدعوى الصورية كالتسليم

كان يمّر عبر مرحلتين : األولى : هي مرحلة التعاقد الرضائي وال ترتب هذه سوى حق 
 (10)شخصي ، والثانية : هي إتباع إحدى اإلجراءان الشكلية المذكورة
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كان أحد اإلجراءان  –الروماني  في القانون  –نخلص من ذلك ؛ أن التسليم 
الشكلية المادية الناقلة للملكية ، ثم أصبح في عهد جستنيان الطريق الوحيد لنقل الملكية على 

 .(11)جميع األموال

 ثانيًا . في القانون الفرنسي القديم

يعد القانون الفرنسي القديم الوريث الشرعي للقانون الروماني ، وبناًء على  
كام القانون الروماني إلى القانون الفرنسي القديم فيما يخّص نقل الملكية إاّل ذلك انتقلت أح

 أنه لم يتبَق من الطرق الناقلة للملكية إاّل )التسليم( وهو القبد . 

فكان االلتزام بالتسليم هو االلتزام الرئيسي الذي يترتب عليه نقل الملكية ؛ فعقد البيع 
هو تسليم المبيع ، ومتى تم تنفيذه انتقلت ملكية الشيء  يترتب عليه التزام رئيسي -مثالً –

 . ( 12)المبيع إلى المشتري 

استمرن هذه النظرة لنقل الملكية والتسليم إلى آخر مراحل تطور القانون الفرنسي ، 
ابتدع فقهاء القانون الفرنسي القديم ما يسمى بل)التسليم  -مع استمرار التطور –إاّل أنه 

د به أْن يذكر في العقد أن القبد قد تّم ، بمعنى أن البائع قد تخلى الصوري( الذي يقص
 عن المبيع ، وأن المشتري قد تسّلمه . 

فكان نتيجة هذا التسليم )الصوري( أْن تنتقل الملكية إلى المشتري ، والمفروض أن 
ذكر الملكية انتقلت بالتسليم ، والواقع : أنها انتقلت بحصول القبد في العقد . على أن 

ال يخلو منه  (Clause destyle)حصول التسليم أو القبد ما لبث أْن أصبح شراًا مألوفًا 
عقد، غير أنه مما يالحظ على هذه المرحلة ؛ أن العقلية القانونية الفرنسية كانت قاصرة 
على إدراك أن العقد أو مجرد التراضي كاٍف النتقال الملكية ، لذلك لما ظهر من الفقهاء من 

 (Bourgon)بضرورة األخذ بمبدأ انتقال الملكية بمجرد التعاقد مثل الفقيه بورجون  نادى
وهو عميد الفقه  –لم تجد أفكارهم آذانًا مصغية، بدليل أن بوتيه   (Argou)والفقيه آرجو

لم ُيضّمن تعريفه للبيع أنه  –الفرنسي القديم وهو الذي ختم آخر عهود القانون الفرنسي القديم 
لكية إلى المشتري حيث عّرف عقد البيع كما يلي : ))البيع : عقد ، بموجبه يلتزم ناقل للم

أحد المتعاقدين وهو البائع ، نحو المتعاقد اآلخر ، أْن ينقل إليه شيئًا يحوزه كمالك ، لقاء 



  الثالث واألربعون  العدد                                                                  مجلة بحوث الشرق األوسط

 - 376 - 

ثمن هو مبلغ معين من النقود ، ويلتزم المتعاقد اآلخر ، وهو المشتري ، في مقابل ذلك ، أن 
 . من((يدفع الث

ويقول العميد بوتيه في تعليقه على تعريفه هذا للبيع : )أن البائع يلتزم  
بتسليم الشيء إلى المشتري ، وبضمان التعرض واالستحقاق ، ولكنه ال يلتزم بنقل الملكية 

 فعاًل إلى المشتري(.

 وإذا أضفنا إلى ذلك أن بيع ملك الغير كان يعّد صحيحًا في هذا القانون ، تمامًا ،
كما كان كذلك في القانون الروماني ، ويمكن أن نقول أن آخر عهد من عهود القانون 
الفرنسي القديم ختم ، ولم يكن التعاقد فيه يكفي النتقال الملكية وبالتالي فإن التسليم بقي 
وثيق الصلة بنقل الملكية ال بل أنه الطريق الوحيد لنقلها في ظل هذا القانون وإن أصبح 

 ريًا . التسليم صو 

 ثالثًا . التسليم في الفقه اإلسالمي ومدى ارتباطه بنقل الملكية

حيث أن فقهاء الشريعة اإلسالمية جعلوا الملكية تنتقل بالعقد مباشرة ،ففي عقد البيع 
 تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري بمجرد العقد سواء أكان المبيع عقارًا أم منقواًل . 

والثانية …. : )وأما بيان صفة الحكم فله صفتان : فقد جاء في البدائع ما نصه 
الحلول ، وهو ثبون الملك في البدلين للحال ، بخالف البيع بشرط الخيار ، ألن الخيار يمنع 
انعقاد العقد في جو الحكم ، فيمنع وقوعه تمليكًا للحال . وبخالف البيع الفاسد ، فإن ثبون 

 ًا( . الملك فيه موقوف على ، فيصير عنده تمليك

وعّرف البيع المحقق الحلي بقوله ))هو اللفظ الدال على نقل الملك ، من مالك إلى 
( على 369آخر ، بعوض معلوم((،وهذا ما قررته مجلة األحكام العدلية حيث نصت المادة )

 أن ))حكم البيع المنعقد الملكية يعني صيرورة المشتري مالكًا للمبيع والبائع مالكًا للثمن(( . 

حظ من هذه النصوص أن عقد البيع إذا كان صحيحًا ناقدًا الزمًا تنتقل الملكية يال
فيه من البائع إلى المشتري بالعقد مباشرة، وتعد هذه المرحلة أكثر تطورًا من الفقه الالتيني ، 

 ففيه أن العقد ينشئ التزامًا بنقل الملكية . 
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ل الملكية باعتبارها قاعدة عامة، وبناًء على ذلك فليس للتسليم )القبد( ارتباط بانتقا
ويقرر الفقهاء أن العقد له أحكام منها ما هو أصلي كثبون الملك للمشتري في المبيع وثبون 
الملك للبائع في الثمن ، وهذه المرحلة مقررة قبل حصول التسليم ، وللعقد حكم تبعي كوجوب 

 لبائع إلى المشتري أداء الثمن من المشتري إلى البائع ووجوب تسليم المبيع من ا

يتضح من ذلك أن للتسليم دورًا مؤثرًا يتميز به الفقه اإلسالمي في مسألة تقييد 
 المشتري من التصرف بالمبيع قبل القبد

 

 المطل  الثاني

 في القوانين الحديثة

 أوًل . في القانون المدني الفرنسي )تقنين نابليون(

م الحظ مشرعوه 1804سنة  عندما شرع القانون الفرنسي )قانون نابليون( 
ما انتهى إليه القانون الفرنسي القديم من تطور كما مّر بنا سابقًا . فخطوا آخر خطوة في 
اريق التطور التشريعي من خالل قطع االرتباط بين التسليم  ونقل الملكية من خالل جعل 

 العقد  ناقاًل للملكية ، إذ أن العقد يرتب التزامًا بنقل الملكية . 

يغير من ذلك ، كون بعد نصوص هذا القانون توحي بأنها ما زالت تربط بين  وال
( من التقنين المدني الفرنسي 1582التسليم وانتقال الملكية ، مثل النص الوارد في المادة )

التي تعرف البيع بأنه : )اتفاق ، بموجبه ، يلتزم أحد المتعاقدين بتسليم المبيع ، ويلتزم 
 ع الثمن((.المتعاقد اآلخر بدف

 وربما يعود السبب في ذلك إلى األصل الروماني لهذا القانون . 

متأثر هو اآلخر بالمرحلة األخيرة من  –على ما يبدو–(1138كما أن نص المادة)
مراحل القانون الفرنسي القديم حيث أنه يفترض حصول التسليم بمجرد التعاقد إذ نصت على 

تراضي الطرفين ويجعل الدائن مالكًا((، وال حاجة إلى  أن ))االلتزام بتسليم شيء يتم بمجرد
 التذكير بالشبه التام بين هذا النص وحالة )التسليم الصوري(. 
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ومع أن النّصين المتقدمين يداّلن على بقاء بعد رواسب القانون الروماني والقانون 
لقانون من تطور الفرنسي القديم ظاهريًا ، فإن الحقيقة التي تدل على ما انتهى إليه هذا ا

( التي بددن كل 1583حين جعل العقد يرتب التزامًا بنقل الملكية تتجلى في نص المادة )
شك ، وأوضحت قصد المشرع الفرنسي حيث نصت على ما يلي : ))يكتسب المشتري من 
البائع بحكم القانون ملكية المبيع بمجرد اتفاقهما على المبيع والثمن ولو لم يتم تسليم المبيع 
 أو دفع الثمن((. وبناًء على ذلك أصبح بيع ملك الغير باااًل في القانون الفرنسي الحديث.

 ثانيًا. التسليم ومدى ارتباطه بنقل الملكية في القانونين األلماني والسويسري 

يبدو أن للتسليم أهمية كبيرة في القانونين األلماني والسويسري ، وذلك ألنهما يعلقان 
 البيع على التسليم .  انتقال الملكية في

))… ( من القانون المدني األلماني بقولها : 1/فقرة433وهذا ما تقضي به المادة )
على أنه بموجب عقد البيع يلتزم البائع لشيء ما بتسليمه إلى المشتري وبنقل ملكية هذا 

 …(( . الشيء إليه

عقد يلتزم  ( من قانون االلتزامان السويسري بأن : ))البيع184وتقضي المادة )
بمقتضاه البائع بتسليم المبيع إلى المشتري وبنقل الملكية إليه مقابل الثمن الذي يلتزم 

 المشتري بأدائه إليه(( .

ويعتبر التسليم في المنقول الوسيلة الوحيدة التي تنتقل بها ملكية الشيء المبيع وذلك 
إذ يقول )مارتان( من … ري ( من قانون االلتزامان السويس714ابقًا لما تقضي به المادة )

شراح القانون المذكور : ))أن التسليم يحقق للمشتري وضع يده وينشئ حق الملكية في آٍن 
 .(13)…((واحد 

أما القانون األلماني فالذي يظهر أنه ينظر إلى التسليم بنظرة القانون السويسري 
إليها آنفًا ، وعليه  ( المشار433نفسها ، وهذا واضح من نص )الفقرة األولى من المادة 

يمكن القول أن كاًل من القانونين األلماني والسويسري يعلقان انتقال الملكية على 
ولذلك فهما يدمجان االلتزام بنقل الملكية والتسليم بالتزام واحد هو)التسليم(،وهذا … (14)التسليم

 .(15)بالنسبة إلى المنقول، أما العقار فال تنتقل ملكيته إاّل بتسجيله
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 ثالثًا . في بعض القوانين المدنية العربية 

 في القانون المدني المصري 

بدأ القانون المدني المصري من النقطة التي انتهى إليها القانون الفرنسي الحديث 
( من التقنين المدني  235فنّص صراحة على أن الملكية تنتقل بالعقد . حيث نصت المادة )

به أحد المتعاقدين بنقل ملكية شيء آلخر في مقابل التزام  القديم على أن ))البيع عقد يلتزم
 ذلك اآلخر بدفع ثمنه المتفق عليه بينهما(( . 

( من التقنين المدني الجديد على أن : ))البيع عقد يلتزم به 418ونصت المادة )
 البائع أن ينقل إلى المشتري شيئًا أو حقًا ماليًا آخر في مقابل ثمن نقدي((.

لمشرع المصري تالفى النقد الذي وجه إلى المشرع الفرنسي عند النص ويالحظ أن ا
. وقد سارن بعد التشريعان العربية على هذا (16)على انتقال الملكية بالعقد ال بالتسليم

( من القانون 418( من القانون المدني السوري مقابلة للمادة )386النحو فجاءن المادة)
( إذ عرفت البيع 372جبان والعقود اللبناني في المادة )المدني المصري ، وكذلك قانون المو 

 بأنه: ))عقد يلتزم فيه البائع أن يتفرغ عن ملكية شيء ويلتزم فيه الشاري أن يدفع ثمنه(( . 

 في القانون المدني العراقي

استمد المشرع العراقي موقفه في هذا الموضوع من الفقه اإلسالمي فنّص في المادة 
ه ))إذا كان البيع عينًا معينة بالذان أو كان قد بيع جزافًا، نقل البيع من ( منه على أن531)

تلقاء نفسه ملكية المبيع ، وأما إذا كان المبيع لم يعين إاّل بنوعه فال تنتقل الملكية إاّل 
 باإلفراز(( . إن مما يالحظ على هذا النص أنه باستثناء المبيع الذي

ه تتعلق بالفرز( فإن العقد ذاته مباشرة هو الذي ينقل لم يعين إال بالنوع )حيث أن ملكيت
الملكية دون أن ينشئ التزامًا بنقلها ، وهذا الموقف شبيه بموقف الفقه اإلسالمي في نظرته 

 . (17)إلى انتقال الملكية

بما يشابه ما ورد في مجلة  –في تعريفه للبيع  –كما أن المشرع العراقي قد أخذ 
 ( مدني بأنه : ))مبادلة مال بمال(( . 506فه في المادة )األحكام العدلية ، فعر 
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من  (18)وبناًء على ذلك:فليس صحيحًا ما ذهب إليه الدكتور عباس حسن الطراف
أن القانونين العراقي والمصري ذهبا مذهب القانون الفرنسي في اإلقرار بإمكان انتقال الملكية 

 بالعقد مباشرة . 

المصري ألنه جاء في تعريفه للبيع متأثرًا بالقانون  إذ يصدق ذلك بالنسبة للقانون 
الفرنسي ، مضافًا إلى ذلك أن القانون المصري ينص على أن العقد يولد التزامًا بنقل 
الملكية، فالذي ينقل الملكية في هذا القانون االلتزام وليس العقد ، وإن كان هذا االلتزام 

ف القانون الفرنسي .. إذن القانون المصري ينقضي بمجرد نشوئه   ! وهذا الموقف نفس موق
 ذهب مذهب القانون الفرنسي بينما ذهب القانون المدني العراقي مذهب الفقه اإلسالمي . 

وربما يفهم خطئا أن موقف القانون المدني العراقي خالف ذلك انطالقًا من النظر إلى نص 
كية أو أي حق عيني آخر ينقل ( مدني التي تنص على أن ))االلتزام بنقل المل257المادة )

من تلقاء نفسه هذا الحق إذا كان محل االلتزام شيئًا معينًا بالذان يملكه الملتزم وذلك دون 
( هذه 247إخالل بالقواعد المتعلقة بالتسجيل(( .. والحق أن المشرع العراقي اقتبس المادة )

القانون المدني العراقي إلى ( من التقنين المدني المصري ، وفاته أن نظرة 204من المادة )
العقد أنه هو الذي ينقل الملكية مباشرة غير نظرة القانون المصري التي تذهب إلى أن العقد 

 .(19)ينشئ التزامًا بنقل الملكية وتنقل الملكية تنفيذًا لاللتزام وليس للعقد

ألة ذلك أن الفقه لقد كان المشرع العراقي موفقًا في األخذ برأي الفقه اإلسالمي في هذه المس
اإلسالمي سبق الفقه الالتيني بقرون عديدة في نظرته إلى انتقال الملكية ال بل أن الفقه 

لم يقر أن العقد هو الذي ينقل الملكية . فهذا الفقه يذهب إلى  –وَمْن سار خلقه  –الالتيني 
، وهذا ما دعا افتراض أن العقد ينشئ التزامًا موهومًا بنقل الملكية ينقضي بمجرد نشوئه 

الفقيه ))بونكاز(( إلى نقد القانون الفرنسي من جهة أخذه بهذا المبدأ حين قال: )ال يوجد 
اليوم ما يمنع القول بأن العقد في ذاته ينقل الملكية دون افتراض التزام موهوم يسبق نقل 

د قد حرك الملكية وينقضي بمجرد أن ينشأ ، ويكفي للوصول إلى هذه النتيجة القول بأن العق
 .(20)القانون فجعله ينقل الملكية وبذلك يكون القانون ال العقد هو الذي رّتب األثر((

ويالحظ إن النتيجة المهمة التي انتهى إليها تطور فكرة التسليم أن دوره قد انحسر فيما 
 يخص نقل الملكية .
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اك بعد الحاالن التي فإذا كان المبيع معينًا بالذان فملكيته تنتقل بالعقد مباشرة ، لكن هن
 ليس للتسليم فيها دورًا أساسيًا في نقل ملكيتها وهذه الحاالن هي : 

يفيد التسليم في نقل الملكية في حالة بيع األشياء المعينة بالنوع ، حيث أن ملكية هذه  .1
األشياء ال تنتقل إاّل باإلفراز، والمعتاد أن يتم اإلفراز عند التسليم فتمتزج عملية 

 .(21)بنقل الحق فيهالتسليم 

وعلى األخص في حالة بيع األشياء والمصدرة إلى المشتري إذا كانت معينة بالنوع 
، تصبح أن الملكية انتقلت باإلفراز إذا كان المبيع معينًا بنوعه لكن اإلفراد في 

أي يتم اإلفراز عند  –البيوع التجارية المصدرة يتخذ صورة خاصة وهي التسليم 
 .  -التسليم 

وهذا األصل ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك، فالمفروض أن المتعاقدين اتفقا على أن   
 .(22)يتم نقل الملكية وقت التسليم فقبل التسليم تبقى الملكية للبائع

في حالة بيع المنقول المعين بالذان ، فقد يحصل أن يقوم شخص ببيع منقول معين  .2
شتري الثاني ، ففي هذه الحالة يحصل بالذان لشخصين على التعاقب فيسلمه للم

األخير على المبيع دون األول على الرغم من أن الملكية قد انتقلت إلى المشتري 
األول بالتعاقد ، وذلك بسبب قاعدة أن الحيازة في المنقول سند الملكية متى كانت 

 .(23)الحيازة بحسن نية

قال الملكية، إال أنه بدأ يظهر فيما عدا هذه الحاالن فإن التسليم لم يعد يرتبط بانت
 للتسليم دور بارز في عقد البيع باعتباره التزام أساسي ينشأ عن العقد بعد تمامه

 ونشير إلى بعد المسائل العملية والمختصرة التي تبين أهمية التسليم : 

ما لم يتم تسليمه للمشتري على (24)فمن الناحية العملية ال يمكن االنتفاع بالمبيع 
من انتقال الملكية للمشتري بالعقد مباشرة ، فسكناه بالمبيع إذا كان عقارًا ال يمكن أن  الرغم

 .(25)يتصور إاّل إذا حاز المشتري ذلك العقار، وهذا يصدق بالنسبة لبقية أوجه االنتفاع

وكذلك للتسليم دور في حالة إذا تأخر المشتري في دفع الثمن وكان المبيع قاباًل إلنتاج ثمار 
 . (26)إيرادان أخرى فإذا تسلم المشتري المبيع فيلتزم بالفوائد من تاريخ التسليمأو 
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 المبحث الثانى

 القوانين التي تربط تبعة الهالك بنقل الملكية  

 المطل  األول

 القانون الروماني

تقللوم نظريللة تبعللة الهللالك فللي القللانون الرومللاني علللى أسللاس قاعللدة عامللة تسللود هللذا  
 الشيء يهلك على مالكه( .  القانون وهي )أن

فهللالك الشلليء بقللوة قللاهرة يتحمللل تبعتلله مالللك هللذا الشلليء . لكللن عنللد تطبيللق هللذه 
القاعدة على عقد البيع ، فيالحظ بلأن القلانون الروملاني يجعلل تبعلة هلالك المبيلع قبلل التسلليم 

ك فيلله ،ومللن الواضللح أن تحمللل المشللتري تبعللة الهللال (27)بقللوة قللاهرة تقللع علللى عللاتق المشللتري 
خللروج علللى قاعللدة )هللالك الشلليء علللى مالكلله( ، وذلللك ألن التطبيللق المنطقللي لقاعللدة هللالك 
الشيء على مالكه يقود إلى أن تبعلة الهلالك تقلع عللى البلائع ، ألن القلانون الروملاني ال ينقلل 

ع هلو الملكية من البائع إلى المشتري إاّل باتباع إجراء شكلي أال وهو التسليم فقبل التسلليم البلائ
 المالك ومن ثم فهو الذي يجب أن يتحمل تبعة الهالك . 

إزاء هلللذا التنلللاقد والخلللروج عللللى أحكلللام القاعلللدة العاملللة فلللي الهلللالك وأحكلللام انتقلللال 
الملكية حاول فقهاء هلذا القلانون إيجلاد تبريلر معقلول لمبلدأ تحملل المشلتري تبعلة هلالك المبيلع 

هبوا إلى أنه لملا كلان البيلع شلكليًا فأساسلها هلو ، كما يقرر ذلك د. عبد الحي حجازي ، فذ(28)
مبلللدأ اسلللتقالل االلتزاملللان وملخلللص هلللذا المبلللدأ : بأنللله لملللا كلللان البيلللع شلللكليًا وكلللان يحصلللل 
بعبللارتين مسللتقلتين : بللأن يعللد البللائع بالشلليء وأن يعلللد المشللتري بللدفع الللثمن وكللان وعللد كلللل  

قالل االلتزامللان أن ال يللؤثر مصللير ، فكانللت النتيجللة لمبللدأ اسللت (29)منهمللا مسللتقل عللن اآلخللر
أحد االلتزامين على مصير اآلخلر ، فلإذا اسلتحال تنفيلذ أحلد االلتزامللان فيبقلى االلتلزام المقابلل 

 له قائمًا ما دام ال يزال ممكن تنفيذه . 

ثم بعد ذلك وجد تبريلر آخلر بعلد أن أصلبح ملن غيلر الممكلن تبريلر تحملل المشلتري تبعلة  
س مبللدأ اسللتقالل االلتزامللان ألن البيللع أصللبح رضللائيًا بعللد أن كللان شللكليًا هللالك المبيللع علللى أسللا

: فلذهبوا إللى ا تبرير ذللك بقاعلدة الغلرم بلالغنملكنه على الرغم من ذلك لم يكن ينقل الملكية ، فحاولو 



 محمد عبد الرحمن / خالد السيدالباحث   هالك المبيع دراسة مقارنة بين التشريعات الوضعية والفقه اإلسالمي

 - 383 - 

فهلذه الزيلادة تكلون للمشلتري ،  –كلأن ينلتث ثملارًا  –أن المبيع لو زادن قيمته بعد البيع وقبل التسليم 
 وال يستطيع البائع أن يطالب بهذه الزيادة على الرغم من أنه ال يزال هو المالك . 

فيللذهب هللذا الللرأي إلللى أنلله بمللا أن المشللتري يسللتفيد مللن زيللادة الشلليء المبيللع مللع أنلله لللدى البللائع 
 . (30)فكذلك يجب أن يتحمل تبعة هالكه إذا هلك عند البائع قبل التسليم تطبيقًا لقاعدة الغرم بالغنم

يتضح مما سبق أن القانون الروماني يتميز بخروجه على القاعدة العامة فلي الهلالك  
 عند تطبيقها على عقد البيع .

 المطل  الثاني

 القانون الفرنسةةي

( على أنه )االلتلزام بالتسلليم إنملا يلتم 1138نص القانون المدني الفرنسي في المادة ) 
ويصلبح عللى عاتقله ضلمان الشليء( . وتقضلي الملادة بمجرد التعاقلد وهلو يجعلل اللدائن مالكلًا 

( بأنلله )مسللألة علللى مللن تقللع تبعللة هللالك المبيللع قبللل التسللليم ، علللى البللائع أو علللى 1624)
ومللا بعللدها  1137المشللتري إنمللا تحمللل بمقتضللى القواعللد الخاصللة التللي أشللارن إليهللا المللواد 

 ( . 1647،  1302،  1182،  1148والمواد 

( أن تبعة هالك المبيلع بمجلرد تملام العقلد 1624،  1138تين )ويفهم من نص الماد
، ومعنللى ذلللك أنلله لللو هلللك المبيللع وهللو (31)وقبللل التسللليم بقللوة قللاهرة تقللع علللى عللاتق المشللتري 

 لدى البائع في هذه المدة سقط التزام البائع بالتسليم وبقي التزام المشتري بدفع الثمن .

و مقللرر فللي القواعللد العامللة التللي تقضللي ومللن الواضللح أن هللذا الحكللم مخللالف لمللا هلل
 .(32)بأن استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين يسقط عن الطرف اآلخر التزامه بالمقابل

وقللد حللاول شللراح القللانون المللدني الفرنسللي تبريللر مخللالفتهم للقواعللد العامللة ، وتأصلليل 
 هذا الحكم وإقامته على أساس إحدى القواعد القانونية . 

، فلذهبوا إللى أن  (33)لى التوفيق بين هذه النصلوص وبلين القواعلد العاملة فذهب رأي إ
القول بأن هالك المبيلع يمنلع البلائع ملن تنفيلذ التزامله خطلأ ، ألن البلائع قلد التلزم بنقلل الملكيلة 
للمشتري ، وهو قد أوفى بالتزامه بمجرد تمام العقد ، ولهذا يجب على المشلتري أيضلًا أن يقلوم 
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ملله بللدفع الللثمن حتللى لللو هلللك المبيللع ، ألن سللبب التللزام المشللتري هللو التللزام البللائع بتنفيللذ التزا
 والبائع قد نفذ ما عليه . 

وقد انتقد الرأي بأنه ال يعدو أن يكون محاولة نظرية محضلة ، ألن ملا يهلم المشلتري 
ام مللن كلللل التزامللان البلللائع هلللو قياملله بتسلللليم المبيلللع حتللى يلللتمكن ملللن االنتفللاع بللله . وأن التلللز 

 . (34)التسليم في نظر المتعاقدين هو الذي يقابل التزام المشتري بأداء الثمن

ويذهب رأي إلى القول أن أصل هذا الحكم يرجلع إللى التبريلر الروملاني السلابق عللى 
 .(35)أساس قاعدة الغرم بالغنم

ولكلن هلذا اللرأي تعلرض للنقلد ملن قبلل الفقيله سلالي حيلث قلال ))إن التعلادل المزعلوم 
الهللالك وزيللادة القيمللة ال يسللتقيم مللع الواقللع ، نظللرًا ألن زيللادة القيمللة فللي حالللة الغللنم إنمللا  بللين

 .(36)نقصان هذه القيمة وليس يقابلها الهالك(( –في حالة الغرم  –يقابلها 

وذهللب رأي إلللى تعليللل هللذا األمللر علللى أسللاس أن  المللدين )وهللو البللائع( ال يضللع يللده 
إاّل أمانللة ، ومعلللوم أن األمللين اليضللمن الهللالك  –منلله الملكيللة  بعللد أن انتقلللت –علللى المبيللع 

 .(37)كما هو الحال في الوديعة

علللى الللرغم مللن كثللرة هللذه التبريللران لكللن الللرأي الصللحيح والقاعللدة التللي بنللى عليهللا 
القلللانون الملللدني الفرنسلللي حكمللله فلللي جعلللل تبعلللة هلللالك المبيلللع بعلللد العقلللد وقبلللل التسلللليم عللللى 

 . (38)دة الرومانية التي تقضي بأن)هالك الشيء يكون على مالكه(المشتري،هي القاع

ويعلل األستاذ السنهوري هذا الرأي بقوله ))في القلانون الفرنسلي التلزام البلائع الرئيسلي  
هو االلتزام بنقلل الملكيلة ، وقلد انفصلل عنله االلتلزام بالتسلليم وأصلبح ثانويلًا بالنسلبة إليله ، فلال 

م تنفيلذ هلذا االلتلزام الثلانوي ملا دام االلتلزام األصللي بنقلل الملكيلة قللد يصلح أن يفسلخ العقلد لعلد
هلذا ويالحلظ (39) نفذ فأصبح المشتري مالكلًا للمبيلع ، وباعتبلاره مالكلًا لله يتحملل تبعلة هالكله((

ال ترفلللع علللن المشلللرع الفرنسلللي عيلللب  –التلللي ال تعلللدو أن تكلللون فنيلللة  –بلللأن كثلللرة التعلللليالن 
ة ألسباب علدة منهلا أن  المشلتري فلي الواقلع سليدفع اللثمن بلال مقابلل ، األخذ بقاعدة غير عادل

 .(40)وسيخسر شيئين في وقت واحد ، وهما المبيع والثمن
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كما أن ربط تبعة الهالك بانتقال الملكية يفضلي عللى تطبيقلان مجانيلة للعداللة ، فللو 
جللائز بحسللب القللانون فرضللنا أن اتفللق البللائع مللع المشللتري علللى تأجيللل انتقللال الملكيللة )وهللذا 

المللدني الفرنسللي( ، وتسلللم المشللتري المبيللع ثللم هلللك بعللد التسللليم وقبللل انتقللال الملكيللة ، فهنللا 
يتحمللل البللائع تبعللة الهللالك ألن البللائع هللو المالللك للمبيللع علللى الللرغم مللن انعقللاد العقللد وتسلللم 

 .(41)المشتري للمبيع

م القواعللد العامللة التللي تجعللل ومللن الجللدير بالللذكر أن  المشللرع الفرنسللي عللاد إلللى حكلل
اسلتثناًء وذللك إذا (42( )تبعة الهالك على المدين وتتخلى عن قاعلدة )هلالك الشليء عللى مالكله

( علللى أنلله 1182كللان البيللع معلقللًا علللى شلللرط واقللف وإذ نللص فللي الفقللرة األولللى مللن الملللادة )
المللدين الللذي لللم  )إذا عقللد االلتللزام تحللت شللرط واقللف فللإن الشلليء موضللع العقللد يتحمللل بتبعتلله

 يلتزم بتسليمه إاّل عند تحقق الشرط( . 

إذن فالبللائع هللو الللذي يتحمللل تبعللة هللالك المبيللع فللي البيللع المعلللق علللى شللرط واقللف 
باعتبللاره مللدينًا بللااللتزام بالتسللليم ،وإن  هللذا الحكللم ال ينسللجم مللع فكللرة األثللر الرجعللي للشللرط ، 

مل المشتري تبعلة الهلالك باعتبلاره أصلبح مالكلًا ألن تطبيق فكرة األثر الرجعي تقتضي أن يتح
، لكن يرى شراح هلذا القلانون أن  سلبب اسلتبعاد (43)للمبيع منذ إبرام عقد البيع إذ تحقق الشرط 

األثر الرجعي للشرط هلو العداللة ،وملن ثلم إذا هللك المبيلع فلي البيلع المعللق عللى شلرط واقلف 
 هالكه .  قبل تحقق الشرط فالبائع هو الذي يتحمل تبعة

وتطبق كلذلك القواعلد العاملة إذا كلان البيلع معلقلًا عللى شلرط فاسلخ وهللك المبيلع قبلل 
تحقق الشرط ، وتقضي هذه القواعد بأن المشتري هو الذي يتحمل تبعة الهلالك وذللك باعتبلاره 
المللدين ، إذ أن البيللع المعلللق علللى شللرط فاسللخ هللو بيللع تترتللب عليلله كللل آثللاره فللي الحللال ، 

في األمر أنه معرض للفسلخ عنلد تحقلق الشلرط ، فلإذا ملا تحقلق الشلرط فيجلب عللى  وغاية ما
المشللللتري رد المبيللللع وتسللللليمه للبللللائع باعتبللللاره مللللدينًا والبللللائع يصللللبح دائنللللًا ، ومللللن ثللللم يتحمللللل 
المشلللتري تبعلللة هلللالك المبيلللع قبلللل تحقلللق الشلللرط تطبيقلللًا للقواعلللد العاملللة فلللي القلللانون الملللدني 

 .  (44)اً الفرنسي باعتباره مدين

هللذا ويالحللظ بللأن أهللم مللا يميللز القللانون المللدني الفرنسللي فللي أسلللوب عالجلله لتبعللة 
إاّل فلللي بعلللد ( 45)الهلللالك خروجللله عللللى القواعلللد العاملللة المقلللررة فلللي العقلللود الملزملللة للجلللانبين
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االستثناءان وهذا ما حدا بالكثير من التشلريعان المعاصلرة بلأن ال تحلذو حلذو القلانون الملدني 
 وأن ال تربط تبعة الهالك بانتقال الملكية بل بالتسليم .  الفرنسي

 المطل  الثالث

 القانون السويسري واإلنكليزي واأللماني

 قانون اللتزامات السويسري 

يرجح هذا القانون جعل تبعة هالك المبيع بقوة قاهرة قبل التسليم على المشتري 
 يختلف سواء أكان المبيع عقارًا أم منقواًل ،ويلتزم المشتري بدفع ثمن المبيع للبائع ، واألمر ال

(فيما يتعلق بالمنقول بأنه )منافع ومخاار 185،فقد قضت الفقرة األولى من المادة)(46)
الشيء تنتقل إلى المشتري بمجرد إبرام العقد عدا االستثناءان التي تنشأ من الظروف أو من 

 الشروط الخاصة من العقد( . 

( إلى أحكام بيع المنقول فتطبق 221قد أحالت المادة )وأما فيما يخص العقار ف
باستثناء حالة واحدة نصت عليها  –المذكورة آنفًا  –( 185بشأنها الفقرة األولى من المادة )

( فقد قررن )بأنه في حالة اتفاق الطرفين على تحديد أجل لتسليم العقار فإن 220المادة )
 (.47) تقالها إلى المشتري إاّل منذ حلول ذلك األجل(منافع العقار ومخااره يفترض فيها عدم ان

ومن الجدير بالمالحظة أن قانون االلتزامان السويسري تابع القانون المدني الفرنسي في 
لكن مع فارق مهم بينهما حيث أن القانون الفرنسي يربط  (48)جعل تبعة الهالك على المشتري 

لتزامان السويسري فيجعل تبعة الهالك على المشتري تبعة الهالك بانتقال الملكية ، أما قانون اال
قبل انتقال الملكية للمشتري ، فهو ال يربط تبعة هالك المبيع إاّل بالتسليم ، وفي العقار ال تنتقل 

( لذلك أخذ عليه أن حكمه تعسفي ، إذ أن المشتري 187إاّل بالتسجيل في السجل العقاري )م
 .(49)من للبائع وهو لم يتملك المبيع ولم يتسلمهيتحمل تبعة الهالك ويلزم بدفع الث

 ثانيًا. القانون اإلنكليزي 

بموجب القانون العمومى أن مخاار الهالك تتبع الملكية عادًة ، نتيجة هالك المبيع 
يتحملها المالك ، كمبدأ عام إاّل إذا اتفق  الطرفين على خالف ذلك أو اشترط التسليم في 

أخر التسليم ثم هلكت البضاعة أو أن التسليم اشترط في مكان وقت محدد أو مكان معين وت
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معين ولم يقم المشتري بتسليمه في هذا المكان فإن البائع هو الذي يتحمل تبعة الهالك حتى 
 لو كان الهالك بقوة قاهرة . 

وفي قضية ألزم العقد البائع بتسليم كمية معينة من الفحم عند الرصيف الذي حدده 
ُحم ل الفحم على المركب للمشتري عند الرصيف إاّل أن الرياح الماارة أغرقت  المشتري ، وقد

 .(50)المركب وهلك الفحم على أثرها فقد حملت المحكمة تبعة الهالك على البائع

 ثالثًا. القانون األلماني

 يفرق القانون األلماني بين ما إذا كان المبيع الذي تعرض للهالك منقواًل كان أم عقارًا 

إذا كان المبيع منقواًل محددًا بالذان فإن تبعة هالكه بقوة قاهرة قبل التسليم تقع ف
على البائع وبعده على المشتري ، أي أنه علق تبعة الهالك بالتسليم ، لكن لما كان القانون 
األلماني يعلق انتقال الملكية في المنقول على التسليم أيضًا فال تنتقل بدونه فهنا أمكن القول 

القانون األلماني اتخذ منهجًا خاصًا به بأن جعل تبعة هالك المبيع المنقول تعلق على  أن
 .(51)واقعتي التسليم وانتقال الملكية معاً 

( منه بالقول ))إذا حصل 446أما إذا كان المبيع عقارًا فقد بينت ذلك المادة )
ع إلى ضمان التسجيل في السجل العقاري قبل التسليم خرج المبيع عن ضمان البائ

المشتري(( . وبذلك حسمت هذه المادة الموقف بأن علقت انتقال تبعة هالك العقار المبيع 
 (.52)بقوة قاهرة على انتقال الملكية فقط

 المطل  الرابع 

 قانون الموجبات والعقود اللبناني

ذ تقضي القواعد العامة لتحمل التبعة في العقود الملزمة للجانبين بأنه إذا أصبح تنفي
االلتزام مستحياًل بسبب أجنبي فإن هذا االلتزام ينقضي ، وينقضي تبعًا له االلتزام المقابل ، 
وينفسخ العقد بقوة القانون ، ومن ثم فإن تبعة الهالك بقوة قاهرة في هذه العقود تقع على 

 .(53)المدين
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أنه  ( إذ نصت على341هذه القاعدة العامة أخذ بها المشرع اللبناني في المادة )
)يسقط الموجب إذا كان بعد نشأته قد أصبح موضوعه مستحياًل في الوجه الطبيعي والوجه 
القانوني بدون فعل أو خطأ سفي المديون( لكن قانون الموجبان والعقود اللبناني خالف هذه 
القواعد العامة واكتفى أثر المشرع الفرنسي عندما تعرض لمسألة ))تبعة هالك المبيع بقوة 

( على أنه )يجب 396( فتنص المادة )396،397(. ويتضح ذلك في نص المادتين )قاهرة(
… أن يتحمل أوالً  –ما لم يكن ثمة نص مخالف –على المشتري منذ صيرورة العقد تاماً 

 ثالثًا: مخاار العين المبيعة(.… ثانياً 

( على أنه )إذا انعقد البيع على شيء معين بنوعه فقط ، أو 397وتنص المادة )
عقد على شرط الوزن أو العد أو القياس أو التجربة أو الذوق ، أو انعقد بمجرد الوصف ، ان

فالبائع يبقى متحماًل مخاار المبيع وإن كان قد أصبح بين يدي المشتري ، إلى أن يعين أو 
 يوزن أو يعد أو يقاس أو إلى أن يقبله الشاري أو ممثله( . 

ن والعقود اللبناني يربط تبعة هالك البيع ويتضح من هذه المواد أن قانون الموجبا
 بقوة قاهرة بنقل الملكية . 

 . المنقول معينًا بالذان أم بالنوعكما يتبين أن هذه المواد تميز بين ما إذا كان المبيع 

فإذا كان المبيع منقواًل معينًا بالذان فإن ملكيته تنتقل بمجرد العقد ومع انتقال 
إلى الشاري بمجرد العقد أيضًا ،أما إذا كان المبيع منقواًل معينًا الملكية تنتقل تبعة الهالك 

بنوعه فتبقى تبعة هالكه على البائع إلى أن يتم تعيينه والسبب في ذلك هو أن الملكية أصاًل 
ترتبط بتعيين المبيع فيتأخر انتقال الملكية إلى حين تعيين المبيع ، ومع الملكية تدور تبعة 

 .(54)ين تقع على البائع وبعده تقع على المشتري الهالك ، فقبل التعي

هذا وقد ابق المشرع اللبناني قاعدة ارتباط تبعة هالك المبيع بانتقال الملكية في 
( وهي حالة البيع التخييري فنصت على أنه 398بعد الحاالن منها ما نصت عليه المادة )

ري ال يتحمل المخاار إاّل بعد وقوع ))إذا كان البيع تخييريًا وقد عينت مهلة لالختيار ، فالشا
 االختيار ، ما لم يكن ثمة نص مخالف(( . 
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ففي البيع التخييري تبعة الهالك تبقى على عاتق البائع إلى أن تنتقل الملكية إلى 
 المشتري بتمام االختيار وانتقال الملكية له . 

ر بقولها ))إذا ( من القانون اللبناني على حالة بيع الثما400وكذلك نصت المادة )
بيع ثمر على شجر أو منتجان بستان أو محصول لم يحن وقت اجتنائه ، فالثمر أو البقول 
تبقى ضمان البائع إلى أن يتم النضوج(( ،فتبعة هالك المبيع إذا كان من الثمار تبقى على 

 البائع حتى تمام النضث . 

، ومن ثم فهذه الحالة ال (55)ويذهب الفقه إلى أن انتقال ملكية الثمار بتمام النضث
 تخرج عن مسار القاعدة التي انتهجها المشرع اللبناني بربط تبعة الهالل بانتقال الملكية.

أما إذا كان المبيع عقارًا فقد تطلب قانون الموجبان والعقود اللبناني تسجيل عقد 
بإنشاء السجل  ( من القرار الخاص11البيع النتقال ملكية العقار المبيع، وقد بينت المادة )

العقاري ))أن العقود غير المسجلة ال ترتب أثرًا في ما يتعلق بنقل الملكية بالنسبة للمتعاقدين 
والغير ، إاّل اعتبارًا من تاريخ تسجيلها(( مع مالحظة أن هذا ال يعني أن التسجيل يجعل 

 عقد بيع العقار شكليًا فهو لم يزل رضائيًا . 

ألنه (56)العقار المبيع قبل التسجيل فهالكه على البائع  وبناًء على ما سبق إذا هلك
ما زال هو المالك ، أما إذا هلك بعد التسجيل فهالكه على المشتري باعتباره أصبح مالكًا من 

،إذن مما سبق أن قانون الموجبان والعقود اللبناني يربط تبعة هالك  (57)تاريخ التسجيل
مبيع منقواًل أم عقارًا . وهو يحمل المشتري تبعة هالك المبيع بانتقال الملكية سواء أكان ال

المبيع قبل التسليم في جميع األحوال إاّل في حالة عدم تعيين المبيع المنقول أو إذا لم يقبله 
 .(58)المشتري نهائياً 

كذلك يستثنى من ذلك حالة البيوع التجارية إذا كان المبيع واجب التصدير إذ ترتبط 
 .(59)(399يم ابقًا لنص المادة )تبعة هالكه بالتسل
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 المبحث الثالث

 دور التسليم في انتقال تبعة الهالك في الفقه اإلسالمي

 المطل  األول

 نظرية الفقه اإلسالمي في تحمل تبعة الهالك

جاءن أحكام الفقه اإلسالمي في هذا الموضوع منطقية وبسيطة ال تعقيد فيها وقد 
، وموضوع تحمل التبعة كما رآه فقهاء الشريعة اإلسالمية دخل فقهاؤنا هذا الموضوع من بابه

 الغراء هو النظر إلى ابيعة الحيازة أو اليد التي يهلك الشيء في أثنائها لدى  الحائز.

فمحور االرتكاز في الموضوع هي ابيعة الحيازة أو اليد وتقسم لدى فقهاء الفقه 
أمانة ، وعلى هذا األساس االسالمى إلى يد ضمان ويد أمانة أي قبد ضمان وقبد 

وضعت نظرية تحمل تبعة الهالك في الفقه اإلسالمي، أي أن انتقال تبعة الهالك مرتبط 
كأساس بطبيعة القبد  فإذا هلك الشيء المعين المملوك بآفة سماوية )قضاًء وقدرًا( فإن له 

 حالتين ال ثالث لهما : 

المالك تبعة هالك ملكه مطلقًا بدون أواًل.  أما أن يهلك وهو في يد مالكه فيتحمل هذا 
 تفصيل ويخسره من حساب ثروته . 

ثانيًا. وأما أن يهلك في يد غير مالكه: في هذه الحالة ينظر إلى ابيعة القبد أو اليد فهو 
إما أن يكون قبد ضمان كقبد المغصوب وأما أن يكون قبد أمانة كالمقبوض 

 .(60)على سبيل العارية أو الوديعة

 و معيار التمييز بين قبد الضمان وبين قبد األمانة   لكن ما ه

إن معيار التمييز هو أن كل من وضع يده على مال غيره ظلمًا وعدوانًا أو جهاًل 
أي كل حيازة غير مشروعة تكون اليد فيها يد ضمان  (61)ونسيانًا أو غير ذلك فهو ضامن

كون اليد فيها يد ضمان أيضًا ، أو التوثيق ت (62)،وكل حيازة مشروعة على أساس المعاوضة
وفيما عدا ذلك من حاالن تكون اليد يد أمانة أو قبد أمانة ، وهذا األمر يكون سواء في 

 . ولهذه النظرية تطبيقان عدة منها : (63)العقود وغيرها
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إذا هلك المغصوب في يد الغاصب فتبعة هالكه يتحملها الغاصب ال المالك ألن يد  .1
 . (64)ه حاز المغصوب حيازة غير مشروعةالغاصب يد ضمان لكون

إذا قبد الدائن المرتهن العين المرهونة ، فقدر الدين عن المرهون مضمون على  .2
، والسبب في ذلك هو أنه يضع يده على العين (65)المرتهن والباقي أمانة في يده

لتحقيق مصلحة لنفسله وهي التوثيق للدين ، فيده بقدر مصلحته يد ضمان ، أما ما 
 . (66)زاد على قدر الدين فهو أمانة عنده

إذا هلكت الوديعة لدى المودع فإن هالكها على المالك )المودع( ألن الوديع قبد  .3
الوديعة أمانة ألنها على سبيل الحفظ ، فهي حيازة مشروعة ليست على سبيل 

اية، أي أن التزام الوديع التزام يبذل عناية وليس بتحقيق غ،(67)المعاوضة أو التوثيق
 .(68)ومثل هالك الوديعة هالك العارية للعلة نفسها

إذا هلك مال الشركة عند أحد الشركاء فإن تبعة هالكه ال يتحملها هذا الشريك ، ألن  .4
قبضه أو يده على مال الشركة قبد مشروع وليس حاصاًل على أساس معاوضة أو 

بقوله ))ألنه  (70)يويعلل ذلك السرخس،(69)وثيقة ، ومن ثم فيهلك المال على صاحبه
في ذلك ))ألنه باٍق على ملكه  (71)بقي على ملكه بعد عقد الشركة(( ويقول الزيلعي

 بعد العقد(( .

هالك المأجور لدى المستأجر يتحمل تبعته المالك المؤجر ألن العين المؤجرة في يد  .5
، وضةاالمستأجر تعد أمانة ، وال يؤثر على هذا الوضع اعتبار األجارة من عقود المع

ألن المعاوضة في عقد اإليجار إنما هي بالنسبة للمنفعة  أما العين فليس فيها 
معاوضة وإنما تسلم للمستأجر ألنه ال يمكن الوصول إلى المنفعة إاّل عن اريق 

 .(72)تسليم العين

 ))وإن سقطت الدار كلها...ال أجر على المستأجر(((73)يقول في ذلك السرخسي
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 المطل  الثاني 

 ة هالك المبيع في الفقه اإلسالميتبع

 ه المسالة ينقسم الفقهاء المسلمين على اتجاهين ال ثالث لهما :ذفي ه 

 التجاه األول 

يذهب هذا االتجاه إلى أن تبعة هالك المبيع قبل القبد إذا حد  قضاًء وقدرًا 
، (75)والشافعية، (74)يتحملها البائع أي )تكون من ضمانه( ، ويذهب إلى هذا االتجاه الحنفية

أنه ))إذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من  (76)واإلمامية فقد ذكر المحقق الحلي
 مال البائع وكذا إذا نقصت قيمته بتحدٍ  فيه كان للمشتري رده(( .

 التجاه الثاني

يجعل تبعة الهالك  اّل أنه عموماً إيذهب هذا االتجاه إلى التمييز بين مبيع وآخر 
ى المشتري مع استثناء بعد الحاالن التي تكون فيها تبعة الهالك على عاتق البائع عل

وتصل هذه االستثناءان إلى ثمانية ، ويذهب على هذا الرأي المالكية والراجح عند 
 . (77)الحنابلة

ويمكن القول أن الرأي الذي يذهب إلى جعل تبعة هالك المبيع على عاتق البائع 
اإلسالمي ، ألن يد البائع على المبيع يد ضمان ألن البائع ملتزم  هو الراجح في الفقه

 . ابقًا للقواعد العامة لتبعة الهالك في الفقه اإلسالمي . (78)بتسليمه على سبيل المعاوضة

ويعلل األستاذ السنهوري مرجح هذا االتجاه بقوله ))فإذا هلك المبيع قبل التسليم فقد 
المالك والحائز في وقت واحد وذلك منذ البداية فيتحمل تبعة  انفسخ البيع واعتبر البائع هو

ة ل،وقد أخذن مجلة األحكام العدلية بهذا االتجاه فجعلت البائع هو الذي يتحمل تبع(79)الهالك
( . وقد علق صاحب تحرير 293ك قضاًء وقدرًا وذلك فلي المادة )لهالك المبيع إذا هل

خسارته على البائع ال المشتري ويكون العقد مفسوخًا على ذلك بقوله ))يعني أن  (80)المجلة
 قهرًا كأن لم يكن والزم الفسخ رجوع كل مال إلى صاحبه ويكون تلفه عليه .
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ويميز الفقه اإلسالمي بين الهالك الكلي والهالك الجزئي للمبيع ، فإذا كان الهالك 
ى البائع بالثمن حتى يسلمه كليًا فيبطل البيع ويهلك المال على البائع ألن المبيع مضمون عل

 للمشتري ، وبالهالك تعذر التسليم وحينئٍذ يكون للمشتري استرداد الثمن إن كان أّداه . 

إما إذا كان الهالك جزئيًا فالمشتري بالخيار بين أخذ الباقي بما يقابله من الثمن 
ة فتلف بعضها ))وأما لو باع جمل (82). وفي ذلك ذكر السيد السبزواري (81)وبين فسخ العقد

لثمن وكان له الخيار قبل البعد انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف ورجع إليه ما يخصه من ا
 . في الباقي((
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 المبحث الرابع

 في القوانين التي تربط تبعة الهالك بالتسليم 

تتميز القوانين التي تربط تبعة هالك المبيع بالتسليم بأنها تميز بين نوعين من تمهيد :
، وهما الهالك الكلي للمبيع والهالك الجزئي للمبيع ، بينما القوانين التي تربط تبعة كالهال

بأنها تفتقر إلى مثل هذا التفصيل في  –كما مر سابقًا  –الهالك بانتقال الملكية ، الحظنا 
 األحكام فهي ال تفرق بين ما إذا كان الهالك كليًا أم جزئيًا . 

المبحث على أربعة مطالب األول منها لتبعة الهالك الكلي  وبناًء على ذلك فسوف نقسم هذا
للمبيع والثاني لتبعة الهالك الجزئي أما الثالث فهو مخصص لالستثناءان التي ترد على مبدأ 
تحمل البائع تبعة هالك المبيع قبل التسليم بينما الرابع فسيخصص لتبعة هالك المبيع في 

 ليم . البيوع التجارية ومدى ارتبااها بالتس

 المطل  الول

 تبعة الهالك الكلي للمبيع

 أوًل. في القانون المدني المصري والسوري 

تقضي القواعد العامة في العقود الملزمة للجانبين في القانون المدني المصري ابقًا 
بأنه ))في العقود الملزمة للجانبين ، إذ انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه  159لنص المادة 

ت معه االلتزامان المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه(( . ويقابل هذه المادة ، انقض
 ( وهي مطابقة لها . 160القانون المدني السوري المادة )

وهذا يعني أن القاعدة في العقود الملزمة للجانبين أن المدين هو الذي يتحمل تبعة 
 .(83)تحلل من التزامه بدفع المقابلالهالك ، ألن الدائن له أن يتمسك بانفساخ العقد في

فإذا انتقلنا من إاار القاعدة العامة في العقود الملزمة للجانبين إلى تطبيقان هذه 
( 437القاعدة على عقد البيع باعتباره من العقود الملزمة للجانبين ، فيتضح من نص المادة )

( التي تقضي 405المادة ) من القانون المدني المصري وتطابقها من القانون المدني السوري 
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بأنه ))إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب البد للبائع فيه انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن 
 إاّل إذا كان الهالك بعد أعذار المشتري لتسلم المبيع(( . 

فنجد أن  هذه المادة ما هي إاّل تطبيق للقواعد العامة أعاله ، فهي تحمل المدين 
( أنها 437لمبيع وهو البائع في الفرض المتقدم ، كما يتبين من مالحظة المادة )تبعة هالك ا

تربط تبعة هالك المبيع بالتسليم ، فإذا كان هالك المبيع قبل التسليم فتقع تبعته على البائع ، 
وإذا كان الهالك بعد التسليم فتقع تبعته على المشتري ، ويتضح من هذه المادة أن ال عالقة 

 ( 84)ة هالك المبيع وانتقال الملكيةبين تبع

ويبرر الفقه األخذ بمبدأ ربط تبعة الهالك بالتسليم ومن ثم تحمل البائع تبعة الهالك 
 قبل التسليم بناًء على أمرين : 

أولهما : أن التزام البائع بتسليم المبيع هو التزام بتحقيق غاية ، ألنه متفرع عن التزامه 
أن االلتزام بالتسليم التزام بتحقيق غاية فإن تبعة هالك  بنقل ملكية المبيع ، وبما

المبيع قبل تنفيذ االلتزام بالتسليم تكون على البائع ، حتى وإن أصبح المشتري 
 .(85)مالكًا للمبيع بالعقد قبل هالكه

وثانيهما : يبرر الفقه األخذ بهذا المبدأ من خالل التمييز بين نوعين من االلتزام بالتسليم : 
ن االلتزام بالتسليم قد يكون مستقاًل قائمًا بذاته : كما في التزام المؤجر بتسليم فإ

العين المأجورة للمستأجر ، والتزام المستأجر برد هذا العين للمؤجر عند انتهاء 
عقد اإليجار، في هذا النوع من االلتزام بالتسليم تكون تبعة الهالك بقوة قاهرة دائمًا 

أكان االلتزام بالتسليم واجبًا على المؤجر أم على  على عاتق المالك،سواء
المستأجر، فالمالك يتحمل تبعة هالكه ، ألنه هو الذي يكسب غنم الشيء فعليه 

 (86)أن يتحمل غرمه

وقد يكون االلتزام بالتسليم )تابع( فهو يتبع االلتزام بنقل الملكية وال يستقل بذاته كما 
هذا النوع من االلتزام بالتسليم تكون تبعة الهالك مرتبطة بالتسليم ،وفي (87)في عقد البيع

وليس بانتقال الملكية ، ويكون ذلك باعتبار أن التسليم في هذه الحالة وسيلة مكملة النتقال 
 .(88)الملكية ، فالملكية ال تخلص للمشتري أو المتصرف إليه إاّل بالتسليم
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المشلتري وإن انتقللت إليله الملكيلة بالعقلد إاّل يمكن القلول إن هلذا اللرأي منطقلي إذ أن 
أنلله ال يسللتطيع أن يمللارس جميللع سلللطان المالللك علللى ملكلله مللا لللم يللتم تنفيللذ االلتللزام بالتسللليم 

، وملن ثلم يكلون ملن المعقلول أن يظلل الملدين بالتسلليم ملتحماًل تبعلة (89)ويكون المبيلع بحوزتله
 خر . الهالك وإن كانت الملكية انتقلت إلى الطرف اآل

إن مبللدأ تحمللل البللائع تبعللة هللالك المبيللع قبللل التسللليم إذا كللان الهللالك بقللوة قللاهرة ، 
يطبق سواء أكان المبيع منقواًل أم عقارًا وال يؤثر على تطبيق هذا المبدأ كون العقلار المبيلع قلد 
 سللجل أم ال ، فلللو هلللك العقللار المبيللع قبللل التسللليم والتسللجيل كللان الهللالك علللى البللائع ، ولللو
حصللل الهللالك بعللد التسللليم والتسللجيل وكللان الهللالك علللى المشللتري ، ولللو حصللل الهللالك قبللل 
التسللليم وبعللد التسللجيل تبقللى تبعللة الهللالك علللى البللائع ، ولللو حصللل الهللالك بعللد التسللليم وقبللل 

 . (90)التسجيل فيكون الهالك على المشتري 

التسللليم فلي انتقللال  ويالحلظ بأنله فللي الفلرض األخيلر يتجلللى حقيقلة الللدور اللذي يؤديله
تبعة هالك المبيع ، فتبعة الهالك انتقللت بالتسلليم إللى المشلتري فلي حلين أن الملكيلة ملا زاللت 

 لم تنتقل بعد إذ أن الملكية في هذه القوانين ال تنتقل إاّل بالتسجيل في حالة بيع العقار  

ن اإلشللارة إلللى ، والبللد ملل(91)إذن فللإن تبعللة الهللالك تللدور مللع التسللليم وجللودًا أو عللدماً 
 تحديد الطرف الذي يتحمل تبعة هالك المبيع إذا كان المبيع معلقًا على شرط . 

فللإذا كللان البيللع معلقللًا علللى شللرط واقللف ، كللأن يقللول البللائع للمشللتري بعتللك داري إذا 
ُنلُت إلى المدينة  الفالنية ، فإذا هلكلت اللدار قبلل تحقلق الشلرط فهنلا يمتنلع انعقلاد العقلد وذللك 

 دام المحل ، ويلزم البائع بالتعويد إذا كان الهالك بتقصيره . النع

أمللا إذا هلللك المبيللع بعللد تحقللق الشللرط وقبللل التسللليم فإنلله يهلللك علللى البللائع وينفسللخ 
 البيع 

أمللا إذا كللان البيللع معلقللًا علللى شللرط فاسللخ ، كللأن يقللول البللائع المشللتري بعتللك داري 
 . (92)د ثمنها خالل مدة معينةبشرط أن لي حق استردادها إذا استطعت أن أر 



 محمد عبد الرحمن / خالد السيدالباحث   هالك المبيع دراسة مقارنة بين التشريعات الوضعية والفقه اإلسالمي

 - 397 - 

فهنا العقد صحيح وجميلع آثلاره تترتلب عليله ملن وقلت االنعقلاد ، وبنلاًء عللى ذللك إذا 
هلللك المبيللع قبللل التسللليم فيهلللك علللى البللائع ، أمللا إذا هلللك بعللد التسللليم فيهلللك علللى المشللتري 

 .(93)حتى ولو تحقق الشرط الفاسخ بعد ذلك الستحالة إرجاع المبيع إلى البائع

 المطل  الثاني

 الهةالك الجزئةي

ويقصللد بللالهالك الجزئللي : هللو الهللالك أو التلللف المللادي لجللزء مللن المبيللع أو الهللالك 
،والهالك الجزئلي اللذي تتعللق تبعلة (94)الذي يترتب عليه نقصان مقدار المبيع ال نقصان قيمته

 عد العقد . هالكه بالتسليم هو الهالك أو نقصان القدر الذي يحد  بقوة قاهرة ب

أملا إذا كلان قلد حصلل قبلل العقلد دون عللم المشلتري وكلان قلد بللغ حلدًا ملن الجسلامة 
 . (95)بحيث لو علم به المشتري لما تعاقد ، فهذا يعد غلطًا جوهرياً 

وكللذلك ال يتعلللق بتبعللة الهللالك الجزئللي المقصللودة بالبحللث حالللة نقصللان قيمللة المبيللع 
بتللللف ، كلللأن يكلللون نقصلللان القيملللة نلللاجم علللن تغيلللر  قبلللل التسلللليم بسلللبب غيلللر إصلللابة المبيلللع

ظروف اقتصادية مثل هبوط سعر المبيع فلي السلوق أو غيلر ذللك ، فهلذا النقصلان ال يتحملله 
 .(96)البائع وال يسئل عنه

إذن فالهالك الجزئي الذي تدور تبعته ملع التسلليم هلو الهلالك اللذي يلنقص ملن قيملة 
فلال  –الذي ال ينقص ملن قيمتله بلل قلد يزيلد منله أحيانلًا  المبيع فإذا لم يكن ينقص قيمة المبيع

يعلللد عيبلللًا ويشلللترط فيللله كلللذلك أن يلللنجم نقلللص قيملللة المبيلللع علللن تللللف ملللادي يصللليب ماهيتللله 
 . (97)وأوصافه الطبيعية

يفهللم مللن ذلللك أن الهللالك الجزئللي ال يختلللف عللن الهللالك الكلللي مللن حيللث تحديللد الطللرف 
وقبللل التسللليم فهللو البللائع ، ألنلله كمللا تقللدم االلتللزام بالتسللليم التللزام الللذي يتحمللل تبعللة الهللالك بقللوة قللاهرة 

 .(98)بتحقيق غاية وما لم يقم بتنفيذه البائع كان مسؤواًل حتى ولو كان راجعًا إلى قوة قاهرة

وال يختلللف كللذلك الهللالك الجزئللي عللن الهللالك الكلللي فللي أن تبعللة هالكلله تللدور مللع 
وفلي –بيللن ملن ذللك أن هنلاك معيلارًا يحلدد خيلاران للمشلتري التسليم ال مع انتقلال الملكيلة، ويت

وهذا المعيار هلو جسلامة التللف أو الهلالك ملن  –ذلك يختلف حكم الهالك الكلي عن الجزئي 
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عدمه ، ويكون التلف جسيمًا إذا أنقص قيملة المبيلع بدرجلة كبيلرة ، بمعنلى أنله للو حصلل قبلل 
 .(99)العقد لما قبل المشتري بالبيع

الجسلللامة شخصلللي بحلللت يسلللتمد ملللن تفسلللير إرادة المتعاقلللدين وقلللت العقلللد ، ومعيلللار 
. فللإذا اعتبللر الهللالك الجزئللي (100)وللليس موضللوعيًا أي مبنيللًا علللى خطللورة الضللرر بحللد ذاتلله

جسلليمًا فللمشللتري حللق فسللخ العقللد أو إبقللاؤه مللع إنقللاص الللثمن أمللا إذا لللم يكللن الهللالك جسلليمًا 
 .(101)ى له الب إنقاص الثمنفليس للمشتري الب الفسخ ، لكن يبق

ومن الجدير بالذكر أنه يجب مالحظلة فلارق بلين الهلالك الكللي والهلالك الجزئلي وهلو أن 
العقللد ال ينفسللخ مللن تلقللاء نفسلله كمللا كللان فللي الهللالك الكلللي، بللل هللو فسللخ بحكللم قضللائي إذا كللان 

أن االلتلزام بالتسلليم فلي ، ويرجلع السلبب فلي علدم فسلخ العقلد تلقائيلًا إللى (102)الهالك الجزئي جسيماً 
حالة الهالك الجزئي لم يصبح مستحياًل كله كما كان في الهالك الكلي، وملن ثلم فيبقلى العقلد قائملًا 

 .(103)وال ينفسخ من تلقاء نفسه ، ويتحول حق المشتري إلى الخياران السابقة
كللذلك يجللب مالحظللة أن المشللتري سللواء كللان خيللاره فسللخ العقللد أم إنقللاص الللثمن ال 
يحق له الب التعويد عن الهالك الجزئي ، وذلك ألن الهالك الجزئي إنما حصل بفعلل قلوة 

 . (104)قاهرة ولم يحصل بخطأ من البائع
ولللم يشلللترط وجللود التللللف الجسلليم الموجلللود فللي القلللانون المللدنى المصلللري ، بللل تلللرك 

ن بملا يقابلل الخيار للمشلتري بلدون قيلد فلله أن يطللب فسلخ العقلد أو لله أن يطللب إنقلاص اللثم
الجزء التالف أو الهالك . ومن ثم يكون أمر االستجابة لطلبه أو رفضه متروكًا للقواعلد العاملة 

 .(105)وتقدير القضاء
 المطل  الثالث

 الستثناءات التي ترد على مبدأ تحمل البائع تبعة هالك المبيع قبل التسليم

قبللل التسللليم هللي القاعللدة ممللا سللبق تبللين أن قاعللدة تحمللل البللائع تبعللة هللالك المبيللع 
األفضللل مللن قاعللدة تحمللل المالللك تبعللة هللالك المبيللع لللذلك اتجهللت التشللريعان المعاصللرة إلللى 
األخذ بها ، فهلي القاعلدة التلي تتوافلق ملع القواعلد العاملة فلي تحملل التبعلة فلي العقلود الملزملة 

لمبللدأ لكونلله المبللدأ للجللانبين . وكللذلك حسللنًا فعللاًل أغلللب التشللريعان العربيللة فللي أخللذها بهللذا ا
 الذي يتوافق مع الفقه اإلسالمي . 
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لكن لكل قاعدة استثناء ولهذه القاعدة بعد االستثناءان التي أوردتها هذه 
التشريعان التي من شأنها أن تجعل تبعة هالك المبيع بقوة قاهرة قبل التسليم تقع على 

 المشتري ومن هذه االستثناءان : 

 أوًل. التفةاق

تحملللل البلللائع تبعلللة هلللالك المبيلللع قبلللل التسلللليم ملللن القواعلللد المكمللللة إلرادة  يعلللد مبلللدأ
المتعاقللدين أي للليس مللن النظللام العللام ومللن ثللم يجللوز االتفللاق علللى أن يتحمللل المشللتري تبعللة 

 .(106)هالك المبيع بقوة قاهرة من تاريخ إبرام العقد وقبل التسليم وهذا االتفاق صحيح

 ثانيًا. اإلعةذار

عللد العامللة فللي اإلعللذار بأنلله إذا كانللت يللد المللدين يللد ضللمان وأعللَذَر دائنلله تقضللي القوا 
،هلذه (107)بوجوب تسليم الشيء ولم يتسلم الدائن فتنقلب يد المدين من يد ضلمان إللى يلد أمانلة

األحكام يمكن تطبيقها على عقد البيلع ملن غيلر نلص لكلن المشلرع العراقلي نلص عللى حكمهلا 
( منلله لتقضللي بللذلك ، بعللد أن أكللدن أن 547ألولللى مللن المللادة )لتأكيللد الحكللم فجللاءن الفقللرة ا

تبعة هالك المبيع بعلد العقلد وقبلل التسلليم تقلع عللى البلائع ثلم اسلتثنت ملن ذللك حاللة اإلعلذار 
بقولها ))إاّل إذا حد  الهالك بعلد إعلذار المشلتري لتسللم المبيلع(( ، وأورد هلذا االسلتثناء كلذلك 

( 405( وكلذلك القلانون الملدني السلوري فلي الملادة )433ادة )القانون المدني المصري في المل
 المذكورة آنفًا . 

ويكون اإلعذار باإلنذار ، واإلنلذار هلو ورقلة رسلمية ملن أوراق المحضلرين والمبلغلين 
 .(108)يبلغ فيها الدائن مدينه

نتقلل فإذا قام البائع بإعذار المشتري لتسلم المبيع وللم يقلم المشلتري بالتزامله بالتسللم فت
تبعة الهالك ملن البلائع إللى المشلتري ، ألن البلائع مسلتعد لتنفيلذ التزامله ، وإنملا جلاء التقصلير 

 .(109)من المشتري فعليه أن يتحمل تبعة الهالك حتى وإن لم يقع التسليم فعالً 

لكن يجب مالحظة أن تبعة الهالك ال تنتقلل إللى المشلتري ملا للم يلتم اإلعلذار فلي الوقلت 
عنلللدما يكلللون موعلللد التسلللليم حلللااًل . فلللإذا أعلللذره قبلللل حللللول األجلللل فلللال تنتقلللل تبعلللة  المناسلللب ، أي

 .(110)الهالك إاّل إذا كان األجل مشتراًا لمصلحة البائع وحده فله في هذه الحالة أن يتنازل عنه
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هلللذا ويالحلللظ بأنللله قلللد تنتقلللل تبعلللة الهلللالك ملللن البلللائع إللللى المشلللتري باتفلللاق البلللائع 
معللين موعللدًا لتسلللم المبيللع مللن قبللل المشللتري ودون حاجللة ل عللذار ،  والمشللتري علللى تحديللد

فبمجللرد حلللول ذلللك الموعللد يعتبللر المشللتري معللذرًا ، فللإذا هلللك المبيللع بعللد ذلللك الموعللد فيهلللك 
 .(111)على المشتري 

يكفلي  (112)وقد يحصل أن تثار ))مسألة(( وهلي هلل أن تنفيلذ البلائع اللتزامله بالتسلليم
 من البائع إلى المشتري   لنقل تبعة الهالك

مللر  سللابقًا أن القاعللدة فللي تنفيللذ البللائع اللتزاملله بالتسللليم تقضللي بللأن يلتللزم البللائع أن 
يضللع المبيللع تحللت تصللرف المشللتري وأن يعلملله بللأي اريللق مللن اللرق اإلعللالم بللذلك ،)وهنللا 

ن نالحللظ مللوان الشللاهد( فتنفيللذ البللائع اللتزاملله بالتسللليم ينقضللي بعللد اإلعللالم بللأي اريللق، لكلل
خللروج المشللرع علللى هللذه القاعللدة فللي انتقللال تبعللة الهللالك فقللد اشللترط اإلعللذار إذن فللال يكفللي 

 .(113)تنفيذ البائع اللتزامه بالتسليم لنقل تبعة الهالك بل البد من اإلعذار وبالطريق الرسمي

 ثالثًا. إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له

وفلاء بلالثمن الحلال ، فهنلا يحلق للبلائع أن يحلبس قد يحلد  أن يمتنلع المشلتري علن ال
( ملن القلانون الملدني 459، وهذا ما قضت به نص المادة )( 114)المبيع إلى أن يستوفي الثمن

( ملن 427( ملن القلانون الملدني العراقلي ، والملادة )577المصري ،وهذا ما قضت به المادة )
 القانون المدني السوري . 

لبلائع بقلوة قلاهرة خلالل ملدة الحلبس فهنلا يتحملل تبعلة هالكله وقد يهلك المبيع في يد ا
المشلتري ال البلائع ، وهللذا الحكلم تقضلي بلله القواعلد العامللة فلي القلانون المللدني العراقلي فتللنص 

( منللله عللللى أنللله ))إذا انتقللللت ملكيلللة الشللليء بعقلللد كانلللت يلللد الماللللك القلللديم قبلللل 428الملللادة )
إذا امتنلع واجلب التسلليم بقيلام سلبب للحلبس(( . وهنلا  التسليم يلد ضلمان . وتنقلل إللى يلد أمانلة

قيام سبب الحبس هو تقصير أو امتناع المشلتري علن الوفلاء بلالثمن الحلال . فيلؤدي ذللك إللى 
أن تنقلللب يللد البللائع مللن يللد ضللمان إلللى أمانللة فللإذا هلللك المبيللع فإنلله يهلللك علللى المشللتري ال 

اعللد العامللة فللي القللانون المللدني العراقللي ، أمللا ،إذن فهللذا االسللتثناء مسللتفاد مللن القو (115)البللائع
( عللى أنله ))وإذا هللك المبيلع فلي 460القانون المدني المصري فقد نص صلراحة فلي الملادة )
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يللد البللائع وهللو حللابس للله ، كللان الهللالك عللللى المشللتري ، مللا لللم يكللن المبيللع قللد هلللك بفعلللل 
( وهللي 428ثناء فللي المللادة )البللائع(( . ونللص كللذلك القللانون المللدني السللوري علللى هللذا االسللت

 .(116)مطابقة لنص القانون المدني المصري 

، دم التسليم يرجع إلى خطلأ المشلتري إن هذا االستثناء من مقتضيان العدالة ، ألن ع
 .(117)ومن ثم فليس من العدل أن يتحمل البائع نتيجة خطأ المشتري 

هللذه الحالللة أن يقللوم  ويللرى الفقلله أنلله يشللترط النتقللال تبعللة الهللالك علللى المشللتري فللي
البللائع بإعللذار المشللتري لللدفع الللثمن ثللم بعللد ذلللك يحللبس المبيللع أو علللى األقللل أن يخطللره بأنلله 

 .(118)يحبس المبيع إلى أن يتم دفع الثمن

إذا وضع المشتري يلده عللى المبيلع قبلل دفعله لللثمن وبلدون إذن البلائع فلإذا هللك المبيلع  رابعًا.
 .(119)ل تبعة هالكهبقوة قاهرة فإن المشتري يتحم

( ملللن القلللانون الملللدني العراقلللي بقولهلللا ))قلللبد 578وهلللذا ملللا نصلللت عليللله الملللادة )
المشللتري المبيلع بلدون إذن البللائع قبلل أداء اللثمن ال يكلون معتبللرًا وللبلائع حلق اسلترداده ، فللإن 

فلي  هلك المبيلع أو تعيلب وهلو فلي يلد المشلتري ينقللب القلبد معتبلرًا ويللزم المشلتري بلأداء ملا
ذمتللله ملللن اللللثمن(( ، ويؤخلللذ بهلللذا الحكلللم أيضلللًا فلللي القلللانون الملللدني المصلللري عملللاًل بالملللادة 

( ، فالقانون المدني المصري لم ينص صراحة على هذه المسألة وإنما هي مسلتفادة ملن 984)
( التي تنص على ما يأتي : ))إذا كان الحائز سيئ النية فإنله يكلون مسلؤواًل علن 984المادة )

يء أو تلفلله ولللو كللان ذلللك ناشللئًا عللن حللاد  مفللاجئ ، إاّل إذا أثبللت أن الشلليء كللان هللالك الشلل
يهلك أو يتلف ولو كان باقيًا في يد ملن يسلتحقه((، وهلذه الملادة تقضلي بمبلدأ اسلترداد الملدفوع 

 . (120)دون وجه حق إذا هلك في يد من تسلمه وهو سيئ النية
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 المطل  الرابع

 التجارية ومدى ارتباطها بالتسليمتبعة هالك المبيع في البيوع 

تقلللدم القلللول أنللله فلللي ميلللدان القلللانون الملللدني أن الغلبلللة كانلللت لمبلللدأ ربلللط تبعلللة هلللالك 
 المبيع بالتسليم ال بانتقال الملكية .

فهل يسود هذا المبدأ كذلك في ميلدان البيلوع التجاريلة أم أن تبعلة الهلالك فلي البيلون 
عنى هلل أحكلام تبعلة هلالك المبيلع فلي البيلوع التجاريلة تعلد التجارية ترتبط بانتقال الملكية   بم
 استثناًء من أحكام القانون المدني   

قبللل اإلجابللة البللد مللن القللول أن البيللوع التجاريللة لهللا بعللد السللمان التللي تميزهللا عللن 
غيرهللا . فللالبيوع التجاريللة غالبللًا مللا تللرد علللى المنقللوالن دون العقللاران . وكللذلك يغلللب أن تللرد 

بيوع التجارية علن أشلياء مثليلة وعللى كميلة معينلة منهلا ولليس عللى شليء معلين باللذان هذه ال
وقللت العقللد . ولهللذه المسللالة أهميللة خاصللة مللن حيللث أن الملكيللة ال تنتقللل فللي هللذا النللوع مللن 

 (121)البيوع بالعقد مباشرة

كمللللا تتميللللز هللللذه البيللللوع بللللأن المللللدة الزمنيللللة الفاصلللللة بللللين االنعقللللاد والتسللللليم عللللادة 
. ومللن ثللم فتكللون المنقللوالن المبيعللة أكثللر عرضللة للمخللاار مللن غيرهللا مللن البيللوع (122)طللولت

 .(123)المدنية . وكذلك تكون واجبة التصدير وهذا ما يزيد من حدة المخاار

وبللذلك تطللرح مسللألة تحديللد الطللرف الللذي يتحمللل تبعللة هللالك المبيللع أو عيبلله. وقللد 
  اختلفت القوانين في معالجة هذه المسالة .

فالقانون الفرنسي ال يفرق بلين تبعلة هلالك المبيلع فلي القلانون الملدني عنله فلي البيلوع 
التجاريللة فهللو يللربط تبعللة الهللالك بانتقللال الملكيللة وقللد أورد نصللًا يتعلللق بللالبيوع التجاريللة يحمللل 

( منله عللى أنله ))البضلائع التلي تخلرج ملن 100تبعة الهالك فيه عللى الماللك فنصلت الملادة )
ائع أو المرسل يكون خطرها في الطريلق عللى ملن يملكهلا ملا للم يوجلد شلرط بخلالف مخزن الب

ذلك(( ، إذن فالقانون الفرنسي يحمل المشتري تبعة هلالك المبيلع الواجلب التصلدير إذا انتقللت 
 .(124)إليه الملكية بالعقد عندما يكون المبيع معينًا بالذان . ما لم يوجد شرط خالف ذلك
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ن والعقود اللبنلاني وهلو اللذي اقتفلى أثلر المشلرع الفرنسلي فلي حاللة أما قانون الموجبا
هللالك المبيللع قبللل التسللليم إذا كللان العقللد مللدنيًا فإنلله خللرج علللى القللانون الفرنسللي وعلللى القواعللد 
المقررة في البيوع ، في قانون الموجبان والعقلود اللبنلاني إذا كانلت البيلوع تجاريلة وكلان المبيلع 

 واجب التصدير . 

علللى أنلله ))يتحمللل البللائع مخللاار  399نلص قللانون الموجبللان والعقللود فللي الملادة  إذ
المبيع في ملدة سلفره إللى أن يتسللمه المشلتري ملا للم يكلن هنلاك نلص مخلالف(( فليالحظ عللى 

 هذا النص أنه يربط تبعة هالك المبيع بالتسليم على الرغم من انتقال الملكية بالعقد . 

( مللن قللانون الموجبللان والعقللود اللبنللاني 406ادة )ويتسللاند هللذا الللنص مللع نللص الملل
التي تحدد سلاعة تملام حصلول التسلليم فنصلت عللى أنله ))إذا كلان ملن الواجلب إرسلال المبيلع 
 من مكان إلى آخر ، فالتسليم ال يتم إاّل ساعة وصول المبيع إلى المشتري أو إلى ممثله(( . 

لتبعللة الهللالك حتللى وصلللول  ويتضللح مللن النصللين السللابقين أن البللائع يبقلللى مللتحمالً 
المبيللع علللى المشللتري وذلللك باعتبللار أن التسللليم لللم يللتم إلللى أن يصللل المبيللع إلللى المشللتري أو 

 من يمثله . 

إذن فتبعلة هللالك المبيللع إذا كللان واجلب التصللدير تللدور مللع التسلليم فقبللل التسللليم تقللع 
 .(125)على البائع وبعده على المشتري 

 : أما التقنين التجاري المصري 

( 94فقد أورد نصًا في هذه المسلألة كان مدار خالف بلين الفقهلاء وهلو نلص الملادة )
اللللذي يقضلللي بأنللله ))البضلللائع التلللي تخلللرج ملللن مخلللزن البلللائع أو المرسلللل يكلللون خطرهلللا فلللي 

 الطريق على من يملكها ما لم يوجد شرط بخالف ذلك(( . 

رع الفرنسلللي فلللي هلللذه اللللرأي األول يلللذهب إللللى أن القلللانون المصلللري اقتفلللى أثلللر المشللل
المسألة ، وأن النص صريح في ربط تبعة الهالك بانتقال الملكية ، وهذا يعنلي أن تبعلة هلالك 

 .(126)المبيع تقع على المالك في البيوع التجارية خالفًا للبيع المدني
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أما الرأي اآلخر فيذهب إلى أن النص المذكور ليس فيه خروج حقيقي عن القاعدة 
في القانون المدني التي تقضي بربط تبعة الهالك بالتسليم . إذ يقول المنصوص عليها 

تجاري ... فليس باستثناء حقيقي من القاعدة  94األستاذ السنهوري ))أما ما جاء في المادة 
التي تقضي بأن الهالك على البائع قبل التسلم ، وقد قدمنا أن الملكية هنا تنتقل باإلفراز ، 

لتسليم إما في محطة الشحن أو في محطة التفريغ ، فإذا انتقلت تبعة وهو ال يتم إاّل عند ا
 .(127) الهالك هنا بانتقال الملكية فألن الملكية هي نفسها تنتقل بالتسليم((

ويوفق األستاذ السنهوري بين القاعدة في القانون المدني التي تربط تبعة الهالك 
اجب التصدير إلى المشتري وأوضح أنه ال ( إذا كان المبيع و 94بالتسليم وبين نص المادة )

تعارض بين النصين فكالهما يؤدي إلى النتيجة نفسها وهي ارتباط تبعة هالك المبيع 
( ثم علق عليه 94بالتسليم سواء كان البيع مدنيًا أو تجاريًا بقوله بعد أن أورد نص المادة )

ا نحن بصدده يتخذ صورة خاصة ))وانتقال الملكية هنا يكون باإلفراز ... ولكن اإلفراز فيم
، فما لم يتفق المتبايعان على شيء آخر ، فإن المفروض أنهما اتفقا على أن (128)هي التسليم

يتم انتقال الملكية وقت التسليم فقبل التسليم تبقى الملكية للبائع ، وهو الذي يتحمل تبعة 
بعة الهالك . ونرى من ذلك أن الهالك ، وبالتسليم تنتقل الملكية إلى المشتري وتنتقل معها ت

البائع ال يزال يتحمل تبعة الهالك قبل التسليم وفقًا للقاعدة العامة ، ولكنه قبل التسليم يبقى 
أيضًا مالكًا للمبيع إذ الملكية ال تنتقل إاّل بالتسليم ، ومن ثم لم تتعارض القاعدة التي تقضي 

التي تقضي بأن الهالك على المالك ولو  بأن الهالك على البائع قبل التسليم ، مع القاعدة
 .(129) قبل التسليم ، ألن البائع هنا هو المالك((

يقضي  1943لسنة  60فقد كان قانون التجارة رقم  العراقيأما في قانون التجارة 
( منه بما يأتي : ))الضرر الطارئ على المبيع بعد تمام العقد يكون على 153في المادة )

كان قضاءا وقدرًا(( ، يتضح من هذا النص أنه يقضي صراحة بربط عاتق المشتري وإن 
تبعة هالك المبيع في البيوع التجارية بانتقال الملكية وليس بالتسليم . وبذلك يكون قد خرج 
على القاعدة السائدة في القانون المدني ، وتابع القانون المدني الفرنسي في أخذه بقاعدة 

لم يرد فيه نص  1970لسنة  149ينما قانون التجارة رقم ، ب(130)الشيء يهلك على مالكه
( منه التي نصت على ما 115يقابل النص المذكور ،لكن يمكن أن يستفاد من نص المادة )
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يأتي:))إذا قام البائع بناًء على الب المشتري بإرسال المبيع إلى غير المكان المعين لتسليمه 
يم المبيع الخاص يتولى نقله إاّل إذا اتفق على كانت تبعة الهالك على المشتري من وقت تسل

 غير ذلك((. 

فيمكن أن يستنتث أن هذا القانون يعتمد التسليم أساسًا النتقال تبعة الهالك وليس 
 الملكية . 

فلم يرد فيه نص صريح يحده الطرف الذي  1984لسنة  30وأما قانون التجارة رقم 
ذا القانون يجعل التسليم أساسًا النتقال تبعة يتحمل تبعة الهالك . لكن يمكن القول أن ه

الهالك وليس الملكية ، وذلك باالستناد إلى الفقرة الثانية من المادة )الرابعة( منه التي تحيل 
صراحة عند عدم وجود نص في قانون التجارة فتحيل إلى القانون المدني ، والقانون المدني 

نصت هذه الفقرة على ما يلي ))يسري القانون  كما مر  يربط تبعة الهالك بالتسليم ، وقد
القانون أو في أي قانون المدني على جميع المسائل التي لم يرد بشأنها حكم خاص في هذا 

  .خاص آخر(

ومن جانب آخر ومن خالل استقراء نصوص قانون التجارة المتعلقة بالبيوع الدولية 
، (131)سليم أساس انتقال المخاارفي الباب الخامس منه يتضح أن هذا القانون يجعل الت

 (. 311( والفقرة الرابعة من المادة)305مثال ذلك ما جاء في الفقرة الرابعة من المادة)

من خالل العرض السابق يتضح أن المبدأ الذي أصبح يسود الوسط التجاري هو 
كية ال يحقق أيضًا ربط تبعة الهالك بالتسليم ، وذلك ألن مبدأ ربط تبعة الهالك بانتقال المل

العدالة إذ أنه يؤدي إلى اإلضرار بالمشتري خاصة عندما يهلك المبيع هو في يد البائع بينما 
الملكية انتقلت للمشتري وانتقل معها تبعة الهالك للمشتري أيضًا ، فيخسر المشتري بذلك 

 المبيع والثمن معًا . 

 لسلبيان السابقة ، بينما ربط تبعة الهالك بالتسليم فيحقق العدالة ويتالفى ا

وما يؤيد رجحان هذا المبدأ ما نصت عليه االتفاقية الجديدة للبيع الدولي للبضائع 
( على أنه : 67، حيث نصت المادة )(132)التي اعتبرن التسليم هو أساس انتقال المخاار

 إذا تضمن عقد البيع نقل البضائع ولم يكن البائع ملزمًا بتسليمها في مكان معين ، -1))
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تنتقل التبعة إلى المشتري عند تسليم البضائع إلى أول ناقل لنقلها إلى المشتري ، وإذا كان 
البائع ملزمًا بتسليم البضائع إلى ناقل في مكان معين ، ال تنقل التبعة إلى المشتري إاّل عند 

 تسليم البضائع إلى الناقل في ذلك المكان(( .
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 الخاتمة

قدم إلى أنه كان التسليم في ظل القانون الروماني الطريق الوحيد لنقل الملكية فال نخلص مما ت
تنتقل بدونه ، ثم انحسر هذا الدور في مجال نقل الملكية باستثناء حاالن محددة بقي فيها للتسليم دور في 

ريعى فى بعد نقل ملكيتها ، وال شك من ان الدراسة المقارنة بالتشريعان الوضعية ابرزن القصور التش
التشريعان ومنها القوانين التى تربط التسليم بنقل الملكية ومن ثم هناك بعد التشريعان احسنت صنعًا بعدم 
االتجاه الى هذا النحو ، وبرز دور التسليم باعتباره التزامًا أساسيًا ينشأ عن عقد البيع ويجب على البائع تنفيذه 

 لتزام ركنا فى العقد.على الوجه المطلوب، بعد ان كان هذا اال

كما يتبين أن للتسليم دورًا بارزًا في حالة هالك المبيع بقوة قاهرة فتدور تبعة هالك المبيع مع  
التسليم وجودًا وعدمًا ، وكذلك تم استعراض ما تذهب إليه بعد القوانين إذ تجعل تبعة هالك المبيع مرتبطة 

تبعة الهالك بالتسليم ليس قاصرًا على الميدان المدني بل أخذ بانتقال الملكية . وتبين كذلك أن مبدأ ارتباط 
يسود الميدان التجاري أيضًا ، وبذلك يتجلى بوضوح حقيقة دور التسليم في عقد  البيع . وإضافة لذلك فإن 

 هذه المسالة تعد من أبرز المسائل المتعلقة بالتسليم الرتبااها بالواقع العملي في التشريعان الوضعية. 

موقف الفقه اإلسالمي من هذه المسالة ، فإن القاعدة العامة لحل هذه المسألة هو أن فقهاء  أما
الشريعة اإلسالمية عرفوا نقطة االرتكاز في هذه المسالة وهي النظر إلى ابيعة الحيازة فميزوا بين يد الضمان 

 عية .ويد األمانة . وتبين أن هذا الحل أيسر وأدق مما تذهب إليه القوانين الوض

وفيما يخص تبعة هالك المبيع فإن الرأي الراجح في الفقه اإلسالمي أنها ترتبط بالتسليم وليس 
بانتقال الملكية ، وهذا الموقف باإلضافة إلى ما تقدم فإنه نابع من نظرة الفقه اإلسالمي إلى مركز القبد من 

قل الملكية ، وال يشترط القبد لالنعقاد . لكن العقد ، إذ أنه يرى أن العقد يتم بمجرد اإليجاب والقبول وبه تنت
يرى الفقه اإلسالمي أن الملكية ال تستقر تمامًا إاّل بالقبد ، وبناًء على ذلك إذا تم العقد ولم يتم القبد فهذا 

 يرتب آثارًا مهمة أبرزها أن تبعة هالك المبيع تبقى على عاتق البائع إلى أن يتم القبد.

تيح لي من أمكانيان لم أعثر على دراسة فقهية وقانونية تناولت موضوع وأشير أنه في حدود ما أ
البحث على النحو الذي تمت به هذه الدراسة من حيث جمع عناصر الموضوع وترتيب مسائله ، أما 
الدراسان العامة فهي على وفرتها في الجانب القانونى والفقهي، ولذلك فلست أدعي أنني أسير في اريق لم 

فقد ارقه الكثيرون من قبلي وفي جزئيان الموضوع وفروعه وكان لكتاباتهم األثر الذي ال ينكر يؤمه غيري 
في إنارة الطريق أمامي ، والكشف عن دروبه ومسالكه، فإن جل ما أرجوه هو أن أكون قد ساهمت ولو بقدر 

وإن كانت ضئيل فى ايضاح ما يكتنفه من غموض... فإن كنت قد وفقت فهذا من فضل هللا وكرمه ، 
 االخرى فمنى وأستغفر هللا ويشفع لى اجتهادى ... وهللا ولى التوفيق..
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،  19، ص1956غداد، د. عباس حسن الصراف ، شرح عقدي البيع واإليجار ، مطبعة األهالي، ب (8
 31-29، عبد الفتاح عبد الباقى ،المصدر السابق ،ص25 – 24بند

د. عبد المنعم بدر و د. عبد المنعم البدراوي ، مبادئ القانون الروماني ، تاريخه ونظمه ، دار الكتاب  (9
، انظر د.محمود صالح زناتى ،نظم القانون الرومانى،ابعة 294-271، زص 1956العربي ، مصر 

 39،ص1966سنة
انظر ،دشفيق شحاتة ،االلتزامان 24، بند  18د. عباس حسن الصراف ، المصدر السابق ، ص (10

،انظر 36،ص26،القاهرة، مطبعة مصطفى البابى الحلبى، ف1963فى القانون الرومانى ،سنة
 41،ص1966د.محمود صالح زناتى ،نظم القانون الرومانى،ابعة سنة

لروماني ، الطبعة الرابعة ، دار المعارف ، مصر ، د. عمر ممدوح مصطفى ، القانون ا   (11
. و د. محمد اه البشير و د. هاشم الحافظ ، القانون الروماني ، كتابهما فى  339، ص 1961

 . 83، ص 1983)األموال وااللتزام( ، مطبعة جامعة بغداد ، 
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ه ويقسم الفق 230، بند  409-408، ص  4السنهوري ، الوسيط ، المصدر السابق ، ج (12
الحديث االلتزام إلى نوعين وهما: التزام تحقيق غاية أو نتيجة، والتزام بذل عناية أو وسيلة. ويعود 

د.أحمد حشمت أبو ستيت، نظرية االلتزام   Demogueالفضل في هذا التقسيم إلى الفقيه الفرنسي ديموغ
 (1954في القانون المدني الجديد، الطبعة الثانية )مطبعة مصر، القاهرة 

، مطبعة  3دون العامري ، الوجيز في شرح العقود المسماة )في البيع واإليجار( ، ج، طسع (13
 . 10، ص 1974العاني ، بغداد ، 

 . 10د. سعدون العامري ، المصدر السابق ، ص (14
 . 2، هامش 408، ص 4د. السنهوري ، الوسيط ، المصدر السابق ، ج (15
أي شرط خاص في بيع العقار )كما هو لعل السبب الذي من أجله لم يشترط الفقه اإلسالمي  (16

لم  -وقد كانت عماد الثروة في ظل نظام الزراعة القبائلي–واقع في القوانين المعاصرة( هو أن األرض 
كما هو الحال اليوم حيث تشتد حركة العمليان االقتصادية  –تكن محورًا لمضاربان واسعة النطاق 

ن األرباح .أنظر : د. عباس حسن الصراف ، المصدر وفعالياتها للوصول إلى أكبر وأعظم ما يمكن م
 . 323، بند 141السابق ، ص

، مطبعة  1عالء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ط (17
 . 243، ج، ص 1910الجمالية ، مصر ، 

 . 3، ص الحسن أبو المظهر المعروف بالعالمة الحلي ،تذكرة الفقهاء ، كتاب البيع  (18
 . 13د. سعدون العامري ، المصدر السابق ، ص (19
،  1، منير القاضي ، المصدر السابق ، ج  243الكاساني ، المصدر السابق ، ج، ص (20

 . 223ص
 . 232، بند  411السنهوري ، الوسط ،  المصدر السابق ، ص (21
. نقاًل عن : وما بعدها  7ألفريد مارتان ، شرح قانون االلتزامان السويسري )قسم العقود( ، ص (22

 . 21د. عباس حسن الصراف ، المصدر السابق ، ص
 . 21 – 20د. عباس حسن الصراف ، المصدر نفسه ، ص (23
 ( .1، هامش ) 125المصدر نفسه ، ص   (24
 . 22أنظر : د. عباس حسن الصراف ، المصدر السابق ، ص (25
ة الرصافي ، ، مطبع 2أنظر بهذا المعنى : د. كمال قاسم ثرون ، شرح أحكام عقد البيع ، ط (26

 ( .1، هامش رقم ) 12، ص 1976بغداد ، 
،  234، بند  413، ص 4أنظر : د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ، المصدر السابق ، جل (27

 . 13وأنظر : د. سعدون العامري ، المصدر السابق ، ص
،  د. أنور سلطان و د. جالل العدوي ، العقود المسماة ، عقد البيع ، دار المعارف ، مصر (28

 . 313، بند  251-250ص
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 . 248، بند  430، ص 4د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ، جل (29
 .  313، بند  250د. أنور سلطان و د. جالل العدوي ، المصدر السابق ، ص (30
 . 111أنظر : د. سعدون العامري ، المصدر السابق ، ص (31
،  1976لرصافي ، بغداد ، د. كمال قاسم ثرون ، شرح أحكام عقد البيع ، ط ثانية ، مطبعة ا (32

 . 61، بند  130-129ص
 .  250د. أنور سلطان و د. جالل العدوي ، المصدر السابق ، ص  (33
 . 111أنظر : د. سعدون العامري ، المصدر السابق ، ص (34
 1937د. عبد المنعم بدر ، القانون الروماني ، القاهرة ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ،  (35

 552: د. عبد المنعم بدر و د. عبد المنعم البدراوي ، المصدر السابق ، ص . وأنظر 313، ص
   51،ص1966انظر، د.محمود صالح زناتى ،نظم القانون الرومانى،ابعة سنة

د. عبد الحي حجازي ، مقال ضمان الهالك في البيع في القانون المدني المصري ، منشور في  (36
،د.عبد 415، بند  179لصراف ، المصدر السابق ، صمجلة القانون ، نقاًل عن : د. عباس حسن ا

 45الفتاح عبد الباقى ،المصدر السابق، ص
 . 552-551د. عبد المنعم بدر و د. عبد المنعم البدراوي ، المصدر السابق ، ص (37
 . 280أ. أحمد نجيب الهاللي و د. حامد زكي ، المصدر السابق ، ص (38
لتزام بنقل الملكية ، أن هذا النص متأثر بالقانون يقصد بااللتزام بالتسليم في النص أعاله اال (39

الروماني )حيث كانت الملكية ال تنتقل إاّل بالتسليم( . أما عدا ذلك فإن كل كلمة التزام بالتسليم في 
 القانون الفرنسي يقصد بها التسليم الذي ينقل الحيازة ال الملكية .

، و د.  277، بند  279السابق ، ص األستاذ أحمد نجيب الهاللي و د. حامد زكي ، المصدر (40
 ( .1، هامش ) 180عباس حسن الصراف ، المصدر السابق ، ص

 . 174، بند  278د. عبد المنعم البدراوي ، المصدر السابق ، ص (41
 . 277، بند  281األستاذ أحمد نجيب الهاللي و د. حامد زكي ، المصدر السابق ، ص  (42
 ( .1، هامش ) 609المصدر السابق ، ص ، 4د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ، ج (43
  280األستاذ أحمد نجيب الهاللي و د. حامد زكي ، المصدر السابق ، ص (44
 ( . 1، هامش ) 279د. عبد المنعم البدراوي ، المصدر السابق ، ص (45
  277، بند  280األستاذ أحمد نجيب الهاللي ، و د. حامد زكي ، المصدر السابق ، ص (46
 ( 1، هامش ) 609، ص 4ي ، الوسيط ، المصدر السابق ، جد. عبد الرزاق السنهور  (47
 277، بند  281األستاذ أحمد نجيب الهاللي ، و د. حامد زكي ، المصدر السابق ، ص (48
، وانظر د. عبد المنعم  174، بند  279د. عبد المنعم البدراوي ، المصدر السابق ، ص (49

 .  277، بند  426البدراوي ، المصدر السابق ، ص 
 . 191، بند  177ن علي الذنون ، المصدر السابق ، ص د. حس  (50
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 . 420، بند  181د. عباس حسن الصراف ، المصدر السابق ، ص (51
(، وانظر، د. غني حسون اه 1، هامش ) 155ل د. كمال قاسم ثرون ، المصدر السابق ، ص (52

 ( ، وانظر،  د. محمد كامل مرسي ، المصدر115، هامش ) 263-262، المصدر السابق ، ص
  270السابق ، ص

 . 420، بند  181د. عباس حسن الصراف ، المصدر السابق ، ص  (53
54) Joho M. Stockton: Law of sales , Englewood cliffs , NewJersy, p. 60 
 . 182د. عباس حسن الصراف ، المصدر السابق ، ص (55
،  . و د. محمد كامل مرسي 421، بند  182د. عباس حسن الصراف ، المصدر السابق ، ص (56

 ( .1، هامش ) 271المصدر السابق ، ص
 . 143، بند  164د. مصطفى الجّمال ، المصدر السابق ، ص (57
، وأنظر د. زهدي يكن ، شرح  145، بند  166د. مصطفى الجمال ، المصدر السابق ، ص (58

، القسم الثاني ،  7، بيرون ، دار الثقافة ، بدون سنة ابع ، ج 1قانون الموجبان والعقود ، ط
 . 118ص

 ( .1، هامش ) 166د. مصطفى الجمال ، المصدر السابق ، ص (59
  117-116، بند  255د. توفيق حسن فرج ، المصدر السابق ، ص (60
( 2، هامش ) 608-607، ص4د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ، المصدر السابق ،ج (61

اهرة دار الكتاب ،الق1،1372/1952د.محمد يوسف موسى،االموال ونظرية العقد فى الفقه االسالمى ،ط
 48،49العربى ،ص

السيد محمد الحسلين آل كاشلف الغطلاء ، تحريلر المجللة ، المطبعلة الحيدريلة ، النجلف األشلرف ، سلنة   (62
 . 86، ص  1، ج ه1359

 .  88، ص 1السيد محمد الحسين آل كاشف الغطاء ، نفس المصدر ، ج (63
 .  11د. مصطفى الزرقا ، المصدر السابق ، ص (64
 .  11رقا ، نفس المصدر ، صد. مصطفى الز    (65
ي آخر أن المرهون غيلر مضلمون إاّل ملع التعلدي أو التفلريط أيذهب إلى هذا الرأي الحنفية ، بينما يرى ر  (66

، ألن العللين المرهونللة عنللد المللرتهن أمانللة واألمانللة ال تضللمن إاّل بالتعللدي أو الشللرط ، أنظللر فللي ذلللك : 
،انظر ،د.عبلد الفتلاح محملود  85، ص 1السابق ، جالسيد محمد الحسين آل كاشف الغطاء ، المصدر 

، انظلر 56(ص1،هلامش)1،ط1416/1995ادريس ،النبراس فى الشلفعة واللرهن والحواللةوالميرا ، سلنة 
هلللل،المحتار عللللى اللللدر المختلللار عللللى ملللتن تنلللوير 1252،ابلللن عابلللدين الدمشلللقى الحنفى،المتلللوفى سلللنة 

 71ص 1االبصار،جل
مصلللادر الحلللق فلللي الفقللله اإلسلللالمي ، مطبعلللة دار المعلللارف ، مصلللر ، د. عبلللد اللللرزاق السلللنهوري ،    (67

 ( 1، هامش ) 162/ ص  6، ج 1968



  الثالث واألربعون  العدد                                                                  مجلة بحوث الشرق األوسط

 - 412 - 

 .  13د. مصطفى الزرقا ، المصدر السابق ، ص (68
 .   156، ص 6د. عبد الرزاق السنهوري ، مصادر الحق في الفقه اإلسالمي ، المصدر السابق ، ج (69
 . 159، ص 6د. عبد الرزاق السنهوري ، المصدر نفسه ، ج  (70
هلل،تبيين الحقلائق 743، الزيلعلى المتلوفى سلنة 163اإلملام شلمس اللدين السرخسلي ، المبسلوط ، ج، ص  (71

 43،ص2هل،القاهرة،مطبعة بوالق،جل1315شرح كنز الدقائق ،سنة 
، مطبعلة بلوالق  1( ، تبيلين الحقلائق شلرح كنلز اللدقائق ، طه 743فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي ) (72

 . 316، ص  3، ج ه1313، مصر ، 
 . 14د. مصطفى الزرقا ، المصدر السابق ، ص  (73
 136-135السرخسي ، المبسوط ، المصدر السابق ، ج، ص (74
 . 238، ص5الكاساني ، المصدر السابق ، ج (75
-76، ص4أحمد بن حملزة بلن شلهاب الرمللي ، نهايلة المحتلاج إللى شلرح المنهلاج ، المصلدر السلابق،ج (76

77 . 
( المعلروف بللالمحقق الحللي ، شلرائع اإلسللالم ه 676-ه 602عفلر بللن الحسلن )أبلو القاسلم نجللم اللدين ج (77

 . 29، ص2في مسائل الحالل والحرام ، المصدر السابق ، ج
،  2رادان ، المصللللدر السللللابق ، ج، البهللللوتي ، منتهللللى اإل 205-202ابللللن قدامللللة ، المغنللللي ، ج، ص (78

لفقلله اإلسللالمي ، رسللالة دكتللوراه ، اظم لللواص ، أحكللام العيللب فللي اكلل، وأنظللر : د. إسللماعيل  187ص
  99، ص 1992

 . 116-115أحمد خضير عباس ، المصدر السابق ، ص (79
 . 12د. مصطفى الزرقا ، المصدر السابق ، ص (80
 . 182، ص6د. عبد الرزاق السنهوري ، مصادر الحق في الفقه اإلسالمي ، ج (81
 .  69، ص1السيد محمد الحسين آل كاشف الغطاء ، المصدر السابق ، ج (82
. وأنظللر : ابللن قدامللة ، المصللدر السللابق ،  303-302، ص 1منيللر القاضللي ، المصللدر السللابق ، ج (83

 .  237، ص 4ج
،  1992، مطبعلللة اللللديواني ، بغلللداد ،  8السللليد عبلللد األعللللى السلللبزواري ، جلللامع األحكلللام الشلللرعية ، ط (84

  222ص
اك يوسللف الحكللليم ، .وانظللر د. جللل 283د. أنللور سلللطان و د. جلللالل العللدوي ، المصلللدر السللابق ، ص (85

 . 299، بند  260المصدر السابق ، ص
 . 316، بند  608، ص 4د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ، المصدر السابق ، ج  (86
إن االلتزام بالتسليم كونه تابع لاللتزام بنقل الملكية ال يعني أنه التزامًا ثانويلًا بلل هلو التلزام أساسلي ويرتلب  (87

ع بغلللد النظلللر علللن انتقلللال الملكيلللة ، أنظلللر : د. حسلللام كاملللل األهلللواني ، آثلللارًا مسلللتقلة عللللى عقلللد البيللل
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،  2، وأنظلللللر : أنلللللور العمروسلللللي ، المصلللللدر السلللللابق ، ج 541، بنلللللد  457المصلللللدر السلللللابق ، ص
 .  154ص

بخالف ذلك القانون المدني الفرنسي حيث يعد االلتزام بالتسلليم ثلانوي وهلو منتقلد عللى ذللك ، أنظلر : د.  (88
 ( .1، هامش ) 609، ص 4لسنهوري ، الوسيط ، المصدر السابق ، جعبد الرزاق ا

. وانظللر د. عبللد الللرزاق  437، بنللد  156و أنللور العمروسللي ، المصللدر السللابق ، الجللزء الثللاني ، ص (89
 . 316، بند  609، ص 4السنهوري ، الوسيط ، المصدر السابق ، ج

.وانظللر و د. جللاك يوسللف الحكلليم ،  187، بنللد  283د. عبللد المللنعم البللدراوي ، المصللدر السللابق ، ص (90
 . 298، بند  262المصدر السابق ، ص

وأنظلر، د. أنلور البله ،  361، بنلد  287د. أنور سللطان و د. جلالل العلدوي ، المصلدر السلابق ، ص (91
 . 190-189، ص 2، ج 1987الوسيط في القانون المدني ، العقود المسماة ، دار الفكر العربي ، 

 .  433، بند  188، المصدر السابق ، صد. عباس حسن الصراف  (92
 ( . 1، هامش ) 618، ص 4د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ، المصدر السابق ، ج (93
 . 70، بند  154د. كمال قاسم ثرون ، المصدر السابق ، ص (94
 .  302، بند  264د. جاك يوسف الحكيم ، المصدر السابق ، ص (95
 .  323، بند  617، ص 4ر السابق ، جد. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ، المصد (96
 .  176، بند  281د. عبد المنعم البدراوي ، المصدر السابق ، ص (97
 .  302، بند  264د. جاك يوسف الحكيم ، المصدر السابق ، ص (98
 .  357، بند  284د. أنور سلطان و د. جالل العدوي ، المصدر السابق ، ص (99
 . 176، بند  281صد. عبد المنعم البدراوي ، المصدر السابق ،  (100
 106، بند  194د. خميس خضير ، المصدر السابق ، ص (101
 . 459، بند  264د. غني حسون اه ، المصدر السابق ، ص (102
 . 107، بند  194د. خميس خضير ، المصدر السابق ، ص (103
، الطبعلة الثالثلة ،  2د. عبد المجيد الحكيم ، اللوجيز فلي شلرح القلانون الملدني ، أحكلام االلتلزام ، ج (104

 . 64، بند  35، ص 1977
، ويضلليف بأنلله فللي العللراق يقللال ل نللذار التبليللغ  31د. عبللد المجيللد الحكلليم ، المصللدر نفسلله ، ص (105

( بأنله ))يجلوز أن يلتم االعلذار بلأي 257ويتم بواسطة الكاتب العلدل . واسلتثناًء ملن ذللك جلاءن الملادة )
يكلون الملدين معلذرًا بمجلرد حللول  الب كتلابي آخلر ، بلل يجلوز أن يكلون مترتبلًا عللى اتفلاق يقضلي بلأن

 األجل دون حاجة إلى اإلنذار(( . فيجوز أن يتم االعذار بالرسالة العادية .
 . 72، بند  157د. كمال قاسم ثرون ، المصدر السابق ، ص (106
، و د. عبللللاس حسللللن الصللللراف ،  107، بنللللد  195د. خملللليس خضللللير ، المصللللدر السللللابق ، ص (107

 . 434، بند  189المصدر السابق ، ص
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 . 319، بند  614، ص 4د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ، المصدر السابق ، ج (108
 ال يعني تنفيذ البائع اللتزامه بالتسليم )التسليم المادي( فقط وهو ما تتم فيه عملية التسليم والتسلم . (109
 . 155أنور العمروسي ، المصدر السابق ، ص (110
 . 469، بند  271د. غني حسون اه ، المصدر السابق ، ص (111
 .  300، بند  263أنظر : د. جاك يوسف الحكيم ، المصدر السابق ، ص (112
 .  469، بند  271د. غني حسون اه ، المصدر السابق ، ص (113
،انظلر د. عبلد اللرزاق السلنهوري  177، بنلد  282د. عبد المنعم البدراوي ، المصلدر السلابق ، ص (114

وانظللللللر د. خملللللليس خضللللللير ، ( 3، هللللللامش ) 615-614، ص 4، الوسلللللليط ، المصللللللدر السللللللابق ، ج
 . 107، بند  159المصدر السابق ، ص

 434، بند  189د. عباس حسن الصراف ، المصدر السابق ، ص (115
.وأنظلللر : د. صلللالح اللللدين  286د. أنلللور سللللطان و د. جلللالل العلللدوي ، المصلللدر السلللابق ، ص (116

 . 161الناحي ، محاضران في القانون المدني العراقي ، المصدر السابق ، ص
طفى كمللال الله ، الللوجيز فللي القللانون التجللاري ، موسللوعة القضللاء والفقلله للللدول العربيللة ، د. مصلل (117

 . 377، بند  262، ص 1980، القسم الثاني ، القاهرة ،  69ج
 . 385، بند  268د. مصطفى كمال اه ، المصدر نفسه ، ص (118
فريلغ لملا يالزمهلا المبيع الواجب التصدير يتعرض للهالك أكثلر خلالل عمليلة الشلحن أو النقلل أو الت (119

من أخطار انظلر ، محملد حلملي عيسلى بلك ، شلرح البيلع فلي القلوانين المصلرية والفرنسلية وفلي الشلريعة 
 .. 392، ص 1916اإلسالمية ، مطبعة المعارف ، مصر ، 

 . 115، بند  223د. توفيق حسن فرج ، المصدر السابق ، ص (120
. ومملن يؤيلد هلذا اللرأي :  386، بنلد  269-268د. مصطفى كمال اه ، المصدر السلابق ، ص (121

، و د. خمليس خضلير ،  359، بنلد  286د. أنور سلطان و د. جالل العدوي ، المصلدر السلابق ، ص
 285، و د. أحمد نجيب الهاللي ، و د. حامد زكي ، المصدر السابق ، ص 96المصدر السابق ، ص

 . 110، و د. برهام محمد عطا هللا ، المصدر السابق ، ص
 (1، هامش ) 615، ص 4رزاق السنهوري ، الوسيط ، المصدر السابق ، جل،د. عبد ال (122
 فيتم اإلفراز عند التسليم . (123
 . 248، بند  430د. عبد الرزاق السنهوري ، المصدر نفسه ، ص (124
، مطبعلة الرشلد ، بغلداد  2د. صالح الدين الناهي ، الوسيط في شرح القلانون التجلاري العراقلي ، ط (125

 ( .275بند ) ، 153، ص 1، ج  1949، 
  94،ص1981د.راتب جميل الجندى ،االتجاهان الحديثة فى القوانين التجارية، ابعة عام  (126
، وقلد كلان  1980اتفاقية األمم المتحدة بشأن عقود البيلع اللدولي للبضلائع ، عقلدن فلي فينلا ، سلنة  (127

 149رة العراقلي رقلم موقف ممثل العلراق فلي هلذه االتفاقيلة أن أحكامهلا وثيقلة الصللة بأحكلام قلانون التجلا
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. لمزيد من التفصيل أنظر : د. لطيف جبر كوماني ، مسؤولية البلائع فلي البيلوع البحريلة ،  1970لسنة 
 ( .3، هامش ) 143و ص 49، ص 1981رسالة دكتوراه ، مقدمة إلى كلية القانون ، جامعة بغداد ، 

الفعلللل الضلللار والمسلللؤولية  سلللليمان ملللرقس، اللللوافي فلللي شلللرح القلللانون الملللدني، فلللي االلتزاملللان فلللي (128
 87(،ص1993المدنية، المجلد الثاني )الطبعة الخامسة 

 47د.ايمان السيد عرفة ،مبادئ القانون المدنى ،بدون تاريخ،ص (129
 91،منشأة المعارف باالسكندرية،ص1974،سنة5د.حسن كيرة، المدخل فى القانون المدنى، ط (130
 67،ص1992،عقد البيع،سنة1المسماه،جل د. عمر السيد احمد عبد هللا مؤمن، دروس فى العقود (131
 في القانون التجاري تفيد عبارة انتقال المخاار نفس معنى تبعة الهالك . (132
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 والمصادر المراجعقائمة 
 1979د. توفيق حسن فرج ، عقد البيع والمقايضة ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، القاهرة ،  (1
دراسللة  -المصللري، نظريللة العقللد واإلرادة المنفللردة  د. عبللد الفتللاح عبللد البللاقي، موسللوعة القللانون المللدني (2

 )1984معمقة ومقارنة بالفقه اإلسالمي )
  1982د. جميل الشرقاوي ، شرح العقود المدنية / البيع والمقايضة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، (3
بيللة ، القللاهرة، ، دار النهضللة العر  1د. خملليس خضللر ، العقللود المدنيللة )البيللع والتللأمين واإليجللار( ، ط  (4

1979  
د. عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسط في شرح القانون المدني، العقود التي تقع على الملكية)البيع  (5

 ،  1960والمقايضة( ، المجلد األول ، مطابع دار النشر للجامعان المصرية ، القاهرة ، 
ومة ، السنة الرابعة ، العدد الثاني ، د. مصطفى الزرقا ، نظرة في تبعة الهالك ، مجلة إدارة قضايا الحك (6

  1960دار القاهرة للطباعة ، أبريل/يونيو 
  1946د. حسن علي ذنون ، النظرية العامة لاللتزام ، مصادر االلتزام ، الجزء األول ، بغداد ،  (7
 1956د. عباس حسن الصراف ، شرح عقدي البيع واإليجار ، مطبعة األهالي، بغداد،  (8
ر و د. عبد المنعم البدراوي ، مبادئ القانون الروماني ، تاريخه ونظمه ، دار الكتاب د. عبد المنعم بد (9

  1956العربي ، مصر 
 1966د.محمود صالح زناتى ،نظم القانون الرومانى،ابعة سنة (10
 ،القاهرة، مطبعة مصطفى البابى الحلبى1963د.شفيق شحاتة ،االلتزامان فى القانون الرومانى ،سنة (11
مصطفى ، القانون الروماني ، الطبعة الرابعة ، دار المعارف ، مصر ،  د. عمر ممدوح   (12

1961  
د. محمد اه البشير و د. هاشم الحافظ ، القانون الروماني ، كتابهما فى )األموال وااللتزام( ،   (13

  1983مطبعة جامعة بغداد ، 
ة الثانية )مطبعة د.أحمد حشمت أبو ستيت، نظرية االلتزام في القانون المدني الجديد، الطبع  (14

 (1954مصر، القاهرة 
، مطبعة  3سعدون العامري ، الوجيز في شرح العقود المسماة )في البيع واإليجار( ، ج، ط (15

  1974العاني ، بغداد ، 
، مطبعة  1عالء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ط (16

 1، ج 1910الجمالية ، مصر ، 
  3أبو المظهر المعروف بالعالمة الحلي ،تذكرة الفقهاء ، كتاب البيع  ، صالحسن  (17
ألفريد مارتان ، شرح قانون االلتزامان السويسري )قسم العقود( مترجم بقلم االستاذ خميس  (18

 ،مطبعة الهدى بالدقى 1993رمضان ،سنة 
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  1976،  ، مطبعة الرصافي ، بغداد 2د. كمال قاسم ثرون ، شرح أحكام عقد البيع ، ط (19
 د. أنور سلطان و د. جالل العدوي ، العقود المسماة ، عقد البيع ، دار المعارف ، القاهرة   (20
د. عبد الحي حجازي ، مقال ضمان الهالك في البيع في القانون المدني المصري ، منشور في  (21

 ن العدد الرابع والعشرون 1999مجلة العلوم القانونية ،سنة 
 ،مطبعة دار النهضة العربية 1989صادر االلتزام، سنة د. محمد كامل مرسي ، م   (22
23) Joho M.Stockton: Law of sales , Englewood cliffs , NewJersy, p. 60 
، بيرون ، دار الثقافة ، بدون سنة ابع ،  1د. زهدي يكن ، شرح قانون الموجبان والعقود ، ط (24

 7ج
المطبعلة الحيدريلة ، النجلف األشلرف ، سلنة السيد محمد الحسلين آل كاشلف الغطلاء ، تحريلر المجللة ،   (25

 . 86، ص  1، ج ه1359
 1،ط1416/1995د.عبد الفتاح محمود ادريس ،النبراس فى الشفعة والرهن والحوالةوالميرا ، سنة  (26
هلللل،المحتار عللللى اللللدر المختلللار عللللى ملللتن تنلللوير 1252ابلللن عابلللدين الدمشلللقى الحنفى،المتلللوفى سلللنة   (27

 1االبصار،جل
ق السلللنهوري ، مصلللادر الحلللق فلللي الفقللله اإلسلللالمي ، مطبعلللة دار المعلللارف ، مصلللر ، د. عبلللد اللللرزا   (28

  6، ج 1968
 3اإلمام شمس الدين السرخسي ، المبسوط ، ج (29
، مطبعلة بلوالق  1( ، تبيلين الحقلائق شلرح كنلز اللدقائق ، طه 743فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي ) (30

 . 316، ص  3، ج ه1313، مصر ، 
 4ن شهاب الرملي ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، المصدر السابق،جأحمد بن حمزة ب (31
( المعلروف بللالمحقق الحللي ، شلرائع اإلسللالم ه 676-ه 602أبلو القاسلم نجللم اللدين جعفلر بللن الحسلن ) (32

 في مسائل الحالل والحرام 
 4ابن قدامة ، المغني ، ج (33
   1992الة دكتوراه ، اظم ، أحكام العيب في الفقه اإلسالمي ، رسكد. إسماعيل   (34
،  1992، مطبعلللة اللللديواني ، بغلللداد ،  8السللليد عبلللد األعللللى السلللبزواي ، جلللامع األحكلللام الشلللرعية ، ط (35

  222ص
، الطبعلة الثالثلة ،  2د. عبد المجيد الحكيم ، اللوجيز فلي شلرح القلانون الملدني ، أحكلام االلتلزام ، ج (36

1977  
ري ، موسللوعة القضللاء والفقلله للللدول العربيللة ، د. مصللطفى كمللال الله ، الللوجيز فللي القللانون التجللا (37

  1980، القسم الثاني ، القاهرة ،  69ج
محمللد حلمللي عيسللى بللك ، شللرح البيللع فللي القللوانين المصللرية والفرنسللية وفللي الشللريعة اإلسللالمية ،  (38

 . 392، ص 1916مطبعة المعارف ، مصر ، 
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، مطبعلة الرشلد ، بغلداد  2اقلي ، طد. صالح الدين الناهي ، الوسيط في شرح القلانون التجلاري العر  (39
  1، ج  1949، 

د. لطيللف جبللر كومللاني ، مسللؤولية البللائع فللي البيلللوع البحريللة ، رسللالة دكتللوراه ، مقدمللة إلللى كليلللة  (40
  1981القانون ، جامعة بغداد ، 

سلللليمان ملللرقس، اللللوافي فلللي شلللرح القلللانون الملللدني، فلللي االلتزاملللان فلللي الفعلللل الضلللار والمسلللؤولية  (41
 (1993مجلد الثاني )الطبعة الخامسة المدنية، ال

 د.ايمان السيد عرفة ،مبادئ القانون المدنى ،بدون تاريخ (42
 ،منشأة المعارف باالسكندرية1974،سنة5د.حسن كيرة، المدخل فى القانون المدنى، ط (43
 . 1992،عقد البيع،سنة1د. عمر السيد احمد عبد هللا مؤمن، دروس فى العقود المسماه،جل (44
 


