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 4المحاضرة 

 محل عقد البيع

البيع عقج ممدم لمجانبين ، فيه يشذأ التدامات في ذمة البائع محميا الخئيدي ىه السبيع ، و ُيشذأ التدامات في ذمة السذتخي     
 محميا الخئيدي ىه الثسن .

 أواًل / المبيع .

أن السقرهد بالسبيع ليذ الذيء بحاتو ، بل الحق الحي يخد عمى ىحا الذيء ، أي ىه السال و ليذ الذيء في ذاتو ألن     
السال ىه الحق الحي لو قيسة مادية ، أما الحقهق غيخ السالية كالحقهق الدياسية و الحقهق العامة و حقهق االسخة فال ترح 

  ، فال يجهز مثاًل بيع حق االنتخاأ أو بيع حق الشةقة مثاًل .أن تكهن مبيعًا ألنيا ال تعتبخ ماالً 

 و ُيذتخط في السبيع أن يكهن مهجهدًا أو قاباًل لمهجهد و أن يكهن معيشًا أو قاباًل لمتعيين و أن يكهن قاباًل لمتعامل فيو .    

ال يشعقج إذا تبين بأن السبيع لم يكن مهجهدًا فيسا يتعمق بالذخط األول و ىه وجهد السبيع ، يجب أن نعمم بأن عقج البيع     
، و سهاء كان وقت ابخام العقج أو قبمو كسا في حالة ىالكو السقارن أو الدابق إلبخام العقج سهاء كان اليالك ماديًا أو قانهنيًا 

هيس وفقًا لقهاعج السدؤولية اليالك مجيهاًل من الصخفين أو معمهمًا ألحجىسا دون اآلخخ ، إال أن لمسذتخي مصالبة البائع بالتع
 التقريخية إن كان البائع يعمم وحجه باليالك أو كان من الديل عميو أن يعمم بو و تبين إىسالو .

و في حالة اليالك الجدئي لمسبيع الدابق أو السقارن إلبخام العقج ، فأن السذتخي يكهن مخيخًا بين فدخ البيع و بين إبقائو     
 مع انقاص الثسن .

أن االحكام أعاله تصبق إذا كان السبيع من االشياء السعيشة بالحات أو االشياء القيسية ، أما إذا كان الذيء مثميًا فأن العقج     
 يبقى صحيحًا و يمدم البائع بتدميم مثل السبيع ألن االشياء السثمية ال تيمك .

أي احتسال وجهده في السدتقبل ، حيث قاباًل لمهجهد و ال يذتخط السذخع أن يكهن السبيع مهجهدًا بل يكتةي أن يكهن     
ُيجيد بيع االشياء السدتقبمية بذخط أن تكهن محجدة تحجيجًا نافيًا لمجيالة الةاحذة ، بإستثشاء التعامل في تخكة اندان عمى قيج 

 الحياة .
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تخي في وجهد السبيع أو مجازفتو عمى و حكم بيع االشياء السدتقبمية يختمف بإختالف ما إذا كان يقرج مشيا مجازفة السذ    
قجر السبيع فقط ، فةي الحالة األولى يكهن العقج من العقهد االحتسالية و يشعقج العقج بات و مصمق و يمتدم السذتخي بجفع الثسن 

 سهاء وجج السبيع أو لم يهجج كسا ىه الحال في شخاء ورقة اليانريب .

فإذا وجج السبيع فأن العقج  بخ معمقًا عمى شخط واقف ىه وجهد السبيع في السدتقبل ،أما في الحالة الثانية فأن البيع يعت    
 يربح باتًا و نافحًا و يمتدم السذتخي بجفع الثسن برخف الشظخ عن مقجار السبيع .

كسا أن بيع االشياء السثمية جدافًا يعتبخ في حكم بيع االشياء السعيشة بالحات ، و لحلك يكةي لتعين السبيع ىن بيان وصةو     
 و جشدو و نهعو كسا في حالة بيع شخز لجسيع ما في مخدنو من حشصة .

بيع عشجئح ) البيع عمى نسهذج ( و تقجيم و يجهز أن يتم تعيين السبيع عمى أساس نسهذج يقجمو البائع لمسذتخي و يدسى ال    
 الشسهذج يغشي عن تعيين السبيع بأوصافو ، كسا يغشي عن رؤيتو .

كان األخيخ مخيخًا بين قبهليا بالثسن السدسى أو فدخ و يمتدم البائع بأن يقجم لمسذتخي بزاعة مصابقة لمشسهذج  ، و إال     
عميو ، كسا لمسذتخي السصالبة بالتشةيح العيشي كمسا كان ذلك مسكشًا ، و لو البيع كسا له كان السبيع دون الشسهذج الستةق 

الحرهل عمى شيء مصابق لمشسهذج عمى نةقة البائع بعج استئحان السحكسة أو بجونو في االحهال السدتعجمة ، و لو أيزًا في 
إللتدامو ، و لكن ليذ لمسذتخي قبهل السبيع حالة فدخ البيع السصالبة بالتعهيس عّسا اصابو من ضخر نتيجة عجم تشةيح البائع 

 غيخ السصابق لمشسهذج مع السصالبة بإنقاص الثسن ألنو مخيخ قانهنًا بين رد السبيع و فدخ البيع أو قبهلو بالثسن السدسى .

لسصابقة و إذا ىمك الشسهذج و كان في يج السذتخي و أدعى عجم مصابقة السبيع السدمم لو وجب عمى البائع أن يثبت ا    
 سهاء حرل اليالك بخصأ مشو أو بدبب أجشبي .

 ثانيًا / الثمن .

الثسن ىه ما يكهن بجاًل لمسبيع و يتعمق بالحمة ، و ُيمدم أن يكهن الثسن معمهمًا بأن يكهن معيشًا تعييشًا نافيًا لمجيالة     
 مجني ( . 625) م  الةاحذة

 و ُيذتخط في الثسن ثالثة شخوط :    

( من القانهن السجني العخاقي بقهليا ) في البيع السصمق  625ن مبمغًا من الشقهد ، و ىه ما نرت عميو السادة ) أن يكه  – 1
 يجب أن يكهن الثسن مقجرًا بالشقج ، و يجهز أن يقترخ التقجيخ عمى بيان األسذ التي يحجد الثسن بسهجبيا فيسا بعج ( .



21 
 

 عقج بيعًا ، أما إذا كان من غيخ الشقهد كسا له كان التدامًا بعسل فال يعج بيعًا .فإذا كان الثسن مبمغًا من الشقهد كان ال    

أن يكهن الثسن مقجرًا أو قاباًل لمتقجيخ . فاألصل أن يتم تقجيخ الثسن بإتةاق الستعاقجين ، غيخ أن ىشالك حاالت يكهن  – 2
خ الجبخي ) تدعيخ األدوية في الريجليات عمى سبيل الثسن فييا مةخوضًا عمى البائع و السذتخي كسا ىه الحال في التدعي

 السثال ( .

و ال ُيذتخط إلنعقاد البيع اتةاق الصخفين الستعاقجين عمى الثسن وقت ابخام العقج ، بل يكةي اتةاقيسا عمى األسذ التي     
 سقتزاىا تحجيجًا نافيًا لمجيالة ، و لكن ما ىي تمك األسذ ؟ُيسكن تحجيج الثسن ب

قبل تهضيح تمك األسذ يشبغي عميشا معخفة بأنو ال يجهز تخك تقجيخ الثسن ألحج الستعاقجين ألن ذلك يجعل الستعاقج     
اآلخخ تحت رحسة الستعاقج السةهض بتحجيج الثسن ، كسا ال يجهز لمستعاقجين تأجيل االتةاق عمى الثسن الى وقت مدتقبل ، و 

 فين عمى ركم من أركانو . أما عن األسذ التي نز عمييا القانهن السجني فيي :إال فال يشعقج البيع لعجم اتةاق الصخ 

البيع بدعخ الدهق ، حيث يجهز لمستعاقجين االتةاق عمى تحجيج الدعخ عمى اساس سعخ الدهق ، أما عن مكان الدهق  – 1
فإن لم يهجج  كان و زمان التدميم ،فإذا لم يهجج اتةاق فالدهق ىي سهق م و زمانو فيجب أخح أواًل السكان الستةق عميو ،

فالدهق ىي السكان الحي يقزي بو العخف أن تكهن أسعاره سارية ، و ال تقترخ الدهق عمى االسهاق السشظسة كالبهرصات 
 بل تذسل كل مكان يجتسع فيو العخض و الصمب عمى نصاق غيخ ضيق .

 عامل عميو بين الستعاقجين .البيع بالدعخ الستجاول في التجارة أو الدعخ الحي جخى الت – 2

البيع عمى أساس الثسن الحي اشتخى بو البائع ، حيث يجهز االتةاق عمى جعل الثسن الحي اشتخى بو البائع أساس لتقجيخ  - 3
بيع بسثل الثسن الحي اشتخى بو البائع مع زيادة ربح معمهم ، و التهلية ىي بيع بسثل الثسن الثسن ، كسا في السخابحة و ىي 

ول دون زيادة أو نقز ، و االشخاك تهلية بعس السبيع ببعس الثسن ، و الهضعية بيع بسثل الثسن األول مع نقران األ
 مقجار معمهم مشو ، و تدسى ىحه البيهع ) بيهع االمانة ( .

ثسن لقيسة السبيع بسعشى أن البائع يشهي اقتزاءه فعاًل من السذتخي ، و ال يذتخط وجهأ مداواة الأن يكهن الثسن ججيًا ،  – 3
 فقج تديج عميو أو تشقز .

 فالقانهن ال يعتج بالتباين بين الثسن و قيسة السبيع إال في الحاالت التالية :    
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مجني ، و يكهن العقج في ىحه الحالة مهقهفًا عمى إجازة  121حالة الغبن السرحهأ بالتغخيخ إذا تحققت شخوط السادة  –أ 
 السغبهن .

حالة إذا كان أحج الستعاقجين قج استغمت حاجتو أو شيذو أو ىهاه أو عجم خبختو أو ضعف إدراكو فمحقو من تعاقجه غبن  –أ 
 فاحر .

 الغبن الةاحر الحي يريب السحجهر أو مال الجولة أو الهقف ، حيث يعتبخ البيع باشاًل . –ج 

 ء الحاالت التالية :فاألصل ىه اشتخاط القانهن أن يكهن الثسن ججيًا بإستثشا    

 الثسن الرهري / ىه الثسن الحي يحكخ في العقج لسجخد استيةاء العقج مظيخه الخارجي . – 1

و صهرية الثسن إما أن تكهن مصمقة ، أو أن تكهن ندبية ، و تكهن مصمقة في حالة اتةاق الصخفان عمى أن ال يمتدم     
 لحقيقة ما اتةقا عميو فعاًل .اتةاقيسا عمى مخالةة الثسن السدسى بالعقج السذتخي بالثسن السدسى ، و تكهن ندبية في حالة 

و يكهن العقج باشاًل في الرهرية السصمقة إلنعجام ركن من أركانو و ىه الثسن ، إال أن بصالنو باعتباره بيعًا ال يسشع من     
 تقخيخ صحتو عمى اعتباره ىبة مددتخة إذا تهافخت شخوشيا .

 جم جهاز الصعن بالرهرية في الترخفات العقارية بعج تدجيميا في دائخة التدجيل العقاري .مع مالحظة ع    

 أما إذا كانت الرهرية ندبية ، فأن العقج يشعقج عمى الثسن الحي يثبتو الصخف الحي يجعي الرهرية .    

 الثسن التافو / ىه الثسن الحي يقل عن القيسة الحقيقية بسخاحل . – 2

 ثسن التافو كحكم الثسن الرهري ، أي أن البيع ال يشعقج بو .و حكم ال    

الثسن البخذ / ىه الثسن الحي يقل كثيخًا عن قيسة السبيع إال أنو ال يبمغ من التةاىة مبمغ الثسن التافو ، فيه ثسن ججي  – 3
ب عميو أي اثخ سهى أنو يدسح لمبائع كان الحرهل عميو ىه الباعث عمى االلتدام بشقل السمكية ، و يشعقج البيع بو ، و ال يتخت

 أن يصعن في العقج بالغبن إذا تهافخت شخوشو .


