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التعرض للنشرتي وضنانات عدم التعرض
 دراسة مقارنة بني الفقٌ اإلسالمي والقانوى املدني األردني-د .أمحد حمند حشني**

أ.د .حمنود علي الشرطاوي*

تاريخ قبول البحث9112/5/5 :م

تاريخ وصول البحث9112/1/4 :م

ملدص

يقتضي عقد البيع التزام البائعع بتلاميم اليبياع لام الي اتري ًئليائي يا ،سي ءاأك لالاب سعائ ،لمبائعع سم

لغياار ؛ ليااتيع ،الي ااتري ياا ،تيماا ،اليبيااعك لاانتفاائع باائ انتفئعائي ائدعائي دل ،سي يناائزع لاائك ل ااد يءاال دل،
تيع ،الي تري ي ،اانتفئع بئليبيع تعرض البئعع لمي اتري ليلايم االتعارض ال ً)ايو سل تعارض يار

البئعع ليليم اتعرض الغيروك لفي النلعي ،د يعل ،التعرض يئديئيك ل د يعل ،ئنلنيئيك ل د تنائل البءاث
سءعئم التعرضك عيئ تنئل التزايئت البئعع بعدم التعرض ال ً)يك لالتزايئتئ بعدم التعرض ال)ئدر يا،

الغيرك ل رلطئك عيئ تنئل انتقئ التزايئت البئعع في األءلا اللئبقة لم الًمف الًئص لالًمف العئم.

Abstract
The contract of sale requires the seller's obligation to deliver the sale to the buyer
free of any right, whether for the seller or for third parties, so that the buyer can own
the sale and use it quietly and without any disputer thereto, and may prevent the buyer
from utilizing the sale. Exposure of the seller to the buyer called (personal exposure) or
exposure to non-seller and is called (exposure to third parties). In both types the
exposure may be material, and may be legal. The research addresses the provisions of
exposure, as well as the obligations of the seller against personal exposure and his
obligations of non- exposure issued by third parties, as well addresses the transfer of
seller's obligation in previous cases to particular successor and the general successor.

املقدمة.

الءيد هلل رب العئليي،ك لال)الة لاللالم عمم ليدنئ يءيدك لعمم آلئ لس)ءئبئ لالتئبعي ،لبم بإءلئ ،لم يلم الدي ،لبعد:
فقد س رت ال ريعة اإللاليية ءأ اليمعيةك لبينت للئع ءيئيتبئك لينبئ ءيئية ءأ الي تري في يمعية يئ ا ت ار ك

لءقئ في اانتفئع بئ انتفئعئي ائدعئي ليريءئيك دل ،س ،يتعرض لئ البئعع سل ير ك ل د تنئل اذا البءث ءأ الي تري في

عدم التعرض لئك لسنلاعئك لالتزايئت البئعع بضيئ ،عدم التعرض لمي تريك لانتقئ التزايئت البئعع تجئ الي تري لم

الًمف الًئصك لالًمف العئمك في الفقئ اإللالييك لالقئنل ،اليدني األردني.
أينية البحث.

ليئ عئ ،انتفئع الي تري بئليبيع انتفئعئي ائدعئي ليريءئي ا يتءقأ ا بئلتقرار يد عميئك لعدم تعرض البئعع سل ير لئك

* سلتئذك جئيعة العملم اإللاليية العئليية.
** بئءثك داعرة األل ئف  -القدس.
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التعرض للنشرتي وضنانات عدم التعرض ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س)بح بيئ ،ءعم التعرض لمي تري فييئ ا ت ار ك لبيئ ،االتزايئت بعدم التعرضك سيا اير فاي ئياة األايياةك ا لاييئ س ،ااذا

األير يعثر ل لعئ بي ،النئسك لاتلعت لئ لئءئت اليءئعمك لي ،اذ الءئات عمم لبي اليثئ  :بيع سءد اللرثة ن)يبئ
ي ،الترعة ثم ظبلر لارث يلتءأ ليئ تم بيعئ التءقئ ئي عميئي سل جزعيئك لينبئ سيضئي س ،يءال البائعع دل ،انتفائع الي اتري

بيئ ا ت ار ك فبيئ ،سءعئم اذ الءئات يءد ي ،ارتعئببئك لي ،الً)لية فيبئك ليءقأ اللعئم بي ،النئس.
مشكلة البحث.

تتيث ي عمة البءث في اإلجئبة ع ،األلعمة اآلتية:

 -1يئ يفبلم التعرض؟ لسنلاعئ؟
 -2يئ ضيئنئت عدم التعرض؟ ليئ رلطبئ؟
 -3يئ ءعم انتقئ االتزام بضيئ ،عدم التعرض لم الًمف العئم لالًمف الًئص؟
الدراسات الشابقة.
تضينت عتب الفقئ اإللاليي بيئ ،التزايئت البئعع تجئ الي اتريك لسءعائم الاتءقئأ اليبياعك لضايئ ،العبادةك لضايئ،
الدر،ك للم تتءدث ع ،ي)طمح التعرض لمي اتريك للعا ،الي)اطمءئت اللائلفة الاذعر تنباف عا ،يفبالم التعارضك لسنلاعائك
لضاايئنئت عاادم التعاارضك ل ااد جاائبت اااذ األءعاائم يثبلتااة فااي عتااب الفقاائ اإللااالييك فااي يبئءااث عاادة ينب ائ :عقااد البيااعك
لاللاامم لاإلجاائرةك لال اافعةك لالاادعلوك لالً)االية فااي اليياراثك للاام سطمااع عماام جييااع األءعاائم الًئ)ااة باائلتعرض لمي ااتريك
لبياائ ،سنلاعاائك ل اارلطئك لالت ازياائت الباائعع بعاادم التعاارض لمي ااتريك للااذا جاائب اااذا البءااث يبين ائي سءعاائم التعاارض لمي ااتريك
فيلب عمم البئءثي ،لالدرالي ،يعرفتبئ ليلاط ،الءديث عنبئ في ي)ئدر الفقئ اإللاليي.

لسيائ فاي القائنل ،اليادني :فقاد عتااب عادد يا ،البائءثي ،فاي التعارض لاالااتءقئأ يا ،لجباة نظار ئنلنياة دل ،س ،يبنالا
يل ف الفقئ اإللاليي في ذل،ك يع س ،الفقئ اإللاليي ي)در سلئلي ي ،ي)ئدر القئنل ،اليدني األردنيك لي ،اذ الدرالئت:
-

درالة بدر يءل ،علاد بعنلا :،ضيئ ،التعرض لاالاتءقئأ فاي عقاد البياع فاي القائنل ،اليادني األردنايك لااي رلائلة
يئجلتير في الجئيعة األردنيةك لنة 2222مك تءدث البئءث فيبئ ع ،تعريف عقد البيعك لاالتزام بئلضيئ،ك لضايئ،
عدم التعرض لاالتءقئأ في القئنل ،اليدني األردنيك للم يبي ،يل ف الفقئ اإللاليي في جييع ضئيئ البءث.

-

درالة زعي يءيد ازيم بعنلا :،ضيئ ،التعرض لاالتءقئأ فاي عقاد البياع د ارلاة يقئرناة فاي القائنل،ك لااي رلائلة يئجلاتير
في جئيعة النجئح لنة 2227مك تءدث فيبئ ع ،عقد البيع لضيئ ،االتءقئأ فاي القائنل ،اليادنيك للام يتءادث عا ،الفقائ
اإللاليي.

-

درالة يءيم يءيد ال عيبي بعنلا :،الاتءقئأ اليبياع لمغيارك د ارلاة يقئرناة باي ،القائنل ،اليادني اليينايك لالقائنل ،الي)اري
لااي رلائلة يئجلااتير فاي جئيعاة عااد،ك لانة 2226مك لتءادث فيباائ عا ،يفبالم التعاارضك لاأللائس القائنلني الااتءقئأ
اليبيااع لمغياارك لياائ يترتااب عماام الءعاام بئلااتءقئأ اليبيااع فااي القاائنل ،الي)ااري لالقاائنل ،الييناايك للاام يتءاادث عاا ،القاائنل،
اليدني األردني لا ع ،سءعئم التعرض لمي تري في الفقئ اإللاليي.
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-

درالة سءيد يءيد ءلي ،بعنلا :،التءقئأ اليبيع د ارلاة فقبياة يقئرناة بئلت اريع األردنايك لااي رلائلة دعتال ار فاي جئيعاة
العماالم اإللاااليية العئلييااةك األرد،ك لاانة 2217ك لتءاادث فيباائ عاا ،االااتءقئأ لتءاادث عاا ،سن الاع التعاارض لسءعئياائ
بإيجئز.
ييئ لبأك يتبي ،س ،الدرالئت اللئبقة تءدثت ع ،الجئنب القئنلني لمتعرض لسءعئيئك للم تتنئل يلضلع التعرض

في الفقئ اإللالييك لجئب اذا البءث؛ ليبي ،سءعئيئ في الفقئ اإللاليي لالقئنل ،اليدني األردني.
مهًج البحث.

اتبع البئءث الينبج االتقراعي في تتبع اآلراب ي ،يلاطنبئ في عتاب الفقائ لالقائنل،ك لاليانبج التءميماي فاي فبام الن)الص

التنتئجك األءعئم ينبئك ثم عقد اليقئرنة بي ،الفقئ اإللاليي لالقئنل ،اليدني األردني.
خطة البحث.

جئب البءث في يقديةك لسربعة يطئلبك لًئتية عمم النءل اآلتي:

تضمنت المقدمة :سايية البءثك لي عمة الدرالةك لالدرالئت اللئبقةك لينبجية البءث لًطتئ.
المطمب األول :يفبلم التعرض في المغة لاا)طالح.

المطمب الثاني :سنلاع التعرض في الفقئ اإللالييك لالقئنل ،اليدني األردني.

المطمب الثالث :التزايئت البئعع بعدم التعرض لمي تري ل رلطبئ في الفقئ اإللاليي لالقئنل ،اليدني األردني.

المطمب الرابع :انتقئ االتزام بضيئ ،عدم التعرض ال ً)اي يا ،البائععك لضايئ ،عادم التعارض ال)ائدر يا ،يار البائعع لام

الًمف العئم لالًمف الًئص.

املطلب األول :مفًوم التعرض يف اللغة واالصطالح.

في اذا اليطمب نذعر يفبلم التعرض في المغةك لاأللفئظ ذات ال)مة لاي :العبدةك لالادر ،لاالاتءقئأ .ثام ناذعر

اليعنم اا)طالءي في الفقئك لالقئنل ،اليدني األردني ليفبلم التعرض.
مفيوم التعرض واأللفاظ ذات الصمة في المغة:

يب )ئر عئرضئيك عئلً بة اليعترضة في النبرك ليقئ  :آعترض ال يب دل ،ال يبك سي:
 -1التعرض :اعترض ال َ
ا1و
ت)دو لئ .
ءئ دلنئك لآعترض فال ،فالنئيك سي :ل ع فيئك لعئرضئ :سي :جئنبئ لعد عنئك لتعرض لفالّ :،
العيدة :تأتي بيعنم الرجعةك لينئ :ا عبدة ليك سي :ا رجعةك لالعبادة فاي البياع :س ،ي اتري الي اتري البضائعةك
-2
ُ

لي ُارد ،
لا ي ترط البئعع البرابة ي ،العيبك فيئ س)ئب الي تري ي ،عيب فاي األيائم الثالثاة فبال يا ،يائ البائععك َ
ئب بال بينةك فإ ،لجد بئ عيبئي بعد ثالثة فال ُي َرد ا ببينة.

لعبد لالعبدة لاءد :تقل  :برعت لي ،ي ،عبدة اذا العبدك سي :ييئ يدرع ،فيئ ي ،عيب عئ ،يعبلداي فيئ عنديك
لا ُ
ليقئ ُ :عبدتئ عمم فال،ك سي :يئ سُدر ،فيئ يَ ،د َرٍ ،سي :عيب فإ)الءئ عميئا2و.
الد َر،ا3و.
ل ئ الرازي :العبدةُ عتئب ال راب لاي سيضئي َ
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أ ي ،التبعةك لينئ ضيئ ،الادر ،فاي عبادة البياعك يقائ  :يائ لءقا ،ياَ ،د َرٍ ،فعماي ًال)اة
المء ُ
 -3الدََّر ُكَ :
 :،التبعةُك ُي َلعُ ،لَي ّءر،ك يقائ  :يائ لءقا ،يا ،در،
الدرا :،المءلأك مت) :لابئ الّمءئأك يقئ  :ي م ءتم سدرعئك لالدر ُ
ّ
ا4و

ائ الارازي:

فعمي ًال)ةا5و.

ايض البئطا ك لجيعاائ :ءقاالأ لءقاائأك لالااتءأ ال اايب :الااتلجبئك لاذا ا ااترو رجا دا اير ياا،
 -4االستتتاقا  :الءا ُ
اأ نقا ُ
لءعم لئ الءئعم ببينة فقد التءقبئ عمم الي تري الاذي ا اتراائك
رج فآدعئائ رج آًرك لس ئم بينةي عئدلة عمم دعلا َ
سي :يمعبئ عميئ لسًرجبئ الءئعم ي ،يدي الي تري لم ي ،التءقبئك لرجع الي تري عمم البئعع بئلثي ،الذي سدا ليئ.

لاالتءقئأ لاالتيجئب ريبئ ،ي ،الللابك لءئ ئ في األير ُيءئ ةّك لءقئ ئي سدعم سنئ سللم ينئا6و.
مفيوم التعرض في االصطالح الفقيي والقانون:
مفيوم التعرض في اصطالح الفقياء:

الفقبئب لفظ التعرض في عتببمك ل اد لرد فاي عتاب الفقبائب يائ يفياد يعنام التعارضك لذعار الادعتلر لاباة الزءيماي:
لم يذعر
ُ

س ،فقبئبنئ عبرلا ع ،ضيئ ،التعرض لاالتءقئأ بضيئ ،الدر،ك لضيئ ،االتءقئأك لضيئ ،العبدةا7و.

ليياائ لرد عماام سللاانة الفقباائب فااي عتااببم دااي عماام التعاارض :اال العئلاائني فااي البااداعع لسياائ األءعاائم التااي اااي ياا،

التلابااع لمءعاام األ)اامي لمبيااع فينباائ لجاالب تلااميم اليبيااع لالااثي ...،فتلااميمك الباادلي ،لاجااب عماام العئ اادي،؛ أل ،العقااد سلجااب

اليم ،في البدلي،ك ليعملم س ،اليم ،يئ ثبت لعينئك لانيئ ثبت للايمة لام اانتفائع بائلييمل،ك لا ياتم اانتفائع بائ ا بئلتلاميمك

فعائ ،يجاائب اليماا ،فااي الباادلي ،اارعئي يجئبائي لتلاامييبئ ضاارلرة ا8وك لجاائب فياائ سيضائي :فئلتلااميم لالقاابض عناادنئ ااال التًميااة سل
التًميك لال س ،يًمي البئعع بي ،اليبيع لالي تري ليرفع الءئع بينبيئ عمم لجئ يتيع ،الي تري ي ،الت)رف فيئ ا9و.

لجئب في القلاني ،الفقبية يجب عمم الي تري تلميم الثي ،لعمم البئعع تلميم اليثيال،ا12وك ل ائ اليائلردي :البائعع

يجبر عمم تلميم اليبيع عمم اإلطالأ ا11و.

لذعر اليئلردي في الءئلي العبير :فإ ،عئنت اليعئرضة بيئ ا يلتضر بئ اليدعي لم ت)ح الادعلو ينائك لس ،عئنات

يياائ يلتضاار باائ الياادعيك ياائ بيااد اليااد لاام يمعاائك لاياائ بينعاائ ياا ،الت)اارف فياائ )ااءت دعالا ا12وك لءعاام اللاايلطي فااي
األ بئ لالنظئعر س ،ال ئفعي ئ  :لل ءضر رجاال لادعام عا ُ لاء ٍاد ينبيائ دا اير ...فاإ ،ائ سءادايئ :ااي فاي يادي ُيعتارض
عمي فيبئ بغير ءأك سل يينعني ي ،لعنئائ ليعت ا13و.
ّ

سءد ئعالًّ :
بأ ،فالنئي يتعرض لي في ال يب الفالني دل ،ءاأك فئلقئضاي ييناع التعارض بغيار
لفي درر الءعئم لل ادعم ٌ
ءأ ا14و.
ل د عرف الدعتلر لابئ الزءيمي التعرض بأنئ :ضيئ ،البئعع لمي اتري عا يائ يتعارض لائ اليبياع يا ،ءاأ يثبات لمغيار

فيئك عأ ،يبيع ًص يما ،يار سل يظبار لجالد ءاأك عءاأ ارتفائأ لغيار البائعع عمام العقائر اليبياعك لاال يائ ُيلايم بائلءأ
العيني :سل يظبر لجلد ءأ اليلتأجر عمم اليبيعك لال يئ يليم بئلءأ ال ً)يا15و.
لاذا التعريف ي تي عمم ضيئ ،البئعع تجئ الي تريك لليس تعريفائي لمتعارض نفلائك لعرفائ ي)اطفم الزر ائ بأنائ:

تلميم اليبيع لم الي تري ًئليئ ي ،سي ءأ للاب سعئ ،لمبئعع سم لغير ك ذا الاتمم الي اتري الاثي ،اليعجا ك سل عائ ،الاثي،

يؤجالي

ا16و

لاذا التعريف سعثر ضبطئي ي ،لئبقئ ا سنئ تعريف لضايئ ،عادم التعاريضك لفيائ تف)اي عا ،الاثي ،اليؤجا

ليغني عنئ للنئ في التعريف الذي اًترنئ بغير ءأ ونعرف التعرض بأنو" :ينع الي تري ي ،الت)رف فييئ
لاليعج ك ُ
 588ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع ( 1441 ،)2ي2020/م

4

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol16/iss2/18

and Hussein: Exposure to the Purchaser and Guarantees of Non-Exposure - A Comparative Study between the Islamic Jurisprudence and Jordania

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمنود الشرطاوي وأمحد حشني

ا ت ار ت)رف اليال ،بغير ءأ للاب سعئ ،اذا الينع ي ،البئعع سل ير .
س ،التعاارض فااي المغااة ااال :الءيمللااة دل ،ال اايب يطمقائي لالاب سااعئ،
لالينئلاابة بااي ،اليعناام اا)ااطالءي لاليعناام المغاالي ّ

بءأ سم بغيار ءاأك يا ،يعماف سل يار يعمافك فاي عقاد البياع سل يار يا ،الت)ارفئت لسيائ فاي اا)اطالح فيء)ار ااذا اليناع
بأناائ بغياار ءااأك لسناائ ااد يعاال ،ياا ،الباائعع سل ياارك لس ،اااذا الينااع يترتااب عمياائ عاادم تيعاا ،الي ااتري ياا ،س ،ينتفااع بياائ ا اات ار
انتفئعئي ائدعئي يريءئي.

مفيوم التعرض في القانون:

يق) ااد با ائلتعرض ف ااي الق اائنل :،ي اائم الب اائعع بأعي اائ ي اا ،ااأنبئ س ،تء اال دل ،انتف اائع الي ااتري ب اائليبيع انتفئعا ائي ائدعا ائي
ليريءائيك سل ياائم ا ٍ
اًص آًاار ياار الباائعع بعيا يلااتند فياائ لاام القاائنل ،عئدعاائب يمعيااة اليبيااع يمعيااة تئيااة سل نئ )ااةك يءاال
دل ،انتفائع الي اتري بائليبيع انتفئعائي ائدعائي ليريءائي ا17و .لياع س ،ااذا التعرياف تضااي ،بعاض ال ارلطك للضاءئ بيثائ عماام

التعرض ا س ،اليعنم اليق)لد يتفأ يع يفبلم التعارض فاي الفقائ اإللااليي؛ ألنائ ي اي التعارض يا ،البائعع ل يار البائعع
لس ،التعرض بغير ءأك لسنئ يؤدي لم عدم تيع ،الي تري ي ،اانتفئع بئليبيع انتفئعئي ائدعئي ليريءئي.

املطلب الثاني :أنواع التعرض يف الفقٌ اإلسالمي والقانوى املدني األردني.

تمييد:

ليائ عئناات الغئياة ياا ،الد ارلاائت البءثياة البياائ ،لالتف)ااي ك ليا ،ضاارلراتئ التقلايمك فقااد تاام اعتيائد ياائ ذاااب ليائ القاائنل ،الياادني

األردنااي ياا ،بياائ ،سنالاع التعاارضك لس لاائم عا ناالع؛ ذلاا ،أل ،الفقباائب تءاادثلا فااي عتااببم بعباائرات ياالجزة عاا ،سءعاائم ضاايئ ،العباادةك
لضاايئ ،الاادر،ك لاالااتءقئأ لميبيااعك فااي يبئءااث عاادة عياائ لاابقت اإل اائرة لياائك لاعتياائد التقلاايم القاائنلني ا يعنااي لاابأ القاائنل،
الياادني لمفقاائ اإللاااليي – يااع سناائ يلااتيد فااي س)االلئ لسءعئياائ ياا ،الفقاائ اإللاااليي – فااإ ،التقلاايم لالتفريااع ياا ،ااأ ،القالاني،ك ل ااد
س ئرت يجمة األءعئم العدلية التي اعتيدائ القئنل ،اليدني األردني ي)د اير ي ،ي)ئدر لم اذ التقلييئت في الجيمة.
أنواع التعرض:

التعرض نوعان :التعرض ال ً)يك لالتعرض ال)ئدر ي ،الغير.

الفرع األول :التعرض الشخصي :يئم البائعع بأعيائ يئدياة سل ئنلنياة يا ،اأنبئ س ،تءال دل ،انتفائع الي اتري بائليبيعك سل
دل ،ت)رفئ فيئ ت)رف اليال،ا18و.

لاذا التعرض د يعل ،يئديئي ل د يعل ،ئنلنيئ:

لي اير اليائلردي لام ااذي ،النالعي ،بقللاائ :افاإ ،عئنات اليعئرضاة بيائ ا يلتضار باائ اليادعي لام ت)اح الادعلو يناائك

لا ،عئنت ييئ يلتضر بئ اليدعيك يئ بيد اليد لم يمعئك لايئ بينعئ ي ،الت)رف فيئك )ءت الدعلووا19و.

فئلينع بيد اليد ال :التعرض اليئديك لالينع ي ،الت)رف ال :التعرض القئنلنيك لاذا بيئ ،لبذي ،القليي:،
القسم األول :التعرض المادي.

بأي عي يععر ءيئزة الي تري لميبيعك لاانتفئع بئ انتفئعئي ائدعئي ليريءائيك دل ،س ،يلاتند لام
يق)د بئ :يئم البئعع ّ
ءأ يدعيئا22و فإذا سبرم اليؤجر عقد يجئر عمم عي ،ليدة يعينةك فال ي)ح لئ برام عقد يجئر يع يلاتأجر آًار ًاال
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التعرض للنشرتي وضنانات عدم التعرض ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ياادة عقااد اإليجاائر القاائعمك سل بيقاادار الباائ ي فاي ياادتبئا21و لا يجاالز لمباائعع االااتيرار فااي ء ارثااة األرض لزراعتباائك سل ينااع الباائعع
الي تري ي ،طف ثيئر ال اجر الاذي ا ات ار ك سل س ،يقالم البائعع بفاتح يتجار يجائلر لميتجار الاذي بئعائك لييئرلاة العيا نفلائك

بءيااث يااؤدي لاام تفلياات ينفعااة اليتجاار الااذي بئعاائ عماام الي ااتري عمي ائي سل جزعي ائيك للاال عاائ ،الفع ا فااي ء ا اد ذاتاائ جاائع ايزك لياا،
التعرض اليئدي س ،يتأًر اليؤجر في تلميم العي ،ع ،اليلعد اليءدد في عقد اإلجئرةك فإنئ ا يلتءأ سجارة عا ،اليادة الفئ)امة

بي ،العقد لالتلميم الفعميك ليءلم يقئبمبئ ي ،األجرة ا ذا تم ااتفئأ عمم يدة بديمة بعد يدة نبئية العقدا22و.
القسم الثاني :التعرض القانوني.

لال الذي يلتند فيئ البائعع لام ءاأ يدعيائ عمام اليبياع يتعائرض ياع ءاأ الي اتري فاي يمعياة ااذا اليبياعك لالاب سعائ،
ا23و

اذا الءأ اليدعم بئ لئبقئي عمم اليبيع سم اءقئي لئ

عأ ،يدعم البئعع سنئ اليئل ،لميبيعك سل سنائ )ائءب ءاأ عيناي عميائ

عءااأ اارتفاائأك سل )اائءب ءااأ ً)ااي عءااأ اانتفاائع باائليبيع؛ ألناائ يلااتأجر لاائك ففااي الءاائلتي ،اللاائبقتي ،يع اد الباائعع
يتعرضئي لمي تري ئنلنئيك بغض النظر ع) ،ءة اادعئب سل عدم )اءتئ؛ أل ،ادعائب ااذا ياؤدي لام اانتقائص يا ،يمعياة

الي تري لمعي ،اليبيعةك لي ،اانتفئع ببئ .لعمم البئعع س ،ييتنع ع ،ادعئعئ بلجلد اذا الءأ ا ذا عائ ،ااذا اادعائب ئعيائي

عمم لبب )ءيحا24و.

لالعقد الذي يدعيئ البئعع في تعرضئ د يعل ،لئبقئي عمم عقد البيعك ل د يعل ،اءقئي لئ.

يثائ اللائبأ عماام عقاد البياع :س ،ياادعي البائعع س ،لائ ءااأ ارتفائأ عمام العقاائر اليبياع لي)امءة عقاائر آًار ييمعاائك

دل ،سُ ،يًباار سل ُيعماام باائ الي ااتري عنااد البيااعا25وك ليثاائ الءااأ الالءااأ لعقااد البيااع :س ،يبيااع ال ااًص ياائ ا ييماا،ك لبعااد البيااع

ييتماا ،الباائعع اليبيااع بلاابب ياا ،سلاابئب اليمعيااة عاائلييراث سل الل)ااية فيءااتج عماام الي ااتري ببااذا اليماا ،الءاائدث بعااد البيااع ليناازع
العي ،ينئ بيلجبئا26و.

لاذا البيع )اءيح لتترتاب عميائ آثائرك لعمام ااذا ن)ات اليائدة ا551و فاي الفقارة ا2و يا ،القائنل ،اليادني األردناي ءياث

ا27و
اب البائعع
جئب فيبئ :ينقمب )ءيءئي في ءاأ الي اتري ذا آلات يمعياة اليبياع لام البائعع بعاد )ادلر العقاد ك لا يعاد تعرضائي طم ُ

سًذ العقئر بئل فعة ذا بئع الي تري العقئر لم ًص آًر؛ أل ،البئعع يلتًدم ءقئي ئنلنيئي فال يلؤللية عميئا28و.

عيئ س ،بي ،التعرض القئنلني لالتعرض اليئدي فر ئي؛ أل ،التعارض اليائدي يعتياد عمام سفعائ يئدياة تيناع الي اتري

ي ،ءيئزة اليبيع سل اانتفئع بئك لسيئ التعرض القئنلني :فيتءقأ بينئزعة الي تري يمعية اليبيع ا29و.
النوع الثاني :التعرض الصادر من غير البائع:

ييتد التزام البئعع تجئ الي تريك في ي ءيئيتئ ي ،سي تعرض ي)در ع ،ير البئعع يلاتند فيائ لام ءاأ ائنلنيك

لذلا ،بااأ ،يادفع عاا ،الي اتري عا ينئزعاة تلجاائ ليائ ياا ،الغياارك ليبنياة عماام ادعائب ءااأ عمام اليبيااع عائ ،يلجاالداي ل اات

البيعك سل اعتلب بعد البيعك لآ اذا الءأ لم الغير ي ،البئعع نفلئا32و.

فتعرض الغير لمي تري :يجب س ،يعل ،يبنيئي عمم ءأ يدعيئ الغير عمم اليبيع ءتم يضينئ البئعع.

ل اد نااص القاائنل ،اليادني األردنااي عماام سءعائم التعاارض ال)اائدر عاا ،الغيار فااي الياائدة ا523و ءياث جاائب فيباائ :ايضااي،

البئعع لالية اليبيع ي ،سي ءأ لمغير يعترض الي اتري ذا عائ ،لابب االاتءقئأ لائبقئي عمام عقاد البياعك ليضاي ،البائعع سيضائي
ذا التند االتءقئأ لم لبب ءئدث بعد البيع نئ ف ع ،فعمئو ا31و.
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لالتعرض ال)ئدر ي ،الغير د يعل ،يئديئيك ل د يعل ،ئنلنيئيك لاذا بيئ ،لبيئ:
القسم األول :التعرض المادي :ليق)اد بائ التعادي يا ،الغيار الاذي لام ياب ،عمام لابب ائنلنيك عاأ ،يقالم اًص بلار ة

اليبيع ي ،يد الي تريك سل )بئ ينئك فال يعماف البائعع بدفعائ عا ،الي اتريك لعمام الي اتري دفاع ااذا التعارض بائلمجلب
لم اللمطئت العئية لالقضئبا32و.

القسم الثاني :التعترض القتانوني :ليعال ،التعارض يا ،يار البائعع ئنلنيائي :ذا ّادعام اًص لجالد ءاأ لائ عمام اليبياع
ءأ ارتفئأ عمم اليبيع.
عئدعئعئ سنئ يلتأجر لميبيعك سل سنئ ا ت ار ب الي تري الءئعز لئك سل س ،لئ َ
ففي جييع ال)لر اللئبقة يعل ،البئعع يلؤلاي ع ،دفع اذا التعرضا33و.

املطلب الثالث :التزامات البائع بعدم التعرض.

يقع عمم البئعع س ،ينق يمعية اليبيع لمي تريك لسُ ،يلميئ لئ ًئليئي ي ،سي ءأ لمغيار عميائك لياتيع ،الي اتري يا،
اانتفئع بئليبيع انتفئعئي عئيالي ليريءئ دل ،ينئزع لئك لنتءدث في اذا اليطمب ع ،التازام البائعع بعادم التعارض ال ً)اي
لمي تريك لالتزايئ بعدم تعرض الغير لمي تريك لضلابط اذا االتزام.

النوع األول :التزام البائع بعدم التعرض الشخصي لممشتري في الفقو اإلسالمي والقانون المدني األردني.
أوالا :التزام البائع بعدم التعرض الشخصي لممشتري في الفقو اإلسالمي:

جاائب فااي درر الءعاائم لاال ّادعااي سءااد اائعالي ، :فالنائي يتعاارض لااي فااي ال اايب الفالنااي دل ،ءااأ فأطمااب دفااع تعرضاائ

تلاايع يناائ اااذ الاادعلوك لاذا لاام يثباات اليتعاارض س ،تعرضاائ بءااأك فئلقئضااي يينااع التعاارض ياا ،اليتعاارض بغيار ءااأوا34وك
لجئب في األ بئ لالنظئعر لملايلطي ل ائ ال ائفعي لال ءضار رجاال ،ل ّادعام عا لاءاد ينبيائ دا ايرك فاإ ،ائ سءادايئ :ااي
عمي فيبئ بغير ءأك سل يينعني ي ،لعنئائ ليعت ا35و.
في يدي يعترض ّ
لجئب فاي الءائلي العبيار لميائلردي فاإ ،عئنات اليعئرضاة بيائ ا يلتضار بائ اليادعي لام ت)اح الادعلو ينائك لا ،عئنات
ييئ يلتضر بئ اليدعي يئ بيد اليد لم يمعئك لايئ بينعئ ي ،الت)رف فيئ )ءت دعلا ا36و.

ليفبم ي ،الن)لص اللئبقةك سنئ ي ترط اعتبئر يئ ي)در ع ،اليتعرض تعرضئي في الفقئ اإللاليي ثالثة رلطك اي:
سياائ ذا عائ ،ياا ،بيا اللعيااد فاال تترتااب عمام فعماائ سءعائم التعاارضك لااذا يفباام ياا،
الشترط األول :ل االع التعارض فعااليك ل ّ
ل اليئلردي اللئبأ افإ ،عئنت اليعئرضة بيئ ا يلتضر بئ اليدعي لم ت)ح الدعلو ينئو.
الشرط الثاني :س ،يؤدي التعرض لم ءريئ ،الي اتري يا ،اانتفائع بائليبيع عميائي سل جزعيائيك ليفبام ااذا ال ارط يا ،ال ال ائفعي
اسل يينعنم ي ،لعنئائو لي ،ل اليئلردي اللئبأ السيئ بينعئ ي ،الت)رف فيئو.

الشرط الثالث :س ،يعل ،التعرض بغيار ءاأك باأ ،ا يعال ،اليتعارض يلاتنداي فاي تعرضائ لام ءاأ ائنلنيك سل لام ن ٍ
اص

فاي العقادك لااذا ال اارط يفبام يا ،عبائرة )اائءب درر الءعائمك الاذا لام يثبات اليتعاارض س ،تعرضائ بءاأك فئلقئضاي يينااع
التعرض يا ،اليتعارض بغيار ءاأو لااذ ال ارلط تقتضاي س ،يمتازم البائعع بنقا يمعياة اليبياع لام الي اتريك لتلامييئ يائ

ًئليئي ي ،سي ءأ لمغير عميئك بءيث ييع ،لمي تري اانتفئع بئليبيع لالت)رف فيئ ت)رف اليال.،
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التعرض للنشرتي وضنانات عدم التعرض ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلضح اذا األير يئ ن)ت عميائ اليعائيير ال ارعية فاي البناد  3/5يا ،يعيائر العالارض الطئرعاة
لي ،األيثمة التي ّ
عمم االتزام ءيث جئب فيبئ ذا التُءأ يء االتزام بأ ،ظبر ييملعئي لغير اليمتزم بتلمييئ سل اليت)رف فيئك فإنائ يمازم

َرد العلض لم ي ،انتزع ينئ يء االتزامك لاذا التّءأ بعضئك بط االتزام في ذل ،البعضك لعئ ،لميمتازم لائ ءاأ الًيائر
فااي الباائ يك  ،اائب سًااذ بء)ااتئ ياا ،العاالضك لا ،اائب فلااف العقاادك لتفاارأ ال)اافقة عمياائا37و .لينباائ ياائ جاائب فااي الفق ارة
 1/5/2ي ،يعيئر اليرابءة :بأ ،العفي لمبئعع يتءي الضرر النئتج ع ،عدم التزام البئعع في تنفياذ االت ازيائت التاي يقتضايبئ

عقااد البيااعك جاائب اااذا الاانص عنااد بياائ ،العفئلااة بءلاا ،األداب تجاائ الي ااتريك لاااذا ن)اابئ :يتءي ا – سي :العفي ا بءلاا ،سداب
الباائعع -الضاارر عاا ،عاادم ي ارعاائة الب اائعع ليلا)اافئت اللاامعةك لعاادم الجديااة فااي تنفي ااذ التزايئتاائ يياائ يااؤدي لاام ضاايئع جب االد
اليؤللة سل سيلالبئك سل يترتب عميئ الدًل في ينئزعئت ليطئلبئت بئاظة ا38و .

لالتزام البئعع بعدم التعرض لمي تري ال التازام داعامك للال يضات يادة التقائدم لااي ًياس ع ارة لانةا39و؛ أل ،الءقالأ
فاي الفقاائ اإللاااليي ا تنقضااي بياارلر الاازي،ك فاائلءأ ااديمك للالاب فاي ذلاا ،سعئناات الءقاالأ سعيئنائي سم فااي الذيااةك ل ااد ن)اات

يجمة األءعئم العدلية في اليئدة ا1674و عمم سنئ اا يلقط الءأ بتقئدم الزيئ،وا42و ل اد سًاذ بباذا القائنل ،اليادني األردناي فاي
اليئدة ا449و ءيث جئب فيبئ :اا ينقضي الءأ بيرلر الزيئ،ك للعا ،ا تلايع الادعلو بائ عمام الينعار بئنقضائب ًياس ع ارة
لنةك دل ،عذر رعيك يع يراعئة يئ لرد فيئ ي ،سءعئم ًئ)ةو ا41و.

فئلتقاائدم لاايس لااببئي ياا ،سلاابئب علااب اليمعيااةك للاايس يلااقطئي لمءااأك للعاا ،التقاائدم يينااع ياا ،لاايئع الاادعلو يااع س ،الءااأ

يبقاام ل)اائءبئك ليءاارم عماام اليءعاالم لاائ الت)اارف فياائ ديئنااةك لاَ ،ء َعا َام لاائ القضاائبك لالءعياةُ ياا ،عاادم لاايئع الاادعلو بياارلر
الزيئ ،اي :التقرار اليعئيالت لالءقلأا42و.

عيائ س ،التازام الباائعع فااي الفقاائ اإللااليي التازام عمّااي ا يقبا التجزعااةك سل اانقلاائمك ل اد جاائب فااي يعياائر العالارض الطئرعااة

ياا ،اليعاائيير ال اارعية سناائ ا ذا الااتءأ يء ا االت ازام بااأ ،ظباار ييملع ائي لغياار اليمتاازم بتلاامييئ سل اليت)اارف فياائك فإناائ يماازم َرد

العلض لم ي ،انتزع ينئ يء االتزامك لاذا التءأ بعضئك بط االتزام في ذلا ،الابعض لعائ ،لميمتازم لائ الًيائر فاي البائ ي
 ،ئب سًذ بء)تئ ي ،العلضك لا ،ئب فلف العقد لتفريأ ال)فقةوا43و.

ثانيا :التزام البائع بعدم التعرض لممشتري في القانون المدني األردني:
جئب في اليئدة ا488و يا ،القائنل ،اليادني األردناي يائ ياأتي :ايمتازم البائعع بتلاميم اليبياع لام الي اتري يجارداي يا،

ع ءأ آًرك لس ،يقلم بيئ ال ضرلري ي ،جئنبئ لنق اليمعية ليئوا44و.

عيئ ن)ت اليئدة ا443و ي ،القئنل ،اليدني األردني عمم سنئ :ا ذا تعادد اليادينل ،فاي ت)ارف ا يقبا التجزعاة عائ ،عا

لاءد ينبم يمزيئي بئلدي ،عئياليوا45و.

اذ الن)لص تلجب عمم البئعع س ،ييتنع ع ،التعرض لمي تري فاي يمعيتائك لانتفئعائ بائليبيع عميائ سل جزعيائيك فييتناع

عمام البائعع س ،يقاالم باأي عيا يائدي عئلااتيرار فاي ز ارعااة األرض التاي بئعباائ سل ءراثتبائك لييتنااع عميائ س ،يقاالم باأي عيا

ئنلني ي ،أنئ س ،يؤثر عمم يمعياة الي اتري لميبياعك عئادعائب بلجالد ءاأ لائ عمام اليبياع يا ،ءقالأ اليمعياة سل اانتفائعك

دل ،االتنئد لم سلئس ي رلعا46و .لعميئ ا يعاد تعرضائي طماب البائعع فلاف عقاد البياع بلابب عياب ائب رادتائ عائلغمط سل

اإلع ار ؛ ألنئ يتيل ،بءأ يلتيد ي ،عقد البيع نفلئا47و .عيئ ا يعد تعرضئي طمب البئعع سًذ العقئر بئل فعة ذا بئع الي تري
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العقئر لم ًص آًر؛ ألنئ التند لم ءأ ئنلنيا48و.
لالتزام البئعع تجئ الي اتري التازام يار ئبا لمتجزعاةك فاإذا ل اع التعارض يا ،البائعع لمي اتري يبيائ عائ ،يلاي اير عائ،

عاائف أل ،يجعا الءياائزة ياار ائدعااة؛ أل ،التازام الباائعع بئايتناائع عاا ،عيا

ياار ئبا لمتجزعااةك للاال عاائ ،اليبيااع بطبيعتاائ

ئبالي لمتجزعةك فإذا عئ ،البئععل ،يتعددل ،فإنبم جييعئي يطئلبل ،بئالتزام بضايئ ،عادم التعارض ليا ،ا ات ار يانبم تعرضائي

ألي يانبم س ،يتعارض لمي اتري للال فاي
يئديئي سل ئنلنيئيك ليطئلب ع لاءد يانبم بائالتزام بئلنلابة لميبياع عمائك فاال يجالز ّ
جزب ي ،اليبيعا49و .فمل يم)ً ،ئ ،دا اير عمم ال يلع لبئعئائ يعئيك فإ ،عا لاءاد ينبيائ اد التازم نءال الي اتري بضايئ ،عادم
التعاارض ال)اائدر يناائ فااي عا الاادارك للاايس فااي ء)ااتئ فقااطك فااإذا ظباار بعااد ذلاا ،س ،سءاادايئ ااال الااذي ييماا ،الاادار عمّباائك لس،

ال اًص اآلًار ا ييما ،فيبائ اايعئيك فاإ ،ال اًص األل يبقام يمتزياائ بعادم التعارض ال)ائدر يناائ فاي الادار عمبائ؛ أل ،الت ازياائ
بعدم التعرض ير ئب لالنقلئم.

للل س ،رجمي ،لرثئ دا اير فبئعئائ يعئي ثم ظبر س ،سءدايئ ال اللارث لءد ك فال يجلز لئ س ،يلاترد ايعئي يا ،الي اتري؛

سي لاءد ينبيئ بل ف اذا التعرضا52و.
ألنئ ضئي ،لعدم تعرضئ في ع الدارك للمي تري س ،يطئلب ّ

لالتزام البئعع بعدم التعرض لمي تري في القئنل ،ال التزام داعمك فيجب عميئ س ،ييتناع عا ،التعارض لائ يبيائ طائ

الزي،ك للل يضت يدة التقئدم لاي ًيس ع رة لنة عيئ لبأ بيئنبئا51و.

ًال)ة القل  ، :الفقئ اإللاليي لالقئنل ،اليدني األردني يتفقائ ،فاي بيائ ،ءقيقاة التعارض لالت ازيائت البائعع تجائ الي اتري؛
لالتي نلجزائ فييئ يأتي:
 -1يعل ،البئعع يتعرضئي لمي تري ذا ل ع التعرض فعالي.

 -2يعل ،البئعع يتعرضئي لمي تري ذا لم يلتند في تعرضئ لءأ يلتيد ي ،القئنل ،سل العقد.

 -3س ،عمم البئعع االتزام بئايتنئع ع ،سي عي للاب سعائ ،يئديائي سل ئنلنيائي يا ،اأنئ س ،ياؤثر عمام يمعياة الي اتري
لميبيعك يئ دام ّسنئ ا يلتند في تعرضئ لم سلئس ي رلع.

 -4التزام البئعع ا يقب التجزعة سل اانقلئم.
 -5التزام البئعع ليس يؤ تئي بيدة زينية.

النوع الثاني :التزام البائع بضمان عدم التعرض الصادر من الغير.
لبأ القل  ،التازام البائعع بضايئ ،عادم التعارض ال)ائدر يا ،الغيار يقت)ار عمام التعارض القائنلني ال)ائدر يا ،الغيار
الااذي يلااتند فياائ الغياار لاام ءااأ اائنلني لالاب سعاائ ،اااذا الءااأ الياادعم باائ يلجاالداي ل اات البيااعك سل اعتلااب بعااد البيااعك لا ي ااي

التعرض اليئدي ال)ئدر ي ،الغير علر ة اليبيع بعد ءيئزة الي تري لئك سل )بئ ينائك لعمام الي اتري س ،يادفع تعارض الغيار

باائلمجلب لاام اللاامطئت العئيااة لالقضاائب؛ أل ،الباائعع لاايس لاائ لاامطئ ،عماام الناائس ءتاام يياانعبم ياا ،التعاارض لمي ااتريا52و لاااذا
االت ازام سباادي للاايس يؤ ت ائيك عياائ سناائ ا يقب ا التجزعااة سل اانقلاائمك لااال الت ازام بينااع الغياار ياا ،التعاارض لمي ااتري فيياائ ا اات ار

برد التعرضك لليس يءئللااااة َرّد التعرضك فال يقب ينئ سنئ بذ يئ سيعنئ لدفا اع
بئلللئع القئنلنيا اة الي رلعة لتءقي ا اأ نتيجة ّ
التعرض للعنئ لم يفمح في ذل،ا53و.
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أوالا :التزام البائع بضمان عدم التعرض الصادر من الغير في الفقو اإلسالمي.

يجااب عماام الباائعع س ،يضااي ،لمي ااتري عاادم تعاارض الغياار لاائ فااي يمعيتاائ لانتفئعاائ بياائ ا ا ا
اتر يناائ تعرض ائي ئنلني ائي

يلتند فيئ الغير لم ءأ لئ عمم اليبيعك لا يجب عمم البئعع س ،يضي ،عدم تعرض الغير لمي تري تعرضئي يئديئي.

فقد ذعر عمي ءيدر في رءئ ليجمة األءعئم العدلية بأ ،التعارض الاذي يجاب عمام البائعع ضايئَ ،رّد اال :التعارض
الذي يلتند فيئ اليدعي لم ءأ عمم اليبيع للل لم يع ،يءقئي فاي ااذا اادعائبك ءياث ائ  :الال ّادعام سءاد ائعالي ، :فالنائي

يتعاارض لااي فااي ال اايب الفالنااي دل ،ءااأك فئطمااب دفااع تعرضاائ تلاايع يناائ الاادعلوك لاذا لاام يثباات اليتعاارض بااأ ،تعرضاائ
ا54و

بءاأك فئلقئضاي ييناع اليتعارض ياا ،التعارض بغيار ءاأو

فلاايئع القئضاي لمادعلو لينظار فيباائ ليءعام فاي )اءة ادعاائب

اليدعي بأ ،لئ ءقئي سم ليس لئ ءأ.

لييائ ا ي)ااح فيائ التعاارض لمي اتري بئل اافعة لعادم الااتنئد اليادعي لاام ءاأ فيياائ يدعيائ سناائ ذا ا اترو دا اير اراب

فئلداي فال فعة في الدار ب

بضبئ لعدم زلا يم ،البئعع ع ،الادارك لا افعة فيبائ بعاد القابضك اءتيائ الفلاف؛ أل،

ءأ الفلف ثئبت بئل رع لدفع الفلئدك لفي ثبئت ءأ ال فعة تقرير الفلئد فال يجلزا55و.

لينبئ سيضئ :سنئ ا فعة عند الءنفية في الدار التي يدفعبئ الرج يب اير لزلجتائ سل يًائلع ببائ سل يلاتأجر ببائ دا اير

سل يرائ سل ي)ائلح عميبائ عا ،دم عياد؛ أل ،ال افعة تجاب فاي يبئدلاة اليائ بئليائ ك لااذ األعاراض ليلات باأيلا عناد
الءنفيةك فإيجئب ال فعة فيبئ بًالف الي رلع ل مب لميلضلع

ا56و

فئليدعي ا يلتند لم ءأ ي رلع فييئ يدعيئ.

لينبئ سنئ :ذا ا ترو دا اير فلامم ال افيع ال افعةك ثام َرّداائ الي اتري بًيائر الرؤياة سل ارط سل عياب بقضائب ائضك فاال
فعة لم فيع؛ ألنئ فلف ي ،ع لجئك فعئد لام اديم يمعائك لال افعة فاي ن ائب العقادك لا فارأ فاي ااذا باي ،القابض لعديائ؛

أل ،اليدعي ا يلتند لم ءأ ي رلع فييئ يدعيئا57و.

ردااائ بعيااب بغياار ضاائبك سل تقاائيالي البيااع فمم اافيع ال افعةك ألناائ فلااف فااي ءقبياائك للايتبياائ عماام سنفلاابيئك ل ااد
سياائ ّ ،

)ادا الفلافك لااال بياع جدياد فااي ءاأ ثئلاثك لااال ال افيعك للجالد البيااع ءقيقاة لاال يبئدلااة اليائ بئليائ بئلت ارضااي لااذا فااي

ءئلة الرد بئلعيب بعد القبض؛ أل ،اليدعي يلتند لم ءأ يدعيئك سيائ با القابض :فاال افعةك ألنائ فلاف أل)ا البياعك فاال
ءأ لئ فييئ يدعيئا58و.

لينبغي س ،يعل ،تعرض الغير لمي تري فييئ ا ت ار تعرضئي فعميئي يلتضار بائ الي اتريك سيائ  ،ا ت)ار عمام تبدياد سل

لعيد يقع في ذا ،الي تري عدم تنفيذ لئك فإنئ ا ُيعد تعرضئي يئنعئي لمي تري ي ،الت)رف فييئ ا ت ار ت)ارف الياال،ك ائ

اليئلردي :افإ ،عئنت اليعئرضة بيئ ا يلتضر بئ اليدعي لم ت)ح الادعلو ينائك لا ،عئنات ييائ يلتضار بائ اليادعيك يائ
ا59و

بيد اليد لام يمعائك لايائ بينعائ يا ،الت)ارف فيائ )اءت دعالا و

فائليعتبر اال الضارر لا ،عائ ،يلاي ايرك فقاد يادعي الغيار

يمعية جزب ي ،اليبيع سل يدعي س ،لئ ءقئي عينيئي عمم اليبيع عءأ انتفئعك سل س ،لئ ءقئي ً)يئي عمم اليبيع عئإليجئرك ففاي

ع ا الءاائات اللاائبقة يع اد التعاارض ااد ل ااع فعااليك لعماام الباائعع س ،يمتاازم سياائم الي ااتري بضاايئ ،عاادم تعاارض الغياار لاائ فيياائ
ا ت ار جئب في نص اليعئيير ال رعية في يعيائر العالارض الطئرعاة عمام االتازام الفقارة  :3/5ا ذا الاتءأ يءا االتازام باأ،

رد العاالض لاام ياا ،انتاازع يناائ يءا االتازامك لاذا الااتءأ
ظبار ييملعائي لغياار اليمتاازم بتلاامييئك سل اليت)اارف فياائك فإناائ يمازم ّ
بعضئ بط االتزام في ذل ،البعضك لعئ ،لميمتزم لائ ءاأ الًيائر فاي البائ ي  ،ائب سًاذ بء)اتئ يا ،العالضك لا ،ائب
فلااف العقااد لتفاارأ ال)اافقة عمياائو ا62و .لاااذا ي ااي االااتءقئأ العمااي لاالااتءقئأ الجزعااي لميبيااع يءا ال ارابك ليجااب عماام
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الباائعع االت ازام بضاايئ ،عاادم تعاارض الغياار لمي ااتري فياائ عمي ائي سل جزعي ائيك لجاائب فااي البدايااة الس ،ادعئااائ عمباائ -سي :الاادار-

ف)ئلءئ عمم يئعة درام فئلتءأ ينبائ ايب رجاع بءلائبئو لفيبائ سيضائي اليا ،ادعام ءقائي فاي دار -ءقائي يجبالا -ف)ائلءئ
الذي في يد عمم يئعة درام فئلتءقت الادار ا ذ ارعائي ينبائ لام يرجاع ب ايب؛ أل ،لميادعي س ،يقال  :دعالا فاي ااذا البائ يو

ا61و

لاااذا يبااي ،س ،ضاايئ ،عاادم التعاارض ي ااي االااتءقئأ العمااي لاالااتءقئأ الجزعااي عياائ س ،االتاازام بعاادم التعاارض ي ااي

الءأ العيني لالءأ ال ً)ي فقد جائب فاي يعيائر اإلجائزة الينتبياة بئلتءميا  2/1/7ايءاأ لمياؤجر بياع العاي ،الياؤجرة لغيار
يءيمة بعقد اإليجئر ألنئ ءأ لمغيرك لا ي ترط رضئ اليلتأجرك سيئ الي تري فإنئ ذا لام يعمام بعقاد
اليلتأجر لتنتق يمعيتبئ ّ
اإليجئر فمئ ءأ فلف البيعك لاذا عمم ل ب فإنئ يء يء اليئل ،اللئبأ في التءقئ ئ األجرة ع ،اليدة البئ يةوا62و.
ليجااب عماام الباائعع س ،يضااي ،عاادم تعاارض الغياار لمي ااتري ذا عاائ ،لاابب االااتءقئأ لاائبقئي عماام عقااد البيااعك بيعناام س،

يعل ،الءأ الذي يدعيئ اليعترض يلجلداي ب البيع للاب سعائ ،ااذا الءاأ ترتاب عمام اليبياع بفعا البائعع سم بلابب سجنبايك عيائ
لاال سباارم الباائعع عقااد يجاائر يااع الغياار ثاام بعااد الااتاليئ األج ارة ل ب ا تلااميم اليااأجلر اائم ببيااع العااي ،اليااؤجرةك لطئلااب اليلااتأجر

بتلمييئ اليأجلرك لفقئي لعقاد اإليجائر اليبارم بينبيائك فتعارض اليلاتأجر لمي اتري الاتند لام لابب لائبأ عمام البياعك فعمام البائعع

س ،يضاي ،ااذا التعارض ال)اائدر يا ،اليلاتأجرك وقتد اتتاء فتي معيتتار اإلاتارة أن المشتتري عذا لتتم يعمتم بعقتتد اإلياتار فمائ ءااأ
فلف البيعك لاذا عمم ل ب فإنئ يء يء اليئل ،اللئبأ في التءقئأ األجرة ع ،اليدة البئ يةا63و.

عيئ يجب عمم البئعع س ،يضي ،عدم تعرض الغير لمي تري ذا عئ ،لبب االاتءقئأ اءقائي لعقاد البياع للعنائ نئ اف عا،

فع البئععك عيئ لل ئم البئعع بتأجير العقئر اليبياع بعاد بيعائ دل ،عمام الي اتريك فاإ ،اليلاتأجر يعال ،يتعرضائي لمي اتري تعرضائي

ينعئ ي ،اانتفئع بئليبيعك ليضي ،البئعع لمي تري اذا التعرض للل سنئ ءدث بعد البياع؛ أل ،ءدلثائ عائ ،بلاببئك فعميائ يقائف
اذا التعرضا64و.

ثاني ا :التزام البائع بضمان عدم التعرض الصادر من الغير في القانون المدني األردني.

ن)ت اليئدة ا488و ي ،القئنل ،اليدني األردني عمم يئ يأتي يمتزم البئعع بتلميم اليبيع لام الي اتري يجارداي يا،

ع ءاأ آًارك لس ،يقالم بيائ اال ضارلري يا ،جئنبائ لنقا اليمعياة ليائو ا65و .لن)ات اليائدة ا523و يا ،القائنل ،اليادني

األردنااي عماام ياائ ياأتي :ايضااي ،الباائعع لااالية اليبيااع ياا ،سي ءااأ لمغياار يعتاارض الي ااتري ذا عاائ ،لاابب االااتءقئأ لاائبقئي
عمم عقد البيعك ليضي ،البئعع سيضئي ذا التند االتءقئأ لم لبب ءئدث بعد البيع نئ يب ع ،فعمئو ا66و.

ي ،الن)ي ،اللئبقي ،يتضح س ،القئنل ،ي ترط لضيئ ،البئعع عدم تعرض الغير لمي تري ثالثةك رلط اي:

 -1س ،يعل ،التعرض ئنلنيئي.
 -2س ،يقع التعرض فعالي.

 -3س ،يعال ،لابب االاتءقئأ الاذي يدعياائ الغيار لائبقئي عمام عقااد البياعك سل نئ اعئي عا ،فعا البائعع ذا عائ ،لابب االااتءقئأ
ءئدثئي بعد البيع.

واليك بيان كل من ىذه الشروط:

الشرط األول :أن يكتون التعترض قانونيت ا :ا يلاأ البائعع عا ،التعارض اليائدي الاذي يتعارض لائ الي اتري؛ أل ،البائعع لايس لائ

لمطئ ،عمم النئس ءتم يينعبم ي ،التعارض لمي اتريك للعنائ ُيلاأ عا ،التعارض القائنلني الاذي يلاتند فيائ الغيار لام ءاأ لائ
عمم اليبيعك ريطة س ،ا يعل ،الي تري ال ي ،تلبب بًطعئ في اذا التعرضك يثئ يئ عئ ،بلابب يا ،الي اتري :س،
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يتعبد الي تري بدفع الدي ،اليضيل ،برا ،عمم اليبيعك فمم يدفعئ فأًذ الداع ،اليرتب ،اليبيع ي ،ياد الي اتريك ففاي ااذ
الءئلة ا يطئلب البئعع بضيئ ،تعرض الغير؛ أل ،الي تري عئ ،لببئي في التعرضا67و.

ليرجع لبب لزام البئعع بدفع تعرض الغير الذي يلتند فيئ لم القئنل ،س ،ادعئب الغير يائ س ،يعال) ،اءيءئي فيترتاب

عماام الءعاام ليدعياائ اًااال الباائعع بئلت ازياائ بنقا يمعيااة اليبيااع لاام الي ااتري يجاارداي ياا ،ع ا ءااأك لاياائ س ،يعاال ،اادعاائب ا

سلئس لئك لفي اذ الءئ ا يلجد ي ،ال س در ي ،البئعع عمم ظبئر عدم )ءتئ بنئب عمم يئ لديئ ي ،يلتندات سل سدلاة

تثبت ذل،ا68و.

لالءأ الذي يدعيئ الغير عمم اليبيع ليءاتج بائ عمام الي اتري اد يعال ،ءقائي عينيائي ين)ابئي عمام اليمعياةك عاأ ،يادعم سنائ

يئل ،لميبيع عمئ سل بعضئك سل يدعم ّسنئ )ئءب ءأ عيني عمم اليبيع عءأ انتفئع بئللع ،ال ارتفئأ عئليرلر.

ل د يعل ،الءأ الذي يدعيئ الغير ءقئي ً)ئي عئلتعجئر العي ،اليبيعة ي ،البئعع ب البيعك ل د يعل ،ءقئي يعنليئي

عءقئ ببيع طبعة ثئنية ي ،العتئب ب نفئذ الطبعة األللم التي سعطم البئعع الءأ فيبئ لمي تريا69و.

ففي جييع الءئات اللائبقة يجاب عمام البائعع سَ ،ي ُارد دعالو تعارض الغيار لمي اتري لااذا يائ ن)ات عميائ اليائدة ا488و

ي ،القئنل ،اليدني األردني التي لبأ ذعر ن)بئ.
الشرط الثاني :أن يقع التعرض فعالا:

ذا اائم الغياار بتبديا ٍاد سل تمااليح لمي ااتري بئليطئلبااة باائليبيعك فااإ ،اااذا ا يعاد تعرضائي لا

جدياة
تءيا البائعع يلاؤللية االتازام بادفع ااذا التعارض؛ أل ،الي اتري ا از ينتفاع بائليبيعك سيائ ذا ظبارت عاليائت ّ
يؤدي لم ّ
يً اام ينباائ الااتءقئأ اليبيااع عميائي سل جزعيائيك عااأ ،يظباار لمي ااتري س ،اليبيااع يرااال ،لمغياار ضاايئنئي لاادي ،الباائععك ثاام ينااذر
الداع ،اليرتب ،الي تري بئلدفع سل التًميةك فإنئ يعل ،يتعرضئي لئك لعندعذ يعل ،لمي تري س ،يطمب يا ،البائعع دفاع ااذا التعارض

عنائك لسياائ ذا لاام يقاام الااداع ،اليارتب ،بإنااذار الي ااتري بئلاادفع سل التًميااة فااإ ،التعاارض لاائ لاام يتءقااأك اءتياائ س ،ا يتعاارض لاائ
الداع ،اليرتب،ك لاءتيئ س ،يقلم البئعع بلداد الدي،ا72و.

ليعاد التعارض اد ل ااع فعاالي يا ،ل اات رفاع الادعلوك للاال لام ي)ادر فااي القضاية ءعام لءينعا ٍاذ يتءقاأ ضايئ ،الباائعع

تجئ الي تري ا71و.

الشرط الثالث :أن يكون سبب االستاقا الذي يدعيو الغيتر ستابقا عمتق عقتد البيتع سل نئ اعئي عا ،فعا البائعع ذا عائ،

لبب االتءقئأ ءئدثئي بعد البيع.

لقد ن)ت اليئدة ا523و ي ،القئنل ،اليدني األردنيا72و )راءة عمم اذا ال رطك ل د تضينت التعرض في ءئلتي:،

الاالة األولق :التنئد االتءقئأ لم لبب يتقدم عمم عقد البيع.
الاالية الثانية :التنئد االتءقئأ لم سير ءئدث بعد البيع للعنئ ن أ ع ،فع البئعع.
ومثال الاالة األولق :ذا رتب البئعع عمم ال يب اليبيع ءأ را ،ضايئنئي لادي ،عمام البائععك لبعاد ذلا ،ائم ببيعائك

تب ،الباائعع بئلااتيفئب الاادي ،فءجااز عماام اليبيااع اليرااال،ك فياائ اائم باائ اليارتب ،يعاد تعرضائي لمي ااتريك لعماام
اداع ،اليار ُ
ثاام طئلااب الا ُ

البئعع س ،يضي ،دفع اذا التعرض لينئ س ،ي)در ارار بئلاتيال ،اليبياع لمينفعاة العئياةك لس ،يعمام بائ البائععك للعنائ سًفائ عا،
الي تريك فإ ،عمم البئعع ضيئ ،اذا التعرضا73و.
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ومثال الاالة الثانية :س ،يقلم البئعع بتاأجير العقائر اليبياع بعاد بيعائ دل ،عمام الي اتريك ففاي ااذ الءئلاة يعال ،اليلاتأجر

يتعرضائي لمي ااتريك ليضااي ،الباائعع لمي ااتري دفااع اااذا التعاارضك للاال ّسنائ ءاادث بعااد البيااع؛ ألناائ نئ ااف بلاابب ياا ،الباائععك سياائ ذا

عائ ،التعاارض الءاائدث بعااد البيااع لاام يتلاابب الباائعع فياائك فإناائ ا يجااب عمياائ ضاايئ ،عاادم التعاارضك ليثئلاائ :س ،ي)اادر ارار بعااد
البيع بنزع يمعية العقئر اليبيع بئالتيال ،لمينفعة العئيةك فإ ،البئعع ا ُيلأ ع ،اذا التعرضا74و.

ًال)ااة القاال  ، :الفقاائ اإللاااليي لالقاائنل ،الياادني األردنااي يءااددا ،ضاايئنئت الت ازام الباائعع تجاائ الي ااتري فااي ءاائ )اادلر
التعرض ي ،الغير في األيلر اآلتية:
 -1ا يمتزم البئعع بضايئ ،التعارض يا ،الغيار ذا عائ ،تعرضائ يئديائيك ليمتازم بضايئ ،التعارض ال)ائدر يا ،الغيار ذا
عئ ،يلتند في تعرضئ الذي يدعيئ لم ءأ ئنلنيك للاب سعئ ،اذا الءأ يلجلداي ل ت البيع سم اعتلب بعد البيع.

 -2ضيئ ،التزام البئعع تجئ الي تري ليس يءدداي بزي ،لانيئ ال سبدي.
 -3ضيئ ،التزام البئعع تجئ الي تري ا يقب التجزعة سل اانقلئم.

 -4ي ترط لتءقأ ضيئ ،البئعع س ،يعل ،لبب االتءقئأ الذي يدعيئ الغير لئبقئي عمم عقد البياعك سل نئ اعئي عا ،فعا
البئعع ذا عئ ،لبب االتءقئأ د ءدث بعد البيع.

ليرجااع اتفاائأ الفقاائ اإللاااليي لالقاائنل ،الياادني األردنااي لاام س ،ي)اادر القاائنل ،الياادني األردنااي ااال ال اريعة اإللاااليية

لالفقئ اإللاليي اليلتيد ينبئ.

املطلب الرابع :انتقال االلتزام بطناى عدم التعرض الشدصـي وضـناى عـدم التعـرض الصـادر مـو
الغري إىل اخللف العام واخللف اخلاص.
نتنئل اذا اليلضلع في الفقئ اإللاليي ثم في القئنل ،اليدني األردني.

أوالا :في الفقو اإلسالمي.
لا ينتق

الرث لام ذياة الالارثك
الرث فاال تنتقا ديال ،الي ا
ي ،اليقرر في ال ريعة اإللاليية س ،ذية اللارث يلتقمة ع ،ذية الي ا

اليلرث ي ،يئ ا بعد لداد يئ عمم الترعة ي ،ديل،ك فئللرثة ا يمزيل ،بلداد ديال ،يالرثبم
لم اللارث يئ ترعئ ا

ي ،سيلالبم الًئ)ة.

اليلرث في ءيئتئ يئاي ألءد لرثتئ دل ،لجئ ءأك فإ ،لملارث س ،يلترد اليبيع ي ،الي تريك للايس لمي اتري
لاذا بئع ا

الرثك للمي ااتري س ،يرجااع عماام
س ،ياادفع دعاالو الالارث بءجااة ضاايئ ،عاادم التعاارض؛ أل ،ذيااة الالارث يلااتقمة عاا ،ذيااة اليا ا
الترعة بضيئ ،االتءقئأك ليطئلب بثي ،اليبيع لالتعليضئت اليلتءقة لئ لم اذا األلئس.

لاذا عئنت الترعة د ليت عمم اللرثةك فإ ،لمي تري س ،يرجع بضيئ ،االتءقئأ عمم اللرثةك لفي ءادلد يائ آ

لم ع لاءد ينبم ي ،سيلا الترعةا75و.

لعميائ فاإ ،التازام البائعع بضايئ ،عادم التعارض ال ً)اي ا ينتقا لام الًماف العائمك لاام اللرثاةك لاذا بائع اًص عقائ اير

ييملعئي لئك ثم ئم داع ،البئعع بئلتنفيذ عمم سيلا اليدي ،االبئععو بيئ في ذل ،يئ بئعئ يا ،عقائر لام ياتم تلاجيمئ رلاييئي لادو داعارة

األراضيك فإ ،الي تري ا يلتطيع س ،يءتج عمم الداع ،بأنائ يمتازم عا ،يدينائ بعادم التعارض؛ أل ،التازام البائعع بعادم التعارض
ا ينتق

لم الًمف الًئص لال الداع،ا76و.
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التعرض للنشرتي وضنانات عدم التعرض ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عقئر ييملعئي لئ ثم سل)ام بائ آلًارك لبعاد لفائة اليل)اي ائم اليل)ام لائ بتلاجي العقائر اليل)ام
لاذا بئع ًص
اي

بئ بئليئ عياالي بئلل)اية با س ،يلاج الي اتري العقائر بئلايئك فإنائ لايس لمي اتري س ،يءاتج عمام اليل)ام لائ بأنائ يمتازم

بضاايئ ،ع اادم التعاارض ع اا ،الباائعع ليل ااترد يناائ العق اائر؛ أل ،االت ازام بئلض اايئ ،لاام ينتقا ا ياا ،اليل) ااي لاام اليل) اام ل اائك
قدم في رجلعئ ببذا الءأ عمم اليل)م لئك فال يأًاذ اليل)ام لائ العقائر ا
لي ّ
للمي تري س ،يرجع بئلتعليض عمم الترعةك ُ
ذا عئ ،البئ ي ي ،سيلا الترعة يفي بئلتعليضك فيتم دفع يية التعليض لالديل ،األًرو ي ،الترعةك فإ ،بقي ي ،الترعاة
يئ فتنفذ الل)ية بيقدار ثمث يئ بقي ي ،الترعة ا77و.

لاذا يعني س ،االتزام بعدم التعرض ال ً)ي ا ينتق لم الًماف الًائص لاال اليل)ام لائك ليائ منائ يا ،عادم انتقائ
ضيئ ،التعرض ال ً)ي لم الًماف العائم االلرثاةو لالًماف الًائصك ينطباأ عمام ضايئ ،عادم التعارض ال)ائدر يا ،الغيار
فإنئ ا ينتق سيضئي ي ،البئعع لم الًمف العئم لالًمف الًئص ا78و.

ثانيا :في القانون المدني األردني.

لاام ياانص القاائنل ،الياادني األردنااي عماام انتقاائ االتازام بضاايئ ،عاادم التعاارض ال ً)ااي لضاايئ ،عاادم التعاارض ال)اائدر

ي ،الغير لم الًمف العئم سل الًمف الًئصك لليئ عائ ،القائنل ،اليادني األردناي اد الاتيد سءعئيائ يا ،ال اريعة اإللااليية فاإ،
لعلتئ ع ،اذ اليلألة يد عمم س ،سءعئم ال ريعة اإللاليية اي اليعتيدة في اذ اليلألة ا79و.

اخلامتة.
النتائج:

 -1ي ،يقتضيئت عقد البيع التزام البئعع بضيئ ،ءأ الي تري في اانتفئع بئليبيع انتفئعئي عئيالي لائدعئي ليريءئي.
 -2يجب عمم البئعع س ،ا يتعرض لمي تري تعرضئي يئديئي سل ئنلنيئي.

 -3يجب عمم البئعع س ،يضي ،لمي تري عدم تعرض الغير لئ تعرضئي ئنلنيئي.

 -4ضيئ ،البئعع بعدم التعرض لمي تري ير ئب لالنقلئم سل التجزعةك لال التزام ير يؤ ت.
 -5ضيئ ،البئعع بعدم التعرض ينبغي لتءققئ س ،يعل ،الءاأ الاذي يدعيائ الغيار لائبقئي عمام البياع سل اءقائي لائ اد ن اأ
بفع البئعع.

 -6س ،يعل ،اذا االتزام سبديئي يؤ تئي.
 -7التزام البئعع ا ينتق

لم الًمف العئم لالًمف الًئصك للمي تري ءأ الرجلع بضيئ ،االتءقئأ عمم اللرثة.

اهلوامش.
ا1و الارازيك يءيااد باا ،سبااي بعاارك عبااد القاائدر الارازي ات 666هوك مختتتار الصتتااح دار العتاائبك بياارلتك 1967ك اط1وك ص424ك
يئدة عرض.

ا2و الزبيديك يءيد يرتضم الءلينيك تاج العروس من اواىر القاموسك تءقيأ :ي)طفم ءجئزي ،لعبد اللتئر سءيد فراجك دار
الجي ك يطبعة ءعلية العليتك 1977مك اط1وك ج8ك ص 2549ك ف) الدا اليبيةك يع العي ،اليبيمة.
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ا3و الرازيك مختار الصااحك ص 462ك يئدة عبد.

ا4و اباا ،ينظاالرك جياائ الاادي ،يءيااد باا ،يعاارمك لستتان العتتربك دار )اائدر -بياارلتك اط1وك ج12ك ص419ك باائب العاائف ف) ا
الدا اليبيمة.

.،
ا5و الرازيك مختار الصااحك ص223ك يئدة َد َر َ

ا6و اب ،ينظلرك لسان العرب ج12ك ص53ك بئب القئف ف) الءئب اليبيمة لالرازي :يًتئر ال)ءئحك ص146ك يئدة ءقأ.

ا7و الزءيمي :لابةك العقود المسماة في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي والقانون المدني األردني دار الفعرك بيرلتك 1987ك
اط1وك ص .68

ا8و العلاائنيك عااالب الاادي ،باا ،يلااعلد ات 587هوك بتتدائع الصتتنائع فتتي ترتيتتب الش ترائعك بياارلتك دار العتاائب العرباايك اد .طوك
1982مك ج5ك ص.243

ا9و العلئني :بدائع الصنائع ج5ك ص .244

ا12و اب ،جزوك يءيد ب ،سءيد ات 741هوك القوانين الفقيية) دار العتب العمييةك بيرلتك ص.169
ا11و اليرداليك عمي ب ،لمييئ ،ات 885هوك اإلنصاف في معرفة الرااح من الخالف تءقيأ :يءياد الفقايك دار ءيائب التاراثك
بيرلتك ج4ك ص.458

ا12و اليئلرديك عمي يءيد ب ،ءبيب ات 452هوك الااوي الكبير في فقتو متذىب اإلمتام الشتافعي دار العتاب العميياةك بيارلتك
اط1وك 1919مك  ،ج17ك ص.295

ا13و الليلطيك جال الدي ،عبد الرءي ،ب ،سبي بعر ات 911هوك اإلشباه والنظائر دار العتب العمييةك بيرلتك اط1وك 1992م.

ا14و ءيادر عمااي ات 1353هوك درر الاكتام شتترح مامتتة األاكتام تعريااب :فبياي الءلااينيك دار العتاب العميياةك بياارلت اد .طك
بك توك ج4ك ص.152

ا15و الزءيميك لابئك العقود المسماة في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي والقانون المدني األردني ص .68
ا16و الزر ائك ي)ااطفم سءيااد الزر اائ ات 1422هوك العقتتود المستتماة فتتي الفقتتو اإلستتالمي عقتتد البيتتع دار القماامك دي ااأك اط2وك 1433هك
ص.114

ا17و الزعبيك يءيد يللفك العقود المسماة :شرح عقد البيع في القانون المدني األردنتي دار الثقئفاةك عيائ،ك اط1وك 2226مك
ص.332

ا18و اللرءئ،ك عدنئ،ك شرح ااكام العقود المسماة دار لاع ك عيئ ،اط1وك 2225مك ج1ك ص.249
ا19و اليئلرديك الااوي الكبير ج17ك ص.295

ا22و الفضااميك ينااذر الفااتالليك شتترح القتتانون المتتدني دار الثقئفااةك عياائ،ك اط2وك 1995مك ص .128لالعبياادي :عمااي ااائد ك
العقود المسماة البيع واإلياار وقانون المالكين والمستأارين دار الثقئفةك عيئ ،اط1وك 2229مك ص.111

ا21و ايعة اليءئلبة لاليراجعة لميؤللئت اليئلية اإللاليية :اليعئيير ال رعيةك معيار اإلاارة المنتيية بالتممك فقرة .2/2/4
ا22و فرجك تلفيأ ءل،ك الوايز في عقد البيع الدار الجئيعيةك القئارةك اد.طو 1988مك ص.122

ا23و اللانبلريك عباد الاارزاأ ات 1391هوك الوستيط فتتي شترح القتتانون المتدني دار ءيائب التاراث العربايك بياارلتك اد .طك ب.
توك ج4ك ص .628لفرجك الوايز في عقد البيعك ص.122

ا24و العبيديك العقلد اليلايئةك البيع واإلياار وقانون المالكين والمستتأارين ص .11لاللارءئ :،شترح أاكتام العقتود المستماةك
ج1ك ص.251

ا25و الزعبيك العقود المسماة شرح عقد البيع في القانون العربي األردني ص .337لاللرءئ،ك شرح أاكام العقود المسماة ج1ك
اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (1441 ،)2ي2020/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 533

15

Published by Arab Journals Platform, 2021

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 16 [2021], Iss. 2, Art. 18

التعرض للنشرتي وضنانات عدم التعرض ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ص.251
ا26و فرجك الوايز في عقد البيع ص .121لاللنبلريك الوسيط في شرح القانون المدني ج4ك ص.629
ا27و الاريدة الرسمية صادرة بتاريخ 3333/8/3م ر م ال)فءة 2645ك لا يلجد ر م لمجريدة الرليية.

ا28و الفضميك شرح القانون المدني األردني ص  .128لاللرءئ،ك شرح أاكام العقود المسماة ج1ك ص.252

ا29و ا ازيمك ربءااي يءياادك ضتتمان التعتترض واالستتتاقا فتتي عقتتتد البيتتع رلاائلة يئجلااتيرك جئيعااة النجاائح اللطنيااةك فملااطي،ك
2227مك ص.27

ا32و سبل دللك بدر يءل،ك ضمان التعرض واالستتاقا فتي عقتد البيتع فتي القتانون المتدني األردنتي رلائلة يئجلاتيرك الجئيعاة
األردنيةك األرد،ك 2222م.

ا31و الاريدة الرسمية صادرة بتاريخ  3333/8/3ر م ال)فءة 2645ك لا يلجد ر م لمجريدة الرليية.

ا32و اللنبلريك الوسيط في شرح القانون المدني ج4ك ص .645لال عيبيك يءيم يءيد ءلي،ك استاقا المبيع لمغير رلئلة
يئجلتيرك جئيعة عد،ك اليي،ك 2226مك ص16ك .18

ا33و المصادر السابقة.
ا34و ءيدرك درر الاكام شرح مامة األاكام ج4ك ص.152

لجئب فيبئ تعرض فقبئب الءنفية لال ائفعية لادعلو التعارضك فبينالا يعنئاائ ل ارلطبئك للام تتعارض الياذااب األًارو لادعلو

التعرضك لتليم اذ الدعلو عند الءنفية بدعلو دفع التعرضك لعند ال ئفعية دعلو اليعئرضة .ينظر :رح درر الاكتام
ج4ك ص  .153لاليئلردي :الءئلي عمبيرك  .295/17لينظاار :طالفءااةك يءيااد يءياالدك دعتتوم منتتع التعتترض فتتي الفقتتو
اإلسالمي والقانون الوضعي يجمة درالئتك الجئيعة األردنيةك يجمد 36ك 2229م.

ليئلااي،ك يءيااد نعاايمك نظري تة التتدعوم بتتين الشتتريعة اإلستتالمية وقتتانون المرافعتتات المدنيتتة والتااريتتة دار عاائلم العتاابك

الريئضك اطبعة ًئ)ةوك 2223مك ص248ك .249
ا35و الليلطيك األشباه والنظائرك ص.527
ا36و اليئلرديك الااوي الكبير .295/17

ا37و ايعة اليءئلبة لاليراجعة لميؤللئت اليئلية اإللاليية اليعئيير ال رعيةك الينئيةك البءري،ك يعيئر العلارض الطئرعةك ر م .3/5
ا38و ايعة اليءئلبة لاليراجعة لميعئيير ال رعية :اليعئيير ال رعيةك يعيئر اليرابءة لآلير بئل رابك .1/5/2

ا39و تءديااد ياادة التقاائدم التااي ن)اات عميباائ يجمااة األءعاائم العدليااةك لسًااذ بباائ القاائنل ،الياادني األردنااي يااأًلذ ياا ،يااذاب الءنفيااة.
ينظر :ءيدرك شرح مامة األاكام العدليةك اط4وك ص.261

ا42و ءيدرك شرح مامة األاكام العدليةك ج4ك ص.279
ا41و الجريدة الرليية )ئدرة تئريفك .1976/8/1

ا42و الجبلريك يئلي ،يءيدك الوايز في شرح القانون المدني دار الثقئفة لمن ر لالتلزيعك عيئ،ك اط2وك 2211م.
ا43و ايعة اليءئلبة لاليراجعة لميؤللئت اليئلية اإللاليية :المعايير الشرعيةك يعيئر العلارض الطئرعة فقرة ر م .3/5
ا44و الجريدة الرليية )ئدرة بتئريف .1976/8/1

ا45و الجريدة الرليية )ئدرة بتئريف 1976/8/1م.
ا46و اللنبلريك الوسيط في شرح القانون المدنيك ج4ك ص.633

ا47و اللاارءئ،ك شتترح أاكتتام العقتتود المستتماةك ج1ك ص .252لالزعبااي العقتتود المستتماة شتترح عقتتد البيتتع فتتي القتتانون المتتدني
األردنيك ص.342
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ا48و المرااع السابقة.

ا49و ئلمك يءيد ءل،ك المواز في عقد البيع دار الجئيعة الجديدة لمن رك اإللعندريةك اد.طوك 1996مك ص .275لسبل ازيمك
يءيد عبد اهللك التزام البائع بضمان المبيع وا أاكام التشريع المغربي مقارنتا بالتشتريع األردنتيك جئيعاة الءلا ،الثائنيك

الدار البيضئبك 1984مك ص.52

ا52و اللبلريك الوسيط في شرح القانون المدنيك ج4ك ص.634

ا51و نئ)رك جئلم عميك ضمان التعرض واالستاقا في العقودك دار النبضة العربيةك القئارةك اط2وك 1999مك ص.127
ا52و الزعبيك العقود المسماةك ص 343ك 345ك لاللرءئ :،أاكام العقود المسماةك ج1ك ص.253
ا53و العبيديك العقود المسماة البيع واإلياار وقانون المالكية والمستأارينك ص.129-128
ا54و عمي ءيدرك درر الاكام شرح مامة األاكامك ج4ك ص.152

ا55و اليير يناائنيك برااائ ،الاادي ،سباال الءلاا ،عمااي باا ،سبااي بعاار باا ،عبااد الجميا ا593هوك اليدايتتة شتترح بدايتتة المبتتتدي القاائارةك
يعتبة ي)طفم البئبي الءمبيك االطبعة األًيرةوك ج4ك ص.35

ا56و الير ينئنيك اليداية ج4ك ص.35
ا57و الير ينئنيك اليداية ج4ك ص.37
ا58و الير ينئنيك اليداية ج4ك ص.37
ا59و اليئلرديك الااوي الكبيرك ج17ك ص.295

ا62و ايعة اليءئلبة لاليراجعة لميؤللئت اليئلية اإللالييةك المعايير الشرعيةك يعيئر العلارض الطئرعة عمم االتزام فقرة .3/5
ا61و اليير ينئنيك اليداية ج3ك ص.68

ا62و ايعة اليءئلبة لاليراجعة لميؤللئت اليئلية اإللالييةك المعايير الشرعيةك يعيئر اإلجئرة الينتبية بئلتيمي ،فقرة .2/1/7
ا63و المراع الساب .

ا64و اللنبلريك الوسيط في شرح القانون المدني ج4ك ص .632لاللرءئ :،شرح ااكام العقود المسماة ج1ك ص.253
ا65و الجريدة الرلييةك )ئدر بتئريف .1976/8/1

ا66و الجريدة الرلييةك )ئدرة بتئريف .1976/8/1
ا67و اللنبلريك الوسيط في شرح القانون المدني ج4ك ص.646

ا68و نئ)اارك ضتتمان التعتترض واالستتتاقا فتتي العقتتودك ص .252لسباال دلاال :ضتتمان التعتترض واالستتتاقا فتتي عقتتد البيتتع فتتي
القانون المدني األردني ص.76

ا69و الزعبيك العقود المسماة شرح عقد البيع في القانون المدني األردني ص .346لالفضميك الوايز في العقود المدنيةك ص.112
ا72و الزءيماايك العقتتود المستتماة فتتي قتتانون المعتتامالت اإلمتتاراتي والقتتانون المتتدني األردنتتيك ص .84لسباال دلاالك ضتتمان التعتترض
واالستاقا في عقد البيع في القانون المدني األردنيك ص.84

ا71و الزعبايك العقود المسماة :شرح عقد البيع فتي القتانون المتدني األردنتيك ص .347لسبال دلالك ضتمان التعترض واالستتاقا
في عقد البيع في القانون المدني األردنيك ص.83

ا72و لبأ ذعر اليئدة في يقدية اذا النلع ي ،التعرض القئنلني.
ا73و الزءيماايك العقتتود المستتماة فتتي قتتانون المعتتامالت اإلمتتا ارتي والقتتانون المتتدني األردنتتيك ص .84لسباال دلاالك ضتتمان التعتترض
واالستاقا في عقد البيع في القانون المدني األردنيك ص.84

ا74و فرحك الوايز في عقد البيعك ص .129لالفضميك الوايز في العقود المدنية ص.112
اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (1441 ،)2ي2020/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 333

17

Published by Arab Journals Platform, 2021

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 16 [2021], Iss. 2, Art. 18

التعرض للنشرتي وضنانات عدم التعرض ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا75و دالدك سءيااد يءيااد عماايك الاقتتو المتعمقتتة بالتركتتة فتتي الفقتتو والقتتانونك عياائ،ك ل ازرة األل اائفك اط1وك 1982مك ص.81
لالجبلريك المبسوط في شرح القانون المدنيك ج2ك ص.2-23

ا76و اللنبلريك الوسيط في شرح القانون المدنيك ج4ك ص.633

ا77و طئءل،ك نبي عيئ الدي،ك أاكام المواريث في الشريعة اإلسالميةك جدةك يعتبة الًديئتك اط1وك 1984مك ص.23
ا78و نئ)رك ضمان عدم التعرض واالستاقا في العقودك ص293ك .295

ا79و الزعبيك العقود المسماة شرح عقد البيع في القانون المدني األردنيك ص.342
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