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 االهداء

ال يطيب الليل اال بشكرك وال يطيب النهار اال بطاعتك وال تطيب اللحظات اال بذكرك  إلهي)

 وال تطيب االخرة اال بعفوك(

الى من كلله هللا بالهيبة والوقار الى من علمني العطاء بدون انتظار الى من احمل اسمه 

فها بعد طول انتظار بكل افتخار، ارجو من هللا ان يمد في عمرك لترى ثمارًا قد حان قطا

 وستبقى كلماتك نجوم اهتدي بها اليوم وفي الغد والى االبد.

 "والدي الغالي"

 الى من رأتني بقلبها قبل عينها الى من كان دعائها سر نجاحي.

 "أمي الحبيبة"
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 شكر وتقدير

الشــكر  ايــات أســمي أقــدمس بــد لنــا ونحــل نخطــوا خطواتنــا اسخيــرل فــي مرالــة الماجســتير ا  

والتقدير الى الذيل املوا اقدس رسالة في الحيال وكل مل قام بمساعدتي مل اجل انجـا  ذـذ  

 تجا  ماقدمو . عرفانا بالجميلالرسالة المتواضعة 

المتمثلــة فــي عميــد ال ليــة  -جامعــة اسســراب  -الــى اســاتذتي فــي كليــة الحقــو   واتقــدم بالشــكر

 وأعضاب الهيئة التدريسية ال رام.

بجزيــل الشــكر وعاــين اسمتنــا  الــى اســتاالي الــدكتور ســالم مشــعل علــى مــا بذلــ  مــل  واخــ 

 جهود خالل اشراف  المتواصل على ذذ  الرسالة.

الـــى اسســـاتذل اسجـــالب اعضـــاب لجنـــة المناقشـــة ال ـــرام علـــى تفضـــلهن بقبـــول  واتوجـــ  بالشـــكر

 مناقشة ذذ  الرسالة.
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 الرحمن الرحيم بسم هللا

 

ْعنِّي أَْن أَْشُكَر نِّْعَمتََك الَّتِّي أَْنعَْمَت  ِّ أَْوزِّ )َرب 

 تَْرَضاهُ  َصالًِّحا أَْعَملَ  َوأَنْ  َوالَِّديَّ َعلَيَّ َوَعلَى 

ْلنِّي كَ فِّي  بَِّرْحَمتِّكَ  َوأَْدخِّ بَادِّ يَن( عِّ الِّحِّ  الصَّ

صدق هللا 

 العظيم
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وذـــو مـــل اعثـــر العقـــود انتشـــارا ، العقـــود فـــي التعامـــل ومـــل اذمهـــا  اقـــدميعـــد عقـــد البيـــع مـــل   
اص والمؤسســات ا  خيســتطيع مــل خاللهــا اسشــل ا واســتعماس ، وســبب اللــك يعــود الــى انــ  اد

فضــال عــل انــ  يمثــل فــي الات الوقــت وســيلة ذامــة تمكــل ، علــى ابلــب ااتياجــاتهن  ايحصــلو 
 ارفـةاسفراد مل بيع ما س يحتاج الي  ، او اتى تمكن  مل  يادل ثروت  في اال امتهل البيـع 

عقـود المسـمال ، كمـا ا  فقهـاب ل  ، ودليل اللك ا  معان القوانيل قد نامت البيع في طليعـة ال
بــ  ويتوســعو  بشــرم ااكامــ  وقواعــد  ويعتبرونــ  اصــال فــي عقــود  يبــدأو  الشــريعة اسســالمية 
 المعاوضات المالية .

وس تنتقـل مل يـة المبيـع مـل البـائع الـى  البيـع،عمليـة  طرفـاويعد كـل مـل البـائع والمشـتري ذمـا 
وعلى الربن مل اللك فقد يحصـل ا  يبيـع الشـخ  المشتري اس االا كا  البائع مال ا للمبيع ، 

يمل ــ  وبهــذ  الحالــة ن ــو  امــام ااــد تصــرفات الفضــولي ، وذــو مــا يســمى فــي القــانو  س مــاس
 المدني اسردني بيع ملك الغير .

ف يــال سنســا  ا  يبيــع مــا س  العملــي،يمل ــ  يثيــر مشــكلة فــي الواقــع  وبيــع الفضــولي لمــال س
ذـذ  ل ذـذ  الحالـة فـي اياتنـا العمليـة قـد فـرض علـى المشـرع تناـين يمل   ؟ اس ا  ادوث مث

الـى ا  بيـع الفضـولي يتنـافى  البااـث العملية ، ومل خالل ذذ  الدراسة المتواضعة قد توصل
مع الطبيعة القانونية لعقد البيع س  الغاية مل عقد البيع ذي نقل المل ية في الحال ودو  ا  

 ت و  معلقة على اي شرط. 

عمـــا تســـتهدف ذـــذ  الدراســـة المتواضـــعة الـــى ابـــرا  كـــل مـــل موقـــال الفقـــ  اسســـالمي وموقـــال 
ايــث رهــر خــالف بــيل فقهــاب الشــريعة اسســالمية اــول بيــع الفضــولي ففريــق مــنهن  التشــريع،

الذبوا الى تحرين ذذا البيـع اي بطالنـ  ، والفريـق اسخـر الذـب الـى توقيـال البيـع علـى اسجـا ل 
 .ذو ا  ذذا البيع موقوف على اسجا ل مل المالك ، والراجح 
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فالقانو  المدني المصـري اعتبـر بيـع ملـك  خالفا،قد اثار  اما الوضع القانوني لبيع ملك الغير
، امــا التشــريعات التــى ســارت علــى نهــج الفقــ  اسســالمي علــى اسجــا ل   موقــوف الغيــر بيــع 

 القابل لألبطال .العقد ومنها التشريع اسردني والتشريع العراقي فقد اخذت بنارية 
  


