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  ضمان جودة المنتج في

  بیوع السیارات وأثره

  دراسة فقھیة قضائیة

  . مشعل بن صالح بن عبد هللا المھیلب

قسم الفقھ ، كلیة المزاحمیة ،  جامعة الملك سعود ، الریاض ، المملكة العربیة 

  .السعودیة

  malmuhaylib@ksu.edu.sa:لبرید الجامعي ا

  : ملخص البحث 

- یتناول ھذا البحث موضوع ضمان جودة المنتج في بیوع السیارات وأثره 

حیث قامت وزارة التجارة واالستثمار في المملكة العربیة  -دراسھ فقھیة قضائیة 

مستھلكین تتضمن السعودیة بتقدیم الئحة وسیاسة تحدد التزامات وكالء السیارات تجاه ال

تحقیق السلعة ألغراضھا ، مع ضمان جودة المنتج في وسائل النقل الحدیثة ، وخلوھا من 

  .العیوب 

  -:ویشتمل البحث على مقدمة وأربعة مباحث ، وخاتمة تتضمن أھم النتائج ، ومنھا 

إذا ظھر العیب في السیارة بعد الشراء باالستعمال ، وكان ھذا العیب لیس مؤثًرا 

جوھریا وكان ھذا العیب یرجع إلى سبب قائم عند الوكیل فإن الوكیل مطالب وال 

  .بإصالح العیوب

وأما إذا كان العیب مؤثًرا وجوھریا كقیام الوكیل بیع سیارة تفتقد لشروط السالمة 

  .واألمان وال یمكن تدارك إصالحھ فللمشتري الحق في فسخ البیع 

رك تغییر زیت المحرك حتى أدى إلى وأما إذا أھمل المشتري فحص سیارتھ أو ت

  .خلل في المكینة فیعد فعلھ مسقطا لحقھ في الضمان 

 .  الجودة ، المنتج ، الضمان ، السیارات ، جودة الصنع  :الكلمات المفتاحیة 
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Abstract:  

This research examines the rule of virtue related to the 
worship first of related to its place or time; whereas the 
researcher examined the extended concept of the virtue 
meaning that is a synonym for recommended deed, Sunnah, 
recommendable, and what is not deemed a pillar or 
requirement.  

This research plan includes an introduction, two topics, 
and a conclusion that includes the most significant results as 
follows: the origin requires to do worship including virtues and 
integrity, but if the man can not combine between the same 
cult and what is related to its place, he shall consider to give 
priority to the essence of the worship, for example, if the 
injector fears to miss Salah al Jama'ah if he reperform 
ablution at the beginning of the prayer time, then the priority 
shall be given to Salah al Jama'ah and eliminate supervening 
event.   

It is an exception to the general rule that there is a text 
determined the excluded one from the standard rule or the 
existence of an interest or need prevented to include the 
excluded question to the standard rule. 

Keywords : Quality, Product, Insurance , Cars, Build 
Quality. 
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  م ا ارن ارم

إن الحمد � نحمده ونستعینھ ونستغفره،ونعوذ با� من شرور أنفسنا،ومن سیئات 
أعمالنا،من یھده هللا فال مضل لھ،ومن یضلل فلن تجد لھ ولیا مرشدا،وأشھد أن ال إلھ إال 

  .هللا وحده ال شریك لھ،وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ صلى هللا علیھ وسلم
ن اإلسالمي دین شامل،شمل جمیع نواحي الحیاة وشعبھا بأحكامھ فإن الدی

وتعلیماتھ،ولم یترك أمرا من أمور الدین والدنیا إال أوضحھ غایة اإلیضاح،وبینھ غایة 
البیان،متمثال ذلك في قواعده اإلجمالیة،وأحكامھ الجزئیة التفصیلیة،ولقد تضمنت 

  .إزالة الضرر عن المتعاقدینتشریعات ھذا الدین وجوب رد الحقوق إلى أھلھا،و
وقد قامت وزارة التجارة واالستثمار بتقدیم الئحة وسیاسة تحدد التزامات وكالء 

تتضمن تحقیق السلعة ألغراضھا،مع ضمان  –المشترین  –السیارات تجاه المستھلكین 
  .جودة المنتج في وسائل النقل الحدیثة،وخلوھا من العیوب

الوكیل بھذه اإلجراءات الالزمة لضمان جودة وبناء على ما سبق متى ما أخل 
المنتج في بیوع السیارات،فإنھ سیكون مسؤوال أمام المشتري عن التزاماتھ العقدیة إال إذا 
حصل العیب عند المشتري كوقوع الحادث والسیارة تحت تصرفھ،أو إھمالھ كعدم 

  .التزامھ بتعلیمات االستعمال فقد برأ الوكیل من التزامھ
عد ھذه المقدمة القصیرة سأسلط الضوء في بحثي على بعض التطبیقات ثم إني ب

القضائیة التي تتعلق بضمان جودة المنتج،والخلل المصنعي،وكیفیة إثبات ذلكفي القضاء 
  .السعودي،ومدى توافقھ مع التأصیل الفقھي،األمر الذي یقتضي فھما فقھیا قضائیا دقیقا

  :أھداف البحث
  :قاء الضوء على عدة أھدف منھاتھدف ھذه الدراسة إلى إل

 .دراسة شروط ضمان جودة المنتج عند الوكیل
 .االھتمام بحقوق المشتري وعدم ضیاع حقوقھ

 .بیان جملة من التطبیقات القضائیة في ضمان جودة المنتج
  :أسئلة البحث

 ما حكم الضمان من حیث األصل؟
 تثمار؟ما شروط ضمان جودة المنتج في الئحة وزارة التجارة واالس

 ھل ضمان جودة المنتجمحددة بمدة أم ال؟
 ما اآلثار المترتبة عند إخالل الوكیل في ضمان جودة المنتج؟

  من یتحمل تكالیف نقل السلعة عند طروء العیب؟
  :أھمیة البحث وأسباب اختیاره

  :تكمن أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره إلى عدة أمور

لقضایا بین الوكیل والمشتري في النزاع في أھمیة البحث للقضاة حینما ترد علیھم ا-١
 .الضمان،وطروء العیب وغیرھا



  ضمان جودة المنتج في بیوع السیارات وأثره دراسة فقھیة قضائیة
  

- ١٥٠٦ - 

 

،وال یخفى حاجة الناس إلى -خاصة في باب الضمان  -تعلقھ بالمعامالت المالیة  -٢
 .تبیان أحكامھا لیكونوا على بصیرة من أمر دینھم

مشتري االنفتاح الكبیر الذي شھدتھ األسواق،وكثرة التعامل بین وكالء السیارات و -٣
 .السلعة،وما یترتب على ھذا التعامل من خصومات ونزاع

 .االنفتاح الكبیر الذي شھدتھ التجارات،وظھور أھمیة ضبط األحكام والحقوق -٤
توافق الرغبة الشخصیة في البحث بموضوع یتعلق بالمعامالت مع حاجة  -٥

 .المكتبات إلى إثراء ھذا النوع من المواضیع الحیة المعاصرة
  :لسابقةالدراسات ا

بعدالبحث واالطالع على تتبع الدراسات السابقة المتعلقة بھذا البحث بسؤال 
المختصین،والنظر في فھارس المكتبات المركزیة في الجامعات،ومراكز 
البحوث تبین لي من خاللھا عدم وجود دراسة علمیة سابقة تناولت ھذا 

  .الموضوع
  :منھج البحث وإجراءاتھ

األحكام الفقھیة المتعلقة بضمان جودة المنتج الذي أصدرتھ یعنى ھذا البحث بدراسة 
وزارة التجارة واالستثمار في المملكة العربیة السعودیة،مع ذكر بعض األحكام القضائیة 

  .المتعلقة بضمان جودة المنتج،وتحلیلھا
  :أما إجراءاتي في البحث فتتلخص فیما یلي

قاً قبل بیان حكمھا؛ لیتضح المقصود أقوم بتصویر المسألة المراد بحثھا تصویراً دقی-١
 .- إن احتاجت المسألة إلى تصویر–من دراستھا 

 .ذكر مختصر وفحوى الحكم القضائي المتعلقة بالمسألة،ومكانھ،وتاریخھ-٢
- إذا كانت المسألة من مواضع االتفاق،فإني أذكر حكمھا مقروناً بالدلیل،أو التعلیل-٣

 .ة،مع التوثیق من مظانھ المعتبر- إن وجد ذلك
 .أقوم بتوثیق األقوال من مصادرھا األصلیة-٤
 ، وتوثیقاً  ، وجمعاً  ، تحریراً ؛  والمراجع األصلیة االعتماد على أمھات المصادر،-٥

 .وتخریجاً 
 .التركیز على موضوع البحث،وتجنب االستطراد -٦
أقوم بعزو اآلیات وذلك بذكر اسم السورة،ورقم اآلیة في الحاشیة،وذلك بعد  -٧

 .رسمھا بالرسم العثمانيضبطھا بالشكل،و
أقوم بتخریج األحادیث،التي ترد في أثناء البحث من مصادرھا األصلیة،وإثبات  -٨

الكتاب والباب،ورقم الحدیث إن كان وإال ذكرت الجزء والصفحة،وبیان ما ذكره 
فإن كان الحدیث  -إن لم تكن في الصحیحین أو أحدھما-أھل الشأن في درجتھا 
 .ني أكتفي بعزو الحدیث إلیھما،أو إلى أحدھمافیھما،أو في أحدھما فإ

عند التوثیق في الھامش أوثق المرجع بطریقة التوثیق الكامل في أول مرة،ثم  -٩
 .أكتفي بذكر الكتاب،ومؤلفھ،ورقم الجزء،والصفحة
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توثیق المعاني اللغویة من معاجم اللغة المعتمدة،وتكون اإلحالة علیھا  -١٠

 .بالمادة،والجزء،والصفحة
 وعالمات الترقیم، والخط، ، وقواعد اإلمالء ، نایة بقواعد اللغة العربیةالع -١١

وألقوال  ولألحادیث الشریفة واآلثار، عالمات التنصیص لآلیات الكریمة،:ومنھا
 .وتمییز العالمات أو األقواس فیكون لكل منھم عالمتھ الخاصة العلماء،

 .توصل إلیھا من خالل البحثتكون الخاتمة متضمنة أھم النتائج والتوصیات التي أ -١٢
أترجم ترجمة مختصرة لألعالم الذین یرد ذكرھم في البحث دون المشھورین  -١٣

كالخلفاء األربعة،واألئمة األربعة،والمعاصرین،ومن كان مشھوراً فقد أغنت 
  .شھرتھ عن ترجمتھ

 :فھرس المراجع -١٤
النشر،مع  ویذكر فیھ اسم الكتاب ومؤلفھ،وتاریخ النشر،والناشر،والطبعة،ومكان

  .مراعاة تصنیفھا حسب موضوعھا
 .فھرس الموضوعات -١٥

  :خطة البحث

  .تشتمل على مقدمة،ومبحث تمھیدي،وأربعة مباحث،وخاتمة
 وأسباب اختیاره، ، وأھمیتھ ، عرض الموضوع : وتشتمل على :المقدمة

  .وخطتھ وإجراءاتھ، ومنھج البحث، والدراسات السابقة، وأھدافھ، وأسئلتھ،
تعریف ضمان جودة المنتج،ومدى مشروعیتھ،وفیھ ثالثة :مھیديالمبحث الت

  :مطالب
  .تعریف الضمان لغةواصطالحا:المطلب األول
  .تعریف جودة المنتج لغة اصطالحا:المطلب الثاني
  .مشروعیة الضمان:المطلب الثالث

شروط ضمان جودة المنتج في السیارات عند الوكیل،وفیھ خمسة :األول المبحث
  :مطالب

  .حدوث العیب عند المشتري:األول المطلب
  .عدم التزام المشتري بتعلیمات االستعمال:المطلب الثاني
  .إھمال المشتري في السلعة:المطلب الثالث
  .وقوع الحادث بید المشتري:المطلب الرابع

  .عمل الصیانة غیر المطابقة لتوصیات المنتج:المطلب الخامس
  .مدة ضمان جودة المنتج:المبحث الثاني

  .تكالیف نقل السلعة عند طروء العیب:بحث الثالثالم
 .اآلثار المترتبة عندإخالل الوكیل في ضمان جودة المنتج:المبحث الرابع
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  املبحث التمهيدي

 تعريف ضمان جودة املنتج،ومدى مشروعيته

  :وفیھ ثالثة مطالب

  اطب اول

طوا  نف ار  

  :تعریف الضمان لغة
الضاد والمیم والنون أصل صحیح،وھو جعل الشيء في ) نضم: (الضمان لغة

  .)١(شيء یحویھ،من ذلك قولھم ضمنت الشيء إذا جعلتھ في وعائھ
  :وقد أورد علماء اللغة عدة معان للضمان منھا

وضمنتھ الشيء تضمینا فتضمنھ :" جاء في القاموس المحیط:التغریم – ١
  .)٢( "غرمتھ فالتزمھ:عني

) الخراج بالضمان( –صلى هللا علیھ وسلم  –حدیث بھ كقولھ ومعنى الغرامة ورد ال
،والمقصود بالخراج غلة العبد یشریھ الرجل فیستعملھ زمانا ثم یعثر منھ على عیب )٣(

دلسھ البائع فیرده ویأخذ جمیع الثمن،ویفوز بغلتھ كلھا؛ ألنھ كان في ضمانھ،ولو ھلك 
  .)٤(ھلك من مالھ

ِمیُن الكفیل َضِمَن الشيَء وبھ َضْمناً وَضَماناً :" )٥( قال ابن منظور:الكفالة – ٢ الضَّ
َنھ إیاه َكفَّلَھ   .)٦( "َكَفل بھ وَضمَّ

                                      
 ).ضمن(مادة  ١٦١:،مختار الصحاح للرازي ص٣/٣٧٢مقاییس اللغة البن فارس :ینظر) ١( 
  ).ضمن(مادة  ١٦١مختار الصحاح ص :،وینظر١٥٦٤ص:القاموس المحیط للفیروز أبادي) ٢( 

،وأبو داود في سننھ كتاب البیوع،باب فیمن اشترى عبدا فاستعملھ ثم ٤٠/٢٧٢أخرجھ أحمد في مسنده ) ٣( 
،والترمذي في سننھ،كتاب البیوع،باب ما جاء فیمن یشتري العبد ٣/٣٠٤) ٣٥١٠(وجد بھ عیبا،رقم 

الخراج ،والنسائي في سننھ،كتاب البیوع،باب ٣/٥٨١) ١٢٨٥(ویستغلھ ثم یجد بھ عیبا،رقم 
،وصححھ ووافقھ ٢/١٨) ٢١٧٦(،والحاكم في المستدرك،رقم ٧/٢٥٤) ٤٤٩٠(بالضمان،رقم 

،وحسنھ البغوي في شرح السنة ٣/٥٤الذھبي،وصححھ ابن القطان كما في التلخیص الحبیر 
ھذا حدیث حسن صحیح،وقد :" ،وقال الترمذي في سننھ٥/١٥٨،واأللباني في إرواء الغلیل ٨/١٦٣

  .٣/٥٨١" من غیر ھذا الوجھ،والعمل على ھذا عند أھل العلمروي ھذا الحدیث 

 .١٥١األشباه والنظائر البن نجیم ص :ینظر) ٤( 
 اإلفریقي الرویفعي، ، جمال الدین بن منظور األنصاري ، أبو الفضل ، محمد بن مكرم بن علي :ھو) ٥( 

ثم ولي  ، نشاء بالقاھرةوخدم في دیوان اإل ، ھـ٦٣٠ولد بمصر سنة  ، الحجة ، اللغوي ، ،اإلمام
  .ھـ٧١١وعاد إلى مصر فتوفي فیھا سنة  ، القضاء في طرابلس

  .في األدب" مختار األغاني"في اللغة،و" لسان العرب :"من مؤلفاتھ 
  .٧/١٠٨،واألعالم ٦/١٥الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة :ینظر 
 .١٦١مختار الصحاح ص:،وینظر١٣/٢٥٧لسان العرب ) ٦( 
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ضمنتھ المال :ضمنت المال،أي التزمتھ،ویتعدى إلى مفعولین،تقول:تقول:االلتزام - ٣
  .)١(ألزمتھ إیاه:أي

  :تعریف الضمان في اصطالح الفقھاء
  :لمعاني التالیةیطلق الفقھاء الضمان ویراد بھ أحد ا

یطلق جمھور الفقھاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة لفظ الضمان بمعنى  - ١
الكفالة،ویرون أنھما لفظان مترادفان یراد بھما ما یعم ضمان المال،وضمان 
النفس،وضمان الطلب،وذلك عند التزام المكلف بعقد الكفالة،كما أنھم یستعملون 

لك وھو الضمان مطلقا سواء كان بعقد الملتزم،أو لفظ الضمان فیما ھو أعم من ذ
  .)٢(الضرر،أو االعتداء،أو غیره

یطلق الحنفیة الكفالة على ما كان الضمان فیھ بموجب العقد،وتشمل كفالة  - ٢
المال،وكفالة النفس،ویطلقون الضمان على ما ھو أعم فیشمل الضمان بالعقد 

لفظ الضمان على ما ھو أعم من وغیر العقد،فھم متفقون مع الجمھور في إطالق 
  .الكفالة،وضمان المال وغیرھا

وإن حلف ال یكفل عنھ فضمن عنھ حنث ألن الضمان والكفالة :" )٣( قال السرخسي
  .)٤( "تتقارب في االستعمال

بعض الفقھاء یرى عرفا تخصیص الضمان بالمال،وأما الكفالة فیراد بھا الضمان  – ٣
  .)٦( ،والحنابلة)٥(عیةبالنفس،وقد شاع ھذا عند الشاف

وعند التحقیق یتبین لنا أن الضمان في اصطالح الفقھاء یحمل أحد المعنیین 
  :وھما

  .)٧(معنى الكفالة،وھي ضم ذمة الكفیل إلى ذمة األصیل في المطالبة:المعنى األول
  ).٨( أو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنھ في التزام الحق،وھذا معنى خاص

                                      
 .٢/٣٦٤المصباح المنیر :ینظر )١( 
 .٦/٦١٣حاشیة الجمل :ینظر) ٢( 
بلدة في خراسان،ویلقب ) سرخس(محمد بن أحمد بن أبي سھل،أبو بكر،السرخسي من أھل :ھو) ٣( 

بشمس األئمة،كان إماماً في فقھ الحنفیة،عالمة حجة،متكلماً،ناظراً،أصولیاً،مجتھداً في المسائل،سجن 
األمراء،وأملى كثیراً من كتبھ على أصحابھ وھو في السجن،أمالھا من في جّب بسبب نصحھ لبعض 

  .ھـ٤٨٣توفي سنة .حفظھ
  .في أصول الفقھ" األصول"في شرح كتب ظاھر الروایة في الفقھ،و " المبسوط:"من مؤلفاتھ

  .٥/٣١٥،األعالم ٢٠٦،الفوائد البھیة في تراجم الحنفیة ص٢/٢٨الجواھر المضیة :ینظر
 .٩/٣٥المبسوط ) ٤( 
  .٦/٥٨٧،٥٨٨،حاشیة الجمل ٦/٤٦٤الحاوي الكبیر :ینظر) ٥( 

  .٥/١٥٧،اإلنصاف ٧/٧١المغني :ینظر) ٦( 

 .١/٤٦٢معجم لغة الفقھاء :ینظر) ٧( 
  .٧/٧١المغني :ینظر) ٨( 
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تعریف بمعناه العام،وھو بمعنى الغرم،وھو ما یتحملھ الغارم عند :المعنى الثاني
  .)١(تلف شيء برد مثلھ إذا كان مثلیا،أو قیمتھ إذا كان قیمیا

وبناء على ما سبق یكون المعنى الثاني الذي استعمل فیھ الفقھاء لفظ الضمان بتحمل 
داءالعقد بشروط متفق الغارم تلف الشيء ھو المراد في ھذا البحث،حیثیلتزم الوكیلفیابت

  .علیھا،ومتى ما وجد العیب،أو الخلل فعلیھ الضمان

  ا اطب

طا  ودة ا فر  

  :الجودة لغة
الَجْودة وقد جاد َجْودة وأَجاد أَتى بالَجیِّد من القول أَو الفعل،ویقال أَجاد فالن في عملھ 

 لشيء یجود ُجْودًة بفتح الجیم وضمھا أي صار جیداوجاَد ا،)٢( وأَْجَود وجاد عملھ َیجود َجْودة

)٣.(  
  :اصطالحا

منھجیة تھدف إلى جعل المنتجات،أو الخدمات التي تقدمھا جھة معینة مطابقة 
  ).٤( للمواصفات المحددة

  :المنتج لغة
النون والتاء والجیم كلمٌة واحدة،ھي الّنتاج،وُنِتجت الّناقُة،وَنَتجھا أھلُھا،وفرٌس 

  ).٥( ستباَن نتاُجھاا:َنُتوجٌ 
  :اصطالحا

ھو لفظ عام یشمل كل ما یتم تصنیعھ،أو إعداده بغرض   المنتج
لألفراد،أو الجماعات،أو الدول،ویشمل ذلك المنتجات  والتصدیرالبیع،والتسویق،
  ).٦( اعیة،والخدمیةالصناعیة،والزر

  

                                      
 .٤/٦غمز عیون البصائر شرح األشباه والنظائر :ینظر) ١( 
  .٣/١٣٥لسان العرب :ینظر) ٢( 
  .١١٩ مختار الصحاح ص:ینظر) ٣( 

)4( https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9
%81_%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8
%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9 
 

  .٥/٣٨٦مقاییس اللغة :نظری) ٥( 
  .ویكیبیدیا الموسوعة الحرة:ینظر) ٦( 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1
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  :تعریف ضمان جودة المنتج
التزام مكتوب یتضمن تحقیق السلعة ألغراضھا،وخلوھا من العیب،وتقدیم خدمات 

  ).١( ضمان تكمیلیة،أو إضافیة خالل مدة محددة

  

  اطب اث

  رو ان

  .دل على مشروعیة الضمان عموما الكتاب والسنة واإلجماع
قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء بھ حمل بعیر وأنا بھ : (هللا تعالىأما الكتاب فقول 

  ).٢()زعیم
إنھا أصل في :وقال القاسمي،)٣("ھذه اآلیة من باب الضمان والكفالة:" قال ابن كثیر

  ).٤( الضمان والكفالة
  :وأما السنة فقد دلت أحادیث على مشروعیة الضمان،ومنھا

  :الدلیل األول
عند بعض  –صلى هللا علیھ وسلم  –كان النبي :قال –عنھ رضي هللا  –عن أنس 

صلى هللا  –نسائھ فأرسلت إحدى أمھات المؤمنین بصحفة فیھا طعام،فضربت التي النبي 
صلى هللا علیھ  –في بیتھا ید الخادم فسقطت الصحفة،فانفلقت،فجمع النبي  –علیھ وسلم 

غارت :" ن في الصحفة،ویقولفلق الصفحة،ثم جعل یجمع فیھا الطعام الذي كا –وسلم 
،ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي ھو في بیتھا،فدفع الصحفة "أمكم 

  ) ٥(.الصحیحة إلى التي كسرت صحفتھا،وأمسك المكسورة في بیت التي كسرت
  ) ٦(".طعام بطعام وإناء بإناء :" وفي لفظ

  :وجھ الداللة
رضي هللا  –عائشة  –علیھ وسلم صلى هللا  –دل ھذا الحدیث على تضمین النبي 

  .ما أتلفت -عنھا 

                                      
ینظر المادة األولى من الئحة أحكام تقدیم الصیانة وتوفیر قطع الغیار وضمان جودة الصنع ) ١( 

 .الصادر من وزارة التجارة واالستثمار
  .٧٢آیة :سورة یوسف) ٢( 
 .٤/٤٠١تفسیر ابن كثیر ) ٣( 
  .٦/٢٠٣سمى محاسن التأویل،محمد جمال الدین القاسمي تفسیر القاسمي الم) ٤( 
 .٥/٢٠٠٣) ٤٩٢٧(أخرجھ البخاري في صحیحھ،كتاب النكاح،باب الغیرة،رقم ) ٥( 
أخرجھ الترمذي في سننھ،كتاب األحكام،باب من جاء فیمن یكسر لھ الشيء ما یحكم لھ من مال ) ٦( 

،وصححھ األلباني في إرواء ٣/٦٤٠" ھذا حدیث حسن صحیح :" وقال) ١٣٥٩(الكاسر،رقم 
 .٥/٣٥٩الغلیل 
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  :الدلیل الثاني
قال  –صلى هللا علیھ وسلم  –إن رسول هللا :قال –رضي هللا عنھ  –عن أبي بكرة 

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام علیكم كحرمة یومكم :" في خطبتھ یوم النحر بمنى
  ).١( "ھذا في شھركم ھذا في بلدكم ھذا

  :لةوجھ الدال
دل ھذا الحدیث على حرمة مال المسلم،وتحریم ذلك موجب للضمان على من 

  .اعتدى على شيء منھا،أو تسبب في إتالفھا،أو لم یف بما التزما علیھ في العقد
  :الدلیل الثالث

:" -صلى هللا علیھ وسلم  –قال رسول هللا :قال –رضي هللا عنھ  –عن ابن عباس 
  ).٢( "ال ضرر وال ضرار

  :لداللةوجھ ا
یعد ھذا الحدیث قاعدة أساسیة في وجوب الضمان عموما،ومن ذلك التزام الوكیل 

  .والمشتري بشروط العقد،وعدم إضرار كل طرف باآلخر
  ).٣( وأما اإلجماع فقد أجمع الفقھاء على مشروعیة الضمان في الجملة

شرط من  إذا نص فیھ صراحة، أو ضمنا على -كعقد البیع -ومن مصادر الضمان العقد 
الشروط ثم أخل العاقد بما یقتضیھ العقد، أو لم یلتزم المشتري بما اتفق علیھ سقط حقھ في 

  . الضمان
  :وأساس االلتزام بتنفیذ مقتضى العقد وشروطھ واآلثار المترتبة علیھ

صلى هللا  –وقول الرسول ،)٤() یا أیھا الذین ءامنوا أوفوا بالعقود: (قول هللا تعالى
  ٥)().حراما أحل أو حالال حرم شرطا إال شروطھم على المسلمون: (- علیھ وسلم 

                                      
رب مبلغ ( –صلى هللا علیھ وسلم  –أخرجھ البخاري في صحیحھ،كتاب العلم،باب قول النبي ) ١( 

صلى هللا  –،ومسلم في صحیحھ،كتاب الحج،باب حجة النبي ١/٣٧) ٦٧(رقم ) أوعى من سامع
  .٤/٣٩) ٣٠٠٩(رقم  -علیھ وسلم 

،وأحمد في ٢/٧٤٥) ١٤٢٩(أ،كتاب األقضیة،باب القضاء في المرافق،رقم أخرجھ مالك في الموط) ٢( 
ھذا حدیث صحیح اإلسناد على شرط :،والحاكم في المستدرك،وقال٥/٥٥) ٢٨٦٥(مسنده،رقم 

،والبیھقي في سننھ،كتاب الصلح،باب ال ضرر وال ٢/٦٦) ٢٣٤٥(مسلم ولم یخرجاه،رقم 
  .٤/٢٢٧كتاب األقضیة واألحكام ،والدارقطني في سننھ،٦/٦٩) ١١٧١٧(ضرار،رقم 

  .٥/٧٠المغني :ینظر) ٣( 
 .١آیة :سورة المائدة) ٤( 
،والترمذي في ٣/٣٣٢) ٣٥٩٦(أخرجھ أبوداود في سننھ،كتاب األقضیة،باب في الصلح،رقم ) ٥( 

صلى هللا علیھ وسلم في الصلح بین الناس،رقم  –سننھ،كتاب األحكام،باب ما ذكر عن رسول هللا 
رواة ھذا الحدیث :،وقال٢/٥٧) ٢٣٠٩(،والحاكم في المستدرك،كتاب البیوع،رقم ٣/٦٣٤) ١٣٥٢(

صلى هللا  –وقال النبي :مدنیون ولم یخرجاه،وذكره البخاري في صحیحھ تعلیقا مجزوما بھ بلفظ
كتاب اإلجارة،باب أجرة السمسرة،صحیح البخاري مع ) المسلمون عند شروطھم: (-علیھ وسلم 
  .٣/٢٧لدارقطني في سننھ،كتاب البیوع ،وا٤/٤٥١فتح الباري 
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  األول املبحث

  الوكيل عند السيارات يف املنتج جودة ضمان شروط

  :مطالب خمسة وفیھ

  اول اطب

  اري د اب دوث 

نصت المادة الخامسة عشرة من الئحة وزارة التجارة واالستثمار على شروط 
یشترط لسریان ضمان جودة : (المنتج من قبل الوكیل حیث جاء فیھا سریان ضمان جودة

حیث ،)١() الصنع على السلعة أال ینشأ العیب،أو العطل بسبب سوء استعمال المستھلك
تدلھذه المادة على تحمل الوكیل لضمان جودة السیارات وعدم وجود العیب فیھا،ومتى ما 

العیب لیس مؤثرا وال جوھریا،وكان ھذا ظھر العیب بعد الشراء باالستعمال،وكان ھذا 
العیب یرجع إلى سبب قائم عند الوكیل أو الشركة المصنعة،أو أقر الوكیل بھذا العیب،فإن 
الوكیل مطالب بإصالح العیوب؛ ألن عقد البیع قد التزم فیھ الوكیل أنھ في حال وجود 

سخ إذا لم یترتب عیب یمكن إصالحھ فإن الشركة تلتزم بإصالحھ،ولیس للمشتري حق الف
  .على ھذا اإلصالح نقص في قیمة السیارة،أو في منفعتھا

وأما إذا كان العیب مؤثرا وجوھریا كقیام الوكیل مثال ببیع سیارة تفتقد لشروط 
السالمة واألمان،أو كون السیارة غیر صالحة لالستعمال،أو عطل في محرك السیارة ال 

العلة؛ الحتمال رجوعھ حسب رأي أھل یمكن تدارك إصالحھ لعدم التیقن من زوال 
الخبرة ففي ھذه الحالة للمشتري الحق في فسخ البیع،كما ال یعد من العیب المؤثر إذا كان 

  .ھناك سیارات أكثر دقة في الصنع،أو أكثر أمانا
 ككل ما أكجب نقصاف الثمن الذم: "جاء في فتح القدیر في ضابط العیب الذم یرد بو

  ).٢("جار فھو عیب، كىذا ضابط العیب الذم یرد بواشًتل بو في عادة الت
نقیصة یقتضي العرف سالمة المبیع :" وجاء في كشاف القناع ضابط العیب المؤثر

  .)٣( "عنھا غالبا
وأما إذا حصل ھذا العیب عند المشتري بسوء تصرف منھ،كأن ینشأ ھذا العیب بعد 

مشتري كتحمیلھا وزنا زائدا حادث،أو یحصل العطل إلى سبب راجع إلى سوء استعمال ال

                                      
المادة الخامسة عشرة من الئحة أحكام تقدیم الصیانة وتوفیر قطع الغیار وضمان جودة الصنع ) ١( 

 .الصادر من وزارة التجارة واالستثمار
  .٦/٣٥٧فتح القدیر للكمال ابن الھمام ) ٢( 
 .٣/٢١٥للبھوتي  كشاف القناع عن متن اإلقناع) ٣( 
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عن طاقتھا،فلیس لھ حق المطالبة بالضمان،ما لم یثبت بأن ھذا العیب یرجع إلى خلل 
سابق قد حصل عند الوكیل،أو یقرر أھل الخبرة أن ھذا الخلل نشأ قبل التسلیم بسبب خطأ 

  .الوكیل
یكن لھ  وإن تعیب بفعل المشتري،أو تلف بعضھ لم:" -رحمھ هللا  –قال ابن قدامة 

  ).١( "فسخ لذلك؛ ألنھ أتلف ملكھ فلم یرجع على غیره
  ):٢( التطبیق القضائي

لایر،ثم تبین  ١٣٨٤٠٠بمبلغ ....أنھ اشترى سیارة نوع....ادعى شخص على شركة
لھ أن فتحة المكیف السفلیة ال تقفل بشكل تام مما یتسبب لھ بأضرار في قدمھ،كما أنھ 

تكرر وقوعھ ولتضرره من ذلك أعاد ) لجیربكسا(حصل عطل في جھاز نقل الحركة 
  .السیارة للشركة وطلب إعادة المبلغ

رد المدعى علیھ بأن ما ذكره المدعي من كون فتحة التكییف الموجھة لألقدام ال 
والشركة األم ترى  تقفل بشكل تام لیس بعیب،بل ھو مصمم لجمیع السیارات المشابھة،

فإنھ لم یكن فیھ خلل مصنعي بل ھو مبرمج ) یربكسالج(وأما  أن ھذه میزة ولیست عیبا،
على سرعة السیارة،فإذا تجاوزھا یحتاج إلى إعادة برمجة السیارة،والسیارة اآلن لیس 

  .فیھا عیب وجاھزة یمكن للمدعي استالمھا
  :حكم القاضي

حكم القاضي بصرف النظر عن دعوى المدعي؛ ألن ما ذكر لیس بعیب،فھو 
  .المماثلةموجود في كل السیارات 

  :التعلیق
لم یحكم القاضي بضمان المبیع وإعادة الثمن؛ ألن ما ذكره المدعي من ادعاء العیب 

  .لیس بعیب في عرف التجار
فما یوجب نقصا فیھا یكون عیبا،والمرجع في ذلك :" -رحمھ هللا  –قال ابن قدامة 

  ).٣( "إلى العادة في عرف أھل ھذا الشأن وھم التجار
لتعویض على مشكلة الجیربكس؛ ألنھ تم إصالحھ،وال تنقص بھ كما ال یستحق ا

قیمة السیارة وال عینھ،وال یفوت الغرض الذي من أجلھ تم التعاقد على المبیع،ومثل ھذه 
  .العیوب ال یحق للمشتري فسخ المبیع من أجلھا ما دام أن الوكیل التزم ضمانھا

 آیات) سقط(و یسیرة مىوح كصداع یسیر بعیب فسخ وال: ( جاء في كشاف القناع
 الزاغوني ابن قال ، البر في والعقد التراب وكیسیر یسیر كغبن للعادة مصحف في یسیرة

  ).٤( " غالبا لعسراالحترازعنھ) یسیر بعیب الناسخ أجرة من شيء الینقص"  :

                                      
  .٤/٢٣٥غني الم) ١( 
 .ھـ١٤٣٢المحكمة العامة في المدینة عام ) ١/٤٣(المجموعة الثانیة ) ٢( 
  .٤/٢٦٢المغني ) ٣( 
  .٣/٢١٩كشاف القناع ) ٤( 
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 ینضبط ال الذي الیسیر كالشيء مثلھ بتلف العادة ولما قرره الفقھاء بأن ما جرت
  ).١( إلیھ الیلتفت

ومما یجدر التنبیھ لھ أن اإلبقاء على العقود ما دام أن الوكیل ملتزم باإلصالح یحقق 
مصالح كثیرة كبقاء السیارة في االستعمال بعد إزالة ما بھا من عیوب وخطورة،وكذلك 
یحقق مصلحة عدم سكوت الشركة األم،أو الوكیل عن اإلبالغ عن العیوب،أو تنبیھ 

المعلوم لدیھم ال سیما إذا كان لھ عالقة بوسائل األمن،ولو علموا المستھلكین إلى الخلل 
بالفسخ في مثل ھذه العیوب التي قد تظھر لسلكوا طریق السكوت خشیة الفسخ،وال شك 

  .أن ھذا فیھ ضرر على المستھلكین

  

  ا اطب

  .)٢(ال ت اري ازام دم 

د الوكالء أنھم یصدرون الئحة تبین فیھا تعلیمات جرت العادة في بیوع السیارات عن
 وھذه التعلیمات بمثابة الشروط الالزمة بین المتعاقدین،،)٣( وشروط االستعمال الصحیح

  . ومتى ما أخل المشتري بشروط االستعمال الصحیح سقط حقھ من الضمان
 یقتضي بیعتھبط العقد ؛ألن بینھما عقداً  تعد والمستھلك الوكیل بین وشروط االتفاقیة

 في بھ مصرح ، لھما أو المتعاقدین ألحد بشرط مقترنا یكون قد أنھ كما ، أحكاما خاصة
 یتطلبھ أو ، طبیعتھ تقتضیھ مما بشيء فاإلخالل ، العرف عیھ أو دل ، العقد صیغة
  . مصدرمن مصادرالضمان بھ المقترن الشرط

 صلب في عین ما ھو ، قطعا عقد ضمان یضمن ما - : " هللا رحمھ – السیوطي قال
  ).٤(" صلح أو ، إجارة أو ، أوسلم ، بیع عقد

                                      
  .٤/٢٣٣المغني :ینظر) ١( 
ینظر المادة الخامسة عشرة من الئحة أحكام تقدیم الصیانة وتوفیر قطع الغیار وضمان جودة ) ٢( 

 .لتجارة واالستثمارالصنع الصادر من وزارة ا
جاء في المادة الخامسة من الئحة أحكام تقدیم الصیانة وتوفیر قطع الغیار وضمان جودة الصنع ) ٣( 

على الوكیل وضع سیاسات لتوفیر قطع :" الصادر من وزارة التجارة واالستثمار ما نصھ
نتجون عادة،وااللتزام الغیار،وتقدیم الصیانة،وتقدیم ضمان المنتج،وتنفیذ الشروط التي یضعھا الم

بھا تجاه المستھلك والوزارة،على أن یبین فیھا بالتفصیل التزاماتھ ونطاقھا وحقوق المستھلك،مع 
مكتوبة باللغة العربیة وبصیاغة ) كتیبات(تضمین ھذه السیاسات في وثائق  -أ:مراعاة ما یأتي

  ".وتمكین المستھلك من االطالع علیھا...واضحة ومفھومة للمستھلك،
  .٣٦١:األشباه والنظائر ص) ٤( 
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 : (قول هللا تعالى بھا اإلخالل وعدم ، والشروط بالعقود بالوفاء االلتزام في واألصل
 المسلمون(- وسلم علیھ هللا صلى – النبي وقول ،)١( ) یا أیھا الذین ءامنوا أوفوا بالعقود

  ٢)(). حراما أحل أو حالال حرم إالشرطا شروطھم على
وأما إذا حصلت العیوب مع التزام المشتري بتعلیمات االستعمال الصحیح فإن 

  .وال یحق للمشتري الفسخ الوكیل ملزم بتدارك ھذا العیب إذا أمكن إصالحھ،
ویضاف لما سبق قیام العرف العالمي المطرد أنھ ال یحق للمشتري الفسخ في كل 

ركة األم،أو الوكیل إصالح عیوب السیارات عیب حادث،وإنما یتوجب على الش
المستدعاة،وھذا ما تفرضھ وزارات التجارة واالستثمار،وقطاعات حمایة المستھلكین في 

 العقد بتقیید تقضي شرعیة أدلة إلى مستندة فقھیة قواعد من الفقھاء قرره ما وھذا العالم،
 شرطا كالمشروط عرفا وفالمعر : كقاعدة ، بالنص یتقید ،كما والعادة بالعرف المطلق

)٣.(  
واألنظمة المقررة الملزمة لوكاالت السیارات  وبناء على األعراف المطردة،

باستدعاء السیارات بإجراء تعدیالت بھا إلصالح عیوب التصنیع،أو استبدال ما فیھا من 
خلل متى ما ظھر،وأن ذلك أصبح كالشرط بین الوكاالت والمشترین،مما یدل على أن 

  .كل عیب یحصل مخالف لمقتضى الشریعة الفسخ من
  ):٤( التطبیق القضائي

لایر،ثم  ١٢٥٠٠٠بمبلغ ....أنھ اشترى سیارة نوع....ادعى شخص على شركة
وصلت لھ رسالة على الجوال من قبل الشركة تفید استدعاء المركبة للفحص بناء على 

ثم  التعدیالت، طلب الشركة المصنعة للسیارة یتطلب األمر فك سقف السیارة وإجراء
  .تركیبھا مرة أخرى،وألن ھذا العیب جسیم فأطلب إثبات خیار العیب

رد المدعى علیھ بأن الرسالة تم توجیھھا بناء على أمر من الشركة المصنعة 
لوكالئھا وموزعیھا لفحص جمیع السیارات،الحتمال وجود خلل،وأنھ أتاھم توجیھ 

ألنظمة أن الوكیل یتحمل إصالح جمیع بإصالح الخلل إن وجد،وأن ھذا ما تقضي بھ ا
  .العیوب للسیارات المستدعاة إن وجد دون مقابل

  :حكم القاضي
حكم القاضي برد دعوى المدعي؛ ألن عدم إعادة سقف السیارة كما كان أمر محتمل 
وسابق ألوانھ،وبإمكانھ بعد أن تفحص السیارة ویظھر فیھا عیب أن یطالب المدعى علیھا 

  .بلتحقق وجود العی

                                      
 ). ١(، اآلیة  سورة المائدة )١(
  . ١٣:سبق تخریجھ ص) ٢( 
  .٤/٢٠٦،غمز عیون البصائر ٩٩:األشباه والنظائر البن نجیم ص:ینظر) ٣( 
  .ھـ١٤٣٤،المحكمة العامة بالریاض ١/٢٣٥المجموعة الثالثة ) ٤( 
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  : التعلیق
یتبین من خالل حكم القاضي أن المدعي لیس لھ حق الفسخ في ھذا العیب الذي 
یمكن تداركھ وإعادتھ كما كان،وأن الوكیل ملزم بالضمان؛ ألن عقد البیع تضمن شروطا 
وضمانات أنھ متى ما حصل عیب أو خلل مصنعي یمكن إصالحھ فلیس للمشتري حق 

م بھذه الشروط،وال یمكن أن تستقر العقود والمعامالت إذا الفسخ ما دام أن الوكیل ملتز
قلنا بالفسخ عند كل عیب حادث؛ إذ یؤدي ذلك إلى ضعف العقد الملزم بین 
الطرفین،إضافة إلى فقد الثقة المتبادلة بین الوكیل والمشتري،كما أن تقدیر كونھ عیبا من 

  .ل الخبرةعدمھ ال یحدده غرض شخصي بل راجع إلى عرف عام،وتقدیر أھ
وال خیار للمشتري كما لو أمكن تدارك العیب :" -رحمھ هللا  –قال ابن حجر الھیتمي

في زمن یسیر كإزالة استداد البالوعة،أو الحش،أو رد اآلبق،أو المغصوب،أو إزالة 
 "المرض بدواء في زمن یسیر،أو میالن السقف والجدار من غیر احتیاج إلى عین جدیدة

)١.(  
 فسخ ال فإنھ علیھ ضرر بدون سیزال العیب مادام:" -هللا  رحمھ –ن عثیمی ابن وقال

  ).٢( "شيء یفوتھ لن ألنھ لھ؛
ولكن ال بد من التنبیھ على أمر مھم وھو أن إعادة سقف السیارة بعد تركیبھ إذا 

  .ترتب علیھ نقص في قیمتھا فإن الوكیل ملزم بأرش النقص بعد تقدیره من أھل الخبرة

  اث اطب

  ا  اري إل 

نصت المادة الخامسة عشرة من الئحة وزارة التجارة واالستثمار على شروط 
سریان ضمان جودة المنتج من قبل الوكیل،ومن ضمن ھذه الشروط أن ال یحصل ھذا 

وأما إذا كان العیب یعود إلى إھمال من ،)٣( العیب،أو الخلل بسبب إھمال المشتري
الضمان،كمن یشتري مثال سیارة جدیدة وبعد فترة یالحظ أن المشتري سقط حقھ من 

الحرارة ترتفع عن معدلھا الطبیعي،أو ظھور بعض العالمات والتنبیھات التي تدل على 
وجود خطر ما،وال یقوم بالمبادرة بإبالغ الوكیل بھذا الخلل،وال فحص ھذه العالمات،ثم 

س لھ حق المطالبة باإلصالح،وال یتسبب ھذا اإلھمال إلى حدوث أضرار في سیارتھ فلی
ضمان ذلك؛ ألن عدم إخبار الوكیل بمثل ھذه العالمات دلیل على رضاه وقبولھ بھذا 

  .العیب أو الخلل

                                      
  .٢/٢٤٤كبرى البن حجر الھیتمي الفتاوى الفقھیة ال) ١( 
 .١٠/٧٦الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ٢( 
ینظر المادة الخامسة عشرة من الئحة أحكام تقدیم الصیانة وتوفیر قطع الغیار وضمان جودة ) ٣( 

 .الصنع الصادر من وزارة التجارة واالستثمار
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وخیار عیب متراخ؛ ألنھ لدفع ضرر متحقق فال یسقط :" -رحمھ هللا  –قال البھوتي
في مبیع عالما كتصرفھ  –أي المشتري  –بالتأخیر كالقصاص،إال إن وجد دلیل رضاه 

  ).١( "بعیبھ،بنحو بیع،أو إجارة،أو إعارة وكاستعمالھ المبیع لغیر تجربة 
وبناء على ما ذكر فإن إھمال المشتري في فحص سیارتھ،أو إھمالھ في ترك تغییر 
زیت المحرك حتى أدى إلى خلل في المكینة،أو إھمالھ في فوات المدة المقدرة التي یجب 

  .دوریة یعد مسقطا لحقھ في الضمانأن یتم فیھا الصیانة ال
ومما ینبغي التنبھ لھ في سقوط الضمان على الوكیل عند إھمال المشتري أن عبء 
إثبات اإلھمال،أو الخطأ من قبل المشتري إنما یقع على البائع،فال بد أن یقیم الدلیل على 

یت،أو أن ھذا الخلل ترتب على خطأ المشتري وإھمالھ،كعدم االنتظام في تغییر الز
  .اإلھمال في االلتزام بالصیانة الدوریة ونحوھا

  :)٢( التطبیق القضائي
وأن بھا خلل ....أنھ اشترى سیارة نوع....ادعى شخص على شركة

  .مصنعي،ویطالب بقیمة الشراء
رد المدعى علیھ بعدم وجود خلل مصنعي،وسبب الخلل عدم االنتظام بالصیانة 

  .كیلو متر ٤٧٢٢٩یارة قد قطعت ما یزید عن الدوریة وتغییر الزیت في وقتھ،والس
أفادت الكلیة التقنیة بأن الوكالة تتحمل التلف؛ ألن السلعة تحت الضمان،ولعدم 
معالجة الشركة المدعى علیھا للعیوب،وقد انضم إلى ذلك یمین المدعي على أن العیب 

  .مصنعي،وعلى انتظامھ في تغییر الزیت
  :حكم القاضي

لمدعى علیھ بدفع مائة وثمانون ألف لایر للمدعي؛ لما قرره حكم القاضي بإلزام ا
  .أھل العلم من أن وجود العیب موجب للفسخ إن رغب المشتري

  :التعلیق
  :ھذا الحكم سأتكلم عنھ من جانبین

حكم القاضي برد السیارة للشركة وإلزامھا برد الثمن كامال؛ ألن :الجانب األول
  .نھ بناء على یمینھالعیب حصل عند المشتري دون إھمال م

بإرجاع كامل الثمن مع ثبوت  –الشركة  –أن إلزام المدعى علیھا :الجانب الثاني
كیلو متر دون أن  ٤٧٢٢٩استخدام المشتري للسیارة فترة لیست بالقصیرة،ومسیره علیھا 

  .یدفع أرش االستعمال محل نظر،وسیأتي الكالم عنھ بإذن هللا

                                      
  .٢/٤٨شرح منتھى اإلرادات ) ١( 
  .ه١٤٣١،المحكمة العامة بالدمام ١/٢٧المجموعة األولى ) ٢( 
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  ارا اطب

  اري د ادث ووع 

نصت المادة الخامسة عشرة من الئحة وزارة التجارة واالستثمار على شروط 
سریان ضمان جودة المنتج من قبل الوكیل،ومن ضمن ھذه الشروط أن ال ینشأ العیب أو 

  .)١( ،أو الحوادث،أو األعمال التخریبیة...العطل بسبب سوء استعمال المستھلك
المشتري بسبب سوء قیادتھ،أو أحد التابعین لھ  وبناء على ذلك إذا وقع الحادث بید

مما ترتب على ھذا الحادث تلف السیارة،أو كثرة الخلل فیھا فإن الوكیل غیر ضامن لمثل 
ھذه العیوب؛ ألن المشتري تسبب في مثل ھذه العیوب بدون سبب راجع إلى 

  .الوكیل،وسقط حق المشتري من الضمان
إذا قام المشتري باألعمال التخریبیة في كما یستثنى الوكیل من الضمان أیضا 

سیارتھ،أو نشأ الخلل نتیجة تعدیل في تقنیة السیارة،أو إمدادھا بتیار كھربائي أقوى من 
جھاز السیارة،أو استخدام السیارة في غیر ما أعدت لھ كسیارة نقل خاص یستخدمھا 

  .المشتري في نقل البضائع ونحوھا
بال تعد وال تفریط من المشتري فإن الوكیل ملزم  وإذا انعدم ھذا الشرط ووجد العیب

  .بإصالحھ،وال حق للمشتري بالفسخ لدخولھ على شروط ضمنیة،ورضا منھ بھذا األمر
وإن حدث العیب بعد القبض نظرت فإن لم یستند إلى سبب قبل :"جاء في المجموع

دث،وإن استند القبض لم یثبت لھ الرد؛ ألنھ دخل المبیع في ضمانھ فلم یرد بالعیب الحا
  ).٢( "أنھ ال یرد ) والثاني...(أنھ یرد،) أحدھما(ففیھ وجھان ...إلى ما قبل القبض

  اس اطب

  ا وت راط ا ل 

یشترط لسریان ضمان جودة المنتج في بیوع السیارات أن یلتزم المشتري بأعمال 
یستلم المشتري مع سیارتھ عادة كتیبا فیھ حیث ،)٣( الصیانة المطابقة لتوصیات المنتج

تعلیمات وشروط الصیانة الدوریة،وھذه الشروط یلتزم فیھا الطرفان ألنھا مكملة لعقد 
البیع،فمتى أخل المشتري بھذه التعلیمات،أو خالف شرطا من شروطھا سقط حقھ من 

  .الضمان

                                      
المادة الخامسة عشرة من الئحة أحكام تقدیم الصیانة وتوفیر قطع الغیار وضمان جودة :ینظر) ١( 

 .الصنع الصادر من وزارة التجارة واالستثمار
  .١٢/١٢٤المجموع شرح المھذب للنووي ) ٢( 
نة وتوفیر قطع الغیار وضمان جودة المادة الخامسة عشرة من الئحة أحكام تقدیم الصیا:ینظر) ٣( 

 .الصنع الصادر من وزارة التجارة واالستثمار
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إللزام بتقدیم ومن ضمن الشروط التي تصدرھا وكاالت السیارات على سبیل المثاال
میل مثال،أو تلزم المشتري بعدم ١٠٠٠٠السیارة للفحص عندما تسیر السیارة مسافة 

فحص السیارة إال من جھة الوكیل ومراكزه،أو من یعّینھ الوكیل للقیام بمثل ھذه 
میل،أو قام من تلقاء نفسھ بإصالح ١٠٠٠٠الصیانة،فإذا قام المشتري بالسیر أكثر من 

ھد بإصالح ھذا الخلل لغیر الوكیل،أو من عینھ،أو وضع نوع خاص الخلل،أو فكھ،أو ع
من الزیت غیر موافق لمواصفات السیارة فقد خالف التعلیمات وشروط االلتزام،وسقط 

  .حقھ في التمسك بھذا الضمان
وبناء على ما سبق فال بد من المشتري االلتزام بھذه الشروط واالحتیاط في عدم 

السیارات في وقتنا المعاصر أصبحت معقدة لدخول التقنیة في اإلخالل بھا ال سیما أن 
كثیر من أجزائھا إضافة إلى دقتھا مما یستلزم معھ عند وجود الخلل الذھاب إلى الوكیل 
والكشف عنھا بحكم خبرتھم الفنیة،وامتالكھم ألجھزة ذات طابع فني دقیق تكشف مثل 

یل ومن یعینھ فقد یترتب معھ إتالف ھذه األمور،بخالف ما إذا كانت الصیانة لغیر الوك
السیارة،أو زیادة الخلل فیھا بحكم أنھ شخص لیس لدیھ الخبرة الكافیة،أو غیر 

  .متخصصفي مثل ھذه السیارات
وتأسیسا لما ذكر إذا التزم المشتري بالصیانة المطابقة لتوصیات المنتج،أو من یعینھ 

فسخ إال في حالة عدم إصالح ثم ظھر عیب مصنعي أو غیره فال یعد عیبا موجبا لل
  .العیب،أو تكرر العیب كما سیأتي الحقا بإذن هللا
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 املبحث الثاني

 مدة ضمان جودة الصنع

إذا تم عقد البیع بین الوكیل والمشتري فعادة یكون ھذا العقد مشتمال على شروط 
بینھما،ومن ضمن ھذه الشروط تحدید المدة التي من خاللھا یضمن الوكیل للمشتري 
إصالح عیب عند حدوثھ،أو تغییر قطع الغیار،أو الصیانة الدوریة ونحوھا،وقد تختلف 
فترات الضمان من شركة إلى أخرى نظرا الختالف قوة الشركة من عدمھا وأمور 
أخرى،فبعضھم یحدد فترة ثالث سنوات،والبعض اآلخر یحدد خمس سنوات،أو قطع 

زام بتحدید فترة معینة،وإنما مرجعھا ألف كیلو،ولیس ھناك إل ١٠٠٠٠٠السیارة لمسافة 
  ).١( إلى اتفاق بین الوكیل والمشتري بتحدید مدة معلومة

وبناء على ما سبق فوقت بدء سریان الضمان یبدأ من تسلیمالوكیل للمشتري 
  .السیارة،وإذا تعذر التسلیم،أو تأخر فإن فترة الضمان یبدأ حسابھا من وقت التسلیم الفعلي

من األمور التي ینبغي التنبھ لھا أن یكون محل االلتزام في مدة الضمان معلوما و
یرفع معھ الجھالة،ومفصال ینتفي معھ الغرر إذ لیس كل أجزاء السیارة داخلة في مدة 
الضمان؛ ألن الغالب علیھا أنھا ال تبقى،فھناك أجزاء سریعة التلف وعمرھا االفتراضي 

ما ال :فھذه خارجة عن شرط مدة الضمان للقاعدة الفقھیة قصیر كإطارات السیارات مثال
وھذا محل وفاق بین الوكیل والمشتري أنھ غیر ،)٢( یمكن االحتراز منھ ال ضمان فیھ

داخل في شرط مدة الضمان،إال إذا كان العیب الناشئ منھا یرجع إلى خلل في 
یجب على الوكیل  تصنیعھا،أو في تصمیمھا فھذا عیب یدخل في ضمان مدة المنتج الذي

  .االلتزام بإصالحھا،أو استبدالھا

                                      
جاء في المادة السابعة عشرة من الئحة أحكام تقدیم الصیانة وتوفیر قطع الغیار وضمان جودة ) ١( 

یجب أال تقل مدة  -١:مدة ضمان المنتج:" الصنع الصادر من وزارة التجارة واالستثمار ما نصھ
منتج للمركبة عن عامین،أو قطعھما مسافة یصدر بتحدیدھا قرار من الوزیر بحسب نوع ضمان ال

یجب أال تقل مدة ضمان المنتج للسلعة عن عامین،وللوزیر اعتماد طریقة  -٢.المركبة أیھما أقرب
تمدد فترة ضمان المنتج بما یعادل مدة التأخیر في توفیر  - ٣.أخرى لتحدید نطاق سریان الضمان

  ".غیار،أو البدء في أعمال الصیانة،أو إتمامھا،أو مدة إصالح العیب الذي طرأ على السلعةقطعة ال
  .٢٣٦القواعد البن رجب ص :ینظر) ٢( 
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 املبحث الثالث

 تكاليف نقل السلعة عند طروء العيب

 علیھا، بالحفاظ تتحقق التي العباد مصالح على مبنیة اإلسالمیة ال شك أن الشریعة
 إلیھ تؤول التي الشریعة مقاصد مقصدا من المال إذ یعد ومن ضمن ھذه المصالح مصلحة

 رغد في الناس یعیش حتى المجتمعات في االقتصادیة العملیة سیر لتنظیم اأحكامھ
  .لحفظھا وعدم التفریط فیھا والواجبات الحقوق تنظیم طریق عن واطمئنان

ومن ضمن الشروط التي تثبت في العقد بین الوكیل والمشتري شرط تكالیف نقل 
ئحة وزارة التجارة السیارة عند حدوث العیب حیثنصت المادة الثامنة عشرة من ال

واالستثمار أنھ إذا طرأ عیب على السیارة مشموال بضمان المنتج التزم الوكیل دون 
  :مقابل مالي بما یأتي

نقل السلعة التي یتعذر نقلھا بأمان بوسائل النقل العادیة إلى مركز صیانة  - أ 
  .الوكیل،ثم إعادتھا إلى المستھلك بعد إجراء الصیانة

عادتھا إلى المستھلك بعد إجراء الصیانة إذا كان أقرب مركز نقل السلعة وإ –ب 
مائة كیلو متر عن المدینة،أو ) ١٠٠(صیانة للوكیل،أو معتمد منھ یبعد مسافة تزید على 

  ).١( المحافظة التي یقیم فیھا المستھلك،وإذا كانت السلعة مركبة التزم الوكیل بشحنھا
 المحرربین العقد في تثبت وجلیة واضحةومما یجدر التنبھ لھ أن تكون ھذه الشروط 

 ھذه أن مادام المكتوبة الشروط وبین المشتري لاللتزام بھذه الوكیل أو الشركة المصنعة،
 بالشرع الیثبت ما الشرط یثبتب أنھ ذلك عامة، قاعدة أوتعارض نصا، التخالف الشروط

)٢.(  
 الفقھیة یق القاعدةكما أنھ من األمور التي تراعى عند النظر في ھذه الشروط تطب

 احترام وجوب حیث تدل ھذه القاعدة على ،)٣( اإلمكان بقدر الشروط مراعاة یلزم:
 وتطبیقھا تنفیذھا وجوب بل فقط، ھذا ولیس الناس، بین العقود في علیھا المتفق الشروط

 .بینھم
بھذا الشرط من قبل الوكیل عند وجود العیب وعدم االلتزام بھ یكون  واإلخالل

 قدر والتنفیذ الحصول الممكنة الشروط ھذه مراعاة یلزم فبالتالي مستوجبا للضمان، األمر
بقدراالستطاعة ال سیما نتكلم عن جغرافیة المملكة العربیة السعودیة مترامیة  أي اإلمكان،

توزیع مراكز الصیانة وورش  األمر الذي یلزم معھ الوكیل وسعة دائرتھا، األطراف،
دى جغرافیة المملكة لكي تتحقق حقیقة قیمة ضمان السیارات بما یناسب م

  .المنتج،والمصلحة العامة

                                      
المادة الثامنة عشرة من الئحة أحكام تقدیم الصیانة وتوفیر قطع الغیار وضمان جودة الصنع :ینظر) ١( 

  .الصادر من وزارة التجارة واالستثمار
 .٢/٣٠إعالم الموقعین :ینظر) ٢( 
 .٢٦:،ص٨٣،مجلة األحكام العدلیة المادة ٢٥٨شرح القواعد الفقھیة للزرقا ص:ینظر) ٣( 
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 املبحث الرابع

 اآلثار املرتتبة عند إخالل الوكيل يف ضمان جودة الصنع

نصت المادة العشرون من الئحة وزارة التجارة واالستثمار إذا تقاعس الوكیل،أو 
في السلعة أو المركبة مشمولة عجز،أو أخفق في إصالح عیب متكرر،أو أكثر من عیب 

بضمان المنتج فللمستھلك الحق في الحصول على مركبة بدیلة جدیدة بذات فئة 
  :ومواصفات السلعة األصل،أو على قیمتھا وقت الشراء وذلك وفقا للشروط اآلتیة

أو  أن یترتب على تكرار عیب معین،أو وجود أكثر من عیب عدم االنتفاع الكلي، –أ 
راض السلعة أو المركبة،أو التأثیر في قیمتھا السوقیة،أو سالمة البالغ من أغ

  .استعمالھا
أن یستنفد الوكیل محاولتین إلصالح عیب السلعة المتكرر،وأربع محاوالت  –ب 

إلصالح عیب المركبة المتكرر،أو أن تستغرق محاوالت إصالح العیوب 
س منھا المدة المتعددة مدة تزید عن خمسة وعشرین یوما بخصوص المركبة لی

  ).١( الالزمة لتوفیر قطع الغیار
وتأسیسا لما ذكر تعد ھذه الشروط ملزمة لطرفي العقد وھما الوكیل 
والمشتري،فمتى ما ظھر عیب أو خلل في السیارة خالل فترة الضمان بدون إھمال من 
المشتري فالوكیل بمقتضى ھذه الشروط ملتزم بإصالح الشيء أو استبدالھ،دون تحمل 

شتري تكالیف إصالح الشيء المعیب،أو إلزامھ بدفع جزء من قطع الغیار؛ ألن الم
  .ال مجرد ضمان وھمي الضمان المتفق بین الطرفین ضمان حقیقي

ومن األمور التي یجدر التنبھ لھا أن الوكیل ملزم بإصالح السیارة وإعادتھا كما 
أكد من زوال ھذا كانت،وأن یزال الخلل بالكامل مع إجراء التجارب الالزمة للت

الخلل،وأما بذل الجھد والعنایة بدون تحقیق نتیجة یدل على أن الوكیل لم یف 
  .بالتزامھ،وعد فعلھ مخالفا لشروط الضمان

وبناء على ما سبق فمتى یحق للمشتري فسخ البیع،ورد السیارة للوكیل والحصول 
ى قیمتھا وقت على سیارة بدیلة جدیدة بذات فئة ومواصفات السیارة األصل،أو عل

الشراء؟ إذا كان العیب فاحشا ومؤثرا ال یمكن االنتفاع من السیارة بالكلیة كعیب في 
التصنیع،أو في التشغیل،أو ترتب على تكرر العیب وإصالحھ نقصا كبیرا في قیمة 
السیارة السوقیة،أو فوات الغرض الذي یقصده الناس عادة من استعمال السیارة،أو تكرر 

  .ارة للخطر كالخلل في الفرامل مثالعیب یعرض السی

                                      
المادة العشرون من الئحة أحكام تقدیم الصیانة وتوفیر قطع الغیار وضمان جودة الصنع :ینظر) ١( 

 .الصادر من وزارة التجارة واالستثمار
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  ).١( "وأن لمن فات غرضھ بسبب إلغاء الشرط الفسخ :" -رحمھ هللا  –قال البھوتي
أو اإلضاءة  وأما العیوب الیسیرة التي یسھل إصالحھا كعطل في مقابض األبواب،

  .حھاالداخلیة للسیارة وغیرھا ال یحق للمشتري فسخ البیع إال إذا امتنع الوكیل من إصال
  ):٢( التطبیق القضائي

أنھ اشترى سیارة جدیدةوأن بھا عیوب مصنعیة،وھو ....على شركة ادعى شخص
وجود صوت في المكینة قاموا بإصالحھا،ولكن المشكلة استمرت حتى أخبروني في 
المرة الثالثة بحاجة السیارة إلى توضیب،لذا أطلب إرجاع قیمة السیارة مع استالم المدعى 

  .رةعلیھ السیا
بأن الضمان ال یخول للمدعى علیھ تغییر السیارة،وإنما تصلیح  دالمدعى علیھر

األعطال الناتجة عن خلل في التصنیع،أو استبدال القطعة إذا تعذر إصالحھا،علما أن 
  .ألف كیلو متر٥٠٠٠٠السیارة قد قطعت ما یقارب عن 

  .ةأفادت الكلیة التقنیة بأنھ ال یوجد ھناك سوء استخدام للسیار
  :حكم القاضي

حكم القاضي بفسخ عقد بیع السیارة،وإلزام المدعى علیھ بإعادة كامل ثمن السیارة 
وقدره مائة وستة وأربعون ألف لایر للمدعي؛ لما قرره أھل العلم من أن المشتري إذا 
علم بالمبیع عیبا لم یكن عالما بھ فلھ الخیار بین اإلمساك والفسخ سواء كان البائع علم 

للتصریة تنبیھ على ثبوتھ  -صلى هللا علیھ وسلم –ب وكتمھ،أو لم یعلم،وإثبات النبي بالعی
  .بالعیب،وألن مطلق العقد یقتضي السالمة من العیب

  :التعلیق
  :ھذا الحكم سأتكلم عنھ من جانبین

  :الجانب األول
حكم القاضي بفسخ عقد بیع السیارة للشركة؛ ألن العیب تكرر وجوده،ولم یف 

الضمان،إضافة إلى كون العیب فاحشا ومؤثرا،مع تأثیر العیب في قیمة السیارة الوكیل ب
  .السوقیة

  :الجانب الثاني
مع عدم علم الشركة بالعیب  –أن إلزام المدعى علیھ بإرجاع كامل ثمن السیارة 

واستخدام المدعي للسیارة فترة من الزمان لیست بالقصیرة،ومسیره علیھا ما  - المصنعي 
  :فقھاء المذھب ألف كیلو متر مخالف لما علیھ ٥٠٠٠٠یقارب 

                                      
  .٣/٢٠٣كشاف القناع ) ١( 
  .ھـ١٤٣٣المحكمة العامة في بریدة  ٢/٨١المجموعة الثانیة :ینظر) ٢( 
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وإذا اشترى شیئا مأكولھ في جوفھ فكسره فوجده "  –رحمھ هللا  –قال ابن قدامة 
فاسدا فإن لم یكن لمكسوره قیمة كبیض الدجاج رجع بالثمن على البائع،وإنكان لمكسوره 

،أو یأخذه ما بین قیمة كجوز الھند فھو مخیر في الرد وأخذ الثمن،وعلیھ أرش الكسر
  ).١( "صحیحة ومعیبة

) أو(البكر ) البكر أو تعیبت(المشتري األمة ) وإن وطىء:"(وجاء في كشاف القناع
) بنسیان صنعة أو(كان التعیب ) ولو(أي عند المشتري ) عنده(من المبیع ) غیرھا(تعیب 
األول كما  للعیب) بین اإلمساك وأخذ األرش(المشتري ) كتابة أو قطع ثوب خیر(نسیان 

لما روى الخالل ) وبین الرد مع أرش العیب الحادث عنده ویأخذ الثمن(لو لم یتعیب عنده 
بإسناده عن ابن سیرین أن عثمان قال في رجل اشترى ثوبا ولبسھ ثم اطلع على عیب 

والواجب رد ما نقص قیمتھا (فرده وما نقص فأجاز الرد مع النقصان وعلیھ اعتمد أحمد 
فإذا كانت قیمتھا بكرا مائة وثیبا ثمانین رد معھا عشرین ألنھ بفسخ (ئھ بوط) الواطىء

بخالف (فیلزمھ ما نقص منھا ) بقیمتھ(أي المشتري ) مضمونا علیھ(المبیع ) العقد یصیر
من البائع؛ ألنھ في مقابلة ما فات من البیع،والمبیع ) أرش العیب الذي یأخذه المشتري

  ).٢( "متھمضمون على بائعھ بالثمن ال بقی
وأما إذا كانت الشركة عالمة بالعیب،أو كتمت ھذا الخلل فللمشتري رد السیارة وأخذ 

  .كامل الثمن؛ ألن الشركة قد غرت المشتري،والغار ضامن
إال أن یكون البائع دلس العیب فیلزمھ رد الثمن كامال :قال:مسألة" جاء في المغني 

  .)٣( "وكذلك سائر المبیع
ویتعین األرش مع تلف المبیع عند المشتري ما لم یكن :" لبوجاء في دلیل الطا

البائع علم بالعیب وكتمھ تدلیسا على المشتري فیحرم،ویذھب على البائع،ویرجع 
  ).٤( "المشتري بجمیع ما دفعھ لھ

وبناء على ما سبق فالقول بأن للمشتري حق الرد ال یعني ذلك عدم ضمان 
 –ة،ولیس مراعاة المشتري بأولى من مراعاة البائع االستخدام؛ ألنھا فترة لیست بالقصیر

الشركة أو الوكیل ؛ ألن في رد السیارة واستالم كامل الثمن بعد استخدام السیارة إضرارا 
بالبائع،ألنھ باعھا سلیمة من العیوب،فكان األولى دفع الضرر عن الطرفین،والشرع ینظر 

ري أرش النقص بتقدیر أھل لھما جمیعا،والضرر یندفع عن الطرفین بضمان المشت
  .الخبرة
  

                                      
  .٤/٢٧٢المغني ) ١( 
  .٣/٢٢١كشاف القناع ) ٢( 

فلھ (بعیب علمھ بعد ) الثیب ال یمنع الرد(األمة ) ووطء المشتري:" (٣/٢٢٠وجاء في كشاف القناع 
  ".ةأي من غیر شيء معھا؛ ألنھ لم یحصل بوطئھ نقص جزء وال صف) ردھا مجانا

  .٤/٢٦٢المغني ) ٣( 
 .١٣٠دلیل الطالب لنیل المطالب ص ) ٤( 
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ولو قلنا بإلزام الوكالء باستالم سیاراتھم عند حدوث العیب دون إلزام المشتري بدفع 
أرش االستخدام لوقع الضرر على الطرفین حیث أن الوكالء سیلجأون إلى بیع السیارات 

  .ستھلكینبسعر مرتفع تحسبا الحتمال وجود خلل في بعض منھا،وھذا فیھ ضرر على الم
وأما تضرر الوكالء فألنھ ال یمكنھم التوقع بعدد السیارات التي یقع علیھا الفسخ مما 

  .یعرض تجارتھم لمزید من المخاطر والتقلبات
إذا :ما نصھ) ٣(جاء في المادة العشرون من الئحة وزارة التجارة واالستثمار فقرة 

وقت الشراء فیخصم من ھذه اختار المستھلك الحصول على قیمة السلعةـ،أو المركبة 
القیمة مبلغ عادل لقاء استعمال السلعة،أو المركبة،ویحدد ھذا المبلغ باالتفاق بینھ وبین 

  ).١( الوكیل،على أن یراعى في تحدیده مدة االستعمال وطبیعتھ
  

                                      
المادة العشرون من الئحة أحكام تقدیم الصیانة وتوفیر قطع الغیار وضمان جودة الصنع :ینظر) ١( 

  .الصادر من وزارة التجارة واالستثمار
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  الخاتمة والنتائج

 ذاھ بإتمام علي من الذي وامتنانھ توفیقھ على لھ والشكر ، إحسانھ على � الحمد

 .للصواب فیھ وفقت قد أكون وأن فیھ، یبارك أن الكریم هللا وأسأل البحث،

  :لصت فیھ إلى بعض النتائج ھذاالبحثخ وفي ختام

  :الضمان في اصطالح الفقھاء یحمل أحد المعنیین وھما:أوال

  .معنى الكفالة،وھي ضم ذمة الكفیل إلى ذمة األصیل في المطالبة:المعنى األول

عریف بمعناه العام،وھو بمعنى الغرم،وھو ما یتحملھ الغارم عند ت:المعنى الثاني

  .تلف شيء برد مثلھ إذا كان مثلیا،أو قیمتھ إذا كان قیمیا

ھو لفظ عام یشمل كل ما یتم تصنیعھ،أو إعداده بغرض  المنتج:ثانیا

لألفراد أو الجماعات،أو الدول،ویشمل ذلك المنتجات  والتصدیرالبیع،والتسویق،

  .الصناعیة،والزراعیة،والخدمیة

التزام مكتوب یتضمن تحقیق السلعة ألغراضھا،وخلوھا :ضمان جودة المنتج:ثالثا

  .من العیب،وتقدیم خدمات ضمان تكمیلیة،أو إضافیة خالل مدة محددة

ب في السیارة بعد الشراء باالستعمال،وكان ھذا العیب لیس إذا ظھر العی:رابعا

مؤثرا وال جوھریا،وكان ھذا العیب یرجع إلى سبب قائم عند الوكیل أو الشركة 

  .المصنعة،أو أقر الوكیل بھذا العیب،فإن الوكیل مطالب بإصالح العیوب

وط السالمة إذا كان العیب مؤثرا وجوھریا كقیام الوكیل بیع سیارة تفتقد لشر:خامسا

واألمان،أو كون السیارة غیر صالحة لالستعمال،أو عطل في محرك السیارة ال یمكن 

  .تدارك إصالحھ،ففي ھذه الحالة للمشتري الحق في فسخ البیع

إذا حصلت العیوب مع التزام المشتري بتعلیمات االستعمال الصحیح فإن :سادسا

  .ال یحق للمشتري الفسخالوكیل ملزم بتدارك ھذا العیب إذا أمكن إصالحھ،و

إذا أھمل المشتري في فحص سیارتھ،أو في ترك تغییر زیت المحرك حتى :سابعا

أدى إلى خلل في المكینة،أو إھمالھ في فوات المدة المقدرة التي یجب أن یتم فیھا الصیانة 

  .الدوریة یعد مسقطا لحقھ في الضمان

،أو أحد التابعین لھ مما ترتب إذا وقع الحادث بید المشتري بسبب سوء قیادتھ:ثامنا

على ھذا الحادث تلف السیارة،أو كثرة الخلل فیھا فإن الوكیل غیر ضامن لمثل ھذه 

العیوب؛ ألن المشتري تسبب في مثل ھذه العیوب بدون سبب راجع إلى الوكیل،وسقط 

  .حق المشتري من الضمان

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1
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في كثیر من  السیارات في وقتنا المعاصر أصبحت معقدة لدخول التقنیة:تاسعا

أجزائھا إضافة إلى دقتھا مما یستلزم معھ عند وجود الخلل الذھاب إلى الوكیل والكشف 

  .عنھا بحكم خبرتھم الفنیة،وامتالكھم ألجھزة ذات طابع فني دقیق تكشف مثل ھذه األمور

محل االلتزام في مدة الضمان ال بد أن یكون معلوما یرفع معھ :عاشرا

  .عھ الغرر إذ لیس كل أجزاء السیارة داخلة في مدة الضمانالجھالة،ومفصال ینتفي م

الوكیل ملزم بإصالح السیارة وإعادتھا كما كانت،وإزالة الخلل :الحادي عشر

بالكامل مع إجراء التجارب الالزمة للتأكد من زوال ھذا الخلل،وأما بذل الجھد والعنایة 

  .عد فعلھ مخالفا لشروط الضمانبدون تحقیق نتیجة یدل على أن الوكیل لم یف بالتزامھ،و
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المصادروالمراجع فھرس  

  .الكریم القرآن.١

 األلباني، ناصرالدین محمد للشیخ السبیل، منار أحادیث تخریج في الغلیل إرواء.٢

  .ـھ١٤٠٥، الثانیة الطبعة اإلسالمي، المكتب زھیرالشاویش، محمد :إشراف

إبراھیم  بن الدین زین الشیخ مةالعال ، النعمان حنیفة أبي مذھب على والنظائر األشباه.٣

 .ـھ١٤٠٠األولى، الطبعة) بیروت(العلمیة  دارالكتب نجیم، بابن الشھیر محمد بن

الرحمن  عبد الدین جالل الفضل ،أبي الشافعیة فقھ وفروع قواعد في والنظائر األشباه.٤

  .ـھ١٤٠٣طبعة) بیروت(العلمیة  دارالكتب السیوطي،

 قیم بكربن أبي بن محمد لدین شمسا لإلمام ،العالمین رب عن الموقعین إعالم.٥

  . م١٩٧٣طبعة) بیروت(دارالجیل  سعد، عبدالروءف طھ : تحقیق الجوزیة،

 والمستشرقین والمستعمرین العرب من والنساء ألشھرالرجال تراجم قاموس ، األعالم.٦

  .ـھ١٤٠٠الخامسة، الطبعة) بیروت(للمالیین  العلم دار ، الزركلي لخیر الدین ،

 المرداوي، سلیمان بن علي الحسن ،ألبي الخالف من الراجح معرفة في نصافاإل.٧

  .ـ ھ١٤١٩األولى، الطبعة) بیروت(التراث العربي  إحیاءدار

 الكاساني مسعود بكربن أبي الدین عالء لإلمام ، الشرائع ترتیب في الصنائع بدائع.٨

  .م١٩٨٢طبعة) بیروت(العربي  دارالكتاب ، الحنفي

دار  محمد جمال الدین بن محمد القاسمي، المسمى محاسن التأویل،تفسیر القاسمي .٩

  .ـھ١٤٢٤الطبعة الثانیة،) بیروت(الكتب العلمیة 

دارالفكر  حسن، محمود:تحقیق كثیر، عمربن بن إسماعیل العظیم، تفسیرالقرآن.١٠

  .ـھ١٤١٤طبعة )بیروت(

 إحیاء ردا العسقالني، حجر بن أحمد الفضل أبي الدین لشھاب ، التھذیب تھذیب.١١

  .ـھ١٤١٣، الثانیة الطبعة العربي، التراث

 السعدي، ناصر بن عبدالرحمن لشیخ المنان، كالم تفسیر في الرحمن الكریم تیسیر.١٢

  .ـ ھ١٤٢٠، األولى الطبعة الرسالة، مؤسسة اللویحق، الرحمن عبد:تحقیق

 : تحقیق الترمذي، عیسى بن محمد عیسى ،ألبي الترمذي سنن الصحیح الجامع.١٣

  ) .بیروت(العربي  دارإحیاءالتراث شاكر، أحمد

 القرشي محمد بن عبدالقادر الدین لمحي الحنفیة، طبقات في المضیة الجواھر.١٤

 الثانیة الطبعة) بیروت(الرسالة  مؤسسة الحلو، عبدالفتاح : الدكتور تحقیق الحنفي،

 .ـ ھ١٤١٣،
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ورالعجیلي منص عمربن بن سلیمان الشیخ ،للعالمة المنھج شرح على حاشیةالجمل.١٥

  ) .بیروت(دارالفكر  ، الشافعي المصري

 المزني، مختصر شرح وھو الشافعي اإلمام مذھب فقھ في الكبیر الحاوي.١٦

 والشیخ معوض، محمد بن علي :تحقیق الماوردي، حبیب علیبن محمدبن:تصنیف

 .ـ ھ١٤١٩) بیروت(العلمیة  ،دارالكتب الموجود عبد أحمد عادل

 دارالكتب الحسیني، فھمي : تحقیق ، حیدر ،علي اماألحك مجلة شرح دررالحكام.١٧

  ).بیروت(العلمیة، 

 ، العسقالني علي بن أحمد الدین لشھاب الثامنة، المائة أعیان في الدررالكامنة.١٨

 الثانیة الطبعة ،)الھند(العثمانیة  المعارف دائرة خان، المعید عبد محمد :تحقیق

  .ـ ھ١٣٩٢،

 أبو قتیبة :المحقق بن یوسف الكرمي الحنبلي،مرعي  ، دلیل الطالب لنیل المطالب.١٩

  .ـھ١٤٢٥الطبعة األولى، الریاض، ، للنشر والتوزیع  دار طیبة محمد الفاریابي،

 أمین ،محمد المحققین لخاتمة األبصار تنویر المختارشرح الدر على المحتار رد.٢٠

 على والشیخ الموجود، عبد أحمد عادل :الشیخ وتعلیق ،تحقیق بابن عابدین الشھیر

 .الثانیة ،الطبعة) بیروت( العلمیة دار الكتب معوض، محمد

 عبدالباقي فؤاد محمد :تحقیق ، القزویني عبدهللا أبو یزید بن لمحمد ، ماجھ ابن سنن.٢١

  ) .بیروت(دارالفكر  ،

 ، األزدي السجستاني األشعث بن سلیمان داود أبي الحافظ لإلمام ، داود أبي سنن.٢٢

  ).  بیروت –صیدا(العصریة  المكتبة ، الحمید عبد الدین محي محمد : تحقیق

 عبدهللا: تحقیق ، الدارقطني أبوالحسن عمر بن علي الحافظ لإلمام ، الدارقطني سنن.٢٣

 .ـھ١٣٨٦،طبعة ) بیروت(دارالمعرفة  ، المدني ھاشمیماني

 محمد: تحقیق البیھقي، علي بن الحسین بن أحمد بكر أبي لإلمام ، الكبرى السنن.٢٤

 .ـھ١٤٢٤الثالثة، ،الطبعة) بیروت(العلمیة  دارالكتب ، عطا درالقا عبد

الدارالعثمانیة  ، النسائي شعیب بن أحمد عبدالرحمن أبي لإلمام ، الكبرى السنن.٢٥

  .ـ ھ١٤٢٧، الطبعةاألولى ،)الریاض(الرشد  مكتبة ، )عمان(

 ، ثانیةالطبعة ال ، دار القلم أحمد بن الشیخ محمد الزرقا، ، شرح القواعد الفقھیة.٢٦

 .ـھ١٤٠٩

 ، عثیمین صالحال بن محمد : الشیخ لفضیلة ، المستقنع زاد على الممتع الشرح.٢٧

 الطبعةاألولى ، )الریاض(الجوزي  ابن دار ، الحفیان سلیمان عمر بن : تحقیق

 .ـھ ١٤٢٢،
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 بن منصور : للشیخ ، المنتھى الشرح النھى أولي دقائق اإلرادات منتھى شرح.٢٨

  .م١٩٩٦عام طبعة ،) بیروت(الكتب  الناشرعالم ، وتيالبھ إدریس ابن یونس

 زھیر إشراف ، األلباني الدین ناصر بن محمد : للشیخ ، الترمذي سنن صحیح.٢٩

  .ـھ١٤٠٨األولى، الطبعة ، الخلیج لدول العربي التربیة مكتبة : الناشر ، الشاویش

 حیحص شرح المنھاج المسمى ، النووي الدین محیي اإلمام بشرح ، مسلم صحیح.٣٠

العربي  التراث إحیاء دار ، عبدالباقي فؤاد محمد: تحقیق ، بن الحجاج مسلم

 ). بیروت(

 محمد بن أحمد الدین شھاب ، والنظائر األشباه كتاب شرح البصائر غمزعیون.٣١

العلمیة  دارالكتب ، الحموي محمدالحنفي بن أحمد: تحقیق ، الحنفي الحموي

  .ـ ھ١٤٠٥طبعة ) بیروت(

 حجر بن علي بن أحمد الحافظ لإلمام ، البخاري صحیح شرح الباري فتح.٣٢

  .ـھ١٣٧٩طبعة ) بیروت(دارالمعرفة  ، العسقالني

 المعروف السكندري السیواسي الواحد عبد بن محمد الدین كمال لإلمام ، القدیر فتح.٣٣

 الدین برھان اإلسالم لشیخ ، المبتدي بدایة شرح الھدایة ،على الحنفي الھمام بابن

  ) .بیروت(دارالفكر  ، بكرالمرغیناني أبي بن علي

الرسالة  مؤسسة الفیروزآبادي، یعقوب بن محمد الدین لمجد ، المحیط القاموس.٣٤

 .ـ ھ١٤١٩السادسة، الطبعة) بیروت(

 ، أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ، القواعد في الفقھ اإلسالمي.٣٥

 األولى : الطبعة ، كلیات األزھریةمكتبة ال :الناشر طھ عبد الرؤوف سعد، : المحقق

  .ھـ١٣٩١،

 إدریس بن یونس بن منصور :للشیخ للحجاوي، اإلقناع متن عن القناع كشاف.٣٦

  .ـھ١٤٠٢طبعة ) بیروت(دارالفكر  ، البھوتي

 العربي التاریخ مؤسسة منظور، بن علي بن مكرم بن محمد للعالمة ، العرب لسان.٣٧

 .ـ ھ١٤١٣، الثالثة طبعةال) بیروت(العربي  التراث دار إحیاء ،

 سھل أبي بن أحمد بن محمد بكر أبي : الفقیھ األئمة شمس اإلسالم ،لشیخ المبسوط.٣٨

 الطبعة) بیروت(دارالفكر  ، المیس الدین محي خلیل : تحقیق ، الحنفي السرخسي

 .ـ ھ١٤٢١، األولى

 يالنوو شرف بن الدین یحیى زكریا أبي لإلمام ، للشیرازي المھذب شرح المجموع.٣٩

 الطبعة) بیروت(العربي  التراث إحیاء دار ، المطیعي نجیب محمد :وتعلیق تحقیق ،

  . األولى
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) الریاض(ه،مركز البحوث بوزارة العدل ١٤٣٤مجموعة األحكام القضائیة لعام .٤٠

  .ـ ھ١٤٣٨الطبعة األولى،

) الریاض(ه،مركز البحوث بوزارة العدل ١٤٣٥مجموعة األحكام القضائیة لعام .٤١

  .ـ ھ ١٤٣٨ولى،الطبعة األ

 الناشرمكتبة خاطر، محمود : تحقیق ، الرازي بكر أبي محمدبن مختارالصحاح،.٤٢

  .ـ ھ١٤١٥طبعة ) بیروت(لبنان 

،اإلدارة العامة للتدوین ونشر األحكام بوزارة العدل  مدونة األحكام القضائیة.٤٣

  .ـھ١٤٢٩ – ـھ١٤٢٨ ، الطبعة األولى) الریاض(

 ، النیسابوري الحاكم عبدهللا بن محمد عبدهللا ألبي ، الصحیحین على المستدرك.٤٤

 الطبعة) بیروت(العلمیة  الكتب دار ، عطا عبدالقادر مصطفى : وتحقیق دراسة

 .ـ ھ١٤١١، األولى

) بیروت(الرسالة  مؤسسة ، األرناؤوط شعیب : تحقیق ، حنبل بن أحمد مسنداإلمام.٤٥

  .ـ ھ١٤٢٩، الثانیة الطبعة

 ، الفیومي علي بن محمد بن أحمد ، الكبیر حالشر غریب في المنیر المصباح.٤٦

  ).بیروت(العلمیة  المكتبة

 الرحمن حبیب: تحقیق ، الصنعاني ھمام بن عبدالرزاق بكر أبي للحافظ ، المصنف.٤٧

 .ـ ھ١٤٠٣، الثانیة الطبعة ، اإلسالمي المكتب ، األعظمي

 عبدهللا :لدكتورا :تحقیق ، قدامة بن أحمد بن عبدهللا محمد أبي الدین لموفق ، المغني.٤٨

) الریاض(الكتب  دارعالم ، الحلو محمد عبدالفتاح الدكتور ، التركي المحسن عبد بن

 .ـھ١٤١٧، الثالثة الطبعة

 محمد عبدالسالم :تحقیق ، زكریا بن فارس بن أحمد الحسین ألبي ، اللغة مقاییس.٤٩

  .ـھ١٤٢٠طبعة) بیروت(دارالجیل  ، ھارون

 ، الغزي أبوالحارث البورنو أحمد بن صدقي محمد خللشی ، الفقھیة القواعد موسوعة.٥٠

  .ـ ھ١٤٢٤، األولى الطبعة) بیروت(الرسالة  مؤسسة

 إحیاء دار ، الباقي فؤاد محمد : تحقیق األصبحي، أنس بن مالك لإلمام الموطأ،.٥١

  ) .بیروت(العربي  التراث
  :المواقع اإللكترونیة

مان جودة الصنع الصادر من الئحة أحكام تقدیم الصیانة وتوفیر قطع الغیار وض.٥٢
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