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املدين اجلزائري والفقه اإلسالمي سلطة القاضي يف تعديل العقد يف القانونمقدمـة ـــــــــــــ    

 

  أ

  :ةــمقدم
مت األنبياء واملرسلني، وعلى آله احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد خا

  وصحبه، ومن اتبعه بإحسان إىل يوم الدين، وبعد:

اد وحتقيق غايام إشباع حاجات األفرمن أجل  د شرعت يف جمال املعامالتفإن العقو

ومقاصدهم، باعتبار أن العقد يف مفهومه العام هو الوسيلة الفعالة اليت يستطيع ا الفرد أن حيقق بعض 

والتوازن يف احلقوق لوفاء، أما أساسها فهو املساواة املصاحل االقتصادية واالجتماعية...، وقوام العقود ا

  بتداء وانتهاء.والواجبات بني املتعاقدين ا

يف  أن خمتلف التشريعات حترص وتويل أمهية كبرية للعقود؛ حيث جند أا تشترطوداللة ذلك 

وتعطي لإلرادة األفراد احلرية الكاملة يف إبرام  العقد مجلة من األركان والشروط يتوقف عليها وجوده،

زموا مبا يريدون وبالقدر الذي العقود وحتديد آثارها كقاعدة عامة، فاألشخاص هلم احلرية يف أن يلت

اإلضرار والتعدي على حرية اآلخرين وحقوقهم، وهذا املبدأ يعرف يف القانون  يريدونه، بشرط عدم

إلنشاء التصرفات  بذاا" الذي يقوم على شقني: أوهلما هو كفاية اإلرادة مببدأ "سلطان اإلرادة

وهو ما  ،القانوين التصرفوثانيهما قدرة اإلرادة على حتديد آثار  القانونية وهو ما يعرب عنه بالرضائية،

من  106الذي نص عليه املشرع يف املادة:(و املتعاقدين"؛ " العقد شريعة:املشهوريعرب عنه باملبدأ 

القانون املدين اجلزائري) بقوله:" العقد شريعة املتعاقدين فال جيوز نقضه وال تعديله إال باتفاق الطرفني 

 .لألسباب اليت يقررها القانون"أو 

ال الناس اليتم إال بالرضا كقاعدة وأن حل أمرمي؛ حيث وجند للرضائية أساسا يف القرآن الك

يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ إِلَّا أَنْ تكُونَ ﴿عامة، حيث يقول اهللا تعاىل:
كل معاوضة متت برضا الطرفني فهي  ، فأثبتت هذه اآلية الكرمية أن)1(﴾عن تراضٍ منكُمتجارةً 

  .حالل
                                                           

  .29/النساء  – )1(
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  ب

جند أن اإلرادة قادرة وحدها على إنشاء ما تشاء من العقود واستنادا إىل املبدأ السابق، 

وأا كذلك حرة يف رسم نطاق  والتصرفات ما دامت تلتزم يف ذلك حدود النظام العام واآلداب،

من بنود  العقد وحتديد آثاره وهي وحدها قادرة على إائه؛ فبإمكان املتعاقدين تضمني العقد ما شاءا

جند أن ؛ حيث علق األمر بالشروط اجلزائية، أو كيفيات التنفيذ، أو آجال االلتزام...اخلت سواءوشروط 

، وال أو املكملة إلرادة الطرفني املفسرة القواعد م إال بواسطةيف هذا التنظياإلرادة التشريعية ال تتدخل 

  جند قواعد آمرة إال نادرا.

  إشكالية البحث: أوال:
 ركان والشروط اليت يتطلبها القانون، ووفقا إلرادة املتعاقديننشأ العقد صحيحا وفقا لألإذا   

( ما يعرف بالقوة  بعيد قوة القانونالقانون قوة اإللزام تشبه إىل حد يضفي عليها  ترتبت عليه آثار

تطيع أحد ال يسبه من التزامات وما يرت يصبح املتعاقدان خاضعني لقوة العقدحبيث  ؛امللزمة للعقد)

ال يستطيع أن يتدخل ويعدل العقد كقاعدة  حىت القاضيلوحده، بل  هابتعديل ئثارتاالس املتعاقدين

  عامة.

طرح أي إشكال إذا التزم كل متعاقد بأداء ما عليه من حقوق والتزامات، ومل حيدث أي وال ي

طارئ يعيق التنفيذ األمثل للعقد، لكن اإلشكال يثور يف احلاالت اليت يصعب أو يتعذر معها تنفيذ 

تلك   هيولعل أبرز هذه احلاالت اليت يستهدفها موضوع حبثنا  ،العقد بالصورة الصحيحة املتفق عليها

  :احلاالت املرافقة الختالل التوازن العقدي إما

أو يكون  ،العقد يف حاجة ماسة خلدمة ما أطرافإذا كان أحد  يف مرحلة تكوينه يف صورة ما -

 وشروط جمحفة بنودمضطرا حتت ظرف من الظروف، فيستغل الطرف اآلخر ذلك فيربم العقد يف ظل 

أو يكون أحد أطراف العقد حمتكرا خلدمة من اخلدمات فيفرض  ،واستغاللتنطوي على غنب  

ذعن هلا الطرف الثاين بال مناقشة أو تعديل.شروطه، وي  
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  ت

مل يكن يف الوسع توقعها عند  طارئة إذا حدثت ظروف خارجيةمرحلة تنفيذه يف صورة ما  أو يف -   

ستسبب خسارة فادحة للمدين إذا ما نفذ العقد وفق الشروط  إبرام العقد، أو دفعها عند وقوعها،

املدين  ت حالة ألحد أطراف العقد، أوكان ااملتفق عليها، أو تضمن العقد شرطا جزائيا فيه مغاالة وغبن

  .ال تسمح له بالوفاء يف تلك الفترة اليت حل فيها أجل الوفاء لظرف من الظروف
فهذه احلاالت تستدعي تدخل القاضي وبسط سلطته لدفع الضرر عن املتعاقدين وتنفيذ العقد على 

على إنشاء  الطرفني إراديتليس هو الذي يتم فيه اتفاق  لاللتزامأحسن وجه، كون العقد السليم املولد 

وذلك ألن العقد يقوم مبنافع  فحسب، وإمنا هو أيضا العقد الذي تتناسب فيه منافع الطرفني، التزامات

ع أن رلذا كان من حق املش ؛فال يقتصر أثره على املتعاقدين، بل ينعكس أثره على اتمع اجتماعيه

ويعيد تنظيم العالقات التعاقدية على أساس من العدل يتدخل  نأي ضيراقبه وأن يشرف عليه، وللقا

  على القوة امللزمة للعقد. يردوهذا كاستثناء 

هل و؟ حدود تدخله يف العقدو جماالت وما هي تعديل العقد؟ يف دورهالقاضي وهي سلطة فما -

األساس ماهو ؟ وجيب عليه االلتزام ا للقاضي مطلق احلرية يف سلطته التعديلية، أم له ضوابط وحدود

ا يف س هي نفسهاواألسه ااالت الذي يستند إليه القاضي ملمارسة هذه السلطة؟ وهل هذا الدور وهذ

؟ أم أن هناك اختالف بينهما؟ وإن كان هناك تباين فما مرد القانون املدين اجلزائري والفقه اإلسالمي

     ذلك؟

لإلجابة على هذه التساؤالت وغريها، جاء هذا اجلهد لدراسة املوضوع دراسة أكادميية حتت   

  .والفقه اإلسالميسلطة القاضي يف تعديل العقد يف القانون املدين اجلزائري عنوان: 
  :أسباب اختيار املوضوع ثانيا:

  :التالية النقاط يف أمجعها عديدة، أسباب هي 

  سبب ذايت يتعلق مبيلي للدراسات القانونية املقارنة بالفقه اإلسالمي، حبكم التخصص.-1
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  ث

 والقضاء املعامالت وفقه احلياتية، الناس مبسائل واملرتبط اجلامع املوضوع هذا حبث يف الذاتية رغبيت-2

  .واحد آن يف

؛ إذ أن الشخص يعقد يف اليوم الواحد الكثري من االجتماعياملوضوع ذو صلة كبرية بالواقع -3

  فيذها ألي سبب من األسباب إىل رفع األمر أمام القضاء.نالعقود، وغالبا ما يؤدي الرتاع يف ت

بالرجوع إىل املادة الثانية من الدستور اليت تنص على أن دين الدولة هو اإلسالم، واملادة األوىل من -4

عة اإلسالمية إذا مل يوجد نص تشريعي، يالقانون املدين اجلزائري اليت حتيل القاضي إىل مبادئ الشر

– الشريعة اإلسالميةوباستقراء نصوص وأحكام القانون املدين اجلزائري جند أن بعضها يتعارض مع 

ضع اليد ولذا كان من بني األسباب اليت جعلتين أحبث هذا املوضوع و ،-إباجة الفوائد الربوية مثال

للشريعة اإلسالمية،  ةاملخالف -بطبيعة احلال يف حدود موضوع الدراسة –على بعض هذه املواضع 

لتعديلها، مما يفسح جمال السلطة املشرع إليها، لعل ذلك يكون سببا وسبيال  نظر وحماولة لفت

ة واسعا أمام القاضي يف نطاق أحكام الشريعة اإلسالمية أثناء نظره واجتهاده يف القضايا التقديري

  املتعلقة بتعديل العقود املختلفة.

حكام الشرعية والقانونية يف كافة هلا أثرها الواضح على العديد من األما يتمتع به من أمهية بالغة -5

    .لالجتهادت املتعلقة بالعقود اإلرادية اليت متنح فيها للقاضي السلطة التقديرية ااال

حقيقة دور استجالء وبيان مع من سبقوين يف تناول هذا املوضوع يف  - استطاعيتقدر - أن أسهم-6

  القاضي وسلطته يف تعديل خمتلف العقود املدنية املربمة بني األفراد.

   :أهداف البحث ثالثا:
   يلي: فيم متمثلةمجلة أهداف  حتقيقيرمي إىل دراسة هذا املوضوع 

  الدراسة مقدمة أساسا للحصول على شهادة الدكتوراه يف الشريعة والقانون.-1
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  ج

إن هذه الدراسة من شأا إلقاء الضوء على أمهية وظيفة القاضي وحقيقة الدور اإلجيايب الذي جيب -2

، والعمل على تصحيح أحد أطرافهابالضرر ومنع  يف سبيل حتقيق العدالة التعاقدية، عليه أن يقوم به

  هر الغنب واالستغالل بني أفراد اتمع.اوالقضاء على مظالعقد مما شابه من شروط فاسدة، 

واستنتاج األساس الذي يستند إليه القاضي  إظهار مدى سلطة القاضي وحدودها يف تعديل العقد،-3

  يف ممارسة سلطة التعديل.

، واليت جند هلا تطبيقات عملية يف الفقه احماولة تأصيل بعض املفاهيم والنظريات املتداولة قانون -4

  .اإلسالمي ( نظرية الظروف الطارئة، الشرط اجلزائي)

يناسبه من أحكام  ملقتضيات كل عصر وزمان مب االستجابةبيان مدى قدرة الفقه اإلسالمي على -5

، الغنب االستغالل، الشروط املقترنة بالعقد(ذا ما يظهر من خالل أحكام وتطبيقات: هوتشريعات، و

هذه  وصالحية )نظرة امليسرةإلجارة للعذر، تغري قيمة النقود و، اجلوائح، فسخ عقد االشرط اجلزائي

علق به من  ال تنقية القانون املدين خاصة مماألحكام ألن تكون أساس يعتمد فيه املشرع الستكم

  أحكام خمالفة للشريعة اإلسالمية.

  :الدراسات السابقة رابعا:
ليست هذه الدراسة أول ما كتب مما يتصل باملوضوع، بل سبق إىل ذلك جمموعة من الباحثني 

  بالكتابات التالية:

 علي اخلطيب: سلطة القاضي يف تعديل العقد يف القانون اليمين واملصري والفقه اإلسالمي حممد-1

 .)1992(رسالة دكتوراه سنة 

 .)1996( رسالة دكتوراه سنة سلطة القاضي يف تعديل العقد محيد بن شنييت:-2

يف الفقه اإلسالمي  دراسة حتليلية وتأصيلية–القاضي يف تعديل العقد حممود معوض: دور فؤاد -3

 .)1998( رسالة دكتوراه سنة  - والقانون الوضعي
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  ح

دراسة –سلطة القاضي التقديرية يف تعديل مضمون العقد : عبد الرمحن عبد العزيز متويل سعودي-4

 .)1990( رسالة دكتوراه سنة -مقارنة

 القانون املقارنأثر الظروف الطارئة على االلتزام العقدي يف  حسب الرسول الشيخ الفزاري:-5

 .) 1997(رسالة دكتوراه سنة
( رسالة دكتوراه - دراسة مقارنة–الشرط اجلزائي يف الفقه اإلسالمي  عبد احملسن سعد الرويشد:-6

  .)1983 سنة

لقانون املدين والفقه اإلسالمي ، نظرية الظروف الطارئة بني احممد حمي الدين ابراهيم حممد سليم-7

  .-دراسة مقارنة

أحكام اجلوائح يف الفقه اإلسالمي وصلتها بنظرييت الضرورة والظروف : عادل مبارك املطريات-8

  .)م2001-هـ1422( رسالة دكتوراه سنةالطارئة

هاشم عبد املقصود سعد: نظرية حرية العقود والشروط يف الفقه اإلسالمي مقارنة بالتشريع -9

 الوضعي.

غري  املوضوع، هذا دراسة يف االنطالق بداية يل كانت بل ،كثريا املؤلفات هذه من استفدت وقد

يف عمومها إما اقتصرت على دراسة اجلانب القانوين دون مقارنته بأحكام الفقه  الدراسات هذه أن

اإلسالمي، أوكانت دراسة مقارنة منصبة على جزئية من جزئيات املوضوع، ومل تشمل مجيع اجلوانب 

 .، أو أا مل تشر متاما إىل القانون املدين اجلزائريالعقد تعديل اليت تدخل يف سلطة القاضي يف

   الهأمهية موضوع البحث وجم خامسا:
تتجلى يف  البحث ومتيزه ة ددراسته من قبل كما بينت إال أن جِ تبالرغم من أن املوضوع مت

كونه أول موضوع يعاجل سلطة القاضي يف تعديل العقد يف القانون املدين اجلزائري مقارنا بالفقه 

  أمهية هذا املوضوع فيما يلي: تظهراإلسالمي، و



املدين اجلزائري والفقه اإلسالمي سلطة القاضي يف تعديل العقد يف القانونمقدمـة ـــــــــــــ    

 

  خ

سلطة القاضي يف تعديل العقد مبا يندرج حتت هذا العنوان املوضوعات اهلامة والنظريات احلديثة يف -1

 اآلراء لتشعبهذا القانون وأكثرها صعوبة، وذلك  موضوعاتمن أدق  القانون املدين، تعترب

واختالف املذاهب، خاصة إذا أضفنا هلا جانب الفقه اإلسالمي مما حيويه من أراء فقهية كثرية ومتنوعة 

الفقهية  واآلراءالفقهية القانونية  اآلراءج الدراسة من مقارنات بني هما ميليه من إىل، باإلضافة أيضا

النصوص اليت حتكم النظريات املندرجة حتت هذا العنوان، إذ أا  حداثةإلسالمية، هذا باإلضافة إىل ا

تعترب بصورة عامة من النصوص اجلديدة يف التشريعات املدنية واحلديثة يف التطبيق العملي، حبيث مل 

   ني.خصوصا يف التشريع والقضاء اجلزائري تستقر يف فقه مطرد، وال قضاء ثابت،

يتسم خبطورة غري عادية؛ باعتباره يف رأي  -سلطة القاضي يف تعديل العقد–إن موضوع الدراسة -2

"العقد  القاضي بأن: وهو املبدأ لعقداالفقه والقضاء خروجا على أهم املبادئ القانونية اليت حتكم 

تعاقدين  تعديله على شريعة املتعاقدين"، ال جيوز ألي كان املساس بقوته امللزمة، فال جيوز ألي من امل

انفراد أو إائه، كما ال جيوز ذلك حىت للقاضي الذي جيب عليه احترام ما اتفقت عليه إرادة 

  املتعاقدين، وتطبيق بنود العقد كقانون.

تقتصر على العقود سجيدر بنا أن نشري أن الدراسة  لذا إن للعقد صور عديدة يصعب حصرها،-3

ىل غريها من العقود اليت ميكن أن يبسط عليها القاضي سلطته إتتعداها  أندون  ،عهاااملدنية بشىت أنو

  بالتعديل كذلك.

هذه الدراسة تعترب األوىل من نوعها اليت تتناول سلطة القاضي يف تعديل العقد يف إطار القانون  -4

وع وفق ما املدين اجلزائري مقارنا بالفقه اإلسالمي، فهي وإن سبقتها دراسات لكنها مل تتناول املوض

تناولته؛ فهي إما قصرت الدراسة على القانون املدين اجلزائري فقط دون املقارنة بأحكام الفقه 

اإلسالمي، أو كانت ضمن مواضيع متفرقة متس جزئية من جزئيات املوضوع، أو كانت ضمن 

  دراسات مقارنة لكنها مل تشمل القانون املدين اجلزائري. 
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   منهج البحثسادسا:
، التحليلي، واملنهج االستقرائيمن املنهج الوصفي،  منهجا مركباسلكت يف هذا البحث 

البحث إىل املنهج الوصفي ملعرفة ماهية سلطة القاضي التقديرية وبعض املفاهيم  حاجةاملقارن؛ ف

  .ا كمبدأ سلطان اإلرادة يف القانون ومبدأ اجلعلية يف الفقه اإلسالمياملرتبطة 

علق بدور القاضي البحث إىل املنهج االستقرائي لتتبع اآلراء الفقهية والقانونية فيما يتواحتياج   

 سبيل ال الذي التحليلي أما املنهج ؛يف خمتلف مراحله سواء أثناء التكوين أو التنفيذ وتدخله يف العقد

 حتليل للمقارن بغري يقوم ال املقارن املنهج بل ،االستقراءهو نتيجة حتمية لعملية  عنه، الستغناءل

؛  وأخريا املنهج املقارن تقتضيه طبيعة الدراسة، الفهم يف خطأ على املقارنة لقامت ال وإ، به واملقارن

حيث أستهدف من خالل هذه املقارنة الوقوف على نقاط التالقي والتشابه واالختالف بني  أحكام 

وهذه املقارنة ال  طة القاضي يف تعديل العقد؛فيما يتعلق بسل القانون املدين اجلزائري والفقه اإلسالمي

تعين أن حنمل أحدمها على اآلخر، وجنري املقارنة يف كل جزئية،  إمنا إذا وجد حمل  للمقارنة أجريتها 

   يوجد فال أتوقف كثريا لتلمسها.يف موضعها، أما إذا مل

  سابعا: اهلوامش واحلواشي:
  :أمهها من كان وامش البحث هذا حشيت فقد 

  .عاصم عن حفص برواية الشريف املصحف يف كما أرقامها وذكر: هارسو إىل اآليات عزو -1

 فإن األصلية، مصادرها من البحث يف املذكورة األحاديث ختريج يف االلتزاماألحاديث:  ختريج -2

 كتب بقية دون به اكتفيت أحدمها يف كان وإن منهما، بتخرجيه اكتفيت يف الصحيحني احلديث كان

 إىل عمدت فقد الصحيحني غري من احلديث كان إذا أما، أحاديثهما لقبول األمة األخرى احلديث

مث رقم ، والباب الكتاب، ذكرأ؛ فالسنن كتب من أو وجدت فيها نإ الستة الكتب من خترجيه

  احلديث.

  : اآليت يف متمثال كان وقد :النقول توثيق - 3
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 النشر دار مث جد،فاسم احملقق إن و الكتاب، عنوان مث املؤلف، باسم رأصد كتاب إىل اإلحالة عند -

 رقمبلد النشر أو  الناشر أو يوجد مل نإف والصفحة، اجلزء مث سنتها،و الطبعة فرقم ،مث البلد ، الطبع أو

 د( النشر)،( د م ن: دون مكان  : (د ن: دون ناشر)،ذلك بالرموز التالية إىل أشرت سنتها أو الطبعة

  : دون تاريخ).طبعة)، ( د تط: دون 

نفس  "بعبارة:  النص أوثق أخرى حاشية النقلني بني يفصل ومل واحد مصدر من النقل تكرار عند -

 املرجع" مث أقول املؤلف فأذكر أخرى، حباشية النقلني بني فصل إذا أما املؤلف، ذكر دون ،" املرجع

 والكتاب املؤلف فأذكر ،حاشية من بأكثر النقلني بني فصل إذا ا، أموالصفحة اجلزء أذكر " مث السابق

  .والصفحة اجلزء أذكر مث ، "سابق مرجع" أقول مث

 إن الكاتب ذكرت :اإلنترنيت شبكة من موقع يف أو مبجلة يتعلق كان اإلحالة إىل مقال إذا أما -

لة مث املقال، مث عنوان جدووتاريخ  ،منه املأخوذ االلكتروين املوقع مث والصفحة، العدد ورقم ا

  الرجوع إىل املوقع.
للقارئ،  وهداية للبحث، مفاتيح تكون مفصلة فهارس بوضع البحث ختام يف عنيت :الفهارس - 4

  فكانت:

  .البحث يف مكاا إىل اإلشارة مع السور يف ترتيبها حسب القرآنية اآليات فهرس-1

 يف مكاا إىل اإلشارة مع، احلديث (حبسب بداية النبوية مرتبة ترتيبا ألفبائيا األحاديث فهرس-2

 .)البحث

 إن- فاحملقق ،الكتاباسم  مث، املؤلف اسم من انطالقا ألفبائيا مرتبة ترتيبا واملراجع املصادر فهرس-3

 .الطبعة تاريخ مث والبلد، النشر أو الطبع، دار مث -وجد

 املوضوعات. فهرس-4
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   :والعقبات العوائقثامنا:

كثرية ضمن النظرية العامة للعقد  مواضيعإن موضوع سلطة القاضي يف تعديل العقد قد مس 

يف القانون منها:( الغنب، االستغالل، الظروف الطارئة، الشرط اجلزائي، األجل القضائي)، باإلضافة إىل 

، اجلوائح، العذر، ما يقابلها يف الفقه اإلسالمي( الشروط املقترنة بالعقد بصفة عامة، الغنب واالستغالل

حبث مستقل،  حمورتغري قيمة النقود، نظرة امليسرة)، فكل موضوع من هذه املواضيع يصلح أن يكون 

إيرادها مجيعا بأدلتها ومناقشة هذه  علي بصع الفقهاء يف املسألة الواحدة، مم إضافة إىل كثرة أراء

 مي، هذا ما دفعين إىل اجتناب املقارنةمقارنة بني القانون والفقه اإلسال األدلة فالترجيح، مث عقد

األساسي  وموضوعه أهدافه عن البحث به شكل يذهببمباحثه  تشتت ألا البحث ألفكار التجزيئية

 . املناقشات واملوازنات اجلزئيةويستغرق يف

   ا خطة البحث:تاسع

  :التالية اخلطة وفق البحث هذا تناولت قد

  : من البحث يتكون حيث

  مقدمة

 سلطة القاضي املدين يف جمال العقدتطورو مبدأ سلطان اإلرادة : :لتمهيديالباب ا -

  وقد تضمن الفصول التالية: ،للدراسة مدخال جعلته فقد

  .وفكرة اجلعلية مبدأ سلطان اإلرادة :األولالفصل  -

  مضمون النشاط التقديري.الفصل الثاين: السلطة التقديرية للقاضي املدين و -

  .التعريف بنظام تعديل العقد ومتييزه عن أنظمة مشاة له :الثالثالفصل  -

  :إنشائهسلطة القاضي يف تعديل العقد يف مرحلة  :ولالباب األ -

وكيف يتدخل بالتعديل ليحمي الطرف  ،وقد تناولت فيه سلطة القاضي أثناء مرحلة إبرام العقد

  :الفصول التالية على ، واشتملالعقد نتيجة واستغالل من غنب جراء ما حلق به الضعيف
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  .الفصل األول : سلطة القاضي يف تعديل العقد بسبب الغنب واالستغالل -

  الفصل الثاين :سلطة القاضي يف تعديل الشروط التعسفية يف عقد اإلذعان. -

  سلطة القاضي يف تعديل العقد يف مرحلة التنفيذ :الباب الثاين -

 اليت يتعرض فيها املدين لتنفيذ مرهق للعقد، احلاالت وتناولت فيه مظاهر تدخل القاضي بالتعديل يف

   ويضم ثالثة فصول كما يلي:  يف تعديل العقد، سلطة القاضي أساس وحماولة استنتاج
  الفصل األول: سلطة القاضي يف تعديل العقد يف حالة الظروف الطارئة. -

  ومنح نظرة امليسرة. الفصل الثاين: سلطة القاضي يف تعديل الشرط اجلزائي، -

  أساس سلطة القاضي يف تعديل العقد. الفصل الثالث: -

  .ثالبح هذا املستخلصة من النتائج تتضمن أهم خبامتة البحث هذا أيت وقد :خامتة
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  سلطة القاضي املدين يف جمال العقدتطور و مبدأ سلطان اإلرادة :التمهيديالباب 

 املتعلق صلب املوضوع قبل اخلوض يف -،قد يقتضيإن احلديث عن موضوع تعديل الع
)، وسلطة القاضي يف تعديل العقد األول( الباب  إنشائهبسلطة القاضي يف تعديل العقد يف مرحلة 

عن مبدأ سلطان اإلرادة كون  للحديث متهيديختصيص باب  -)الثاينتنفيذه (الباب يف مرحلة 
 املبدأ تراجعمث  ،هعن املتفرعة واملبادئ هذا املبدأ فهومسلطة التعديل استثناء منه؛ وسوف أتعرض مل

الفقه اإلسالمي والقانون مقارنة بني ، وملا كانت الدراسة يف جانب منها عليه املفروضة والقيود
البعض أنه يقف عائقا أمام تطبيق مبدأ سلطان  ىفالبد من التعرض إىل مبدأ ير، املدين اجلزائري

  .يف الفقه اإلسالمي اإلرادة على إطالقه، أال وهو مبدأ اجلعلية
مع التعريف بنظام  ،ضاء املدين والفقه اإلسالمي القفهوم السلطة التقديرية يفمث أتطرق مل 

وظيفة  إضافة إىل ؛واإلستكمال واإلنقاص لتفسريا، كييزه عن بعض األنظمة القريبة منهالتعديل ومت
  كمايلي : فصول  ثالثةهذا الباب يف وعليه سأتناول ، العالقة التعاقدية القاضي وسلطته إزاء

  . وفكرة اجلعلية مبدأ سلطان اإلرادة :األولالفصل  -
   .السلطة التقديرية للقاضي املدين الفصل الثاين: -
  .التعريف بنظام تعديل العقد ومتييزه عن أنظمة مشاة له :لثالثاالفصل  -
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  وفكرة اجلعلية اإلرادة سلطان مبدأ: األول الفصل

املبدأ هو نتاج ، وهذا اإلرادة سلطان مبدأ يهيمن على نظرية العقد مبدأ تقليدي هام هو
الفلسفة السياسية الفردية يف القرن الثامن عشر واحلرية الرأمسالية يف اإلقتصاد اليت بلغت أوجها يف 

به، ونظرة  األخذ عن املترتبة واآلثار العقود جمالة هذا املبدأ يف ألمهي نظرا، و)1(القرن التاسع عشر
البعض متعارضة متاما مع مبدأ سلطان الفقه اإلسالمي إليه، خاصة مع وجود فكرة أخرى يراها 

   اإلرادة ، وهي فكرة اجلعلية، سوف أتناول هذا الفصل يف مبحثني:
  اجلعلية يف الفقه اإلسالمي.: الثاين املبحث، واإلرادة سلطان مبدأ: األول املبحث-

  اإلرادة سلطان مبدأ: األول املبحث
الذي يعين أن اإلرادة  مببدأ سلطان اإلرادة؛رف القانوين يعرب عن أمهية اإلرادة يف إنشاء التص

قادرة وحدها على إنشاء ما تشاء من العقود والتصرفات القانونية مادامت تلتزم يف ذلك حدود 
  .)2(النظام العام وآلداب، وأا حرة يف رسم نطاق العقد وحتديد أثاره

قانونية مشهورة تعرف "بالعقد شريعة املتعاقدين" بناء عليها ال  ةوتولد عن هذا املبدأ قاعد
حىت ولوكان القاضي نفسه، ولكن استثناء من هذه  ،يستطيع أحد أن ميس بالقوة امللزمة للعقد

القاعدة أوجد املشرع بعض احلاالت اليت يستطيع فيها القاضي التدخل إلعادة التوازن العقدي ( 
  وهو حمور دراستنا).

للعالقة الوثيقة بني موضوع الدراسة، سلطة القاضي يف التعديل وهي استثناء من املبدأ  ونظرا
أتناول يف املطلب األول  مطالب، ثالثةل "سلطان اإلرادة" سوف أتعرض من خالل هذا املبحث

 الثالث خصصأ فيما املبدأ، هذا عن املتفرعة املبادئ:الثاينيف املطلب و اإلرادة، سلطان مبدأ مفهوم
  .عليه املفروضة والقيود املبدأ هذا لتراجع

                                                           

، 1ج ،2001ط  مصر، اإلسكندرية، املعارف،منشأة  -لتزامالمصادر ا–لتزام النظرية العامة لال براهيم سعد:إنبيل  -)1(
  .31ص

، مي،رسالة دكتوراه، كلية احلقوقالقانون الروماين والفقه اإلسالالسيد عبد احلميد علي فودة: مبدأ سلطان اإلرادة بني  -)2(
  .14ص جامعة القاهرة، دط، دس،
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  اإلرادة سلطان مبدأ مفهوم: األول املطلب
يف هذا املطلب تعريف مبدأ سلطان اإلرادة يف القانون ويف الفقه اإلسالمي، مث  أبني  

  يف القانون املدين. هتطوروأخريا أستعرض خصائصه، 
   اإلرادة سلطان مبدأ تعريف: األول الفرع

  يف القانون املبدأ تعريف :أوال
 يعمد ولكن ،املبدأ هلذا مباشرا تعريفا القانونية والبحوث الدراسات من الكثري يف جند ال

؛ حيث جند أن الدكتور حممد صربي السعدي حني تناوله املبدأ هذا خصائص بيان إىل منها الكثري
ادة املشتركة لطرفيه، للمقصود مببدأ سلطان اإلرادة يذهب إىل القول: " إن أساس العقد هو اإلر

فهذه اإلرادة هي اليت تنشؤه يف ذاته، وهي اليت حتدد آثاره أيضا كقاعدة عامة، مث يأيت القانون بعد 
  . )1(ذلك، فيعمل على حتقيق الغاية اليت قصدا تلك اإلرادة املشتركة "

 إرادة أنب املبدأ هلذا عام عرض يف أورد السنهوري الرزاق عبدأما األستاذ الدكتور
 من الشخصية آية هي اإلرادة أن باعتبار -  العقود من شاءت ما إبرام يف تامة حرية حرة الشخص
 لتحملل أو احلقوق الكتساب سواء التعاقد يف احلرية هذه تتعارض أال بشرط - القانوين اجلانب

 الفرد مصلحة توافق أو األخالق فكرة إىل النظر دون ينخراآل األشخاص حريات مع بالواجبات
  )2( .اجلماعة مصاحل مع

وعرفه الدكتور: عبد احلميد علي فودة بقوله :"ويقصد مببدأ سلطان اإلرادة أن اإلرادة 
قادرة وحدها على إنشاء ماتشاء من العقود والتصرفات القانونية مادامت تلرتم يف ذلك حدود 

اره وهي وحدها قادرة النظام العام واآلداب، وأا كذلك جزء يف رسم نطاق العقد وحتديد آث

                                                           

 ،1ط اجلزائر، ،، دار اهلدى عني مليلة-النظرية العامة لإللتزامات–ائري شرح القانون املدين اجلز حممد صربي السعدي: -)1(
   .43ص، 1ج ،1992-1993

منشورات احلليب  -نظرية اإللتزام بوجه عام  –عبد الرزاق أمحد السنهوري: الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد  -)2(
  .153ص ،1ج ،2000 اجلديدة، 3ط ، احلقوقية، بريوت، لبنان
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  .)1(على إائه "
بالرجوع إىل هذه املفاهيم املختلفة ملبدأ سلطان اإلرادة نستنتج أنه يقوم على شقني:  

أوهلما كفاية اإلرادة بذاا إلنشاء التصرفات القانونية، وهو مايعرب عنه "بالرضائية"، وثانيهما هو 
، وهو مايعرب عنه بقاعدة "العقد شريعة املتعاقدين"، قدرة اإلرادة على حتديد آثار التصرف القانوين

قانون مدين  147قانون مدين فرنسي، املادة: 1134وعلى هذا نصت معظم القوانني:( املادة:
   .)2( قانون مدين جزائري) 106مصري، واملادة :

  يف الفقه اإلسالمي املبدأ تعريفثانيا: 
تعريفه يف القانون؛ حيث جند أن اإلسالم الخيتلف تعريف املبدأ يف الفقه اإلسالمي عن 

حريص على رعاية حرية اإلرادة، لذلك جعل اهللا سبحانه وتعاىل حرية اإلنسان أساس عبادة اهللا؛ 
هذا األصل الكلي ، )3(﴾قَد تبين الرشد من الْغيالَ إِكْراه في الدينِ ﴿ حيث قال سبحانه وتعاىل:

املطلق الواضح فصله القرآن الكرمي يف أكثر من موضع؛ حيث أقرت الشريعة اإلسالمية هذا املبدأ 
  إقرارا كامال منذ نشأا، والنصوص الدالة على ذلك كثرية نذكر بعضها: 

أَفَأَنت تكْرِه الناس حتى ولَو شاء ربك آلمن من في اَألرضِ كُلُّهم جميعا "﴿ _ قوله تعاىل:
فَذَكِّر نحن أَعلَم بِما يقُولُونَ وما أَنت علَيهِم بِجبارٍ  ﴿، وكذلك قوله تعاىل: )4(﴾مؤمنِني يكُونواْ

يدعو افخن يم آنوكذلك قوله تعاىل، )5(﴾ بِالْقُر ": ﴿ كُمبن رم ققُلِ الْحن  ومؤاء فَلْين شفَم
  .ْ)6(﴾ْومن شاء فَلْيكْفُر

ففي هذه اآليات انتفاء صريح ملا ميس اإلرادة من قهر وي واضح عن إجبارها وإخضاعها 
بالقوة، ولقد كفل اإلسالم هذه احلرية ليس فقط بالنسبة لعالقة اإلنسان بربه، وإمنا كفلها كذلك 

                                                           

  .14، مرجع سابق، صالسيد عبد احلميد علي فودة: مبدأ سلطان اإلرادة -)1(
  .44-43السابق، ص  املرجع: حممد صربي السعدي -)2(
  .256البقرة / -)3(
  .99يونس / -)4(
  .45ق / -)5(
  .29الكهف / -)6(
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  .)1(بالنسبة لعالقة اإلنسان بغريه من بين جنسه 
   ونفس الشيء جنده يف نصوص السنة املطهرة من ذلك:

وإمنا لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته  إمنا األعمال بالنيات «قوله صلى اهللا عليه وسلم: 
إىل اهللا ورسوله فهجرته إىل اهللا ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 

، من هذا احلديث يتضح لنا أن اإلرادة أو النية من قواعد الدين )2(»فهجرته إىل ما هاجر إليه
ء يف العبادات أو املعامالت ، ومن هنا كان اهلامة اليت يدخل حتتها ما الينحصر من املسائل سوا

تعظيم العلماء لقدر هذا احلديث ، فهو يدل على أن األعمال التصح شرعا والتعترب إال بالنية أو 
  .)3(اإلرادة

  سلطان اإلرادة مبدأ خصائص :الثثا
  يتميز مبدأ سلطان اإلرادة بعدة خصائص ومميزات أوجزها يف النقاط التالية:

 ذلك عن بةاملترت باآلثار لوالتحم االلتزام يف احلق له فالشخص: التعاقد يف الشخص حرية -1
 يف كان ولو حىت ،ةاحلر إرادته على ينب إمنا االلتزامات من الشخص يرتضيه ما كل فإن وبالتايل

 هنا جمال وال ،عيبةامل غري احلرة إرادته مبحض ذلك ارتضى قد أنه فيكفي ،غنب االلتزامات هذه
 لو حىت ،العام والنظام احلق استعمال يف والتعسف االجتماعي، كالتضامن مفاهيم عن للحديث

  . )4(واملراعاة بالنظر األوىل هي التعاقد يف الشخص حرية فإن، أمهية ذات املفاهيم هذه كانت
 حرية أن أساس على اخلاصية هذه وتقوم: اآلخرين حريات مع املتعاقد حرية تعارض عدم -2

 توحلّ األفراد بني التصادم كان وإال ،اإلطالق وجه على ليست هي إمنا وااللتزام التعاقد يف الفرد
 حريات بني التوازن يتحقق حبيث ؛اآلخرين حريات مع تتعارض ال حرية هي ولكن ،الفوضى

                                                           

ه دراسة مقارنة بالفق–محدي حممد امساعيل سلطح : القيود الواردة على مبدأ سلطان اإلرادة يف العقود املدنية  -)1(
  .14ص ،2006، مصر، دط، اإلسكندرية ،دار الفكر اجلامعي اإلسالمي،

  .01حديث رقم: ،أخرجه اإلمام البخاري: يف الصحيح، باب بدء الوحي -)2(
  .15، ص: املرجع السابقمحدي حممد امساعيل سلطح -)3(
  .153، ص1الوسيط، مرجع سابق، ج عبد الرزاق أمحد السنهوري: -)4(
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 يف احلق ممارسة عند حبقوقهم وال اآلخرين حبريات املساس ميكن فال ،الواحد اتمع يف األفراد
 جاك جون"الفيلسوف يراها كما،االجتماعي العقد نظرية جيسد ما وهذا، وااللتزام التعاقد
  .)1("روسو

 إمنا الثالثة اخلاصية إن: وااللتزام التعاقد يف الفرد حرية على الرقابة يف للقانون الضيق الدور -3
 وااللتزام التعاقد يف وحريته الفرد على والتضييق التدخل هلما ليس والقضاء القانون أن على تقوم

 إيقافا أو االجتماعي التضامن لفكرة احتراما أو العام، النظام أو العدالة قواعد تباعإ بدعوى
 إىل برضاه اجتهت إمنا إرادته على القائمة الشخص حرية مادامت ،احلق استعمال يف للتعسف
 احترام على فقط ويسهر حمايدا، والقاضي القانون دور يكون فهنا ،االلتزامات ذه التحمل

 اآلخرون ارتضى إذا أما ،اآلخرين حبريات للمساس حريته يتعدى فال اآلخرين حلريات الشخص
 القانون لتدخل جمال فال ،العيوب من السليمة بإرادم الفرد هذا مواجهة يف بااللتزامات التحمل

  .)2(والقاضي
  اإلسالمي خصوصية سلطان اإلرادة يف الفقه رابعا:

نظر إىل احلقوق باعتبارها منح إهلية وليست حقوقا طبيعية، كما هو ياإلسالمي إن الفقه 
ول اإلرادة سلطة حبيث تتصارع اإلرادات بعضها خياإلسالمي مل  احلال يف القانون الوضعي، والفقه

يف مواجهة البعض، مما خيلق عوامل الشجار والصراع بني األفراد، كما هو حال القانون الوضعي 
خاصة يف ظل نزعته الفردية، وحىت يف ظل الرتعة االجتماعية والنظم االشتراكية مل تتحقق املساواة 
بني اإلرادات واحلقوق على ذات الدرجة اليت وصلت إليها الشريعة اإلسالمية خالل العصور 

دي ؛ لذا فإن اإلرادة مقيدة يف الشريعة اإلسالمية خاصة يف النظام التعاق)3(األوىل لإلسالم
                                                           

قوانني فرنسا وأملانيا ومصر، دار هومة بودايل حممد: الشروط التعسفية يف العقود يف القانون اجلزائري، دراسة مقارنة مع  -)1(
  .10، ص2007،د ط، للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر

، ديوان -التصرف القانوين، العقد واإلرادة املنفردة-العريب بلحاج: النظرية العامة لاللتزام يف القانون املدين اجلزائري -)2(
  .43ص ،1ج ،2000 ،5املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط

، 1998، ، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة)ة مقارنةاإلجبار على التعاقد (دراس :رضوان السيد راشد -)3(
  .190ص
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باالعتبارات الشرعية وأحكامها على حنو مل يتحقق حىت اآلن يف القانون الوضعي وبالرغم من أن 
الشريعة كرمت اإلنسان يف سائر أوجه احلياة ومنحته حرية اإلرادة واالختيار ولكنها حرية مقيدة 

رادي يف بأصول احلق والعدل واملساواة واالبتعاد عن اإلمث والعدوان؛ لذلك مل يصل الدور اإل
التعاقد يف الفقه اإلسالمي إىل حد إنشاء العقود والشروط اليت تبيح ماحرم اهللا أو تلحق ضرر 
باجلماعة من منطلق السلطة اليت خولتها القوانني الوضعية لكل فرد منعزال عن اجلماعة اليت يعيش 

  .)1(فيها
إال أن معناه  - وإن مل يعرف ذا االسم يف الفقه اإلسالمي –ومبدأ سلطان اإلرادة 

  ومضمونه يعترب من املبادئ األساسية يف الفقه اإلسالمي، ويقوم على شقني رئيسني :
كفاية الرضا إلنشاء العقد؛ حيث قرر الفقهاء املسلمون بأن اإلجياب والقبول وحدمها  أوهلما:-

يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تأْكُلُوا أَموالَكُم  ﴿ك بقوله تعاىل: كافيان لتكوين العقد، واستدلوا على ذل
كُمناضٍ مرت نةً عارجكُونَ تلِ إِلَّا أَنْ تاطبِالْب كُمنيفمجرد التراضي يولد العقد وآثاره ، )2(﴾ب

اختالف الفقهاء يف  دون دون اشتراط شيء من املراسيم الشكلية، إال على سبيل االستثناء، مع
، كعقد الزواج الذي خيضع لشكلية اإلعالن واإلشهاد عليه )3(نطاق التصرفات اليت ختضع للشكلية

وهذه احلرية غري حمصورة على أنواع معينة من العقود، فقد ذهب مجهور الفقهاء إىل أن للناس 
  احلرية املطلقة يف إنشاء العقود مادام ذلك الخيالف الشرع.   

                                                           

  .190صالسابق، ملرجع ا :رضوان السيد راشد -)1(
  .29النساء/ -)2(
، وتعتمد على الشهادة بصفه عامكوسيلة إلثبات التصرفات بوجه جيب التمييز هنا بني الشكلية املطلوبة إلثبات العقد  -)3(

، أو أفعال البد العقد وانعقاده سواء كانت لفظية عامة يف الفقه اإلسالمي يف جمال اإلثبات، وبني الشكلية املفروضة لتكوين
ن السيد عبد احلميد علي فودة: مبدأ سلطا كما هو الشأن بالنسبة لإلشهاد يف عقد الزواج، أنظر : ؛من انضمامها إىل التراضي

، . وحيد الدين سوار: الشكل يف الفقه اإلسالمي35-34ص ، مرجع سابقاإلرادة بني القانون الروماين والفقه اإلسالمي
  .وما بعدها 36:ص ،1985مطبعة معهد اإلدارة، الرياض، طبعة 
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يتعلق حبرية اإلرادة يف حتديد آثار العقد، أي قدرة اإلرادة على ترتيب آثار العقد فضال  ثانيهما: -
عن القوة امللزمة للعقد، هذا مايعرف يف الفقه اإلسالمي جبعلية آثار العقود، وسأتناول هذا العنصر 

  بشيء من التفصيل يف املبحث الثاين من هذا الفصل.
، )1(ه اإلسالمي ليست صفة لسلطان اإلرادة بل صفه للعقدفرضائية التصرفات يف الفق

لسلطان إرادة األفراد، ومن هنا تكمن القيمة احلقيقية  والعقد ذاته خيضع لسلطان الشارع ال
للمساواة بني اإلرادات؛ إذ لو مارس كل فرد سلطته على النظام التعاقدي النتهى األمر بسيادة 

نظم وقواعد موضوعية التدع جماال للتسلط واإلستئثار فرد على آخر، لكن اجلميع خيضعون ل
مشفوعة باألمر والنهي عن إتيان بعض التصرفات والعقود ، مث تأيت بعد ذلك حرية حرية االختيار 

  لدى الفرد، على أن يلتزم بتلك النظم والقواعد .   
  يف القانون املدين اإلرادة سلطان مبدأ تطور :الثاين الفرع

  الروماين العصر بداية يف: أوال
 املدين القانون ظهور عرف الذي اجلمهوري العصر يف القدمي الروماين القانون يكن مل
 ظل وقد اإلرادة، سلطان مببدأ يعترف )امليالد قبل 450 (سنة) عشر اإلثين األلواح قانون( الروماين

 ال إرادتني توافق فإن القانون هذا نظر يف أنه إذ ؛مراحله كامل عرب كذلك املدين القانون هذا
 اليت هي القانون هذا وفق - احملددة األشكال استيفاء عملية وإمنا التزاما؛ يولّد وال عقدا ينشئ
 غري أوكان االلتزام، سبب يتحقق مل ولو حىت الشكلية، هو العقد ركن فكان ،االلتزام تنشئ

  .)2(الشكل سلطان مببدأ يعرف ما وهذا ،الشكلية هذه من قوته يستمد العقد فكان مشروع،
 باعتبارها األشياء وكل جهة من نفيسا شيئا باعتبارها األرض شيئني يف التعامل احنصر حيث

 الرومان ا يقوم كان اليت التصرفات كل على الشكلية طغت وقد ،ثانية جهة من نفيسة غري
 يكن ومل حمددة بألفاظ والتلفظ معينة طقوس بإجراء حمض شكلي قالب يف إجراؤها يتم حيث

                                                           

  .113ص ،1996، 1، طمصر أحكام املعامالت الشرعية، دار الفكر العريب، القاهرة، :الشيخ علي اخلفيف -)1(
العريب بلحاج:  .70، ص1976 :سنة ،د ط اجلزائر، ونية، ديوان املطبوعات اجلامعية،رضا فرج: تاريخ النظم القان -)2(

  .45املرجع السابق، هامش ص
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  .مطلقا بطالنا باطال تصرفه اعترب وإال حال بأي واأللفاظ الطقوس تلك عن حييد أن يستطيع أحد
 وجوده قوام هو الشيء شكل أن يعتربون كانوا الرومان أن ذلك يف األساس كان وقد
 إرادته وفق تعاقد لشخص فليس ،القضاء أمام حتميه دعوى توجد ال الشكل من العاري واالتفاق

، وعلى هذا األساس كان )1(معه تعاقد من مواجهة يف له حبق القضاء أمام يدعي أن شكلية دون
املدين يلتزم اللسبب سوى أنه استوىف األشكال املرسومة، ويكون التزامه صحيحا حىت لوكان 
السبب احلقيقي الذي من أجله إلتزم مل يوجد أو مل يتحقق أوكان غري مشروع أو كان خمالفا 

ن هنا جاءت القاعدة الرومانية القدمية: " اإلتفاق ارد من الشكل الينشئ حقا وال لألداب، وم
  .)2(يولد دعوى"

  الروماين العصر اية يف: ثانيا
 واملبادالت املعامالت إجراء إىل احلاجة وظهور اهإقليم واتساع الرومانية احلضارة بتطور

 )م. ق 384( سنة قرطاجنة مع املربمة التجارية املعاهدة ومنها - األخرى األمم مع التجارية
 االجتماعية احلركية هذه يستوعب أن ميكنه ال الروماين املدين القانون أن تبني ،املطلوبة بالسرعة

 وجود ظل ويف ،أنشطة لعدة وممارستهم الرومانية الدولة يف بكثرة األجانب بوجود واالقتصادية
 29-180(اجلمهوري العصر اية يف خاصة األجانب هلؤالء قانونية محاية تنظيم األمر تطلب ذلك
  . )3( )امليالد قبل

  األجانب وربريت فإن الرومان على إال يطبق ال الروماين املدين القانون أن وحبكم
Praetor peregrinus)،( -سنة إنشاءه مت الذي املنصب وهو)جعل والذي ،)امليالد قبل 242 

 اقتباس يف أخذ - بينهم فيما األجانب بني أو واألجانب الرومان بني تقوم اليت املنازعات يف للفصل
 بروما املقيمني األجانب عادات وكذا ،لروما ااورة الشعوب تقرها اليت للعدالة العامة القواعد
 الشكلية من خالية القانونية والنظم القواعد من جمموعة القضائية وظيفته سلطة حبكم وأنشأ

                                                           

   .25ص ،2006 ،اجلزائر، د ط تطبيق قانون احملل على شكل التصرف، دار هومة للنشر والتوزيع، نادية فوضيل: -)1(
  .21 ، صاملرجع السابق :امساعيل سلطحمحدي حممد  -)2(
  .127ص ،بقاسالرجع املرضا فرج:  -)3(
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  .النية وحسن العدالة ملبادئ ومطابقة
 ،(Traditio)التسليم وهي الشكلية من اخلالية امللكية نقل طرق القانونية النظم هذه أمثلة ومن
 العقود أكثر وهي والقرض، واإلجارة، البيع، وعقود ،(Accessio) والتبعية ،(Occupatio)واالستيالء

 الرمسية من خالية القواعد من جمموعة متضمنا(Jus gentium)  الشعوب قانون نشأ وهكذا ؛شيوعا
 اختلفت مهما األفراد كل على للتطبيق وصاحلة اتمع الحتياجات مالئمة ،والشكلية
  .)1(.قوميام

 يستطيع حبيث ؛الشكلية من اخلالية العقود حلماية القضائية الدعاوى من الكثري إقرار مت كما
 صور من صورة وهي نفذه، ما استرداد أو بالتنفيذ املدين قضائيا جيرب أن التزامه نفذ الذي الطرف

  .)2(عليه كان ما إىل احلال إرجاع أو العقد فسخ
  الكنسي العهد يف: ثالثا

 قوانينها وفرضت أوروبا على الكنيسة سيطرت حيث ؛الوسطى العصور العهد ذا ونعين
 ومل الشكلية بقيت العصر هذا ويف ،)Droit canonique( الكنسي بالقانون عرف ما وهو ونظمها
 ؛االجتاه متعاكسي متوازيني خطني يف يسريان فكانا ،بالتدرج إال التعاقد يف الفرد إرادة تستقل

 إلنشاء والكفاية واالستقاللية التطور يف اإلرادة سلطان مبدأ بينما ،والتناقص التراجع يف فالشكلية
  :)3(وهي عديدة عوامل بفعل ذلك كان وقد العقود

 مل ولو – بالتزام القيام على مديق الذي الشخص أن حيث: وقانون الكنيسة الدينية املبادئ -1
 خلطيئة مرتكب الكنيسة نظر يف فهو بيمينه وحنث – القانون يستوجبها معينة شكلية يف يفرغ
املدين، حىت أصبح جمرد  تزاملإلا كرةوسهل اإلنتقال من فكرة العقوبة إىل ف ،املسيحية تعاليم وفق

                                                           

  .128ص ،بقاسالرجع املرضا فرج:  -)1(
  .132ص ،رجعامل نفس -)2(
  .155ص  ،1ج ،بقامرجع سالوسيط،  :عبد الرزاق أمحد السنهوري -)3(
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  .)1(جيوز تنفيذه بدعوى أمام احملاكم الكنسية اإلتفاق
 ملبدأ وفقا الرضائية على القائم االلتزام طبيعة عن عشرة السابع القرن اية يف التعبري مت وقد

 والرجال قروا، من األبقار تقيد: "بقوله (Loysel) لوزايل الفقيه لسان على اإلرادة سلطان
  )2("بأقواهلا

 بني التجارية املبادالت حركة بفعل االيطالية املدن يف التجارة ازدهار إن: االقتصادية العوامل -2
 يف) القنصلية( التجارية احملاكم جعل املشرق على اإلفرجنية احلروب وبعد خالل والغرب الشرق

 أو رضائيا اتفاقا كان سواء االلتزام ملصدر وزنا تعري ال اليت العدالة ملبادئ طبقا حتكم املدن هذه
  .شكليا عقدا

 العريب املشرق يف سواء واملسلمني املسيحيني بني هائلة جتارية حركة الفترة هذه شهدت وقد
 الشريعة تعاليم وفق تقوم اليت املسلمني عند املعامالت بطريقة للتأثر اال فسح مبا األندلس يف أو

  . )3(الرضائية مبدأ على اإلسالمية
 مبدأ وفق التعاقد جمال يف اإلسالمية الشريعة مببادئ التأثر أن إىل الباحثني من الكثري ويشري

 يف املسلمون ا استقر اليت ،صقيلية ومنها اإليطالية املدن أمهها لعل قنوات عرب كان الرضائية
 إىل إضافة ،واملسيحيني املسلمني بني التجارية املعامالت ا نشطت واليت ميالدي، التاسع القرن

 الفكر من تنهل كانت واليت] طليطلة – إشبيلية – غرناطة -  قرطبة[ إلسبانيةا القانونية املدرسة
 اية غاية إىل إسبانيا يف اإلسالمي التواجد حبكم اإلسالمية الشريعة مبادئ من وكذا الكنسي

  .)4( )غرناطة سقوط( ميالدي عشر اخلامس القرن
وكان ذلك بطريق التدرج وبسط نفوذ الدولة وتدخلها شيئا فشيئا يف : العوامل السياسية -3

                                                           

الروماين مقارنة يف الفقه اإلسالمي والقانون املدين:(دراسة -مبدأ الرضائية يف العقود ي الدين علي القره داغي:يعلي حم -)1(

  .41-40ص ،1ج م،2002-هـ2،1423دتر البشائر اإلسالمية، بريوت، لبنان،ط ،-والفرنسي وإلجنليزي واملصري والعراقي )
  .44بق، صاسالرجع املحممد صربي السعدي:  -)2(
  . 29بق، صاسالرجع املالعريب بلحاج :  -)3(
ي يعلي حم .16:ص، بقامرجع س علي فودة: مبدأ سلطان اإلرادة بني القانون الروماين والفقه اإلسالمي،عبد احلميد  -)4(

  وما بعدها. 55، ص 1ج: ،ن علي القره داغي: املرجع السابقالدي
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الروابط القانونية بني األفراد، واألخذ يف محاية العقود اليت تتم مبجرد اإلتفاق؛ هذا ماأدى إىل 
  .)1(اإلبتعاد عن األوضاع  السابقة وحل حملها أشكاال أخرى أقل إغراقا يف الفطرية والسذاجة

السابع عشر حىت أصبح مبدأسلطان اإلرادة ثابتا مقررا، وماكاد أثر الدين وما أن جاء القرن 
يضعف حىت حل حمله ما انتشر من نظريات اقتصادية وفلسفية وسياسية، وكلها ذات نزعة فردية 
تشيد بوجود قانون مبين على حرية الفرد ووجوب استقالل إرادته  وتسيري هذه اإلرادة لكل ما 

  .)2(احلياة من نظم
  احلديث العصر يف:بعارا

 وحبكم إجنلترا يف مرة ألول ميالدي عشرة السادس القرن يف املركزية الدولة ظهور إن
 باالتفاق إبرامها يتم اليت العقود حلماية تتدخل الدولة أضحت ،واألمن لالستقرار وضمانا وظائفها

   .شكلية ودون
 الدينية اإلصالحات خالل من الكنيسة دور وبتراجع ميالدي عشر السابع القرن ويف

 بفعل وثبت اإلرادة سلطان مبدأ انتشار ازداد (Mercantilisme) التجارية املركنتيلية احلركة وظهور
 حمور كانت واليت الفرد متجيد إىل تدعو اليت واالقتصادية والسياسية الفلسفية النظريات ظهور

  .الرأمسالية الفلسفة
. وااللتزام التعاقد حرية وبالتايل االقتصادية باحلرية ينادون) الطبيعيون( الفيزيوقراطيون فكان

 املمجد الفردي باملذهب حينها عرف مبا وتقديسها الفرد حرية إىل يدعون الفالسفة كان كما
 خلفيات إحدى هي فلسفته كانت الذي "روسو جاك جون" الفيلسوف رأسهم وعلى للحرية
 الدولة مشرعي عمل يف األفكار هذه وجتسدت ،عشر الثامن القرن اية يف الفرنسية الثورة

 احترام أساس على قائما )1804(سنة نابليون تقنني كانف عشر، التاسع القرن بداية يف الفرنسية

                                                           

حقيقة اإللتزام ومصادره يف القانون  ابراهيم ابراهيم الصاحلي:. 156، ص1، جمرجع سابقالوسيط،  :السنهوري-)1(
  .    38ص ،1991د م ن، طبعة  املدين، د ن،

  .156، ص1، جمرجع سابقالوسيط،  :السنهوري -)2(
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  .)1(وتقديسهما وإرادته الفرد حرية
   املطلب الثاين: املبادئ املتفرعة عن مبدأ سلطان اإلرادة

  األول: االلتزامات اإلرادية هي األصل الفرع
طبقا للنظرية العامة ملبدأ سلطان اإلرادة واليت اكتملت بفعل البناء الفلسفي لفالسفة أمثال 

والذين يرون بأن حرية الفرد واسعة يف  "بورتاليس"، وكذا الفقيه "جون جاك روسو"، "كانط"
  ا ارتضاه.جمال االلتزامات فال يقوم التزام يف حق شخص إال إذ

إرادة املتعاقدين رعاية ملصاحلهم وال ميكن تصور انصراف  إنشاءوأخالقيا فالعقد هو من 
وهذا ما  ،إرادة شخص إىل ما ال مصلحة له فيه مما حيدث التوازن التلقائي بني مصاحل املتعاقدين

كل ما هو بقوله: "إن كل عدالة هي تعاقدية، وإن  (Fouille) فوييهأورده الفيلسوف الفرنسي 
  .)2(تعاقدي فهو عادل"

فإن من ، أما إذا كانت حاجة ومصلحة اتمع تفرض التزامات ال إرادية على األشخاص
  الواجب أن تكون يف أضيق احلدود. 

  )ة(مبدأ الرضائي الفرع الثاين: حرية الشخص يف التعاقد
وتعين أن إرادة  ؛التعاقدإن إحدى النتائج املترتبة عن التسليم مببدأ سلطان اإلرادة هو حرية 

الشخص الراشد قانونا تكفي لوحدها إلنشاء االلتزامات العقدية دون قيد إال ما يتطلبه القانون من 
ومنه فإن الشكلية هي عائق أمام هذه احلرية التعاقدية القائمة  ؛قواعد النظام العام واآلداب العامة

  .)3(ي نتيجة آلية إلعمال مبدأ سلطان اإلرادةأي أن احلرية الواسعة يف التعاقد ه ؛على الرضائية
سالمية هذا املبدأ ، فجعلت اإلرادة وحدها كافية إلنشاء العقود؛ حيث لشريعة اإلأقرت ا ولقد

جند أن الفقه اإلسالمي مل يقيد اإلرادة ويكتفي عنها بأمور شكلية، بل جعل العقد مصدره إرادة 
  :على هذا املبدأ ، من ذلكاإلنسان، حيث جند الكثري من النصوص دالة 

                                                           

  .156، ص1، جمرجع سابقالوسيط،  :السنهوري -)1(
  .10بق، صاسالرجع املبودايل حممد:  -)2(
  .47بق، ص اسالرجع املحممد صربي السعدي:  -)3(
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   .)1(﴾تجارةً عن تراضٍ منكُمال تأكُلوا أموالَكُم بينكُم بالباطلِ إالَّ أنْ تكونَ ﴿ _ قوله تعاىل:

  .)2(»إمنا البيع عن تراض« _ وقول الرسول (صلى اهللا عليه وسلم) :
اإللتزامات وإنشائها، وإن ومل خيالف أحد من الفقهاء يف أن الرضا وحده كاف لتحقيق 

كانت تشترط جبانب اإلرادة شروطا خاصة يف بعض العقود،كالقبض يف اهلبة والرهن والعارية، 
فإنه يالحظ أن القبض هنا يرتبط بتنفيذ العقد أو بترتيب آثاره، أما انعقاده فيتم مبجرد التراضي 

  . )3(وحده والقبض ليس ركنا فيه
  املتعاقدين يف حتديد آثار العقد ثالث: حريةالفرع ال
يستلزم التسليم املنطقي  ،اعتبار أن الشخص له احلرية يف التعاقد وفق مبدأ الرضائيةب

وحيث أن  ؛ن املتعاقدين أحرار يف تضمني عقدمها ما شاءا من شروط حتقق مصاحلهمافإوالقانوين 
 هذه املصاحل املختلفة فإن التوازن بني ،كل طرف يسعى لتحقيق مصاحله اليت هو أعلم ا

أي أن حتقق حرية التعاقد لدى املتعاقدين وسعي كل  ؛ستجسده تلك الشروط املتضمنة يف العقد
  .)4(ما حيقق العدالة بني طريف العقد انطالقا من مبدأ سلطان اإلرادة طرف لتحقيق مصاحله هو

إبرام مايشاؤون من  وعلى هذا النهج سار الفقه اإلسالمي؛ حيث قرر أن األفراد أحرارا يف
  العقود ومبا يرون من شروط، كل ذلك يف إطار عدم خمالفة أمر ى الشارع عنه أو حرمه؛ مبعىن 

  
  
  
  

                                                           

  .29النساء/-)1(
  . 2182 :حديث رقم ابن ماجه يف سننه، .10365: الكربى ، حديث رقمأخرجه البيهقي يف السنن -)2(
رسالة  –دراسة مقارنة بني  القانون املدين والفقه اإلسالمي -إجازة العقد القابل لإلبطال  محدي املغاوري حممد عرفة: -)3(

  .43ص ،2008دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، سنة 
  .10، ص مرجع سابقمكافحة الشروط التعسفية يف العقود،  :بودايل حممد-)4(
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 أن لألفراد احلرية الكاملة يف إنشاء العقود اليت حتقق مصاحلهم وتضمينها الشروط اليت يروا مىت
   .)1(كانت التتعارض مع أسس الشريعة وقواعدها الكلية

  نالعقد شريعة املتعاقديمبدأ رابع: الفرع ال
إذا كان مبدأ سلطان اإلرادة يقوم على إرادة الشخص من خالل حريته يف التعاقد وفق 

نه إذا كان هناك قانون حيكم أفإن النتيجة املنطقية لذلك هي  ،مبدأ الرضائية وحتديد آثار العقد
تعاقدمها إمنا حيكمها العقد الذي ارتضياه اتمع بصورة عامة فإن املتعاقدين يف نطاق حمل 

وبالتايل فهما ملزمني به كشريعة حتكم عالقتهما  ،بإرادتيهما ووضعا فيه من الشروط ما أرادا
فال ميكن ألي منهما التملص من التزاماته املنصوص عليها يف هذا العقد وال تعديلها وال  ؛التعاقدية

  .)2(ك توافق اإلرادتني كما كان ذلك عند التعاقد بدايةوإمنا يلزم لذل ،إائها بإرادة منفردة
  : تراجع مبدأ سلطان اإلرادة والقيود املفروضة عليهاملطلب الثالث
   أسباب تراجع مبدأ سلطان اإلرادة :الفرع األول

ذكر رادة وسيادته، وأدت إىل تراجعه أهناك أسباب عديدة أثرت يف طالقة مبدأ سلطان اإل
  أمها:
  :النظم االقتصادية والصناعيةتطور :أوال

ر األنظمة االقتصادية إىل قيام الصناعات العمالقة والشركات الكربى ولقد أدى تط
التوازن يف الالكثري من اإلختالالت و ظهورمما نتج عنه  ،وسيطرة أصحاب املال على االقتصاد

                                                           

اجتاه ذهب أن األصل يف العقود والشروط هو البطالن واحلظر  -إن هذه املسألة حمل خالف فقهي تنازعها اجتاهان:-)1(
األفراد أحرار يف ابرام  واملنع والجيوز شيء منها إال ماورد دليل بإباحته من كتاب أو سنة أو امجاع ؛ أما اإلجتاه الثاين يرى أن

مايشاؤون من العقود ومبا يرون من شروط ، فاألصل الصحة واجلواز والحيرم منها ويبطل إال مادل الشرع على حترميه ، 
هاشم عبد املقصود سعد :نظرية حرية  ، أنظر:يف الباب الثاين من هذه الرسالة)(سأتناول هذه اجلزئية بشيء من التفصيل 

وما  63اه كلية احلقوق، جامعة القاهرة، ص الفقه اإلسالمي مقارنة بالتشريع الوضعي، رسالة دكتورالعقود والشروط يف
    بعدها.

: املرجع العريب بلحاج .9ص : املرجع السابق،بودايل حممد ).من القانون املدين اجلزائري 106: (املادة : نصأنظر -)2(
  .47:ص : املرجع السابق،حممد صربي السعدي. 42ص السابق،
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ه وطرف فأصبح هناك طرف قوي يفرض شروطه وأحكام ،العالقات التعاقدية بني األشخاص
  )1(.مقابل ضعيف يقبل التعاقد ولو بشروط جمحفة أو غري متعادلة

كان القطاع االقتصادي هو ذلك اال اخلصب الذي يسعى فيه األفراد وهم العمال لكسب و
مما أدى م يف تلك األوضاع إىل تنظيم صفوفهم واملطالبة حبقوقهم بصورة مجاعية  ؛أرزاقهم

  .)2(فظهرت بذلك التنظيمات العمالية وفكرة العقود اجلماعية
   االشتراكية:ر ظهو:ثانيا

وطغياا على احلياة االجتماعية واالقتصادية يف  لقد كان لإلفراط يف تقديس الرتعة الفردية
ترى بأن اإلنسان من  ؛ظهرت الفلسفة االشتراكية كنظرية سياسية اجتماعية اقتصاديةأوروبا، أن 

لذلك فإن مذهب احلرية  ؛خاصة عندما ميتلك وسائل اإلنتاج ،طبيعته الرغبة يف استغالل اآلخرين
الفردية يف رأيهم ما هو إال الغطاء الذي يستتر به أصحاب األموال الستغالل كل العوامل مبا فيها 

ألن جوهر احلياة عندهم هو  ؛إلحكام سيطرم على باقي الطبقات االجتماعية ،دولة والقانونال
الصراع، وما العقد إال أداة يستعملها القوي لفرض شروطه على الضعيف، حتت ستار حرية 

  .)3(التعاقد ومبدأ سلطان اإلرادة
كانت فلسفة االشتراكية هي إعطاء األولوية للجماعة على حساب الفرد الذي  لذلك

 أخضعته خلدمة اجلماعة ومل تعطه من احلرية إال بقدر ما يعود على اجلماعة (اتمع) من فائدة.
  القيود املفروضة على مبدأ سلطان اإلرادة :الفرع الثاين

  : القيود الواردة على حرية التعاقد :أوال
إن بلورة فكرة النظام العام وكذا اآلداب العامة يف التقنينات احلديثة، نتج عنها قيود يف جمال 

                                                           

  .158صالوسيط، مرجع سابق،  عبد الرزاق أمحد السنهوري: -)1(
العقد اجلماعي: هو عقد يربم بني جمموعة عمال أو منظمة نقابية من جهة وهيئة مستخدمة من جهة ثانية ملعاجلة شروط  -)2(

املتعلق بعالقات  21/04/1990املؤرخ يف  11-90من القانون  120املادة  التشغيل والعمل يف نطاق قانون العمل. أنظر
  العمل املعدل و املتمم.

  .327عبد احلميد علي فودة: مبدأ سلطان اإلرادة، مرجع سابق، ص -)3(
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التعاقد، إذ أن كل عقد فيه مساس بالنظام العام واآلداب العامة يف ظل هذه التقنينات يعترب 
رنة ومتطورة وألن فكرة النظام العام م ،وقد ظهر ذلك  بداية يف التقنني املدين الفرنسي ؛)1(باطال

لذلك كانت  ،فإا وجدت يف الفكر االشتراكي جماال خصبا للتطبيق من خالل تدخل الدولة
  .)2(القيود كثرية ومتشعبة على التعاقد يف ظل التقنينات املتأثرة ذا الفكر

كما أن هذا التدخل قد جتلى يف صورة مقابلة وهي اإلجبار على التعاقد كنتيجة حتمية 
فاحتكار الكثري من اخلدمات كتوزيع الكهرباء واملياه من طرف مؤسسات  ؛اديللتطور االقتص

كربى، جعل الدولة تتدخل لتفرض على املتعاملني يف هذه ااالت التعاقد اإلجباري مع طاليب 
   .)3(هذه اخلدمات

وكذلك جند املشرع يف العصر احلديث قد فرض إجباريا بعض العقود كعقد التأمني على 
ات ــالعقوب ةـاحلوادث املتعلقة بسري املركبات يف الطرق حتت طائل ما يف، كة املدنيةاملسؤولي
  .)5(، وكذلك عقد تأمني العقار من أضرار الكوارث الطبيعية كالزالزل وغريها)4(اجلزائية

 من احلرية التامة يف التعاقد أو مما حيد ،وهو يف كل ذلك يرعى فكرة النظام العام ومصاحل اتمع
  عدم التعاقد.

و نظرا لألمهية القصوى لبعض العقود ومنها عقد بيع العقار فقد فرض فيها املشرع الشكلية 
وكأنه ينبه املتعاقدين إىل خطورة ما مها مقبلني عليه، وذلك حتت طائلة البطالن، فكل عقد متعلق 

  .)6(ا مطلقابطالن بالعقار يتطلب شكلية معينة ومل يتم استيفاءها اعتربه القانون باطال
  

                                                           

  من القانون املدين اجلزائري. 97و 93 تني:راجع نص املاد-)1(
  .95بق ، صاسالرجع املالعريب بلحاج: -)2(
  .48بق، صاسالرجع امل حممد صربي السعدي: .299، مرجع سابق، صاإلجبار على التعاقد :رضوان السيد راشد-)3(
  املعدل واملتمم. 25/05/1995املؤرخ يف  07-95من قانون التأمينات الصادر باألمر  190 :راجع املادة-)4(
املتعلق بإلزامية التأمني على الكوارث الطبيعية  ،26/08/2003املؤرخ يف  12-03من األمر رقم  1:أنظر املادة-)5(

  وبتعويض الضحايا.
  .من القانون املدين اجلزائري 793 :املادة :أنظر-)6(
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  القيود الواردة على حرية حتديد آثار العقد :ثانيا
إن فكرة تدخل الدولة احلديثة أكثر فأكثر يف حياة األشخاص جعل الكثري من التقنينات 
سواء ذات التوجه االشتراكي أو حىت ذات التوجه الليربايل االجتماعي حتدد آثار بعض العقود 

اتمع، كما يف حالة عقد العمل الذي حيدد حقوق وواجبات كل من بقواعد آمرة مراعاة ملصاحل 
عند تنفيذ العقد، وجعلها من النظام  الطارئة، والتشريع لنظرية الظروف )1(العامل ورب العمل

  . )2(العام
كما أن وضعية احتكار السلع واخلدمات جعلت الطرف احملتكر أقوى من اآلخر 

(Contrats d’adhésion)عقود اإلذعان(املستهلك) يف التعاقد فظهرت 
، والشروط التعسفية )3( 

للطرف احملتكر، مما حدا باملشرع إىل تأطري هذا النوع من العقود بقواعد آمرة تبطل بعض 
الشروط، ومتنح القاضي سلطة إنقاص الشروط التعسفية أو تعديلها أو إعفاء الطرف املذعن من 

  .)4(مما جيعل حتديد آثار الكثري من العقود مقيدا بالنسبة للمتعاقدين ،بعضها
وميكن القول أن تدخل الدولة وتقييدها آلثار العقد قد جاء ألسباب عرب عنها الفقيه ستارك 

)starckالتعسف يف احلرية التعاقدية الذي  ) بقوله: "إن سبب أفول مبدأ سلطان اإلرادة يرجع إىل
  .)5(سوسيواقتصادي مسح باستغالل األقوياء للضعفاء"مورس يف سياق 

  اتساع نطاق االلتزامات غري اإلرادية:: ثالثا
إن التطور الصناعي اهلائل أدى إىل االنتشار الواسع للمركبات واآلالت واملصانع مع ما 

                                                           

  .11بق ، ص اسالرجع املبودايل حممد:  -)1(
  من القانون املدين اجلزائري. 107/3 :املادة على سبيل املثال: أنظر -)2(
وال يكون للطرف الثاين إال قبوهلا مجلة أو رفضها  ،ه أحد املتعاقدين بوضع شروط العقدعقد اإلذعان: هو عقد يستأثر في-)3(

: عقود اإلذعان يف القانون نوع من العقود يف الباب املوايل).أنظر:عبد املنعم فرج الصدة(سأتناول بالتفصيل هذا ال مجلة
وما  24، ص1946رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة فؤاد األول، مصر سنة  -دراسة فقهية وقضائية ومقارنة –املصري 
  بعدها.

  .من القانون املدين اجلزائري 110أنظر املادة -)4(
  .13بق ، ص اسالرجع املبودايل حممد:  -)5(
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فظهرت فكرة االلتزامات غري اإلرادية ومنها االلتزام  ،يشكل كل ذلك من أخطار على األفراد
الذي ينشأ بفعل املسؤولية التقصريية (غري تعاقدية) نتيجة أفعال تلحق الضرر بالغري يقوم ا 
الشخص أو من يكون حتت مسؤوليته من األفراد واحليوانات واألشياء، وكذا االلتزام الذي ينشأ 

ة أو نتيجة الضرر الذي يلحق بالغري عند القيام بأفعال جيرمها القانون سواء كانت بصورة عمدي
غري عمدية، بل إن املشرع يف العصر احلديث قد شدد يف بعض احلاالت على املسؤولية املدنية 
فجعلها يف حوادث السري ال تقوم على أساس اخلطأ فحسب بل على أساس نظرية اخلطر، وكل 

 .)1(ذلك جعل مبدأ سلطان اإلرادة يهتز من األساس ويفقد الكثري من قوته ووهجه

  اجلعلية يف الفقه االسالميين: الثا املبحث
يتألف من شقني أوهلما الرضائية ويقصد ا ذكرت يف املبحث السابق أن مبدأ سلطان 

وثانيها دور  ،كفاية الرضا املتمثل يف صيغة اإلجياب والقبول وبالشروط املعتربة شرعا إلنشاء العقد
العقد  :وهو ما يعرف مببدأ ،رافهأط قافه أو تعديله إال بإتضاإلرادة يف ترتيب آثار العقد وعدم نق

  ن.شريعة املتعاقدي
املذاهب  نه ولئن كان الشق األول من مبدأ سلطان اإلرادة مل يثر جدال بني فقهاءإو         

ن الشق الثاين املتعلق بترتيب أحكام العقد وآثاره كان حمل نظر وذلك إفاإلسالمية كما مر بنا، 
ن هذه اآلثار إمنا هي من فعل الشارع الذي شرع العقود ونظم أب ،املذاهب إىل القول الجتاه فقهاء

، وهذا مايعرف باجلعلية، لذا سوف أتعرض يف هذ املبحث ملعىن اجلعلية ، مث أراء  املذاهب آثارها
الفقهية فيها، وأخريا تقدير ماإذا كانت اجلعلية فعال تقف حائال دون األخذ مببدأ سلطان اإلرادة 

  فقه اإلسالمي كما هو الشأن بالنسبة للقانون .على إطالقه يف ال
  
  
  

                                                           

  .9بق، صاسالرجع املحممد صربي السعدي:  -)1(
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  : املقصود باجلعلية املطلب األول
يقصد باجلعلية أن أحكام العقود وآثارها  تكون من الشارع ال من العاقد ، فدور العاقد 
قاصر على تكوين العقد وإنشائه فقط، فقد نص الفقهاء واألصوليون على: "أن العقود أسباب 

مها وآثارها شرعية، أي أن تسبب العقود آلثارها ليس باعتبار ماشتملت عليه شرعية وأن أحكا
  . )1(من عبارة تدل على إرادة حرة فقط، بل ألن الشارع جعل اآلثار مترتبة عليها"

إذ أن مقتضيات العقود مجيعها من أعمال  ؛ولكنه ال يرتب آثاره ،فالعاقد ينشئ العقد فقط
وبالتايل  ؛فالبيع مثال يقتضي نقل امللكية من البائع للمشتري واستحقاق البائع للثمن ؛الشارع

وقد جعل  ،تكمن إرادة العاقدين يف الدخول يف العقد بإرادما احلرة وبالصيغة املعتربة شرعا
عام من  نٌأوهلما إذْ :الشارع هذا العقد طريقا لثبوت هذه اآلثار وتلك األحكام وذلك بأمرين

يا أَيها الَّذين آمنوا لَا  ﴿ اىل:وذلك بقوله تعـ ،لعقود وانتقاهلاشارع جبعل الرضا طريقا إلنشاء اال
كُمناضٍ مرت نةً عارجكُونَ تلِ إِلَّا أَنْ تاطبِالْب كُمنيب الَكُموأْكُلُوا أَموهذا النص يفيد أن ، )2(﴾ت

وجب اهللا الوفاء بالعقود وتنفيذ أمث  ،يكون إال بالتراضي انتقال األموال من شخص آلخر ال
وثانيها أن الشارع ، )3(﴾يا أَيها الَّذين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُود﴿ مات املترتبة عليها بقوله تعاىل:االلتزا

وليس للعاقد أن  ،جعل لكل عقد من العقود الشرعية أثرا يثبت به إذا توافرت عناصره وأركانه
الذي ال ميلك العاقد  "؛مبقتضى العقد"وهذا هو ما يعرف  ؛يفر من هذه األحكام أو يهرب منها

                                                           

القاهرة، دط،  حممد أبو زهرة: امللكية و نظرية العقد يف الشريعة اإلسالمية، طبعة دار الفكر العريب،إلمام ا أنظر: -)1(
وحيد الدين سوار: التعبري عن  .1144، ص2ج  ،علي حمي الدين علي القره داغي: املرجع السابق .217ص ،1996

 577، ص1979 ،2ط ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر ،–دراسة مقارنة بالفقه الغريب–اإلرادة يف الفقه اإلسالمي
عبد احلليم عبد  .وما بعدها 58ص ، مرجع سابق،: إجازة العقد القابل لإلبطال. محدي املغاوري حممد عرفةوما بعدها

امعية، اإلسكندرية، دط، ثره يف التصرفات يف الفقه اإلسالمي والقانون املدين، دار املطبوعات اجلأحسن النية و اللطيف القوين:
مصر،  اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة، ،ظرية العقد يف الشريعة اإلسالمية. أمحد فراج حسني :امللكية ون245، ص:2004

  وما بعدها. 186ص ،2005طبعة 
  . 29النساء/ -)2(
  .1املائدة/  -)3(
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فإذا قال  ،)1(أن يتخلص منه بشرط يشترطه قبل العقد أو يف إثنائه وال أن يزيد على هذا املقتضى
ار للمشتري شخص آلخر بعت لك داري هذه بألف فقال قبلت انتقلت على الفور ملكية الد

وانتقلت ملكية الثمن إىل البائع وليس ألحدمها أن يغري من هذا األثر الذي رتبه الشارع على كل 
  عقد من عقود البيع.

  وللجعلية معنيان : معىن واسع ومعىن ضيق :
  الفرع األول: املعىن الواسع

"أن الشارع جعل لكل عقد آثارا خاصة به، تتحقق به األغراض الصحيحة اليت  ويراد به:
يقصدها العاقدان من إنشائه؛ فللبيع مثال آثارا خاصة به، ولإلجارة كذلك آثارا الزمة هلا 
وهكذا...، وآثار كل عقد تسمى حبكمه، وعلى ذلك فحكم كل عقد هو األثر املترتب عليه أو 

ه، وقد حدد الشارع للعقود مع هذا حدودا عامة أو خاصة جيب على الغاية املقصود من إنشائ
  .)2(الناس مراعاا عند إنشائهم هلا"

  الفرع الثاين: املعىن الضيق
أما املعىن الضيق فهو أن الشارع يرتب احلكم األصلي للتصرف وينفذه يف الوقت نفسه، 

شتري، وتنتقل ملكية الثمن إىل البائع، ففي عقد البيع مثال تنتقل ملكية املبيع مبجرد العقد إىل امل
والناقل هلما هو الشارع ال العاقد، أما األحكام التابعة كالتزام البائع بتسليم املبيع فتنفيذها منوط 

  .)3(بإرادة األفراد، البإرادة الشارع
يالحظ األستاذ وحيد الدين سوار أن اجلعلية باملعنيني السابقني هي مايقره التنظيم الوضعي 
يف الفقه اإلسالمي، وهي مثرة لفكرة اجلعلية الفلسفية اليت يذهب فيها األصوليون إىل أن العقد 
ليس بسبب طبيعي عقلي لآلثار ترتبط به ارتباط املسبب بالسبب، مبعىن أنه إذا وجد السبب ترتب 

                                                           

  .252ص  املرجع السابق، :إلمام حممد أبو زهرةا -)1(
  .227ص  أحكام املعامالت الشرعية، مرجع سابق، :علي اخلفيفالشيخ  -)2(
. وحيد الدين سوار: الشكل يف الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، 228-227ص ،نفس املرجع الشيخ علي اخلفيف: -)3(

  .59محدي املغاوري حممد عرفة: املرجع السابق، ص  .578-577ص: 
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عليه وجود املسبب حتما، ال لشيء سوى أن السبب قد وجد، بل هي رابطة جعلها الشارع 
 .  )1(هما، مث اعتدنا وجودها دائما، حىت اعتقدنا أا طبيعية يوجبها العقل وطبائع األشياءبين

   فكرة اجلعلية يف املذاهب الفقهيةملطلب الثاين:ا
بفكرة اجلعلية؛ حيث يرون أن ترتيب آثار العقود هو  املختلفة ملذاهبايأخذ معظم  فقهاء         

من صنع الشارع ال من عمل العاقدين؛ غري أم يتفاوتون باألخذ ذه الفكرة، سأحاول فيما يلي 
  عرض نصوص الفقهاء يف اجلعلية يف املذاهب األربعة:

  املذهب احلنفي :الفرع األول
سبب إلكتساب املال، وسبب اكتساب أن شرع اهللا  جاء يف كشف األسرار للبزدوي: "

علل الشرع . وأورد كذلك يف نفس املعىن :" )2(مافيه كفاية لكل أحد وهو التجارة عن تراض"
لكن إجيابه ملا كان غيبا نسب  ،غري موجبة بذواا وإمنا املوجب لألحكام هو اهللا عز وجل

  .)3( ..."إياها كذلك عل صاحب الشرعجيو ،الوجوب إىل العلل فصارت موجبة يف حق العباد
وبالتايل  ،بفعل اهللا تعاىلوآثار األفعال  حكامألاملوجب ل وص على أنالنص تدل هذه

إال أن الفقه احلنفي أقام تفرقة بني إرادة  ؛كتفاء بإرادة التعبري لدى املتعاقدينإلاوإرادة األثر استبعاد 
ذلك أن ؛ األثر فعرب عنها بالرضا إرادة أما ،وعرب عن إرادة التعبري باالختيار ،التعبري وإرادة األثر

أما االختيار فهو العنصر املادي  ،الرضا عند األحناف هو الرغبة يف آثار العقد وهو الركن املعنوي
ن إرادة األثر أكثر مشوال من إولذلك ف، أي انصراف اإلرادة إىل السبب ،املتمثل يف إرادة التعبري

يارا وليس كل اختيار فكل رضا يتضمن اخت ،من االختيارأي أن الرضا أوسع  ؛إرادة التعبري
ن االختيار قد ينفك عن الرضا كما يف حالة املريض الذي خيتار بتر عضو من وأل، يتضمن الرضا

ولذلك قيل أن وجود الرضا باحلكم  ،لذلك فقد حتقق له االختيار دون الرضا ،أعضائه وهو كاره

                                                           

  .578املرجع السابق، ص  وحيد الدين سوار:-)1(
 اهللا عبد:  قيقحت ،البزدوي اإلسالم فخر أصول عن األسرار كشف: البخاري الدين عالء حممد، بن أمحد بن العزيز عبد -)2(

  .244، ص4، جم1997، 1ط، لبنان بريوت ،العلمية الكتب دار ،عمر حممد حممود
  نفس املرجع والصفحة. -)3(
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الختيار فال يستلزم وجود أما وجود ا ،والرضا بالسببيستلزم وجود االختيار فيه ويف مسببه 
نبىن على ذلك أن االختيار هو شرط اوقد  ،ن جمرد القصد إىل شيء ال يلزم منه الرغبة فيهالرضا أل

لذلك  ،الرضا شرط صحة جزاء ختلفه الفسادلالنعقاد يترتب على ختلفه البطالن يف حني أن 
ت تقوم وألا تصرفا ،لتوافر إرادة التعبري ،ه وعتاقهصحح األحناف نكاح املكره وطالقه ورجعت

على حني حكموا بفساد بيع املكره واهلازل واملخطئ لوجود االختيار ه؛ فيها عباراا مقام معنا
  .)1(وحكموا ببطالن تصرفات انون والنائم لتخلف إرادة التعبري وإرادة األثر ،دون الرضا

  املذهب املالكيالفرع الثاين 
القرايف:"... إن اهللا تعاىل تفضل على عباده فجعل ماهو حق هلم بتسويغه ومتلكه  يقول

، ويقول أيضا:" فاألسباب القولية كالبيع واهلبة والصدقة )2(وتفضله الينقل فيه إال برضاهم"
والقراض، وماهو يف الشرع من األقوال سبب انتقال امللك...، والسبب التام إذا أذن فيه من قبل 

شرع وجب أن يترتب عليه مسببه؛ ألن وجود السبب املأذون فيه دون املسبب خالف صاحب ال
  .)3(القواعد"

نفسه بل إمنا بن السبب غري فاعل :" إأورد اإلمام الشاطيب يف املوافقاتويف نفس املعىن  
وإيقاع السبب  ،تسبب املكلف فاهللا خالق السبب والعبد مكتسب له فإذا ،وقع املسبب عنده ال به

ألنه ملا جعل مسببا عنه يف جمرى العادات عد كأنه  ،ال املسبب قصد ذلك املسبب أو مبرتلة إيقاع
   .)4("مباشرة فاعل له

                                                           

، د ط ،ظم أيب حنيفة النعمان، دار الفكراهلندية يف مذهب اإلمام األعلفتاوى ا شيخ نظام ومجاعة من علماء اهلند:ال -)1(
املرجع  عبد احلليم عبد اللطيف القوين: .وما بعدها 443 ص ،املرجع السابقوحيد الدين سوار: . 35، ص5ج ،م1991

اإلسالمي والقانون  دراسة حتليلية وتأصيلية يف الفقه–العقد يف تعديل فؤاد حممود معوض: دور القاضي  .246السابق، ص
  .102-101ص مرجع سابق، ،2004مصر، طبعة:  ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، -الوضعي

عامل الكتب، د م ن، دط،  ، دارالفروق ءأنوا يف الربوق أنوار :املالكي إدريس بن أمحد الدين شهاب العباس أبو: لقرايفا -)2(
  .195، ص 1دت، ج

  . 204-203 ص القرايف: الفروق، مرجع سابق، -)3(
 آل حسن بن مشهور عبيدة أبو: قيقحت : املوافقات يف أصول الشريعة،اللخمي حممد بن موسى بن إبراهيم ،شاطيبال -)4(

  .314، ص 1ج ،1997، 1ط ،عفان ابن دار ،سلمان
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وقد استخلص اإلمام الشاطيب من كون إنشاء التصرف راجعا إىل العاقد، وكون توليد 
ه إىل اآلثار، مادامت هذه اآلثار اآلثار راجعا إىل الشارع، عدم جدوى اجتاه إرادة العاقد وقصد

ليست يف مقدوره وليس مبرجع هلا؛ ومادام األمر كذلك فاجتاه قصد العاقد إىل اآلثار هو تزييد 
  .)1(اللزوم له

إيقاع السبب مبرتلة إيقاع  ":وأورد يف موضع آخر ترتيب الشارع آلثار التصرفات بقوله
مسبب عنه يف جمرى العادات؛ عد كأنه فاعل له املسبب، قصد ذلك املسبب أو ال؛ ألنه ملا جعل 

قاعدة جماري العادات؛ إذ أجري فيها نسبة املسببات إىل أسباا، كنسبة  مباشرة، ويشهد هلذا
؛ فكذلك اوسائر املسببات إىل أسبا ...الشبع إىل الطعام، واإلرواء إىل املاء، واإلحراق إىل النار،

ة إلينا وإن مل تكن من كسبنا، وإذ كان هذا معهودا معلوما؛ األفعال اليت تتسبب عن كسبنا منسوب
  .)2("جرى عرف الشرع يف األسباب الشرعية مع مسبباا على ذلك الوزان

يف هذا املوضع على ترتيب الشارع آلثار التصرفات، ويبني أن خفاء هذه  ويؤكد الشاطيب    
احلقيقة عن أنظارنا يرجع إىل اإلعتياد، فهو الذي يومهنا بأن األسباب هي اليت تولد اآلثار، فتالزم 
الشبع مع الطعام ، واإلرواء مع املاء واإلحراق مع النار، يومهنا بأن الطعام واملاء والنار هي أسباب 
للشبع واإلرواء واإلحراق، والواقع أن هذه األسباب الظاهرة ختفي وراءها حقيقة كامنة وهي أن 
املسبب هلذه األمور كلها هو اهللا عز وجل، ولو قصد اآلكل والشارب واحلارق عدم الشبع 
واإلرواء واإلحراق ملا استطاع، وكذلك احلال يف العقود؛ إن العقود هي األسباب الظاهرة اليت 

تدنا أن نربط ا اآلثار ، واواقع أن املبدع هلذه اآلثار هو اهللا عز وجل ، ولو شاء صاحب اع
  ،)3(التصرف أن التنطلق اآلثار من تصرفه ملا استطاع ،ألن ذلك يف مقدور الشارع ال يف مقدوره

                                                           

  .580ص ،املرجع السابق :وحيد الدين سوار .314، ص 1جالسابق،  أنظر: الشاطيب: املرجع -)1(
  .336، ص1الشاطيب: نفس املرجع، ج -)2(
  .581-580ص  ،املرجع السابق :وحيد الدين سوار -)3(
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ن املسببات جعلية بإرادة أو ،بني السبب واملسببربط  املذهب املالكي  نستنج مما سبق أن
 من يتنصلن أبب الذي ال يستطيع شارع وما على املكلف إال اإلتيان بالسبب حىت يقع املسال

  األثر. 
  املذهب الشافعي :الفرع الثالث

األموال واألبضاع وحرمتها  لحليقول اإلمام الغزايل يف املستصفى:"وأما قسم املعامالت ف
نصب األسباب أسبابا  املقصودا منإو وهذا ظاهر، ظاهرة من نكاح وبيع وطالق وغريه أسباب

؛ مث ذكر اإلمام الغزايل أن اآلثار الشرعية حتصل عند حتقق )1( ..."الشرع من حكمأيضا  لألحكام 
عبارة عما حيصل احلكم  فإن السبب يف الوضع السبب البه، بل بأمر من الشارع؛ حيث يقول:"

 ،بل بإجياب اهللا تعاىل، احلكم لذاارعية ألا ال توجب عنده ال به ولكن هذا حيسن يف العلل الش
فالعلل الشرعية يف معىن العالمات املظهرة فشات  ،ولنصبه هذه األسباب عالمات إلظهار احلكم

  . )2("ما حيصل احلكم عنده
كم عنده، ال به وهوالذي يضاف إليه احل دوجأنَّ السبب ي ماعل" ويقول ابن النجار: 

تداء عند أهل اب اىلإذ املُمكنات مستنِدةٌ إىل اللّه تع، وال شك أن األسباب معرفَات ....احلكم
فَاِإلضافَةُ إليه  ،تباط ظاهرار ذي نِيطَ بِه:كْمِ الالّذي هو السبب، وبني احل وبني املُعرف ،احلق

  .)3( "واضحة

ع نظرا لرتوع آثار العقد بإرادة الشارأن املذهب الشافعي ربط دلت هذه النصوص على 
وجعل إرادة التعبري وحدها هي املهيمن الوحيد على مصري العقد ، املذهب إىل الرتعة املوضوعية

وبالتايل فان آثار العقد ال تترتب إعماال لإلرادة حبيث تكون هي املنشئة  ،والتصرف وجودا وعدما

                                                           

 ،العلمية الكتب دار، الشايف عبد السالم عبد حممد: حتقيق ،األصول علم يف املستصفى: حممد بن حممد :حامد الغزايل أبو-)1(
  .75، صهـ1413 ،1، طبريوت

  .املرجع والصفحةنفس  -)2(
 حممد: قيق، حتاملنري الكوكب شرح: الفتوحي علي بن العزيز عبد بن أمحد بن حممد البقاء أبو الدين تقي: النجار بنا -)3(

  .447-446، ص 1، جم 2،1997ط، العبيكان كتبة، ممحاد نزيه و الزحيلي
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بإرادة الشارع الذي رتبها وماالعقد إال السبب احملرك  هلذه اآلثار واملرتبة هلا وإمنا ذلك كله منوط
   .وكل ما متلكه اإلرادة هو تشغيل هذا احملرك مث تقف منه موقف املتفرج ،هلذه اآلثار

  املذهب احلنبلي :الفرع الرابع

ما  ضى املتعاقدين ونتيجتها هور وأيضا فإِن األصل يف العقود...": يقول اإلمام ابن تيمية
إلَّا أَنْ تكُونَ تجارةً عن تراضٍ ﴿ تعاىل قال يف كتابه: اللَّه بالتعاقد؛ ألن ِسهِمانفأ ىأوجباه عل

كُمن1("﴾م( ،  
نستنتج من هذا أن اإلمام ابن تيمية يقرر أن الرضا وإرادة املتعاقد هي أساس نشوء العقود 

فقهاء القانون يف تقرير مبدأ ابتداء وهي مصدر أثارها، وهذا ما ينطبق متاما على ما ذهب إليه 
  .)2(سلطان اإلرادة

املذهب احلنبلي هو من  بقوله: "أن  وحيد الدين سوارويؤكد هذا ماذهب إليه الدكتور  
الذي قرره ابن متيمة يف  أكثر املذاهب إخالصا ملبدأ سلطان اإلرادة يدل على ذلك الشعار الذهيب

  .)3(النص السابق"" فتواه
؛ ذهب أسوة بباقي املذاهب الفقهيةز فكرة اجلعلية يف هذا املبرونلحظ بالرغم من هذا  

 أنّ " :يقوله جند حيث جند اإلمام ابن تيمية نفسه يقرر هذه الفكرة يف نصوص أخرى، حيث 
 الثّابت بالنكاح حنن أحدثنا أَسباب تلك بضعِالثّابِت بالبيع وملك ال لْككامل لثابتة بأفعالناا حكاماأل

: ويقول اإلمام يف موضع آخر،  )4("بوت سببِه منا مل نثبِته ابتداءلثُ بت احلكمثام، والشارع أكاألح
ال إحد أما منكم من « :خربأكما  عليه من األسباب وعلم اهللا باألشياء وآثارها ال يناىف ما علقها"

وال من  ،»خلق لهاعملوا فكل ميسر ملا « :ومع ذلك قال، »و النارأوقد كتب ومقعده من اجلنة 

                                                           

مصطفى  -حتقيق: حممد عبدالقادر عطا  تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم: الفتاوى الكربى، :بن تيميةا -)1(
  .93، ص4م ، ج1987 -هـ 1408، 1ط عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية،

  .107-106، صاملرجع السابق فؤاد حممود معوض: -)2(
  .456: املرجع السابق، صوحيد الدين سوار -)3(
   .92-91ص، 4مرجع سابق، ججمموع الفتاوى،  تيمية:بن ا -)4(
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خربه أن يكون له ولد ال مينع أن أ ال مينع أن يأخذ أسبابه وال ومن نه ينتصر على عدوهأخربه أ
خربه باملغفرة أو باجلنة ال مينع أن يأخذ بسبب ذلك مريدا لآلخرة أيتزوج أو يتسرى وكذا من 

  .)1("وساعيا هلا سعيا
باب للمكلف ويف اآلثار من جعل الشارع واألس نأذا ميكن اجلمع بني هذه األقوال بوعلى ه      

  واملسببات بقدر اهللا ومشيئته.النهاية األسباب 
بعد هذا العرض املوجز ألقوال الفقهاء يف مبدأ اجلعلية، يتبني لنا امجاعهم على أن الناس 

أسباب أحرار يف إنشاء العقود، أما األثار فاألصل فيها أا من صنع الشارع وجعله، أي أن العقود 
جعلية وضعها الشارع ليتوصل ا إىل مسبباا اليت أوجبها وجعلها آثارا هلا، وليست بأسباب 
طبيعية؛ مبعىن أنه مىت اجتهت اإلرادة إىل إنشاء العقد نشأ ذلك العقد، ولكن آثاره مرجعها إىل 

  صنع الشارع سواء أراد العاقد هذه اآلثار أم مل يردها.
  الفقهية املعاصرة لفكرة اجلعلية االجتاهات: الفرع اخلامس

، وتعرضوا هلا مبناسبة تناوهلم ملواضيع متعلقة الفقهاء احملدثون لفكرة اجلعليةبعض تعرض         
   )2( على الوجه التايل:ثالثة ن نصوغ هذه األفكار يف اجتاهات باألساس بنظرية العقد، وميكن أ

  :عمال فكرة اجلعليةإلجتاه االول: وجوب التفرقة بني العقود إلا
حدد أصحاب هذا االجتاه نطاق فكرة اجلعلية يف العقود حسب خطورا وقسموها من هذا       

الوجه إىل عقود الزواج وغريها من العقود املالية ويرون أن فكرة اجلعلية جيب األخد ا دون تردد 
إلرادة اإلفراد بتحديد  سمحنه يإف ،أما بالنسبة للعقود املالية األخرى ،يف نطاق عقود الزواج

، وهذا ماذهب إليه اإلمام أبو زهرة حيث يقول: "... وفرق بني النكاح والعقود املالية فإن آثارها
 البد أن يكون  فكان الصريح، الشارع، وحتليلها يكون بتحليل بضاع األصل فيها احلرمةاأل

ة فهي من األمور العادية األصل فيها املالي املعامالت أما  ،للشارع نفسه النكاح ثاريف آ السلطان
                                                           

  .259: خمتصر فتاوى ابن تيمية، دار الكتب العلمية، بريوت، دط، دس، صبدر الدين ايب عبد اهللا احلنبلي -)1(
ومابعدها.  584ص ومابعدها. وحيد الدين سوار: املرجع السابق،119فؤاد حممود معوض: املرجع السابق، ص أنظر: -)2(

  وما بعدها. 1145، ص2ج  ي الدين علي القره داغي: املرجع السابق،يعلي حم
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هلا الشأن  ن اإلرادة يف األمور اليت تكون من هذا القبيلأو ،مامل يقم دليل على حرمتها حةاإلبا
  .)1("تضى اإلذن العام من الشارع يف جعل الرضا أساسا إلنشاء ونقل احلقوق وإسقاطهاقاألول مب

تتوقف على طبيعة العقد ذاته فبالنسبة لعقود أن جعلية اآلثار واخلالصة حبسب هذا اإلجتاه  
أما العقود املالية فإا ال تتسم ذه  ،الزواج وما هلا من آثار خطرية فإا متروكة لتنظيم الشارع

  .فراد حرية تكوين آثارهاأليكون ل اخلطورة وبالتايل
  االجتاه الثاين: التفرقة بني املعىن الواسع واملعىن الضيق للجعلية:

أن الشارع  هفاألول مؤدا ؛يرى أصحاب هذا االجتاه أن للجعلية معىن واسع وآخر ضيق       
غراض اليت قصدها العاقدان من إنشائه ويتعني ألره اليت تتعلق به وتتحقق به اجعل لكل عقد آثا

والثاين مفاده أن الشارع ، على الناس مراعاة احلدود العامة أو اخلاصة اليت حددها الشارع للعقود
يرتب احلكم األصلي للتصرف وينفذه يف الوقت نفسه مبجرد العقد ففي البيع ينتقل ملكية الثمن 
إىل البائع مبجرد العقد الذي باشره العاقدان باتصال اإلجياب بالقبول والناقل هلما هو الشارع ال 

إلرادة دون العقد وتفريعا على ذلك فان املعىن الواسع للجعلية هو الذي يتعارض مع مبدأ سلطان ا
  .)2(املعىن الضيق هلا

فهي يف املعىن الواسع تضيق من حرية العاقدين يف آثار العقد اليت وضعها الشارع للعقود  
فهي إذن من صنع الشارع وال شان لإلفراد ا يف حني أن املعىن الضيق يتفق مع مبدأ سلطان 

   .صلي الذي قام الشارع بترتيبهاإلرادة ألنه يستند إىل إرادة املتعاقدين يف تنفيذ احلكم األ
  
  
  

                                                           

  .223ص ،مرجع سابق، امللكية و نظرية العقد :حممد أبو زهرة -)1(
  . 120مرجع سابق، صدور القاضي يف تعديل العقد، :فؤاد حممود معوض -)2(
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التفرقة بني السبب البعيد لإللتزام العقدي والسبب املباشر له، وأن إرادة العقد :الثالثاالجتاه 
  تتضمن إرادة ألثر :

يرى أصحاب هذا اإلجتاه أن مبدأ جعلية األثار يف الفقه اإلسالمي يستهدف ويلحق 
، يف )1(يسميه الدكتور وحيد الدين سوار "املقصد األصلي"بالسبب البعيد لإللتزام العقدي، أوكما 

حني أن السبب املباشر لنشأته هو إرادة األطراف، فأثر العقد ترجع أساسا إىل اهللا سبحانه وتعاىل 
لكونه مشرعا هلا، ولكنها ترجع أيضا إلرادة املتعاقدين باعتبارهم املعنيني مباشرة ذا التعاقد 

  واملتحملني آلثاره.
ذلك صارت العقود والتصرفات أسبابا ألحكام وأثار تترتب عليها وتنشأ عنها حبكم ول

الشرع وجعله، واحنصر الرضا واإلختيار يف ايقاع األسباب، وهو إبرام العقود، أما األثار فهي 
جبعل الشارع، وحبكم معلومية هذه األثار واألحكام كانت بالتايل هي الدافع إىل التعاقد، وهي 

  .)2(اقد ومطلبه من العقد، فجعلت إرادة العقد إرادة هلا بالضرورةمراد الع
  املطلب الثالث: تقدير اجلعلية 

بعد هذا العرض املوجز ألراء فقهاء املذاهب الفقهية األربعة، وبعض اإلجتاهات الفقهية   
أسباب ظاهرة ثار العقود؛ أي أن العقود آاملعاصرة يتبني لنا إمجاع الفقه اإلسالمي على مبدأ جعلية 

ثار اليت حكم الشارع بوجودها عند وجود أسباا، لكن يثور التساؤل تترتب عند وجودها اآل
حول كيفية التوفيق بني كون العقود رضائية يف الفقه اإلسالمي مع أن آثارها جعلية، وهل فعال 

التساؤلني فيما مبدأ اجلعلية يقف حائال يف وجه مبدأ سلطان اإلرادة ، سأحاول اإلجابة عن هذين 
  يلي:

                                                           

وحيد : ، أنظرقا مشروعا للوصول إليهأي احلكم األصلي الذي جعل العقد طري األصلي للعقد هو الغاية النوعية؛ املقصد -)1(
  ومابعدها. 500الدين سوار: املرجع السابق، ص

  ومابعدها. 14ص م،1968، 1ط ،القاهرة ،دار النهضة العربية : الشروط املقترنه بالعقد،زكي الدين شعبان -)2(
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أنه ال ميكن التسليم ذا املبدأ على إطالقه؛ مبعىن جتاهل إرادة األفراد يف ترتيب األثار بصفة  -1
ثار إىل جانب الشارع، وإسهام مطلقة، إذ الواقع يدل على أن هلذه اإلرادة دور يف ترتيب اآل

  املذهب، وطبيعة العقد:اإلرادة يف ترتيب اآلثار خيتلف حسب طبيعة التشريع أو 
فالشرائع اليت تقوم على أساس من املذاهب الفردية يغلب فيها دور اإلرادة يف ترتيب األثر، يف  -أ

حني يتضاءل دور اإلرادة يف الشرائع اليت تقوم على أساس املذاهب اإلجتماعية، وذلك بسبب 
غة اجتماعية، كان طبيعيا أن اتساع دائرة النظام العام، وملا كانت الشريعة اإلسالمية ذات صب

  يعظم فيها دور الشارع يف ترتيب األثر وهو ماجعل نظرية اجلعلية تطغى يف الفقه اإلسالمي.
وحىت يف ظل الفقه اإلسالمي نفسه خيتلف دور الشارع بني مذهب وآخر، فنالحظ 

سعا يف إنشاء ضمور وحمدودية هذا املبدأ يف الفقه احلنبلي الذي أعطى لإلرادة دورا وسلطانا وا
العقد وترتيب آثاره، بينما يعظم دور الشارع يف حتديد األثار يف املذاهب األخرى اليت قيدت من 
سلطان اإلرادة؛ وغاية هيمنة الشارع يف الفقه اإلسالمي هي حتقيق مقصد مهم وهو اإلشراف 

على حق آخر املباشر على روح التوازن العقدي، وذلك باحلفاظ على جوهر العدالة وطغيان حق 
يف نطاق احلقوق واإللتزامات الناشئة يف العقد بني املتعاقدين، ويف هذا الشأن يقول الشيخ علي 
اخلفيف: "وقد حدد الشارع للعقود حدودا حىت التؤدي م إىل نزاع واليناهلم منها غنب، وال 

ها وسيلة وطريقة يلحقهم بسببها غرر، وال يلزم ا على غري رضا منهم واختيار، وحىت ال يتخذو
  .)1(إىل ماى اهللا عنه"

وخيتلف دور اإلرادة كذلك يف ترتيب األثر حبسب طبيعة العقد، ففي عقود الزواج ونظرا  -ب
ألمهيتها البالغة وآثارها اخلطرية، فنرى هيمنة النظام العام على أحكام األسرة؛ حبيث يكاد الشرع 

فإا التتسم ذه  دين؛ أما بالنسبة للعقود املاليةقينفرد يف ترتيب آثار العقد دون إرادة املتعا
  اخلطورة، وبالتايل يكون لألفراد حرية تكوين أثارها.

                                                           

  .242ص مرجع سابق، ،: أحكام املعامالت الشرعيةالشيخ علي اخلفيف-)1(
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" لوأردنا أن حنكم على صالحية تلك  وإىل هذا الرأي مال اإلمام أبو زهرة، حيث يقول:
ذ ا مجلة من للبقاء واتصاهلا بأصول الشرع ومصادره حلكمنا أن يؤخ -يعين مبدأ اجلعلية- الفكرة 

غري تردد يف النكاح، فإن األسرة ملكاا من احلرمة وماجيب هلا من الصيانة وملا تستلزمه من القرار 
والثبات، كان الواجب أن يتوىل الشارع آثار العقد فيها ويرتب األحكام اليت تنشأ عنه، وأن ذلك 

رار والثبات، وال يصح أن يدعو إليه اإلجتماع، فإن األسرة جيب أن تقوم على دعائم من الق
تسيطر فيها الرغبات، ومن ورائها الشهوات واألهواء اهلادمة لنظامها...، أما بالنسبة للعقود 
املالية، فالذي نراه جيب أن يكون إلرادة املتعاقدين سلطان يف تكوين أثارها، ألنه الخطر يف جعل 

يعة، فإن اهللا سبحانه وتعاىل قد أمر هذا السلطان لإلرادة، مادام مل خيالف أمرا مقررا يف الشر
بالوفاء بالعقود والعهود، والشك أن الوفاء ا تنفيذ آلثارها، والعدالة توجب أن يكون للشخص 

   .)1(سلطان فيها ينفذه ملقتضى تعهده ومبقتضى العقدة اليت عقدها"
"وإذا واليبتعد هذا الرأي كثريا عن القانون الوضعي؛ حيث يقول الدكتور السنهوري: 

انتقلنا إىل دائرة القانون اخلاص، فما يتعلق منها باألسرة ال جمال لإلرادة فيه إال بقدر حمدود، فعقد 
الزواج، وهو األساس الذي ترتكز عليه األسرة، مصدره إرادة املتعاقدين، ولكن األثار اليت تترتب 

   .   )2(سرة واتمع"على العقد ليست خاضعة لإلرادة، بل ينظمها القانون طبقا ملصلحة األ
الميكن القول بأن أحكام العقود وآثارها توجبها إرادة املتعاقدين لوحدها، دون إرادة الشارع  -2

وذلك يف أي ظل أي تشريع، إمنا تعترب هذه اآلثار من عمل الشارع ال من عمل العاقد، ألن 
ترتيب حكم العقد وأثره عليه وإلزام عاقده به هو اعتبار تشريعي صرف لدى أي مشرع، وكل 

للعاقد بنتيجة عقده اليكون لوال اجياب الشارع وإرادته امللزمة، وليس مثة فارق بني  إلزام
إال يف مدى مافوضه الشارع للعاقدين من سلطان التشريعني اإلسالمي والوضعي يف هذا الشأن 

على تعديل األحكام واآلثار اليت قررها التشريع مبدئيا يف كل عقد مسمى، ويكاد يتفق كل منها 

                                                           

  .223-222ص مرجع سابق،زهرة: امللكية ونظرية العقد،  مد أبوحم -)1(
  .160ص، 1جمرجع سابق،  السنهوري :الوسيط، -)2(
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لى حرية العاقد يف إنشاء غري املسمى من العقود؛ إذ أا مسألة حتكمها األسس العامة أيضا ع
للتشريع نفسه، وهذا يعين بالضبط مدى حرية الشروط العقدية املعدلة آلثار وأحكام العقود، 

  .)1(وليس معناه أن العاقدين مها املشرعان آلثار العقد وموجباته
يمن على كل التصرفات والعقود إلعتبار عقائدي وهو: أن اهللا إن مبدأ اجلعلية كمبدأ عام يه -3

سبحانه وتعاىل هو املسيطر على حركة الكون، العامل بتصرفات اإلنسان يف الوجود، وأن كل 
األسباب واملسببات من عند اهللا تعاىل خلقا وتقديرا، وعليه أؤيد ماذهب إليه الدكتور: فؤاد حممود 

احلرية الكاملة يف تكوين العقد وترتيب آثاره يف الفقه اإلسالمي يف  معوض؛ إذ يرى أن اإلنسان له
  .)2(حدود الضوابط واألصول املقررة يف الشرع اإلسالمي

وهو نفس ماذهب إليه القانون الوضعي يف هذا األمر؛ إذ جند أن سلطان اإلرادة وإن كان  
حمصورا يف نطاق النظام العام واآلداب ، إال أنه يبقى له النطاق الواسع يف ترتيب اإللتزامات العقدية

الدكتور السنهوري :"وإذا خلصنا إىل اإللتزامات التعاقدية وجدنا ال يستطيع جتاوزها؛ حيث يقول 
اإلرادة جتول يف هذا امليدان أوسع ما تكون خطى وأبعد ما تكون مدى؛ ولكن يف هذا امليدان، إذا 

إللتزامات التعاقدية وجدنا أا حمدودة يف ذلك نظرنا إىل اإلرادة من حيث أا ترتب أحكام ا
  .)3(بقيود النظام العام واآلداب"

إال أنه إذا أمعننا النظر نلحظ أن السلطان األكرب لإلرادة إمنا يتصور يف مرحلة إنشاء العقد: 
مع مراعاة القواعد اآلمرة  –يتعاقد الشخص أو اليتعاقد، خيتار مع من يتعاقد يف املكان والزمان 

، أما يف مرحلة حتديد آثار العقد إذا أُبرم فاإلرادة أكثر تقييدا؛ فلكل - وقواعد النظام العام واآلداب
عقد من العقود آثاره اجلوهرية املرتبطة به التنفك عنه، ومن أجلها يقدم عليه األطراف دون غريه 
من العقود؛ فالذي يقدم على على إبرام عقد بيع الميكن أن يتوقع أن تتحقق له آثار عقد إجيار 

                                                           

رسالة دكتوراه ، كلية احلقوق جامعة  -دراسة مقارنة–عبد احملسن سعد الرويشد : الشرط اجلزائي يف الفقه اإلسالمي  -)1(
  .350-349، ص1983القاهرة، 

  . 132مرجع سابق، صدور القاضي يف تعديل العقد،  :فؤاد حممود معوض -)2(
   .161ص، 1،جمرجع سابق الوسيط، لسنهوري:ا -)3(
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، من هذا )1(فإذا توافقت إرادة الطرفني على إبرام عقد بيع رتب العقد آثاره املعروفةأومقاولة، 
  يتبني أن آثار العقود هي من ترتيب املشرع وليس من ترتيب اإلرادة.

وعليه خنلص أن "مبدأ اجلعلية" ذا املفهوم، وإن مل يكن معروفا ذا اإلسم عند أهل 
  ومدلوله وغايته اليبتعد كثريا عن معناه يف الفقه اإلسالمي. القانون الوضعي، إال أنه يف معناه 

انطالقا من هذا فأرى أن فكرة اجلعلية  لن تقف حجر عثرة يف طريق إطالق مبدأ سلطان 
اإلرادة يف الفقه اإلسالمي، وأؤكد بأن هذا املبدأ مقرر يف الفقه اإلسالمي، ويعتمد على األسس 

  التالية :
 تكوين العقد ضمن املبادئ العامة للشريعة، يقابله النظام العام واآلداب تأكيد دور اإلرادة يف- 1

 يف القانون.

تقييد هذه اإلرادة ملبدأ العدل املطلق حفاظا على التوازن العقدي بني األطراف عن طريق  - 2
جعل اآلثار العقدية من تقرير الشارع عز وجل، وكذا منح القاضي سلطة مراقبة هذه اإلرادة يف 

ق حتديد اآلثار؛ حيث يباشر سلطته يف التعديل واإللغاء لبعض هذه اآلثار اليت تتعارض مع  نطا
 مبادء وأصول ومقاصد الشريعة اإلسالمية.

ترسيخ الشعور بالثقة على نتائج التصرفات، حبيث يترتب على مبدأ شرعية اآلثار بالضرورة - 3
  مبدأ استقرار املعامالت، إذ العبث يف أحكام الشريعة.

   

                                                           

املرجع السابق،  رضوان السيد راشد:. 120مرجع سابق، صدور القاضي يف تعديل العقد،  :فؤاد حممود معوض -)1(
  .197ص
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  ومضمون النشاط التقديريالسلطة التقديرية للقاضي املدين : الثاين لفصلا
تبدو سلطة القاضي التقديرية عندما ميارس أحد سلطاته املخولة له مبوجب والية القضاء اليت        
، وسلطة القاضي التقديرية عادة ما تنصرف إىل جمموع عند بداية ممارسة العمل القضائي تقلدها

أيا كان جمال هذا العمل  ،الذهين الذي يقوم به القاضي عند ممارسته لوالية القضاءالنشاط 
غري أنين سأقتصر على بيان هذه السلطة يف جمال القانون املدين على اعتبار أن  ،القضائي ونوعه

وعليه سيشمل هذا الفصل على  .لقانوينا العقود الذي هو جزء من هذا الفرعموضوعي يتعلق ب
  مبحثني:

  .املبحث األول: السلطة التقديرية يف القضاء املدين -
 ومصادره ووسائله  النشاط التقديريمضمون  املبحث الثاين: -
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  األول: السلطة التقديرية يف القضاء املديناملبحث 
السلطة التقديرية للقاضي عند مما رسته للعمل القضائي بف يأحاول يف هذا املبحث التعر

ا هالفقهي الناشئ حوهلا بني مؤيد ملنح اخلالفو السلطة التقديريةهية السلطة التعرض ملامن خالل 
 :ومعارض

  ماهية السلطة التقديرية : األول املطلب
توضيح معىن السلطة التقديرية لغة واصطالحا، مث بيان مشروعية منح  طلبيتناول هذا امل

  كما يلي: ، وذلك يف فرعنيهذه السلطة يف الفقه اإلسالمي
  معىن السلطة التقديرية: األول لفرعا

معىن مث  ،حتديد معىن السلطة التقديرية، بيان معىن السلطة لغة واصطالحا يقتضي مين
  التقدير لغة واصطالحا، للوصول إىل تعريف للمركب اإلضايف "السلطة التقديرية".

  السلطة لغة :أوال
سلطه  قدو ،اللسان والتسليط إطالق ،واحلدة القَهر :السالطةُو سالَطة؛ طلَسط يلس من

القوة  ىتدل عل نفاملادة إذ ؛التحكمو التسلط والسيطرة :السلطةو؛ )1(طةلْاهللا فتسلط واالسم س
وعلى إطالق السلطة تدل على التسليط و ،وإن كان التمكن الزما للقوة والقهر ،التمكنالقهر وو

 .)2(لو بالقوةووضبط النظام 

  السلطة اصطالحا: اثاني
حبيث ال خترج عن القوة و التمكن من  ؛املعىن اللغوي ال يبتعد كثريا املعىن االصطالحي عن
  .)3(تنفيذ أحكام اهللا تعاىل على وجه اإللزام 

                                                           

مادة:  ،320ص  ،7ج د س، ،1بريوت، ط ،دار صادر ،فريقي املصري: لسان العربحممد بن مكرم اإل ابن منظور: -)1(
 ن،م د  دار الفكر، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، ،أبو احلسني أمحد بن زكريا: معجم مقاييس اللغة :بن فارسا .(سلط)

  .95ص ،3ج ،1979ط
  .86 ، ص1982 القاهرة، جامعة األزهر،، رسالة دكتوراه، شوكت عليان: السلطة القضائية يف اإلسالم -)2(
    نفس املرجع والصفحة. -)3(
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ومنه السلطان ومن له والية التحكم  ،التحكموالقهر و السيطرةالسلطة بأا:" وعرفت
فَلَا وربك لَا يؤمنونَ حتى يحكِّموك ﴿ على ذلك قوله تعاىل :، كما يدل )1("السيطرة يف الدولةو

فالقول  ،)2(﴾فيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا في أَنفُِسهِم حرجا مما قَضيت ويسلِّموا تسليما
ن من أن ميكو ،الصالحيةو القوةلمة السلطة من نح القاضي سلطة معناه منح القاضي ما تفيده كمب

ة عن هذه أن تكون أحكامه الصادرو ، وأن ينفذ مثراا ولو بالقوة،استعماهلا على الشكل الصحيح
  .)3(مستقلة السلطة هلا من احلجية والنفاذ ما جيعلها مفيدة و

   التقدير لغة: اثالث
من )4(﴾كُلِّ شيٍء قَدير إِنَّ اللَّه علَى ﴿:تعاىل و قوله ،من قدر يقدر قدرة و تقديرا

 أيضا: التقديرو )5(ر الشيء بالشيء: قاسه، وقدشيء مقياسه ركلوقد ؛: القوةرواملقدا ؛القدرة
 ،أي يعلم؛ )6(﴾واللَّه يقَدر اللَّيلَ والنهار علم أَنْ لَن تحصوه﴿:تعاىل ومنه قوله ،العلم واحلكمة

ومن أمثاهلم: املقدرة تذهب احلفيظة ، ومقدار كل شيء مقياسه  ،واقتدر الشيء جعله قدر
  .)7(كالقدر والتقدير

  
  
  

                                                           

 ،2، طذات السالسل، الكويت ةطبع ،املوسوعة الفقهية الكويتية :الكويت–األوقاف والشئون اإلسالمية  وزارة -)1(
  .216، ص 6، ج1986

  .65النساء / -)2(
، 1، طلتوزيع، األردنللنشر و ا ئسافالفقه اإلسالمي، دار الن: السلطة التقديرية للقاضي يف ود حممد ناصر بركاتحمم -)3(

  .78ص ،2007
  .20البقرة/ -)4(
  .قدر مادة: 74، ص5املرجع السابق ج:  : لسان العرب،ابن منظور -)5(
  .20املزمل/ -)6(
حتقيق: جمموعة من  اموس،أبو الفيض: تاج العروس من جواهر الق ،بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين حممد، الزبيدي-)7(

  .   باب: (قدر) ،370، ص 13، ج تد ط، د دار اهلداية، ،احملققني
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  التقدير اصطالحا: ارابع
وتقدير اهللا  ،وغريهار سن وقبح ونفع وضريوجد من ح الذي التقدير حتديد كل خملوق حبده

  .)1(وجهان: األول باحلتم فيه أن يكون كذا إما وجوبا أو إمكانا والثاين بإعطائه القدرة عليه
 ،اء العقل عليهن: التفكري يف األمر حبسب نظر العقل وبوالتقدير من اإلنسان له وجهان: األول

للتسوية بني أمر ، ويقال وذلك مذموم ،: أن يكون حبسب التمين و الشهوةالثاين ،وذلك حممود
  . )2(وآخر: تقدير.

 األنام:ومن معاين التقدير أيضا ما أورده العز بن عبد السالم يف قواعد األحكام يف مصاحل 
  .)3("املعدوم أو املوجود حكم  ،إعطاء املعدوم حكم املوجود :التقدير"

خالل تعريف مصطلحي السلطة والتقديرية ميكننا أن نستنتج مفهوم السلطة التقديرية  ومن
  على النحو التايل:

، و يئته و التدبر فيه حبسب نظر متنح ملعني للقيا بتقدير أمر ما هي تلك القوة و الصالحية اليت "
  .)4("العقل و مقايسته على أمور أخرى 

 :ىن السلطة التقديرية للقاضي يكونفإن مع، التقديرية للقاضيإذا أضيف مصطلح السلطة و
املقايسة إلقامة شرع اهللا يف التدبر حبسب النظر وصالحية يتمتع ا القاضي للقيام بالتفكر و"

من قبول مساعها إىل يئتها إلثبات صحتها أو  ضة أمامه يف مجيع مداخلها ابتداءاألمور املعرو
كذا إىل احلكم عليها واختيار الطريقة املناسبة لتنفيذ احلكم مع مراعاة أحوال املتقاضني يف مجيع 

  .)5("مراحل الدعوى ألمهيته و آثره يف احلكم القضائي 

                                                           

  .80ص سابق،مرجع السلطة التقديرية للقاضي،  :حممود حممد ناصر بركات -)1(
  نفس املرجع والصفحة. -)2(
 بن التالميد الشنقيطي : حممودحتقيق قواعد األحكام يف مصاحل األنام، :عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم أبو حممد -)3(

         .95، ص 2ج ،دط، دت لبنان، ،بريوت ،دار املعارف
  .80ص سابق،مرجع السلطة التقديرية للقاضي،  :حممود حممد ناصر بركات -)4(
        نفس املرجع والصفحة. -)5(
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عقلي والنشاط نستنتج من خالل التعاريف السابقة أن السلطة التقديرية أساسها العمل ال
يقوم ا القاضي إزاء الدعاوى واخلصومات اليت ترفع إليه، فيقرر فيه  ،هالذهين مبختلف وجوه

حكما من أحكام الشرع إن كان موجودا بعد التأكد من مطابقة الدعوى لشروط احلكم عليها 
عاة بذلك النص، أو البحث واإلجتهاد بالرأي إذا كان احلكم غري منصوص عليه، هذا مع مرا

  أحوال املتقاضني حني إصدار احلكم املالئم.
كما  عرفت قد القانون ف، أما السلطة التقديرية للقاضي يفهذا التعريف خيص الفقه اإلسالمي

ذلك النشاط الذهين الذي يقوم به القاضي يف فهم الواقع يف نطاق قاعدة قانونية معينة يقدر  ":يلي
  .)1("أا هي اليت حتكم الرتاع املطروح عليه

 فإن سلطة القاضي املدين ال خترج عن املفهوم ،وما دام القانون املدين فرع من فروع القانون
القاضي التقديرية يف جمال القانون املدين تشمل مجيع التنبيه إىل أن سلطة مع  ،الذي سبق ذكره

طي كافة املوضوعات اليت يتناوهلا، وتغاالت اليت يعاجلها هذا القانونا.  
فالقاضي املدين هو الذي يقدر مىت خيرج اإلجياب يف التعامل من مرحلة املفاوضة و من  

م ذلك وفقا إلرادة املتعاقدين ووفقا ويت ،رط مثال إىل مرحلة اإلجياب الباتش ىمرحلة التعليق عل
لظروف كل حالة و تقدير ما إذا كان اإلجياب قد وصل إىل هذه املرحلة النهائية هو من مسائل 

  .)2(الواقع ال من مسائل القانون
  : مشروعية منح السلطة التقديرية للقاضيالثاينفرع ال

الفقه اإلسالمي، على يف مشروعية منح السلطة التقديرية للقاضي  سأتناول يف هذا الفرع
  املوايل. طلبمن عدمها يف القانون يف امل التقديرية للقاضي أن أتطرق إىل اخلالف بني منح السلطة

                                                           

 للنشر( دراسة حتليلية وتطبيقية)، دار اجلامعة اجلديدة  التجاريةاملواد املدنية و : السلطة التقديرية يفنبيل امساعيل عمر -)1(
ماهيتها و ضوابطها  -السلطة التقديرية للقاضي املدين أمحد حممود سعد: مفهوم .77، ص2002مصر، طبعة: اإلسكندرية،

   . 9، ص1988، 1لنهضة العربية، مصر، طدار ا ،-وتطبيقاا
  .80، صاملرجع السابق نبيل امساعيل عمر: -)2(
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وردت نصوص شرعية كثرية خبصوص مشروعية منح السلطة التقديرية للقاضي يف القرآن والسنة 
  .واألثر
  :رآنـــمن الق: أوال

  طة تقديرية أذكر منها مايلي:لوردت العديد من اآليات تسند منح القاضي س
أطيعوا يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ منكُم ﴿ :قوله تعاىل -1

من  راد م: ما اجتمعت األمة عليهوأولو األمر امل، )1(﴾اهللا و أطيعوا الرسول و أويل األمر منكم
العلماء و ال شك أن األمراء، و)2(، وما يعرف يف عرف أهل السياسة سلطة األمةالعقداحلل و أهل

أمورون بإتباع  حنن مو ،أن يكونوا من العلماء يشترط فيهمالقضاة من األمراء أو نوام وو
فدل ذلك على مشروعية عمله الذي يقوم أساسا على  ،علمه أو إلحدامهاالقاضي إلمارته و

  .)3(السلطة التقديرية
ومتعوهن علَى الْموسعِ قَدره وعلَى الْمقْترِ قَدره متاعا بِالْمعروف حقا علَى ﴿ :قوله تعاىل -2

ِسنِنيح4(﴾ الْم(.  
 اليسارعلى اعتبار حاله يف اإلعسار وار اآلية هو يف إثبات املقد منووجه االستدالل 

ألن اهللا تعاىل شرط يف مقدارها  ،وخيتلف ذلك يف األزمان أيضا ،وغالب الظن طريقة االجتهادو
فوجب  ،مع ذلكباملعروف  والثاين أن يكون ،شيئني أحدمها اعتبارها بيسار الرجل و إعساره

فيها  منهما موقوفا على عادات الناساملعروف إذا كان كذلك وكان و ،كاعتبار املعنيني يف ذل

                                                           

  .59/  النساء -)1(
  .148ص ،5ج ،1990دط،  القاهرة، اهليئة املصرية العامة للكتاب، ،تفسري املنار حممد رشيد بن علي رضا: -)2(
  .85مرجع سابق، صالسلطة التقديرية للقاضي،  :حممود حممد ناصر بركات -)3(
  236البقرة / -)4(
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وذلك أصل يف جواز  ،وجب بذلك مراعاة العادات يف األزمان ،تتغريالعادات قد ختتلف وو
  .)1(االجتهاد يف أحكام احلوادث

مهمة القاضي يف هذه احلالة هو حتديد املقدار حبسب احلال للوصول إىل احلكم الصحيح و
  .حة للقاضي، مما يدل على مشروعية منحهااملناسب قائم على سلطة تقديرية ممنو

  :ة: من السنــثانيا
حكام األوردت أحاديث كثرية متنح مبوجبها سلطة تقديرية للقاضي لإلجتهاد يف إصدار  

   القضائية منها:
إِنما أَنا بشر وإِنكُم تختصمونَ إِلَي ولَعلَّ بعضكُم  «:قَالَ )صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم(رسولَ اللَّه  أن-1

يش يهأَخ قح نم لَه تيقَض نفَم عما أَسوِ محلَى ني عضٍ فَأَقْضعب نم هتجبِح نكُونَ أَلْحئًا فَلَا أَنْ ي
طْعق لَه ا أَقْطَعمفَإِن ذْهأْخارِيالن ن2(»ةً م(.  

 يهحيكم بني اخلصوم فيما مل يرتل علكان  )صلى اهللا عليه وسلم(دل احلديث على أن النيب 
صلى اهللا عليه (وحكمه يصدر عن اجتهاد، وقد أخرب النيب  ،وذلك بصفته قاضيا ،وحي باالجتهاد

إذ احلادثة  ،عن نفسه بأنه ال يعلم الغيب، وإمنا جيتهد حبسب ما يصل إليه إدراكه وفهمه )وسلم
  .)3(حبجتهما نتدل على أنه بني خصمني يدليا

« :لَما أَراد أَنْ يبعثَ معاذًا إِلَى الْيمنِ قَالَ -صلى اهللا عليه وسلم-أَنَّ رسولَ اللَّه  :حديث -2
قْضت فاٌء يكَيقَض لَك ضرقَالَ».  إِذَا ع: قَالَ يأَقْض .ابِ اللَّهتبِك:  » ابِ اللَّهتى كف جِدت فَإِنْ لَم

-فَإِنْ لَم تجِد فى سنة رسولِ اللَّه « :. قَالَ-صلى اهللا عليه وسلم- فَبِسنة رسولِ اللَّه  :قَالَ». 
- أَجتهِد رأْيِى والَ آلُو. فَضرب رسولُ اللَّه  :قَالَ». ى كتابِ اللَّه والَ ف -صلى اهللا عليه وسلم

                                                           

دار إحياء التراث العريب  ،حتقيق: حممد الصادق قمحاوي أبو بكر أمحد بن علي الرازي: أحكام القرآن،، اجلصاص-)1(
   .143ص  ،2ج، هـ1405 دط، ،بريوت

  .6786، احلديث رقم:كتاب األحكام ، باب موعظة اإلمام للخصوم ،اجلامع الصحيحيف ، أخرجه اإلمام البخاري  -)2(
. 121، ص4ج، 1960ط مصطفى البايب احلليب،حممد بن إمساعيل األمري الكحالين: سبل السالم، مكتبة ، الصنعاين -)3(

باب اجتهاد  عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن جربين:  شرح عمدة األحكام ،نسخة الكترونية، موقع الشبكة اإلسالمية:
  http://www.islamweb.net . املوقع:5،ص  73القاضي مبا ال خيالف الكتاب، ج
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الْحمد للَّه الَّذى وفَّق رسولَ رسولِ اللَّه لما يرضى رسولَ «  :صدره وقَالَ -صلى اهللا عليه وسلم
 1(»اللَّه(.  

) أقر الصحايب معاذ رضي اهللا عنه اهللا عليه وسلملى يف احلديث داللة واضحة أن النيب (ص
واجتهاد القاضي فيما ال نص ، ن أو السنة أن يلجأ إىل االجتهاديف حالة عدم وجود نص يف القرآ

، وهذا كم هو من أعمال السلطة التقديريةقضاؤه ا إن وجد فيها احلثه يف النصوص وحبفيه و
  .)2(احلديث من أشهر ما يستدل به لذلك

   ر:من األثـــ: اثثال
عديدة تدعم مشروعية منح السلطة التقديرية للقاضي وللمجتهد يف الفقه ر ناك آثاه

 نذكر بعضها: ،اإلسالمي بصفة عامة

ت ي، واليت مسي اهللا عنه إىل أيب موسى األشعريالرسالة املشهورة اليت بعث ا سيدنا عمر رض-1
 حمكمة فإن القضاء فريضة ": ومما جاء فيها ،) ( دستور القضاء و سياسة القضاء و تدبري احلكم

فيه  تهدييته باألمس راجعت فيه نفسك وك قضاء قضعهم إذا أدىل إليك ...ال مينفوسنة متبعة فا
مما مل يبلغك يف الكتاب أو السنة، الفهم الفهم فيها خيتلج يف صدرك  ،لرشدك أن تراجع احلق

فاعمد إىل أحبها عند اهللا وأشبهها باحلق فيما  ،ذلكاألشباه مث قس األمور عند أعرف األمثال و
إال وجهت القضاء عليه ل ملن ادعى بينة أمدا ينتهي إليه، فإن أحضر بينة أخذ حبقه وواجع ،ترى

  .)3( "أبلغ يف العذر...ك أجلى للعمى وفإن ذل
كتاب اللَّه ر بن اخلطَّاب رضى اللّه عنه كتب إليه إذا جاءك أمر ىف مأنّ عشريح ما روي عن -2
عنه الرج جلّ فاقض بهو عز كنتيس يفا لتاك مأ فإن ،الوال يلف رسول اللَّه  ةكتاب اللَّه فانظر سن

                                                           

حديث رقم:  ، كتاب آداب القاضي، باب مايقضي به القاضي ويفيت به املفيت،البيهقي يف سننه الكربى أخرجه: -)1(
  .3172كتاب األقضية، باب اجتهاد الرأي يف القضاء، حديث رقم:  أيب داود يف سننه،. 18678

  ،1اهرة، طالتوزيع، القالنشر ومكتبة الزهراء للبيع و : االجتهاد بالرأي يف مدرسة احلجاز الفقهية،خليفة بابكر احلسن -)2(
  .87ص  ،مرجع سابق: السلطة التقديرية، حممود حممد ناصر بركات .117-116، ص1997

حديث  ،والشهود الْخصومِ في الْقَاضي علَى ما أَبوابِ ماع، كتاب آداب القاضي،جأخرجه: البيهقي يف سننه الكربى -)3(
  .3915، حديث رقم:ذَلك وغَيرِ والْأَحكَامِ الْأَقْضية في كتاب ،الدارقطين يف سننه. 20159رقم: 
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مل يكن فيه سنةٌ من رسول اللَّه و كتاب ن جاءك ما ليس يفإِفاقضِ ا ف -صلى اهللا عليه وسلم-
 ما اجتمع عليه  -صلى اهللا عليه وسلم-اللَّه اس ففانظرس يفيذ به فإن جاءك ما لخالن  كتاب اللَّه

 ة من رسول اللَّهمل يكن فيه سنق لَّمكتومل ي -صلى اهللا عليه وسلم-و فيه أحد أَى رتفَاخ لَكب
ر فَتقَدم وإِن شئت أن تأخر فتأَخر وال أرى التأَخ تقَدم األمرين شئت إن شئت أن جتتهد برأْيِك مثّ

  . )1("يرا لَكإِالّ خ
احلكم بكتاب  أن سيدنا عمر يوجه القضاة يف هاتني الرسالتني إىل نارثن األاهذيفيده  ما

 وهذا توجيه إىل استعمال السلطة فاالجتهاد؛فإن مل يكن  ،بإمجاع أهل العلماهللا و سنة رسوله و
 :املوجهة إىل أيب موسى األشعري أنهمما يستفاد أيضا من الرسالة و ؛استنباط األحكام التقديرية يف

مث يبذل جمهوده للوصول إىل احلكم الصحيح  ،على القاضي أن يسمع كالم اخلصمني ويفهم مراده
وعليه أن يعرف  ،ذلك بعد التروي والفهموعلى القاضي أن يقضي على بصرية و ،يف القضية

عمال كلها من ، وهذه األعىنص عليه إىل املنصوص عليه باملاحلوادث لريد احلكم يف غري املنصو
  .)2(الفهم هو الركن األساسي للقضاء تعقال و استنباطاالسلطة التقديرية و

  اخلالف الفقهي حول وجود سلطة تقديرية للقاضي املدين: الثاين طلبامل
ه اإلسالمي بعد عرضي ألدلة مشروعية منح السلطة التقديرية للقاضي من وجهة نظر الفق        

حيث  ؛لخالف الفقهي القانوين حول منح هذه السلطة للقاضي املدينل طلبهذا امل عرض يفتسأ
، وهل يتمتع كمبدأ عام بسلطة تقديرية عند ممارسته للعمل يثري هذا اجلدل طبيعة عمل القاضي

  ، هذا ما سأبينه يف الفروع التالية:والية القضاء يف إطار سلطة مقيدةأم أن القاضي ميارس  القضائي
  
  
  

                                                           

حديث رقم: ا يقضي به القاضي، ويفيت به املفيت، م باب ،الْقَاضي آدابِ كتاب ،البيهقي يف سننه الكربىأخرجه: -)1(
  .172. الدارمي: يف سننه، باب الفتيا وما فيه من الشدة، حديث رقم: 18680

     .16صدت،  ،دط : املسؤولية القضائية يف ضوء الفقه والقضاء، منشأ املعارف، اإلسكندرية،احلميد الشواريبعبد  -)2(
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  االجتاه القائل برفض وجود سلطة تقديرية للقاضي : األول فرعلا
يستمد واليته من املشرع أن القاضي ميارس عمله القضائي و إىل)1(يذهب جانب من الفقه        

وعليه  ،املعىن املراد منها الذي حيدد نطاق هذه الوالية وفقا لنصوص تشريعية قاطعة الداللة يف
وإمنا هي سلطة  ،القاضي أثناء مباشرته لوالية القضاء ليست سلطة تقديريةميكن القول بأن سلطة 

فالنشاط القضائي له مصدر واحد هو املشرع الذي حيدد كيفية ، مقيدة بغايات العمل القضائي
  .)2(ممارسة القاضي لوظيفته و نطاقها

مكتوبة توجد يف  كما أنه ال يستمد احلكم من نفسه وإمنا من قاعدة قانونية موضوعية غري   
  .)3(يبحث عنها القاضي وفقا لظروف الزمان و املكانضمري اجلماعة و

خالصة ذلك أنه ينبغي استبعاد مسألة متتع القاضي بسلطة تقديرية يف إطار مباشرته و
االجتاه فكرة  هذا يسيطر على أصحابحدد نطاقه املشرع بنصوص قاطعة و لنشاطه القضائي الذي

، ومن مث ال جمال إلعمال القاضي ائما بالكمال وال يوجد به أي نقصمؤداها أن القانون يقسم د
  .)4(قرب من التحكم منه إىل العدالةأ، فهي يف احلقيقة تكون لسلطته التقديرية

اطفه وال يتأثر أن يتجرد عن عوالقاضي عليه االلتزام باحليدة و يسيطر عليهم أيضا أنو
، إذ أنه لو كل سلطة تقديرية ميزان العدل األول الذي جيرده منحيث أن  ؛باملصاحل الشخصية

فسيؤدي ذلك إىل كثري من التضارب يف األحكام  ،ترك للقاضي احلكم بعمله الشخصي وهواه
، كما أن مهمة القاضي بالنسبة للقانون تنحصر يف تطبيقه دون أن )5(عدم االستقرار يف العملو

                                                           

، 1، ط، دار الفكر العريب، مصراة يف املواد املدنية و التجاريةأعمال القضعزمي عبد الفتاح: تسبيب األحكام و ر:أنظ -)1(
وما  103ص، مرجع سابق، التجاريةاملواد املدنية و السلطة التقديرية يف نبيل امساعيل عمر: .وما بعدها 194، ص1983

حدود   :مأمون سالمة .ما بعدهاو 23ص  ،سابقمرجع ، املدين السلطة التقديرية للقاضي مفهوم :أمحد حممود سعد. بعدها
  .وما بعدها  91ص ،1975دط، مصر، دار الفكر العريب،، القاضي اجلنائي يف تطبيق القانونسلطة 

  .23ص  ،سابقالاملرجع  أمحد حممود سعد : -)2(
  .103 ص ،: املرجع السابقنبيل امساعيل عمر -)3(
 ،جامعة اجلزائر رسالة ماجستري يف القانون،–دراسة حتليلية نقدية  –: السلطة التقديرية للقاضي املدين ابراهيم بن جديد -)4(

  .8-7، ص1994/1995و العلوم اإلدارية،  معهد احلقوق
  .25ص  ،سابقمرجع ، املدين السلطة التقديرية للقاضي مفهوم أمحد حممود سعد: -)5(



وتطور سلطة القاضي املدين يف جمال العقد مبدأ سلطان اإلرادة :التمهيديالباب  ــــــــــ  

 

 

45 

فما العقد  ،، كذلك األمر بالنسبة للعقده بدعوي جمافاته للشعور بالعدالةاحلق يف خمالفت يكون له
  .)1(إال قانون املتعاقدين

كما يرى أصحاب هذا االجتاه أن تدخل القاضي يف جمال العقد حبجة التفسري أو التعديل         
  .)2(يؤدي إىل حتكم القضاة و اإلخالل بالثقة االجتماعية

رأي أصحاب هذا االجتاه الرافض ملنح سلطة تقديرية للقاضي يؤسس على أن خالصة و
حكام و عدم االستقرار يف إباحة النشاط التقديري للقاضي يؤدي إىل الكثري من التضارب يف األ

  يفسح اال لتحكم القضاة مما يؤدي يف النهاية إىل ميل ميزان العدل .والعمل 
  تقديرية بقيود: االجتاه القائل مبنح سلطة الثاين فرعال

إذ أن األصل  ؛جتاه السابقجتاه حيث انتهى أصحاب اإلتبدأ وجهة نظر أصحاب هذا اإل       
فعلى القاضي  ،كل سلطة تقديرية للقاضي، وذلك لكونه مقيدا بقواعد النظام القانوينهو إنكار

لكن يلتزم مبا قدمه له اخلصوم من احلقيقة بنفسه وعن أال يبحث و ،لتزام مببدأ احلياد يف اخلصومةاال
  .)3(ال يستحدث دليال يف الدعوى غري صادر من اخلصوموأدلة 

القانون  جتاه إىل أن القاضي يباشر سلطته التقديرية من خالل نصويرى أصحاب هذا اإل
احلاالت اليت نص بالتايل ال جيوز للقاضي أن يباشر تلك السلطة يف غري و ،بالشروط اليت حيددهاو

  .)4(عليها القانون

                                                           

 سكندرية، دط،املكتب املصري احلديث، اإل ،–النظرية والتطبيقات -أساس اإللتزام العقدي :عبد الرمحن عياد -)1(
  .27-26ص  ،1972

  .79 ص ،2002ط  املدين املصري و املقارن، منشأة املعارف، االسكندرية،عبد احلكم فودة: تفسري العقد يف القانون  -)2(
لعربية، طبعة أنظر: أمحد السيد الصاوي: يف األسباب اجلديدة أمام حمكمة النقض بالنسبة للطعن املدين، دار النهضة ا -)3(

 .12، ص 1984
 Henri Leon et Jean  Mazaud :Leçon de Droit Civil, T1, 3eme ED ,Paris ,1965, P 

  .28رجع سابق ص املشار إليه عند: أمحد حممود سعد : م، 387
السلطة  :رنبيل امساعيل عم . 198ص: ، مرجع سابق، اةأعمال القضتسبيب األحكام و :عزمي عبد الفتاح أنظر: -)4(

 مرجع، السلطة التقديرية للقاضي املدين مفهوم :أمحد حممود سعد. 504ص ،مرجع سابق، التجاريةاملواد املدنية و التقديرية يف
  .28ص  ،سابق
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لى احترام تتوقف عوتقديرية للقاضي سلطة استثنائية عليه ميكن القول أن السلطة الو
ستطيع القول بأنه جمرد نن ال ، ورغم مباشرة القاضي لعمله مقيدا بالقانوالقاضي لقواعد القانون

ليست أيضا مقيدة ليست مطلقة و ديريةبل ميارس نشاطا ذهنيا يتمتع فيه القاضي بسلطة تق ،آلة
ة بالغايات فالسلطة التقديرية املمنوحة للقاضي يف مباشرة عمله جيب أن تكون مرتبط ؛كامال اقيد

ال يصل القاضي ذا إىل سد النقص يف القواعد التشريعية أو تكملتها أو اليت توخاها املشرع و
  .)1(بالقياس حصرها يف مواد التجرمي

ملمارسة  اخصب جماالصحاب هذا الرأي أن العقد و هو أهم تصرف قانوين يعترب و يعترب أ        
من  وقوته امللزمة مينع القاضي "العقد شريعة املتعاقدين"، وأن مبدأ القاضي لسلطته التقديرية املقيدة

  .)2(حىت ولو كان ذلك بدعوى حتقيق العدالة ،التدخل يف العقد
لقاضي ذلك أنصار املفهوم الشخصي يف االلتزام إىل احلد من سلطة تدخل ا إىليذهب و        

فالقاضي ال يستطيع " :هذا الصدد الدكتور مجيل الشرقاوي يف يقول ،وجعلها على سبيل االستثناء
، ولو كان ذلك ه من التزامه ما دام العقد صحيحاأن يعدل من شروط العقد أو أن يعفي أي أطراف

ن أفواجب القاضي هو أن يقرر احلقوق الناشئة عن العقد و ،العدالة أو منع الظلمبدعوى حتقيق 
وليس من سلطته أن جيري تعديال يف احلقوق وااللتزامات اليت  ،يعني أصحاا على احلصول عليها

  .)3( "...يقرر القانون له فيها هذه السلطةتترتب على العقد إال يف األحوال اليت 
حيث يلتزم القاضي حني تفسري ؛ يقال عن سلطة القاضي يف التفسري نفس الشيءو        

حيث مسى القانون  ؛فال جيب االجتهاد أو اخلروج عن معناها ،ذه العبارة ةالنصوص الواضح
حىت يف حالة فيما إذا كانت عبارة العقد غامضة، ولكن تقتصر سلطته التقديرية و ،ذلك احنرافا

                                                           

أمحد حممود سعد: املرجع . 31ص مرجع سابق،، القاضي اجلنائي يف تطبيق القانونحدود سلطة  :مأمون سالمة -)1(
  .29ص  ،السابق

، رسالة –مقارنة دراسة-،التقديرية يف تعديل مضمون العقد عبد الرمحن عبد العزيز متويل سعودي: سلطة القاضي -)2(
  .124ص ،1990 ،كلية احلقوق، جامعة القاهرة دكتوراه،

 ،1976دار النهضة العربية، القاهرة، ط  -الكتاب األول مصادر االلتزام  –مجيل الشرقاوي: النظرية العامة لاللتزام  -)3(
  .315 -314ص: 
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ة، ووضع له الضوابط يإرادة الطرفني املشتركة واحلقيقعن البحث بالعبارة الغامضة يقيده النص 
، مقيدة بضرورة عدم التحريف باملسخوأن سلطة القاضي هنا  ،املعايري املوضوعية يف سبيل ذلكو
إال تعرض لسيف حمكمة النقض يف نقض احلكم ملا ارتكبه القاضي املوضوعي من أخطاء و

لكن وه سلطة مطلقة يستعملها كيف يشاء ليست ل ألن القاضي، وتعسف يف استعمال سلطته
  .)1(سلطته هنا مقيدة بإرادة املشرع

وخالصة القول أن القاضي وإن كان مقيدا يف ممارسته لعمله القضائي بالنصوص والقواعد         
  املشرع. كانت مقيدة بأهداف ال مينعه من متتعه بسلطة تقديرية وإن إال أن هذا ،التشريعية

ذهب إليه منكري السلطة ذهب الدكتور أمحد حممود سعد وهو بصدد مناقشة ما  وقد
 ميكن الشرعية الشكلية إىل القول بأنه مما ذهبوا إليه للقاضي وأمساهم بأصحاب التقديرية

  :)2(نتيجتني استخالص
األشياء  القضاة بعضهم لبعض يف حكمهم على قواعد قانونية عن طريق تقليد تكوين: األوىل-
تقرير أمور يف أحكامهم القضائية تعترب بطريقة غري مباشرة مبثابة قواعد قانونية أشبه بالنصوص و

  القانونية .
: أن إعمال السلطة التقديرية للقاضي يؤدي حتما إىل اختالف يف احللول باختالف وجهة الثانية-

  .)3(القانونيةمما يؤدي يف النهاية إىل عدم وجود انسجام يف احلياة  ،نظر القضاة
غاية النظام جتاه قد خلط بني وظيفة القاضي وومبناقشة النتيجة األوىل قرر أن هذا اال

إذ القول  ،ال تنعدم إرادته عند مباشرته لوظيفته القضائية ، فالقاضي حيكم وفقا للقانونالقانوين
أما غاية النظام القانوين هي االستقرار العادل فإذا  ؛معناه انعدام السلطة القضائية ذااذلك بعكس 

فإنه يرمي بذلك إىل حتقيق غاية  ،كان دور العمل القضائي هو كشف املراكز املوضوعية اهولة

                                                           

  .247، مرجع سابق، صاملقارنبد احلكم فودة: تفسري العقد يف القانون املدين املصري و ع -)1(
  .ما بعدهاو 38ص  ،سابق مرجع، السلطة التقديرية للقاضي املدين مفهوم :أمحد حممود سعد -)2(
العدد  ،السنة الثانية جامعة القاهرة، ،االقتصادالواقع، مقال منشور مبجلة القانون ويق بني القانون وحامد زكي: التوف -)3(

  .38ص ،املرجع السابق مشار إليه عند: أمحد حممود سعد: - . 273– 268، ص1932 :األول، يناير
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إىل  فإنه يرمي ،فكرة العدالةوفقا ملقتضيات القانون الطبيعي والنظام ذاته وحينما حيكم القاضي 
ومعىن ذلك أن القاضي ميارس سلطته التقديرية لتحديد مضمون  ،الكشف عن املراكز املوضوعية

  .مة للغاية النهائية هلذا النشاطءنشاطه على النحو الذي يراه أكثر مال
   ه التقديرية ال يقوم بعمل املشرع، ولكنه يقوم بعملية ذهنيةوالقاضي يف حكمه وفقا لسلطت

القوانني احلديثة كالقانون السويسري مثال تلزم ، وتوجد بعض )1(ملا يشمله الرتاع من واقع القانون
مرتكبا جلرمية االمتناع عن احلكم  دوإال ع ،القاضي باحلكم يف الواقعة ولومل يوجد نص قانوين
  .)2(وأن يهيئ نفسه لذلك كما لو كان هو نفسه املشرع

، ف احللولة للقاضي يؤدي إىل اختال: إن إعمال السلطة التقديريبالنسبة للنتيجة الثانيةو
نون بصفة عامة ليس ن القاأ، فيذهب إىل القول بدم االنسجام يف احلياة القانونيةهذا يؤدي إىل عو

ن وهذا الواقع هو الذي يكو ،وإمنا هو تعبري عن الواقع اإلنساين واالجتماعي ،جمرد شكل يصاغ
وجودها وأصبحت وعليه فالشرعية الشكلية قد فقدت مقومات  ،)3(مضمون القاعدة القانونية

مشروعية موضوعية مناطها على  ا على العدالة االجتماعية اليت جيب أن تؤسسبئتشكل ع
  .)4(حىت يكون القانون تعبريا عن عدالة حقيقية وليست جمرد عدالة شكلية ،الضرورات االجتماعية

الرأي الذين ذهبوا إىل وجود السلطة التقديرية املقيدة للقاضي وخنلص إىل أن أصحاب 
جندهم يهدمون منطقهم بأيديهم عندما يذهبون إىل القول بأن سلطة القاضي املقيدة توجد يف 

أهداف وغايات متوخيا احلاالت اليت تقررها القاعدة القانونية وتلزم القاضي بإصدار حكمه 
حني أن السلطة التقديرية على النقيض من  يف ،مةءناك جمال ماله نالقاعدة القانونية دون أن يكو

للقاضي بإخضاعها لرغباته  اوهي بذلك تعد اعتراف ،فهي غري خاضعة ألي قيد قانوين ذلك

                                                           

 مفهوم :أمحد حممود سعد .109ص  ،مرجع سابق، التجاريةاملواد املدنية و السلطة التقديرية يف :نبيل امساعيل عمر -)1(
  .39ص ،سابق مرجع، السلطة التقديرية للقاضي املدين

    .130ص  املرجع السابق، العزيز متويل سعودي: عبد الرمحن عبد -)2(
    . و ما بعدها 35مرجع سابق، ص ، القاضي اجلنائي يف تطبيق القانونحدود سلطة : مأمون سالمة -)3(
  .40ص ، سابق مرجع، السلطة التقديرية للقاضي املدين مفهوم :أمحد حممود سعد -)4(
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كما يقول الدكتور حممد متويل  لباسها ثوب السلطة التقديريةإ وهكذا جند أن العدالة بعد ،وأهوائه
  .)1("اةـة القضـا ألمزجـول وفقـ ضامن حيث تتنوع احللتصبح ال ضابط هلا وال"  سعودي:

  : االجتاه القائل بوجود سلطة تقديرية للقاضيالثالث الفرع
د فيها التحكم ، حيث يسووجود دولة غري قانونيةعلى  إن وجود سلطة تقديرية مطلقة يدل

التقديرية هو القول لطة السبإطالق والقول  ،بل التحكم هو سبيل كل شيء ،هنا ال جمال للتقديرو
هذا القول ال ميكن التسليم به يف و ،شهوات القاضياخلضوع لرغبات والشخص وبالرأي و

 منها أن يكون مشهودا ،حيث أن من يتوىل والية القضاء يشترط فيه العديد من الشروط ؛الواقع
، فكيف ملن وصل اعالوة على اخلربة و الدراية اليت يتمتع  ،بالصدق والرتاهة واألمانة والعدل له

 ،ل سلطة تقديرية مطلقة و بال قيودهلذه الدرجة و املكانة العظيمة أن حيكم واه و شهواته يف ظ
ليس معىن هذا استبعاد و ،ما يسمى بالتحكم أو ،عاد السلطة التقديرية املطلقةوهلذا جيب استب
  .)2(السلطة التقديرية

 متارس السلطة حيث ؛يف نظام الدولة القانوينإذن ال ميكن أن تظهر إال  فالسلطة التقديرية
يف نطاق قانونا بفروض التحكم املسموح به عن طريق ضوابط حمددة ال تسمح  التقديرية للقاضي

ب وإمنا ينص ،فالقاعدة القانونية ليست موضوع السلطة التقديرية للقاضي ،اإلدارة العامة مثال
معىن ذلك أن القاضي حينما و ؛القانوين الذي تنظمهعلى األثر التقدير على مفترضات تطبيقها و

يعمل تقديره سواء يف مفترضات القاعدة القانونية أو آثارها القانونية إمنا يطبق يف الوقت ذاته 
  .)3(القاعدة القانونية يف مضموا وما ترمي إليه من أهداف

لنشاطه القضائي سواء هلذا فال مناص من االعتراف بالسلطة التقديرية للقاضي يف ممارسته  
حيث ال ميكن إعمال السلطة القضائية دون تقدير  ،بفهم الواقع أو يف إعمال القانونتعلق األمر 

                                                           

  .131ص ،مرجع سابق، التقديرية يف تعديل مضمون العقد سلطة القاضي :د الرمحن عبد العزيز متويل سعوديعب -)1(
  .132-131ص  نفس املرجع، -)2(
 :ابراهيم بن جديد –. 91-89سابق، ص ص مرجع ، القاضي اجلنائي يف تطبيق القانونحدود سلطة  :مأمون سالمة -)3(

     .11-10ص ،مرجع سابق، السلطة التقديرية للقاضي املدين
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التقدير ضروري  هذاو ،إذ أن املنطق الصحيح يقود إىل هذه النتيجة ؛لقانونمسبق للواقع وا
فوالية القضاء حتتوي على والية التقدير أو سلطة  ؛إلعمال القانون وبالتايل استنفاذ القاضي لواليته

  .)1(حبيث ميكن القول بأنه يوجد تعاصر زمين يف إعمال السلطتني ؛التقدير
 ميكن القول أن املبدأ السائد هو أن للقاضي املدين الفصل يف املنازعات بني األفراد ةومن مث

ة ختوله أن الصدد سلطة تقديري له يف هذاو ،باحلل الذي يتفق وصحيح القانونجيب أن يقضي و
حبيث لو  ؛)2(حيث يتمتع حبرية البحث العلمي ؛يفسره طبقا حلاجة اتمعيطوع النص القانوين و

التغريات احلاصلة يف اجلماعة أو اكتفى بأن ين أمام الوقائع اجلديدة وأن القاضي وقف مكتوف اليد
يطبق عليها النصوص القدمية املقررة لقواعد دقيقة حمددة لكان يف ذلك ضرر عظيم وإن الركون 

على سبيل املثال و ؛الواقعو توفيق بني القانون لوجودإىل الوسائل القدمية وحدها مل يكن كافيا 
ا موين الذي يستعمله املتعاقدان النقاوة الفنية فيخوويف اال العقدي قد يفتقد االصطالح القان

فيأيت  ،ا املتعارضةمالتوفيق يف صدق داللته على الفكرة القانونية أو يعمد على حتقيق مصاحله
مة ءالتعبري عن الفكرة غامضا األمر الذي حيتم االعتراف بالسلطة التقديرية للقاضي حىت ميكن مال

  .)3(الواقع مع القانون
رخ يف تطبيق مبدأ سلطان اإلرادة تعسف صا فهذافإذا تركنا طبيعة العقد إلرادة العاقدين  

ئل التشريعية مع املبادئ وهذا يقتضي من القاضي أنه إذا فرض يف النهاية أن تصادمت بعض الوسا
الشعور  القانونية و يعمفإنه جيب التخلي عن األوىل و التمسك بالثانية حىت تستقيم احلياة  ،العادلة

فالنصوص التشريعية وحدها ال ميكن أن تعطي خمتلف املنازعات والوقائع كل احللول  ،بالعدالة
وبالتايل أقدر على إجياد التوفيق  ،فال بد إذن من االعتماد على مصدر جديد أكثر غزارة ،املناسبة

عتراف بالسلطة التقديرية للقاضي حىت يف حميط الشرعية هذا الواقع الذي فرض اال، املرغوب فيه

                                                           

  .36ص ، سابق مرجع، السلطة التقديرية للقاضي املدين مفهوم :حممود سعد أمحد -)1(
  .37ص ،نفس املرجع -)2(
  .12-11ص  ،سابقمرجع ، السلطة التقديرية للقاضي املدين ديد:جبراهيم بن إ-)3(
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عددت له السلطة الواسعة لتأمني العدالة ولقد أقرت الشرائع احلديثة للقاضي ذه و، املشددة
  .)1(الوسائل الالزمة لتحقيق الغاية اليت من أجلها منح هذا السلطان العريض

املستمدة من  ي عند مباشرته لوظيفتهكما اعترف الفقه القانوين بالسلطة التقديرية للقاض
ذلك مبناسبة تطبيق القانون عند طرح الوقائع عليه فاألصل هو متتع القاضي و، الوالية القضائية

  .)2(يؤدي إىل انعدام السلطة القضائية ذاا
حبسب أصحاب و ،ضي بالسلطة عند مباشرته وظائفهاألصل هو متتع القا خالصة القول أنو

فإذا كان القاضي ميلك أن يقيم وأن خيتار  ؛ال مطلقةهذه السلطة ليست كاملة والرأي الثاين فإن 
، فالسلطة املمنوحة للقاضي ليست أن يقيم وأن خيتار على أي حنو يكون يف فإنه ال ميلك احلرية

وفق ضوابط  له املسندةالوظيفة  ، و لكنها متنح له كي يباشرممنوحة له كي يباشرها على هواه
أن يباشر سلطته ددة ينبغي أن يسعى إىل حتقيقها وفسلطته هلا أهداف واضحة و حم ؛قانونية معينة

  .طبقا لطرق معينة وفقا ملبادئ حمددة له سلفا ال يتجاوزها
فإم يرون أن القاضي يتمتع بسلطته التقديرية ليس فقط حينما  :أما أصحاب االجتاه الثالث

، وإمنا يف بعض ااالت دون البعض اآلخرو ليس فقط  ،رات تفيد منحه رخصة التقديرتوجد عبا
  .ع و سلطة تقديرية يف فهم القانونللقاضي يف مجيع احلاالت سلطة تقديرية يف فهم الواق

  النشاط التقديري ومصادره ووسائلهمضمون  :اينالث املبحث
نشاط القاضي الذهين من خالل ما حيتويه  اليت ينصب عليها املادة  يف هذا املبحثنتناول 

، وأخريا حق القاضي يف ممارسة هذا النشاط املصدر الذي ينبثق منو ذا النشاطشتمل عليه هيو
، على اعتبار أن السلطة التقديرية اضي يف سبيل ممارسته هلذا النشاطالوسائل اليت يستعني ا الق

                                                           

رجع امل :عزمي عبد الفتاح .267ص  ،: املرجع السابقد زكيحام .41ص  ،: املرجع السابقأنظر: أمحد حممود سعد-)1(
: سلطة القاضي يف تعديل العقود يف القانون املدين السوري باملقارنة مع قوانني البالد عبد السالم الترمانيين .190السابق ص

  .20، ص1961، 41سنة ال ،العربية، جملة احملاماة (مصر)، العدد السادس
 :عبد الرمحن متويل سعودي .501، مرجع سابق، ص:التجاريةاملواد املدنية و : السلطة التقديرية يفنبيل امساعيل عمر -)2(

  .132ص ،مرجع سابق، التقديرية يف تعديل مضمون العقد سلطة القاضي
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، فهي حرية ممنوحة للقاضي جمال الواقع ات تطبيق القانون يفمتارس من خالل وسائل وأدو
  يق القانون.ظروف تطبملواجهة 

  مضمون النشاط التقديري األول: طلبامل
يف صورة مركز قانوين متنازع عليه، ويطلب فإنه يطرح  عندما يطرح نزاع ما أمام القاضي

نه أ، وذلك بتطبيق احلكم القانوين وفق نص قانوين معني، يرى أطراف الرتاع أصحابه حسمه
  .)1(حيتوي على أحكام تطابق الواقع املطروح

جيب على و ،حيث أا جوهر العمل القضائي ؛من الصعاب اوغالبا ما تثري هذه الوقائع كثري    
النموذجي الوارد يف النص القانوين حىت الواقع إىل مطابقة هذا الواقع املطروح والقاضي أن يصل 

أي أن نتيجة  ؛واقع املطروحميكن تطبيق األثر القانوين الوارد يف هذا النص بعد انطباقه على ال
املقارنة هي نتيجة العمل التقديري، وهي اليت توصل إىل إضفاء الوصف القانوين على الرتاع متهيدا 

و عنصر نية تتكون من عنصرين العنصر األول وهوإن أساس ذلك أن كل قاعدة قانو ،)2(حلسمه
، حكم القانون يف الواقعة األصلية ، أيالواقعة األصلية أو الفرض، أما العنصر الثاين فهو احلكم

ففي  ،احلكمون هي العالقة املطردة بني الفرض فالقاعدة إذ ؛و ما يسمى أيضا باحلل أو املنطوقوه
، وعلى ضوء هذا التقدمي بتحليل القاعدة القانونية إىل احلكملة يتوافر فيها الفرض يطبق كل حا

عناصرها األولية ميكن القول إن مادة النشاط الذهين الذي يقوم به القاضي حينما يتصدى للفصل 
  :)3(واقع وقانون من خالل مراحل ثالث يف نزاع معني يرفع إليه تتكون من

  وم.ـأي مرحلة عرض الوقائع من جانب اخلص ؛ةالتحقق من وجود الوقائع املدعا املرحلة األوىل:
أي التكييف  ؛البحث عن التعريف القانوين للوقائع اليت انتهى القاضي إىل ثبوا املرحلة الثانية:

  القانوين بعد التأكد من جديتها وتأثريها يف الدعوى.

                                                           

   .15ص ،سابقمرجع ، السلطة التقديرية للقاضي املدين ديد:جبراهيم بن إ -)1(
  .و ما بعدها161سابق، ص مرجع ، التجاريةاملواد املدنية و : السلطة التقديرية يفنبيل امساعيل عمر -)2(
  .و ما بعدها 238ص، سابق مرجع، السلطة التقديرية للقاضي املدين مفهوم :أمحد حممود سعد -)3(
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اليت ينتج استخالص القاضي من هذا التكييف النتائج القانونية اليت يرتبها القانون و :املرحلة الثالثة
  .)1(عمال حكم القاعدة املنتجة وإنزال األثر القانوينإ، أي عنها حل الرتاع

، وذلك عندما يترك له حتديد األثر يف قيام القاضي بنشاطه التقديري قد يساهم املشرعو
حيث أعطى للقاضي  ؛)2(وقائع الرتاع املطروح وفقا ملعيار جمرد هو العدالةالقانوين وإنزاله على 

، فله أن حيكم بتعديل مثال على العقد الذي مت بطريق اإلذعانعمال األثر املترتب حرية التقدير إل
وذلك وفقا ملا تقتضي به  ،الشروط التعسفية الواردة يف هذا العقد أو إعفاء الطرف املذعن منها

الحظ أن القانون قد أعطى للقاضي حرية تقدير اختيار األثر القانوين من ضمن ، ن)3(العدالة
ي تبعا اليت جتيز للقاضو، نظرية الظروف الطارئة نالحظ يف، بينما النصيف  األثرين الواردين

، إذ على )4(يرد االلتزام املرهق إىل احلد املعقول ، أنوبعد املوازنة بني مصلحة الطرفني للظروف
فإن نشاط  ،وهو جواز رد االلتزام املرهق إىل احلد املعقول ،األثر القانوين الذي أورده املشرع ضوء

  .عمال هذا األثرإالقاضي الذهين ينحصر يف تقدير 
بري يف أداء القاضي لنشاطه التقديري يف هذا ك خالصة ما سبق أن املشرع يساهم بقدر      

فنشاط القاضي الذهين الذي ميارسه على األثر القانوين يتم من خالل احلدود اليت رمسها  ،املوضوع
على ذلك يتحدد نشاط القاضي الذهين يف  رع وعلى هديها يكون تقدير القاضي، وبناءله املش

ك وذل ،تقديره لألثر القانوين على ضوء ما حيدده له املشرع مبا أورده من آثار يف القاعدة القانونية
عمال األثر القانوين للقاعدة إعمال أو عدم إيف احلاالت اليت مينح املشرع القاضي سلطة جوازيه يف 

                                                           

أمحد  . أنظر:ويعترب الفقه نشاط القاضي خالل هذه املراحل الثالثة جماال للتمييز بني مسائل الواقع و مسائل القانون-)1(
ص  دط، دت، التجارية، دار النهضة العربية،وضوع يف املواد املدنية وحمكمة النقض على قاضي امل نطاق رقابة :السيد صاوي

  .ما بعدهاو 114
  .247ص ، سابق مرجع، السلطة التقديرية للقاضي املدين مفهوم :أمحد حممود سعد -)2(
  .القانون املدين اجلزائري املعدل واملتمماملتضمن  1975سبتمرب26املؤرخ يف : 58-75من األمر رقم : 110املادة:  -)3(
  .من القانون املدين اجلزائري  3 فقرة: 107املادة: -)4(
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، ومظهر هذه سلطة على حكم القاعدة القانونية يف هذه احلالة تثبت له بشكل قاطع ؛القانونية
  .)1(عمال هذا األثرإعمال أو عدم إمة ءالسلطة يبدو يف تقدير القاضي ملال

ري لقاضي املوضوع املعطيات السابقة ميكننا أن نقرر أن وعاء النشاط التقدي وعلى ضوء
، هذا الواقع يعمل القاضي بصدده نشاط ذهين يهدف إىل التأكد من مطابقته هو واقع وقانون

، ويتم ذلك من خالل نشاط ذهين يف وصف اردة يف النص التشريعيموع الوقائع النموذجية الو
   .)2(عمال األثر القانوين الوارد يف هذا النصإوح وصفا قانونيا يسمح بوقائع الرتاع املطر

وتطبيقه على الرتاع األثر القانوين تكوين سلطة  القاضي املشرع وأخريا عندما مينح
  .)3(، وشعوره بالعدل يف ضمري اجلماعةثرمة هذا األءأن يراعي يف ذلك مال يهاملطروح، عل

 ع ألثر قانوين واحد يف نص تشريعي،حالة ذكر املشرويقوم القاضي بنشاط ذهين يف 
، حيث يقدر ذلك يف الة يف حريته يف أعمال هذا األثرويتمثل نشاط القاضي الذهين يف هذه احل

نه وهو يطبق أحيث  ؛داف وظيفتها يتالءم مع أهوفقا ملالبساا اخلاصة مب ةكل حالة على حد
رس عمال إراديا تقديريا يصدر عنه مبناسبة مباشرته الواقع املطروح إمنا ما حكم هذا األثر على

  .)4(لوالية القضاء
 مصادر النشاط التقديري  الثاين : طلبامل

ن كما سـبق القـول يف أن يكـون للقاضـي حريـة      كمن جوهر السلطة التقديرية يإ
، هـذا النشـاط التقـديري    على حدة وفقـا ملالبسـاا اخلاصـة    تقدير نشاطه يف كل حالة

لتحديـد الوقـائع األساسـية    يفترض يف القاضي أن يقوم جبهد قـانوين يف تفسـري القـانون    

                                                           

 :أمحد حممود سعد. ما بعدهاو186سابق، ص: مرجع ، التجاريةاملواد املدنية و : السلطة التقديرية يفنبيل امساعيل عمر -)1(
  .ما بعدهاو 245ص، سابق مرجع، السلطة التقديرية للقاضي املدين مفهوم

  .20املرجع السابق، ص :براهيم بن جديدإ -)2(
  .248املرجع السابق، ص  :أمحد حممود سعد -)3(
وإىل ذلك أشار املشرع . 119سابق، صمرجع ، التجاريةاملواد املدنية و : السلطة التقديرية يفنبيل امساعيل عمر -)4(

  .املادة األوىل من القانون املديناجلزائري يف 
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عمـال قاعـدة معينـة    إا يسـمح ب ويف إعطاء الوصف القانوين هلذه الوقـائع وصـف   اردة،
   .))1ا ، تطابق الوقائع املفترضة الواردةعليها

، ويقصد القاضي يف نشاطه الذهين يهتشريعي يعتمد علانونية أول مصدر وتعترب القاعدة الق
، ويعتمد القاضي يف بناء تقديره تنظم سلوك األفراد يف جمتمع معنيا القاعدة العامة اردة اليت 

  .)2(على وسائل قانونية ومنطقية تعينه على تكوين إدراكه وفهمه للقضايا

، وقد تكون عرفية أو يف إطار نص قانوينقد تكون مدونة وبناء عليه فالقاعدة القانونية    
يستخرجها القاضي من مصادرها غري املكتوبة  ،متصلة بقواعد العدالة أو مبادئ القانون الطبيعي

  .)3(ويعملها على واقع الرتاع
يار العدالة يف ب وافر يف استعماله لسلطته التقديرية استنادا إىل معيويتمتع القاضي بنص

حيث ميكنه تعديل مضمون  ؛إذا كان يصدر تفسريه لعقد إذعان سيما، ال جمال تفسري العقد
جند أن  الشرط التعاقدي استنادا للعدالة كمصدر تفسريي، ألنه يف جمال تفسري عقود اإلذعان

دالة، لقاضي ميكنه أن يرفض تطبيق الشروط التعسفية اليت تكون متعارضة مباشرة مع فكرة العا
، فال حيصل فراد على حنو يقيم التوازن بينهمقيق املساواة بني األن العدالة دف إىل حتوذلك أل
  .)4(ضرار بالغري و ال إثراء على حسابهال على ما يستحقه، إذ ال جمال لإلإاإلنسان 

  الوسائل القانونية اليت يستعني ا القاضي يف نشاطه التقديري الثالث: طلبامل
اليت يستعني ا القاضي يف نشاطه الذهين  ينبغي علينا أن نتعرف على األدوات و الوسائل

فالقاضي يقوم بنشاط ذهين على مفردات مادة العمل  ؛ء عملية التقدير للواقع والقانونبقصد إجرا

                                                           

  .21، صابراهيم بن جديد: املرجع السابق -)1(
  .251-250، ص أمحد حممود سعد: املرجع السابق -)2(
  .142 ص ،املرجع السابق :نبيل عمر -)3(
رجع أمحد حممود سعد: امل .258، مرجع سابق، صتفسري العقد يف القانون املدين املصري واملقارن :عبد احلكم فودة -)4(

  .258، ص السابق
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، ويتبع منهجية لنشاطه الذهين من خالل هذا الصدد بأدوات صياغة تشريعية القضائي ويستعني يف
اوسائل قانونية وأثرها على عملية التقدير ذا. 

عمال نشاطه إوال شك أن هذه األسس والبناءات والفنيات القانونية تساعد القاضي على    
وسائل القانونية إىل حل التقديري إلجياد حل للمنازعة حيث يتوصل القاضي بفضل هذه ال

  )1( :كمن يف أربع مصطلحاتت، وقد درج الفقه على اعتبار األسس للمنازعة
، ويكون عامة اليت تتغري ببطء يف جمموعهاويقصد ا جمموعة من الوقائع ال :املبادئ الفرع األول

ة وتقف ، وتعترب لغة املنطق سواء كانت مطلقة أو نسبينسيب عند تطورها مع بقية الوقائعهلا مجود 
ما ك، وي عادة ما يكون باعثا هلا ومفسراحيث ترشد القاضي الذ ؛املبادئ على حدود القانون

 : ) FR.GENY (جيينالفقيه:  يقول

أساسها يف الطبيعة  ، وجندالقانون ون تعرض وتقدم فكرة من الواقع أون املبادئ العامة للقانإ" 
، وميكن القول أن تلك املبادئ تساهم يف تكوين فهم وإدراك القاضي لطبيعة املنازعة )2(اإلنسانية "

  وإرشاده للعمل الواجب اإلتباع.
 ؛فعـال يف تكـوين فهـم وإدراك القاضـي    م النظريات بـدور  ساهت النظريات: لثايناالفرع 

 نوضـم العلمية اليت حيتـاج إليهـا الباحـث، ذات م   حيث تقدم النظرية جمموعة من األفكار 
، فينظـر القاضـي إىل الواقعـة الـيت تثريهـا املنازعـة       تشريعي عام وهلا طابع مشويل موحد

يف حماولة منه للبحـث عـن حـل هلـا يف     ا موضويستلهم النظرية اليت تتعلق ا واليت يدرك م
  .ا الواقعية وظروفها املالبسة هلاضوء حقيقته
، اس يف حبثه لتكوين إدراكه وتصـوره إن القاضي يتعمق يف الفكرة  كأس :الفكرة الفرع الثالث

ويكون  ،ه يوميي، واستخدام القاضي للفكرة يكون تنبا ما يكتشف القاضي الفكرة حبدسهوكثري
، وعندما يثري القاضـي  كرية أو ذهنية كي يتحاشى التجريددائما يقظا يف تقديره بواسطة وسيلة ف

                                                           

 :إبراهيم بن جديد. وما بعدها 266، صمرجع سابق، السلطة التقديرية للقاضي املدين مفهوم :حممود سعد أمحد -)1(
  .ما بعدهاو 28، ص: مرجع سابق، السلطة التقديرية للقاضي املدين

  .270صنفس املرجع،  :أمحد حممود سعد -)2(
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ره ، بعد أن يكون قد انتهى مـن اختيـا  إليه الفكرة يكون قد اقترب وقتئذ من احلل الذي يسعى
ان احلل ومهما ك ،يتبناهساحلل الذي للوصول إىل  وهذا يساعده ؛واستلهامه للمبادئ و النظريات

، أو يكون قد وصل إىل ذلك بفضل الرجوع إىل ليه ال بد أن يتضمن فكرة أو أكثرالذي انتهى إ
  .مساعدة لهوسيلة  إحداها باعتبارها

فالقاضي هو الذي يساهم يف خلق هـذه اموعـات وهـو الـذي      :اموعات الفرع الرابع
 ،البحث حول املبـادئ و النظريـات  يستخدمها وحلظة استخدامه هلا يكون قد انتهى من عملية 

مث يبحث  ،، ويكون قد اقترب من احلل الذي يستهدفهعلى الفكرة اليت تثريها املنازعةووضع يده 
جل تكـوين فهـم   أداخل الفكرة فيما قد تتضمنه من جمموعات أو تقسيمات خمتلفة وذلك من 

  .عة يف حماولته للوصول إىل حل هلاوتصور و إدراك للمناز
ن القاضي فهمه وتصوره ملوضوع املنازعة، يبدأ يف استخدامه للوسائل الفنية يكووبعد أن 

ويساعده يف هذا االستخدام تكوينه القانوين وممارسته للعمل القضائي فترة من الوقت،  ،القانونية
  :)1(وهذه وسائل متعددة نذكر منها 

قع أو قد ال تكـون هلـا أدىن   بالوا، قد يكون هلا عالقة احليلة حمض افتراض إرادي :احليلة-أوال
تقترب احليلة من وسيلة القرينـة  ، ولى قدر كبري من التحكم االفتراضي، ومن مث تنطوي ععالقة

يف العالقة بينهما أن القرينة عبارة عن رداء حمتشم كي يغطي إجراء  "GENY"الفقيهقول يوكما 
  .)2(احليلة 

القاضي  أ، ويلجخيتلفان يف الدرجة وإمنا ،القرينة واحليلة من حيث الطبيعة ختتلف ال: القرائن-ثانيا
وما يصاحبها من شروط عادة إىل القرينة عندما تكون الرؤيا والنظريات واملستخلصات يف القضية 

 على متاسكها واجتماعهـا واتصـاهلا   ، وليست جمتمعة وال موصولة، وذلك للعملغري متماسكة

                                                           

 .277 – 270ص ص  ،مرجع سابق، السلطة التقديرية للقاضي املدين مفهوم :أمحد حممود سعدأنظر:  -)1(

  .32-30ص ص ، إبراهيم بن جديد: املرجع السابق  
  .273ص:  ،رجع: نفس املأمحد حممود سعد -)2(
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 تكـوين  ، ويساهم القاضي يفأساسا للعناصر الداخلية لكل قضيةتعود  ،للقرينةالقانونية  والفنية
  .استخدام القرائن القضائيةو

، وتنشأ بواسطة اور للمراجعة ولرد الوقائع عليهايري هي مبثابة حمااملع :املعايري القضائية-ثالثا
الوصول إىل حل ائع بغية القاضي الذي يستخدمها وفقا لتقديره وحسن قيادته لألدلة والوق

اق هذه الوسيلة حبيث ميكن القول أن القاضي يتمتع بقسط وافر من حرية التقدير يف نط ؛للمنازعة
، ويقصد بالعقالنية التوازن احلقيقي بني املصاحل مةءاملالالفنية القانونية، ملا تتميز ا من العقالنية و

، ويقصد ف الذي يراد احلكم عليهبني التصر، ويف زمان ومكان معني االقتصادية واالجتماعية
  .)1(مة التصرف احلاصل للظروف احلاصل فيها هذا التصرفءمة مالءباملال

  كيفية ممارسة القاضي لنشاطه التقديري الرابع: طلبامل
إن نشاط القاضي التقديري، يتمثل يف نشاط ذهين جيريه القاضي على واقع الرتاع املطروح  

، من عمال قاعدة قانونية معينةإوأيضا نشاط ذهين يف وصف هذا الواقع وصفا قانونيا يقوده إىل 
   .خالل عملية مقارنة دف إىل التيقن من صحة تكييفه القانوين لوقائع الرتاع املطروح أمامه

، وأخريا نشاط ذهين باختيار األثر الوارد عمال أثرها على هذا الواقعإوالقاعدة القانونية اليت ينوي 
  )2(.يف تلك القاعدة و الذي يناسب الواقع املطروح وإنزاله عليه ، وذلك مبراعاة الغاية يف التشريع

ضوء ما سبق يتضح أن حتليل مادة السلطة التقديرية يـتم مـن خـالل التعـرف      وعلى
، وذلـك يف ضـوء املعيـار    عند استخالصه لعناصر هـذه املـادة   على نشاط القاضي الذهين

  القانونية.الوارد بالقاعدة 
، ة ممارسة القاضي لنشاطه التقديريوسندرس عناصر هذا النشاط الذهين، لنحدد كيفي       
من خالل التعرف على العملية الذهنية اليت يقوم ا قاضي املوضوع على مكونات هذه وذلك 
  فيما يلي:املادة 

                                                           

  .153-148، املرجع السابق، ص ص التجاريةاملواد املدنية و السلطة التقديرية يف: عمر نبيل -)1(
 :إبراهيم بن جديد. ما بعدهاو 284، ص: مرجع سابق، السلطة التقديرية للقاضي املدين مفهوم :أمحد حممود سعد -)2(

  .ما بعدهاو 45، ص مرجع سابق، السلطة التقديرية للقاضي املدين
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  يار الوارد يف القاعدة القانونيةعمال القاضي للمعإكيفية  :الفرع األول
، التجريد يعين أن ونية يتمثل يف جتريدها وعموميتهامن املتفق عليه أن جوهر القاعدة القان

، وإمنا يتم تعيني لق بشخص أو أشخاص معينني بذوام، وال بواقعة أو وقائع بذاايتعالفرض ال 
مبعىن أن حكم  ؛ك يهيأ للقاعدة عموم التطبيقوبذل ،الشروطخاص والوقائع باألوصاف واألش

، حقق فيهم الوصف املذكور يف الفرضالقاعدة القانونية ينصرف إىل كل األشخاص الذين يت
  .الوقائع اليت تتحقق فيها الصفات أو الشروط املذكورة فيهذلك إىل كل كو

لنطاق ومضمون األفكار القانونية الواردة يف القاعدة القانونية  هويعتمد القاضي يف حتديد
  ؟  يأم معيار ذايت شخص جمرد،على تقديره للمعيار الوارد ا، هل هو معيار موضوعي 

كرة موضوعية ينظر فيها اىل ظروف الصفقة فاإلرهاق مثال يف نظرية الظروف الطارئة ف
لة التطبيق فالقاضي يطرح أمامه قاعدة قانونية حمتم ؛)1(ذاا وليس إىل ظروف العاقد الشخصية

، ويسبق ذلك التقدير قرب حلكم هذا الواقع املطروحأ ، فريى وفقا لتقديره أاعلى الرتاع املطروح
تباط وثيق بني هذا ، و االردف إليها هذه القاعدة اية اليتنشاط ذهين حمصلته التعرف على احلم

 ؛روح و الفرض الوارد بتلك القاعدةو النشاط املتعلق بإجراء املطابقة بني الواقع املط النشاط الذهين
، سيجري نشاطه بصدد اية اليت دف إليها تلك القاعدةإذ عن طريق التعرف على نوع احلم

   .)2(للوقائع الواردة بفرض القاعدةمطابقة الواقع واموع النموذجي 
املعيار املوضوعي هو يف حقيقة األمر مفاضلة ار الشخصي وحيث ثبت أن املفاضلة بني املعي

فاالعتداد باملعيار  ،إلرادة واحترام دورها يف التعاقد، وبني مبدأ استقرار املعامالتبني مبدأ سلطان ا
، بينما حساب الظاهر واستقرار املعامالت دي علىلدورها الفر االذايت هو صيانة لإلرادة وتأكيد

                                                           

دط،  اإلسكندرية، مصر، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، ،-مصادر اإللتزام–أنور سلطان: املوجز يف النظرية العامة لإللتزام  -)1(
  .249ص ،2005

السلطة  :إبراهيم بن جديد. 313، ص مرجع سابق، السلطة التقديرية للقاضي املدين مفهوم :أمحد حممود سعد -)2(
  .54، صمرجع سابق، التقديرية للقاضي املدين
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يتحقق العكس بواسطة املعيار املوضوعي الذي يضمن تأكيد سالمة املعامالت مضحيا بدور 
  .)1(اإلرادة الفردية

  تطبيق املعيار الوارد يف القاعدة القانونية على الرتاع املطروح ثاين:الفرع ال
 ،القانونية مناط صحة أو عدم صحة إتباع معيار معنيتعد املصلحة اليت حتميها القاعدة 

عليه أال يقف عند هذا احلد، بل جيب عليه ، القاضي مبضمون القاعدة القانونيةفبعد أن حييط 
، وذلك ابتغاء حتديد أن يقوم بتوسيع مضمون هذا النص دراكه إرادة املشرع إدراكا تامانتيجة إل

فهم هذه املصلحة يتوقف عليه اختاذه معيارا موضوعيا  نصلحة اليت حتميها تلك القاعدة ألامل
، أو على يت أتت ا تلك القاعدةمنهجا ملطابقة واقع الرتاع املطروح مع الواقعة النموذجية ال

   .)2(عكس ذلك اختاذه معيارا ذاتيا شخصيا لنفس اهلدف
القاعـدة   يقوم القاضي بنشاط تقييمي يوازن فيه بـني املصـاحل الـيت جنمـت عنـها     و      

، مث يتأكد القاضـي مـن أن احلالـة الواقعيـة     لة النموذجية الواردة يف التشريعالقانونية يف احلا
، وميكـن القـول يف   لنوع املصاحل الـيت عاجلهـا املشـرع   املطروحة عليه تتضمن وصفا مماثال 

ق هذا الصدد أن نشاط القاضي بصدد حتديده للمصاحل اليت أتت ـا القاعـدة القانونيـة يسـب    
  .)3(نشاطه بصدد تقديره للواقع املطروح

أن عالقة املعيار الواجب التطبيق على واقـع الـرتاع املطـروح جيـب      خالصة ما سبق
يتطلـب مـن    ة القانونيـة، وأن تطبيـق املعيـار   أن يطرح يف إطار املصلحة اليت حتميها القاعد

أـا احملتملـة التطبيـق علـى     القاضي أن يقدر أي املصلحتني مشلتها القاعدة القانونية اليت قدر 
ــروح   ــرتاع املطـــــــــــــــ   .الـــــــــــــــ

  

                                                           

  .322 – 321ص  ،السابق رجع: املأمحد حممود سعد -)1(
  .58- 57ص، مرجع سابق، السلطة التقديرية للقاضي املدين :إبراهيم بن جديد -)2(
 . 325 – 324، ص : املرجع السابقأمحد حممود سعد-)3(
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   له عن أنظمة مشاة لتعريف بنظام تعديل العقد ومتييزه: الثالفصل الثا

وف س ،ترد على العقد للتعديل فهناك أقسام عديدة ،يتنوع نظرا لكون نظام التعديل
الدراسة، ونظرا الذي ستشمله وسأحدد نوع التعديل  أتطرق لتعريف التعديل وبيان أقسامه،

ضائي التعديل الق التمييز بنيسوف أحاول  ،نظمةيف معناه بالعديد من األالتعديل  باقتراشابه ولت
  للعقد واألنظمة القريبة منه، وهذا فيما يلي من مباحث:

  املبحث األول :مفهوم التعديل
ف العقد، قبل التعرض لتعريف التعديل وبيان أقسامه، البد من التعرض ولو بإجياز لتعري

  .وينصب عليه على اعتبار أن التعديل يف موضوع حبثنا يستهدف العقد
  القانون يف و يف القانونالعقد يف اللغة وتعريف املطلب األول: 

 مصادر أهم هو بل ،القانون ويف الفقه اإلسالمي يف االلتزام مصادر من مصدر العقد

 تعريف بضرورة يقضي هذا كل إناملدين ف مادام نظام التعديل مرتبط بالعقدو ؛االلتزام إنشاء

 تصور أساس على م التعديل ومايتعلق بهوبيان مفه يف الدخول ليكون وقانونا، وفقها لغة العقد

  .هـل سليم
   الفرع األول: العقد يف اللغة

د، من باب ضرب يضرب، ويطلق على معان كثرية، منها: الربط، والشد، مصدر عقد يعق
  .)1(اـوربطه ءراف الشيـع بني أطـواجلم واإلحكام، والتوثيق،

 وشدة شد على لدي واحد لصأ العني والقاف والدال " العقد: اللغة مقاييس ورد يف معجم 

 ةوالعقد وإبرامه؛ وجوبهء: شي وكلٍّ النكاح وعقدة ،.. كلها، فروع الباب ترجع وإليه وثوق،
"إجيابه : البيع يف

)2(
.  

                                                           

  .296، ص3ابن منظور: لسان العرب، مرجع سابق، ج -)1(
  .86، ص4ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج -)2(
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 احلبل يعقد كما به، وصلُه وهو بغريه، الشيء عقد : العقد وأصل: "قائال املعىن الطربي ويفصل

  .)1(" اشد به وصل إذا باحلبل،

قال عقد الرجل احلبل إذا مجع أحد طرفيه يكعقد احلبل،  وهذا اإلرتباط قد يكون حسيا
 اليمني، قال تعاىل:على اآلخر وربط بينهما، وقد يكون ارتباطا معنويا ومنه عقد النكاح وعقد 

﴿لَهأَج ابتلُغَ الْكبى يتكَاحِ حةَ النقْدوا عزِمعلَا تي ﴿ وقال: ،)2(﴾ووِ فبِاللَّغ اللَّه ذُكُماخؤلَا ي
  .)3(﴾أَيمانِكُم ولَكن يؤاخذُكُم بِما عقَّدتم الْأَيمانَ

أن استعمال العقد يف الربط املعنوي ليس من باب ااز، ألن العقد اسم ملطلق  والظاهر
الربط حسيا كان أو معنويا، ويدل على هذا إطالق علماء اللغة العقد على الربط، والربط أعم من 

  .)4(أن يكون حسيا أو معنويا
 - معنويا الربط بني شيئني أو أشياء سواء أكان ربطا حسيا أو -وهذا املعىن اللغوي

- كما سيأيت –يف املعىن الذي أعطاه علماء الفقه اإلسالمي ورجال القانون لكلمة "عقد"  اموجود
ألن املعىن الشرعي أو القانوين ما هو إال صورة يتحقق فيها املعىن اللغوي، ومن املعروف وجود 

  طة دائما بني املعىن اللغوي واإلصطالحي.برا
                                                           

الدكتور عبد اهللا  حتقيق:، القرآن جامع البيان عن تأويل آي( تفسري الطربي :أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد ،الطربي -)1(
  .7، ص8، جم 2001 -هـ 1422 ،1، د م ن، طدار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، بن عبد احملسن التركي

  .235لبقرة/ا -)2(
  .89/املائدة -)3(
بن أيب بكر بن عبد  زين الدين أبو عبد اهللا حممد :الرازي .296، ص3جابن منظور: لسان العرب، مرجع سابق،  -)4(

 ،م1999هـ/ 1420، 5ط ،الدار النموذجية، بريوت -املكتبة العصرية ،يوسف الشيخ حممدحتقيق  خمتار الصحاح، :القادر
مكتب حتقيق التراث  ، حتقيق:القاموس احمليط :جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب :الفريوزآبادى .د) قمادة: (ع  214ص

، 8ط ،لبنان ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت ،حممد نعيم العرقسوسي إشراف: ،يف مؤسسة الرسالة
  .300، صم 2005 -هـ1426
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  الثاين:تعريف العقد يف القانون الفرع
   ذلك كان : "توافق إرادتني أو على إحداث أثر قانوين سواءيعرف فقهاء القانون العقد بأنه

 ) بأنه:"54( مادته اجلزائري يف املدين القانون وعرفه، )1(اؤه"نهإ أو أو نقله التزام إنشاء هو األثر
العقد اتفاق يلتزم مبوجبه شخص أو عدة أشخاص حنو شخص أو عدة أشخاص آخرين مبنح أو 

  فعل أو عدم فعل شيء ما".
قانون مدين فرنسي، وأا  1101) أا ترمجة جرفية لنص املادة:54واملالحظ أن نص املادة(

" مبنح :فيها من القولبني العقد واإلتفاق، وجتعل العقد مقصورا على إنشاء احلق فقط مبا جاء متيز 
أو فعل أو عدم فعل شيء ما"، وجاء نص املادة متأثرا بتفريق الفقهاء يف فرنسا بني العقد 

ذ هو اتفاق إواالتفاق، على أساس أن االتفاق أعم وأمشل من العقد، وأم العقد أخص من اإلتفاق؛ 
تترتب عليها ال اء ألا غري أن هذه التفرقة انتقدت من جانب كبري من الفقه؛ )2(ينشئ التزاما

   .)3(نتائج قانونية، ولذلك كان من األوىل العدول عنها واعتبار العقد واالتفاق مترادفني
  
  
  
  
  
  

                                                           

حممد صربي  .150ص ،1ج ،،مرجع سابقعبد الرزاق أمحد السنهوري: الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد -)1(
العريب بلحاج: النظرية  .38، ص1جمرجع سابق، ،-العامة لإللتزاماتالنظرية –ائري شرح القانون املدين اجلز السعدي:

أنور  .41ص ،1جمرجع سابق، ،-التصرف القانوين، العقد واإلرادة املنفردة-العامة لاللتزام يف القانون املدين اجلزائري
 ،2005دط،  اإلسكندرية، مصر،دار اجلامعة اجلديدة للنشر، ،-مصادر اإللتزام–سلطان: املوجز يف النظرية العامة لإللتزام 

  .13ص
   .41صنفس املرجع،  العريب بلحاج: .41صنفس املرجع،  حممد صربي السعدي : -)2(
  .150، ص1، مرجع سابق، جالسنهوري: الوسيط -)3(
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  تعريف العقد يف الفقه اإلسالمي :رع الثالثالف
  :إيضاحهما من بد وال ،)1(خاص واآلخر عام أحدمها معنيني، على افقهي العقد يطلق

  للعقدأوال: املعىن العام 
 وذلك ؛آخر طرف مثة يكون أن دون هو، جهته من بشيء ما إنسان التزام فيه يدخلو

 واإلعتاق والطالق بالنذر نفسه وكإلزامه والصوم، بالطاعات،كاحلج هنفس اإلنسان كإلزام
 ال الفقهاء أكثر فإن حث؛بال هذا موضوع يف يدخل ال املعىن ذابه والعقد ،)2(والوقف وغريها

 انهيسمو من نظر يف العقود من النوع هذا ويوصف العقد، اسم الفردي االلتزام على يطلقون
 فااللتزام وعليه اللتزام،ا  يسمى ما هو العقود من الشكل وهذا ،الطرف وحيدة بالعقود عقودا،

3(التزام نوع والعقد العقد، من أعم(.   
  ثانيا: املعىن اخلاص للعقد

أحدمها  فيلتزم االلتزام، يتبادالن الطرفان وهذان، النعقاده طرفني وجود يلزمه ما فهو
 يطلق أن وميكن ؛البحث هذا موضوع هو املعىن ذابه والعقد له؛ مبقابل اآلخر التزام مقابل بشيء

                                                           

دار  الفقهي العام،املدخل  مصطفى أمحد الزرقا: :املثال سبيل على منهم األساتذة، من مجاعة للعقد والعام اخلاص املعنيني ذكر-)1(

مرجع إلمام حممد أبو زهرة: امللكية و نظرية العقد يف الشريعة اإلسالمية،وما بعدها. ا 379ص ،1، ج1998، 1القلم، دمشق،ط

 م،1997-1996، 4هـ، ط1417-1416فتحي الدريين: النظريات الفقهية، منشورات جامعة دمشق،  .175، صسابق

 433ص: ،4ج: د س، دار الفكر، دمشق، سورية، الطَّبعة الرابعة املنقَّحة، الفقْه اإلسالمي وأدلَّته،وهبة الزحيلي: وما بعدها.  249ص

دراسة مقارنة يف الفقه اإلسالمي والقانون املدين(الروماين  -علي حمي الدين علي القره داغي: مبدأ الرضائية يف العقود وما بعدها.
  .116- 111ص، ص 1، ج2002، 2دار البشائر اإلسالمية، بريوت، لبنان، ط ، -عراقي )والفرنسي واألجنليزي واملصري وال

   طرف من تنعقد هل االختالف، فيها وقع عقودا مثة أن غري واحدة، جهة من تتم العقود هذه أن على العلماء يتفق -)2(
  املسألة تفصيل يف ينظر وغريمها؛ والكفالة كاإلبراء وذلك اثنني، طرفني من الواقع والقبول اإلجياب فيها يشترط أم واحد،
  .144-123، ص ص 2: املرجع السابق، جداغي القره الدين ييحم ليع :فيها العلماء وأقوال

. وهبة الزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلته، مرجع سابق، 174، مرجع سابق، صحممد أبو زهرة: امللكية و نظرية العقد -)3(
  .436، ص4ج
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 يشمالن كالمها م وااللتزا فالتصرف؛ التصرف أو لتزاماال اسم واخلاص العام مبعنييه العقد على

  .)1(منفردا منهما واحد كل من أعم ومها مبعنييه، العقد
 التعريف يف حنا من فمنهم اخلاص، مبعناه للعقد تعريفهم يف العلماء تعبريات واختلفت

  .عنها خروج دومنا منها بد ال اليت بأركانه عرفه من ومنهم له، الزمٍ غري حنوا
  .)2("اآلخر قبولع م أحد املتكلِّمني إجياب جمموع: "نهبأ من احلنفيه اهلمام ابنفعرفه 

 يلمتو :أعين؛ مقامهما القائم الواحد كالمو أابن عابدين على هذا التعريف: "  وأضاف 

  .)3(ني"الطرف
  .)4(" وقبول إجياب على يتوقف ما كله: "أنفعرفوه ب ملالكيةأما فقهاء ا

أحد  من الصادر إلجيابا ارتباط":بأنه العقد تعريف احلريان مرشد من )168( :ادةامل يف ورد قدو
  .)5("عليه املعقود يف أثره يثبت وجه على ر،اآلخ قبولب ينالعاقد

 دمهاوتعه يناملتعاقد التزام هو العقد" :بقوهلا )103:(املادة يف العدلية األحكام جملة عرفتهو

 :بأنه االنعقاد لةلمجمن ا )104( ةاملاد وعرفت ،"بالقَبول اإلجياب ارتباط عن عبارة وهو أمرا،
   .)6("متعلَّقهما يف هأثر يظهر مشروع وجه على باآلخر قبولوال اإلجياب من كل تعلّق"

                                                           

 من االلتزام اعتربوا األئمة من مجاعة أقوال وذكر املذكورين، باملعنيني العقد صنفي يف القول داغي القره الدكتور فصل-)1(
 املسألة تفصيل يف نظري تيمية؛ وابن واجلصاص والطربي حنبل بن وأمحد الشافعي ،حنيفة أبو منهم عقدا، واحد طرف
  .116-113، ص ص: 2، مرجع سابق، جمبدأ الرضائية يف العقود :داغي القره الدين ييحم ليع :فيها العلماء وأقوال

  . 187ص ،3ج ،دت د م ن، دط، كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي: فتح القدير دار الفكر، ،بن اهلماما -)2(
، دار الفكر ،املختاررد احملتار على الدر  :ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي -)3(

  .3ص ،3ج ،م1992 -هـ1412، 2ط ،بريوت
، دار الفكر ، حتقيق: حممد عليش،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري :حممد بن أمحد بن عرفة املالكي، الدسوقي -)4(

  .5، ص3بريوت، دط، دت، ج
-هـ1308، 2املطبعة الكربى األمريية، بوالق، مصر، ط حممد قدري باشا: مرشد احلريان إىل معرفة أحوال اإلنسان، -)5(

  .37م، ص1891
 ،بريوت، العلمية،دار الكتب، تعريب: احملامي فهمي احلسيينوحتقيق ، درر احلكام شرح جملة األحكام: علي حيدر -)6(

   .92-91، ص1، دط، دت، جلبنان
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 بارتباط شيء التزام: "بأنه لعقدا لتعريف داغي القره الدين حميي علي الدكتور واختار

  .)1("قبوللاإلجياب وا
 الثاين،من  واآلخر األول، من أحدمها يصدر نيبكالم والقبول اإلجياب لشهرة أنه غري

 فرأوا ظاهرة، غري العقود بعض به تكون الذي الفعل على داللتهما أن رأى العلماء بعض فإن

 مضمونه، يف يدخل ما العقد تعريف ليشمل وذلك "؛ مقامهما يقوم ما أو: "تعبري ةاَألوىل إضاف

 حصول شهرة تنفي فال هذا، أرى ال أين غري ؛)2( واإلشارة والكتابة عليه الفعل دلي توافق من

 اإلشارة أو الفعلعن اإلرادة ك تعبرياألحرى لل بطرق  أن حيصال إمكان بالقول، والقبول اإلجياب
  .الفعل أو اإلشارة أو القول من أعم والقبول فاإلجياب ،أوغريمها

 .أثرهيظهر وجه على والقبول اإلجياب ارتباطوعليه أرى أن يقال يف تعريف العقد أنه:    
 هي العقد فماهية املاهية، عن خارج هو مما يلزمه ما دون العقد ماهية من مأخوذ تعريف وهو

  كانا وإال ه،أثر يظهر وجه على إال عقدا يكونان ال ومها والقبول، اإلجياب بني ذلك االرتباط
 املشتري، إىل السلعة ملكية كانتقال ين،املتعاقد بني يكون ما فهو هرأث ظهور وأما ؛دون فائدة

  .البائع إىل الثمن وملكية
  :تعريف التعديلاملطلب الثاين

  :يتضمن املطلب توضيح معىن التعديل لغة واصطالحا كما يلي  
  التعديل يف اللغة :الفرع األول

جاء يف خمتار ؛ يف جوهر الشيء هو إجراء تغيرياتعدل ومعناه التسوية والتقومي و مصدر
 أَي قَومه فَاستقَام وكُلُّ مثَقَّف ،(عدلَه تعديلًا فَاعتدلَ)تقْوِميه، يقَالُ: الشيِء تعديلُو...:"الصحاح 
   .)3(..."الشهود أَنْ تقُولَ إِنهم عدولٌ وتعديلُ ،(معدلٌ)

                                                           

  . 125، ص2، مرجع سابق، جمبدأ الرضائية يف العقود :داغي القره الدين ييحم ليع -)1(
  .252ص  مرجع سابق، فتحي الدريين: النظريات الفقهية، -)2(

   .مادة: (ع د ل) ،202مرجع سابق، ص خمتار الصحاح، :الرازي -)3(
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الشيَء بالشيِء وتعديلُ الشيء تقوميه وقيل العدلُ تقوميك  وورد كذلك يف لسان العرب:"
  .)1(" من غري جنسه حىت جتعله له مثْالً

األقرب إىل واملعىن األول هو  ومن معانيه أيضا تعديل الشهود بأن تقول إم عدول؛
  .املقصود بالتعديل العقدي مبعناه االصطالحي

  التعديل يف اإلصطالح :الفرع الثاين 
ا جراء تغيري جزئي يف العقد ينصب هذإصد به: القانون  يقتعديل العقد يف اصطالح فقهاء 

وذلك إما باحلذف أو اإلضافة أو غري ذلك،  ؛أو بند من بنوده ،من عناصره التغيري على عنصر
باإلنقاص منها أو  على أن ال يصل هدا التغيري يف أقصى مداه إىل إزالة العقد ونقضه، أو القيام

بند من بنود العقد أو أو كيفية تفنيده أو إلغاء لتزام وهدا التعديل ينصب على كم اال ؛الزيادة إليها
 أو، اإلنقاص منهالعقد ودلك مبده أو د ينصب على عنصر الزمن يف قكما  ،شرط من شروطه

  .)2(وقف تنفيذه بصورة مؤقتة، إىل غري ذلك من الصور اليت قد ينصب عليها هذا التعديل
عناصر من العقد، و ذلك إجراء قانوين يتم مبقتضاه تغيري عنصر أو  كما عرف أيضا بأنه:

ينصب هذا التغيري على ، وو هو إجراء تغيري جزئي ؛إلضافة بغية احملافظة على العقدأو با باإلنقاص
استبدال بعض الشروط يف العقد أو  عنصر من عناصر العقد أو بند من بنوده باحلذف أو باإلضافة

بغية  الصعوبات اليت قد تعترض األطراف أكثر مرونة، بغرض مواجهةاألصلي بشروط أخرى 
  .)3(األطراف و مراعاة مصاحلالعقد،  حتقيق اهلدف من

عكس الفسخ  عليها، واحملافظة قة التعاقديةدميومة العالكمفهوم قانوين يسعى إىل إبقاء و والتعديل
  .و البطالن اللذان يهدفان إىل إاء هذه العالقة

                                                           

   .)عدلمادة: (، 430ص ،11ج مرجع سابق،بن منظور: لسان العرب: ا -)1(
ـ رسالة دكتوراه ـ سلطة القاضي يف تعديل العقد يف القانون اليمين واملصري والفقه اإلسالمي  حممد علي اخلطيب: -)2(

   .16، ص1992، مصر، جامعة عني مشس
مطبعة  -دراسة مقارنة يف الفقه اإلسالمي و القانون-سلطة القاضي يف تعديله الشرط اجلزائي و :أسامة احلموي -)3(

  . 345ص ،1997 ،1، طدمشق ،الزرعي
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ذلك نوع وك ،هو املعىن العام لنظام التعديل العقدي بغض النظر عن مصدره أو نوعه وهذا
أو قد يكون من  إذا قد يكون العقد من العقود اإلدارية ؛التعديل هذا العقد الذي ينصب عليه

  وسيقتصر حبثي يف إطار العقد املدين.  العقود املدنية،
  :أقسام التعديلاملطلب الثالث

 قد املدين بالنظر إىل مصدره إىل عدة أقسام كل منها خيتلف عن اآلخر يفينقسم تعديل الع
ل إىل حتديد نوع التعديل ألص ،وأميز كل قسم عن غريه ،، وفيما يلي أستعرض هذه األقسامآثاره

   الذي تنصب عليه الدراسة يف نطاق العقد املدين:
  التفاقيا التعديلالفرع األول: 

 ،)1(ذه اإلرادة اتفاقا بينهماعلى إرادة  طريف العقد واألصل أن تكون ه وهو الذي يتم بناء
أو يف  ،للعقد الذي ينصب عليه التعديل يف صورة اتفاق مستقل ااالتفاق معاصرا ذسواء كان ه

كان اتفاقهما الحقا إلنشاء العقد؛ حبيث يبيح هلما معا أو د، أوصورة بند يضمناه ذلك العق
  )2(إجراء تعديل أو تعديالت معينة يف موضوع العقد.ألحدمها خالل فترة معينة أو يف ظرف معني 

، يف زمنه وحصل ما خيل بالتوازن االقتصادي بني االلتزامات املتقابلة اا كان العقد ممتدإذف
خبري لتقييم التزامات الطرفني  كل منهما أن يطلب العودة إىل فعادة ما يتفق األطراف على حق

رر تعديل االلتزامات بشكل دوري يق وقد يرد شرط يف العقد ،لك بغية إعادة التوازن للعقدوذ
  لك دون حاجة للرجوع إىل خبري.  ذو يتاوذ
أثناء تنفيذ ن يتفق البائع واملشتري أك،وقد حيصل التعديل مبوجب اتفاق جديد الحق للعقد    

 إىل إرادة املتعاقدينه احلالة إمنا يستند والتعديل يف هذ ؛العقد على منح املشتري أجال للوفاء بالثمن

                                                           

السعادة، القاهرة،  دار ،-يف الشريعة اإلسالمية والقوانني العربية  –عبد الناصرتوفيق العطار: نظرية األجل يف اإللتزام  -)1(
  .14، ص1978

  .18، ص سابقمرجع ، سلطة القاضي يف تعديل العقد :حممد علي اخلطيب -)2(
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لى توافق عتطبق اليت تطبق على توافق اإلرادتني يف إجياد العقد هي ذاا اليت  عدمعا والقوا
  .)1(وتعديلهاإلرادتني يف نقضه أ

فهو ال  ،اتفاقهما معا ال يثري أي إشكالأو نقضه مبوجب  وحق املتعاقدين يف تعديل للعقد
القوة  ه األحوال التعد خروجا حقيقيا على مبدأهذ يغري من طبيعة االلتزام ألنه يف احلقيقة أن

طبيعي ونتيجة  بل هو أمر، تفاق أن يقرره يسوغ له أن يعدله، ألن ما يسوغ لال)2(امللزمة للعقد
نص املادة: مبوجب  املدين اجلزائري النص عليه صراحة يف القانونوقد ورد  بدأ،لك املمباشرة لذ

 أو لألسباب اليت ،وال تعديله إال باتفاق الطرفني،"العقد شريعة املتعاقدين فال جيوز نقضه  106
 تعديله، ألنه حد املتعاقدين مبفرده ال جيوز له نقض العقد والأن أ ومن املعلوم"، يقررها القانون.

  تربمه إرادتان الحتله إرادة واحدة.إرادتني وما  وليد
           التعديل التشريعي :الفرع الثاين

 بل يتم رغما عنهما، اتفاقهما، أو يستند إىل إرادة املتعاقدينوهدا النوع من التعديل ال   
املشرع ففي عقد اإلجيار كثريا ما يتدخل  ويتم عادة بصدور تشريع يقرره، فق عليه،ملا ات وخالفا
متداد فترة كأن ينص على ا ؛رغما عن إرادة الطرفنيد األجرة عن طريق رفعها أو خفضها لتحدي

ود السابقة أو إلغاء الفوائد أو نسبة منها يف العقتجابة ملقتضيات الصاحل العام، اس ملدة حمددةاإلجيار 
  . )3(على صدور ذلك القانون

 ؛ية املفاجئةاملباشر يف أوقات األزمات والتقلبات االقتصادهدا التدخل التشريعي يكون وغالبا ما 
، فنالحظ أن األفراديكون من شأا تعديل اتفاقات حيث يلجأ املشرع إىل إصدار تشريعات 

بل يعد قيدا على هده اإلرادة استجابة  ،هده احلالة يكون خارجا عن إرادة املتعاقدين التعديل يف
  ملقتضيات الصاحل العام .

                                                           

  .699، ص1السنهوري: الوسيط، مرجع سابق، ج -)1(
معهد احلقوق والعلوم  –أطروحة لنيل دكتوراه دولة يف القانون  –سلطة القاضي يف تعديل العقد  شنييت:يد بن مح -)2(

  .8، ص 1996ية بن عكنون، اجلزائر، اإلدار
  .20، صسابقمرجع ، سلطة القاضي يف تعديل العقد :حممد علي اخلطيب -)3(
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أو من يدرج ضمن هذا القسم مجيع احلاالت اليت يقوم فيها القاضي مبراجعة العقد  وهناك
حيث تسمى املراجعة يف  ؛، اليكون فيه جمال للسلطة التقديريةتعديله إعماال لنص قانوين آمر حمدد

   .)1(هذه احلالة باملراجعة القانونية أو التشريعية
  يالتعديل القضائ الفرع الثالث:

لك ذو من التعديل يكون مصدره القاضي، إذ جيريه مبناسبة نزاع مطروح عليه،وهدا النوع 
أحد طريف العقد وهو الطرف املضرور يف هدا العقد، وعادة ما يكون هدا النوع  مبوجب طلب من

خيول مبوجبه القاضي سلطة تقديرية بفروعه املختلفة،  من التعديل بتفويض صريح من القانون
 يف القوانني اإلذعان كنظرية الظروف الطارئة أوالتعويض االتفاقي أوعقد واسعة يف تعديل العقد

بني  هي حتقيق التوازن تستهدف غاية حمددةل العقد بواسطة القاضي ومسألة تعدي ،احلديثة
 .)2(م العقدي ومنع الضرر بأحد أطرافهااللتزامات املتقابلة يف االلتزا

والتعديل القضائي ودلك مبدى السلطة التقديرية املمنوحة التشريعي  ومييز الفقه بني التعديل
 .)3(اـأما إذا وجدت كان التعديل قضائي للقاضي، فإذا كانت مقيدة فإن التعديل يكون تشريعيا،

مما تقدم يتضح لنا أن التعديل الذي قد ينصب على العقد املدين إما إن يكون تعديال 
أي بناء على اتفاقهما، فمثل هدا النوع من  ؛طريف العقديصدر بناء على إرادة  اتفاقيا، وهو الذي

وقد يكون تعديال تشريعيا وهو الذي ، مما جيعله خارج عن إطار حبثنا التعديل ال يثري أي إشكال،
يقضي بتعديل بعض العقود املربمة  ويتم مبوجب تشريع ،عن إرادة املتعاقدين أو اتفاقهمايتم رغما 

ه مقتضيات ومثل هدا التعديل تربر ة أو إنقاص،التعديل بزياد بني األشخاص سواء تعلق هدا
  وإما أن يكون  ،مما جيعله خارجا عن نطاق حبثنا أيضا الصاحل العام وال يلجا إليه املشرع إال نادرا،

                                                           

)1(- Samir Tanagho : De L'obligation Judiciaire ,These pour le Doctorat D'etat 

,Faculté De Droit et Des sciences Economiques, Univesité de paris, 1964, P:291 . 

)2(- Samir Tanagho : Samir Tanagho :op,cit, P:291 . 

)3(- Samir Tanagho : Samir Tanagho :op,cit, P:291 . 
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تعديال قضائيا يتم عن طريق القاضي مبا له من سلطة تقديرية بتعديل العقد واستبعاد االلتزام 
وذلك مبوجب نصوص تشريعية  ،أكثر عدال بدال عنه وإحالل التزام قضائي العقدي غري العادل

ينصب عليه هدا البحث حمل  فهدا النوع من أنواع التعديل هو الذيصرحية؛  عامة أو خاصة
  الدراسة.      

  ملقاربة لهامتييز التعديل القضائي للعقد عن النظم املبحث الثاين: 
يفترض وجود عقد صحيح بني الطرفني وحصل  ظنا،إن التعديل القضائي للعقد كما الح

األمر الذي من شأنه أن يلحق بأحد  اختالل يف توازن االلتزامات املتقابلة يف االلتزام العقدي،
ا ذيقوم القاضي بإجراء مثل ه ،الطرف املضرور وبناء على طلب طريف العقد غبنا أو ضررا،

املفروض أصال بني التزامات  حبيث يعيد التوازن؛ للعدالةالتعديل فيما يتعلق بالعقد الصحيح مراعاة 
  .الطرفني

لتعديل أو قد ختتلط به ولكن هناك بعض األنظمة القانونية األخرى اليت قد تشتبه مع نظام ا
األمر الذي  من العقد، واالنتقاص ،ستكمالإلوا ،تفسريالنظام  :األنظمة ومن هذه ،إىل حد ما
  فيما يلي:هذه األنظمة  نظام التعديل و اق واالختالف بنيبيان أوجه االتف يتعني علي

  سلطة القاضي يف تعديل العقد وسلطته يف تفسريه :املطلب األول
ا يعين أن ، وهذيقصد بتفسري العقد بيان حقيقة ما قصدت إليه اإلرادة املشتركة لطرفيه

فالقاضي عند تفسريه للعقد إمنايبحث عن نية  ؛تفسري العقد يتصل مببدأ سلطان اإلرادة اتصاال وثيقا
  املتعاقدين.
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ب بسب ،ية الذهنية اليت يقوم ا املفسرتلك العملبالتفسري بقوله:"املقصود  )1(وقد حدد بعض الفقه
مستندا  املتعاقدين،املشتركة للطرفني  احلقيقيةعلى اإلرادة للوقوف  ما اعترى العقد من غموض،

  .)2("والعناصر اخلارجة عنه واملرتبط بهلك إىل صلب العقد ذيف 
فقد يصدر  ترى العقد من خالل عيب يف تعبريه؛إجالء لغموض اع" :وعرف كذلك بأنه   

 سليما فيختل التطابق بينهما من ، وال حيملها محالترمجتها كاملةالتعبري عن اإلرادة قاصرا عن 
، وجانب الظهور وهو قصور يف ما يف نفس املعرب ويقصد به عدم إبالغ ؛جانبني جانب احملتوى

  .)3("التبليغ بسبب سوء فهم عند متلقي التعبري
على القواعد اليت  دينانون املقالمن ) 112ـ111:(يف املادتنياجلزائري  املشرعص ولقد ن

ترجع إىل العبارات اليت يستخدمها املتعاقدين للتعبري عن  وهي ،إتباعها يف تفسري العقود جيب
  :إرادما وهي ال خترج عن حاالت ثالث

  حالة وضوح العبارةالفرع األول: 
ال  نهإف )،ج م ق111:(من املادة األوىل فإذا كانت عبارة العقد واضحة فانه حبسب الفقرة

جمال لتأويلها أو تفسريها واالحنراف عن عبارات العقد ملعرفة نية املتعاقدين، ألا وحدها تكفي 
قد مما وتشويها للعاف عن هذه العبارة يعترب حتريفا وتعرب عن النية املشتركة للمتعاقدين، فاالحنر

  .)4(ألنه ال جمال للقاضي لالجتهاد والتفسري  يف هذه احلالة ،يوجب نقض احلكم

                                                           

ومابعدها. سامي اجلريب:  15أنظر: عبد احلكم فودة: تفسري العقد يف القانون املدين املصري واملقارن، مرجع سابق، ص -)1(
ومابعدها. حيي رزق الصرمي: سلطة القاضي يف التفسري يف  5، ص 2006، 2تفسري العقد، مركز النشر اجلامعي، تونس، ط
أحكام الشريعة اإلسال مية، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة عني مشس، القانون املصري والقانون اليمين مع املقارنة ب

أمحد شوقي حممد عبد الرمحن: تفسري العقد ومضمون اإللتزام العقدي وفقا لقواعد اإلثبات ومابعدها.  2، ص1995مصر، 
  ومابعدها. 11. ص2003منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر طبعة  -دراسة فقهية وقضائية–
تونس، طبعة  ،اجلامعي مركز النشر حممد حمفوظ: دروس يف العقد، .17، صنفس املرجع : عبد احلكم فودة:أنظر -)2(

  .288، ص 2004
  .5ص، سامي اجلريب: املرجع السابق-)3(
العريب بلحاج: النظرية العامة  .291-290، ص1ج، مرجع سابق، النظرية العامة لإللتزامات ي:حممد صربي السعد -)4(

  .239ص ،1،جمرجع سابق لاللتزام يف القانون املدين اجلزائري،
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إىل ما يقصد  نه مع وجود عبارة واضحة ولكنها ال ترميأ لكن يثور التساؤل التايل وهو: 
فهنا يستطيع القاضي أن  ؛تدل على إرادة املتعاقدين احلقيقية أوبعبارة أخرى ال ،إليه املتعاقدين

قاضي ويستخلص ال ،يتصدى للتفسري وينحرف عن معناه الظاهر إىل املعىن الذي قصده املتعاقدان
و ما سبقه من مفاوضات أكظروف حترير العقد  ،أي طريق يراهاإلرادة املشتركة للمتعاقدين من 

يشترط يف هذه احلالة أن يبني القاضي يف حكمه ، و..اخلظروف الدعوى.و أو وقائع ومالمسات
فإذا مل يفعل ذلك كان حكمه  - التسبيب-الظروف واألسباب اليت دفعته إىل ترك املعين الواضح

  .)1(باطالأو معرضا للنقض
  حالة غموض العبارة الفرع الثاين:

"أما إذا كان  :من القانون املدين اجلزائري يف فقرا الثانية )111 :(نصت عليها املادة
 فيجب البحث عن النية املشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند املعىن ،هناك حمل لتأويل العقد

  .."احلريف لأللفاظ..
 ؛تفسري وتوضيح بارات العقد غري واضحة وحتتاج إىلنص هذه املادة جند أن ع باستقراء

جيب على القاضي  عدة معاين متباينة، وإمنا نفهم منها ،أا ال تدل على معىن واحد واضحأي 
البحث عن  ومعىن ،املعين احلريف لأللفاظ دعن الوقوف البحث عن النية املشتركة للمتعاقدين دون

  دون اآلخر. حد املتعاقدينأنية  عند التوقفوالنية نقصد ا النية املشتركة للمتعاقدين دون البحث 
أن يستعني مبجموعة عوامل داخلية  للمتعاقدينالنية املشتركة  حىت يكشق عن وللقاضي

ال  التمثيلهي واردة على سبيل ) و ق م ج 111/2:(منها ما ذكره املشرع يف املادة ،وخارجية
   )2( :احلصر، نذكر بعضها فيما يلي

                                                           

العريب بلحاج: النظرية العامة  .291-290، ص1ج، مرجع سابق، النظرية العامة لإللتزامات ي:حممد صربي السعد -)1(
  .239ص ،1،جمرجع سابق لاللتزام يف القانون املدين اجلزائري،

وما  232ص ،مصادر اإللتزام، مرجع سابق أنور سلطان: .661ص، 1جمرجع سابق،  ،السنهوري :الوسيط أنظر: -)2(
ديوان املطبوعات اجلامعية،  –مصادر اإللتزام يف القانون املدين اجلزائري  –علي علي سليمان: النظرية العامة لإللتزام  .بعدها
-295، ص1ج، مرجع سابق، لإللتزاماتالنظرية العامة  حممد صربي السعدي: .102-101ص ،2005، 6ط ،ئراجلزا

  .241ص ،1جمرجع سابق، النظرية العامة لاللتزام يف القانون املدين اجلزائري، العريب بلحاج: .296
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  العوامل الداخلية اليت يسترشدها القاضي يف التفسري  :أوال
فإذا كانت عبارة العقد حتتمل أكثر من معىن، فعلى القاضي أن يرجعها إىل  طبيعة التعامل:-1

لألحكام اليت تقتضيها فاملتعاقدان هنا قد ترك العقد خيضع  ، املعين الذي يتفق مع طبيعة التعاقد
فمثال يف عقد العارية إذا اشترط املعري مثال يف عارية االستعمال أن يرد الشيء  ؛طبيعة العقود

ك الشئ وإمنا املقصود انه إذا هل املستعري أو مثله فال يعترب أن العقد كان بصدد عارية االستهالك
 .أن يرد له شئ وليس تعويضا

ي يف أصلها قواعد فقهية ههناك العديد من القواع اللغوية و :لغويةنة ببعض القواعد الاالستعا -2
  هلا تأصيل يف الفقه اإلسالمي، منها:

واملقصود أن القاضي ال يقف  العربة يف العقود باملقاصد واملعاين وليست باأللفاظ واملباين:أ_
على روح العقد والغرض املعىن األكثر انطباقا   لأللفاظ املستعملة، وإمنا يرجحعند املعين احلريف

وكذلك انعقاد شراء الثمار على  ،مثل انعقاد البيع والشراء بلفظ األخذ والعطاء ،املقصود منه
   .األشجار بلفظ الضمان

واملعىن  ،ثرأ حد املعاين جيعل العبارة ذاتأوذلك إذا كان  :إعمال الكالم خري من إمهاله ب_
مثال:يف عقد ، فيجب ترجيح املعين األول واستبعاد املعين الثاين ،ثر يف العقدأال جيعل له  اآلخر

وإال تناولت وتعدت  يني فان الوصية تشملهم إن وجدوا،بِلْالوصية إذا أوصى شخص ألوالده الص
  إمهاله. الصلبيني إنوجدوا الن إعمال الكالم أوىل منأوالده غري 

منصب على العقار  مثال:عقد البيع باحلكم:قاعدة ختصيص حالة بالذكر ال جيعلها تنفرد  -ـج
حد هذه العقارات، أكر يف العقد كل ما يتبعه من عقارات بالتخصيص، فإذا ذُ فان البيع يشمل

أو خشية أن ال ا خص هذا العقار بالذكر ألمهيته فليس معين ذلك استبعاد العقارات األخرى، وإمن
  يدخل يف البيع.

ميكن للقاضي أن يكشف النية املشتركة بني  ا يف املتعاقدين:األمانة والثقة الواجب توافره-3
من وجه  قدين، لذلك فإن األمانة تقضي أناملتعاقدين فيما يستوجبه القانون من أمانة وثقة بني املتعا
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إليه اإلجياب جيب أن يفهم عبارته حسب ما تقتضيه الثقة  واألمانة يف التعامل حىت ولو كان خطأ يف 
  جيب أن يستغل هذا الغموض مادام قد فهمه على حقيقته.التعيري فال 

هذه العوامل متعددة وهي  :ضي يف تفسري العقدالعوامل اخلارجية اليت يستعني ا القا-ثانيا
   واردة كذاك على سبيل التمثيل ال احلصر منها

 فإذا كانت ،به اجلاري التعامل يفسر طبقا للعرف فالعقد العرف اجلاري يف املعامالت:-1
 ،الذي يتفق مع العرف ا على املعىنوجب محلها تفسريه عبارات العقد حتتمل أكثر من معىن

وتطبيق العرف ال يكون إال  يف  ؛بشرط أن ال يكون خمالفا للقانون أو النظام العام واآلداب العامة
تعاقد عليه أو عن تنظيم ناحية معينة فيما صوص قانونية أو سكوت املتعاقدين حالة عدم وجود ن

  .يكون تنظيما غامضا
فإذا نفذ املتعاقدان العقد مدة معينة من الزمن على  الطريقة اليت ينفذ ا املتعاقدان العقد:  -2

مثال قيام ف ؛ن تفسري إرادما املشتركة يكون على ضوء طريقة التنفيذ اليت دأبا عليهاإحنو معني، ف
أن املتعاقدين أرادا خمالفة القواعد العامة  يعين مدة من الزمناألجرة يف موطن املؤجر بدفع  املستأجر

   .اليت تقضي بدفع األجرة يف حمل املستأجر
  يف معرفة وتفسري العبارة الغامضةحالة الشك  ثالث:الفرع ال

، غري أنه الجيوز أن "يؤول الشك يف مصلحة املدين ) بقوهلا:ج م ق112(املادة  انصت عليه      
  ."يكون تأويل العبارات الغامضة يف عقود اإلذعان ضارا مبصلحة الطرف املذعن 

وبالتايل التوصل إىل تفسري  ،فإذا مل يهتد القاضي إىل استخالص النية املشتركة للمتعاقدين      
تأويالت، فقد وري هذه العبارات حتتمل عدة وجوه ورأى أن  تفس ،تأويل عبارات العقد الغامضةو

حيث أرشده إىل أن يؤول الشك يف مصلحة  ؛أعطى له املشرع احلل يف املادة السابقة الذكر
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أخذت ا معظم التشريعات وتربرها عدة  بااللتزام وهذه القاعدة األساسيةالطرف املدين 
  )1( اعتبارات نذكر منها:

هو براءة ذمة املدين من أي التزام واالستثناء إن يكون الشخص ملتزما واالستثناء جيب  األصل-1 
  أن ال يتوسع فيه.

يف مدى االلتزام وأراد الدائن  بات االلتزام، فإذا حصل هناك شكإن الدائن هو املكلف بإث -2
ن لاللتزام أل الضيقفال يبقى إال األخذ باملدى  ،األخذ باملدى الواسع فيه ومل يتمكن من اإلثبات

  الدليل قد قام عليه .
فيكون  ،كان هذا اإلمالء مبهما أو غامضا فإذا، الذي ميلي االلتزام على املدينو أن الدائن ه -3

  ويتحمل هذا اخلطأ بتفسري الشك يف مصلحة املدين. خمطئا
الشك  أن إذ ،الطرف املذعن يف عقود اإلذعان )ق م ج112/1( :املادةواستثىن املشرع يف       

   .الطرف املذعن دائنا كان أو مدينايؤول ملصلحة 
داللتها متناقضة يف  إذا كانت عبارة العقد غامضة أو يلجأ إىل التفسري حينما القاضيإن 

دون الوقوف عند املعىن احلريف لأللفاظ مع االستهداء يف دلك بطبيعة على املعىن املقصود منها 
بل له  قا للعرف اجلاري يف املعامالت،وف بني املتعاقدين من أمانة وثقةن يتوافر أالتعامل وما ينبغي 

، باعتبار أن اإلستناد يف ميدان الفقه ، وهو ما أثار اجلدلدي بالعدالة يف تفسري العقد أيضاأن يسته
  .)2(إىل العدالة قد يهدد أمن العقود واستقرارها

                                                           

، مرجع سابق، النظرية العامة لإللتزامات حممد صربي السعدي: .686ص، 1جمرجع سابق،  ،السنهوري: الوسيط -)1(
  .300 ، ص1ج
 ،1984، طبعةالقانون املدين املصري، القاهرة: نظرية العقد واإلرادة املنفردة، موسوعة الباقي عبد الفتاح عبد -)2(

  .425ص
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جة اليت يؤدي بالقاضي إىل النتي العرف كالمها يؤديان والعدالة يف واقع األمر وكذلك 
، وذلك هو شأن )1(النقص فيه إذ أن من أهداف العرف تكملة العقد بسدإليها نظام التعديل؛ 

  العدالة أيضا.
وهو ماجعل بعض الفقه يذهب إىل اإلعتقاد بأن النظريات واإللتزامات اليت نشأت 

تأثر القاضي بالعدالة يف تفسري العقود دون استجابة ملقتضيات العدالة إمنا كان الدافع لتبنيها هو 
لعل  "حيث يقول الدكتور حممد علي عمران يف هذا الصدد:؛ اعتبار إلرادة املتعاقدين أو القانون

مث  ،، وكذلك تفسري عقد العمل أواليف القضاء اإلداري الفرنسياألخذ بنظرية الظروف الطارئة 
إمنا كان بسبب تأثر  ،المة كمثالنيالس بضمانعقد النقل بعد ذلك على أنه يتضمن اإللتزام 

على  على حساب إرادة املتعاقدين، أو حىت ولو كان ذلك ،القاضي بالعدالة يف تفسري العقود
  .)2(ب القانون نفسه"احس

سأحاول فيما يلي أن أبرز أهم نقاط  ،من خالل هذا العرض املوجز ملفهوم التفسري 
  اإلتفاق واإلختالف بني سلطة القاضي يف التعديل وسلطته يف التفسري :

  أوجه االتفاق واالختالف بني سلطة القاضي يف التعديل وسلطته يف التفسري :الفرع الرابع
  :التفسري يفام ــأن نظام التعديل القضائي للعقد يتفق مع نظنستطيع القول  :أوجه اإلتفاق-1
وميارس القاضي مهمته يف كل منهما مبناسبة منازعة عقدية  صحيح، أما يقعان على عقد -

  .حبسب اختصاصه
يف حني أنه من  إال يف الفترة الالحقة على إنشاء العقد أو إبرامه، كما أن كال منهما ال يثور -

  اجلزئي يف مضمون العقد،كل منهما وهو التغيري املمكن أن يتفقا يف األثر الذي يترتب على
إذ كثريا ما يتوصل القاضي إىل تعديل العقد ستند التفسري إىل العرف والعدالة؛ وذلك يف حالة أن ي

  من خالل قيامه مبهمة التفسري . 
                                                           

  .20، ص تفسري العقد، مرجع سابق عبد احلكم فودة:-)1(
دراسة فقهية وقضائية يف كل من فرنسا ومصر، –حممد علي عمران: االلتزام بضمان السالمة وتطبيقاته يف بعض العقود  -)2(

  .50، ص1980دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة: 
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  نذكر منها: وباملقابل فان أوجه االختالف بني النظامني عديدة، :أوجه اإلختالف-2
فبينما يستهدف تعديل العقد غاية حمددة هي  ف والغاية،_ إن النظامني خيتلفان من حيث اهلد

االلتزامات املتقابلة يف االلتزام العقدي ومنع الضرر بأحد أطرافه حتقيقا للعدالة  حتقيق التوازن بني
هو البحث عن النية املشتركة للمتعاقدين والكشف عنها ن اهلدف من نظام التفسري إف التعاقدية،

  .والغموض الوارد يف العقدة اللبس وبالتايل إزال
ويقوم على أساس العدالة اليت هي املقصد ، أن التعديل يتم خارج إرادة املتعاقدين ورغما عنهما_ 

بينما يستند القاضي يف  واألخري للمشرع من تقرير تلك السلطة التقديرية يف جمال العقد؛ األول
ي جيب أن يكون دائما البحث عما ن هدف القاض، وذلك ألنظام التفسري إىل إرادة املتعاقدين

املتعاقدين؛ مبعىن أن مراجعة العقد أو  لتفسري قائما على إرادةرب افبالتايل يعت ،املتعاقدين فعالإرادة 
تفسري العقد الحتتاج  ، يف حني أن سلطةمبوجب نص قانوين خاصتعديله اليقوم به القاضي إال 

 لقيام مبهمة التفسري دون احلاجة إىل وجود مثلبل ميكن للقاضي ا إىل نص قانوين صريح يقررها،
  .وينهذا النص القان

بينما نظام التعديل  ،لقاضي مبمارسته مبوجب سلطة أصليةن نظام التفسري يقوم اإذلك ف_ ك
العقد شريعة "ن خالف القاعدة العامة اليت تقضي بأعلى  ،سلطة استثنائية ميارسه القاضي مبوجب

  . "املتعاقدين
لرقابة  هلا ممارستهالعقد يتم من قبل القاضي مبوجب سلطة تقديرية الخيضع إزاء  _ إن تعديل
وهي من مسائل القانون اليت خيضع فيها  ،سلطته يف التفسري مقيدة ، بينما تكوناحملكمة العليا

  .لرقابة احملكمة العليا
وهلا ترتبط مبسألة تكوين العقد إن سلطة التفسري باعتبار أا تستند إىل إرادة املتعاقدين وتدور ح_ 

بل تتعدى لتشمل مرحلة  ،التعديل التقتصر على مرحلة تكوين العقد وإنشائه بينما سلطته يف
  تنفيذه.
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  تعديل العقد وسلطته يف استكماله سلطة القاضي يفملطلب الثاين: ا
، ويقصد )1(تأيت مرحلة استكمال العقد بعد أن ينتهي القاضي من مهمة التفسري والتكييف

القاضي بإضافة بعض االلتزامات التبعية اليت مل تنصرف إليها إرادة املتعاقدين  قيام :باستكمال العقد
 يتحقق الغرض املتوخى من العقد ألنه بدوا ال؛ يف العقد إىل االلتزامات األصلية املنصوص عليها

عة العقد والغرض من إبرامه  طبي تستلزمها باعتبار أن تلك االلتزامات اليت  أضافها القاضي هي مما
  .)2(أو نص القانون ، وذلك استجابة ملا تقتضيه العدالة أو العرفرفان عليها يتفق الطولومل

لك ذانتقل بعد  والقاضي إذا انتهي من تفسري العقد واستخلص النية املشتركة للمتعاقدين،
ا التحديد يقتضي بيان كيفية تنفيذه وحتديد ما ذوه ،ذه أثناء حتديده لنطاق العقدسلطته ه ليمارس

    يعترب من مستلزماته. 
إذن يقصد باستكمال العقد قيام القاضي بإضافة بعض االلتزامات التكميلية اليت مل ينص 

باعتبار أن االلتزامات اليت أضافها ؛ عليها يف العقد إىل االلتزامات األصلية املنصوص عليها يف العقد
  ومما سيساعد على حتقيق اهلدف من التعاقد.    ،تلزمه العقد من حيث طبيعتهمما يسالقاضي 

وأوضحت  ،ضي صراحة  هذا ممارسة هذه السلطةوقد أقرت خمتلف التشريعات املدنية للقا     
له العوامل اليت يسترشد ا يف حتديد نطاق العقد، فنجد املشرع الفرنسي نص على ذلك مبوجب 

 Les convention obligent nonأن " انون املدين الفرنسي على) من الق1135املادة:(

seulement a ce qui y est exprimé, mais à toutes les suites que l’équité, l’usage 

ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ")3(  .  

                                                           

، ويقصد ا إعطاء شف عن النية املشتركة للمتعاقدينتأيت بعد الك ،ملية قانونية من صميم عمل القاضيتكييف العقد ع -)1(
القانونية اليت اعد حبيث يتوقف على حتديد هذا الوصف بيان القو ؛الوصف القانوين للعقد أي إدخاله يف نوع معني من العقود

. 304ص ،1املرجع السابق، ج :صربي السعدي. 234مرجع سابق، ص ،مصادرااللتزام، أنظر: أنورسلطان: حتكم التعاقد
  .243، ص1العريب بلحاج: املرجع السابق، ج

العريب بلحاج: . 308، ص1ج ومابعدها. صربي السعدي: املرجع السابق، 689، ص1،جأنظر: السنهوري: الوسيط -)2(
  .246ص  ،1ج رجع السابق،امل

)3(-   code civil français :dalloz, 108 edition , 2009 , ART: 1135 
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"وال يقتصر  فقرا الثانية  على أنه:يف من القانون املدين املصري  )2/ 148(وكذلك نصت املادة:  
العقد على إلزام املتعاقد مبا ورد فيه ،ولكنه أيضا يتناول ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف 

   .)1(والعدالة حبسب طبيعة االلتزام "

من  الفقرة الثانية )107:(يث نص يف املادةوعلى هذا النهج سار املشرع اجلزائري؛ ح
وال يقتصر العقد على إلزام " :بقوله العقد واستكماله على حتديد نطاق القانون املدين اجلزائري

من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة  هود فيه فحسب، بل يتناول أيضا مااملتعاقد مبا ور
الطرفان على مجيع "إذا اتفق  :على )ق م ج 65(، ونص أيضا يف املادة :"حبسب طبيعة اإللتزام 

ومل يشترطا أن ال أثر ، املسائل اجلوهرية يف العقد واحتفظا مبسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد
سائل اليت مل يتم اإلتفاق ربما، وإذا قام خالف على املناعترب العقد م ،عند عدم اإلتفاق عليها للعقد
  ألحكام القانون والعرف والعدالة ".فيها طبقا لطبيعة املعاملة و ، فإن احملكمة تقضيعليها

من  مايعترب حتديدهناك عوامل يسترشد ا القاضي يف وطبقا للمواد السابقة فإن      
  لك فيما يلي :ذمستلزمات العقد و

  استكمال العقد وفقا للقانون الفرع األول:
؛ فالقانون )2(ويقصد بالقانون هنا النصوص القانونية املكملة واملفسرة ال النصوص اآلمرة        

وعلى  ،بد من االتفاق عليها لنشوء العقد،كاملبيع والثمنأمور جوهرية ال ينص يف عقد البيع على
أيت لتكمل إرادما فالنصوص القانونية املكملة واملفسرة ت، أمور ثانوية إذا مل ينص املتعاقدان عليها

مثال ذلك تعيني على أحكام القانون؛  وإما اعتمادا ،ق العقد، إما ألما مل يتوقعاهاوحتدد نطا
ميعاد تسليم املبيع ومكانه وميعاد الوفاء بالثمن ومكانه وما يلتزم به البائع من ضمان تعرض 

  .)3(وعيوب خفية وما إىل ذلك ،واستحقاق

                                                           

القانون املدين املصري وفق آخرة التعديالت:طبعة مدققة مضبوطة بالشكل راجعها وضبطها أمحد علي حسن مدير  -)1(
  .2007مكتبة اآلداب ، مكتبة اآلداب القاهرة ،طبعة 

  .692ص ،1مرجع سابق، ج الوسيط،السنهوري: -)2(
  من القانون املدين اجلزائري املتضمنة أحكام عقد البيع. 396إىل: 351من : تراجع املواد: -)3(
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ليت افترضها القانون أو إال إرادة املتعاقدين ااألحكام التكميلية واملفسرة ليست وهذه 
و تقييدها ، ويستطيع املتعاقدان أن يتفقا صراحة أو ضمنا على استبعادها أو تعديلها أكشف عنها

ا ذفه ،انت تعترب أا إرادة املتعاقدينوإذا كت من النظام العام، فهي ليس ،على النحو الذي يريانه
  .           )1(االعتبار يزول إذا قام الدليل على العكس

  استكمال العقد بواسطة العرف :ثاينالفرع ال
من عوامل تفسري العقد باإلضافة إىل كونه كذلك عامال لتحديد نطاق العقد،  يعترب العرف

يتصل العرف و ،منيأعامالت البحرية وعقود  التامليف املسائل التجارية و ويظهر ذلك جليا خاصة
مثل إضافة نسبة ، جرت العادة بإدراجها فيه بالشروط املألوفة فتضاف إىل العقد الشروط اليت

مل ينص الشرط ينفذ ولو مثل هذاو ،لفنادق واملقاهي مقابل اخلدمةمئوية إىل حساب العميل يف ا
  .)2(ألنه أصبح عرفا يف مثل هذه العقود ؛عليه

 ،املفسر لعبارة العقد عند غموضها هنا ليس العرف هذا مع مالحظة أن املقصود بالعرف
  .)3(اإللتزام لتحديد مايعترب من مستلزماته بل العرف املكمل ملضمون

  استكمال القاضي للعقد بواسطة العدالة :الثالث الفرع
 ينظمه املتعاقدان، إليها القاضي لتكميل العقد فيما مل أن العدالة من الوسائل اليت يلجإ
قدين ألثار العقد يف العدالة املكملة ألثار العقد عند عدم تنظيم املتعا املقصود ا هنا هيوالعدالة 

لك ذمن ؛ نص عليه القانون بنصوص خاصة وكثري من األمور اليت تقضي ا العدالة مسالة معينة،
لتزم حنو بائع املتجر ي لك أيضا أنومن ذ، بيعةأن البائع  ملزم بعدم التعرض للمشتري يف العني امل

وهذا ، ذلك بفتح متجر آخر قريب منهو ،ال ينافسه منافسه ينتزع ا عمالء املتجراملشتري أ

                                                           

  .29املرجع السابق، ص :حممد علي اخلطيب .693الوسيط، مرجع سابق، ص  السنهوري: -)1(
  .243 السابق، ص املرجع :. أنور سلطان694-693: ص: رجعنفس امل :السنهوري -)2(
   نفس املرجع والصفحة. أنور سلطان : -)3(
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، ولذلك جند املشرع يف كثري من احلاالت حييل ن مل يذكر يف العقدتقتضيه العدالة وإ االلتزام
      .)1(نطاق إلتزام املتعاقد القاضي إىل قواعد العدالة لتحديد

  استكمال القاضي للعقد استنادا إىل طبيعة االلتزام  الفرع الرابع: 
عة وفقا ن يستكمل نطاق العقد مبا  تقتضيه هده الطبيطبيعة االلتزام متلي على القاضي أإن 

ن إو ،وقد تقتضي طبيعة التصرف أمرا يدخل يف حتديد مضمون العقدللقانون والعرف والعدالة، 
عد بصفة دائمة أعني ملحقاا الضرورية وكل ما لك يشمل بيع الذومن ، مل يذكر فيه صراحة

ويشمل بيع املتجر السجالت اليت  ويشمل بيع السيارة كل األدوات الالزمة لتسيريها،، الستعماهلا
على  وبيع شهادة اإلختراع يتضمن إطالع املشتري ،للتاجر من حقوق وما عليه من ديونتبني ما 

ن القضاء يشمل قسائم األرباح؛ ومن هذا القبيل أيضا أوبيع األسهم والسندات  ،أسرار استعماله
االلتزام بضمان السالمة يف عدد من العقود اليت  العقد عدة التزامات من أمهها: يدخل يف نطاق

  .)2(تقتضي طبيعتها دلك كعقد العمل وعقد نقل األشخاص
اهو من من خالل ما مر بنا أدوات وعوامل يسترشد ا القاضي لتحديد نطاق العقد وم

  يترتب عليه مايلي : القاضي بعملية استكمال العقد أن قيام ضح لنامستلزماته يت
ومع ذلك  ،ومل تتجه إليها إرادما بل ،نصرف إليها إرادة املتعاقدينإضافة التزامات تبعية مل ت -

دة رااإلمبدأ سلطان وهو ما يتعارض مع منطق  ،من مستلزمات العقد زما ا باعتبارهاجيب أن يلت
  .)3(إليها إرادما  تتجهزامات ملالتالذي يستبعد حتمل املتعاقدين 

القاضي باعتبارها من صميم  من العقد استكمال سلب سلطةمن الناحية العملية  يصعب - 
املنفعة اليت من  لُّأو تق ،ألنه بدوا ال يتحقق الغرض املتوخى من العقد ،ت عمله القضائيمقتضيا

                                                           

  .311، ص1ج ،مد صربي السعدي: الوسيط مرجع سابقحم -)1(
 : املرجع السابق:العريب بلحاج. 241ص أنور سلطان: املرجع السابق،. 692-691نفس املرجع، ص  :السنهوري -)2(

  .247، ص 1ج
نفس املرجع : العريب بلحاج .. أنور سلطان: نفس املرجع والصفحة692-691نفس املرجع، ص :السنهوري -)3(

  .والصفحة
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ويذهب ، حد املتعاقدين تنفيذ التزامهأعلى  و يعتذرأحد طريف العقد على التعاقد أجلها أقدم أ
مبوجب نظام  أو يضيفها إىل العقد،ك االلتزامات اليت يفرضها القاضي غلب الفقه إىل اعتبار تلأ

 تأسيسا انتقد ذلك)2(ن بعض الفقهيف حني أ ،)1(املتعاقدين الضمنية االستكمال مستندة إىل إرادة
غري أن  ، يف ميكن القول أما أرادها ضمناوبالتايل ك ، العقد يف الواقع مل يفكرا فيهاطريف أن على

قوم القاضي وي ،التصرف ال على إرادة املتعاقدينالبعض أسس حكم هذا النص على طبيعة 
 وتعترب االلتزامات ،لومل يطلب منه الطرفان ذلكتطبيقا للنص من تلقاء نفسه و ،باستكمال العقد

عقدي يترتب عليه قيام املسؤولية وبالتايل كل إخالل بالتزام  ،قديةلتزامات عإاليت يضيفها القاضي 
  العقدية.          

  أوجه التشابه واالختالف بني سلطة القاضي يف التعديل وسلطته يف االستكمالامس: اخلالفرع 
يف اجلوانب لعقد مع سلطته يف استكمال العقد تتفق سلطة القاضي يف تعديل ا: أوجه اإلتفاق_ 

ن نفسها اليت تتفق فيها سلطة التعديل مع سلطة التفسري، مع فارق يف نطاق األثر الذي ينجم ع
  ومدى اتفاق كل منهما يف ذلك مع نظام التعديل.نظام التفسري، ونظام االستكمال، 

، وهو إحداث تغيري يترتب على كل منهمافبينما يكون اتفاق التعديل مع التفسري يف األثر الذي  -
  .حلدوثاأمرا نادر  يف مضمون العقدجزئي 

إذ أن نظام  ،االستكمال يتفق مع نظام التعديل يف هذه الناحية بصورة كبريةن نظام فإ -
إىل العقد مل تنصرف إليها إرادة  يترتب عليه إضافة االلتزامات جديدة (تبعية) االستكمال
وهذه النتيجة تكاد تنحصر يف الواقع يف صورة واحدة ، باعتبارها من مستلزمات العقداملتعاقدين 

  من صور التعديل العقدي هي التعديل باإلضافة.

                                                           

  .230ص الد الثاين، ،1988، د ن، د م ن، ط-نظرية العقد -دينالوايف يف شرح القانون امل سليمان مرقس: -)1(
  .241ص: مرجع سابق،االلتزام،  مصادر أنور سلطان:. 692-691ص: ، سابقالوسيط، مرجع  :السنهوري -)2(
  .247ص، 1: املرجع السابق، جالعريب بلحاج 
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  منها: نظامنيعديدة بني ال هناك أوجه اختالف أوجه اإلختالف:_ 
اللتزام العقدي حتقيقا للعدالة  ا بينما يستهدف التعديل إعادة التوازن بني االلتزامات املتقابلة يف -

نظام االستكمال يهدف إىل الوصول بإرادة املتعاقدين إىل غايتها عن  جند القاضي يف، التعاقدية
  طريق إضافة الفرع إىل األصل.               

تعاقدين الضمنية كأساس جند أن نظام االستكمال يستند فيه القاضي إىل إرادة املى ومن ناحية أخر -
وإمنا جيد  ،على إرادة املتعاقدين عند إجرائهحيث اليعول القاضي ؛ بعكس التعديل عليهيقوم 

 أساسه يف اعتبارات العدالة.

أن يتوقف ذلك على طلب ميارس القاضي سلطته يف استكمال العقد من تلقاء نفسه دون  -
كمبدأ –لعقد يرتبط بتحديد نطاق العقد، بينما حق القاضي يف تعديل ا ، باعتبار أنه يقوماملتعاقدين

 .  بطلب ذوي الشأن أوصاحب املصلحة –عام 

، بينما يستهدف مايدخل وما اليدخل يف نطاق العقدمن نظام االستكمال هي بيان اهلدف والغاية  -
رفع الظلم الواقع على أحد املتعاقدين جراء عدم إجراء تعديل على العقد  القاضي من خالل

 .التوازن العقدي

خيضع يف ذلك لرقابة احملكمة  ن القاضيإلذا ف العقد تعد من مسائل القانون،إن مسالة تكميل  -
يعود إىل أن القاضي وهو يكمل العقد ال يبحث عن النية املشتركة  العليا، والسبب يف ذلك

كان جيب فإذا قصر القاضي يف إدخال التزام  بل يهدف إىل سد ثغرة يف تنظيم العقد، للمتعاقدين،
عقد كان هذا مؤديا إىل أو زاد التزاما ما كان يصح أن يرتبه على ال ،ى العقدعليه أن يرتبه عل

 .  ، بينما سلطته يف التعديل تعد من مسائل الواقع اليت ال ختضع لرقابة احملكمة العليانقض احلكم

ال جيوز االتفاق على  حبيث ،ديل العقد تعترب من النظام العامن سلطة القاضي يف تعإوأخريا ف -
وبالتايل فيمكن  ،فإا ال تعترب من النظام العام ،وذلك بعكس سلطته يف نظام االستكمال ،خمالفتها

 للمتعاقدين االتفاق على خالف ذلك.
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  املطلب الثالث: سلطة القاضي يف تعديل العقد وسلطته يف إنقاصه
هذه الشروط باطال أو قابال  يكون أحدما تضمن العقد جمموعة من الشروط، و يف حالة

أم أن  ،الشرط أو البند ويصح باقي العقد لبطالن على هذااأيقتصر  فيثور التساؤل ،لإلبطال
  ميتد إل العقد يف جمموعه ويصبح كأنه مل يكن؟ )1(البطالن

إذا كان  مبعىن أنه ؛)2(األولهو اآلخذ باحلل  وقضاء، املستقر عليه اآلن تشريعا وفقها
ن إال إذا تبني أن العقد ما كا ،الشق الباطل ويبقى الشق الصحيح فيزول لالنقسام،التصرف قابال 

ف عليه قانونا ، وهذا هو املتعاركله العقد ففي هذه احلالة يبطل ،ليتم بغري الشق الذي وقع باطال
وعدم مده إىل  فقط فحصر البطالن يف الشق املعيب من التصر"الذي يعين : "؛انقاص العقدبـ: "

قد نصت املادة ، و) ،")3دف إنقاذ التصرف من مصري البطالن الكاملالشق اآلخر الصحيح
"إذا كان العقد يف شق  :صراحة على هذا احلكم فقضت بأنه  اجلزائري) من القانون املدين 104(

ا تبني أن العقد ما إال إذ ،فهذا الشق وحده هو الذي يبطل ،منه باطال أو باطال أو قابال لإلبطال
       ".فيبطل العقد كله  ،كان ليتم بغري هذا الشق الذي وقع باطال أو قابال لإلبطال

ط بأال يتعارض مع قصد املتعاقدين، يتضح من خالل نص املادة أن البطالن اجلزئي مشرو
ن ماكان ليربم العقد بغري اجلزء الباطل أو يلو تبني أن أيا من املتعاقد حبيث فهو تفسري إلرادما؛

                                                           

يقصد بالبطالن: ذلك اجلزاء الذي يلحق العقد نتيجة ختلف ركن من أركانه أو شرط من شروط هذه األركان،  -)1(
يكون الرضا معدوما أو  بطالن مطلق: وتتحقق إذا نقص العقد ركن أو أكثر من أركان انعقاده، كأن -وينقسم إىل قسمني:

كان احملل مستحيال، أو غري معني، أو غري مشروع، أو كان سبب االلتزام متخلفا أو سبب العقد غري مشروع، أوكانت 
  الشكلية غري متوافرة، حيث يتطلب القانون توافرها.

ألهلية، او كانت إرادته بطالن نسيب: وتتحقق إذا نقص العقد شرط من شروط الصحة، أو كان أحد املتعاقدين ناقص ا -
 .243-242، ص1ج ،مد صربي السعدي: النظرية العامة لاللتزامات، مرجع سابقحممعيبة بعيب من عيوب الرضا. أنظر: 

  .173أنور سلطان: مصادر االلتزام، مرجع سابق، ص
دار  -صيلية مقارنةدراسة حتليلية وتأ –: نظرية إنقاص التصرف القانوين يف القانون املدين املصري عبد العزيز املرسي -)2(

أنور سلطان  .549-548، ص1،جمرجع سابقالوسيط،  :. السنهوري16، ص2006الشمس للطباعة، القاهرة، طبعة 
  .201ص ،املرجع السابق

  .16عبد العزيز املرسي: املرجع السابق، ص-)3(
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 بطبيعته لإلنقاص أن يكون حمل العقد قابال وكذلك ،، فإنه اليصح إنقاص العقدلبطالنالقابل ل
  فإن البطالن ميتد إىل العقد كله.، وإال عن بقية العقد

ي الفرنس به القانون أخذالذي لذايت الذي ونالحظ أن املشرع اجلزائري أخذ باملعيار ا
ففي هذه القوانني جيب البحث يف نية املتعاقدين لنعرف هل كانا يريدان أن يتم  واملصري وغريمها؛

فينقص العقد يف احلالة األوىل ويبطل  ،وكانا ال يريدان ذلكأ ،العقد بغري الشق الذي وقع باطال
عث الدافع للتعاقد يف العقد أو كان هو البا كأن يكون البند الباطل جوهريا؛ كله يف احلالة الثانية

ذ أن املرجع يف النهاية هو ما قصده املتعاقدان ، إففي هذه احلالة يقوم القاضي بإبطال العقد كله
          .)1(ونظام اإلنقاص ال ميس مبدأ احلرية التعاقدية

لى ذلك فإن هناك حاالت يتم فيها جتزئة العقد وإلغاء اجلزء الباطل دون أن يقف وعالوة ع
و بصرف النظر عما كان يتجه إليه قصد الطرفني إذا كان أ، النية املشتركة للعاقدين رع عنداملش

ومن األمثلة  ؛صطلح عليه :اإلنقاص بقوة القانونوهذا ماي الفا للقواعد اآلمرة،الشرط قد جاء خم
   )2( على ذلك:

، فإن هذا الشرط الطرف املذعن من الشروط التعسفيةاالتفاق على عدم جواز القاضي إعفاء  -
اجلزائري، حىت ولو ثبت أن الطرف اآلخر ما من القانون املدين ) 110(يبطل ملخالفته نص املادة :

  كان ليربم العقد لوال هذه الشروط التعسفية.
فهنا ختفض املدة إىل مخس سنوات  ،االتفاق على البقاء يف الشيوع ملدة تزيد عن مخس سنوات -

إىل أجل جياوز  :" ... وال جيوز مبقتضى اإلتفاق أن متنح القسمة)م جق  722(طبقا لنص املادة :
          .هذه املدة نفذ االتفاق يف حق الشريك ويف حق من خيلفه"  جتاوزفإذا مل ،مخس سنوات

                                                           

  .29ع السابق، صاملرج حممد علي اخلطيب:. 15، ص : املرجع السابقمحيد بن شنييت -)1(
  .278 حممد صربي السعدي: املرجع السابق، ص -)2(



وتطور سلطة القاضي املدين يف جمال العقد مبدأ سلطان اإلرادة :التمهيديالباب  ــــــــــ  

 

 

88 

فصل القاضي فإذا  يكون حتميا إذا نص عليه القانون، ويالحظ أن مسألة اإلنقاص للعقد     
فاألمر ليس جمرد رخصة  ،هو اجتزاء العقد وإبقاءه نافذا بعد إنقاصه واجبهيف توافر شروطها فإن 

  نه يقوم بواجبه القانوين.    أ أي، تعديل العقود للقاضي وإمنا هو واجب عليه يف نطاق سلطانه يف
  :الف بني سلطة القاضي يف التعديل وسلطته يف اإلنقاصتخأوجه االتفاق واال  
اجلوانب اليت يلتقي فيها نظام التعديل مع نظام اإلنقاص أن كال منهما من أهم  :أوجه اإلتفاق_

فيحدث فيها تغيريا جزئيا عما  ما أن كال منهما ميس آثار العقد،ك يقع على العقد بعد إنشاءه،
حيث أن اإلنقاص هو إحدى صور التعديل الذي قد يقوم ؛ قبل التعديل أو اإلنقاص كانت عليه

 األمر الذي جيعل كال منهما خيتلط باآلخر. "اإلنقاص بالتعديل" به القاضي للعقد ويسمى

  نربزها فيما يلي : ،بني هذين النظامنيك أوجه اختالف ومع ذلك فإن هنا ختالف:أوجه اإل_
قا للعدالة يستهدف نظام التعديل إعادة التوازن بني االلتزامات املتقابلة يف االلتزام العقدي حتقي -

وتاليف البطالن  ،أن اهلدف يف نظام اإلنقاص هو تصحيح التصرف القانوين ، بينما جندالتعاقدية
 الكامل للعقد. 

وذلك بسبب عدم  ، غري أن هذا العقد يتصف بعدم عدالته،التعديل الينصب إال على عقد صحيح -
ذ ء التنفيأم حلقه أثنا سواء كان عدم التوازن مصاحبا له منذ تكوينه، توازن األداءات املتبادلة فيه،
يف حني أن اإلنقاص إمنا يرد على شق من العقد باطال أو قابال  ،بسبب تغري الظروف مثال

 . لإلبطال

رادما مستندا يف وإمنا جيريه خمالفاإل تد فيه القاضي بإرادة املتعاقدين،التعديل القضائي للعقد، اليع -
يف اإلنقاص ميارسه القاضي بينما  أخالقي يقوم عليه نظام التعديل؛ عدالة كأساسذلك إىل قواعد ال

إال يف حاالت استثنائية يتم طبقا إلرادة الشارع وألسباب  استنادا إىل إرادة طريف العقد أساسا،
 تتعلق بالنظام العام ( اإلنقاص بقوة القانون).

قد القاضي هذه السلطة يف ، يف حني يفتعديل يف نطاق سلطة تقديرية واسعةجيري القاضي الت -
واإلبقاء على بقية العقد كما  ،ر يف إسقاط الشق الباطل من العقدن مهمته تنحصأ ، حيثاإلنقاص

  هو.
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 خالصة الباب
  :تتضمن أهم النتائج اجلزئية يف هذا الباب

إن مبدأ سلطان اإلرادة يتعارض مع أي حماولة لتعديل بنود العقد، وال يعتد املبدأ باملعايري  -
شخصي، غري أن الفكر القانوين احلديث الذي يعطي  املوضوعية، بل إن العدالة تتحقق مبعيار

حيث  ؛أخذ يناهض بشدة هذا املبدأ ة ويسعى إىل محاية الطرف الضعيفوظيفة اجتماعيقاضي لل
يبدو لنا أن توسيع السلطة التقديرية للقاضي باإلضافة إىل كونه عامال مهما من عوامل املرونة 
والتطور، يعد مظهرا من مظاهر محاية اجلماعة يف التشريع ملا يستتبعه من جعل القاضي حارسا 

ها اإلغراق يف للعدالة، يقي األفراد من قسوة بعض املعايري وينأى م عن املظلم اليت قد يؤول إلي
 محاية الفرد يف ظل مبدأ سلطان اإلرادة.

إهلية  اينظر إىل احلقوق باعتبارها منح حيث ؛الفقه اإلسالمي له خصوصية يف اإلرادةمبدأ سلطان  -
رادة وليست حقوقا طبيعية، كما هو احلال يف القانون الوضعي، والفقه اإلسالمي مل خيول اإل

خيلق عوامل الشجار والصراع بني األفراد، كما هو حال ، مما سلطة حبيث تتصارع اإلرادات
مل تتحقق املساواة  القانون الوضعي خاصة يف ظل نزعته الفردية، وحىت يف ظل الرتعة االجتماعية

بني اإلرادات واحلقوق على ذات الدرجة اليت وصلت إليها الشريعة اإلسالمية خالل العصور 
ة يف الشريعة اإلسالمية خاصة يف النظام التعاقدي باالعتبارات األوىل لإلسالم؛ لذا فإن اإلرادة مقيد

 .الشرعية وأحكامها على حنو مل يتحقق حىت اآلن يف القانون الوضعي

بالرغم من أن الشريعة كرمت اإلنسان يف سائر أوجه احلياة ومنحته حرية اإلرادة واالختيار ولكنها  -
تعاد عن اإلمث والعدوان؛ لذلك مل يصل الدور حرية مقيدة بأصول احلق والعدل واملساواة واالب

اإلرادي يف التعاقد يف الفقه اإلسالمي إىل حد إنشاء العقود والشروط اليت تبيح ماحرم اهللا أو تلحق 
ضرر باجلماعة من منطلق السلطة اليت خولتها القوانني الوضعية لكل فرد منعزال عن اجلماعة اليت 

 يعيش فيها.
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أحكام العقود وآثارها توجبها إرادة املتعاقدين لوحدها، دون إرادة الشارع الميكن القول بأن  -
وذلك يف أي ظل أي تشريع، إمنا تعترب هذه اآلثار من عمل الشارع ال من عمل العاقد، ألن 
 ترتيب حكم العقد وأثره عليه وإلزام عاقده به هو اعتبار تشريعي صرف لدى أي مشرع،

يف تكوين العقد وترتيب آثاره يف الفقه اإلسالمي يف حدود الضوابط اإلنسان له احلرية الكاملة و
وهو نفس ماذهب إليه القانون الوضعي يف هذا األمر؛ إذ  ،واألصول املقررة يف الشرع اإلسالمي

، إال أنه يبقى جند أن سلطان اإلرادة وإن كان له النطاق الواسع يف ترتيب اإللتزامات العقدية
 م العام واآلداب.حمصورا يف نطاق النظا

ورأي اء، رأي ينكر وجود ومنح هذه السلطة مطلقا،تنازعه ثالثة أرإن أمر منح السلطة التقديرية  -
هذه السلطة ليست كاملة وال  و ،األصل هو متتع القاضي بالسلطة عند مباشرته وظائفه قول أني

أن يقيم وأن خيتار على أي  يف فإذا كان القاضي ميلك أن يقيم وأن خيتار فإنه ال ميلك احلرية ؛مطلقة
حنو يكون، فالسلطة املمنوحة للقاضي ليست ممنوحة له كي يباشرها على هواه، و لكنها متنح له 

فسلطته هلا أهداف واضحة و حمددة ينبغي  ؛وفق ضوابط قانونية معينة له الوظيفة املسندة كي يباشر
، وفقا ملبادئ حمددة له سلفا ال يتجاوزهاأن يسعى إىل حتقيقها وأن يباشر سلطته طبقا لطرق معينة 

أن القاضي يتمتع بسلطته التقديرية ليس فقط حينما توجد عبارات  فيذهب إىل الثالث الرأيأما 
و ليس فقط يف بعض ااالت دون البعض اآلخر، وإمنا للقاضي يف مجيع  ،تفيد منحه رخصة التقدير

 ديرية يف فهم القانون.احلاالت سلطة تقديرية يف فهم الواقع وسلطة تق

يتضح لنا أن التعديل الذي قد ينصب على العقد املدين إما إن يكون تعديال اتفاقيا، وقد يكون  -
تعديال تشريعيا، وإما أن يكون تعديال قضائيا يتم عن طريق القاضي مبا له من سلطة تقديرية بتعديل 

قضائي بدال عنه أكثر عدال، وذلك  العقد واستبعاد االلتزام العقدي غري العادل وإحالل التزام
مبوجب نصوص تشريعية عامة أو خاصة صرحية؛ فهدا النوع من أنواع التعديل هو الذي ينصب 

  .      ، أما التعديليني االتفاقي والقضائي فهما مستبعدانعليه هدا البحث حمل الدراسة
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  إنشائهي يف تعديل العقد يف مرحلة سلطة القاض :األول الباب
يف الباب السابق اتضح أن للقاضي  لتطور سلطة القاضي يف جمال العقدمن خالل دراسيت 

وأن وتعديلها أو إائها،  مراجعتهاو األفرادسلطته التدخل يف معامالت حبيث أصبح من  ؛اإجيابي ادور
كان وليد تطور طويل يف  وإمنا ؛مل يأت فجأةالقاضي املدين يف مراجعة العقد  هذا الدور الذي يقوم به

  إذ كان نتيجة لصراع اإلنسان يف حبثه عن العدالة واحلرية معا.  ؛والقانونالفلسفة 
وأنصار الفردية،  ك الصراع ضد قوى االستغاللجة لذلونتيوقد أصبح القاضي يف اية األمر 

خمتال، ليعيد إىل العقود توازا يراقب العمليات التعاقدية بني األفراد، فيتدخل كلما وجد ميزان العدالة 
قد اعترفت له ذه السلطة، بل  وقبلها الشريعة اإلسالمية ها، خصوصا وأن التشريعات احلديثةوعدالت

 ،بالعقد وهو مضمون هذا البا سواء يف مرحلة إنشاء ،)1(ةيصرحية وقطعمنحتها له مبوجب نصوص 
  تنفيذه  وهي مباحث الباب املوايل.أو يف مرحلة 

تتسم سلطة القاضي يف مرحلة تكوين العقد بطبيعة وقائية هامة تتمثل يف أن املتعاقدين و
اضي سلطة ممنوحة له دخالن يف اعتبارمها عندما يقدمان على إنشاء عقد من العقود، أن للقسي

فيحرص املتعاقدان ابتداء على أن يضمنا  ،مبوجب القانون تسمح له مبراجعة هذا االتفاق وتعديله
ويتحاشيا األسباب اليت قد تؤدي إىل تعديل  ، بأن يلتزما احلدود املسموح التعاقدمها االستقرار

دوره وسلطته حينما يكون هناك  العقد، ولعل أبرز أسباب ومظاهر تدخل القاضي يف العقد وممارسة
استغالل، أو نكون بصدد يف تضمن العقد على غنب و ح بني التزامات طريف العقد نلحظهتفاوت فاد

  وعليه سأتناول هذا الباب يف فصلني : عقد إذعان؛
  .سلطة القاضي يف تعديل العقد بسبب الغنب واالستغالل األول:الفصل - 
  .تعديل الشروط التعسفية يف عقد اإلذعانسلطة القاضي يف الثاين:الفصل - 

                                                 

  .من القانون املدين اجلزائري 112، 110، 107املواد: أنظر على سبيل املثال -) 1(
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  الفصل األول: سلطة القاضي يف تعديل العقد بسبب الغنب واالستغالل
القانون من املشاكل االجتماعية املعقدة اليت يتقاسم معاجلتها رجال واالستغالل  يعترب الغنب

، ذلك أن االجتماعية واالقتصاديةبالعوامل ، فتختلط فيها الضوابط القانونية وعلم االجتماع واالقتصاد
خمتلف التشريعات على حماربتهما ، ولقد حرصت ميسان أساسا بالعدالة االجتماعيةالغنب واالستغالل 

 صورة حترمي لذا جند الشريعة اإلسالمية قد حاربته يفوجه اخلصوص إذا كان الغنب فاحشا؛  وعلى
د اليت منح القاضي سلطة تقديرية يف تعديل العقو وعاجلته بوسائل أخرى من شأا ،الربا حترميا قاطعا

حيث جند أا قننت النظرية  ؛، وكذلك األمر بالنسبة للقوانني الوضعيةخيالطها الغنب واالستغالل
اين وقانون اجلديدة يف القوانني املدنية اليت صدرت بعد التقنني املدين الفرنسي كالقانون املدين األمل

فأقرت نظرية  ،وتأثرت التقنيات املدنية العربية ذا االجتاه اجلديدااللتزامات السويسري، 
  .)1(االستغالل

لنظرية هو قانون املوجبات والعقود اللبناين الذي صدر سنة وأول قانون عريب أخذ ذه ا
، وتبعه يف ذلك القانونان السوري 1949، مث أخذ ا القانون املدين املصري اجلديد سنة 1932

املؤرخ  58-75 وعلى هذا النهج سلك املشرع اجلزائري يف األمر: ،)2(القانون العراقي...واللييب، و
  .املتضمن القانون املدين اجلزائري 1975سبتمرب  26املوافق لـ:  ،هـ1395رمضان20يف:

لسلطة القاضي يف تعديل العقد بسبب يف مبحثني، أخصص األول منهما وسأتناول هذا الفصل 
، أما الثاين فسأتناول فيه سلطة تعديل العقد بسبب الغنب يف القانون املدين اجلزائرينب واالستغالل الغ

  .يف الفقه اإلسالمي واالستغالل
   املدين اجلزائري يف القانون لواالستغال لعقد بسبب الغنبسلطة القاضي يف تعديل ا املبحث األول:

                                                 

القانون املصري ويف القوانني املدنية العربية،  منشور مبجلة  يف -حبث مقارن –االستغالل والغنب يف العقود : أسعد الكوراين -) 1(
  .925 -924ص  ،1961 العدد السادس، ،41السنة مصر،  احملاماة،

  .925ص ، نفس املرجع -) 2(



يف مرحلة إنشائه: سلطة القاضي يف تعديل العقد األولالباب  ــــــــــــــــــــ  

 

 

 
94 

املعروفة ومن أكثرها تعرضا إن فكرة الغنب واالستغالل وإن كانت من املسائل الشائعة 
للدراسة والبحث، إال أا من بني املواضيع األكثر تعقيدا وصعوبة؛ فنجد من الفقهاء من عاجل 
موضوعي االستغالل والغنب معا، ومنهم من عاجل كال منهما على حدة؛ لذا جيب قبل التعرض ملدى 

أتعرض لتعريف هذين  نسلطة القاضي وحدوده يف تعديل العقد بسبب الغنب واالستغالل أ
  بالدراسة. حدد الغنبمث أ وأحاول التمييز بينهما،، املصطلحني

  ب األول: تعريف الغنب واالستغالل: املطل
االصطالحي هلما يف ، مث التعريف سوف أتناول التعريف اللغوي لكل من الغنب واالستغالل

  واالستغالل:كل من الفقه اإلسالمي والقانون، مث أجري مقارنة بني الغنب 
  الفرع األول: تعريف الغنب

  أوال الغنب لغة: 
الغنب بالتسكني يف البيع والشراء، هو النقص، يقال غبنه أي: نقصه؛ ويعين كذلك اخلديعة، 

وغَبِنت رأْيك أَي نِسيته  ،الغبن بالتسكني يف البيع والغبن بالتحريك يف الرأْيورد يف لسان العرب: "
يقال يف رأْيه  ،ضعف الرأْي :والغبن...الشيَء وغَبِن فيه غَبناً وغَبناً نسيه وأَغفله وجهله بِنغَ ،وضيعته

 نه فهو غَبِنيغَبصقه بالكسر إذا نأْير ه  ،أَي ضعيف الرأْي ؛وغَبِننغَب كْسيف البيع والشراء الو نبوالغ
   .)1( "فهو مغبونٌ غُبِنأَي خدعه وقد  ،يغبِنه غَبناً هذا اَألكثر

ه أو أغْفَلَه أو غَلطَ فيه الشيَء و فيه . كفَرِح غَبناً وغَبناً : نِسي غَبِن :"وورد يف القاموس احمليط 
  ه غُبناً ويحرك أوـيغبِنرأيه بالنصبِ غَبانةً وغَبناً حمركةً : ضعف فهو غَبني ومغبونٌ. وغَبنه يف البيعِ و

  )2( ".كعين فهو مغبونٌ واالسم : الغبينةُ غُبِنبالتسكنيِ يف البيعِ وبالتحريك يف الرأيِ : خدعه وقد 

                                                 

  .309ص ،13ج مرجع سابق،لسان العرب،  ابن منظور: -)1(
  .1219، مرجع سابق، صالقاموس احمليط :الفريوزآبادى -) 2(
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  ا:اصطالحالغنب ثانيا :
هذه التعاريف  انوين أو الفقه اإلسالمي، أذكر منعرف تعاريف عديدة سواء يف الفقه الق

  مايلي :
  )1( : له تعريفات كثرية منها :يف القانون-1
كبري حبيث يكون بينهما فرق ؛ عدم التوازن بني ما يأخذه أحد العاقدين وبني ما يعطيه اآلخر :الغنب-

  حسب سعر السوق، ويؤدي إىل خسارة فادحة.
  كذلك بأنه: الضرر املايل الذي يلحق أحد املتعاقدين يف عقد االستبدال. وعرف-
عرف الغنب يف الفقه اإلسالمي على أنه: النقص يف أحد العوضني؛ بأن يف الفقه اإلسالمي:  -2

يكون أحدمها أقل مما يساويه عند التعاقد، فهو من جهة الغابن متليك مال مبا يزيد على قيمته، ومن 
متلك املال بأكثر من قيمته؛ فالغنب إذن هو عدم التساوي بني ما يأخذه أحد العاقدين  جهة املغبون

  )2(وبني مايعطيه،  فتكون املقابلة بني العوضني غري عادلة.

وهو ذا يقوم على جمرد عدم التعادل بني االلتزامات املتقابلة، وهذا بالرغم من أن الغالب يف أي 
  عادي.معاملة ال ختلو من عدم تعادل 

                                                 

التصرف  -النظرية العامة لاللتزام . حممد حمفوظ:وما بعدها 386، ص1مرجع سابق، جالوسيط،  السنهوري: أنظر: -) 1(
 . حممد املالقي:74، ص2008تونس، طبعة  منشورات مركز الدراسات القانونية والقضائية، -األحادي والعقد واملسؤولية املدنية

. حممد صربي السعدي:  61-60، ص2003، 2ط تونس، ر اجلامعي،مركز النش حماضرات يف شرح القانون املدين التونسي،
  وما بعدها. 126، ص1: املرجع السابق، جوما بعدها. العريب بلحاج 202ص  ،1املرجع السابق، ج

ي يعلي حم. 300 أمحد فراج حسني: املرجع السابق، ص .393ص مرجع سابق،امللكية ونظرية العقد،  زهرة: حممد أبو -) 2(
  وما بعدها. 730، ص2القره داغي: املرجع السابق، جالدين علي 
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وأول عالج ملسألة الغنب يف املعامالت جند له سندا يف السنة املطهـرة، هـو قضـية الغـنب        
الذي كان يقع فيه الصحايب اجلليل منقذ بن عمر، فشكا ما يلقي من الغـنب، فقـال لـه رسـول     

  . )1( »إذا بايعت فقل ال خالبة  « اهللا (صلى اهللا عليه وسلم ):
  الل تعريف االستغالثاين: الفرع 

  استغل، وأصله من غل، وهو يرد يف عدة معان:مصدر:  أوال: االستغالل لغة:
ورد يف لسان العرب:" الغل، والغلة، والغلل، والغليل كله شدة العطش وحرارته ،ويقال: أغل إبله أي 

يعين الغش  - بالكسر –والغل  )2( الغش والعداوة واحلقد "  -بكسر الغني  -أساء سقيها ، والغل 
         )3( ﴾ونزعنا ما في صدورِهم من غلٍّ إِخوانا علَى سررٍ متقَابِلني ﴿واحلقد ، ومنه قوله تعاىل:

  ثانيا االستغالل اصطالحا:
يشتهر االستغالل بني الفقهاء املسلمني كمصطلح فقهي كما اشتهر عند القانونيني،  مل

وعاجلوا مسائله من خالل مصطلحات أخرى: كالغنب والتغرير واالضطرار والغش، ولذلك سوف 
  نورد املعىن االصطالحي لدى القانونيني.

ت للمتعاقد اآلخر استفادة يعرف االستغالل على أنه: استفادة أحد املتعاقدين من الضعف املؤق-
تؤدي إىل انعدام التعادل املألوف بني التزامات أحد املتعاقدين، وما حيصل عليه من فائدة وبني 

  )4(التزامات املتعاقد اآلخر.
  وبالنظر إىل تعريفي الغنب واالستغالل نلحظ وجود تقارب املعنيني؛ حيث جند من الفقهاء من عاجل 

  

                                                 

  .2027ما يكره من اخلداع يف البيع ، احلديث رقم :  أخرجه اإلمام البخاري يف الصحيح، باب: -) 1(
  .499ص ،11ج مرجع سابق،لسان العرب،  ابن منظور: -) 2(
  47احلجر/ -) 3(
  .67. علي علي سليمان: املرجع السابق، صبعدهاوما  386، ص1جمرجع سابق،  ،السنهوري : الوسيط -) 4(
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، وعليه سوف أحاول )2(، ومنهم من عاجل كال منهما على حده)1(معا  موضوعي الغنب واالستغالل
  التمييز بينهما فيما يلي :

  الفرع الثالث : التمييز بني الغنب واالستغالل
الغنب كما رأينا هو عدم التعادل بني ما يعطيه العاقد وما يأخذه فهو ذا يعترب املظهر املادي 

  جوهريني: لالستغالل، ومن مث يتميز عنه بأمرين
  : أنه ال يكون يف التربعات، ألن العاقد فيها يعطي وال يأخذ.األول
أنه يقاس مبعيار مادي، فينظر فيه إىل ما بني األداءات املتقابلة من تفاوت يف القيمة املادية؛ أي  الثاين:

  القيمة حبسب سعر السوق.
االستغالل فهو أمر نفسي ال يعترب الغنب إال مظهرا ماديا له، فهو عبارة عن استغالل أحد  أما

املتعاقدين حلالة الضعف اليت يوجد فيها املتعاقد اآلخر للحصول على مزايا ال تقابلها منفعة هلذا األخري 
  أو تتفاوت مع هذه املنفعة تفاوتا غري مألوف.

هذا فهو خيتلف عن الغنب يف األمرين املذكورين، إذ يصح أن يقع يف مجيع التصرفات،  ومن
  كما أن املعيار فيه معيار شخصي ال مادي.

  حتديد الغنب املقصود بالدراسة :الثايناملطلب 
اختلفت تشريعات الدول حول تأثري الغنب على العقود، وهذا االختالف مرده إىل االعتبارات 

األخالقية واالجتماعية اليت بنيت عليها هذه التشريعات؛ فنجد أن التشريعات اليت تأثرت االقتصادية و
باملذهب الفردي ورفعت من شأن سلطان اإلرادة مثل القانون الفرنسي الذي صدر مشبعا بروح 

ال الفردية يكون تأثري الغنب فيها حمصورا يف عقود وحاالت حمددة على سبيل احلصر، وال تعري للغنب إ

                                                 

  . 179، ص1976دار النهضة العربية، القاهرة، دط،  -مصادر االلتزام–دروس يف نظرية االلتزام  حممد لبيب شنب: -) 1(
  .347، ص1، ج1980طبعة  د م ن، ،دن -االلتزامات –حممد كامل عبد العزيز: التقنني املدين يف ضوء القضاء والفقه  -) 2(
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، أما التشريعات اليت تتميز مببدأ التضامن )1(قليال من االهتمام، وال تضع له جزاء إال يف حاالت معينة
االجتماعي ومبدأ الثقة املشروعة يف املعامالت، فيوسع من جمال الغنب ويؤسسه على االستغالل وجيعل 

، وعليه ميكننا القول بأن )2(الرضا منه سببا من أسباب إبطال العقد، فيكون بالتايل عيبا يف العقد ال يف
  هناك نوعني من الغنب ومها: الغنب ارد والغنب االستغاليل.

  الغنب ارد األول:الفرع 
الغنب كما سبق تعريفه هو: عدم التعادل بني ما يأخذه العاقد وبني ما يعطيه، ويلحق عقود 

أما عقود التربع فال يتصور فيها، والغنب ال  املعاوضة فقط، إذ أن طبيعة هذه العقود أن يقع فيها الغنب،
ميكن الكالم عنه إال عند إنشاء العقد، أما إذا تغريت القيمة بعد وقت اإلنشاء، فارتفعت قيمة ما 
يؤديه أحد العاقدين، فال نكون بصدد الغنب، وكذلك األمر إذا تغريت الظروف، ونتج عنها غنب أثناء 

  .)3(ن قبل تنفيذه ، فالغنب هنا ال يتحقق، بل نكون أمام ظروف طارئةتنفيذ العقد، أو بعد انعقاده ولك
أو التوازن بني األداءات املتقابلة يف العقد، وهو  رد يؤسس على واقعة عدم التعادلوالغنب ا

عيب يف العقد ذاته مستقل عن عيوب الرضا املعروفة ( الغلط، اإلكراه، التدليس واالستغالل)، فهو 
عيب يف العقد ال يف الرضا، ودرجة االختالل يف التعادل ينظر إليها وفقا للنظرية املوضوعية للغنب، 

  مرصود كاخلمس أو الربع أو النصف...، والغنب الذي يصل هذه الدرجة  نظرة مادية حمددة، بل رقم
  

                                                 

   .25، صمحيد بن شنييت: املرجع السابق .409، ص1جالعقد واإلرادة املنفردة، مرجع سابق، نظرية سليمان مرقس:  -) 1(
جه االستغالل يف معتصم سليم أبوراس: حنو تكريس نظرية الغنب على و ييت :نفس املرجع والصفحة.محيد بن شن أنظر: -) 2(

كلية احلقوق والعلوم راف األستاذ الدكتور: حممد بقبق،ذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون اخلاص، إش، مالقانون التونسي
  . 3ص ،2004/2005 السنة اجلامعية: تونس، ،جامعة املنار ،السياسية

 .203-202ص  ،1: املرجع السابق، جحممد صربي السعدي .386ص : ،1جالسنهوري: الوسيط، مرجع سابق،  -) 3(
  وما بعدها. 126، ص1العريب بلحاج: املرجع السابق ، ج
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  .)1(واملستوى هو الذي يعتد به ويكون جزاؤه إما إبطال العقد أو تكملة الثمن
وسلطة القاضي يف هذه احلالة حمددة يف الرقابة على العقود، فالعقد الذي خيتل بسبب الغنب    

عديله، وإمنا كل ما ميلك هو إمكانية إبطال العقد إذا مل يكمل ميكن للقاضي التدخل يف ت ارد ال
  الثمن مبا يرفع الغنب عن العقد.

وجند أن بعض القوانني اليت جاءت مشبعة باملبادئ الفردية ومتجد مبدأ سلطان اإلرادة قد 
؛ حيث جند اعتنقت الغنب ارد، كما هو الشأن بالنسبة للقانون املدين الفرنسي واإليطايل والبلجيكي

على أن الغنب ال يعيب االتفاقات إال  من القانون املدين) 1118أن املشرع الفرنسي قد نص يف املادة :(
يف بعض العقود وجتاه بعض األشخاص، فال يعتد بالغنب إال يف أحوال استثنائية وردت يف القانون 

، واعترب الغنب يف هذه األحوال عيبا يف العقد جييز للمتعاقد املغبون أن )2(املدين على سبيل احلصر
يطالب برفعه، ويعتمد يف حتديد الغنب على معيار مادي حبت يقتصر على جمرد فقدان التعادل واختالل 
التوازن االقتصادي للعقد دون اعتبار للناحية الشخصية، وهذا االجتاه الذي اعتنقه املشرع الفرنسي 

هناك عقودا كثرية مبنأى عن احلماية القضائية بالرغم من احملاوالت العديدة اليت قام ا القضاء جعل 
  .)3(الفرنسي لتوسيع جمال الغنب وتطبيقه خارج احلاالت احملددة بنص القانون 

أما املشرع اجلزائري فأخذ بفكرة االستغالل كنظرية عامة متاشيا مع القوانني احلديثة، 
ملاين والسويسري والبولوين والنمساوي واللبناين واملصري والعراقي، وقد أخذت هذه كالتقنني األ

                                                 

  .26محيد بن شنييت: املرجع السابق، ص: .389-388ص  ،1جالوسيط، مرجع سابق،  السنهوري: -) 1(
ق م ف) ويف  1305يقتصر اعتبار الغنب يف القانون الفرنسي على العقود اليت جيريها بعض األشخاص كالقصر مثال املادة( -) 2(

، 08/07/1907ق م ف) ، وكذلك عقد بيع األمسدة( قانون  1674-891بعض العقود: كعقد بيع وقسمة العقار(املواد:
 أنظر:. 07/07/1967املؤرخ يف : 545-67بحرية (قانون:رقم :) وكذلك عقد املساعدة ال13/07/1979املعدل بقانون:

Jacques flour, Jean-Luc Aubert,Eric Savaux: Les obligation-1.L’acte juuridique,ed dalloz,12 

édition ,2006,p:195.  
حممد علي  . 27-26محيد بن شنييت: املرجع السابق، ص .389-388ص، 1ج ،السنهوري: الوسيط، مرجع سابق -) 3(

  .71املرجع السابق، صاخلطيب: 
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التقنينات احلديثة ذا التصوير القانوين للغنب أخذا بفقه املذاهب االشتراكية اليت نادت حبماية الطرف 
فة مطلقة، ص، هذا مع اإلشارة أن املشرع اجلزائري مل يأخذ بنظرية االستغالل ب)1(الضعيف يف العقد

ولكنه حصر تأثريه على عقود معينة وحاالت حمددة على سبيل احلصر، فبعد أن  بل أخذ بالغنب ارد
ق م ج) على أنه:"  91ق م ج) النظرية العامة لالستغالل، نص يف املادة( 90قرراملشرع يف املادة (

العقود"، وتعليل ذلك أن  عدم اإلخالل باألحكام اخلاصة بالغنب يف بعض 90يراعى يف تطبيق املادة 
املشرع إذا اعترب االستغالل عيبا يشوب الرضا وجد أنه البد من األخذ بالغنب يف بعض العقود 
باعتباره عيبا يف العقد ذاته بصرف النظر عن وجود االستغالل كعيب يف الرضا، وهذه احلاالت واردة 

يها أو القياس عليها، نستعرضها فيما على سبيل احلصر يف نصوص متفرقة، فال جيوز للقاضي التوسع ف
  )2( يلي :

  احلالة األوىل: بيع العقار بغنب يزيد عن اخلمس
)، فللبائع احلق يف طلب تكملة الثمن إىل أربعة 1/5إذا بيع عقار بغنب يزيد عن اخلمس (

ق م ج )، وجيب لتقدير الغنب يف هذه احلالة أن  1/ 358أمخاس مثن املثل، وهذا مانصت عليه املادة: (
ق م ج )، وتسقط دعوى تكملة الثمن بسبب الغنب بالتقادم  2/ 358حتسب قيمة وقت عقد البيع (

ق م ج )، وبالنسبة لعدميي األهلية من يوم  1/ 359إذا انقضت ثالث سنوات من يوم انعقاد البيع (
أال تلحق هذه الدعوى ضررا بالغري حسن النية إذا  ق م ج )، وجيب 2/ 359انقطاع سبب العجز (

ق م ج ) ال  360ق م ج )، ونشري هنا إىل أن املادة ( 3/ 359اكتسب حقا عينيا على العقار املبيع (
  جتيز الطعن بالغنب يف البيع الذي مت بطريق املزاد العلين مبقتضى القانون.

  

                                                 

  وما بعدها 127، ص1العريب بلحاج: املرجع السابق، ج -) 1(
. حممد علي اخلطيب: 27-26محيد بن شنييت: املرجع السابق، ص .392 ص، 1ج، مرجع سابق، الوسيط السنهوري: -) 2(

  وما بعدها. 133، ص1ج . العريب بلحاج: املرجع السابق،71املرجع السابق، ص
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  غنب الشريك يف القسمة احلالة الثانية:
خلمس من ق م ج)؛ حيث جيوز لكل من حلقه غنب يزيد عن ا 732/1هذه احلالة املادة :(نصت على 

أن يقيم دعوى الغنب، والعربة يف تقدير الغنب بقيمة الشيء وقت القسمة،  القسمة احلاصلة بالتراضي
وللمدعى عليه أن يوقف سري الدعوى إذا أكمل للمدعي املغبون ما نقص من حصته نقدا أو عينا 

)732/2( )1( .  
وال يعترب الغنب ارد يف العقود كسبب من األسباب اليت متنح للقاضي سلطة التدخل لتعديل 
العقد املعيب بالغنب، ذلك أن اجلزاء يف هذه احلالة يكون إما إبطال العقد بعد طلب الطرف املغبون، 

عيار املادي ال أو تكملة الثمن إىل احلدود املعقولة، ويف مجيع هذه احلاالت يكون تقدير الغنب بامل
  باملعيار الشخصي. 

  الفرع الثاين: الغنب االستغاليل 
إذا كان الغنب ارد كما سبق القول يؤسس على واقعة عدم التعادل، أو التوازن بني األداءات    

املتقابلة يف العقد، ومعياره مادي حبت؛ فإن الغنب االستغاليل ال ينظر عند تقديره إىل قيمة الشيء 
بل إىل قيمته الشخصية باعتبار ظروف التعاقد، فالغنب ال يقع إال إذا أعطى الشخص مثنا أكرب  املادية،

من القيمة الشخصية للشيء، وهو ال يفعل ذلك إال إذا كان وامها يف قيمته، أو خمدوعا فيها أو 
  . مضطرا إىل التعاقد، وال يكون هذا إال نتيجة طيش أو رعونة أو عدم جتربة أو عوز أو حاجة

                                                 

ما  هاتني احلالتني أخذت ما معظم التشريعات العربية، ونالحظ أن الدكتور العريب بلحاج يشري إىل حاالت أخرى منها: -) 1(
ق م اليت تقضي بأنه تسري على  415يتعلق بعقود اإلذعان وهو حمور الفصل الثاين من هذا الباب، وكذلك مانصت عليه املادة :

باإلضافة إىل حقوق  ،املقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة املقايضة، لذا فإن دعوى الغنب مفتوحة لكل من املتقايضني
اليت تقضي بأنه جيوز للمؤلف ضحية غنب نتيجة عقد يتعلق باستغالل مؤلفاته،  73/14من األمر رقم : 42املؤلف حبسب املادة :

 134، ص1، جج: املرجع السابقالعريب بلحا البة بإعادة التوازن بني األرباح واألجر املمنوح له، أنظر:جيوز له إقامة دعوى للمط
  . وما بعدها
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من الغلط أو إال إذا وقع املتعاقد فيما يقرب ومعىن ذلك أن الغنب ال يتحقق يف مثل هذه احلالة 
عيوب  ، بل هو مظهر من مظاهرلغنب ذا املفهوم عيبا يف العقد، فال يكون اأو اإلكراهالتدليس 

  . )1(الرضا
املتقابلة يف العقد معيارا وتتخذ درجة حتديد االختالل يف التوازن أو التعادل بني األداءات 

مرنا، فهي ال حتدد برقم جيب أن يصل إليه الغنب كما هو الشأن يف الغنب ارد، وإمنا تترك لظروف 
كل حالة، ويكفي أن يصل االختالل إىل حد باهظ، وجتد اإلشارة إىل أن سلطة القاضي عند تقدير 

رد، ويكون الغنب االستغاليل جماال من جماالت الغنب االستغاليل تكون أكثر إطالقا منها يف الغنب ا
  .)2(تدخل القاضي لتعديل العقد

وقد اعتنقت التقنينات احلديثة النظرية النفسية للغنب ( الغنب االستغاليل)، وجعلت منها نظرية 
عامة تنطبق على مجيع العقود، اليت يستغل فيها أحد الطرفني عوز الطرف اآلخر أو طيشه أو خفته أو 

جتربته استغالال حيصل من خالله لنفسه أو غريه يف نظري شيء يؤديه على منافع مالية تزيد على عدم 
  قيمة هذا الشيء، حبيث يتبني من الظروف أن هناك اختالال فاحشا بني هذه األداءات املتقابلة.

وقد قررت خمتلف هذه التشريعات جزاءات متفاوتة ملثل هذه العقود؛ حيث جند أن اجلزاء هو 
إمكان إبطال العقد كما يف القانون السويسري، أو بطالن مطلق كما يف القانون األملاين، أو اختيار 
بني اإلبطال واإلنقاص كما هو الشأن يف القانون املدين املصري وبعض القوانني العربية األخرى، 

لقصور والشك أن األخذ بالغنب االستغاليل من طرف خمتلف تشريعات الدول أدى إىل تاليف ا
التشريعي يف بعض الدول اليت اعتنقت الغنب ارد يف حدود ضيقة، واندجمت بذلك فكرة الغنب مبعناه 

                                                 

 .388 ص، 1ج ،السنهوري :الوسيط، مرجع سابق -) 1(

Allex Weill, François Terré : Droit civil ,Les obligations, Dalloz ,3 édition ,1980, p :230 

 ،محيد بن شنييت: املرجع السابق. 127، ص1، جالعريب بلحاج: املرجع السابق .389صنفس املرجع،  :السنهوري أنظر: -) 2(
  . 28ص
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التقليدي الضيق وفكرة االستغالل مبعناها احلديث الواسع، وأصبح االستغالل أحد العيوب اليت ميكن 
  .)1(املادي لالستغالل أن تؤثر يف العقد عن طريق التأثري يف الرضا، ومل يعد الغنب إال املظهر

وقد سلك املشرع اجلزائري الطريق الذي سارت عليه التقنينات احلديثة، فأخذ بنظرية 
ق م ج ) على: " إذا  90( االستغالل كعيب عام ميكن أن يؤثر يف مجيع العقود، حيث نص يف املادة:

ه هذا املتعاقد من فائدة كانت التزامات أحد املتعاقدين متفاوتة كثريا بالنسبة إىل مع ما حصل علي
مبوجب العقد أو مع التزامات املتعاقد اآلخر، وتبني أن املتعاقد املغبون مل يربم العقد إال ألن املتعاقد 
اآلخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جاحما، جاز للقاضي بناء على طلب املتعاقد املغبون أن يبطل 

  العقد أو أن ينقص التزامات هذا املتعاقد. 
  وجيب أن ترفع الدعوى بذلك خالل سنة من تاريخ العقد، وإال كانت غري مقبولة.

وجيوز يف عقود املعاوضة أن يتوقى الطرف اآلخر دعوى اإلبطال، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا 
  لرفع الغنب".

طال هذه القاعدة العامة، ومعها جند أن املشرع اجلزائري اعترب الغنب ارد وجعله سببا لإلب
  ق م ج): 91العقد يف بعض احلاالت املذكورة على سبيل احلصر، وهذا مانصت عليه صراحة املادة:(

  العقود".عدم اإلخالل باألحكام اخلاصة بالغنب يف بعض  90" يراعى يف تطبيق املادة 
وعليه ميكن القول بأن سلطة القاضي مستبعدة يف تعديل العقد يف حالة الغنب ارد، يف حني 
جند أن القاضي ميارس هذه السلطة كاملة يف حالة االستغالل لرفع الغنب احلاصل وإعادة التوازن إىل 
العقد، ويلزم لذلك توافر شروط خاصة يف هذا النوع من الغنب، لذا سأخصص املطلب املوايل لتفصيل 

ظرية حظات حول مسلك املشرع اجلزائري فيما يتعلق بنذه الشروط والتعرض إىل بعض املاله
  االستغالل. 

                                                 

وما بعدها. محيد  67لي علي سليمان: املرجع السابق، صع .388ص ، 1،ج مرجع سابق الوسيط، : السنهوري:أنظر -) 1(
  .29بن شنييت: املرجع السابق، ص
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  مسلك املشرع اجلزائري يف نظرية االستغالل ومالحظات حولاالستغالل : شروط لثاملطلب الثا
إذا كانت التزامات أحد -1) من القانون املدين اجلزائري على ما يلي:" 90تنص املادة:(

املتعاقدين متفاوتة كثريا بالنسبة إىل مع ما حصل عليه هذا املتعاقد من فائدة مبوجب العقد أو مع 
التزامات املتعاقد اآلخر، وتبني أن املتعاقد املغبون مل يربم العقد إال ألن املتعاقد اآلخر قد استغل فيه 

على طلب املتعاقد املغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص طيشا بينا أو هوى جاحما، جاز للقاضي بناء 
  التزامات هذا املتعاقد. 

  وجيب أن ترفع الدعوى بذلك خالل سنة من تاريخ العقد، وإال كانت غري مقبولة. - 2
وجيوز يف عقود املعاوضة أن يتوقى الطرف اآلخر دعوى اإلبطال، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا - 3

  لرفع الغنب".
قراء نص املادة السالف الذكر، يتبني أنه يشترط لقيام هذا االستغالل، توافر مجلة من باست 

الشروط يتوقف عليها تدخل القاضي لتعديل العقد ورفع الغنب عنه، فالقاضي قبل أن يستعمل سلطة 
  التعديل لرفع الغنب احلاصل بسبب االستغالل، البد أن يتأكد من توافر وحتقق هذه الشروط وهي: 

 أن خيتل التعادل بني األداءات املتقابلة يف العقد.- 1

 استغالل الطيش البني أو اهلوى اجلامح يف املتعاقد.- 2

 أن يكون االستغالل هو الدافع إىل التعاقد.- 3

  أن ترفع الدعوى خالل سنة من تاريخ العقد.- 4
ه يرخص للقاضي وإذا توافرت هذه الشروط أنتج االستغالل أثره، ويتركز أثر االستغالل يف أن

بناء على طلب ضحية االستغالل، ووفقا للعدالة ومراعاة لظروف احلال، أن يقضي بإنقاص التزاماته 
  يف آخرها). 90/1 أو بإبطال العقد (املادة:
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  شروط االستغالل الفرع األول:
) مدين جزائري، قد تطلبت لتدخل القاضي بسبب الغنب الناتج عن 90يالحظ أن نص املادة (

  االستغالل توافر أربعة شروط هي: 
  امات واملنافع الناجتة عن العقد االلتزالتعادل بني: عدم الشرط األول

) مدين جزائري  "إذا كانت التزامات أحد املتعاقدين 90يتحقق هذا الشرط كما تقول املادة:(
لنسبة إىل مع ما حصل عليه هذا املتعاقد من فائدة مبوجب العقد، أو مع التزامات متفاوتة كثريا با

املتعاقد اآلخر"؛ وهذا الشرط ميثل العنصر املادي أو املوضوعي يف نظرية االستغالل،  فيجب أن يكون 
تعادل " ...ال ت 129االختالل يف التعادل اختالال فادحا، أو كما عرب عنه املشرع املصري يف املادة :

، ومضمون هذا الشرط ال يعدو أن يكون جمرد وسيلة يلجأ )1( البتة مع ما حصل عليه هذا املتعاقد.."
إليها صاحب االستغالل، وتستهدف حتميل ضحيته بغرم مفرط، يتجاوز املدى واحلدود، وميثل تفاوتا 

  .)2(االستغاللصارخا بني أخذه وعطائه، وهذه الغاية هي مضمون هذا الشرط، إلعمال نظام 
وهذا العنصر أو الشرط هو أول أمر يستدعي اهتمام القاضي املدين يف البحث عن توافره عند 
النظر يف قيام حالة االستغالل، حيث أنه هو الذي يعينه على الكشف عن حتققه، فهو كما 

فت النظر إىل يقول:الدكتور عبد املنعم فرج الصدة: "يعترب مفتاح املوقف يف جمال اإلثبات، فإنه يل
  .)3(الظروف غري العادية اليت مت فيها العقد، فيجعل القاضي ينتقل إىل حبث العنصر النفسي"

واملقصود هنا بالتفاوت أو عدم التعادل الذي تقوم عليه نظرية االستغالل ليس ذلك التفاوت 
ت، وهو مايعرب عنه يف اليسري الذي ال تكاد ختلو منه املعامالت عادة، أو الذي يصعب جتنبه يف املعامال

                                                 

التعبري أو املصطلح هو نفسه الذي يستخدمه الفقه اإلسالمي للتعبري عن الغنب الذي يعتربه الشرع إذا صار به غرر،  وهذا -)1(
  .176املرجع السابق، ص :اخلطيب علي حممد أنظر: .)127وقد ذهب إىل ذلك: القانون املدين العراقي يف املادة (

  .394ص املرجع السابق،: نظرية العقد واإلرادة املنفردة، عبد الفتاح عبد الباقي -)2(
  .265مرجع سابق، صنظرية العقد،  :عبد املنعم فرج الصدة -)3(
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الفقه اإلسالمي:"الغنب اليسري"، إذ اليعتد بعدم التعادل اليسري، أو جمرد عدم التناسب بني األخذ 
أو اختالل التعادل الذي تقوم عليه نظرية االستغالل، ذلك  والعطاء، وإمنا املقصود هنا بالتفاوت

املعامالت، إذ ال يعتد بعدم التعادل  التفاوت الفاحش أو غري العادي الذي خيرج عن املألوف يف
  .)1(اليسري، أو جمرد عدم التناسب البسيط بني األخذ والعطاء

   معيار حتديد االختالل الفادح يف إطار نظرية االستغالل أوال:
يذهب أغلب الفقه العريب إىل أن القاضي حني تقديره للتفاوت بني األداءات يف نظرية الغنب ال 

التعادل واالختالل الفادح إىل القيمة املادية للشيء أو االلتزامات املتقابلة، وإمنا يعتد ينظر إىل عدم 
، ومن األمثلة اليت درج الفقه )2(بقيمة الشيء الشخصية أي مبا يساويه هذا الشيء يف اعتبار املتعاقد

جمموعة ناقصة  إيرادها لذلك: شراء هاو لطابع بريد قدمي بضعفي قيمته يف السوق، أو بأكثر لتكملة
لديه، فهنا تعترب القيمة اليت حصل عليها مبوجب العقد هي ضعف قيمة الشيء التجارية، مما ينتفي معه 

  . )3(االختالل يف التعادل بني مابذله من مثن وما حصل عليه من فائدة 
ليه واملقصود بالقيمة الشخصية اليت يعتد ا القاضي يف االستغالل بأا: ما ميكن أن حيصل ع

الطرف املغبون من فائدة أو منفعة فعلية مقابل التزامه، وأنه اليقصد ا القيمة اليت قبلها املغبون فعال، 
  ألن االعتداد ا يؤدي إىل عدم وجود غنب .

  
  
  

                                                 

  .395املرجع السابق، ص  :عبد الفتاح عبد الباقي -) 1(
، (رسالة يف القانون املدين املصري نظرية االستغالل توفيق حسن فرج: .388ص، 1مرجع سابق، ج ،السنهوري: الوسيط -) 2(

  .118أنور سلطان: املرجع السابق، ص .230، ص1957جامعة اإلسكندرية، مصر،  دكتوراه)، كلية احلقوق،
  .224ص سليمان مرقس: املرجع السابق، -) 3(
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   الشخصية لتحديد االختالل الفادح نقد معيار القيمة ثانيا:
إىل القيمة الشخصية، موضع اعتراض ونقد يعترب التحديد السابق ملعىن االختالل الفادح بالنظر 

لدى بعض الفقه، الذي يرى أن القيمة املعقولة اليت يلزم أخذها يف االعتبار لتقدير وجود اختالل 
 . )1(فادح هي قيمة الشيء املادية يف التعامل املعتاد مع وضع الظروف الشخصية للمتعاقدين يف االعتبار

الرأي رجحه العديد من الباحثني منهم الدكتور حممد علي اخلطيب، وذلك لتوافقه مع  وهذا
ق م ج، وتربره األسباب  )90مدين مصري تقابلها املادة:( )129روح النص التشريعي وفقا للمادة:(

 )2( التالية:

صادم مع العدالة إن القول بكفاية القيمة الشخصية يف حتديد االختالل الفادح، توصلنا إىل نتائج تت- 1
 ليت تقوم عليها سلطة القاضي يف تعديل العقد بسبب الغنب االستغاليل، وتتجاىف مع مقاصد التشريع،ا

إذ أن من مقتضيات العدالة توخي التساوي أو على األقل التناسب بني األخذ والعطاء يف العقد، وهذا 
  يتحقق مع هذه النظرة.

القانوين الذي ميكن أن يقوم عليه، فليس يف النصوص اليت نظمت ن هذا الرأي يفتقد إىل األساس إ- 2
نظرية االستغالل يف خمتلف القوانني ما يساند هذا الرأي، بل العكس هو ما يؤدي إليه مفهوم هذه 

مدين  132مدين مصري ،  129ق م ج) تقابلها ( املادة : 90النصوص ، فعلى سبيل املثال: املادة (
من قانون املوجبات والعقود اللبناين ) قد ربطت عدم التعادل  214 مدين عراقي، 125سوري ،

  بعنصرين مها :
  

                                                 

منشور مبجلة القانون حماولة للتوفيق بني املذهبني الشخصي واملوضوعي يف االلتزام، حبث  نزيه حممد صادق املهدي: -) 1(
، مصادر االلتزاملشرقاوي: مجيل ا وما بعدها. 429ص 1979، سنة:4 -3 جامعة القاهرة، العددان:، لية احلقوقك واالقتصاد،

  .135-134، ص مرجع سابق
  وما بعدها. 178، ص : املرجع السابقحممد علي اخلطيب -) 2(
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 ماحصل عليه املتعاقدان من فائدة مبوجب العقد.-

  اآلخر.مع التزامات املتعاقد -
ويف كلتا احلالتني ال يتحقق الغرض الذي استهدفه املشرع إال بالنظر إىل القيم املادية؛ فالفائدة 

شرع البد أن يكون معيارها ماديا حقيقيا ال ومهيا، وكذلك الشأن بالنسبة للعنصر اليت ذكرها امل
  الثاين وهو عدم تعادل التزامات املتعاقد مع التزامات املتعاقد اآلخر.

إن التسليم مبعيار القيمة الشخصية لتحديد الغنب سيؤدي إىل نتيجة ال تتوافق مع الغاية واهلدف من - 3
االستغاليل أساسا، وهو حماربته للظلم واختالل ميزان العدل، بل واعتباره خمالفا تبين نظرية الغنب 

من  2 الفقرة 138 للنظام العام واآلداب العامة عند بعض التشريعات ( القانون األملاين مثال:املادة:
للحماية اليت )، أو اعتباره إخالال وانتهاكا لشرف التعامل وحسن النية وافتقادا األملاين املدين القانون

  بسطها املشرع للمتعاقد الضعيف مبوجب نظرية االستغالل.
يف املثال السابق الذي وضح به أصحاب هذا الرأي معىن القيمة الشخصية ( شراء هاو لطابع بريد -4

بأضعاف قيمته يف السوق لتكملة جمموعته)، يتضح أن سلوك البائع يف هذه احلالة ميثل أبلغ صور 
اهلوى اجلامح لدى هذا الشاب اهلاوي لتكملة جمموعته، وهذا السلوك يف حد ذاته االستغالل، وهي 

  وإن رضي به املشتري املغبون ميثل خطورة اجتماعية تتعارض مع الصاحل العام.
إن النظر إىل مستوى االختالل من منظور شخصي هو قيمته يف نفس املتعاقد وقت التعاقد مهما -5

املادية يف السوق يتعارض مع أهم املبادئ واألحكام، فالعامل قد تدفعه الضرورة زاد، أو جتاوز قيمته 
أو احلاجة إىل قبول عمل يبذل من خالله جهدا شاقا ومبقابل خبس قد يتمثل يف كفايته من الطعام، 
وهذه احلالة وال شك مع حالة الفقر والعوز واجلوع تساوي عشرات أضعاف قيمتها، وحنن إذا 

  له رضا ال ميكن أن حنميه ألنه اليوجد اختالل فادح من خالل املنظور الشخصي له.اعتربنا قبو
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لو أن املشرع أخذ ذا الرأي ونظر إىل أمر الغنب االستغاليل ذا املنظار، ما تدخل بفرض تسعرية -6
جربية على األشياء محاية للمستهلكني من استغالل التجار حاجام وضرورات حيام، ويستهدف 

اربة الغنب يف صورة االختالل بني األداءات املتبادلة يف العقد منظورا إليها من ناحية مادية حبتة، حم
والدليل على ذلك تنظيمه للكثري من النظريات اليت تؤدي إىل حتقيق هذا اهلدف من خالل حتديد حد 

املتعاقد املذعن منها ،  أقص للفوائد االتفاقية ، وتعديل الشروط التعسفية يف عقود اإلذعان ،أو إعفاء
وتعديل العقد بسبب الظروف الطارئة ، وغريها من األنظمة اليت يهدف من خالهلا املشرع إىل حتقيق 
التساوي أو التناسب بني األداءات يف العقود واملعامالت ،وحتقيق مبدأ " الغرم بالغنم " ورفع الضرر 

   ة .  املتمثل يف الغنب املادي ، حتقيقا ملقتضيات العدال
ويكننا القول أنه ميكن اجلمع بني هذين االجتاهني بالقول بأنه ميكن اعتبار الفداحة يف اختالل 

ولكن هذا املعيار ليس رقما حمددا ثابتا كما هو احلال يف الغنب ارد أي (  مادي،التعادل معيارها 
وف كل متعاقد، واملالبسات الثلث ، الربع ، النصف ....) ، وإمنا هو معيار متغري حبسب احلالة وظر

والظروف احمليطة بواقعة التعاقد ككل، والسلطة هنا موكولة للقاضي لتحديد هذا الغنب الفادح ،حىت 
  وإن تطلب األمر اللجوء إىل خربة فنية. 

فإذا بينت حمكمة املوضوع الظروف اليت جعلتها تقدر أن االختالل يف التعادل فادح ، وكان 
، فال رقابة للمحكمة العليا عليها، ألن هذا من مسائل الواقع، وعبء اإلثبات يقع بياا يف ذلك كافيا

  على عاتق املتعاقد املغبون، فهو الذي عليه أن يثبت الفداحة يف اختالل التعادل.
وغين عن البيان أن عدم التناسب الباهظ بني األخذ والعطاء الذي يقيم االستغالل هو ذاك الذي 

  .)1(رام العقد. فال عربة ملا تصري األمور إليه يف تاريخ الحقيكون قائما عند إب
  

                                                 

. 395ص، 1،جمرجع سابقالوسيط،  السنهوري: .936ص  مرجع سابق،، االستغالل والغنب يف العقود :أسعد الكوراين -) 1(
  .396 ص املرجع السابق،: عبد الفتاح عبد الباقي. 120مرجع سابق، صمصادر االلتزام،  :أنور سلطان
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  نطاق االستغاللثالثا: 
الصارخ بني االلتزامات بعدما خلصنا إىل أن العنصر املادي لالستغالل يتمثل يف التفاوت 

، أم أنه يقتصر فقط على العقود ق االستغالل هل يشمل كافة العقود، فيثار التساؤل عن نطااملتقابلة
  التبادلية دون عقود التربع ؟

كقاعدة عامة جند أن تشريعات الدول اليت تأخذ بنظرية االستغالل كنظرية عامة جتعل من  
العقود التبادلية أو املعاوضات عقودا يشملها الغنب االستغاليل، مىت توافرت الشروط اليت ينص عليها 

ي حمددة أو كانت من العقود االحتمالية أو القانون يف هذا الصدد  سواء كانت عقود حمققة املقابل، أ
؛ إذ تنسحب هذه النظرية على مجيع هذه العقود، إال أنه باملقابل جند تطبيق هذه )1(من عقود الغرر 

  النظرية على عقود التربع حمل خالف فقهي وتشريعي.
ى عاتق ويرجع هذا اخلالف إىل أن الغنب إذا كان يعين التفاوت بني االلتزامات اليت تقع عل

أحد الطرفني مع التزامات الطرف اآلخر، فإن النتيجة احلتمية لذلك هي استبعاده من عقود التربع، 
  ألن أحد الطرفني يلتزم دون مقابل .

وإذا نظرنا إىل تشريعات الدول، جند أن هناك من حسم األمر يف هذه القضية إما سلبا أو 
  إجيابا، ومنها من مل حتسم األمر.

كما هو الشأن بالنسبة ،قصر فكرة االستغالل على عقود العوض فقط منت فمن التشريعا
فالعقد  ،صراحة على كلمة "قيمة" من القانون املدين )138/2(للقانون األملاين الذي نص يف املادة:

يف عقد ملزم جلانبني، وهو  نياألداءالذي ينتج عنه بطالن العقد يتبني من مقارنة قيمة الشيئني أو 

                                                 

دراسة مقارنة من خالل  –دعاوى الغنب  . شالال نزيه نعيم:9سابق، صمرجع نظرية االستغالل،  :أنظر: توفيق حسن فرج -)1(
 مرجع سابق،مصادر االلتزام،  أنور سلطان: .20ص ،2002دط، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت،  -واالجتهاد الفقه
  .120ص
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من  )214(مدين، واللبناين يف املادة:) 1448 (املوقف الذي أخذه املشرع اإليطايل ضمن املادة:نفس 
   . )1(قانون املوجبات 

كما هو الشأن بالنسبة  ،بسبب االستغالل صراحة يف عقود التربع ومنها من أجازت اإلبطال
 -قانون مدين على:"إذا كان التصرف الذي صدر عنه )125(إذ نصت املادة: العراقي، للمشرع

   .)2(تربعا، جاز له يف هذه املدة أن يبطله" -املتعاقد الذي وقع عليه االستغالل
ذهب بصددها حول هذه املسألة، ف )3(لف الفقهفقد اخت أما التشريعات اليت مل حتسم األمر،

إىل إمكان االعتداد باالستغالل يف عقود التربع إذا كان ما يأخذه املتعاقد  العديد من شراح القانون
مدين مصري   )129؛ حيث يشريون إىل أن املادة:(املتربع ال يتناسب مع الباعث الدافع إىل التربع

مدين جزائري، رغم أا ذكرت بالنص " عدم التعادل بني االلتزامات املتقابلة "، ويبدو  )90تقابلها (
ن املقصود من النص أنه يطبق على عقود املعاوضة فقط، غري أنه بالرجوع إىل األعمال التحضريية أ

فأورد  ما قصده املشرع هو تطبيق هذه النظرية على عقود التربع، نستنتج أن، للقانون املدين املصري
" ويسري هذا احلكم ولو كان التصرف الذي صدر  ذلك بصريح النص ضمن املشروع التمهيدي:

من الطرف املغبون تربعا"، غري أن جلنة القانون املدين مبجلس الشيوخ قد حذفت هذه املادة باعتبارها 

                                                 

منشورات احلليب  -لعربيةيف مصادر االلتزام مع مقارنة مع القوانني ا–النظرية العامة لاللتزام  توفيق حسن فرج: أنظر: -)1(
  .247، ص2002دط،  بريوت، لبنان، ،احلقوقية

  lawhome.com/-http://www.justice. املوقع:1951، لسنة: 40القانون املدين العراقي رقم  -)2(

  .10/01/2012بتاريخ:
أنور  .396ص، 1الوسيط، ج السنهوري:. 247ة لاللتزام، مرجع سابق، صتوفيق حسن فرج: النظرية العام أنظر: -) 3(

 مع مقدمات يف املوجبات املدنية، العقد–القانون املدين مصطفى العوجي:  .120ص مرجع سابق،مصادر االلتزام،  سلطان:
املكتب  ،-اهلبة والوصية–العقود الصغرية  أنور طلبة: .165، ص1، ج2003، 3بريوت، لبنان، ط املركز العريب للمطبوعات،

  .14-13، ص2004، 1لقاهرة مصر ،طاجلامعي احلديث، ا
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من باب التزيد، وهناك جانب آخر من الشراح يطالب بوضع نص خاص مستقل يتعلق بالتربع، ألن 
  .  )1(ثرها اخلطري على الذمة املالية لشخص املتربععقود التربع ختضع ألحكام خاصة، نظرا أل

وحجة أصحاب هذا الرأي أنه إذا جاز أن يتحقق االستغالل فيما خيتل فيه التعادل، فإن 
  .  )2(االستغالل يكون أكثر حتققا فيما ال تعادل فيه أصال

هو إدخال عقود التربع يف جمال نظرية االستغالل،  )3(أما يف القانون اجلزائري فالرأي الراجح
حبيث ميكن أن يبطل أو يعدل العقد بسبب االستغالل، وعليه فإن نطاق نظرية االستغالل هو كل 

 )90أنواع العقود سواء كانت تبادلية أو تربع، ومربر هذا االجتاه ما جاءت به الفقرة الثالثة من املادة:(
وز يف عقود املعاوضة أن يتوقى الطرف اآلخر دعوى اإلبطال، إذا عرض ق م ج اليت تقض بأنه:" وجي

ما يراه القاضي كافيا لرفع الغنب" ،فإن هذه الفقرة اليت ذكر فيها املشرع إمكانية توقي البطالن يف 
  عقود املعاوضة وذكرها صراحة، فإا تفيد ضمنيا أن االستغالل قد يقع يف عقود التربع.

من القانون املدين يبني بوضوح أن العقد قد يكون معاوضة وهنا  )90ادة:(إن ما جاء يف امل   
التفاوت يكون بني األداءات املتقابلة بني املتعاقدين، وقد يكون هناك أداء وتقابله فائدة ما، وهنا 

  .   )4(نكون أمام عقد تربع، ومع ذلك جيب أن يتدخل املشرع بنص خاص بعقود التربع
  استغالل الطيش البني أو اهلوى اجلامح يف املتعاقد: الشرط الثاين

ال يكتفي القاضي بتوافر شرط االختالل بني االلتزامات يف العقد مبا ميثله من غنب ألحد 
املتعاقدين ليمارس سلطته يف التعديل أو اإلبطال، بل ينتقل إىل البحث يف توافر العنصر اآلخر 

                                                 

  .247توفيق حسن فرج: النظرية العامة لإللتزام، مرجع سابق، ص -) 1(
  .421-420مرجع سابق، صنظرية العقد،  سليمان مرقس: -) 2(
  . 32بن شنييت: املرجع السابق، ص :محيدأنظر-) 3(

-BEN CHNEB ALI :LE CONTRAT ,ed o p u ,alger, 1980, p :53  
  . 33-32، صنفس املرجع :أنظر: محيد بن شنييت -) 4(
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واملتمثل يف قيام املتعاقد املستغل باستغالل ناحية من  لالستغالل وهو العنصر النفسي أو الشخصي،
  )1(نواحي الضعف اإلنساين يف املتعاقد اآلخر ليحصل منه على غنم فادح، وحيمله بغرم مفرط.

) 90يتحقق هذا الشرط إذا كان من تعاقد مع املغبون، كما تقول الفقرة األوىل من املادة:(
أو هوى جاحما"، فيجب لقيام االستغالل أن يكون من تعاقد  مدين جزائري: "قد استغل فيه طيشا بينا

  .)2(مع املغبون قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جاحما، وهذا هو العنصر النفسي يف االستغالل
وبالرغم من تعدد نواحي الضعف اإلنساين اليت ميكن أن تكون موضع استغالل إال أن القانون  

  قد حصرها يف ناحيتني فقط مها الطيش البني، واهلوى اجلامح.) 90املدين اجلزائري يف املادة (
   املقصود بالطيش البني :أوال

يقصد بالطيش البني اإلقدام على عمل دون مباالة أو اكتراث مبا قد ينجم عن التصرفات اليت 
يقوم ا املتعاقد من نتائج، أو أنه التسرع الذي يصطحب بإمهال وعدم تبصر، أو هو عدم اخلربة 
البالغ بأمر التعاقد واالستهانة الشديدة بعواقبه، أو هو عند البعض الترف واخلفة وعد االكتراث 

  .)3(بالعواقب وسوء التقدير
  املقصود باهلوى اجلامح: :ثانيا

أما اهلوى اجلامح فيتمثل يف الرغبة الشديدة اليت تقوم يف نفس املتعاقد، جتعله يفقد سالمة 
احلكم على أعمال معينة هي موضوع هذه الرغبة؛ أي تلك الرغبة الشديدة اليت تعمي الشخص عن 

                                                 

  .391ص املرجع السابق،: عبد الفتاح عبد الباقي -) 1(
  .269-268ص  مرجع سابق،نظرية العقد، : عبد املنعم فرج الصدة -) 2(
 حممد صربي .121، ص:مرجع سابقمصادر االلتزام،  . أنور سلطان:397ص، 1ج ،مرجع سابق ،الوسيط السنهوري: -) 3(

  .121، ص1. العريب بلحاج: املرجع السابق، ج205، ص: 1السعدي: املرجع السابق، ج
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 تبني ما هو يف صاحله، سواء انصرفت هذه الرغبة إىل شخص أو على شيء من األشياء، أو االنسياق
  .)1(وراء ما تشتهيه النفس أو واه واالنصياع إىل ذلك دون تبصر مبا ينتهي إليه املصري

وجتدر املالحظة أن تقدير حاليت الطيش البني واهلوى اجلامح مما خيضع لسلطة القاضي املطلقة 
 تبعا للظروف واألحوال، نظرا لعدم حتديدمها بصفة بصورة كافية، حبيث حتتمالن بصورة أو بأخرى

  . )2(العديد من املعاين والتفسريات
   وحتديد هذا العنصر من طرف القاضي فع إىل التعاقدادال كون االستغالل هو: الشرط الثالث

ق م ج) "إذا تبني أن املتعاقد املغبون  90كما تقول الفقرة األوىل من املادة:(يتحقق هذا الشرط 
  مل يربم العقد إال ألن املتعاقد اآلخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جاحما".

فيجب أن يكون االستغالل هو الذي دفع املتعاقد املغبون إىل إبرام العقد، إذ املعيار ذايت كما 
د يف املغبون، وقيام املغبون حتت تأثري هذا هو الشأن يف عيوب اإلرادة؛ إذ أنه باستغالل الضعف املوجو

االستغالل بإبرام العقد تكون إرادته معيبة، فيصبح العقد قابال لإلبطال؛ ومعىن هذا أن يكون 
االستغالل قد وقع من املتعاقد اآلخر، وأن يكون هذا االستغالل هو الذي دفع املتعاقد املغبون إىل 

  . )3(التعاقد
  
  
  

                                                 

. أنور سلطان: املرجع 397ص، 1ج الوسيط، السنهوري: .269مرجع سابق، ص: نظرية العقد، عبد املنعم فرج الصدة -) 1(
  .121، ص1املرجع السابق، ج. العريب بلحاج: 205ص  ،1: املرجع السابق، جحممد صربي السعدي .121السابق، ص

  .400ص، 1جمرجع سابق،  الوسيط، . السنهوري:185حممد علي اخلطيب: املرجع السابق، ص -) 2(
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العنصر النفسي لدى الطرف اآلخر املستفيد من العقد، ال ينحصر يف والقاضي يف حبثه عن 
الكشف عن سلوك اجيايب معني صدر منه يف سبيل حصوله من الطرف الضعيف على قدر يزيد عما 
قدمه له، كأن يساهم مثال يف إجياد حالة الضعف اليت يوجد فيها الطرف اآلخر، بل يكفي أن 

استفاد من املركز الذي وجد فيه الطرف الضعيف  املستغل قاضي ويتحقق من أن الطرفيكتشف ال
ودفع به إىل التعاقد بشروط ما كان ليقبلها يف األحوال العادية، فيكفي اقتصار دور املستغل من 

   )1(االستفادة من ذلك املركز أو حالة الضعف اليت يتواجد فيها الطرف املغبون.
ستغالل بصورة شاملة يف قوانينها املدنية كأملانيا لذلك جند أن القضاء يف الدول اليت نظمت اال

وسويسرا، اكتفى يف القول بتوافر حالة الغنب االستغاليل، أن يوجد إىل جانب الغنب مبعناه املادي 
  .)2((العنصر املادي) معرفة املستغل حبالة الطرف اآلخر، فيستغلها عن إدراك لذلك

فمجرد العلم حبالة الضعف يف الطرف اآلخر  لنية املستغل أوتبييت نيته لالستغالل، فال اعتبار إذن
  .واستغالهلا كاف والزم يف نفس الوقت

وتقدير ما إذا كان االستغالل هو الدافع إىل التعاقد من عدمه مسألة موضوعية تدخل يف 
تعقيب عليه للمحكمة رحاب الواقع، ومن مث يكون لقاضي املوضوع فيها القول الفصل، من غري 

على الطيش البني  االعليا، ولكن الوصف القانوين لوقائع االستغالل، وأن ما يصح استغالله مقصور
  .)3(واهلوى اجلامح مسألة قانون تبسط عليها احملكمة العليا رقابتها 

ي وعلى املتعاقد املغبون يقع عبء إثبات العنصر النفسي؛ إذ هو عنصر مستقل عن العنصر املاد
ال مستخلص منه وال مفروض، والنص صريح يف هذا املعين:"...وتبني أن املتعاقد املغبون مل يربم العقد 

                                                 

  .315مرجع سابق، ص ،توفيق حسن فرج: نظرية االستغالل  -) 1(
  نفس املرجع والصفحة.  -) 2(
حممد صربي  .400ص، 1ج ،مرجع سابق الوسيط، :السنهوري .397املرجع السابق، ص: عبد الفتاح عبد الباقي -) 3(

  .132 ، ص1العريب بلحاج: املرجع السابق، ج .207ص  ،1السعدي: املرجع السابق، ج
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؛ مبعىن أن املدعي ( املتعاقد املغبون) )1(إال ألن املتعاقد اآلخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جاحما"
ل اختالال فاحشا، وال يكفي هذا عليه أن يقيم الدليل على العنصر املادي أوال وهو اختالل التعاد

  وحده، بل البد أن يثبت كذلك أنه اندفع إىل إبرام العقد حتت تأثري الطيش البني أو اهلوى اجلامح .
  : أن ترفع الدعوى خالل سنة من تاريخ العقد: الشرط الرابع

ق م ج) اليت تنظم االستغالل:  90وهذا الشرط أورده املشرع يف الفقرة الثانية من املادة (
"وجيب أن ترفع الدعوى بذلك خالل سنة من تاريخ العقد، وإال كانت غري مقبولة"؛ أي أن مدة 
دعوى االستغالل سنة من وقت إبرام العقد، وتعترب هذه املدة مدة سقوط ال مدة تقادم، والفارق 

انقضاء مدة السنة تصبح الدعوى غري  بينهما أن ميعاد السقوط ال يقبل الوقف وال االنقطاع، فمجرد
مقبولة، حىت ولو ختللتها أسباب وقف أو انقطاع، أما مدة التقادم فتقبل أسباب الوقف واالنقطاع، 
ويبدو أن حرص املشرع على حسم املنازعات يف هذه العقود واستقرار املعامالت كان الدافع القوي 

  .)2(وراء قيامه جبعل هذه املدة مدة ميعاد سقوط
هذا ونشري إىل أن جانبا من الفقه يف مصر يعترض على قصر هذه املدة، حبيث يرى أن املشرع 
ارتكب خطأ يف جعله مليعاد رفع الدعوى سنة واحدة، فبهذا يسلب فيه احلماية القانونية للمتعاقد 

  . )3(الضعيف، وبالتايل ستسلب فيه سلطة القاضي يف رفع الغنب، ويضيق نطاقها من حيث الزمن
االستغالل مع غريه من عيوب الرضا،  تلفويف حتديد سقوط دعوى االستغالل بسنة واحدة خي

لف أيضا مع العيب الذي يلحق العقد نتيجة نقص أهلية تكراه، كما أنه خيوهي الغلط والتدليس واإل
ا عاقده، إذ أنه يف كل هذه احلاالت األخرية، حيدد القانون املدة اليت يتوجب رفع الدعوى خالهل

                                                 

  .401ص ،1ج ،مرجع سابق الوسيط، السنهوري: -) 1(
  .404-403 ص، نفس املرجعالسنهوري:  -) 2(
  .401-400ص  املرجع السابق،: عبد الفتاح عبد الباقي  -) 3(
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بإبطال العقد خبمس سنوات، وتبدأ مدة اخلمس سنوات احملددة النقضاء دعوى اإلبطال من تاريخ 
  .)1(زوال العيب، واملدة هنا مدة تقادم تقبل الوقف واالنقطاع

   90مسلك املشرع اجلزائري يف نظرية االستغالل من خالل املادة  مالحظات حول :الفرع الثاين
خالل تنظيمه لنظرية االستغالل كما أخذت ا التشريعات بالرغم من أن املشرع من 

قيق هدفا ساميا من خالل منحه للقاضي سلطة تعديل العقود بقصد قد توخى حت ،والقوانني احلديثة
محاية الضعفاء من مظاهر االستغالل اليت قد يتعرضون هلا، حبيث يلحقهم جراء ذلك الكثري من الضرر 

وحتقيقا للعدالة اليت تقتضي التناسب بني ما يأخذه اإلنسان وما يعطيه مقابال نتيجة الغنب يف تعاقدام، 
ق م ج)، مل يسلم من  90له، إال أن مسلك املشرع اجلزائري يف تنظيمه هلذه النظرية من خالل املادة:(

  النقد موعة أسباب تتلخص فيما يلي:
غبون نتيجة لناحية من نواحي الضعف حصر وتضييق نطاق سلطة القاضي يف محاية املتعاقد امل أوال:

اإلنساين العديدة، وذلك من خالل اقتصار هذه احلماية على من حلقه الغنب نتيجة ناحيتني حمددتني 
مها:"الطيش البني" و"اهلوى اجلامح"، بالرغم من وجود العديد من حاالت الضعف األخرى اليت قد 

ما تفطنت له العديد من التشريعات، فنجد املشرع تستغل، وتتطلب دواعي العدالة أن تشملها، وهذا 
) من القانون املدين على ثالت حاالت وهي: اإلضرار، السذاجة ،وقلة 138 األملاين ينص يف املادة: (

فسر هذه احلاالت تفسريا واسعا، إىل درجة أن اعترب أن جمرد التعادل  )2(اخلربة، إال أن القضاء األملاين
الفاحش يعترب بذاته دليال على الطيش واخلفة، أما املشرع اللبناين فجاء عباراته واسعة لتشمل حاالت 

  الضيق والطيش وعدم اخلربة.
   

                                                 

  .من القانون املدين اجلزائري 101نص املادة: راجع -) 1(
  .298: النظرية العامة لاللتزام، مرجع سابق، صتوفيق حسن فرج -) 2(
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راقي على :" مدين ع 125يف حني تعترب صياغة املشرع العراقي األوسع حيث نص يف املادة :
فلحقه  إدراكهضعف  أوعدم خربته  أوهواه  أوطيشه  أوكان احد املتعاقدين قد استغلت حاجته  إذا

احلد  إىليطلب رفع الغنب عنه  أنمن تعاقده غنب فاحش، جاز له يف خالل سنة من وقت العقد 
   )1( ".ينقضه أنفإذا كان التصرف الذي صدر منه تربعاً جاز له يف هذه املدة  املعقول،

للمتعاقد املغبون احلق يف  ) ق م ج 90حتديد أجل قصري حلماية املغبون، حيث منحت املادة:( ثانيا:
طلب اإلبطال أو التعديل بواسطة القضاء يسقط مبضي سنة من وقت إبرام التصرف املشوب 
باالستغالل دومنا أي مربر لذلك، مما جعل بعض الفقه يعترب إذا ما أخذنا هذا حبرفية النص الذي تقرره 

يقوم فيها االستغالل، وعلى األخص اهلوى  على إطالقه، إذ أنه يف أكثر احلاالت العملية اليت 90املادة 
فكأن دعوى االستغالل هنا  اجلامح يتطلب أن يستمر العيب الذي يلحق اإلرادة قائما ألكثر من سنة،

       . )2( دعوى عدمية اجلدوى واألثر، وكأننا سلبنا باليسار ما أعطيناه باليمني
  للقاضي ال وجوبيا. جعل إبطال العقد بناء على طلب املغبون جوازياثالثا: 
  : أعطى الغابن حىت يتوقى اإلبطال احلق يف أن يعرض مايراه القاضي كافيا لرفع الغنب.رابعا

  

                                                 

لدائرة اليت إمعانا يف تضييق اوذلك  ،على الطيش واهلوى فقط دون غريمهاهناك من يربر حصر املشرع حلاالت االستغالل  -) 1(
، 1ج ،: السنهوري: الوسيط، مرجع سابقورغبة يف انضباط التعامل واستقراره. أنظر خشية يف التحكميطبق فيها االستغالل، 

  .398 -397ص: 
لبعض . غري أن ا154املرجع السابق، ص مجيل الشرقاوي: .402-400املرجع السابق، ص: عبد الفتاح عبد الباقي أنظر: -) 2(

يربر امليعاد القصري برغبة املشرع يف معرفة مصري العقد، فحماية املصلحة العامة تقتضي أال يطول بقدر املستطاع تعليق مصري العقود 
داءات ن تقدير قيمة األإعلى دعوى جمال اإلدعاء فيها واسع رحب، ويف هذا محاية للتعاقد واستقرار للتعامل، ومن جهة أخرى ف

، تعترب أمرا دقيقا حال إبرام العقد، فكيف احلال إذا مر وقت طويل فال إذاكان هناك غنب أم ال ، ومن مثة معرفة مالعقداملتقابلة يف ا
 توفيق حسن فرج: .404ص، 1ج الد األول، مرجع سابق، الوسيط، شك أن األمر يكون أكثر صعوبة. أنظر: السنهوري:

  .353ص سابق، مرجع نظرية االستغالل،
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  مدى سلطة القاضي يف تعديل العقد لرفع الغنب واالستغالل :الرابعاملطلب 
وحىت إن اال احلقيقي لسلطة القاضي يف التعديل هو الغنب االستغاليل وليس الغنب ارد، 

ميارس القاضي هذه السلطة جيب أن يتأكد من توافر الشروط املطلوبة قانونا على احلالة املعروضة عليه 
والعنصر املعنوي، فإذا ما توافرت الستغالل يف قيام العنصر املادي وتتمثل هذه الشروط بالنسبة حلالة ا

املتعاقد املغبون أن يبطل أو يعدله تلك العناصر والشروط القانونية، فإنه جيوز للقاضي بناء على طلب 
  وهذا ما سأتناوله فيما يلي:

  دعوى إبطال العقد الفرع األول:
دون غريه  الذي وقع عليه االستغالل املغبون يقتصر احلق يف رفع دعوى اإلبطال على املتعاقد

فهو املتضرر من العقد وصاحب املصلحة يف التخلص من آثاره، وإذا مت فعال رفع دعوى االستغالل 
أمام القاضي، فالتساؤل املطروح: هل يلزم القاضي يف هذه احلالة باالستجابة لطلب اإلبطال إذا 

اإلبطال العدول عنها  توافرت الشروط القانونية أم ال ؟ وهل ميلك إذا ما قبل الدعوى املتعلقة بطلب
إىل التعديل أم ال؟ وبعبارة أخرى ما مدى السلطة التقديرية املمنوحة للقاضي إزاء قبول الدعوى من 
عدمه من ناحية، وحقه يف اختيار أحد اجلزائني املنصوص عليهما قانونا، ومدى السلطة املخولة له يف 

  تقدير احلل الذي يتوصل إليه  من ناحية أخرى ؟
ة يعلى ذلك بالقول أن القاضي ومبوجب نظر )1(ة للشق األول من التساؤل فقد أجاب الفقهبالنسب-

ال يلزم بقبول الدعوى حىت وإن توافرت الشروط القانونية الالزمة لقيام االستغالل، وذلك االستغالل 
  ألن سلطته جوازية يف تطبيق النظرية .

 

                                                 

سليمان مرقس:  .404ص، 1جالسنهوري: الوسيط، مرجع سابق،  .399ص  املرجع السابق، عبد الفتاح عبد الباقي، -)1(
  .278سابق، ص ال رجعامل
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تقيد القاضي بطلب إبطال العقد مبوجب دعوى أما بالنسبة للشق الثاين من السؤال وهو مدى -
جتمع على أن القاضي ال  )1(اإلبطال أو سلطته يف العدول عنها إىل التعديل، نالحظ أن غالبية الفقه

يلزم باالستجابة لطلب املغبون فيما يتعلق باإلبطال، وأن من سلطته يف هذه احلالة العدول عن اإلبطال 
ر يف القانون اجلزائري مبوجب نظرية االستغالل يف صورة إنقاص واالكتفاء بالتعديل، الذي ينحص

التزامات املتعاقد املغبون إىل احلد الذي يراه كافيا لرفع الغنب عنه؛ وتعليل ذلك أن طلب اإلبطال وهو 
إاء العقد كلية ال مينع من احلكم باإلنقاص باعتباره أقل مما طلب املدعي، ومن ميلك األكثر فإنه 

 قل. ميلك األ

واخليار بني إبطال العقد وإنقاص االلتزامات يسترشد فيه القاضي مبالبسات القضية وظروفها  
اعتبار  والفقه يذهب إىل ذلك مفترضا، )2(فاملسألة هنا مسألة واقع ال رقابة للمحكمة العليا عليها

طلب اإلنقاص داخال ضمن طلب اإلبطال، بعكس ما إذا تضمنت دعوى املغبون يف طلب اإلنقاص 
فقط، فإن الفقه يذهب إىل أن القاضي يف حالة قبوله التصدي للدعوى وقبوله تطبيق نظرية 

كم بأكثر االستغالل، فإنه ال جيوز له احلكم بإبطال العقد، حمتجا بقاعدة :" أنه ال جيوز للقاضي أن حي
  .  )3(مما يطلبه اخلصوم "

كما أعطى املشرع للطرف املستغل يف عقود املعارضات اليت يقيمها املتعاقد املغبون أن يتوقى 
دعوى اإلبطال إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغنب، وهذا ما تنص عليه الفقرة الثالثة من املادة 

د استغل البائع، فإن املشتري يستطيع أن يتوقى اإلبطال ق م ج)؛ وذلك مثال إذا كان املشتري ق 90(
إذا عرض زيادة يف الثمن كانت كافية من وجهة نظر القاضي لرفع الغنب، إال أن ذلك ال يشترط 

                                                 

  ..278ص  السابق، رجعملا سليمان مرقس: .399ص : املرجع السابق، عبد الفتاح عبد الباقي -)1(
العريب بلحاج: املرجع  .404ص، 1جالسنهوري: الوسيط، مرجع سابق،  .159، صمجيل الشرقاوي: املرجع السابق -)2(

  .132، ص1، جالسابق
: العريب بلحاج .208ص ،1ج، حممد صربي السعدي: املرجع السابق. 405ص، 1جالوسيط، مرجع سابق،  :السنهوري -)3(

  .132، ص1، جاملرجع السابق
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التعادل بني الثمن وقيمة املبيع، بل أن تكفي هذه الزيادة يف الثمن ألن تزيل الغنب الفاحش، وختضع 
قديرية للقاضي، وال رقابة عليه يف ذلك، هذا بطبيعة احلال خيص عقود هذه املسألة إىل السلطة الت

املعاوضات، أما دفع الزيادة لتوقي إبطال العقد فال ينطبق على عقود التربع، حيث أن من تلقى التربع 
  .)1(مل يدفع أي مقابل تصح زيادته لرفع الغنب 

  تعديل العقددعوى : الثاينالفرع 
ذلك أن يقتصر طلبه على دعوى إنقاص التزاماته الباهظة، وقد يطلب حيق للمتعاقد املغبون ك 

دعوى اإلبطال، إال أن القاضي يرى عدم تأثري االستغالل على إرادته بشكل كبري، فيؤثر االقتصار 
على إنقاص التزامات املتعاقد املغبون دون إبطال العقد، ويف كال احلالتني يقضي القاضي بإنقاص 

املغبون مبا يؤدي إىل رفع الغنب الفاحش حبسب تقديره للظروف، إال أن هذا ال يعين  التزامات املتعاقد
  .)2(أن يصل هذا اإلنقاص إىل حد مساواة الثمن باملبيع

ال جيوز للقاضي أن يقضي ببطالن العقد إذا ما اقتصر طلب  خالف دعوى اإلبطال وعلى
املتعاقد املغبون على إنقاص االلتزامات، وإال قضى بأكثر مما هو مطلوب منه، السيما وأن املتعاقد 

  .)3(املغبون يكون قد قدر مصلحته واختار اإلنقاص
ع التزامات الطرف كما ال جيوز للقاضي بدل أن ينقص التزامات املتعاقد املغبون، أن يرف

  املستغل، حىت ولو كانت من طلبات املدعي املغبون، كأن يرفع الثمن يف املثال الذي ذكرناه. 
ق م ج ) مل يذكر سوى إنقاص التزامات املتعاقد  90إذ أن نص الفقرة األوىل من املادة: (

ء نفسه يف عقود املعارضة ما املغبون، فال جيوز رفع التزامات املتعاقد املستغل، إال إذا هو قدم من تلقا

                                                 

  .274مرجع سابق، ص نظرية العقد،  املنعم فرج الصدة، .  عبد406 ص ،1جالوسيط، مرجع سابق، السنهوري،   -) 1(
  .278سابق، ص ال رجعسليمان مرقس: امل .: نفس املرجع والصفحةالسنهوري -) 2(
  .275مرجع سابق، ص نظرية العقد،  :عبد املنعم فرج الصدة. 406ص، 1جالوسيط، نفس املرجع،  :السنهوري -) 3(
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يراه القاضي كافيا لرفع الغنب وفق ما ذكرناه، واإلنقاص كما حيدث يف املعارضات جيوز يف 
  .)1(التربعات

خالصة ذلك أن القاضي يتمتع بنشاط تقديري واسع بصدد توقيع اجلزاء املناسب واملترتب 
عندما يثبت لديه  –خالل نص القانون على ثبوت االستغالل فهو عندما ميارس نشاطه التقديري منه 

وتقديره للجزاء فإنه يدور يف فلك األثر القانوين الذي حدده املشرع والوارد يف  -االختالل الفادح
ق م ج)  "... جيوز للقاضي بناء على طلب املتعاقد املغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص  90املادة (

القاضي التقديرية يف نطاق أثر القاعدة القانونية، فبعد أن التزامات هذا املتعاقد"، وتبدو هنا سلطة 
ينتهي القاضي من إعمال سلطته  التقديرية يف إثبات وقوع االستغالل من خالل الواقع املطروح عليه، 
ووفقا ملا هو وارد مبقتضى القاعدة القانونية، يقوم باالختيار بني عدة آثار قانونية قابلة لالنطباق على 

  وى.واقع الدع
وتنحصر هذه اآلثار يف إحدى صورتني مها: إبطال العقد أو تعديله، ولكنها مل متنحه سلطة 

، غري  )2(التعديل على إطالقها وإمنا حصرا يف وسيلة واحدة هي اإلنقاص باستخدامه لكلمة "ينقص"
ل أن ملستغلطرف اأنه وسعت من سلطة التعديل اليت يتمتع ا القاضي عندما أجازت يف الفقرة الثالثة ل

  مناسبة وكافية لرفع الغنب.       ةيتوقى البطالن، بعرضه زيادة يف التزامه ورأى القاضي أن هذه الزياد
   

                                                 

  .275مرجع سابق، ص نظرية العقد،  :عبد املنعم فرج الصدة -) 1(
، 130، والقانون املدين السوري يف املادة:129وهذا ماذهبت إليه معظم القوانني العربية كالقانون املدين املصري يف املادة: -) 2(

إال املشرع اليمين يف  ، ومل يتميز عنها214، وقانون املوجبات والعقود اللبناين يف املادة :125والقانون املدين العراقي يف املادة :
من قانون املعامالت الشرعية  الذي استخدم كلمة : إزالة الغنب ليمنح بذلك للقاضي سلطة كاملة مبختلف وسائلها،  178املادة 

  .195-194 املرجع السابق، ص :، أنظر: حممد علي اخلطيبل كلمة إزالة أوسع من كلمة إنقاصذلك أن مدلو
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  ه التقديرية يف الغنب االستغاليلاملعايري اليت ميارس القاضي وفقها سلطت :املطلب اخلامس
القاضي مبمارسة نشاطه التقديري واختياره ألثر من اآلثار القانونية، واليت حددها املشرع  يقوم

  .)1(فهو يقوم ذا النشاط على ضوء ثالثة معايري نذكرها فيما يلي: 
  فكرة املالءمة يف إعمال اجلزاء: املعيار األول

فإن القاضي من خالل مادة  إن القاضي مقيد بطلب املتعاقد املغبون، فإذا ما طلب إبطال العقد،
يف هذا اال فيتأكد من  توافر شروط االستغالل كما سبق أن طه وما يتمتع به من سلطة تقديرية نشا

أوضحنا، مث يقوم باختيار األثر القانوين املناسب، وهو يف اختياره هلذا األثر يعتمد على فكرة املالءمة 
ويصل يف حكمه إما بتلبية ما طلبه املتعاقد املغبون من ؛ )2(يف إعمال اجلزاء وفقا لتقديره القضائي

إبطال للعقد على أساس االختالل الفادح بني األداءات املتقابلة، والذي يؤدي إىل البطالن، وإما 
يذهب القاضي يف تقديره إىل عدم تلبية ما طلبه املتعاقد املغبون من بطالن للعقد، ولكنه يكتفي 

لعقد صحيحا وساريا، حيث أن طلب اإلبطال يتضمن بني جنباته طلب بإنقاص االلتزامات وبقاء ا
، واختيار القاضي لإلنقاص يتفق وصحيح القانون، باعتبار أن هذا األثر الذي وصل إليه )3(اإلنقاص

القاضي بتقديره هو من ضمن عدة آثار قانونية مطروحة عليه إلنزاهلا على واقع الرتاع من خالل 
  ا أن هذا االختيار تتحقق به فكرة العدل التباديل.النص القانوين، وطامل

  
  

                                                 

  .39-38 املرجع السابق، ص: محيد بن شنييت .479-477املرجع السابق، ص  :ديسعو متويل عبد الرمحن -) 1(
، مرجع التجاريةاملواد املدنية و : السلطة التقديرية يفنبيل امساعيل عمر .202ص املرجع السابق، : حممود سعد أمحد -) 2(

  .251ص سابق، 
  .401-400املرجع السابق، ص : عبد الفتاح عبد الباقي -) 3(
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إذ أنه ملا كان األصل هو صحة العقود ونفاذها، وأن إبطاهلا يعد أمرا عارضا، فيجب أن يكون 
تفسري البطالن ضيقا؛ حبيث إذا زالت علة قابلية العقد لإلبطال، بأن عدل القاضي من االختالل 

يث تكون متوازنة أو متقابلة، فإن القاضي بذلك يكون قد وافق الفادح بني األداءات املتقابلة؛ حب
  السياسة التشريعية. 

  : القاضي مقيد مببدأ الطلب القضائياملعيار الثاين
كما سبق القول فإن نشاط القاضي التقديري حمكوم مبا طلبه الطرف املغبون وهو مقيد مببدأ 

التقديرية، أيضا فهو مقيد باختياره للجزاء املناسب الطلب القضائي، الذي يعترب اإلطار العام لسلطته 
وفقا لفكرة املالءمة، فإذا ما طلب املتعاقد املغبون إنقاص االلتزامات، فإن نشاط القاضي التقديري 
يقتصر على هذا األثر وال يتعداه إىل طلب اإلبطال، واإلنقاص هنا حيقق إعادة التوازن أو التناسب 

  ات املتقابلة دون أن ميتد هذا احلكم إىل طلب البطالن.بقدر اإلمكان بني األداء
  : توقي البطالن بإعادة التوازن إىل األداءات املختلةاملعيار الثالث

يبدو نشاط القاضي التقديري أكثر اتساعا عندما يعرض الطرف املستغل أن يتوقى طلب 
يف تقديره لشروط االستغالل  اإلبطال املرفوع من املغبون، وذلك يف عقود املعاوضات، والقاضي هنا

وحسب املعايري اليت توصل إليها، فإنه يعرض على الطرف املغبون ما يراه كافيا لرفع الغنب وهو يقدر 
حجم الزيادة بني األداءات، ويعود باالختالل الفادح بينهما إىل التوازن والتناسب بقدر اإلمكان، وال 

  ا يكفي أن يصل بالغنب الذي يتحمله البائع غبنا يسريا.يشترط أن يعود باألداءات إىل التساوي، وإمن
والقاضي يف تقديره ذلك والوصول إىل مايراه مناسبا كافيا لرفع الغنب اليعد متجاوزا نطاق اخلصومة 
إذ أن حتديد هذا املبدأ ال يناط فقط بطرف واحد، إذ أن كل من املدعي واملدعى عليه يشاركان معا 

  يد القاضي مبجموع الطلبات والدفوع اليت يبديها أطراف اخلصومة.يف هذا املبدأ؛ حيث يتق
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وخالصة القول أن نشاط القاضي التقديري يف جمال إعادة التوازن العقدي يف إطار نظرية 
االستغالل ليس نشاطا ميارسه القاضي كيف يشاء وأىن يشاء، وإمنا ميارسه وفق حدود رمسها له 

  وطبيعة عمل القاضي أثناء ممارسته لوالية القضاء.القانون ضمن إطار أطراف اخلصومة 
  يف الفقه اإلسالمي واالستغالل سلطة القاضي يف تعديل ا لعقد بسبب الغنباملبحث الثاين: 

األصل يف املعامالت املالية هو التعادل بني التزامات املتعاقدين، وهكذا تستوي احلياة كأصل 
صة يف عقود املعاوضات، إذ ختضع غالبا لقانون العرض عام، إال أن هذا األصل قد خيتل توازنه خا

والطلب، ومن مثة قد يكون مثن السلعة املتفق عليه يف العقد أكرب من قيمتها احلقيقية أو أقل منها، 
وهنا يظهر عدم التعادل بني االلتزامات املتبادلة من الناحية املادية، وهو مايطلق عليه اصطالح: "الغنب" 

ية حتين أحد املتعاقدين احلالة النفسية اليت مير ا املتعاقد اآلخر وهذا مايصطلح إضافة إىل إمكان
  عليه:"االستغالل".

   لغنبا قسامأ :ألولاملطلب ا
االستغالل" يف الفقه اإلسالمي كما اشتهر يف الفقه القانوين، إال أن هذا ال   يشتهر مصطلح "مل

املسائل املتعلقة به من خالل ه و، وإمنا عاجل آثاراإلسالمي هلذا املفهوم يعين عدم معرفة هذا الفقه
يف مدى  وقد أثار مبدأ احلرية التعاقدية يف الفقه اإلسالمي اخلالف بني الفقهاء ؛)1(تنظيمه لعيب الغنب

االعتداد بأثر الغنب يف العقود، إذ أن فسخ العقود بسبب الغنب وحده من شأنه أن خيل بالثقة يف 
  . )2(التعامل بني الناس، وخاصة يف جمال التجارة اليت تقوم على الربح والسرعة واالئتمان

  حيث وجدت فيه نظريتان: ؛لغنبللقد توسع الفقه اإلسالمي يف تنظيمه و

                                                 

رسالة  عيب االستغالل يف القانون املدين األردين وفقه الشريعة اإلسالمية (دراسة مقارنة)، :عبد اهللا حسني اخلشروم -) 1(
  .121ص  ،1992 ماجستري، اجلامعة األر دنية،

  .124ص نفس املرجع،  -)2(
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اليت حبيث تعتد بالغنب وحده دون االكتراث باحلالة النفسية ؛ مادية تقوم على أساس مادي :األوىل 
  .د املغبونيوجد فيها املتعاق

على أساس شخصي، إذ تشترط لالعتداد بالغنب يف هذه احلالة أن يكون ناشئا عن  تقوم: الثانية 
التغرير أو استغالل ضعف يف إرادة املتعاقد املغبون، وعلى هذا جند أن الفقه اإلسالمي ميز بني 

  الغنب الفاحش.الغنب اليسري و  )1( صورتني من الغنب مها:
   األول:الغنب اليسري الفرع

ه لذلك فإن هذ ،وهو ما ال ميكن جتنبه يف املعامالت، وهو ما يدخل حتت تقومي املقومني
على عقود البالغني،  للغنب يف هذه احلالةإذ ال تأثري  ؛)2(باتفاق الفقهاء اال يعتد  الغنب منالصورة 

وبالتايل فال يوجب تدخل من قبل القضاء إلزالته بتعديل العقد أو إبطاله، السيما وأن املعاوضات ال 
  . )3(ختلو منه يف العادة، هذا فضال عن اختالف وجهات النظر يف تقديره

هذه خترج على حكم  وتلك هي القاعدة العامة يف الفقه اإلسالمي، إال أن هناك استثناءات
حيث يستوجب على  ،ان يسريا يف صحة العقد املشوب بهحيث يعتد فيها بالغنب ولو ك ؛القاعدة

                                                 

 .302-300السابق، ص ص أمحد فراج حسني : املرجع وما بعدها.  393 ص املرجع السابق، أنظر: حممد أبوزهرة: -)1(
هـ/ 1379، 4 ط ،مكتبة مصطفى البايب احلليب، شرح بلوغ املرام سبل السالم :حممد بن إمساعيل األمري الكحالين :الصنعاين
مواهب اجلليل لشرح خمتصر  :احلطاب مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن وما بعدها. 35 ، ص3ج ،م1960

عالء الدين وما بعدها.  398 ، ص6، جم2003 -هـ 1423طبعة خاصة  ،دار عامل الكتب ،زكريا عمريات: قيقحت ليلاخل
عبد الغين الغنيمي   .49 ، ص1، ج1986 ،2ط  ،بريوت ب العلمية،دار الكت ،دائع الصنائع يف ترتيب الشرائعب الكاساين

  .206 ص ،1ج ،دت، دط، دار الكتاب العريب، بريوت ،النواويق: حممود أمني يق: اللباب يف شرح الكتاب، حتالدمشقي امليداين
 ،1ط، بريوت، لبنان،دار الكتب العلمية ،أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب: احلاوي يف فقه الشافعي املاوردي
  .251 ص ،1ج ، مرجع سابق،رد احملتار على الدر املختار :ابن عابدين .354، ص 7ج ،1994 -هـ 1414

  .أنظر: نفس املراجع السالفة الذكر  -)2(
القاهرة،   معهد البحوث والدراسات العربية، والدراسات العربية، ثجملة البحو الغنب يف العقود،: اخلفيف الشيخ علي -) 3(

  .9،  ص 1980- 1979العدد العاشر،  سنة 
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القاضي تعديله أو إاءه إذا ما طلب منه الطرف املغبون ذلك، وفيما عدا تلك االستثناءات اليت يعتد 
  .)1(فيها بالغنب اليسري فال تأثري له على العقد

  الفاحش الغنب :ثاينالفرع ال
أي يكون الغنب  وهذا النوع من الغنب هو ما ال يدخل حتت تقومي املقومني زيادة أو نقصا،

، وقد اختلف الفقهاء يف حتديد )2(فاحشا إذا جتاوز عدم التعادل بني األداءات فيه املألوف بني الناس
  اختار معيارا مرنا. منهماختذ معيارا حتديديا جامدا، و من منهمفمعياره، 
وبعض احلنابلة    وبعض فقهاء املذهب احلنفي،املالكية،  مجهور االجتاه األول: فذهب إىل-

وقد اختلف  ،حيث حدد هؤالء الغنب الفاحش حبد معني إذا بلغه أو زاد عليه، فإنه يعترب غبنا فاحشا
والبعض  أصحاب هذا االجتاه يف إطار هذا املعيار، فالبعض حددها بنصف العشر من قيمة الشيء،

  .)3(والبعض حددها بالثلث ،كما حددها آخرون بنسبة اخلمس شر،ددها بالعاآلخر ح
أنَّ ما يتغابن الناس فيه نصف العشر أو أَقلُّ  : "على الدر املختار أورد ابن عابدين يف حاشيته

ويف احليوان  رعروض نصف العش الوهو أنّ ما يتغابن الناس فيه يف ؛ه تفصيالعدب نقل ، مثر فالثكأ وفل

                                                 

وتركته مستغرقة  بعض أمواله بغنب ولو يسريفإذا باع املريض  من ذلك: التركات املدينة بدين مستغرق يف مرض املوت، -)1(
املرجع  : حممد أبو زهرة:، أنظرإال أن يزيد املشتري مبا يدفع الغنب مث مات يف مرضه هذا كان للدائنني أن يطلبوا فسخ البيع، بالدين

  .395 ص السابق،
 .302-300 املرجع السابق، ص صأمحد فراج حسني: وما بعدها.  393 ص املرجع السابق، أنظر: حممد أبوزهرة: -) 2(

وما  398 ، ص6، جمرجع سابق ،مواهب اجلليل: احلطاب وما بعدها. 35 ، ص3ج ،مرجع سابق ،سبل السالم :الصنعاين
 ،1ج مرجع سابق، : اللباب يف شرح الكتاب،عبد الغين الغنيمي  .49، ص 1مرجع سابق، ج ،دائع الصنائعب: الكاساينا. بعده
  . 354 ، ص7، مرجع سابق، جاحلاوي يف فقه الشافعياملاوردي: . 206 ص

حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج أبو عبد اهللا  .405-400 ص ص ،6مرجع سابق، ج ،أنظر: احلطاب: مواهب اجلليل ) 3(
عبد اهللا بن عبد احملسن  حتقيق: ،الفروع و معه تصحيح الفروع لعالء الدين علي بن سليمان املرداوي :مشس الدين املقدسي

، مرجع سابق، املاوردي: احلاوي يف فقه الشافعي .232 ص ،6ج ،م 2003 -هـ  1424 ،1ط ،مؤسسة الرسالة، التركي
 ،دار احلديث، مصر ،عصام الدين الصبابطي حتقيق: ،نيل األوطار :حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا :الشوكاين .540 ، ص6ج
  .218 ص ،5ج ،م1993 -هـ 1413، 1ط
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ةُ التصرف يف العروض ريتغابن فيه، ووجهه كث الَفهو مما اخلمس، وما خرج عنه ارويف العق رشعال
  )1( ."تصرفلَّة اللق الغنبِ يوان وكَثرةه يف العقار وتوسطَه يف احلتوقلّ

الغنب الفاحش: غنب على قدر  " على أن: )165(:جملة األحكام العدلية يف مادا هذا ونصت
نصف العشر يف العروض والعشر يف احليوانات واخلمس يف العقار أوزيادة، وربع العشر يف الدراهم 

  . )2(بالنظر إىل قيم األشياء احلقيقية أيضا" 
لدراهم ا أو أخذَ العشرة وربع بعشرة يف ،عٍرة وربشرة بِعشعطاء العإ يعين: أنّ" :وأضافت

ما قيمته العشرة ونصف بعشرة يف العروض وإعطاء  ذَو أخأ ،عشرة بعشرة ونصف هما قيمت عطاَءإو
 إعطاء ما قيمته عشرةو واناتياحل أو أخذ ما قيمته أحد عشر بعشرة يف ،رما قيمته عشرة بأحد عش

 الْغنب ف مقدارالووجه اخت ،غَبنا فاحشا دعبعشرة يف العقار ي رما قيمته اثين عشذَ وأخ رباثين عش
 قدارال ناشئ عن مقدار التصرف بتلك األموال فما كان التصرف ا كثريا قلَّ املوماألف باختال

  . )3( ذلك املقدار يهكَثُر ف كان التصرف ا قليال االذي يعد فيها غبنا فاحشا وم
 واملالكية يف رأي، منهم احلنفية يف ظاهر الرواية، وذهب اجتاه آخر يف الفقه اإلسالمي،-

ليسري، يتسم ، إىل اعتماد معيار للغنب الفاحش، ومتييزه عن الغنب اواحلنابلة على الصحيح يف املذهب
ترك ذلك لتقدير القاضي مستعينا بأهل اخلربة، ألن الغنب اليسري هو ما يدخل  باملرونة، فرأى البعض

  نب ـو الغـان فهـحتت تقومي املقومني، أما ما ال يدخل حتت تقومي املقومني سواء بالزيادة أو النقص

                                                 

  .66ص ،3ج مرجع سابق،حاشية ابن عابدين،  ابن عابدين: -) 1(
 ،بريوت ،لبنان ،دار الكتب العلمية، احلسيين احملامي فهمي ، حتقيق وتعريب:درر احلكام شرح جملة األحكام :علي حيدر -)2(

  .113ص ،1دت، ج دط،
  .113ص ،1ج، مرجع سابق، درر احلكام علي حيدر: -) 3(
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؛ على أن منهم من رأى ترك هذا التحديد للعرف والعادة يف معامالت الناس، فيكون الغنب )1(الفاحش
لعادة بالتسامح به أو حتمل الناس مل جتر ا اإذرف بتحمل الناس له، ويكون فاحشا سريا إذا جرى العي

   له.
)، ق م ج 90الوضعية، ومنها القانون املدين اجلزائري (م  لقواننيوهذا ما سارت عليه أغلب ا

  .)2(حيث ترك حتديد مقدار الغنب لسلطة القاضي يقدرها وفقا للظروف واألحوال
حيث يعطي للقاضي ميدانا واسعا للبحث عن ؛ األخذ ذا االجتاه، ملرونته وعدم مجوده وأرى

أنه الخيلو عن مع  أما املعيار اآلخر ،لة وتطبيق سلطته التقديرية عليهاالعدالة حسب دراسته لكل حا
 ب جلميع متطلباتيجيست لكنه معيار جامد ال بعض الفوائد كسهولة معرفة وحتديد مقدار الغنب،

فيه من  إىل ما فال تصلح نسبة حمددة للتعميم على مجيع الظروف واحلاالت، إضافة ،التعامل وحاالته
  تقييد لسلطة القاضي دون مربر.

الغنب اليسري والغنب  أن التفرقة يف جمال الغنب يف الفقه اإلسالمي ال تقتصر على إىل جتدر املالحظة
وذلك  ،يرالغنب الفاحش بني الغنب ارد عن التغر، بل أن الفقهاء يفرقون خبصوص الفاحش فقط

ف احلكم الذي يترتب على كل ، وهذه التفرقة تبدو أمهيتها يف اختالالذي يصاحبه الغرر واخلداع
  ، وهذا ما سأتعرض له يف املطلب املوايل.منها
  
  
  

                                                 

 ،سعيد حممد اللحام حتقيق: ،الروض املربع شرح زاد املستنقع يف اختصار املقنع :منصور بن يونس بن إدريس البهويت أنظر: -) 1(
 . 404، ص6مرجع سابق، ج ،مواهب اجلليل: احلطاب .219ص ،1ج ،دت دط، ،لبنان –بريوت  -دار الفكر للطباعة والنشر

مصادر االلتزام يف القانون املدين األردين (دراسة مقارنة بالفقه . أنور سلطان، 169 املرجع السابق، ص: اخلطيب علي حممد
  .84،  ص 1987، 1ط ية،اإلسالمي) منشورات اجلامعة األردن

   .) مدين مصري129املادة ( تقابلها  -) 2(
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  واالستغالل مدى سلطة القاضي يف تعديل العقد بسبب الغنب :يناملطلب الثا
، سأتناول يف هذا املطلب: مدى سلطة السابق إىل تقسيمات الغنب اليت رأيناها يف املطلب بالنظر

  من خالل العناصر التالية:  القاضي يف تعديل العقد بسبب الغنب يف الفقه اإلسالمي،
الغنب اليسري يف العقود، مث مدى سلطته يف التعديل بسبب الغنب ارد عن التغرير وسلطته يف  أثر

  التعديل بسبب الغنب الفاحش مع الغرر والتغرير، وسلطته يف التعديل بسبب االستغالل.
  يف العقود الفرع األول:أثر الغنب اليسري

به يف املعامالت، وهو ما يدخل حتت هو ما ال ميكن جتنسبقت اإلشارة إىل أن الغنب اليسري 
إذ ال تأثري له على  ؛)1(ال يعتد ا باتفاق الفقهاء من الغنب لصورةه اتقومي املقومني، لذلك فإن هذ

غري أن هذا  عقود البالغني، وبالتايل فال يوجب تدخل من قبل القضاء إلزالته بتعديل العقد أو إبطاله،
، وعقود ، كاملراحبة واالستئمانباألمانةحيث جند أن بعض البيوع اليت تتسم  ،احلكم ليس على إطالقه

وهو أن الغنب اليسري  ،ناقصي األهلية يؤثر فيها الغنب مطلقا، وقد استثىن الفقهاء من احلكم امع عليه
  :)2(وهي  نها بعض فقهاء احلنفية عشر مسائلذكر م ،عدة استثناءات، أثري له يف العقودال ت
  إذا باع منه مواله ال جيوز بغنب وإن كان يسريا. ينالعبد املأذون املد :وىلاأل

  فال جيوز بالغنب مطلقا. ،رب املال إذا باع مال املضاربة ة:الثاني
مث ظهر أن  -مثال–الغاصب الذي ضمن املغصوب مع ميينه، على أساس أن قيمته مائة دينار  الثالثة:

  قيمته أكثر منها بيسري، فللمالك فسخ هذا االتفاق، حبيث لو كان املغصوب موجودا فله أخذه .
                                                 

 .302-300السابق، ص ص :أمحد فراج حسني : املرجع وما بعدها.  393: حممد أبوزهرة :املرجع السابق ،ص:أنظر -) 1(
وما  398، ص:6ج ، مرجع سابقمواهب اجلليل: احلطاب وما بعدها. 35، ص: 3،مرجع سابق ،جسبل السالم :الصنعاين 
 .354، ص7ج مرجع سابق، ،املاوردي: احلاوي يف فقه الشافعي .49، ص:1،ج ،مرجع سابقدائع الصنائع: بالكاساينبعدها. 

، 2املرجع السابق، ج . علي حمي الدين علي القرداغي:251ص ،1ج مرجع سابق، ،الدر املختاررد احملتار على  :ابن عابدين
  .739ص

  .السالفة الذكر: نفس املراجع أنظر -)2(



يف مرحلة إنشائه: سلطة القاضي يف تعديل العقد األولالباب  ــــــــــــــــــــ  

 

 

 
131 

فإنه يدخل يف ثلث  ،فباع املوصي يف مرض موته شيئا بيسري الغنب ،من أوصى بثلث ماله الرابعة:
  ماله.

  د أويتم املشتري متام القيمة.مريض مستغرق بدين إذا باع بغنب يسري، فله أن يفسخ العق اخلامسة:
فيخري املشتري بني إمتام القيمة أو الفسخ حلق  احملجوز بدين حيث ال جيوز بيعه بيسري غنب، السادسة:
  الغرماء .
  ال جيوز مبحاباة وإن كانت قليلة. ،شهادته له كاألصل والفرع بيع الوصي ممن ال تقبل السابعة:
  .-أي بغنب يسري –ادته له ال جتوز مبحاباة قليلة بيع املضارب ممن ال جتوز شه الثامنة:

  الوكيل اخلاص بشراء شيء معلوم القيمة . التاسعة:
وأنكر  ،ند أيب حنيفةبيع املريض مرض املوت وشراؤه من وارثه إذا كان بغنب يسري مل جيز عالعاشرة: 

املورث املريض ال جيوز بعض علماء احلنفية اخلالف يف ذلك فقالوا:إن بيع الوارث أو شراءه من 
  .)1(إمجاعا

، وذهبوا إىل أن تفرقة بني الغنب اليسري والفاحش وجتدر اإلشارة إىل أن الظاهرية مل يقيموا
الغنب مطلقا يوجب اخليار مادام املغبون مل يعلم به عند التعاقد، ويف هذا املعىن أورد ابن حزم يف 

مة اشترط البائع أو املشتري السال اذإ بأقلّ مما يساوي ر مما يساوي والثشيء بأك عحيل بي ال" احمللى:
 مة ووقعا به، فإن اشترط أحدمهَا السالمبعرفة البائع واملشتري معا مبقدار الغنب يف ذلك ورضامه إال

طل، امه املغبون: فهو بيع بلعلمه، غري املَغبون منهما ومل يع والغنب، أَ درلما قعالبيع كما ذكرنا، ومل ي
  .تداء عقدباب ضمان الغصب وليس هلما إجازته إال هعلى من قبض ونمفسوخ أبدا، مضم دودمر
  

                                                 

  . 739، ص2علي حمي الدين علي القره داغي: املرجع السابق، ج -) 1(
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حدهما، مثَّ وجِد غنب على أحدمها ومل يكن علم به، فللمغبون إنفاذُ البيع مة وال أمل يشترطا السال فإِن
      )1( ."الغبنِر دقا بمبيع رجع املغبونُ منهات الشيء املَف أَو رده، فإن

سلطة للقاضي وال  بعد هذا العرض املوجز حلكم الغنب اليسري وأراء الفقهاء فيه، يتبني لنا أالّ
 تأثري له يف إنتاج آثار إذ ال أثر هلذا الغنب وال ،لعقود اليت تكون مشوبة بغنب يسريدور له للتدخل يف ا

حق املتعاقد املغبون اخليار يف  ، فيكون منفقهاء احلنفيةبعض ، باستثناء احلاالت اليت ذكرها العقود
ابن حزم الظاهري الذي ال يقيم تفرقة بني أو استنادا إىل رأي  طلب فسخ العقد أو تكملة الثمن،

  الغنب اليسري والفاحش.
  ارد عن التغرير الفاحش غنبيف تعديل العقد بسبب السلطة القاضي  الفرع الثاين:

المي مل تقتصر على الغنب اليسري والغنب الفاحش فقط، إن التفرقة يف جمال الغنب يف الفقه اإلس
ن الفقهاء يفرقون أيضا خبصوص الغنب الفاحش بني الغنب ارد عن التغرير، وذلك الذي يصاحبه إبل 

وبالتايل نستنتج سلطلة  ،الغرر واخلداع، وعليه سوف نرى حكم الغنب الفاحش ارد عن التغرير
من الغنب على العقود القاضي يف التعديل إزاء هذا النوع من العقود؛ مبعىن آخر هل يؤثر هذا النوع 

، وبالتايل الوصول مبقتضى هذه الوسيلة عاقد املغبون احلق يف خيار الغنب، ومن مثة مينح املتاليت يلحقها
  إائه أم ال ؟ أوإىل طلب تعديل العقد 

 ؛ن التغرير، حمل خالف بني الفقهاءأوتعديله بسب الغنب ارد عق القاضي يف فسخ العقد إن ح 
  حيث انقسم الفقه إىل فريقني:

  
  

                                                 

  .359ص ،7دت،ج دط، ،بريوت ،دار الفكر ،احمللى باآلثار :الظاهري أبو حممد علي بن أمحد: بن حزما -) 1(
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 ؛، والَ يوجِب الردالَ يثْبِت الْخيار أن جمرد الغنب الفاحش ويرى ،)1(وميثله اجلمهور: الفريق األول
مبعىن أن الغنب ارد عن التغرير ال يرتب احلق يف الطعن بالغنب أو حبسب اصطالح الفقه اإلسالمي 

ر الثمن أو يقل بِأَنْ يكْثُ والَ يرد املبِيع بِغبن "قَال الدردير :"احلق يف اخليار" ال للبائع وال للمشتري، 
  .)2("عقالء، ولو خالف العادة بأن خرج عن معتاد الاجد

ومن مثة فإنه خيرج عن سلطة القاضي يف تعديل العقد أو إاءه بناء على ذلك، غري أم استثنوا 
  من ذلك حاالت حمدودة هي: 

  أن يقع الغنب الفاحش على مال وقف أو صيب.-1
 والفضويل والويل والشريك. املتصرف عن الغري كالوكيل-2

صلى (إذا كان االضطرار للجوع أو العطش حبي خيشى اهلالك مستندين يف ذلك إىل قوله  املضطر-3
 .)3("إذا ما بعت فقل ال خالبة": )اهللا عليه وآله وسلم

، إىل هؤالءرأي يف املذهب احلنفي، وقول للمالكية واحلنابلة والظاهرية ويذهب  وميثلهم :الفريق الثاين
يصاحبه، فله  ملالقول حبق املتعاقد املغبون غبنا فاحشا يف اخليار سواء صاحب العقد غرر أو تغرير أم 

صلى اهللا ( ، مستندين فيما ذهبوا إليه حبديث الرسولاملبيع بثمنه أو رده خبيار الغنباخليار باستبقاء 
الفاحش مطلقا أفىت به "إن الرد بالغنب  :قال الرملي احلنفي ،)4( »ضرار وال ضرر ال « عليه وسلم):

، ويف عدم التعادل بني العوضني واالختالل بينهما بصورة  )5(من علمائنا وأنه أرفق بالناس" كثري
                                                 

وما  398، ص6ج ،، مرجع سابقمواهب اجلليل: احلطاب. 142، ص5احملتار، مرجع السابق، جابن عابدين: رد  أنظر: -)1(
   بعدها.

  .140، ص3مرجع سابق، ج ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري :الدسوقي -) 2(
  .96ص :أنظر سبق خترجيه، -) 3(
كتاب . ابن ماجه يف سننه،1427رقم احلديث: ،باب القضاء يف املرفق كتاب األقضية،أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ:  -) 4(

  .2337رقم احلديث: باب من بىن يف حقه ما يضر جباره،األحكام، 
دار إحياء  -بال تغرير رسالة حتبري التحرير يف ابطال القضاء بالفسخ الفاحش-ابن عابدين: جمموعة رسائل ابن عابدين " -) 5(

  .67ص ، 2ج دس، لبنان، دط، بريوت، التراث العريب،
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ه بسبب مل يطلق احلق يف إاء العقد أو تعديل الفريق من الفقهاءفاحشة ضرر أكيد يلزم إزالته، وهذا 
إذ يشترط ملمارسة هذا احلق يف استخدام اخليار الشروط  ؛ضابطدون قيد أو الغنب ارد عن التغرير 

  : )1(التالية
  عدم علم العاقد املغبون وقت التعاقد بعدم تساوي العوضني.أوال: 

  ثانيا: أن يكون الغنب مما ال يتسامح الناس مبثله عادة.
استعمال العاقد املغبون حقه يف  -أو حبسب االصطالح الفقهي –رفع دعوى الغنب ثالثا: 

، وأن القصد من هذا الشرط هو ضمان استقرار املعامالت معرفته ملا وقع فيه من غنب، فور اخليار
  مهددا يف معاملته فترة طويلة. حبيث ال يبقى املتعاقد اآلخر
  لألسباب التالية: وأرجح الرأي الثاين

دخل معه يف لغريه ممن يما مينع استغالل العاقد الغابن  طعن بالغنب الفاحشيف تقرير حق الن إ- 1
   .بصورها املختلفة كما مينع من انتشار ظاهرة االستغاللاملعاملة من الضعفاء، 

ظلم للطرف املغبون يأباه الشرع ني على العوض اآلخر زيادة فاحشة إن يف زيادة أحد العوض- 2
ليها الغابن دون وجه حق أو حيث أن هذه الزيادة الفاحشة حصل ع ؛والعقل، والظلم حمرم شرعا

خصوصا إذا صاحبها جهل الطرف املغبون بوجود الغنب  فيكون الطرف املستفيد قد استغل  ،مقابل
، ال يعلم جهل املتعاقد اآلخر بذلكوحىت إن كان حسن النية و ،هذا الظرف ليغتين على غري وجه حق

وحىت إن متسك بذلك حبجة القوة امللزمة  ،ي منه أال يتمسك مبا ال يستحقهفإن مبدأ حسن النية يقتض

                                                 

ابن  .67ص ، 2ج سابق، مرجع، ابن عابدين: رسالة حتبري التحرير يف ابطال القضاء بالفسخ الفاحش بال تغريرأنظر:  -)1(
اإلنصاف يف معرفة الراجح من  :سليمانعالء الدين أبو احلسن علي بن  :املرداوي .363ص: ،7ج احمللى، مرجع سابق، :حزم

 :الكويت، اإلسالمية ونؤاألوقاف والش وزارة .وما بعدها 394، 4، دس، ج2م ن، طد  ،دار إحياء التراث العريب ،اخلالف
مبدأ الرضا  ي الدين علي القره داغي:يعلي حم .142ص ،31ج ،تد ،1ط ،مطابع دار الصفوة مصر ،املوسوعة الفقهية الكويتية

-168مرجع سابق، ص سلطة القاضي يف تعديل العقد،  :اخلطيب علي حممد. 742-742، ص2ج مرجع سابق،يف العقود، 
169         .  
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حيث أن قيقا للعدل الذي تقتضيه الشريعة؛ فإن من سلطة القاضي إزالة الغنب ورفع الظلم حت ،للعقد
ن يا أَيها الَّذي ﴿ هذا الغنب الفاحش يعترب أكل أموال الناس بالباطل املنهي عنه شرعا لقوله تعاىل:

كُمناضٍ مرت نةً عارجكُونَ تلِ إِلَّا أَنْ تاطبِالْب كُمنيب الَكُموأْكُلُوا أَموا لَا تن1(﴾آم(.   
   املصحوب بتغرير الفاحش سلطة القاضي يف تعديل العقد بسبب الغنب الفرع الثالث:

واستنتاج دور وسلطة القاضي ، ء يف حكم الغنب املصحوب بالتغريرالفقها أراءقبل التطرق إىل 
  التغرير. توضيح معىنالبد من الذي صاحبه تغرير،  يف تعديل العقد املشوب بالغنب

 :ته الدنيا أيويقال غر ، خدعه، وأطمعه يف الباطل، فيقال غره مبعىنيعين اخلداع :التغرير لغة:أوال
  . )2(ماال تعرف عاقبته ، والغرر:عته بزينتهاخد

مبِيع للْمشترِي ، كَأَنْ يوصف الْ: الْخطَرِأَيِ؛ الْغررِ في هو إِيقَاع الشخصِ :اصطالحاثانيا:التغرير 
ف الْمبِيعِ وص"َ: وقد عرفته جملة األحكام العدلية بأنه، )3(الْحقيقية لترغيبِه في الْعقْد صفَته بِغير

مبعىن إظهار الشيء مبظهر غري حقيقي مع إعطائه صفة ليست له  ؛)4( "صفَته الْحقيقيةللْمشترِي بِغيرِ 
  لكي يستثري رغبة الطرف اآلخر فيقدم على إبرام العقد.

واخلداع، واحليلة  ويتقارب معىن التغرير مبعاين عديدة يستعملها الفقه اإلسالمي كالتدليس،
  وهو الداللة على أن يف  ،تقريبا تتفق على معىن واحد متقاربا ـا...، لكن كلهـة وحنوهـواخلالب

  
  

                                                 

  .29النساء/ -)1(
  .11ص ،5ج ،مرجع سابق، مادة (غرر) ،ابن منظور: لسان العرب -) 2(
 ،11، جتد ،2كويتية، دار السالسل، الكويت،طالفقهية الاملوسوعة . 394أبو زهرة: املرجع السابق، صحممد  -)3(

  .158ص
  .264ص ،1ج املرجع السابق، :علي حيدر -) 4(
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مآرب  واالحتيال للوصول إىلواستعمال طرق النصب  وكتمانا حلقيقته، التصرف نوعا من التحايل
   )1(.غري مشروعة

الفقهاء فيه  التعرض حلكم الغنب الفاحش وآراء إن :ربتغري ثالثا:حكم الغنب الفاحش املصحوب
يؤدي بنا إىل استنتاج سلطة القاضي جتاه هذا النوع من العقود املشوبة بالغنب الفاحش مع التغرير، 

  فيما يلي: فريقني نستعرض موقفهما من املسألةإزاء هذا املوضوع انقسم الفقه اإلسالمي إىل 
املغبون يف هذه احلالة سواء أكان إىل القول حبق  وقد ذهب هؤالء ،)2(اجلمهوروميثله   :األول الفريق

والرضا به، مع حقه يف استرداد ما زيد يف الثمن بالنسبة  يف اخليار بني إمضاء العقد بائعا، أو مشتريا
  للمشتري، أو زيادة الثمن بالنسبة للبائع إىل  مثن املثل، أو فسخ العقد.

 ،به يف العقد احلق يف اخليارمبعىن أن للمغبون املغرر  ؛فنجد أن احلنفية يقولون بوجوب الرد
 لَّاوإ الدلَّالُ غره س، أَوكويفىت بِالرد إن غَره: أَي غر الْبائع الْمشتري، أو بالع:"...ابن عابدينقال 
وقال ابن عابدين كذلك :" وعلى هذا فتوانا وفتوى أكثر العلماء رفقا بالناس... وقال خري  . )3("فَال

  . )4(املتأخرون من احلنفية على الرد بالغنب مع الغرور"أمجع " :الرملي
                                                 

، فالتدليس ا؛ فنجد الفقهاء مييزون بينهابل جند بينها فروق ،، إال أا ليست مترادفةبالرغم من تقارب هذه املصطلحات-) 1(
مث يبيع واليذكر العيب للمشتري، أويقوم  ،خر، مبعىن أن يعلم البائع بالعيباملتعاقد اآليعرف بأنه: كتمان عيب املعقود عليه من 

:ويعترب  2/الفقرة86بتغطية العيب حىت يوهم املشتري عدمه. وهذا املعىن قريب مما نص عليه القانون املدين اجلزائري يف املادة :
املدلس عليه ما كان ليربم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه املالبسة.أما تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو مالبسة إذا ثبت أن 

حاشية  :بن عرفة الدسوقيا أما احليلة واخلدعة واخلالبة مبعىن واحد أنظر:، أضمره مع تزيني املفسدة له الغش فهو:إظهار خالف ما
-601، ص2القره داغي: املرجع السابق، جعلي حمي الدين علي   .169، ص3ج مرجع سابق، ،الدسوقي على الشرح الكبري

602.  
نظر يف ذلك،  أ واحلنابلة، وكثري من املالكية -يف الرأي الراجح  واحلنفية يف وجه يف تلقي لركبان، فهو قول الشافعية -) 2(

  .9السابق، ص قالامل الغنب يف العقود،: الشيخ علي اخلفيف
  .566ص ،4ج مرجع سابق، ،رد احملتار على الدر املختار :ابن عابدين -) 3(
" مرجع -رسالة حتبري التحرير يف ابطال القضاء بالفسخ الفاحش بال تغرير-جمموعة رسائل ابن عابدين " :ابن عابدين -) 4(

  .67:ص ،2ج سابق،
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، وبني ني عاملني بسعر السوق بعد مساومةأما املالكية فقد فرقوا بني العقود اليت متت بني طرف
فالنوع  ،تسلم له وأخربه جبهله أو استأمنهواس ،عقود متت بني شخصني أحدمها جاهل بسعر السوق

وهو ما - قال بعضهم بالرد، وقال بعضهم اآلخر بعدم الرد قوالن:األول إذا وقع فيه الغنب فيه 
  .)1(، أما النوع الثاين فليس فيه خالف مبعىن أن فيه الرد مطلقا- القول الثاينسأتعرض له يف 

يحرم تغرِير " ، قال املرداوي:يار يف كل غنب جاء نتيجة التغريرفقد أثبتوا اخل :أما احلنابلة
 بدون هجرأاست ىه حتوإِنْ دلَّس مستأجِر على مؤجرٍ وغريِ ...ا ليبذُل قرِيبا منهريكث ، بأن يسومهترٍمش

يثبت له اخليار إذا ، كما أم قالو :إذا قال العاقد عند عقده :''ال خالبة''، )2( "ثْلِأُجرة امل هالقيمة فل
، هذا وقد فيه ضعف يف عقله إذا كان صاحبه ال خيار له إال": خدعه أو غبنه، لكن قال بعضهم

   )3(."اشترط احلنابلة يف تأثري الغنب كون املغبون جاهال بالقيمة
وحيرم  " وأما الشافعية فقد أثبتوا اخليار يف وجه الغنب بالنسبة لتلقي الركبان، قال الشريازي:

وخيربهم بكساد ما معهم من املتاع ليغبنهم، ملا روى ابن عمر  وهو أن يتلقى القافلة ؛تلقى الركبان
ن ، وألقاألسواى أن تتلقى السلع حىت يهبط ا  )صلى اهللا عليه وسلم(اهللا عنه أن رسول اهللا  رضي

فإن دخلوا البلد فبان هلم الغنب كان هلم اخليار ملا روى أبو هريرة  ...،هذا تدليس وغرر فلم حيل
ال تلقوا اجللب، فمن تلقاها واشترى منهم  :"قال )صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا  اهللا عنه أن رضي

                                                 

  .141، ص3ج مرجع سابق، ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري :بن عرفة الدسوقيا -) 1(
  .398ص ،4ج، مرجع سابق، اإلنصاف :املرداوي -)2(

دار الكتب  ،كشاف القناع عن منت اإلقناع: منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس :البهوتى أنظر: -)3(
، شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي :مشس الدين حممد بن عبد اهللا :الزركشي. 213، ص3، د م ن، دط، دت، جالعلمية
  .10، ص2ج ،م2002 -هـ 1423، الكتب العلمية، بريوت، لبنان،د طدار ،عبد املنعم خليل إبراهيم :حتقيق
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غرهم ودلس عليهم فثبت هلم اخليار كما لو دلس عليهم  وألنه "،فصاحبه باخليار إذا أتى السوق
    .)1( )بعيب

وميثله بعض احلنفية، وبعض املالكية، والشافعية، ويذهب هؤالء إىل أنه ال أثر للغنب يف  : الثاين الفريق
وليس للمغبون يف احلالتني حق الرد أو االسترداد؛  العقد، وأن العقد يبقى على وضعه هذه احلالة على

مبعىن أنه ال جيوز أيضا للقاضي بأي حال أن يقوم  بتعديل العقد بسبب الغنب الفاحش، حىت وإن 
صاحبه غرر، وقد عللوا ملا ذهبوا إليه بالقول: بأن الغنب يف هذه احلالة قد جاء نتيجة لتقصري املغبون، 

والبحث قبل اإلقدام على الشراء ذا الثمن، فوجب أن يتحمل نتيجة إذ كان عليه واجب التحري 
  .)2(تقصريه وذلك بإلزامه  بالعقد

يتفقون مع أنصار مذهب احلرية الفردية يف تشددهم،  أصحاب هذا الرأي أنونالحظ 
ومعارضتهم ألي تدخل من قبل املشرع أو القاضي يف ملبدأ سلطان اإلرادة يف العقود،  وتعصبهم

  احتراما ملبدأ احلرية التعاقدية. د أو مراجعته بسبب الغنب أو غريهل العقتعدي
وال شك أن الرأي الراجح واألوىل باإلتباع هو الرأي األول، إذ بالرجوع إىل املبحث السابق 
الذي رجحت فيه الرأي القائل باحلق يف الطعن بالغنب الفاحش الذي مل يصاحبه تغرير ، فمن باب 

  هنا الرأي األول القائل حبق الطعن بالغنب أو احلق يف اخليار للمتعاقد املغبون بغرر.أوىل أن أرجح 
  سلطة القاضي يف تعديل العقد بسبب االستغاللالفرع الرابع: 

 مصطلح االستغالل، غري أنه عاجل أثاره ومسائله من خالل اجتاهاته مل يعرف الفقه اإلسالمي
مادي ، يقوم على عنصرين االستغالل من املنظور القانوين ن، أليف معاجلة الغنب اليت سبق ذكرها

وعنصر معنوي وهي  ، ويتجلى العنصر املادي يف قيمة املقدار الغنب الذي ينطوي عليه،ومعنوي

                                                 

دط، دت،  ،د م ن،دار الكتب العلمية ،املهذب يف فقة اإلمام الشافعي :أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف :الشريازي -)1(
  .63ص ،2ج

  وما بعدها. 8ص  سابق، مرجعالغنب يف العقود،  :الشيخ علي اخلفيف :أنظر -)2(
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يصطلح عليه قانونا الطيش البني  ، أو مااسة للطرف املغبون هلذا التعاقداستغالل احلالة أو احلاجة امل
  واهلوى اجلامح.

أن يتدخل يف جمال العقد عامة ميكن القول أنه للقاضي يف الشريعة اإلسالمية وكقاعدة 
وهذا هو األمر الغالب بسبب االستغالل، ومادام الفقه اإلسالمي مل يعرف ، اإلاءبالتعديل أو 

، فنجد العديد من حاالت تنطبق هو الشأن بالنسبة للقانون الوضعياالستغالل كنظرية متكاملة كما 
وقد جتلى اجلانب التطبيقي يف الفقه اإلسالمي  متت معاجلتها وفقا لنظرية الغنب، رية االستغاللعليها نظ
   )1( كاآليت: االستغالللعنصري 

حيث بينت  ؛فقد تناولته يف الفرع السابق :غنب:بالنسبة للجانب املادي لالستغالل واملتمثل يف الأوال
اجتاهات الفقهاء وأقواهلم يف مسائل الغنب وأحواله من الغنب اليسري إىل الغنب الفاحش ارد عن 

  .الغنب الفاحش الذي يصاحبه تغرير وأخريا ،التغرير
أساسا يف استغالل ما يف أحد املتعاقدين  واملتمثل ،أما بالنسبة للجانب املعنوي لنظرية االستغاللثانيا:

نظرا لوقوعه حتت طائلة ظرف مؤثر جيعله يتعاقد دون أن يفكر يف عواقب وآثار  ،سيمن ضعف نف
، فيمكن أن جند له سندا ومرجعا يف نظرية انونا الطيش البني واهلوى اجلامحالعقد أو ما اصطلح عليه ق

  وسأحاول توضيح ذلك فيما يأيت: ،الغنب كذلك
واليت  ،وهي احلالة النفسية اليت يكون عليها املتعاقد املغبون ،بالنسبة للطيش البني واهلوى اجلامح_ 1

ائل بأن الغنب جتعله يربم تصرفات بغنب فاحش ، فنجد احلل يف الفقه اإلسالمي يكمن يف اإلجتاه الق
  .موجب للخيار مطلقا

فيما  هل، واتضح الثمن وكان املشتري غبيا ال يعرفإذا غرر البائع باملشتري يف  :_بالنسبة للتغرير2
بعد أن الثمن الذي اشترى به السلعة ووافقه البائع فيها كان أكثر من مثنها املتعارف عليه ، فإن من 

                                                 

  .756-755، ص2علي حمي الدين علي القره داغي: املرجع السابق، ج -) 1(
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يف الفقه  –خيار الغنب  –حقه حينئذ أن يرفع دعوى الغنب مبا له من خيار يسمى اصطالحا 
احلنفي حول  وقد ورد يف الفقه اإلسالمي، يستطيع القاضي مبوجب ذلك أن يعدل العقد أو ينهيه،

 تغرير البائعِ يل والوصي ويف صورةكت يف صورة الوبوهو يث، وخيار الغنبِ"  :قول احلموي ذلك
 يساويه فاشتراه مغترا بقوله إِنهه ذا الثمن فرائع: اشتبى غَبنا لَا يعرف فقال الترشبأن كان امل ياملشتر

  )1("غبنِفله خيار ال
ه ءذلك من خالل بيع املضطر وشرا، ومللحة للمتعاقد أو حالة االضطراراحلاجة ا_ الغنب باستغالل 3 

االجتاه فاحلل يف الفقه اإلسالمي جنده عند  ،معينة اليوجد نظري هلا عند غريه كأن حيتاج إىل سلعة
حيث أن بيع  ؛)2(االضطرار، كما أن هلا حال آخر أيضا على ضوء نظرية القائل بأثر الغنب مطلقا

أن  « :م أمحد وغريهدان عند الفقهاء ال سيما احلنفية واملالكية، فقد روى اإلمار وشراءه فاساملضط
 ،دوشراؤه فاس ربيع املضط، قال ابن عابدين :" )3( »النيب (صلى اهللا عليه وسلم ) ى عن بيع املضطر

، ثريكا بأكثر من مثنها بإلَّ بائعا اليعهبِي راب أو لباس أو غريها والش هو أن يضطَر الرجلُ إىل طعام أو
 أي بأن اُضطُر إىل بيع شيء من ماله ومل ؛كذلك يف الشراء منه: أي من املضطر مثال لبيع املضطرو
يفَاِء لإِ ماله عِما لو ألزمه القاضي ببي :ومثاله ،رض املشتري إال بشرائه بدون مثن املثل بغبن فاحشي
  . )4( "نهيد
، فاحلل آلخر هذا األمر فيبيعه بغنب فاحش، فيستغل الطرف ابالشيء املراد التعامل فيهخلربة _عدم ا4

، باإلضافة إىل معاجلة الفقه اإلسالمي ا يف حق الطرف املغبون يف اخلياريف الفقه اإلسالمي جنده دائم

                                                 

دار  ،غمز عيون البصائر يف شرح األشباه والنظائر :شهاب الدين احلسيين احلنفي أبو العباس أمحد بن حممد مكي :احلموي -)1(
  .442، ص3، جم1985 -هـ 1405، 1ط د م ن، ،الكتب العلمية

  .756، ص2علي حمي الدين علي القره داغي: املرجع السابق، ج -) 2(

يف  ابن أيب شيبة يف مصنفه، كتاب البيوع واألقضية، . 2987باب يف بيع املضطر، احلديث رقم: أخرجه أبو داود يف سننه، -)3(
  .20284اء من املضطر، احلديث رقم: الشر

  .59ص ،5ج ،، مرجع سابقاملختاررد احملتار على الدر  :ابن عابدين -) 4(
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تيم بعد البلوغ إال هذا املوضوع من أساسه من خالل إلزام الويل أو الوصي عدم إعطاء األموال إىل الي
فإن فقه اإلمامني مالك وأمحد قد عاجل هذه  ،واالمتحان، باإلضافة إىل هذه احللولبعد االختبار 

  . )2(حيث أثبتا اخليار ملن كان جاهال بسعر السوق ،)1(املسألة من خالل عقد االسترسال واالستئمان
 لنافع من الضار واجليد من الرديءحبيث يكون الشخص غري قادر على متييز ا :_ ضعف اإلدراك5

يار ، فاحلل يكمن يف خم معه عقدا يغبنه فيه غبنا فاحشافيستغل شخص آخر هذا النقص فيه، ويرب
حيث بإمكانه املطالبة بفسخ العقد، باإلضافة إىل إمكانية احلجر على  الغنب املمنوح للطرف املغبون؛

فئة تصرفات ذوي  مكان إدخاله حتت تسمية أو،كما أنه باإلذا الشخص إن وصل إىل فقد التمييزه
، التعاقد بقوهلم: (( الخالبة )) ذلك أثناء االذين بإمكام التمسك باخليار مطلقا إذا اشترطوالغفلة 

إذا  « ):الرسول (صلى اهللا عليه وسلم ليه الفقه اإلسالمي هو حديثإوسند هذا احلل الذي ذهب 
  . )3( »بايعت فقل ال خالبة 

هذا العرض املوجز يتضح أن الفقه اإلسالمي يتضمن أو حيتوي على تنظيم صور  من خالل
ويتبني لنا أو يف طيشه ورعونته )  يف حاجته، ، أو( استغالل العاقد يف عدم خربته فةاالستغالل املختل

  .من خالل نظرية الغنب وبعض النظريات األخرى الفقه اإلسالمي مسائل االستغالل  كيف عاجل

                                                 

عقد االسترسال واالستئمان واالستسالم مبعىن واحد يف عرف الفقهاء الذين قالوا به و مراده: أن يكشف الشخص املقدم -) 1(
 ويستنصحه ويقبل نصحه فيضع ثقته عليه ، فيبني له أن ال دراية له فيما هو مقدم عليه،و الشراء أو حنومها للعاقد اآلخرعلى البيع أ

عقد قال به املالكية واحلنابلة فيتم العقد بينهما على هذا األساس، وهذا ال أويشتري مبا تبيع به الناس أو تشتري، فيطاب أن يبيع منه
، 1، أنظر: علي حمي الدين علي القره داغي: املرجع السابق، جش أو خيانة، حىت مبجرد الكذب فيهوأثبتوا فيه اخليار بأي غ

  .    653-652ص

   .757، ص2علي حمي الدين علي القره داغي:نفس املرجع، ج -) 2(

  .96سبق خترجيه، أنظر ص) 3(
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 وعليه ميكننا القول بأن سلطة القاضي جتاه العقد املشوب باستغالل تكون مشاة متاما حلالة 
وذلك حىت  ،قاضي التدخل وفرض سلطته بالتعديلإذ بإمكان ال ،العقود الواقعة حتت طائلة الغنب

  يتحقق التعادل بني األخذ والعطاء بصورة حتقق العدل بني أطراف العقد.
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  سلطة القاضي يف تعديل الشروط التعسفية يف عقد اإلذعان  :الفصل الثاين
 عليها وخدمات تسيطر لسلع العقود من أنواع روظه والتكنولوجي االقتصادي التطور أفرز

 أن مع ،ةاملؤسس هذه يف إال السلعة أو اخلدمة جند فال غريها، دون ما ملؤسسة متنحها أو احلكومات

 تلكتفرض ف عنها، االستغناء ميكن ال اليت ،احلديثة احلياة ضروريات من واخلدمات السلع تلك

 يستطيع وال ،دالعقو لتلك لالنضمام مضطراً نفسه القابل وجيد ،اهاترواألسعار اليت  الشروط املؤسسة

 تلك ومن للعقد، انضمامه بعد الشروط تلك بأحد يفاجأ وقد ،نالثم أو الشروط يف املناقشة أو التغيري

  .الناس بني متداوالً املصطلح هذا وأصبح )،اإلذعان عقودن (القانو أهل عليه أطلق ما العقود
الفقهاء القانونيني يف تكييف هذا الصنف من العقود، أهي عقود حقيقية؟  وقد اختلفت أنظار

هل  ،تبعاً لذلك يف كيفية معاجلة الشروط التعسفية الواردة فيها أم أا مراكز قانونية منظمة؟ واختلفوا
"العقد شريعة املتعاقدين"؟ أو يتدخل القضاء لتعديل الشروط التعسفية، أو إلغائها،  :تطبق عليها قاعدة

الذي سوف أخصص له  ، هذا ماسأحاول اإلجابة عنه يف هذا الفصل،أو التخفيف من حدة تعسفها؟
  ا يلي: مبحثني كم

   سلطة القاضي يف تعديل الشروط التعسفية يف عقد اإلذعان األول:املبحث 
  يف القانون املدين اجلزائري.                                  

   سلطة القاضي يف تعديل الشروط التعسفية يف عقد اإلذعان الثاين:املبحث 
  يف الفقه اإلسالمي.
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  يف القانون يف تعديل الشروط التعسفية يف عقد اإلذعانسلطة القاضي املبحث األول : 

قد  ،رية األفراد واملؤسسات يف حتديد شروط التعاقد وفقا ملبدأ سلطان اإلرادةالقول حبإن 
لذلك جند أن  قة التعاقدية وظلمه للطرف الضعيف؛يؤدي إىل نوع من تعسف الطرف القوي يف العال

وحتقيق التوازن بني املتعاقدين عندما  املشرع يف خمتلف الدول تدخل حلماية الضعيف من عنت القوي،
كما هو الشأن يف عقود اإلذعان، وفضال عن  ،تؤدي الظروف االقتصادية واالجتماعية إىل اختالله

، أو أن يعفي الطرف العقدط التعسفية اليت قد يشملها ذلك مينح املشرع القاضي سلطة تعديل الشرو
، هذا ما سأوضحه يف هذا املبحث من خالل ق م ج) 110( ن منها وفق ما تقتضيه املادة:ذعامل

  املطالب التالية:
  ماهية عقد اإلذعان  :املطلب األول

لنصوص القانونية اليت نظم ا املشرع عقد اإلذعان، مث تعريف ايتناول هذا املطلب استعراض 
اخلالف الفقهي املثار حول سلطة القاضي اإلذعان، يليه ، فتسمية عقد واصطالحااإلذعان لغة 

 ، وأخريا اخلصائص املميزة لعقد اإلذعان.كوسيلة حلماية الطرف املذعن

  : النصوص القانونية الفرع األول
  وبني حكم عقد اإلذعان يف املواد التالية:  ،لقد عاجل القانون املدين اجلزائري نظرية اإلذعان

" حيصل القبول يف عقود اإلذعان مبجرد التسليم لشروط مقررة يضعها املوجب وال  :)70املادة ( -
) من القانون املدين املصري الذي اقتبست منها العديد 100يقبل مناقشة فيها " ومصدر النص املادة (

  من قوانني الدول العربية النص اخلاص مبفهوم عقود اإلذعان.
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وكان قد تضمن شروطا  يلي: "إذا مت العقد بطريق اإلذعان، جاء نصها كما) حيث 110املادة (-
وذلك وفقا ملا تقضي  جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف املذعن منها، ،تعسفية

  )1(به العدالة، ويقع باطال كل اتفاق على خالف ذلك "
كاآليت: " غري أنه ال جيوز أن يكون  )112/2وخبصوص التفسري يف عقود اإلذعان جاء نص املادة (-

  )2(.تأويل العبارات الغامضة يف عقود اإلذعان ضارا مبصلحة الطرف املُذعن"

قاضي عقد اإلذعان حبكم خاص يعترب استثناء من األصل ال ةوقد حرص املشرع على معاجل
عقد تعديل موضوع ال، وما تقتضيه القاعدة من عدم تدخل القاضي يف بأن: "العقد شريعة املتعاقدين"

منته النصوص اخلاصة بعقد إذ مبوجب احلكم الذي تض؛ ، وذلك احتراما إلرادة املتعاقدينأو إلغائه
  قد خول القاضي سلطة تعديل الشروط التعسفية أو إعفاء الطرف املذعن منها. ،اإلذعان

  اإلذعان تعريف عقد  :الفرع الثاين
 ومنه انقاد، إذا الرجل أذعن يقال االنقياد، واإلذعان ذعناً، يذعن ذعن من: أوال:اإلذعان يف اللغة

 إِليه يأْتوا اْحلق لَهم يكُن وإن قال تعاىل:﴿ .لصاحبها منقادة، الرأس سلسة أي مذعان ناقة

   .)3(﴾مذعنني
وأذعن الرجل  ،النقيادا :اإلذعان هو اإلسراع مع الطاعة، واإلذعان" :قال يف لسان العرب

 للحق، اإلذعان ، ويعين كذلك:أذعن خضع وذل"يف خمتار الصحاح:  وورد ،"انقاد وسلس
  . )4( "اإلقرار هو به واالعتراف

                                                 

  ) من القانون املدين املصري.149يقابلها نص املادة ( -) 1(
يتعلق مبوضوع سلطة ، كونه النص القانوين مستبعد من الدراسةهذا  ) من القانون املدين املصري.151يقابلها نص املادة (-) 2(

  القاضي يف تفسري العقد.
  .49النور/-) 3(
  .112خمتار الصحاح، مرجع سابق، ص الرازي: .172ص ،13ج مرجع سابق،لسان العرب،  ابن منظور: -) 4(
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 واإلقرار الطاعة مع بسرعة االنقياد يعين: اللغة يف اإلذعان أن إىل خنلص سبق ما خالل ومن

  .واخلضوع االنقياد هو البحث طبيعة مع يتناسب الذي واملعىن ،واخلضوع
   االصطالح::اإلذعان يف ثانيا

  أذكر منها مايلي: عرف تعاريف عديدة،
  .)1("ميليه املوجب ملا إذعان ردجم  القبول فيه يكون الذي العقد"  :عرفه الدكتور السنهوري بقوله-
دراسة فقهية –وعرفه الدكتور عبد املنعم فرج الصده يف رسالته: (عقود اإلذعان يف القانون املصري -

 ، بشروط مقررة يضعها الطرف اآلخر"العقد الذي يسلم فيه أحد الطرفني بأنه: - ومقارنةوقضائية 
تكون حمل احتكار قانوين أو فعلي،  ،و مرافق ضروريةوذلك فيما يتعلق بسلع أ ،وال يسمح مبناقشتها

    )2(أو تكون املنافسة حمدودة النطاق بشأا."
" عقد اإلذعان هو ذلك العقد الذي يعد فيه املوجب  ويقترح األستاذ حمفوظ لعشب التعريف التايل:-

ذو االحتكار القانوين أو الفعلي شروطا حمددة غري قابلة للتعديل أو املناقشة ،ويوجهها إىل اجلمهور 
   )3(بصورة دائمة بقصد االنضمام إليه ،ويعرض مبوجبها سلعة أو خدمة معينة"

القابل بشروط مقررة يضعها املوجب، وال يقبل وعليه فإن اإلذعان هو العقد الذي يسلم فيه 
 مناقشة فيها، والقابل إما أن يسلم بتلك الشروط ويقبل ا، أو أن ال يتعاقد، وملا كان القابل يف

عنه، فهو مضطر إىل القبول، فرضاؤه موجود، ولكنه مفروض  حاجة إىل التعاقد على شيء ال غىن

                                                 

، 2، ج1998اجلديدة،  2بريوت، لبنان، ط عبد الرزاق أمحد السنهوري: نظرية العقد، منشورات احلليب احلقوقية، -)1(
  .279ص

  .77مرجع سابق، ص عقود اإلذعان،  :عبد املنعم فرج الصدة -)2(
، ةرسالة ماجستري يف قانون العقود واملسؤولي عقد اإلذعان يف القانون املدين اجلزائري واملقارن، لعشب حمفوظ بن حامد: -)3(

  .27ص ،1983 األستاذ الدكتور حممد حسنني، معهد احلقوق، جامعة اجلزائر، إشراف:
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املعروف يف عيوب  إن هذا الضرب من اإلكراه ليس هوذلك:  "يف  ويقول الفقيه السنهوري، عليه
  .)1(اإلرادة، بل هو إكراه متصل بعوامل اقتصادية أكثر منه متصال بعوامل نفسية"

 الطرف وإضعاف لصاحله شروط وضع يف وتفرده املوجب الطرف قوة التعريفات هذه تؤكدو

  .اآلخر
  تسمية عقود اإلذعان الفرع الثالث:
، معينة وشروط خصائص حتكمها التفاقيات نتيجة جاء حديث، غريب مصطلح اإلذعان عقود

وأول من ابتدع هذه التسمية  الفرنسي، القانون يف(Contrats d’adhésion)  االنضمام بعقود وتسمى
   )2( أمران: يالحظ على هذه التسميةو األستاذ:(سايل) يف كتابه(عن إعالن اإلرادة يف العمل القانوين)،

، فتعبري " عقود االنضمام" يبعث على الظن عقد بذات الوسيلة اليت ا يتكونأا ختلط ال األمر األول:
وقيل: حبيث يكون قولنا عقد االنضمام كما ل ؛تفاقا من نوع خاص يسمى " انضمام"خطأ أن هناك ا

انفراد لكان هلا على ، واحلقيقة أن املسألة تتعلق بعقود لو تناولنا كال منها ...قد اإلجيارعقد البيع ع
، وذلك االنعقاد، وهي كيفية توافقها يف كيفية تسميات خاصة، ولكن جيمع بينها طابع مشترك

 )Dereux( ديريه  ، لذا جند الفقيهالذي يصدره الطرف اآلخربانضمام أحد الطرفني إىل اإلجياب 
  ".  (Contrats par adhésion)، فرأى أن تسمى :" عقود باالنضمام يوجه انتقادا هلذه التسمية

، فقد يقع االنضمام دون أن يتوفر فيه معىن اإلذعان أن االنضمام أعم من اإلذعان :األمر الثاين
فهو انضمام عن رضا  كربى،، كما يف حالة البيوع بأسعار حمددة اليت تقوم ا احملال الخوالرضو
  .نضمام الحيد من احلرية التعاقديةا ،واختيار

  

                                                 

  . 279ص  مرجع سابق، نظرية العقد،: السنهوري -) 1(
  . 77مرجع سابق، ص عقود اإلذعان،  :عبد املنعم فرج الصدة -)2(
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إال أن الفقه فضل االحتفاظ ا ملا  ،من نقد ( اإلذعان) ما وجه إىل هذه التسمية مورغ
   )1(كسبته من قوة العادة.

ة اليت تدور حوهلا " هي الفكر وفكرة اإلذعان كما يرى الدكتور عبد املنعم فرج الصدة:
ليست جمرد طريقة ، واملسألة يف رأيه كون أساسا ملضمون النظرية ومداهاويرى أن ت ،نظرية اإلذعان

تسليم بأمر ال ، وأن يكون هناك وإمنا إىل جانب ذلك، جيب أن يتوافر اإلذعان والرضوخ للتعاقد،
  )2(، إال أن يتصرف على وجه معني ومع شخص معني ".حيلة للمتعاقد فيه

ويقال أن من أطلق هذه  ،سمية عقود التسليم بعقود اإلذعانوقد جرى الفقه املصري على ت
 يف االسم انتشر مث ،)3(ملا يشعر به هذا التعبري من معىن االضطرار والقبول  السنهوري التسمية الفقيه

 دون العقد على يوافق القابل ألن ؛)موافقة عقد( اللبناين القانون يف العقد هذا ويسمى والفقه، القانون
 يقدم كان إذا عليه يطلق كما املساومة، على يقوم الذي التراضي عقد ويقابله مناقشة، أو منافسة

  .الطبيعية االحتكارات أو العامة املرافق عقد للجمهور أمهية ذات وأنشطة خدمات
ومن أمثلة عقود اإلذعان العقود الصادرة من  شركات االحتكار والسلع الضرورية واملصانع 

والطائرات  ( عقد النقل بالسكك احلديدية والبواخر ى اليت حتتكر العمل والعمال مثل:الكرب
والسيارات العامة ، وعقد التأمني (حيث يقتصر دور العميل على  التوقيع يف أسفل املطبوعة)، وعقد 
االشتراك يف املياه والكهرباء والغاز واهلاتف واألنترنت...، ففي هذه العقود يعرض املوجب إجيابه 

نه يتعاقد مع حمتكر لسلعه، أو بصورة حامسة ال تقبل النقاش، وال مناص للطرف اآلخر من القبول، أل
ة، أما ، بشرط أن تكون هذه العقود أو اخلدمات حمتكرة من جهة واحد)4(مرفق من ضروريات احلياة

                                                 

  .77مرجع سابق، ص عقود اإلذعان،  :عبد املنعم فرج الصدة-)1(
  . 79ص  رجع سابق،نفس امل -)2(
  .279ص  مرجع سابق، نظرية العقد، السنهوري، -)3(
 ،1992)، سنة:3-1األردن، العدد( ،جملة نقابة احملامني سلطة القاضي يف تعديل العقود،: وحيد الدين سوار حممد -)4(

  .125ص
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، فإن االشتراك والتعاقد ت عديدة تنافسية تقدم هذه اخلدمة، ووجدت شركاإذا افتقدت هلذه اخلاصية
  معها اليعد من قبيل عقود اإلذعان.

  كوسيلة حلماية الطرف املذعن سلطة القاضيحول  املثارالفقهي اخلالف  :الرابعالفرع 
ومضموا  ق م ج) العناصر األساسية لسريان هذه السلطة احلمائية،110لقد وضعت املادة:(

ومعيارها والطبيعة القانونية للحماية اليت يوفرها هذا االستثناء، وقبل تناول هذه النقاط بالدراسة ال بد 
  رض للخالف الفقهي الذي ثار حول هذا االستثناء كوسيلة حلماية الطرف املذعن.لنا من التع

حيث ينتقد البعض توجه املشرع إىل التوسع يف محاية الطرف املذعن، عن طريق إعطاء القاضي 
ألم يعتقدون أن ذلك يتضمن إعطاء  بل وإهدارها بدون أي عقد، سلطة تعديل الشروط التعاقدية،

واليت هي تفسري العقد للبحث عن النية ؛ رج عن حدود مهمته العادية واملألوفةالقاضي سلطة خت
املشتركة للمتعاقدين وإزالة ما يكون عالقا ا من غموض أو لبس إىل حد تعديل الشروط التعسفية أو 

  .)1(اإلعفاء منها
بأن إعطاء هذه السلطة للقاضي يطلق   ويربر هذا الرأي رفضه للتوسع يف محاية الطرف املذعن،

 كلذلك أن األفراد عندما يتعاقدون يعرف من االستقرار املطلوب للمعامالت، يده يف التحكم وينال 
وإذا كان للقاضي أن يعدل من هذه  ،متعاقد مقدما اآلثار اليت ينتجها عقده، فيعرف حقوقه وواجباته

اء حبلول املعامالت، باإلضافة إىل خروج القض احلقوق والواجبات، فإن ذلك يؤدي إىل اضطراب
  .)2(لعدم وجود معايري حمددة لصفة التعسف يف الشرطخمتلفة للمسألة الواحدة 

                                                 

ية للطرف املذعن يف عقود : احلماية القانونالسباتني حممد . خالد215-214:ص املرجع السابق،: عبد الفتاح عبد الباقي  -)1(
  .126 ص فلسطني، جامعة القدس، رسالة ماجستري،كلية احلقوق، ،اإلذعان

  .126-125، ص : نفس املرجعلد  السباتنيخا -) 2(
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عدم صحة هذا النقد ويعترب توجه املشرع حلماية الطرف  )1(يف حني يرى البعض اآلخر
لعامل احلديث، ويتفق مع الضعيف يف عقود اإلذعان أمرا حممودا ومتماشيا مع تطور التشريعات يف ا

  التغريات االقتصادية واالجتماعية يف اتمع املعاصر.
حيث يرد الدكتور حسن عبد الباسط مجيعي على ما استند إليه أنصار الرأي  املتقدم من أن 
هذه السلطة تعد خروجا على القواعد العامة يف التفسري بالقول بأن: "املشرع هو صاحب احلق يف 

اخلروج  عن أحكام القواعد العامة وفقا للتغريات والظروف املستجدة اليت تقتضي  تقدير ضرورات
ذلك، ومما ال شك فيه أن خضوع الطرف املذعن يف عقود اإلذعان وعدم قدرته على مناقشة شروط 

  .)2(العقد يعد مربرا كافيا للخروج عن حكم املبادئ العامة يف عقود اإلذعان"
 وازن قد اختل قبل تدخل قاضي املوضوع الذي سيجيء بدوره رد عليهم أيضا بأن التوي

إلعادة هذا التوازن إىل وضعه الطبيعي برفع  التعسف الذي شاب الشرط، وأما عن سالمة العالقات 
رد من حسن النية والعدالة، وأنه جيب االقتصادية فإن هذه العالقات تقوم على مبادئ أخالقية 

 ، فإن رقابة احملكمة العلياها، وأما عن  التحكم بالنسبة لقاضي املوضوعاملتعاقدين إليها إذا احنرفا عن
  .)3(سوف تضع حدا  هلذا التحكم إن وجد"

ذلك  هو األصوب، ما ذهب إليه الفريق الثاين من تأييد منح القاضي مثل هذه السلطة أرى أنو
أن منح هذه السلطة للقاضي أوىل من ترك الطرف املذعن حتت رمحة املوجب، خاصة وأن القاضي 
هو شخص خمتص وحمايد يستطيع بنظرته املوضوعية املوازنة بني مصلحة طريف العقد، وأن يرى أين 

ذعن، يقع التعسف ويستطيع حبسه القانوين وباستعانته بأهل اخلربة واالختصاص أن يسعف الطرف امل

                                                 

أثر عدم التكافؤ بني املتعاقدين على  :. حسن عبد الباسط مجيعي262 ص مرجع سابق،: تفسري العقد، عبد احلكم فودة -) 1(
  .265ص ،1991-1990، القاهرة، د ط، دار النهضة العربية شروط العقد،

  .247،  ص نفس املرجععبد الباسط مجيعي، حسن  -) 2(
  .127املرجع السابق، ص  خالد السباتني، -) 3(
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مة العليا تتكفل فإن رقابة احملك ،أما عن اخلوف من حتكم القضاة وعدم توحده يف املسألة الواحدة
  بتجنب هذا اخلوف.

  خصائص عقد اإلذعانالفرع اخلامس:
   )1( يتبني مما تقدم أن عقود اإلذعان ال تكون إال يف دائرة معينة حتددها اخلصائص اآلتية:

التعاقد يف موقع اقتصادي خوله احتكارا قانونيا أو فعليا يعطيه الغلبة جيب أن يكون أحد طريف -1
أو على األقل سيطرته عليها سيطرة جتعل  القتصادية بشكل واضح ومستمر مع من يتعاقد معه،ا

قدرة على ال" :فاالحتكار يعين ؛املنافسة فيها حمدودة النطاق بالنسبة للموجب بسبب تفوقه االقتصادي
نظرا ألنه لن جيد بديال  ،قداالعقد مع التيقن من عدم انصراف املتعاقد اآلخر عند التعفرض شروط 

  .)2(ولن يتمكن من احلصول على حمل التعاقد بشروط خمتلفة عما يفرضه عليه" ،عن املتعاقد احملتكر
ن أن أن يتعلق العقد بسلع أو مرافق تعد من الضروريات األساسية اليت ال ميكن للمتعاقد املذع -2

حيث ال يكون  ؛تبط هذا  العنصر بالعنصر السابقيصرف النظر عنها أو عن التعاقد بشأا، وير
وإمنا يلزم باإلضافة هلذا االحتكار أن  ،االحتكار إال بشأن سلعة أو خدمة ال ميكن االستغناء عنها
الء االستغناء عنها حبيث ال يستطيع هؤ يتوافر للسلعة أو اخلدمة حمل التعامل وصف الضرورة األولية،

  .يف حيام دون أن يلحقهم أذى ومشقة
فاملوجب يعرض إجيابه للكافة عموما دون متييز بينهم، ر اإلجياب عاما ويف قالب منوذجي، أن يصد-3

وشروطه واحدة للجميع، ويغلب أن يكون اإلجياب معلنا كتابة، أي بصيغة مناذج عقدية، وأن تكون 

                                                 

. حممد شريف 27لعشب حمفوظ: املرجع السابق، ص: .139مرجع سابق، ص عقود اإلذعان،  عبد املنعم فرج الصدة، -) 1(
نظرية : السنهوري .وما بعدها 48، ص2007دط، ، القاهرة،قود اإلذعان، دار النهضة العربيةعبد الرمحن أمحد عبد الرمحن: ع

العدل (تصدر عن وزارة  جملة اإلسالمي، الفقه يف اإلذعان عقود :نزيه كمال محاد .وما بعدها 280ص مرجع سابق، العقد،
 104ص  املرجع السابق،: عبد الباسط مجيعي حسن .58-57ص ،هـ1425شوال  ،24ع، العدل اململكة العربية السعودية)

  .وما بعدها
  .104، ص : نفس املرجععبد الباسط مجيعي حسن  -) 2(
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اقد اآلخر فإما أن يقبلها الع ،العقد من مصلحة الطرف القوي أي املوجبغالبية الشروط الواردة يف 
لذلك جيب أن نالحظ أن اإلجياب العام والدائم ليس قاصرا على عقود أو يرفضها ككل،  برمتها

اإلذعان، فالبيع بأسعار حمددة يف احملالت الكربى والبيع باملزاد بقائمة شروط معينة مها من البيوع اليت 
   ها اإلجياب عاما وال تعترب من عقود اإلذعان.يصدر في

وبالتايل جيب أن تتوافر كل اخلصائص السابقة العتبار العقد من عقود اإلذعان، فإن مل تتوافر جمتمعة 
  ال يعترب العقد داخال ضمن عقود اإلذعان.

 لقبوله طرفيه أحد يضطر الذي العقدك مما تقدم نستطيع أن نعرف عقد اإلذعان بأنه ذل 
العقد حمل احتكار بشروط معدة سلفا يضعها الطرف اآلخر وال يسمح مبناقشتها، ويكون موضوع 

  .قانوين أو فعلي
   الطبيعة القانونية لعقد اإلذعاناملطلب الثاين  

ار عقد لقد كان من شأن إذعان الطرف الضعيف إلرادة الطرف القوي ورضوخه ملشيئته أن أث
وبالتايل خيضع ألحكام  ،أي توافق إرادتني؛ هل هو عقد طبيعي جدال كبريا حول طبيعتهاإلذعان 

ه إرادة املوجب وبالتايل ال خيضع ملا ختضع له العقود من ؤالعقود، أم أنه مركز قانوين منظم تنش
  قواعد، وإخضاعه لقواعد خاصة باملراكز القانونية.

ق يرى أن عقود اإلذعان فري :لذلك انقسم الفقه يف طبيعة عقود اإلذعان إىل فريقني رئيسيني
 هذين الرأينيأتناول ليست عقودا حقيقية، ويذهب فريق آخر إىل أا ال ختتلف عن سائر العقود، 

  :فيما يلي
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حيث يقولون أن العقد  ؛على عقود اإلذعان طبيعتها العقديةأنصار هذا الفريق ينكر  )1(:الفريق األول
عن حرية واختيار، أما هنا فالقبول جمرد إذعان ورضوخ، وكل من احلرية واالختيار ال  توافق إرادتني

تتوافر يف هذه النماذج من التعاقدات، وبالتايل خترج عن نطاق العقود؛ واعترب هؤالء عقود اإلذعان 
  إىل العقد. ه إرادة املوجب املنفردة نطاقا أقرب إىل القانون أو الالئحة منهؤمركزا قانونيا منظما تنش

به هذا العقد من انعدام املساواة بني طرفيه وانعدام حرية  يتميزوقد استندوا يف ذلك إىل ما 
وقد أرادوا بتكييفهم العقد على النحو السابق  ،املناقشة وقبول الطرف املُذعن ورضوخه للطرف اآلخر

ولكن له العقود من قواعد، ذها ملا ختضع أن يصلوا إىل عدم إخضاع عقود اإلذعان يف تفسريها وتنفي
ختضع لقواعد خاصة بتفسري القانون وتطبيقه، فال يفسر عقد اإلذعان بقصد البحث عن النية املشتركة 
للمتعاقدين، وإمنا جيب أن يقتصر التفسري على إرادة من وضع شروط العقد ذلك الذي أذعن له 

  دالة.الطرف اآلخر، وجيب من ناحية أخرى تطبيقه وفقا ملقتضيات الع
ر ثالثة خترجها من فإن عقود اإلذعان تقوم وتتميز باجتماع عناص الفريق وطبقا ملفهوم هذا

  )2( ، وتتمثل هذه العناصر فيما يأيت:النطاق العقدي
  
  
  

                                                 

نظرية  :السنهوريأنظر:  –ريو هو الفقيه و  معظمهم من فقهاء القانون العام  وعلى رأسهم األستاذ سايل والعميد  دجييه -) 1(
املرجع  . حمفوظ لعشب:139مرجع سابق، ص عقود اإلذعان،  :. عبد املنعم فرج الصدة283ص، 1ج مرجع سابق، العقد،

اجلامعة  رسالة ماجستري، قاعدة العقد شريعة املتعاقدين واالستثناءات اليت ترد عليها، وفيق علي املقابلة: وما بعدها. 31ص السابق،
 لية احلقوق،ك رسالة دكتوراه، -دراسة مقارنة–التفاوض على العقد :. رجب كرمي عبد الاله142، ص1994،عمان األردنية،

  وما بعدها. 180، ص2000القاهرة،  جامعة
دار الفكر اجلامعي،  ،-دراسة مقارنة–حسين حممود عبد الدامي: العقود االحتكارية بني الفقه اإلسالمي والقانون املدين  -) 2(

  وما بعدها. 60ص ،2007، 1ط مصر، اإلسكندرية،
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   العمومية:عنصر أوال 
أو بعبارة أدق بصفة املشارطة، فيلزم فيها  يرتبط هذا العنصر بصفة اإلجياب يف عقود اإلذعان،

وتكون بنفس العبارات أو إىل فئة حمددة بصفاا ال بذاا،  العموم؛ مبعىن أن توجه إىل عموم اجلمهور
  .وذات الشروط، وتتصف باالستمرارية مدة معينة

الربيد أو ، واإلجياب بالتعاقد مع مصلحة ب يف عقد النقل بوسائله املختلفةاإلجيا ومن أمثلة ذلك:
  .   )1(، واإلجياب يف عقد التأمني مبقتضى عقد منوذجيشركات الغاز والكهرباء

يف كل هذه األمثلة ووفقا هلذا الرأي نكون بصدد إجياب موجه إىل أشخاص غري معينني، وقد مت 
  )2(ليستمر ملدة غري حمدودة.

   :عنصر اإلكراهثانيا 
الذي يؤدي إىل االختالل الواضح  ،النفوذ االقتصادي القوي للمشترط عنصر يفيتمثل هذا ال

ذو يف املساواة بني املشترط واملُذعن يف نطاق التعاقد، ويفسر الفقه  هذا التفاوت بني الطرفني على أنه 
اآلخر دون  ، فاملشارطة موجهة ألن يذعن هلا يف جمملها الطرفطابع اقتصادي ال يعيب اإلرادة

، هذا باإلضافة إىل أن ختلف إمكانية اقتراح أي تعديل من الطرف املُذعن ، فهذا كله خيرج مناقشة
  .)3(هذا النوع من املعاملة من اال العقدي

  
  

                                                 

، توفريا للوقت والنفقات يف قد مبوجبه يف الظروف املوحدةلتعاالعقد النموذجي هو ذلك العقد املطبوع واملعد مسبقا ليتم ا -) 1(
أو بعدم قدرته على التفاوض يف جمال التعاقد لنقص خربته  عمليات التعاقد اليت تتميز إما باإلذعان من قبل الطرف املنظم إىل العقد

  .107ص وقلة كفاءته، أنظر: حسن عبد الباسط مجيعي: املرجع السابق،
 دط، دار النهضة العربية، ،-دراسة فقهية مقارنه-التوازن العقدي يف نطاق عقود اإلذعان السالم: سعيد سعد عبد -) 2(

  .42ص ،1998
  .279ص، 1ج مرجع سابق، : نظرية العقد،السنهوري. 42السابق، صاملرجع  سعيد سعد عبد السالم :  -) 3(
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  :عنصر اإلذعانثالثا 
ال يعدو أن يكون جمرد اإلشارة إىل قصده باخلضوع  موقف الطرف املذعن يف هذا العقد إن
صر اإلذعان اليتعلق ، وعليه فإن عنوتعليمات املشارطة اليت تقابل اإلجياب يف عقود التراضيلشروط 

مبعىن ؛ ، وإمنا هو جمرد استيفاء لشرط ضروري لتنفيذ املشارطة من جانب املشترط ذاتهبتكوين العقد
ادة ن قبل بإرفاحلالة القانونية قد نشأت م أنه ليس إلرادة الطرف املذعن يف الواقع إال دور ثانوي،

، وبالتايل ال تعترب عن أية إرادة حرة من جانب املذعن، فهو بذلك ال يعرب واحدة هي إرادة املذعن
    .      )1(عقدا باملعىن الفين الدقيق

ود إرادتني ال بإرادة ولكن لوحظ على هذا الرأي أن عقد اإلذعان كسائر العقد ينعقد بوج
ولو مل يكن طرفاه متساويني يف القوة من  ،دتني هو عقدكل تصرف قانوين يتم بإراواحدة وأن 

  الناحية االقتصادية.
وأنه عقد حقيقي يتم  ،: فقد ناصروا فكرة العقدية وأغلبهم من فقهاء القانون اخلاص)2(الفريق الثاين

بتوافق إرادتني، وخيضع لسائر القواعد اليت ختضع هلا العقود، ويردون على وجهة النظر للرأي السابق 
وبذلك تساهم اإلرادتان  ،بأن إرادة املوجب وحدها ال ميكن أن تنتج إال بعد انضمام إرادة القابل هلا

فهذا التباين يف   العقد وليست املساواة االقتصادية،يف عمل العقد وأن املساواة القانونية هي املطلوبة يف
ومجيع  ،صحة التراضيثر له يف أعقد اإلذعان اليعدو ألن يكون نوعا من الضغط االقتصادي الذي ال 

يتعرض فيها الطرفان لقدر قليل أو كثري من الضغط  -حىت اليت يتم التفاوض عليها-العقود 

                                                 

  .42السالم: املرجع السابق، ص. سعيد سعد عبد 64حسين حممود عبد الدامي: املرجع السابق، ص -) 1(
 نظرية العقد، : أنظر: السنهوري:السنهوريى رأسهم د.وكابتيان ومجيع الفقه املصري وعل منهم دميوج، وروبري وامسان، -) 2(

: عقود اإلذعان، عبد املنعم فرج الصدة .209صاملرجع السابق،  :. عبد الفتاح عبد الباقي285-283صص  ،1جمرجع سابق،
  .181املرجع السابق، ص . رجب كرمي عبد الاله:139 :سابق، صمرجع 
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العقد ال يعين بالضرورة أن يكون لكل من اإلرادتني دور معادل ، ألن اتفاق اإلرادتني يف االقتصادي
  لدور األخرى.

ولكن  ،عرض للحرمان من السلعة أو اخلدمةبالرغم أنه سيترف املذعن كان يستطيع أال يتعاقد فالط
  ذلك ال ينفي أن له احلرية يف أن يتعاقد أو اليتعاقد.

 ، وأن مايرداعتبار عقد اإلذعان عقدا حقيقيا مناص منوبالنظر لقوة حجج الرأي الفريق الثاين فإن ال 
اليعدو أن يكون نوعا من التباين االقتصادي الذي ال أثر له على على حرية القابل يف عقد اإلذعان 

  قيام الرضا ووجود العقد.
ولقد حسم املشرع اجلزائري هذا اخلالف حول طبيعة وتكييف عقد اإلذعان وأضفى عليه 

حيصل القبول يف عقود اإلذعان مبجرد التسليم " )ق م ج70( حيث نص يف املادة:؛ الصفة التعاقدية
  . لشروط مقررة يضعها املوجب وال يقبل مناقشة فيها "

وميكن أن يتدخل املشرع فيها حلماية الطرف الضعيف، كما أن القاضي جيوز له أن يفسر      
ك بقصد إقامة نوع من التوازن بني طريف هذه العقود وفقا ملا تقضي به حسن النية والعدالة، وذل

  .)1(العقد
  املطلب الثالث:الشروط القانونية لسلطة القاضي يف تعديل الشرط التعسفي

يف عقد  ق م ج) جند أا تتضمن الشروط اليت من شأن توافرها 110بالرجوع إىل نص املادة:(
من العقود السماح للقاضي ومنحه سلطة التدخل لتعديل ما تضمنه العقد من شروط تعسفية أو إعفاء 
الطرف املذعن منها، وهذا يعترب خروجا على مبدأ حرية التعاقد ممثال يف قاعدة العقد شريعة 

سلطته يف  املتعاقدين، وبتحليل هذين النصني يتضح أن الشروط القانونية لتدخل القاضي إلعمال
  التعديل هي : 

                                                 

وهي مطابقة  ،)100نص املادة ( يفنفس االجتاه فقد حسم القانون املدين املصري فكرة العقدية بالنسبة لعقود اإلذعان يف  -) 1(
  نا املدين.ن) من قانو70لنص املادة (



يف مرحلة إنشائه: سلطة القاضي يف تعديل العقد األولالباب  ــــــــــــــــــــ  

 

 

 
157 

  .أن يكون هناك عقد   -
  بطريق التسليم (اإلذعان). مت أن يكون هذا العقد قد   -
  أن يكون قد تضمن شروطا تعسفية.   -
  أن تكون هذه الشروط التعسفية مرهقة للطرف املذعن. -

  وميكن اختصار هذه الشروط األربعة أو إدماجها يف شرطني كما يلي: 
  إذعان. أن يكون هناك عقد -
  أن يتضمن هذا العقد شروط ا تعسفية مرهقة للطرف املذعن.  -

  أن يتعلق الرتاع بعقد إذعانالفرع األول: 
ق م ج) البد من البحث  110عمال السلطة احلمائية املنصوص عليها يف املادة (إأي أنه عند 

يفترض لسريان هذه السلطة أن نكون أمام  عما إذا كان العقد موضوع الرتاع عقد إذعان أم ال؟ إذ
عقد صحيح، توافر له عنصرا التراضي من إجياب وقبول، وكان هذا التراضي صحيحا خاليا من 
العيوب اليت ميكن أن تشوبه، فإذا ثبت للقاضي انعدام هذا التراضي قضى بإبطال العقد ال بتعديل 

  شروطه.
ميزة لعقد اإلذعان، وهي اخلصائص الثالث كما جيب أن تتوافر يف هذا العقد اخلصائص امل

السابق ذكرها، وهنا تبدأ مهمة القاضي املدين املختص، يف حبث عناصر العقد، وأهم تلك العناصر 
  هي:

مدى أمهية موضوع التعاقد، وما إذا كان متعلقا بسلعة أو خدمة تعد من  :العنصر األول-
ستغناء عنها دون ضيق أو حرج، وحتديد ما إذا املستهلكني االلضروريات األولية اليت يصعب على ا
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كانت السلعة أو اخلدمة من ضروريات احلياة أم ال؟ مما خيضع لسلطة القاضي التقديرية، باعتبارها 
  )1( مسألة من مسائل الواقع.

القاضي، هو كون أحد العاقدين حمتكرا ملا يدخل يف موضوع العقد، الذي يبحثه  العنصر الثاين-
أكانت سلعة أم خدمة، وسواء كان هذا االحتكار قانونيا أو فعليا، أو أن تكون على األقل سواء 

حسب تعبري الدكتور عبد  الفتاح عبد الباقي: "املنافسة بينه وبني غريه، يف تقدمي تلك السلعة أو 
 . )2(اخلدمة، حمدودة ضيقة النطاق"

فهو قيام مقدم السلعة أو اخلدمة بعرضه على اجلمهور وفق شروط مقررة سلفا،  :العنصر الثالث-
، كان العقد وضوع الدعوى املعروضة على القاضيفإذا ما  توافرت يف العقد م ؛وال يقبل نقاشا فيها

 وبالتايل ينتقل القاضي بعد حبثه يف تلك العناصر والتأكد من توافرها إىل املرحلة التالية ؛عقد إذعان
وهي البحث يف جوهر الدعوى أو موضوعها، واملتمثل يف حبث مدى تعسفية الشروط اليت يتضمنها 

وبالتايل إعمال سلطته التقديرية بتعديل الشروط التعسفية أو اإلعفاء منها، أما إذا تبني له بأن  العقد،
ة لعقود اإلذعان فإنه العقد املثار بشأنه الرتاع هو عقد عادي ال تنطبق عليه اخلصائص الثالث املميز

  .)3(يلتزم بأحكام العقد طبقا للقاعدة العامة
  أن يتضمن العقد شروطا تعسفية الفرع الثاين:

بعد حتقق القاضي من أن الرتاع املطروح أمامه أنه يتعلق بعقد من عقود اإلذعان، يبحث فيما 
إعطاء القاضي هذه إذا كان هذا العقد يتضمن شروطا تعسفية تربر تدخله، ذلك أن اهلدف من 

السلطة هو محاية للطرف الضعيف املذعن من الشروط اليت تؤثر على التوازن العقدي للمراكز 

                                                 

1 - Samir Tanagho :op,cit, P:319.   
  .207عبد الفتاح عبد الباقي: املرجع السابق، ص -)2(
حممد علي  .320-319، ص1994ة احلديثة، د ط، سلطة القاضي يف نقض وتعديل املعامالت، دار الطباع عزت حنوره: -)3(

  .215 ص اخلطيب: املرجع السابق،
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ون له احلق يف تعديل هذه القانونية يف العقد ومتثل إجحافا حبقه، فإن القاضي يف هذه احلالة يك
العقد التوازن الذي جيب أن كلية، حبيث يعفى الطرف املذعن منها، مبا يعيد إىل  الشروط أو إلغائها 

  يكون له.
ولكن مىت يعترب الشرط تعسفيا يربر تدخل القاضي إلعمال هذه احلماية وكيف يقدر القاضي 

  ذلك ، وما هو املعيار الذي يستطيع القاضي بواسطته الوصول إىل تعسفية الشرط؟
ملوضوع الذي يتمتع تاركا ذلك لقاضي ا يةمل يعمد املشرع إىل حتديد املقصود بالشروط التعسف

ألطراف التعاقد،  بسلطة تقديرية يف قياس مدى التعسف واإلجحاف بالنظر إىل الظروف الشخصية
  الشروط من جور وشدة. هذه ويستطيع أن يتبينها يف ضوء مدى ما يف

 وقد سبق من خالل دراستنا لسلطة القاضي يف تعديل العقد بسبب الغنب أو االستغالل أن
الذي حدا باملشرع إىل تقرير تلك السلطة، هو حرصه على حتقيق العدالة التعاقدية،  أن األمر أوضحنا

ورفع الضرر الذي حلق بأحد طريف العقد، نتيجة استغالل الظروف احمليطة بالطرف الضعيف، وحصل 
مبوجب العقد على أكثر مما دفع أو التزم به، وهنا فاألمر ال خيتلف يف عقود اإلذعان عنه يف العقود 
اليت شاا الغنب واالستغالل، فالضرر املتوقع حصوله على الطرف الضعيف املذعن بسبب سيطرة 
الطرف القوي، واستقالله بفرض الشروط اليت يتضمنها العقد هو الذي حدا باملشرع إىل تقرير تلك 

قوي السلطة للقاضي، حتقيقا لنفس اهلدف، وهو محاية الطرف الضعيف املذعن من استغالل الطرف ال
  .)1(وليس على القاضي من حدود يف ذلك إال ما يقتضيه العدل ،ورفع الضرر عنه يف عقود اإلذعان

ءت متجافية مع أو كما يقول الدكتور عبد الفتاح عبد الباقي: "تعترب الشروط تعسفية، إذا جا 
املوجب  ومثال الشروط التعسفية أن يشترط ؛)2(التعامل من روح احلق والعدل"ما ينبغي أن يسود 

  ملصلحته إعفاءه من املسؤولية أو إمكان إائه العقد بإرادته.
                                                 

  .217-216السابق، ص حممد علي اخلطيب: املرجع .519ص  املرجع السابق،  :سعودي متويل عبد الرمحن -)1(
  .212املرجع السابق،  ص   :عبد الفتاح عبد الباقي -) 2(
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التمييز بني الشروط التعسفية بذاا والشروط التعسفية حبكم  إىل )1(وقد ذهب البعض
وتكشف عنه ذات ألفاظه فتأيت  ،استعماهلا، فالشروط األوىل يظهر التعسف فيها منذ إدراجها بالعقد

متناقضة مع جوهره، وتسمح حبصول احملترف على ميزات مبالغ فيها، من ذلك مثال: الشرط الذي 
  وقف تنفيذه.ية أو بإمكان رجوعه يف العقد أو يقضي بإعفاء املوجب من املسؤول

هر صفة أما النوع الثاين فهو الشروط التعسفية حبكم االستعمال، وهذه الشروط ال تظ   
، وإمنا عند التطبيق بالتمسك حبرفيتها وعدم مراعاة روحها، ومثاهلا إدراجها بالعقد التعسف فيها عند

الشرط الذي يلزم املؤمن له بإعالن املؤمن  -يف عقد التأمني الذي يعترب من أهم وأبرز عقود اإلذعان-
هذا الشرط ال يعد شرطا تعسفيا بأمور معينة خالل فترة سريان العقد، وإال سقط حقه يف التعويض، ف

عند دراجه يف العقد، ولكن يعد كذلك إذا متسك املؤمن به إلسقاط حق املؤمن له حسن النية، 
  .)2(بالرغم من أنه ال يعود على املؤمن بأية فائدة من الناحية العملية

) من 110) مدين مصري، املقابلة للمادة (149ويرى الدكتور عبد احلكم فودة أن نص املادة (
القانون املدين اجلزائري تتعلق بالنوع األول من الشروط، وهي الشروط التعسفية يف ذاا، ألن هذا 

وكان متضمنا لشروط تعسفية، أي أن وصف التعسف كان عند  ،النص يتحدث عن عقد إذعان مت
ملشرع على إبرام العقد وليس عند تنفيذه، وأن املشرع كان منطقيا يف هذه الصياغة، ذلك أن نص ا

وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، يعطي القاضي 
  .)3(السلطة لرد املوجب إىل صوابه إذا ما متسك مبثل هذه الشروط

                                                 

  .360-359ص  املرجع السابق،  :م فودةعبد احلك -) 1(
  .131-130ص  املرجع السابق، :اتنيبخالد الس-) 2(
  .360ص املرجع السابق،: عبد احلكم فودة -) 3(
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مكرر ق م ج)، اليت تنص 124وقد يستعني القاضي لتحديد الشرط التعسفي مبا ورد يف املادة (
فإنه يكون  وملا كان الشرط حقا، ،ستعماال تعسفيايكون فيها استعمال احلق اعلى ثالث حاالت 

  )1( تعسفيا لو انطبقت عليه أيا من احلاالت اليت نصت عليها املادة السالفة الذكر:
د منه سوى اإلضرار بالطرف فيعد الشرط الوارد يف عقد اإلذعان تعسفيا أوال: إذا مل يقص

مثال بندا يقض بوجوب أن يكون العامل أمام باب املؤسسة ساعة  كأن يتضمن عقد العمل ،املذعن
  على األقل قبل بداية العمل صباح كل يوم.

من ي إليها الطرف القوي إىل حتقيقها إذا كانت املصاحل اليت يرم ويعد الشرط تعسفيا ثانيا:
لطرف املذعن بسببها اليت تصيب احبيث ال تتناسب البتة مع األضرار ؛ إدراج هذا الشرط قليلة األمهية

هذه املصلحة ذات كون ملدرج الشرط مصلحة يف إدراجه، بل جيب أيضا أن تكون فال يكفي أن ت
ار اليت تصيب الطرف ن كذلك إذا كانت ذات أمهية تتناسب أو تفوق األضر، وهي تكوقسمة معتربة

بالطرف اآلخر عد أما لوكانت هذه املصلحة تافهة ويعود من جرائها ضرر بالغ  ،اآلخر بسببها
الشرط تعسفيا ومثاله :اشتراط املؤمن أن يقدم املستأمن يف عقد التأمني ضد العجز عن العمل شهادة 

يف الوقت الذي تفي بالغرض  بعجزه عن العمل ممهورة بتوقيع أشهر أطباء االختصاص يف العاصمة،
  شهادة تصدر من أي طبيب يف االختصاص يف حمل إقامة املستأمن.

يعد الشرط الوارد يف عقد اإلذعان تعسفيا إذا كانت املصاحل اليت يرمي صاحب الشرط  وأخريا
فهذا النوع من الشروط ليست له قيمة يف نظر  ؛من إدراجها يف العقد غري مشروعة إىل حتقيقها

ذي يدرجه ومثاله الشرط ال ،به قواعد النظام العام واألخالق ألنه يأيت على خالف ما تقضي ؛القانون
، ل عن حقوقه السياسية أو النقابية، ويشترط من خالله على العامل التنازب العمل  يف عقد العملر

  فهذا يعترب شرطا تعسفيا. 
                                                 

كلية احلقوق، جامعة  رسالة دكتوراه، االقتصادية على القوة امللزمة للعقد،أثر الظروف  رشوان حسن رشوان أمحد: -) 1(
  .289-288ص ،1994القاهرة، 
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هو ذلك الشرط اجلائر الذي يتضمن أحكاما املقصود بالشرط التعسفي؛  إذن خنلص إىل أن
ف التعاقد وموضوع العقد تتناىف مع العدالة، وهي صفة نسبية ختتلف من حالة إىل أخرى حبسب ظرو

وظروف كل متعاقد، كما ختتلف حبسب البيئات واتمعات املختلفة، ويعود أمر تقديرها لقاضي 
  املوضوع دون رقابة عليه من احملكمة العليا.

وإزاء هذه السلطة الواسعة اليت يتمتع ا قاضي املوضوع يف حتديد الشروط التعسفية، يرى 
مجيعي ضرورة وجود نظام تشريعي ونظم إدارية مصاحبة (على غرار ما الدكتور حسن عبد الباسط 
تتوىل مهمة وضع تعريف عام للشروط التعسفية، يربز العناصر األساسية  هو متبع يف الدول الصناعية)،

اليت جيب توفرها العتبار الشرط تعسفيا، باإلضافة إىل توجيه القاضي يف شأن التمييز بني  الشروط 
ا والشروط اليت ال ميكن اعتبارها، كذلك إال يف ضوء الظروف واملالبسات احمليطة التعسفية بذا

  .)1(بالتعاقد وأشخاصه
ويتحقق ذلك من خالل قيام املشرع بإدراج الشروط اليت تعد تعسفية بطبيعتها يف نصوص 

ة هذه الشروط، التشريع ذاته، مع ختويل جلنة وزارية بإعداد املقترحات الالزمة ملتابعة استكمال قائم
  .)2(حبيث تصدر الئحة تنفيذية حتتوي على الشروط اليت يظهرها واقع التعامل وتفرضها متغرياته

وعليه فإن جمرد ورود الشرط ضمن هذه القائمة يعد قرينة على اعتباره شرطا تعسفيا، ومن مث 
  .أو تعديلهعفاء الطرف املذعن منه يستطيع القاضي إعمال السلطة املمنوحة له اجتاهه، بإ

وغين عن البيان أن تعديل الشروط التعسفية اليت يتضمنها عقد اإلذعان أو إعفاء الطرف املذعن 
وجيوز  للطرف املذعن أن  ،منها ال جيريه القاضي من تلقاء نفسه، إمنا بناء على طلب الطرف املذعن

                                                 

  .318 :املرجع السابق، ص: حسن مجيعي -) 1(
املؤرخ يف   78/23املتعلق بالشروط العامة للعقود، والقانون رقم : 1976ديسمرب 09مثل القانون الصادر بأملانيا بتاريخ :-) 2(

  .318املرجع السابق، ص : حسن مجيعي أنظر: املتعلق حبماية املستهلكني ضد الشروط التعسفية، بفرنسا، 1978نفي حا10
  .24ص ،2007، 1القاهرة، ط دار الفجر للنشر والتوزيع، مكافحة الشروط التعسفية يف العقود (دراسة مقارنة)، حممد بودايل:
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قاضي املوضوع، عمال تلك الرخصة يف أية حالة كانت عليها الدعوى أمام إيطلب من القاضي 
وذلك بعد أن يتحقق  القاضي من توافر اخلصائص  املميزة هلذا النوع من العقود، ولكنه ال جيوز له 

  .)1(طرحها ألول مرة أمام احملكمة العليا، وذلك ألا تعد من أمور الواقع
 اليت نص عليها املشرع يف عمال هذه السلطة احلمائيةتضح أنه يشترط إلخالصة مما تقدم ي 

) أن يتعلق الرتاع بعقد إذعان وأن يتضمن هذا العقد شروطا تعسفية بغض النظر ق م ج110(:املادة
عما إذا كان الطرف املذعن قد علم ا عند إبرام العقد أم مل يعلم وسواء أكانت واضحة املعىن أم 

  غامضة.
  صور تدخل القاضي يف عقود اإلذعاناملطلب الرابع: 

قد وفر نالحظ أن املشرع  من القانون املدين اجلزائري، )112و  110(املادتني:بالعودة إىل نص 
سلطة  للقاضي لتعديل  110: حيث أعطى نص املادة ؛محاية خاصة للطرف املذعن يف عقود اإلذعان

خيول القاضي تعديل عقد  إذ أن النص ؛العقود، مما خيرجه عن مهمته التقليدية املقتصرة على التفسري
 ء من مبدأ سلطان اإلرادة العقديةإذا كان قد تضمن شروطا تعسفية، فيجوز للقاضي استثنا اإلذعان

وذلك  ،يعفي الطرف املذعن منه بشكل تام حبيث يزيل ما فيها من تعسف أو ؛أن يعدل هذه الشروط
حيث أن  ؛وال جيوز ألطراف العقد االتفاق على استبعاد سلطة القاضي ،يف حدود ما تقضي به العدالة

، هذا من جهة ومن جهة ثانية قد استثىن املشرع عقود اإلذعان )2(سلطة القاضي هذه من النظام العام
" يؤول الشك ملصلحة :من تطبيق القاعدة املعروفة يف تفسري العقود حينما يعتري الشك عبارات العقد

فيؤول للشك يف مصلحته  ،جيب أن تراعى مصلحة الطرف املذعناملدين "، غري أنه يف عقود اإلذعان 
  سواء كان دائنا أو مدينا.

  
                                                 

  .218حممد علي اخلطيب: املرجع السابق، ص .214ص  السابق،املرجع : عبد الفتاح عبد الباقي -) 1(
  ق م ج ) يف آخرها على: "... ويقع باطال كل اتفاق على خالف ذلك). 110تنص املادة ( -) 2(
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  لذا تتخذ سلطة القاضي التقديرية يف جمال العقود اليت تتم باإلذعان إحدى صور ثالث:  
   .التعسفيتتمثل يف تعديل الشرط : األوىل-
   .فتتمثل يف إلغاء الشرط (إعفاء الطرف املذعن منه) :أما الثانية-
 .ملصلحة الطرف املذعنالثالثة: تفسري الشك -

، أما الصورة الثالثة فأستبعدها ألا تتعلق مبوضوع تفسري األوىل والثانية تناول الصورتنيسأو
   العقد وليس تعديله.

  سلطة التعديلالفرع األول:
منها بالوسيلة اليت يراها تعديل الشرط يعين اإلبقاء عليه، مع رفع أوجه التعسف اليت يتض 
، ن من بنود وشروط تعسفية يف العقدنه الطرف املذعهذه األوجه حبسب ما يضمّ، وتتعدد مالئمة

  ومن هذه األوجه:
قد تكون هذه الشروط متصلة باملقابل الذي يفرض على الطرف املذعن نظري اخلدمة اليت سيؤديها - 1

مما جيعله  ه ذلك،أو ماشاب يف عقد اإلجيار، اإلجيازيةيف عقد العمل أو الثمن يف عقد البيع أو القيمة 
شرطا جوهريا يف العقد، يصعب اإلعفاء منه دون املساس بالعملية التعاقدية ذاا، فتكون وسيلة 

  .  )1(التعديل هي أنسب الوسائل لرفع اإلجحاف والضرر عن املتعاقد
فعلى سبيل املثال يف عقد العمل، إذا كان الشرط املدرج يف الئحة املصنع من شأنه فرض  

غرامات مالية باهظة على العمال كجزاء عن أخطاء بسيطة، كان للقاضي إذا ما قدر أنه شرط 
تعسفي أن يعدله بتخفيض الغرامة لتتناسب مع مقدار اخلطأ الواقع من العامل، وكذلك إذا كان 

تعسفي يتمثل يف عدم حتديد موعد التسليم، جاز للقاضي تعديله بتحديد املوعد، وإذا كان الشرط ال
  الثمن أو املقابل مبالغا فيه، جاز للقاضي ختفيضه.

                                                 

)1 (- Samir Tanagho :op,cit, P:348. املرجع اخلطيبعلي  حممد .46ص ،محيد بن شنييت : املرجع السابق :
  .219، صالسابق
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 لتعديل إما بالزيادة أو النقصان فيكون ا ، أو مدته،ذه الشروط متعلقة بوسائل التنفيذوقد تكون ه- 2
ر التعسفي للشرط مبا حيقق الغرض أو اهلدف الذي توخاه حبيث يتحقق من خالل ذلك إزالة املظه

  . )1(، وهو التوازن بني األداءات املتقابلةاملشرع من منح القاضي هذه السلطة
أن يقضي عقد توزيع الكهرباء حبق شركة الكهرباء أن تقطع التيار عن املستهلك  :ومثال ذلك

 احملكمة إىل أن هذا الشرط تعسفي عها، فتخلصيف اليوم التايل من استحقاق الفاتورة يف حال عدم دف
وبالتايل تقرر تعديله بإعطاء الشركة احلق بقطع التيار بعد أسبوع من إشعار املستهلك بدفع الفاتورة 

  يف حال انقضت املدة دون دفع. 
فيقوم القاضي ؛ أو حالة من حاالته مبعناه املادي ،الشرط التعسفي صورة من صور الغنبوقد ميثل - 3

، والقاضي هنا ال يتقيد بالشرط أو القيود مبا من شأنه إزالة الغنب باإلنقاص أو الزيادة حبسب احلالة،
أساس الطعن بالغنب أو  إذ أن القاضي هنا اليستند يف التعديل على؛ املتطلبة قانونا للتعديل بسبب الغنب

ن ه على مربر آخر وهو الطعوإمنا يؤسس تعديل ، فذاك موضوع آخر مت التعرض له من قبل،االستغالل
، واملطالبة بتعديله مبوجب النص القانوين، الذي خيول للقاضي ممارسة بتعسفية الشرط الوارد يف العقد

  . )2(هذه السلطة إذا ما توافرت الشروط القانونية لذلك
مبالغ يف تقديره، وهنا تنصب  )3(كما أن الشرط موضوع الطعن قد يرد يف صورة شرط جزائي- 4

  .)4(ة القاضي يف تعديله أو إعفاء املتعاقد املذعن منه على أساس اعتباره شرطا تعسفياسلط

                                                 

  .286مرجع سابق، ص : عقود اإلذعان، املنعم فرج الصدة عبد -) 1(
  .220، ص: املرجع السابقاخلطيبعلي  ) حممد 2(
، كونه يتعلق بسلطة يف الباب الثاين من هذه الرسالة سأتناوله بالتفصيل ،الشرط اجلزائي وسلطة القاضي يف تقديره وتعديله)  3(

  القاضي يف التعديل أثناء تنفيذ العقد.
  .304، ص السابقاملرجع  :ةعبد احلكم فود)  4(
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وأي تعديل يقوم به القاضي لشرط تعسفي يتعلق حبجم األداءات املتبادلة، ينتهي إىل الزيادة أو 
 مبا حيقق التوازن بني هذه ة عن العقد، لصاحل الطرف املذعنالتخفيض يف بعض االلتزامات النامج

  األداءات، ويزيل الضرر عن كاهل الطرف املذعن.
  سلطة القاضي يف إلغاء الشرط التعسفي (إعفاء الطرف املذعن منه) الفرع الثاين: 

أن القاضي إذا ما ارتأى أن الشرط الوارد يف العقد هو  :فتعينلغاء األثر) أما سلطة اإللغاء (إ
يفرضه على عاتق الطرف املذعن ال يفي  وأن جمرد تعديله بتخفيف االلتزام الذي شرط تعسفي،

بغرض احلماية املطلوبة له، فإنه يستطيع أن يعطل هذا الشرط بإعفاء الطرف املذعن منه ال من تنفيذه، 
" العقد شريعة املتعاقدين"، كما لو كان الشرط متمثال يف شرط من شروط  خمالفا بذلك قاعدة:

شرط ليخضع العقد للقاعدة العامة، وهنا تتضح السلطة اإلعفاء من املسؤولية، جاز للقاضي إلغاء ال
  .)1(لقاضي املوضوع ةاالستثنائي

ومثال ذلك أيضا، عقد توزيع الكهرباء السابق ذكرناه، إذا تضمن العقد شرطا مفاده حق 
الشركة بقطع التيار الكهربائي ائيا يف أي وقت دون بيان األسباب، حىت لو درج املستهلك على 

ه دوريا دون تأخري يف هذه احلالة، قد تقرر احملكمة إلغاء هذا الشرط التعسفي وليس جمرد دفع فواتري
  تعديله فحسب.

فنالحظ أن صالحية احملكمة تتلخص بأن هلا إما إلغاء الشرط أو تعديله وفق ما تقضي به  
وهلا أن ال  اأي هلا أن متارسه ؛العدالة، وإن ملمارسة هذه الصالحية هي أمر جوازي حملكمة املوضوع

بل احملكمة العليا، ومع حىت لو توفرت شروط ممارستها، وال معقب عليها يف ذلك من ق متارسها،
أنه إذا طلب الطرف املذعن من احملكمة ممارسة هذه الصالحية، فإنه  ذلك، فإن بعض الفقه يرى

يتوجب على حمكمة املوضوع أن ترد على هذا الطلب سلبا أو إجيابا وال جيوز هلا إغفاله، ويف حال 

                                                 

  .250ص، 1ج مرجع سابق،: الوسيط، السنهوري  -) 1(
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رفضها االستجابة للطلب فعليها أن تبني سبب ذلك، ومن حق حمكمة العليا عندئذ بسط رقابتها على 
ضوع، فإذا تبني هلا عدم صحته أو عدم توفره يف احلالة املعروضة، فإن هلا أن تنقض تسبيب حمكمة املو

  .)1(القرار املطعون به أمامها هلذا السبب
وملمارسة هذه الصالحية جيب أن يكون الشرط تعسفيا، وهي مسألة نسبية ختتلف باختالف 

 رى والتعامل السابق بنيالظروف من زمان ومكان وموضوع العقد وطبيعته وشروطه وأحكامه األخ
وأي ظروف أخرى، واملسألة هنا تقديرية حملكمة املوضوع سواء بالنسبة إللغاء الشرط أو الطرفني 

تعديله، ويف حال التعديل فإن حمكمة املوضوع هي اليت تقدر كيفية التعديل ومداه، وال رقابة 
  .)2(للمحكمة العليا عليها يف مثل هذا التقدير

".... وذلك وفقا ملا تقضي به العدالة..."، وهذه الذكر: ) السابقة110ة (جاء يف نص املاد
من الشروط التعسفية، عمال سلطته بالتعديل أو اإلعفاء إالفقرة تضع معيارا يسترشد به القاضي يف 

ولكن املشرع مل يرسم له أمناطا معينة، يتم على أساسها التعديل أو اإلعفاء، بل ترك  وهو العدالة
  .)3(سلطة تقدير ذلكللقاضي 

أما عن املقصود بالعدالة فعلى الرغم مما حييط ذا املبدأ من غموض وإام بسبب اختالف 
اإلحساس به من شخص آلخر، وتغريه باختالف األزمنة واألمكنة، فإنه يبقى يف حقيقته معربا عن 

ثايل الذي يتعني الوصول اليت تنشئ القانون األعلى  للبشرية والنظام امل جمموعة من األسس الثابتة
  .)4(إليه

                                                 

 مرجع سابق، مكافحة الشروط التعسفية يف العقود: حممد بودايل: .250ص ،1ج مرجع سابق، الوسيط،السنهوري:  -) 1(
  .76ص:

  والصفحة. حممد بودايل: نفس املرجع -) 2(
  .241ص املرجع السابق،  :نبيل إمساعيل عمر -)3(
  .139املرجع السابق، ص : . خالد السباتني147املرجع السابق، ص :عبد احلكم فودة -)4(
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مبا يقيم  باإلضافة إىل أن من أهم قواعد العدالة تلك اليت دف إىل حتقيق املساواة بني األفراد،
 فال جمال لإلضرار بالغري فاإلنسان ال حيصل إال على ما يستحقه،؛ التوازن بينهم ويبعدهم عن اجلور

جيب أن تسيطر على العقد يف كل مراحله سواء يف  هذه القاعدة اليت وال اإلثراء على حسابه،
أو عند إبرامه أو تنفيذه، وا يسترشد القاضي يف تعديله للشرط التعسفي أو  احملادثات السابقة عليه

  إعفاء الطرف املذعن منه.
) السابقة: "ويقع باطال كل اتفاق على خالف 110جاء يف نص الفقرة األخرية من املادة (

 أن سلطة القاضي يف هذا الشأن من النظام العام، فال جيوز للطرفني يف عقد اإلذعان أن مما يعين ذلك"،
إذ أن مثل هذا االتفاق يكون باطال ملخالفته النظام العام، ولو جاز  يتفقا على استبعاد هذه السلطة،

احلماية  وبذلك ضمن املشرع لتلك، )1(هذا لتعطلت احلماية اليت قصد إليها الشارع من ذلك احلكم 
للجأت شركة االحتكار إىل  إذ لو كان من اجلائز االتفاق على استبعاد هذه السلطة،؛ أن تكون جدية

إدراج شرط ضمن شروط عقد اإلذعان حيجب هذه السلطة عن القاضي  فتفرضه على الطرف 
  .)2(ملذعنفتعطل بذلك احلماية اليت قررها املشرع للطرف ا املذعن الذي ال يستطيع إال التسليم به،

  
  

   

                                                 

  .363و147املرجع السابق، ص :عبد احلكم فودة .266سعد، املرجع السابق، ص حممود أمحد -) 1(
  .141-140املرجع السابق، ص :خالد السباتني. 234ص ،مرجع سابق ،: عقود اإلذعانعبد املنعم الصدة  -) 2(
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  سلطة القاضي يف تعديل الشروط التعسفية يف عقد اإلذعان يف الفقه اإلسالمي املبحث الثاين:
رغم أن الفقه اإلسالمي شامال ألحكام املعامالت بصورة عامة، إال أنه مل يعرف عقد اإلذعان 

ذلك أن هذا العقد هو وليد تطورات اقتصادية هائلة مل  ،بالصورة اليت عرفتها النظم القانونية املعاصرة
وبالتايل مل يعن الفقهاء املسلمون بوضع أحكام تفصيلية  ؛يألفها اتمع اإلسالمي يف عصوره األوىل

  هلذا النوع من العقود بالتفصيل الذي نراه اليوم، وإنه ولئن كان الفقه اإلسالمي مل يعرف مصطلح 
اإلذعان فإنه ال عربة بالتسمية أو املصطلح، إمنا العربة بوجود النظري أو احلكم الذي يعاجل  عقود

  املشكلة على حنو ما قرره جانب من الفقهاء.
تكييفها الشرعي،  نهذا ما يدفعنا حملاولة تناول هذه العقود من وجهة نظر الفقه اإلسالمي، وبيا

بالنظر إىل تلك  ردة فيها، ونرى أن ذلك ميكن أن يتموسلطة القاضي جتاه الشروط التعسفية الوا
  العقود من خالل االعتبارات التالية:

اإلعتبار األول: حكم هذه العقود باعتبارها عقودا مستحدثة وجديدة يف الفقه اإلسالمي (حرية  - 
  إنشاء العقود اجلديدة يف الفقه اإلسالمي).

  يتخللها من شروط وقيود (الشروط املقترنة بالعقد).اإلعتبار الثاين: حكم هذه العقود مع ما  -
  يف الفقه اإلسالمي . ا املشتبهة العقودبعض و اإلذعان عقد بني العالقة اإلعتبار الثالث:-
  اإلعتبار الرابع: احلكم الشرعي لعقود اإلذعان وسلطة القاضي جتاهها. -

  وهي مطالب هذا املبحث.
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  العقود اجلديدة يف الفقه اإلسالميإنشاء حرية  املطلب األول:
وهذا  أو حرم حالالً اعقدا أحل حرام اإلسالمي إباحة جنس العقد مطلقاً، إال لفقهاألصل يف ا

  إىل أن  الظاهرية ، وذهبت)1(واحلنابلة  ،والشافعية ،واملالكية ،احلنفيةمن هو رأي مجهور الفقهاء 
  . )2(عقداً دلَّ دليل من الكتاب والسنة أو اإلمجاع على إباحته األصل يف العقود املنع واحلظر إالَّ

للمقاصد واملعاين، ال  ، ولكن "العربة يف العقوداإلسالمي عقود اإلذعان بامسها الفقهعرف يمل و
مل  وإنْ إذا كان مشروعاً  الناسعقد يقع بني اإلسالمي بأي فقهعترف اليوهلذا  ،)3(لأللفاظ واملباين"

نفعا كل معاملة جلبت اإلسالمية تضع ضابطاً عاماً للمعامالت، وهو أنَّ والشريعة ؛بامسه سمهت 
أي ما شرعه - واملشروعات " ،ضرراً منعتها اإلسالمية، وكل معاملة جلبت للمجتمع أباحتها الشريعة

العقد  اإلسالمية أنَّواألصل يف الشريعة ، جللب املصاحل ودرء املفاسد" ضعتإمنا و -الشارع احلكيم
لَّ على وأنَّ العقود تنعقد بكل ما د ،آثاره تترتب بناء على ارتباط إرادتيهما يتم برضا املتعاقدين، وأنَّ

اختلف اصطالح  وإنْ ،مقصودها من قولٍ أو فعل، فكل ما عده الناس بيعاً أو إجارةً، فهو بيع وإجارة
  .)4( ال يف شرع وال يف لغة ،مستقر دح ... ليس لذلك ،الناس يف األلفاظ واألفعال

                                                 

، القاهرة ،دار احلديث ،بداية اتهد واية املقتصد :أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد القرطيب :بن رشدا :انظر -)1(
 دط، ،بريوت ،املعرفة دار ،املبسوط :حممد بن أمحد بن أيب سهل: السرخسي .177ص ،3ج: ،م2004-هـ1425 دط،

الشافعي،  .22ص: ،2، جالشريازي: املهذب، مرجع سابق .309ص ،4ج .وكذلك:13ص ،13ج:، م1993-هـ1414
، مرجع كشاف القناع :البهوتى .3ص ،3ج، م1990هـ/1410دط،  ،دار املعرفة، بريوتكتاب األم،  :حممد بن إدريس

احلليم بن تيمية احلراين، أبو تقي الدين أمحد بن عبد  .236-335صسابق، الرجع امل: أبو زهرة دحمم .193،ص:3سابق،ح
  . 132ص ،26ج ،م 2005هـ/  1426، 3ط ، د م ن،دار الوفاء ،عامر اجلزار -ق: أنور الباز يقحت ،جمموع الفتاوى :العباس

 الشيخ أمحداإلحكام يف أصول األحكام، حتقيق  :األندلسي القرطيب الظاهري أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد: بن حزما -)2(     
  .431ـ412صص ، 8ج: ،مرجع سابق ،احمللى: بن حزما .2ص: ،5د س، جط، د ،دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، حممد شاكر

  .18، ص1ج، )جملة األحكام العدلية علي حيدر: املرجع السابق،( املادة الثالثة من -)3(
عبد السالم: الفوائد يف اختصار القواعد أو العز بن  .509ص ،1ج مرجع سابق، املدخل الفقهي العام، مصطفى أمحد الزرقا: -)4(

أبو  .141م، ص1996هـ ـ 1416، 1/لبنان، ط ،أياد خالد الطّباع، دار الفكر املعاصر، بريوت :القواعد الصغرى، حتقيق
  .534، ص20. ابن تيمية: جمموع الفتاوى، مرجع سابق، ج28ص ،3ج ، مرجع سابق،املوافقات :إسحاق الشاطيب
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بعض املعامالت يف حالة الضرورة أو احلاجة املاسة، فقد  كما أنَّ الشريعة اإلسالمية أباحت
حلاجة الناس العامة إليها،  للقياس، ومقتضى القواعد العامة زمرة من العقود والتصرفات خالفاً أباحت

 واحلوالة والرهن عقود اإلقالةمنهي عنه، و عقد السلم مع أنه بيع معدوم مشتمل على غرر :مثل
  .)1(واإلجارة واملساقاة واملزارعة واملضاربة والعارية، واإليداع والوكالة والشركة والصلح والقرض

مراعاة "فالشريعة اإلسالمية جتيز مثل هذه العقود مراعاةً لبعض القواعد العامة، مثل قاعدة: 
كما أا تنظر إىل  ،وغريها ""الضرورة :، وقاعدة""عموم البلوى :، وقاعدة"ورفع املشقة احلاجة

مبا هو ملكه وال يستويف حقه إالَّ ممن هو يف ذمته،  اإلنسان ال ينتفع إالَّ مقتضى القواعد العامة: مثل أنَّ
  .)2(بنفسه وال يؤاخذ بكالم غريه، وال يتصرف يف أموره إالَّ

وعليه يكننا القول أن التعاقد يف إطار التشريع اإلسالمي ال ينحصر يف موضوعات معينة ميتنع 
ما أن نصوص الشريعة اإلسالمية ال تتضمن ما يوجب حتديد أنواع العقود أو ك جتاوزها إىل غريها،
واملبدأ  ،)3( إال بأن يكون غري منافية ملا قرره الشرع من القواعد والشرائط العامة تنفيذ موضوعاا،

وهذه اآلية وما  ،)4(﴾يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ﴿ :الذي  حيكم  العقود هو قوله تعاىل لعاما
وعية العقد يف هي الدليل على مشر )5( ﴾وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤوال﴿تعاىل: مياثلها كقوله 

كقول الرسول (صلى  السنة النبوية الشريفة،هذا باإلضافة إىل األدلة العديدة من  ،الشريعة اإلسالمية
  .)6( »وال دين ملن ال عهد له ال إميان ملن ال أمانة له،« اهللا عليه وسلم):

                                                 

 ،، دار الفكر املعاصر، بريوت، لبنان، ودار الفكر، دمشق-مقارنة مع القانون الوضعي -نظرية الضرورة الشرعية  :الزحيليوهبة  -)1(
  .118ـ117م، ص 1997هـ  1418، 4سوريا، ط

  .118ص وهبة الزحيلي: املرجع السابق،  -)2(
  .571ص  ،1ج ،مرجع سابق املدخل الفقهي العام، :صطفى أمحد الزرقاءم -) 3(
  .1/املائدة -) 4(
  .34 /اإلسراء -) 5(
يف مصنفه،كتاب اإلميان والرؤيا، احلديث  :ابن أيب شيبة. 12195أخرجه اإلمام أمحد بن حنبل يف مسنده، احلديث رقم: -) 6(

  .29725رقم:
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هذه النصوص وغريها كثري يدل على مشروعية حرية إنشاء العقود اجلديدة يف الفقه اإلسالمي، ما مل 
بالناس  وذلك ملا فيه يسر ،الشريعة اإلسالميةاعد العامة يف مينعها الشرع أو ختالف قاعدة من القو

لئال  ، ومراعاة ملا يطرأ من تطورات يف إبرام العقود ألغراض مشروعة،وحتقيق مصاحلهم وحاجام
الذي يتوسع ميدانه يوم بعد يوم يف ظل ما نعيشه من حركية سريعة تشل حركة التجارة واالقتصاد 

الضرورة إىل استحداث عقود كثرية مل تكن موجودة من  وتطور علمي يف مجيع جماالت احلياة، تدعو
  قبل.    

  (حرية االشتراط) الشروط إىل العقداملتعاقدين يف إضافة حرية : املطلب الثاين
تليب بعض  قد اليت الشروط بعض اشتراط إىل أحدمها أو العاقدان يلجأ قد العقد إنشاء عند

وإمنا وضع هلا  ،للرغبات واألهواء والرتعات الشخصيةرغبات مشترطها، غري أن املشرع مل يتركها 
اليت ال تتعارض مع مصاحل اتمع، ولذلك فقد  من الضوابط ما جيعلها حمققة ملصاحل األفراد احلقيقية
حيث جند أن اخلالف جتاه هذه الشروط هو ؛ القت هذه الشروط اهتماما بالغا يف الفقه اإلسالمي

، فقد سعى هؤالء الفقهاء من خالل أرائهم وضع معايري قد نفسهامن اخلالف يف حرية التعاجزء 
  .من هذه الشروط مما هو غري مشروع لتحديد ماهو مشروع

ذهب اجتاه إىل أن األصل فيها هو  ؛وقد انقسم الفقهاء حول هذه الشروط إىل ثالثة اجتاهات
، بينما اجته فريق على حترميهثاين إىل أن األصل فيها اإلباحة عدا مانص املشرع  احلظر، وذهب اجتاه

وما وافق القواعد العامة  إىل أن األصل يف الشروط هو احلظر والتحرمي باستثناء ما أجازه الشارع ثالث
يف الشريعة اإلسالمية أو يقتضيه العقد أو ماجرى عليه العرف، واستدل كل فريق بالعديد من احلجج 

   .واألدلة
  الفقهاء يف حرية االشتراط يف العقود: اجتاهاتستعرض فيما يلي أو 
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 ورد ما إالأن األصل يف العقود والشروط هو املنع  إىل الظاهرية ذهب ول:(الظاهرية):األ اإلجتاه 

 على دليل يرد مل شرطاً أحدمها أو العاقدان اشترط فإذا به، وجوب الوفاء على الدليل وقام بإثباته نص

   )1(، ويكون باطال مبطال للعقد.الشرط هذا على اآلثار فال تترتب اعتباره
 وجوب على الدليل وقام ،بإثباته نص ورد ما إال الشروط منع من ا إليهذهبو ما على الظاهرية استدل

   :واملعقول السنة، بالقرآن وبه الوفاء
  :لقرآنامن  :أوالً 

  :، منهاتدلوا بالعديد من اآليات الكرميةاس
  )2( ﴾لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم الْإِسلَام دينا أَكْملْتالْيوم  ﴿ :قوله تعاىل -
ومن يتعد حدود اللَّه  ﴿ وقوله تعاىل: ،)3( ﴾ ...علَيكُم وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم﴿ وقوله تعاىل: -

هفْسن ظَلَم ا ﴿ :وقوله عز وجل، )4( ﴾ ...فَقَدارن لْهخدي هوددح دعتيو ولَهسرو صِ اللَّهعي نمو
هِنيم ذَابع لَها ويها فدال5( .﴾خ(  

   :وجه الداللة
فقد أكمل اهللا عز وجل  ،الشريعة اإلسالمية شاملة لكل شيءتفيد هذه اآليات الكرمية أن 

قق مصاحل العباد، ومنها العقود ، وقد تكفلت الشريعة ببيان ما حياحملرماتالدين وأمت النعمة وفصل 
على أساس من العدل، وليس من العدل ترك احلرية للناس يف عقد ما يريدون من العقود وتضمينها ما 

  . )6(من الشروط ، ألن هذا سيؤدي إىل هدم نظام الشريعة يشاءون
                                                 

  .324، ص 7، مرجع سابق، ج: احمللىابن حزم الظاهري -)1(
  .3املائدة/ -)2(
  .119األنعام/- )3(
  .1الطالق/ -)4(
  .14النساء/ -)5(
  .13، ص5، ج:حكام يف أصول األحكام، مرجع سابقاإلابن حزم:  -)6(
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  : ثانيا: من السنة
  باألحاديث التالية: ااستدلو

 قوامٍ أَ بالُ ما :قَالَف صلى اهللا عليه وسلم على املنرب، اللَّه رسولُ... قام  « البخاري: أخرجه ما-1

 اشترط وإِن ،ليس لهف اللَّه كَتابِ يف لَيس شرطا رطتشامن  ،اللَّه كتابِ يف لَيست شروطًا يشترِطُون

  )1( .»شرط مائَة
  :الداللة وجه

 على أو النص به األمر اهللا كتاب يف ليس وشرط وعقد عهد كل إبطال على احلديث يدل

 جوازه، على حصل اإلمجاع أو النص ورد ما وه الظاهرية عند الصحيح الشرط فيكون ،دعق إباحة

فال  به اقترن إذا للعقد وهو مبطل إمجاع، عليه حصل وال نص فيه يرد مل ما : هو الباطل والشرط
  .)2(بهجيب الوفاء 

 عملًا لَيس عملَ من « :قَالَ (صلى اهللا عليه وسلم) اللَّه رسولَ أَن عائشة عن البخاري أخرجه ما-2

  )3( .»رد فَهو نامرأَ عليه
  :الداللة وجه

على أن كل عمل مل يأذن يه  -كما يقول فقهاء الظاهرية –الشريف بنصه   احلديث دل
فال يصح منها  ،عقود والشروط تدخل يف هذا العموموال ،شرع يكون مردودا؛ أي باطال ال أثر لهال

 من لكونه به؛ نص يرد ال ما كل عن النهي فيكون إال ما جاء النص أو اإلمجاع بامسه أو أباحه بعينه،

   .)4(به نص يرد مل إذا باطلة فتكون الشروط ومنه واحملدثات، البدع
                                                 

باب املكاتب وما الحيل من الشروط اليت ختالف كتاب اهللا، احلديث  ،اب الشروط،كتأخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه -)1(      
  .2610رقم :

  .12، ص5، ج:مرجع سابقحكام يف أصول األحكام، اإلابن حزم:  -)2(
  .أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه، كتاب:البيوع باب:النجش، ومن قال:" الجيوز ذلك البيع " -)3(      
  .31، ص5اإلحكام يف أصول األحكام، مرجع سابق، جابن حزم:  -)4(
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  ::األدلة العقلية الثثا
 يلي: استندوا إىل عدد من األدلة العقلية كما ،ن والسنةآمن القر ىل األدلة السابقةإباإلضافة 

 الشارع يرتبه مما اتأخذه ولكن وإرادم، العاقدين أقوال من قوا تأخذ ال الشرعية االلتزامات إن-1

  )1(. بأثر له الحيكم نصاً اعتباره على يرد مل الذي فالشرط لتصرفام، أثراً له بأن وحيكم ،أقواهلم على
إما أن تكون ملزمة ملن  إن ما مل يرد عن الشارع ما يدل على صحته ولزوم الوفاء به من الشروط،- 2

، وإن كان ن كان األخري فإن الشرط لن يتحققوإما أال تكون ملزمة له، فإ ،فيلتزم ااشترطت عليه 
ألنه ال إجياب إال من  يوجبه اهللا ورسوله وهو ما الجيوز؛فإننا نكون قد أوجبنا أمرا مل  ،األمر األول

، وال حترمي إال ما حرمه سبحانه وتعاىل، وإن إجياب الوفاء بالشروط اليت مل ترد عن الشارع اهللا تعاىل
احلكيم ما يدل على صحتها يكون تعديا على الدين وجما على الشرع بغري علم وال سلطان 

  .  )2(مبني
جوازه واإلذن فيه ال خيلو من أحد أمور  إن كل شرط مل يرد عن الشارع جل وعال ما يدل على- 3

أن يلتزم إسقاط ما -أن يلرتم فيه حترمي ما أباحه اهللا.-  ،أن يلتزم فيه العاقد إباحة ما حرم اهللا- أربعة :
 أن يوجب على نفسه ما مل يوجبه اهللا عليه.-أوجبه اهللا تعاىل.

  )3( وجه من من هذه الوجوه عظيم ال حيل وهو تعد حلدود اهللا وخروج عن الدين. وكل
  لسائرالفقهاء اآلخرين)( :الثايناإلجتاه 

  وقد افترقا هؤالء إىل فريقني: ،وهو أن األصل يف الشروط اإلباحة
  

                                                 

  .236، صسابقالرجع أبو زهرة: امل -)1(
  .39، ص5سابق، جاإلحكام يف أصول األحكام، مرجع حزم:  ابن -)2(
  .14-12صص  نفس املرجع: -)3(
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احلنابلة ويقولون أن األصل يف الشروط العقدية هو اإلطالق، فكل شرط مل يرد  الفريق األول :-
  )1(الشرع بتحرميه فهو جائز.

األصل يف الشروط العقدية وميثله اجلمهور من احلنفية واملالكية والشافعية ويقولون: أن  الفريق الثاين:-
 .            )2(عداه فهو صحيحوما  ،ف الشرع أو مقتضى العقد فهو باطلفكل شرط خال ،التقييد

 يقم مل ما اجلواز الشروط يف األصل أن منإليه:  ذهبوا ما على احلنابلة استدل :أدلة الفريق األول

  :واملعقول واألثر والسنة بالقرآن ،وإبطاله عنه النهي على صحيح دليل
  :الكرمي القرآن :أوال

  استدلوا باآليات التالية:
  )3(.﴾أَوفُوا بِالْعقُوديا أَيها الَّذين آمنوا تعاىل: ﴿ اهللا قال-1

العقد  مقتضى من يكون ما غالباً والشرط بالعقود، يوفوا أن املؤمنني تعاىل اهللا أمر :الداللة وجه
  .)4(اجلواز الشروط يف األصل أن على فيدل األمر، حتت الشرط فيدخل

  )5(.﴾أَوفُوا ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تذَكَّرونَ وبِعهد اللَّهتعاىل: ﴿  وقوله-2
  

                                                 

أبو  .309،ص4، مرجع سابق، جملغينا :بن قدامة املقدسيا .193ص: ،3ج ، مرجع سابق،كشاف القناع :البهوتى -)1(
  .236-335صسابق، الرجع امل: زهرة

. 13ص ،13ج: سابق،مرجع  ،املبسوط :السرخسي .177ص ،3مرجع سابق، ج ،بداية اتهد :بن رشد القرطيبا -)2(
  .22ص ، 2، ج: املهذب، مرجع سابقالشريازي

  .1املائدة / -)3(
حممد بن عبد اهللا أبو بكر  : بن العريبا وما بعدها. 557ص ،4، مرجع سابق، جوأدلَّته قه اإلسالميفال:وهبة الزحيلي -)4(

دار الكتب العلمية،  ،حممد عبد القادر عطا :أحاديثه وعلَّق عليهراجع أصوله وخرج  ،أحكام القرآن :املعافري االشبيلي املالكي
  .523ص ،1ج مرجع سابق، . الزرقا: املدخل الفقهي العام،8ص ،2ج ،م 2003-هـ 1424، 3ط ،لبنان ،بريوت

  .152األنعام/  -)5(
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 تعاىل اهللا أمر وقد لآلخر، املتعاقدين أحد به يلتزم عهد والشرط العهود، هي العقود :الداللة وجه
  )1( .اجلواز الشروط يف األصل أن على فيدل األمر، حتت الشرط فيدخل بالعهود، بالوفاء

   :السنة من :ثانياً
  أوردوا األحاديث اآلتية:

 فيه كُن من أَربع « :قَالَ )صلى اهللا عليه وسلم( النبِي عن عنهما اهللا رضي عمرو بن اهللا عبد عن-1
 اؤتمن ذاإ ،يدعها حتى النفَاق من خصلةٌ فيه كَاَنت منهن خصلةٌ فيه كَاَنت ومن منافقًا خالصا، كَان
  )2( .» فَجر خاصم وإِذا ، غَدر عاهد ذاإو ،كَذب حدثَ وإِذا ،خان
 جعل بل العهود، من نوعاً حيدد ومل بالعهد، غدر من ذم (صلى اهللا عليه وسلم) النيب إن: الداللة وجه
 بالوفاء األمر حتت تدخل والشروط ا، بالوفاء أمر أنه جند وباملفهوم العهود، كل يشمل عاماً الذم

  .))3ا يأمر ومل ا الغادر الشارع يذم مل احلظر الشروط يف األصل كان ولو
  إال صلحا حرم حالال أو ئز بني املسلمنيالصلح جا « قال: (صلى اهللا عليه وسلم) اللَّه رسولَ أَن 2-

  )4(.»حراما أَحلَّ أو حاللًا حرم شرطًا إِلَّا شروطهم على واملسلمون ،أحل حراما
 اهللا، حرمه ما حيل أن وال اهللا، أوجبه ما حيرم أن له ليس املشترط أن احلديث يفيد :الداللة وجه

 الشرط هو به الوفاء الواجب الشرط ولكن تعاىل، اهللا حلكم مبطالً يكون النوع هذا من فالشرط

 ومل حراماً يكن مل ما وحرم حراماً، وال مباحاً ليس ما ويبيح حرام، وال بواجب ليس ما الذي يوجب

                                                 

  وما بعدها. 557، ص4ه اإلسالمي وأدلته، مرحع سابق ، جوهبة الزحيلي: الفق -)1(
  .34احلديث رقم: عالمة املنافق، باب: أخرجه البخاري يف الصحيح، كتاب اإلميان، -)2(
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد  ،فتح الباري شرح صحيح البخاري :أمحد بن علي أبو الفضل :بن حجرالعسقالينا -)3(

 ،عبد العزيز بن عبد اهللا بن بازعليه تعليقات العالمة:  ،قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب ،عبد الباقي
  .376، ص5جهـ، 1379 دط، بريوت، ،دار املعرفة

" الصلح جائز بني املسلمني..."،  :اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفباب :ما ذكر عن رسول  أخرجه اإلمام الترمذي يف سننه،-)4(
  .2365، احلديث رقم:األحكام، باب الصلحم ابن ماجه يف سننه،كتاب . اإلما1335 احلديث رقم:
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مبعىن أن كل الشروط جائزة وصحيحة، وجيب الوفاء ا إال ما ورد نص بالنهي عنها  ؛به الشارع يأمر
  )1( لكوا حتل حراما أو حترم حالال.

  :من األثر :ثالثاً
  استدلوا بالقول املأثور عن سيدنا عمر (رضي اهللا عنه)

، وهذا قد قضى بنفاذ الشرط يف عقد نكاح ماروي عن اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه-
ط وعندما أراد الزوج اإلخالل بالشر ،الزوج بأال ينقل الزوجة من بلدهاالشرط كان يقضي على 

، فقال الزوج للخليفة :إذن يطلقنا ،فأجابه اخلليفة عمر (رضي اهللا فتمسكت به الزوجة أمام اخلليفة
  . )2(، هلا شرطها"): " إن مقاطع احلقوق عند الشروطعنه

يدل على أن  ،الفقهاء خالف فيه مما يعد إمجاعافهذا األثر الذي اليعلم بأن أحدا من  :الداللة وجه
حكم الشروط ذه العبارة  ، فقد بني عمر رضي اهللا عنهوط عموما هو الصحة واللزوماحلكم يف الشر

ا العامة وجعلها قاعدة حتكم كل ما يتفق عليه املتعاقدان من شروط يف العقد هو احلد الفاصل فيم
مادام ذلك يدخل يف دائرة حقوقه على العاقد أال خيل مبا التزم به يترتب عليه العقد من آثار، وأن 

  .)3(وطاملا أن هذه الشروط ليس من شأا أن تغري ما أوجبه الشارع
   :املعقولمن رابعا:

  وحجتهم من املعقول مايلي:

                                                 

 .78ص املرجع السابق، :. حسين حممود عبد الدامي534، ص20ابن تيمية: جمموع الفتاوى، مرجع سابق، ج: أنظر -)1(
  .246.  حممود علي اخلطيب: املرجع السابق، ص523ص ،1مرجع سابق، ج الزرقا: املدخل الفقهي العام،

  .217، ص9ج ، مرجع سابق،فتح الباري :العسقالين بن حجرا -)2(
  .247حممود علي اخلطيب: املرجع السابق، ص . 217،ص9ابن حجر: نفس املرجع، ج -)3(
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 عدم فينسحب ،التحرمي عدم العادية األفعاليف  واألصل العادية، األفعال من والعقود الشروط إن1-
 فهي إذن فاسدة غري فهي حمرمة غري والشروط العقود وألن والشروط، العقود على التحرمي

  .)1(صحيحة
 على الدليل نص ما إال ،بعمومها والشروط العقود حرمة على دليالً يذكر مل احلكيم الشارع إن-2

  .)2(التحرمي عدم على دليل التحرمي دليل وانتفاء بعينه، حرمته
بأن األصل فيها هو احلظر من شأنه إيقاع  ، والقولاإىل الشروط عادة للحاجة إليهيلجأ الناس -3

وما جعلَ  ﴿ :بقوله تعاىل ةالناس يف الضيق واحلرج، وذلك مرفوض يف الشريعة اإلسالمية السمح
  )3(.﴾علَيكُم في الدينِ من حرجٍ

 بالقرآن باطل الشرع خيالف شرط كل أن على والشافعية واملالكية احلنفية استدل الثاين:أدلة الفريق  
  .والسنة واإلمجاع

  :القرآنمن :أوالً
  استدلوا باآليات التالية: 

عن  جتارةً تكُون أَن إِالَّ بِاْلباطلِ بينكُم أَمواَلكُم تأْكُلُوا الَ آمنوا الَّذين أَيها يا﴿ :تعاىل اهللا قول-1
  )4(.﴾منكُم تراضٍ
   استثىن من عدم جواز األكل ما كان عن تراض، فدل على أن الوصف سبب للحكم، :الداللة وجه

  

                                                 

  .188أمحد فراج حسني: املرجع السابق، ص -)1(
  .189ص ،نفس املرجع -)2(
  .78احلج/ -)3(
  .29النساء / -)4(
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 وـه الغري الـم اقـاستحق يف األصل ألن إال الرضا، التجارة أو البيع عقد جوازومل يشترط يف 
  )1( .جائز الرضا على يدل الذي فالشرط ،يضارتال
  )2(.﴾مرِيئًا هنيئًا فَكُلُوه نفسا شيء منه عن لَكُم طنب فَإِن ...﴿ :تعاىل اهللا وقول-2

 الغري مال استحقاق يف األصل ألن اهلبة، عقد جلواز الرضا اشتراط على اآلية تدل :الداللة وجه
  .)3(جائز الرضا على يدل الذي فالشرط الرضا، هو حقوقه من شيء واستحالل

  :السنةمن  :ثانياً
  األحاديث اآلتية:أوردوا  

 أَحلّ أو حاللًا حرم شرطًا إِال شروطهم على املسلمون « :صلى اهللا عليه وسلم)(اللَّه رسولَ قَالَ-1
  )4( .»حراما
 الشارع فأطلق شرعاً، معتربة الشروط كانت حيث الشرط جواز على احلديث يدل :الداللة وجه

  .))5ا إرادم
(صلى  يالنبِ فَوكزهي عل فَتخلَّف ،اْجلملُ فَأَزحف لَنا، ناضحٍ النبِي على مع غَزوت :قال جابر عن2-

  )6( .» اْملدينة إِىل هظهر ولك بِعنيه « ، قال:خلفه مناهللا عليه وسلم) 

                                                 

 ،دار الكتب العلمية ،عبد السالم حممد علي شاهني حتقيق: ،أحكام القرآن :أمحد بن علي أبو بكر الرازي احلنفي: اجلصاص -)1(
دراسة شرعية ألهم العقود املالية  حممد مصطفى الشنقيطي: .183ص ،1ج ،م1994هـ/1،1415، طلبنان ،بريوت

  .99، ص:1حلكم، د م ن، دط، دس، جمكتبة العلوم وا املستحدثة،
  .4النساء / -)2(
  .167، ص3ج السالم، مرجع سابق،سبل  الصنعاين: -)3(
. الدارقطين يف السنن، كتاب البيوع، حديث 1335أخرجه الترمذي يف اجلامع الصحيح، باب األحكام، حديث رقم:  -)4(

  .2528رقم: 
  .219ص ،9مرجع سابق،ج ابن حجر العسقالين: فتح الباري، -)5(
باب الشفاعة يف وضع الدين،  وأداء الديون واحلجر والتفليس،أخرجه اإلمام البخاري يف الصحيح،كتاب: يف االستقراض  -)6(

  .2304احلديث رقم:
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على  فدل املدينة، يصل حىت الركوب حق جلابر اشترط وسلم عليه اهللا صلى النيب إن :الداللة وجه
  )1(.شرعاً معتربة شروط وجود

  . »ما كان من شرط ليس يف كتاب اهللا فهو باطل« :ديث الرسول (صلى اهللا عليه وسلم)ح-3
اإلسالمية  الشريعة مقاصد أحكام متس شرعاً ممنوعة شروط جود على احلديث هذا يدل :الداللة وجه

  .)2(عنها الشارع ى حيث العقود، يف
  .العقد مقتضى ختالف اليت الشروط إال جائزة الشروط أن لنا يتبني األحاديث ومن
 أصل على زائدة منفعة ألا نزاع، إىل يؤدي العاقدين أحد جلانب منفعة اشتراط :املعقول ثالثاً

 ،اشتراطها على العرف جرى فإذا شرعاً، املمنوع الفضل ربا فتشبه ،هايقابل عوض بال العقد مقتضي
املقابل،  العوض يف مقابل هلا حيسب حيث ؛الفضل ربا فتغاير ها،أمر من بصرية على العاقد يصبح

  )3(فيعود التوازن مضمونا،ويكون التعارف نافيا للرتاع.
  الفرع الثالث: الترجيح

رجيح ت اتضح يلبعد استعراض أراء املذاهب الفقهية وأدلتها يف مسألة الشروط املقترنة بالعقد، 
 ، وذلكالنهي على صحيح دليل يقم مل ما اجلواز الشروط يف األصل نأرأي مجهور الفقهاء القائل ب

  :لألسباب التالية
  لقوة أدلتهم وسالمتها من النقد.-1
 ومعامالم حتتاجها عقودهم يف الناس إن حيث حرج؛ يف الناس يوقع الشروط بتحرمي القول-2

 .بينهم املعامالت وتيسري حقوقها، لضمان

                                                 

  .317ص ،5ابن حجر العسقالين: فتح الباري ،مرجع سابق،ج -)1(
  .248، ص13ج ،وكذلك412ص ،9ج وكذلك 219ص ،9ج مرجع سابق، ابن حجر العسقالين: فتح الباري، -)2(
  .521، ص1العام، مرجع سابق،جالزرقا: املدخل الفقهي مصطفى أمحد  -)3(
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مراعاة ملا يطرأ من تطورات يف إبرام عقود واشتراط شروط ألغراض مشروعة، لئال تشل حركة -3
التجارة واالقتصاد الذي يتوسع ميدانه يوما بعد يوم، وما يصاحبه من حاجة الناس إىل استحداث 

 عقود وشروط كثرية مل تكن موجودة من قبل. 

واملتمثلة يف صالحيتها لكل  ،الشريعة اإلسالميةهامة من خصائص األخذ ذا الرأي يظهر خاصية -4
 حكم الشرع يف العقود اجلديدة املستحدثةطي للمجتهدين القدرة على استنباط مما يع زمان ومكان،

أو العقود املوجودة واليت تتضمن شروطا جديدة فرضتها التطورات احلاصلة يف اال التعاقدي؛ حيث 
    )1(، ويرفضون منها ما خالف الشرع.جبوازه ها ما وافق الشرع وحيكمونيقرون من

   تقسيمات الفقهاء للشروط املقترنة بالعقدآراء و :الفرع الرابع
ذكرت فيما سبق أراء الفقهاء وأدلتهم فيما يتعلق بالشروط العقدية، لكن املالحظ أن لكل 

  يلي: ، وهذا ما سأوضحه فيماذه الشروط ختتلف من مذهب إىل آخرمذهب تفصيل وتقسيم هل
  :أوال: املذهب احلنفي

لشروط الصحيحة ا قسم األحناف الشروط املقترنة بالعقد إىل ثالثة أقسام رئيسية وهي:
  وسأتناوهلا بإجياز فيما يلي: ،والفاسدة والباطلة

 ا، أو جاء مؤكدة ملقتضاهأو  ،)2(وهي ما كانت موافقة ملقتضى العقد :الشروط الصحيحة-1
 العرف االشرع أو جرى.  

ولذا  وأثرا من آثاره؛ ،يكون موجبه حكما من أحكام العقد وهو ما الشرط الذي يقتضيه العقد:-أ
د له، وبالتايل فإن وجوده وعدمه ، وإمنا هو تصريح مبا يفيده وتأكيفهو ال يثبت شيئا زائدا عن العقد

                                                 

شور مبجلة كلية الشريعة مقال من أحكام الدفع بعدم التنفيذ على ضوء قضاء حمكمة النقض، حممد حسني عبد الرمحن: -)1(
  .10ص: ،1997،جامعة أسيوط، مصر، العدد التاسع ،والقانون

اء بالنص عليها مباشرة أو باستنباط اتهدين يقصد مبقتضى العقد: األحكام األساسية اليت قررها الشرع لكل عقد سو -)2(
وهبة  .549، 520، 519مرجع سابق، ص ص:  املدخل الفقهي، بقصد حتقيق التوازن يف احلقوق بني املتعاقدين، أنظر:الزرقا:

  .599، هامش ص4ج مرجع سابق، الفقه اإلسالمي وأدلته، الزحيلي:
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أو رده إليه إذا كان  ،تسليم املبيع، ومثاله: اشتراط املشتري على البائع )1(فكأنه مل يشترط شيئا ،سواء
فهذا كله  ،أو حبس املبيع على أن يقبض الثمن ،أو اشتراط البائع على املشتري تسليم الثمن ،معيبا

    .)2(، فإن ثبوت امللك والتسليم والتسلم من مقتضى املعاوضةمقرر مبوجب العقد
؛ ألن العقد صحيحة ، وهي شروطبني مقتضى العقد أو توافق مقتضاهفهذه كلها شروط ت

فذكرها إمنا هو بيان حلكم العقد  بل إن هذه الشروط الزمة معمول ا دون ذكر هلا، ،يقتضيها
  وتأكيدا له.

د ما جيب بالعقد ولكنه يؤك ،وهو الشرط الذي ال يقتضيه العقد الشرط الذي يالئم العقد:-ب
شتري أن يعطيه يشترط البائع على املأن  ومثاله:؛ ، فكان لذلك مالئما له حبكمهويقرر ما يقتضيه

، ولكنهما لكفالة ليسا من موجبات عقد البيع، فالرهن وارهنا معينا بالثمن، أو أن يأتيه بكفيل معني
  .)3(يؤكدان ما جيب به وهو الثمن، فإما يوثقانه ويؤكدانه

، ولكن مقتضاه يقتضيه العقد وال يالئم وهذا الشرط ال الشرط الذي تثبت صحته بالنص:-ـج
  )4( وذلك كاشتراط اخليار واألجل (رخصة وتيسريا). يثبت جوازه بنص شرعي،

وهو شرط ال يقتضيه العقد وال يالئم مقتضاه ومل يثبت جوازه  الشرط الذي يقضي به العرف:-د
اشتراط املشتري على البائع التعهد  ومثاله:؛ بهولكن الناس تعارفوا على التعامل  بنص شرعي،

، والغسالة ، والثالجة ...، املشتري مدة معينة من الزمان، كالساعة واملذياع والسيارةبإصالح الشيء 
ويصري  ،تراطه يكون صحيحا يتقيد به العقدفإن اش ،فه الناس ويشترطونه يف معامالمفهذا مما تعار

وخالفهم زفر  هذا هو رأي اإلمام أبو حنيفة وصاحبيه،، وموجبا حكما من أحكامه وأثرا من آثاره

                                                 

  .483 -482ص عبد احملسن سعد الرويشد: املرجع السابق، )1(
  . 171ص ،5ج: مرجع سابق، بدائع الصنائع، الكاساين: .14ص ،13ج أنظر: السرخسي: املبسوط، مرجع سابق،)2(
  . 167ص ،10 ج ، مرجع سابق،فتح القديرابن اهلمام:  -)3(

  . 19ص ،13ج السرخسي: املبسوط، مرجع سابق، -)4(
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وحجة  ،حدمها، وكل شرط كذلك يفسد العقدوفيه منفعة أل كا بالقياس ألنه ال يقتضيه العقدمتمس
لدليل أن  ،فيجوز استحسانا ،رفوا على هذا النوع وتعاملوا بهأن الناس تعا ،اإلمام وأبو يوسف وحممد

اشترى يف السفر من جابر بن عبد اهللا بعريا وشرط جلابر ركوبه ومحالنه ) لى اهللا عليه وسلمالنيب (ص
  . )1(عليه إىل املدينة

ىل توسيع حرية الناس يف ونالحظ أن إقرار فقهاء احلنفية للشرط الذي جرى به العرف أدى إ
الشروط كما أدى إىل زوال  ،قدين منفعة زائدة عن مقتضى العقدمبا حيقق ألحد العا االشتراط

ط كلها صحيحة بالعرف، عدا إذا كانت مصادمة وأصبحت الشرو ،فاسدة من معامالت الناسال
  .)2(، أو منافية ملبادئ الشريعة ومقاصدها العامةلنص تشريعي

وغري  ،ومل يثبت نص جبوازه ،الذي ال يقتضيه العقد وال يالئمههو الشرط الشروط الفاسدة:  -2
  املتعاقدين أو للمعقود عليه من أهل االستحقاق.متعارف عليه ،وفيه منفعة ألحد 

كنها بيع دارا على أن يس أو ،بيع سيارة على أن يستخدمها شهراً بعد البيع :ومن صور الشرط الفاسد
، أو على أن يقرضه املشتري قرضا  أو على ، أو أرضا على أن يزرعها سنةالبائع شهرا مث يسلمها إليه

أو  واشترطت عليه يف العقد أال خيرجها من قريتها اليت تزوجت فيها، ، أو تزوج امرأةأن يهب له هبة
  )3(، أو أال يطلقها أبدا .... أال يتزوج عليها

، والقاعدة املقررة يف ذلك هي أن فاسد عند احلنفية حبسب نوع العقدخيتلف حكم الشرط ال
، وعلى هذا فإذا كان العقد ويف غريها ال يؤثر عليها ، عقود املعاوضات املالية يفسدهاالشرط يف

كالبيع واإلجارة واملساقاة  -املعاوضات –املقترن بالشرط الفاسد من عقود املبادالت املالية 
                                                 

 :ابن جنيم .200 -199هـ، ص1399دط،  النهضة العربية، القاهرة،دار  ،مبادئ الفقه اإلسالمي يوسف قاسم: أنظر: -)1(
تكملة البحر الرائق حملمد بن حسني بن علي الطوري  ويف آخره: لبحر الرائق شرح كرت الدقائقا :حممد زين الدين بن إبراهيم بن

  .95ص ،6، جدت ،2ط د م ن، ،دار الكتاب اإلسالمي ،منحة اخلالق البن عابدين وباحلاشية:احلنفي القادري 
  .599، ص4وهبة الزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلته، مرجع سابق، ج -)2(
  .169، ص5ابق، جبدائع الصنائع، مرجع س :الكاساين -)3(
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 »عن بيع وشرطى  « النيب( صلى اهللا عليه وسلم) أنه:ملا ورد عن ، كان العقد فاسدا ،واملزارعة...
ال حيل «يف رواية أخرى  »سلف وبيع ، وشرطني يف بيع وربح ما مل يضمن « وى كذلك عن:

مل ، ولو ا شئ من الثمن يكون إجارة يف بيعوألنه لو كانت اخلدمة والسكىن يقابلهم ،»سلف وبيع
عن بيعتان يف  ى«)صلى اهللا عليه وسلم(، وقد روى أن رسول اهللا يكن يقابله يكون إعارة يف بيع

  الشرط الفاسد يتناىف مع مبدأ التعادل الذي تقوم عليه املبادالت املالية . ؛ وألن)1( »بيعة
، كالتربعات(هبة، ود األخرى غري املبادالت املاليةأما إذا كان العقد املقترن بالشرط الفاسد من العق

رهن...)، والزواج والطالق..،كان العقد صحيحا والشرط  إعارة...)، والتوثيقات (كفالة، حوالة،
ال أثر له، ملا ثبت يف السنة النبوية من تصحيح هذه العقود وإلغاء الشروط الفاسدة،  فاسد الغياال

  )2( .دون الشرط الفاسد أي أن العقد جيب الوفاء به ،كاحلكم بصحة اهلبة وبطالن شرط التأقيت مثالً
هو ما مل يكن أحد أنواع الصحيح، وليس فيه منفعة ألحد املتعاقدين وال  الشروط الباطلة:-3

يبيعها أو  كاشتراط بائع البضاعة على املشتري أال ،هو ما كان فيه ضرر ألحد العاقدينلغريمها، وإمنا 
ال يهبها ألحد، واشتراط بائع الدار على املشتري أن يتركها من غري سكن مدة شهر يف كل سنة 

  تراط بائع سيارة أال يركب املشتري فالناً فيها أو يضعها يف مكان خاص.مثالً، واش
   
  

                                                 

املطبعة الكربى  ،تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق وحاشية الشلْبِي :عثمان بن علي بن حمجن البارعيبن  فخر الدين:الزيلعي -)1(
. وهبة 169، ص5بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج الكاساين:. 131ص ،4ج ،هـ 1313، 1،طبوالق، القاهرة -األمريية 
  . 584، ص4ج مرجع سابق، : الفقه اإلسالمي وأدلته،الزحيلي

. وهبة 250، ص3ج ،ن اهلمام: فتح القدير، مرجع سابقاب. 207ص ،6ج ،، مرجع سابقالبحر الرائق جنيم:ابن  -)2(
  .561، ص4ج: مرجع سابق، الزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلته،
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والشرط  العقد صحيح حينئذف ،وحكم هذه الشروط أا شروط ال تؤثر يف العقد بفساد أو بطالن
  .)1(لغو باطل ال قيمة له، سواء يف عقود املعاوضات، أم يف العقود األخرى كالزواج والكفالة واهلبة

 الباطلة أربعة أنواع: شرط فيه منفعة ألجنيب، وشرط ال منفعة فيه وال ضرر، وشرط فيه والشروط
  )2( وشرط فيه ضرر ألحد املتعاقدين أو للمعقود عليه. االستحقاق،منفعة للمعقود عليه من غري أهل 

  ثانيا: املذهب املالكي:
الشروط الصحيحة  املقترنة بالعقد يف املذهب املالكي إىل قسمني مها: تنقسم الشروط

  .والشروط الباطلة
الشرط الذي  ،الشرط الذي يقتضيه العقد أنواع: وتشمل عندهم مخسة :الشروط الصحيحة-1

رط املؤدي إىل املنع من حيقق مصلحة العقد، الشرط الذي حيقق منفعة يسرية يف املعقود عليه، الش
  .الشرط الذي فيه معىن من معاين الربو، تصرف خاص

هو واضح ، وط الذي يوجب حكما من أحكام العقدوهو الشري يقتضيه العقد: الشرط الذ-أ
واشتراط املرأة أو وليها  ،ورد العوض عند انتقاص البيع والقيام بالعيب، ،الصحة كشرط تسليم املبيع

، ، وهذا الشرط الزم دون نص عليه، فشرطه تأكيدح أن ينفق عليها الزوج أو يكسوهايف عقد النكا
الصحة كشرط تسليمِ املبِيعِ  حواض وشرط يقتضيه العقد وه"... خليل للخرشي:جاء يف خمتصر 

  )3(".كيدطُه تأزِم دون شرط فشروضِ عند انتقاضِ الْبيعِ وهو العوالقيام بالعيب ورد ال

  

                                                 

  .561، ص4ج مرجع سابق، وهبة الزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلته، .172، ص9ج فتح القدير، مرجع سابق، :ابن اهلمام-)1(
الشرط يف  وما بعدها. حسن الشاذيل: 493ص ،: املرجع السابقأنظر تفصيل هذه األنواع: عبد احملسن سعد الرويشد -)2(

  وما بعدها. 181، ص1968رسالة دكتوراه، كلية الشريعة والقانون، جامعة األزهر، مصر،  العقد،
 ،5دت، ج دط، ،بريوت ،دار الفكر للطباعة ،شرح خمتصر خليل للخرشي :بن عبد اهللا اخلرشي املالكي أبو عبد اهللاحممد  -)3(

  .80ص:
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وهذا الشرط ال يقتضيه العقد أنه ليس حكما من أحكامه  العقد: الشرط الذي حيقق مصلحة-ب
، ولذا كان شرطا ، ففيه مصلحة للعقدألنه يوثق موجب العقد ويؤكده ،ولكنه شرط ال ينايف مقتضاه

أو يبيعه سلعة  ،أو خيار صحيح وذلك كما لوباع شخص آلخر بأجل معلوم، ؛صحيحا الزم الوفاء
سئل مالك عن رجل باع  " :بشرط أن يعطيه كفيال معينا أو رهنا، جاء يف مواهب اجلليل للحطاب

عبدا أو غريه وشرط على املبتاع أنه ال يبيع وال يهب وال يعتق حىت يعطي الثمن قال: ال بأس بذلك؛ 
  )1(".ألنه مبرتلة الرهن إذا كان إعطاء الثمن ألجل مسمى

دارا واشترط سكناها أشهرا كما لو باع منفعة يسرية يف املعقود عليه: الذي فيه الشرط-ـج
من التصرف يف ملكه  مينع املشتري مقتضى العقد منافاة تامة، ألنه الفهذا الشرط ال ينايف  ،معلومة

جيوز  البن رشد:"؛ جاء يف املقدمات املمهدات أنه منع جزئي وال أثر له فيصح ،وال تأثري له يف الثمن
فيه البيع والشرط، وذلك إذا كان الشرط صحيحا ومل يؤل البيع به إىل غرر وال فساد يف مثن وال 
مثمون، وال إىل ما أشبه ذلك من اإلخالل بشرط من الشرائط املشترطة يف صحة البيع، وذلك مثل أن 

أياما يسرية أو إىل سكناها أشهرا معلومة، أو يبيع الدابة ويشترط ركوا  يبيع الرجل الدار ويشترط
  .)2("مكان قريب، أو يشترط شرطا يوجبه احلكم، وما أشبه ذلك

تري أال يبيعها وذلك كما لوباع دارا وشرط على املش تصرف خاص: الشرط املؤدي إىل املنع من-د
، وهذا الشرط يضعه البائع حىت يكون يف مأمن من وله بع ملن شئت إال فالنا وفالنا، كقمن نفر قليل

أن يكون له جار سوء أو مصدر إزعاج أو ضرر ميكن أن يلحق به، ويف هذا ما ميكن الناس من 
   وكبيع وشرط... يقول صاحب مواهب اجلليل:"الكهم مبا حيقق أغراضهم املشروعة؛ بأم االنتفاع

                                                 

  .242ص ،6ج مرجع سابق، مواهب اجلليل، :احلطاب -)1(
هـ  1408، 1ط د م ن، ،دار الغرب اإلسالمي ،ملقدمات املمهداتا :أبو الوليد حممد بن أمحد القرطيب(اجلد):  بن رشدا -)2(
  .67ص ،2ج ،م1988 -
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الشرط الذي يناقض مقتضى العقد،  :وجهني، أحدمهاله أهل املذهب على مح،...ويناقض املقصود 
فأما الشرط الذي يناقض مقتضى العقد فهو الذي ال يتم  ،الشرط الذي يعود خبلل يف الثمن :والثاين

وهذا إذا عمم أو استثىن قليال كقوله  ،مثل أن يشترط عليه أن ال يبيع وال يهب ؛معه املقصود من البيع
  )1(".وأما إذا خصص ناسا قليال فيجوز ،تبيعه إال من فالن على أن ال تبيعه مجلة أو ال

أو باع شيئا بشرط هبته أو  ،كما لو باع رقيقا بشرط تنجيز العتق هـ شرط معىن من معاين الرب:
 ، وحق التصرف فيهعوهذا الشرط ينايف مقتضى العقد الذي هو ثبوت ملك البائ التصدق به،

، ولكنهما أجيزا استثناء وما كان كذلك يفسد ويفسد البيع ،شتراط العتق خروج للمبيع عن ملكهوا
ه هذوما شاهما ملا يف  ،ع إىل حرية األرقاء والترغيب فيه، ومثله اهلبة والصدقةلتشوف الشار

رأيت إن اشتريت عبدا على أن أ " :ك، جاء يف املدونة لإلمام مالالتصرفات من معاين الرب واخلري
مل أجزته وهذا البائع مل يستقص الثمن كله  :قلت ،نعم :قول مالك قال أعتقه أجيوز هذا الشراء يف

 ،فلم يقع فيه الغرر ،ألن البائع وضع من الثمن للشرط الذي يف العبد :قال ،للشرط الذي يف العبد
فهذه املخاطرة والغرر وال جيوز  ،وإمنا كان يكون فيه الغرر ولو باعه على أن يعتقه إىل سنتني أو يدبره

 ".فإن فات هذا البيع ها هنا بعتق أو تدبري رد إىل القيمة يف رأيي ،ما وضع له ها هنا من الثمن

)2(
  

 :الشروط الباطلة اليت تبطل العقدالشروط الباطلة عند املالكية تشمل ثالثة أنواع الشروط الباطلة:-2
  العقد.الباطلة اليت ال تبطل  طأسقطت، الشروالشروط الباطلة اليت ال تبطل العقد إال إذا 

، ويقصد بالثنيا: ثنيا، وشرط الرب مع تأجيل مقصودهوتشمل ال الشروط الباطلة اليت تبطل العقد:-أ
فكأنه سلف جير منفعة  ؛أراد البيع فهو أحق ا يف الثمنأن يبيع البائع ويشترط على املشتري أنه مىت 

                                                 

  .241ص ،6ج مرجع سابق،: مواهب اجلليل :احلطاب -)1(
  .152ص ،9، دط ،دت،جبريوت ،دار صادر ،ملدونة الكربىا :مالك بن أنس -)2(
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ىت فَإِن قال البائع م ، جاء يف القوانني الفقهية :"الثمن لينتفع هو باستغالل املبيعوذلك أنه يسلفه 
  )1(".جئْتك بِالثّمن رددت إِلَي الْمبِيع مل جيز

يف هذا  فإن ،شرط التدبري والعتق إىل أجل طويلأما شرط الرب مع تأجيل مقصوده كالبيع ب
  .)2(، إذ قد ميوت السيد قبل العتقغررا وخماطرة

ب حيث يرون أن الفساد جاء بسب :الشروط الباطلة اليت ال تبطل العقد إال إذا أسقطت -ب
ن إف وهو وجود الشرط املنايف ملعىن العقد ومقتضاه إذا عجل بالثمن، ،الشرط ملعىن معقول فيه معلل به

؛ حيث ذا النوعالكية يف القول زال الفساد معها، وقد تفرد امللين أوجدت الفساد زالت العلة ا
، ووجهة نظر املالكية أن الفساد جاء بسبب الشرط ملعىن معقول فيه معلل به، خالفهم مجهور الفقهاء

، فإذا زالت تلك العلة اليت أوجدت الفساد زال شرط املنايف ملعىن العقد ومقتضاهوهو وجود ال
   . )3(معها

وتشمل شرطني ومها: الشرط الذي خيالف النص،  :الشروط الباطلة اليت ال تبطل العقد-ـج
والشرط الذي يقضي بفسخ البيع إذا مل ينقد الثمن إىل كذا ،كما لو اشترط البائع على املشتري أنه 

رط ما ن شوإ " إذا مل ينقده الثمن إىل ثالثة أيام فال بيع بينهما، جاء يف القوانني الفقهية البن جزي:
بِالثّمن إِلَى ثَلَاثَة أَيام فَلَا بيع  يأتهمثل أَن يشترط أَن مل  ،طجيوز إِلَّا أَنه خفيف جاز البيع وبطل الشر ال

  )4(".بينهما
  
  

                                                 

، دن، د م ن، دط، دت ،: القوانني الفقهيةبو القاسم، حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا، الكليب الغرناطيأ: ابن جزي-)1(
  .172ص:

  .152ص ،9مرجع سابق،ج ،ملدونة الكربىا :مالك بن أنس -)2(
  .242ص رجع السابق،حممد أبو زهرة: امل -)3(
  .172ص مرجع سابق، ،القوانني الفقهيةابن جزي:  )4(



يف مرحلة إنشائه: سلطة القاضي يف تعديل العقد األولالباب  ــــــــــــــــــــ  

 

 

 
190 

  عي:ثالثا:املذهب الشاف
، الشروط الصحيحة ىل قسمني رئيسني:تنقسم الشروط املقترنة بالعقد يف املذهب الشافعي إ

  الباطلة :والشروط 
الشروط الصحيحة عندهم تشمل ثالثة أنواع :الشرط الذي يقتضيه العقد  :الشروط الصحيحة-1

  ،والشرط الذي فيه مصلحة العقد، والشرط الذي يؤدي إىل إيقاع تصرف فيه معىن من معاين الرب.
تسليم وهو ماكان حكما من أحكام العقد أو أثرا من آثاره كشرط  الشرط الذي يقتضيه العقد:-أ

ألا أمور تثبت للمتعاقد مبقتضى  املبيع والرد بالعيب واالنتفاع باملشتري به كيفما شاء وشبه ذلك،
ولو شرط مقتضى العقد كالقبض والرد بعيب صح يعين مل يضر العقد، جاء يف اية احملتاج للرملي:" 

  )1(".ألنه تصريح مبا أوجبه الشارع

ماكان شرطه توكيدا لنفس العقد وضامنا له من اجلحود  وهو :العقدفيه مصلحة  الشرط الذي-ب
  )2( واإلنكار كشرط اخليار ثالثة أيام واألجل مدة معلومة ...

وهو الشرط الذي ال يقتضيه  :الشرط الذي يؤدي إىل إيقاع تصرف فيه معىن من معاين الرب -ـج
  ه فيه، ويؤدي إىل ـيف تصرف العقد ألن مقتضاه أن يتملك املشتري مثال حمل العقد ،أو أن يكون حرا

  )3( إيقاع تصرف معىن من معاين الرب، كمن اشترى دارا بشرط أن جيعلها وقفا...
الشروط الباطلة عند الشافعية تشمل نوعني من الشروط: الشروط الباطلة اليت  الشروط الباطلة:-2

  .تبطل العقد، والشروط الباطلة اليت ال تبطل العقد

                                                 

اية احملتاج إىل شرح  :مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة ابن شهاب الدين الشهري بالشافعي الصغري: الرملي-)1(
  .459ص ،3ج ،م1984 -هـ1404 دط، ،بريوت ،دار الفكر للطباعة ،املنهاج

  .400ص ،3ج هـ،1405 بريوت، دط، ،املكتب اإلسالمي ،روضة الطالبني وعمدة املفتني: النووي-)2(
  .348ص ،9ج ،1997دط،  بريوت، ،دار الفكر اموع، :النووي)3(
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الشرط  :النوع من الشروط إىل سبعة أنواعوينقسم هذا  اليت تبطل العقد:الشروط الباطلة -أ
اب ماليس بواجب، شرط عقد يف عقد، شرط منفعة ألحد املخالف للنص، الشرط املؤدي إىل إجي

شرط فيه جهالة يف الثمن أو  شرط فيه مضرة ألحد املتعاقدين، شرط منفعة لغري املتعاقدين، ،املتعاقدين
   .)1(املثمن

  رابعا:املذهب احلنبلي:
، ال سيما را يف مسألة اقتران الشرط بالعقديعترب املذهب احلنبلي أبعد املذاهب اإلسالمية تطو

م ومها من أكرب فقهاء هذا ابن تيمية وتلميذه ابن القي مإذا استكملنا هذا املذهب مبا أضافه إليه اإلما
 الشروط إىل قسمني: شروط صحيحة،ون جند أن فقهاء املذهب احلنبلي يقسماملذهب؛ حيث 
  وشروط باطلة :

حة ، الشرط الذي فيه مصلالشرط الذي يقتضيه العقدأنواع:  وتشمل ثالثة الشروط الصحيحة:-1
  العقد، الشرط الذي فيه منفعة.

، وتسليم الثمن وخيار الس، وذلك كاشتراط التقابض يف البيع :الشرط الذي يقتضيه العقد-أ
وهي معمول ا حىت ولو مل تشترط، فال  ،لعقدصحيحة، ألا من مقتضيات افكل هذه الشروط 

: ما هو من مقتضى روط تنقسم إىل أربعة أقسام أحدهاوالش " جاء يف املغين:تأثري هلا على العقد، 
فهذا وجوده كعدمه ال يفيد حكما وال  ،وخيار الس والتقابض يف احلال كاشتراط التسليمالعقد 

". يؤثر يف العقد
)2(  

مصلحة أحد املتعاقدين أو كليهما،كاألجل  أي تتعلق به الشرط الذي فيه مصلحة العقد:-ب
  ه ـالثاين: تتعلق ب "... ورد يف املغين كذلك: ، واشتراط صفة مقصودة يف املبيع ...،واخليار والرهن

                                                 

  .215ص ،1ج الروض املربع، مرجع سابق، البهويت: .458ص ،3ج ، مرجع سابق،اية احملتاج أنظر: الرملي:-)1(
  .309ص ،4ج ، مرجع سابق،ابن قدامة املقدسي: املغين -)2(
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واخليار والرهن والضمني والشهادة أو اشترط صفة مقصودة يف املبيع مصلحة العاقدين كاألجل 
كالصناعة والكتابة وحنوها فهذا شرط جائز يلزم الوفاء به وال نعلم يف صحة هذين القسمني 

  )1(".خالفا
 فهو ليس من مقتضى العقد، وال من مصلحته، وال ينايف مقتضاه، الشرط الذي فيه منفعة:-ـج

 ، وإما القيام بعمل يفرط سكىن الدار املبيعة شهرا مثال، كما لو شبعض منافع العقدوهو إما استثناء 
،كما لو اشترى ثوبا واشترط على البائع خياطته، يتضح من هذا الشرط أن فيه منفعة ألحد حمل العقد
  وهو شرط صحيح الزم الوفاء بشرط أن يكون العمل املشترط معلوما. املتعاقدين،
الثالث : ما ليس من مقتضاه وال  :"...أورد ابن قدامة  ،معلوم فيفسد العقدا إذا كان غري أم

فهذا قد مضى  ،اشتراط منفعة البائع يف املبيع : ينايف مقتضاه وهو نوعان أحدمهامن مصلحته وال
أو يشتري منه أو  ،الثاين : أن يشترط عقدا يف عقد حنو أن يبيعه شيئا بشرط أن يبيعه شيئا آخر ،ذكره
فهذا شرط فاسد يفسد به البيع سواء اشترطه  ،ه أو يزوجه أو يسلفه أو يصرف له الثمن أو غريهيؤجر

  )2(."البائع أو املشتري
  ، وشروط باطلة ال تبطل العقد:دهم نوعني شروط باطلة تبطل العقدوهي عن الشروط الباطلة: -2
 ،اشتراط عقد يف عقدالنوع األول:  وتشمل ثالثة أنواع: :الشروط الباطلة اليت تبطل العقد-أ

، أما النوع أو اإلجارة... عوذلك كما لو باع شيئا واشترط على املشتري عقدا آخر كالقرض أو البي
 ا، كما لوباع دارذين الشرطني إما أن يكونا صحيحنيوه الثاين: فهو اشتراط شرطني يف العقد،

كاشتراط الزوجة على زوجها أن يطلق امرأته  بشرط اخليار والرهن والكفيل، وقد يكونا فاسدين:
  .)3(األوىل

                                                 

  .309ص ،4ج ، مرجع سابق،ابن قدامة املقدسي: املغين -)1(
  نفس املرجع والصفحة. -)2(
  .191، ص3ج ، مرجع سابق،شاف القناع عن منت اإلقناعك :البهويت -)3(
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،كاشتراط البائع على الشروط اليت تنايف مقتضى العقد وهي :ب الشروط الباطلة اليت ال تبطل العقد
أو أال يقفه على جهة خري مثال، أو أال يؤجره ألحد، وما  ،ري أال يبيع الشيء املشترى مطلقااملشت

 من العقود روايتان عن أمحد أصحهما:أن العقد صحيح والشرط باطلففي هذا النوع ، شابه ذلك
   .)1(ألن يف هذا الشرط حرمان العاقد من االستفادة مما يثبته العقد من حقوق

  وسيع مدلول الشرط املقترن بالعقدخامسا:دور ابن تيمية وابن القيم يف ت
وهو أن األصل يف  ،بالعقدالعام يف الشروط املقترنة ذهب هذان الفقيهان إىل وضع األساس 

رم أو وال حي ،التوثيقات أو التربعات أوواء أكان ذلك يف عقود املعاوضات الشروط اجلواز والصحة س
  .يبطل منها إال ما دل دليل على حترميه وإبطاله

قال  .. منحيث قال:". ؛واجلوازأن األصل يف الشروط الصحة  ابن تيمية اإلسالميرى شيخ 
أو مقتضى العقد مطلقاً؟ فإن  املطلق،قيل له: أينايف مقتضى العقد  العقد، هذا الشرط ينايف مقتضى

 : أن ينايف مقصود العقدرمل يسلم له؛ وإمنا احملذو الثاين:، وإن أراد كذلك: فكل شرط األولأراد 
قصد بالعقد مل يناف ط ما ي، فأما إذا شركاشتراط الطالق يف النكاح، أو اشتراط الفسخ يف البيع

  ، هذا القول هو الصحيح: بداللة الكتاب والسنة ، واإلمجاع .مقصوده
رعي كنا ... فإذا حرمنا العقود والشروط اليت جتري بني الناس يف معامالم العادية بغري دليل ش

  بتحرمي اهللا، وال حيرم عادة إالحمرمني ما مل حيرمه اهللا، ومل يأذن به، فال يشرع عبادة إال بشرع اهللا
 ن العادات يفعلها املسلم والكافر، وإن كان فيها قربة من وجه آخـروالعقود يف املعامالت هي م

  .)2( ، كالعتق والصدقة..."عبادات اليت يفتقر فيها إلـى شرعفليست مـن ال

                                                 

  .563، ص4مرجع سابق، ج وهبة الزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلته، -)1(
د  حققه وخرج أحاديثه: ،لقواعد النورانية الفقهيةا :تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم احلراين احلنبلي :ابن تيمية -)2(

  .265ص ،هـ1422، 1ط ،اململكة العربية السعودية ،دار ابن اجلوزي ،أمحد بن حممد اخلليل
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للشروط  أَن واملقصود" أما ابن القيم وبعد أن سرد عددا من اآلثار اليت تتضمن شروطا قال:
غها الشارع، ويفسدون ا لْي يلغون شروطا مل همإِن؛ فاءا ليس عند كثري من الفقهنعند الشارع شأ

 قود وما العمن ال وطيق بالشرللُ التعقْبيا قضون فيماالعقد من غري مفسدة تقتضي فساده، وهم متن
 الضابط الشرعي الذي دل عليه منعكس يقوم عليه دليل؛ فالصواب رِدطّضابط م مهل يقبلُه؛ فليس

  زِم.حكمه فهو ال هيخالف وكتابه، فهو باطل، ما مل م اللّهكالنص أن كلَّ شرط خالف ح
 م اللَّه وكتابه، بلحكْ منه إلّا ما خالف يبطل لتزام بالنذر، والنذر الالشرط كاالبِ لتزاميوضحه أن اال

  )1( ."ذرتزام بالنللتزام به أوىف من االر يف حق اللّه، واالذالعباد أوسع من الن وقحق الشروط يف
أو شرطا منافيا  ،ط العقدية إال شرطا مناقضا للشرعوعليه مل مينع هذان الفقيهان من الشرو

  ملقتضى العقد. 
،  عنهمق يتضح لنا أن املذاهب الثالثة مذهب أيب حنيفة ومالك والشافعي رضي اهللامما سب

  مجلتها.تشترك مجيعا يف أا تقيد من باب الشروط ختتلف يف السعة والضيق ولكنها تقترب يف 
، فهم ملذاهب يف األخذ حبرية االشتراطاحلنابلة وعلى التخصيص ابن تيمية وابن القيم أوسع اأما 

اإلباحة أو أقرب إىل الفقه القانوين اآلخذ مببدأ سلطان اإلرادة، فهم يرون أن األصل يف الشروط 
  .اإلطالق، فيصح كل شرط فيه منفعة أو مصلحة ألحد العاقدين

واخلالصة: إن احلنابلة وموافقيهم يرون أن الشريعة فوضت إلرادة العاقدين حتديد مقتضيات العقود، 
  أصوهلا الثابتة. أو كل ما ال يصادم نصوص الشريعة أو آثارها ضمن نطاق حقوقهما ومصاحلهما يف

  
  
  

                                                 

حممد عبد السالم  :قيقحت ،املوقعني عن رب العاملنيعالم إ :حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية -)1(
  .302ص ،3،جم1991،هـ1411، 1ط بريوت، ،دار الكتب العلمية ،إبراهيم
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   يف الفقه اإلسالمي به املشتبهة العقودبعض و اإلذعان عقد بني العالقة الثالث: املطلب
 جوانبها مع عقد اإلذعان بعض يف تتفق قد اليت العقود، من الكثري اإلسالمية الشريعة عرفت

، لذا سأخصص هذا املطلب لبيان ومتييز عقد اإلذعان عما يشتبه به من معه يف جوانب أخرى وختتلف
  أخرى.عقود 

  عقود اإلذعان والعقود النموذجية الفرع األول:
 العقد النموذجي: هو عبارة عن صيغة معدة مسبقا لبنود تعاقدية على عقود ستربم مستقبال،
يف ظروف موحدة، وذلك توفريا للوقت واجلهد والنفقات يف عمليات التعاقد اليت تتميز إما باإلذعان 

أو بعدم قدرته على التفاوض يف جمال التعاقد لنقص خربته وقلة ، من قبل الطرف اآلخر املنضم للعقد
، وقد يكون هذا العقد النموذجي عقدا فرديا أعد مسبقا حلالة بعينها، وقد يكون من العقود كفاءته

النموذجية اليت تضعها مجاعات مهنية أو مجعيات تستهدف محاية الطرف األقل خربة أو كفاءة، ورمبا 
  .)1(بإيعاز من املشرع لوضع بنود تعاقدية يف تلك العقودتتدخل الدولة كذلك 

لفراغات اليت تسمح ويف هذه العقود النموذجية ال يكون أمام الطرف القابل سوى ملئ ا
د تكون ق أن ندرك أن هذه العقود النموذجيةإىل القول بأنه جيب )2(، ويذهب البعضبإظهار شخصيته

وليست هذه العقود يف معظم  خربة عملية ذات سوابق،ورمبا ذات  ،خالصة خربة فنية وقانونية
صورها عقود إذعان، وإمنا تكون قد وضعت لتوفري الوقت يف إعداد العقد يف ظل التطورات احلديثة 

، فبائع األجهزة اإللكترونية مثال يبيع ذات يف وقتنا احلايل بالسرعة والوفرةحيث تتميز املعامالت 
، وهذا ما عين ضرورة إعداد عقد عن كل عملية، وهو ما يالواحد عة عشرات املرات يف اليومالسل

فتقوم هذه احملالت بصياغة عقد به  ،جلهد يف عملية ال طائل من ورائهايؤدي لتضييع الوقت وإهدار ا

                                                 

  .59سعيد سعد عبد السالم: املرجع السابق، ص . 107ص املرجع السابق، حسن عبد الباسط مجيعي: )1(
: . حسين حممود عبد الدامي59نفس املرجع، ص  سعد عبد السالم: سعيد. 108ص ،نفس املرجع حسن عبد الباسط مجيعي: )2(

  .101ص املرجع السابق:
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وحتمي نفسها عن طريق خربائها املختصني يف هذه ااالت التقنية احلديثة، فإن هذه  ،كل الشروط
ملعدة سلفا ال تتطلب سوى إضافة اسم املشتري وتاريخ الشراء وحتديد اسم البائع العقود النموذجية ا

، ويف غالب األحيان فإن ر العقد املطبوع مكانا مسبقا هلاوبعض البيانات التكميلية اليت يترك مصد
هذه العقود ميكن فيها للعميل املنتبه احلريص أن يساوم ويفاوض يف بنودها وشروطها، ألا ليست 

  لضرورة  عقود إذعان.           با
مما سبق ميكن القول أن العقود النموذجية ليست بالضرورة من عقود اإلذعان، فعلى الرغم من 

، وذلك نظرا لسهولة إفراغ اإلجياب يلة الغالبة إلبرام عقود اإلذعانكون العقد النموذجي هو الوس
، إال هناك العديد من عقود املذعن فقطب ومعد النضمام الطرف يف شكل مكتو املوجه للعامة

 - ، مع االفتراض ولو من الناحية النظرية كما يقول:النموذجية فيها املساومة اليت يتم استخدام العقود
  . )1("أن للطرف اآلخر مناقشة هذه الشروط واملفاوضة فيها "–الدكتور حسن عبد الباسط مجيعي 

إىل أن هذه العقود بالرغم عدم قدرة  ،إلذعانالعقود النموذجية بصفة اويرجع عدم اتصاف 
املساوم على مناقشة شروطها ال تتوافر هلا بقية العناصر الالزمة إلكساا وصف اإلذعان باملعىن الفين 

   )2(.الدقيق الذي مت عرضه فيما سبق
حيث يتضح أن البائع أو ؛ ةوعليه فإنه جيب عدم اخللط بني عقود اإلذعان والعقود النموذجي

ميكن اعتبار كل هذه السلع  ، كما اللة ال يتمتع دائما بوصف االحتكارمقدم اخلدمة يف هذه احلا
  واخلدمات من الضروريات الالزمة اليت ال ميكن االستغناء عنها. 

  الثاين: عقود اإلذعان واالحتكار الفرع
لكون االحتكار خصيصة من خصائص عقود اإلذعان يف القانون، فسوف أستعرض هذا 

  فيما يلي: ملوضوع وما ورد فيه يف الفقه اإلسالميا
                                                 

  .109-108صاملرجع السابق،  حسن عبد الباسط مجيعي: -)1(
  .60،61ص املرجع السابق، :سعيد سعد عبد السالم -)2(
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  تعريف االحتكار  أوال:
 وقت به والتربص وحبسه الطعام ادخار وهو حكراً حكر من االحتكار االحتكار يف اللغة: -1

 فحكره الظلم، مبعىن يأيت واحلكر ،والطعام اللنب من والقليل املتجمع، املاء من القليل واحلكر ،الغالء
االحتكار مجع الطعام ... والطعام احلَكْر ادخار " جاء يف لسان العرب: له، وأساء وتنقصه ظلمه أي

  )1(."وحنوه مما يؤكل واحتباسه انتظارِ وقت الغالء بِه
 الطعام حبس على يدل جمملها خمتلفة بتعريفات االحتكار الفقهاء عرف :االصطالح يف االحتكار -2

   .إغالء سعره أجل من
  .)2("يف مثنه ليزداد وميسكه الغالء وقت يف يبتاع أن" : بأنه الشريازيه عرففقد  -
 يف كل شيء يف السوق من احلكرةمسعت مالكا يقول " سحنون: قال جاء يف املدونة الكربى:-

   )3(."الطعام والزيت والكتان ومجيع األشياء والصوف وكل ما أضر بالسوق
يف كل شيء من طعام أو إدام أو كتان أو صوف أو عصفر أو قال مالك واحلكرة ذكر احلطاب:"  -

غريه فما كان احتكاره يضر بالناس منع حمتكره من احلكرة، وإن مل يضر ذلك بالناس وال باألسواق، 
  )4( ."فال بأس به

 ،: أن يشتريروط أحدمهاواالحتكار احملرم ما اجتمع فيه ثالثة شجاء يف املغين :"...- 
    )5(.وأن يضيق الناس بشرائه" قوتا،وأن يكون املشترى 

   )6(وعرفه ابن عابدين بأنه:"اشتراء الطعام وحنوه، وحبسه إىل الغالء"- 

                                                 

  .78املرجع السابق، صخمتار الصحاح:  الرازي: .208ص ،4ج ،، مرجع سابقابن منظور: لسان العرب -)1(
   .64ص ،2املهذب، مرجع سابق ج الشريازي: -)2(
  .291ص ،10مالك بن أنس: املدونة الكربى، مرجع سابق، ج -)3(
  .12ص ،6احلطاب: مواهب اجلليل، مرجع سابق، ج -)4(
  .305ص ،4املغين، مرجع سابق، ج ابن قدامة: -)5(
  .398ص ،6ابن عابدين: رد احملتار، مرجع سابق، ج -)6(
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  أن: إىل تشري هذه التعاريف 
  ، ويف هذا أخذ باملعىن اللغوي .االحتكار يتحقق باحلبس -
  .لالدخار الرخص وقت الشراء ليخرج الغالء؛ وقت يف الشراء حدد - 

 .الضرر هو الشراء من اهلدف أن ريفاالتع بنيت - 

  .احلاضر عصرنا يناسب مما احتكار؛ كل فيه أدخل - 

حيث أنه حبس ما حيتاج الناس إليه ؛ أعم وأمشل لكن يظهر أن تعريف فقهاء املالكية لالحتكار
بقصد ارتفاع سعره، فهذا التعريف من العموم حبيث يصدق على كل سلعة حيتاجها الناس سواء 

، ويستوي أن يكون ارها إىل اإلضرار بالناسالغذائية أومن غريها ، حبيث يؤدي احتككانت من املواد 
ما ك ،ن املكان الذي اشتريت منه السلعة، وبصرف النظر عحبس السلعة نتيجة شراء أو اختزان

واختزنت  وتلك اليت اشتريت وقت الرخاء ،يستوي يف ذلك أيضا السلع اليت اشتريت وقت الغالء
إذ احلكمة التشريعية " ،ها معىن االحتكار شرعا، فكل هذه الصور ينطبق عليعلى الناسبقصد التضييق 

  )1(."من حترمي االحتكار تتحقق بشأا

  :ثانيا: حكم االحتكار
ود الّيت اعتربها كلّ منهم حمظور، ملا فيه من اإلضرار يتفق الفقهاء على أنّ االحتكار بالقي

  .وقد اختلفت عبارات الفقهاء يف التعبري عن هذا احلظر ،والتضييق عليهم بالناس
نذقه  ومن يرد فيه بإحلاد بظلم ﴿:، مستدلّني بقوله تعاىلالفقهاء صرحوا باحلرمةفجمهور  

، )3("حيرم االحتكار يف األقوات" فالشافعية نصوا على التحرمي صراحة:؛ )2(﴾ من عذاب أليم

                                                 

  .135-134ص ،املرجع السابق حسين حممود عبد الدامي: -)1(
  .25احلج/ -)2(
  .46ص ،13، مرجع سابق، جاموع شرح املهذب :النووي -)3(
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"االحتكار  ، واحلنفية:)2(احلكرة املضرة بالناس حرام"" :والظاهرية، )1("االحتكار حرام " واحلنابلة:
   )4( أما املالكية فقد نصوا على املنع من االحتكار واملنع يفيد التحرمي. )3(حمرم"

صلى (أنّ أبا داود روى عن يعلى بن أمية أنّ الرسول  :وقد ذكر القرطيب عند تفسري هذه اآلية
واستدلّ ، و قول عمر بن اخلطّابوه، )5(»احتكار الطّعام يف احلرم إحلاد فيه «: قال )اهللا عليه وسلم

أربعني ليلةً فقد برئ  من احتكر طعاماً « :وحديث، )6( »احملتكر ملعون « :الكاساينّ على ذلك حبديث
، احلرامبارتكاب ومثل هذا الوعيد ال يلحق إالّ "مثّ قال الكاساينّ: ،  )7(»من اللّه ، وبرئ اللّه منه

وألنه ظلم؛ ألنّ ما يباع يف املصر فقد تعلّق به حق العامة، فإذا امتنع املشتري عن بيعه عند شدة 
 قليل املدة ستحق ظلم وحرام، يستوي يف ذلكحاجتهم إليه فقد منعهم حقّهم، ومنع احلق عن امل

   )8(."وكثريها ، لتحقّق الظّلم
نّ كونه كبريةً هو ظاهر األحاديث، من الوعيد إ"ويقول:  ،الكبائرربه ابن حجر اهليتمي من كما اعت
وبعض هذه دليل على  ،له منه والضرب باجلذام واإلفالسكاللّعنة وبراءة ذمة اللّه ورسو ،الشديد
  .)9("الكبرية

                                                 

  .305ص ،4مرجع سابق، ج ابن قدامه: املعين، -)1(
  .572ص ،7ابن حزم: احمللى، مرجع سابق، ج -)2(
  .129ص ،5الكاساين: بدائع الصنائع، مرجع سابق،ج -)3(
  .12ص ،6احلطاب: مواهب اجلليل، مرجع سابق، ج -)4(
باب  الترمذي يف اجلامع الصحيح،. 1764حرم مكة، احلديث رقم : ،كتاب املناسك، باب حترميأبو داود يف سننه أخرجه: -)5(

  ما جاء يف االحتكار.
.احلاكم : يف املستدرك على 14403، باب احلكرة ، احلديث رقم :يف مصنفه، كتاب البيوعه: عبد الرزاق الصنعاين أخرج -)6(

  .2123الصحيحني،كتاب البيوع ، احلديث رقم :
  .5615احلديث رقم : . أبو يعلى املوصلي يف مسنده،4752أخرجه: اإلمام أمحد بن حنبل يف مسنده ، احلديث رقم : -)7(
  .129ص ،5ج املرجع السابق، الكاساين: -)8(
د م  ،دار الفكر ،الزواجر عن اقتراف الكبائر :السعدي األنصاري شهاب الدين أمحد بن حممد بن علي بن حجر :اهليتمي -)9(

  .389ص ،1ج ،م1987،هـ1407، 1ط ن،
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ى رسول  « ، قال :حرمي ما روى األثرم عن أيب أمامةعلى التالفقهاء كذلك ومما استدلّ به 
صلى (ول اللّه عن سعيد بن املسيب أنّ رس ، وما روي)1(»اللّه صلى اهللا عليه وسلم أن حيتكر الطّعام

عمر بن اخلطّاب خرج مع  : أنّ، وما روي)2(»من احتكر فهو خاطئ  «: قال )اهللا عليه وسلم
 فقال:جلب إلينا  :الطّعام؟ فقالوا ، فرأى طعاماً كثرياً قد ألقي على باب مكّة، فقال: ما هذاأصحابه

حتكره؟ قالوا: فالن موىل عثمان : من اقال ،: فإنه قد احتكرفقيل له ،بارك اللّه فيه وفيمن جلبه
من احتكر على « يقول:  )صلى اهللا عليه وسلم(: مسعت رسول اللّه ل، وقا، فاستدعامهاوفالن موالك

  )3(.»اإلفالس ميت حتى يضربه اللّه باجلذام أواملسلمني طعامهم مل 

 من ضرر على الناس والتضييق عليهمحرام ملا فيه  االحتكار كل هذه النصوص تدل على أن
ا على ، واحلكمة من حترمي االحتكار هي دفع الضرر عن عامة الناس استنادواإلسالم ى عن الضرر

  اإلسالمية.القواعد العامة يف الشريعة 

  :االحتكار ثالثا:حمل
، االحتكار، وهو الشيء املُحتكر أو ما يقع به ،االحتكار فيهري يقصد مبحل االحتكار ما جي

فرغم اتفاق الفقهاء على حترمي االحتكار فيما يتعلق بأقوات الناس إال أم من ناحية أخرى اختلفوا 
حول النطاق الذي ميتد إليه هذا احلكم، هل يقتصر على احتكار الطعام أو األقوات وحدها؟ أم أن 

السلع واخلدمات وغريها يدخل يف معىن االحتكار الذي ينطبق عليه حكم حبس غري الطعام من 
ال  فريق قصره على الطعام واألقوات وحده، وفريق التحرمي، فانقسم الفقه حول ذلك إىل فريقني،

                                                 

 قي: السنن الكربى، كتاب البيوع، البيه. 19990وع واألقضية، احلديث رقم :أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ،كتاب البي -)1(
  .10449باب ماجاء يف االحتكار،احلديث رقم:

  .3113احلديث رقم : ،باب حترمي االحتكار يف األقوات قاة،اأخرجه: اإلمام مسلم يف صحيحه،كتاب املس -)2(
احلديث  أمحد يف مسنده،. اإلمام 2164 احلديث رقم: باب احلكرة واجللب، كتاب التجارات، ،أخرجه ابن ماجه يف سننه-)3(

  .135رقم :
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يرى عدم اقتصار االحتكار على األقوات وحدها بل ميتد إىل كل شيء يؤدي حبسه عن الناس إىل 
  كان هذا الشيء طعاما أو غريه. إحلاق الضرر م، سواء

 يف يقع وال الناس، قوت يف يقع االحتكار أن، ويرون واحلنابلة والشافعية احلنفية وميثله :األول الفريق
 يقع ما إىل احليوانات أعالف أضافوهناك من   به، يقتات ال مما وغريها وإدام وزيت عسل من غريه

الحتكار ه، أن بعض األحاديث اليت وردت يف افيما ذهبوا إليومما استند إليه هؤالء ؛ )1(االحتكار به
ومن « أنه قال: )صلى اهللا عليه وسلم(صرحت بلفظ الطعام، فقد روى ابن عمر عن رسول اهللا 

صلى اهللا عليه (، وما روي عن رسول اهللا )2(»احتكر طعاما أربعني ليلة فقد برئ من اهللا وبري اهللا منه
  .)3(  »احتكر فهو خاطئمن ««أنه قال:  (وسلم

 شيء كل يف يقع االحتكار أن إىلمن احلنفية والظاهرية  يوسف أبوو املالكية ذهب : الثاينفريق ال

بالطعام يف بعض الروايات، ق السابق بأن التصريح يف احلديث وقد ردوا على الفري؛ )4(وغريه قوت من
إذ هو من التنصيص على فرد من األفراد اليت يطلق عليها  ؛ال يصلح لتقييد بقية الروايات املطلقة

وذلك ألن نفي احلكم عن غري الطعام إمنا هو ملفهوم اللقب وغري معمول به عند اجلمهور،  ،املطلق
  د على ما تقرر يف األصول.يوما كان كذلك ال يصلح للتقي

من « منها حديث: واستدلوا على قوهلم بأحاديث النهي عن االحتكار اليت جاءت مطلقة،
حقيقة الضرر هلا تأثري يف االحتكار،  :أن ، واستدلوا كذلك باملعقول، وهو)5( »فهو خاطئاحتكر 

                                                 

     .305ص ،4ج مرجع سابق، ابن قدامه: املغين، .46ص ،13، مرجع سابق، جاموع شرح املهذب :النوويأنظر: -)1(
  .411،ص:3مرجع سابق،ج: ،روضة الطالبني: النووي      

  .199سبق خترجيه، أنظر: ص -)2(
  .200سبق خترجيه، أنظر: ص -)3(
  .129ص ،5ج الكاساين: بدائع الصنائع، مرجع سابق، .12ص ،6احلطاب: مواهب اجلليل، مرجع سابق، ج أنظر: -)4(
  .200سبق خترجيه، أنظر: ص -)5(
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، عة ما آلدمي أو لغريه قوتا أم الفكل ما نشأ عن احتكاره ضرر لعامة الناس فهو احتكار يف أي سل
  )1( فيتحقق يف كل شيء وال خيتص بالقوت والعلف.

االحتكار هي إحلاق الضرر بالناس ،فال فرق بني الطعام وغريه من السلع  وإن العلة من حترمي
  مادام الضرر متحققا.

املنافع اليت  يضيف بعض الفقهاء املعاصرين إىل ما جيري فيه االحتكار قطاع اخلدمات، وهي
مل شفهي تقدميها أشخاص أو شركات أو الدولة؛ وخيتص بت وتعود إليهم بالنفع، ،حيتاج إليها الناس

وبالرجوع إىل احلكمة من حترمي االحتكار، وهي إحلاق الضرر مجيع اخلدمات يف كل القطاعات، 
 ميتد ليشمل قطاع اخلدمات بالناس والتضييق عليهم حببس كل ما حيتاجون إليه يف حيام، فالضرر 

قل خاصة يف عصرنا هذا، كاحتكار صناعة السيارات واستخراج البترول واالتصاالت ووسائل الن
و ، وحىت وإن كان الغرض منه اقتصاديا بتحقيق األرباح أها من قبل أفراد أو شركات أو دولوغري

، فكل هذا ضرر يصيب الناس مع حاجتهم هلذه اخلدمات اليت ال سياسي خبضوع الدول لسياسة معينة
  .)2(غىن هلم عنها

 أنالرأي الثاين القائل بيتفق مع أصحاب  ، الباحثالطرفني أدلة إىل بالرجوع :الراجح القول
كذلك التفاقه ، ووسالمتها ة هذا الفريق، وذلك لقوة أدلوغريه قوت من شيء كل يف يقع االحتكار

 وتعقد والتجاري، العلمي والتقدم ومعانيها الشريعة مقاصد إىل وبالنظر ،مع املنطق واملعقول
بل يشمل كل السلع  ،يف الطعام فقطحق العامة ال يكون ، جند أن الضرر الذي يلاملعامالت التجارية

بل قد  طبقا لرأي فقهاء املالكية، ،واخلدمات اليت تعد من الضروريات وحىت احلاجيات والتحسينيات

                                                 

 ،1ط مصر، ،مطبعة السعادة ،أاملنتقى شرح املوط :بن أيوب بن وارث أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد: الباجي -)1(
  .16ص ،5، جهـ 1332

منشورات جامعة نايف -دراسة مقارنة–بلقيس عبد الرمحن حامد فتوتة: االحتكار يف الفقه اإلسالمي والقوانني الوضعية  -)2(
  .119م، ص2010-هـ1،1431علوم األمنية، الرياض، طالعربية  لل
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، ومن أمثلة ذلك حيان أشد ضررا من احتكار الطعاميكون حبس هذه السلع واخلدمات يف بعض األ
  .وغريهاالسالح احتكار وسائل النقل ، الكهرباء ، املياه، األدوية ، 

يها املسلم املبدأ االقتصادي يف اإلسالم هو احلرية االقتصادية اليت يرعى ف رابعا: التسعري على احملتكر:
، ومن أمهها العدالة والقناعة والتزام قواعد الربح الطيب احلالل، وذلك حدود النظام اإلسالمي

فإذا وجدت  ،)1( »يرزق بعضهم من بعضدعوا الناس « :)صلى اهللا عليه وسلم(مصداقا لقول النيب 
، ولكن إذا وجدت يكون هناك ما يدعو لتدخل الدولة هذه احلرية االقتصادية على الوجه السابق فال

، كما هو متوقع يف عقود اإلذعان، واملعامالت لعقود واملعامالتجتاوزات وظهر التعسف يف ا
السلطة املخولة إىل التسعري للحد من ظلم  فالبد من جلوء الدولة عن طريق، االحتكارية بصفة عامة

  احملتكرين.
  :التسعريتعريف  1-
وقد أسعروا وسعروا هو تقدير السعر، أو هو الذي يقوم عليه الثمن، ومجعه: أسعار،  :يف اللغة -

جعلْت لَه سعرت الشيَء تسعريا " قال الفيومي يف املصباح املنري:، أي: اتفقوا على سعر واحد، مبعىن
عس لَه سلَيو هتيمق تادإذَا ز رعس لَهةٌ ولُغ فبِالْأَل هترعأَسو ههِي إلَيتنا يلُومعا مرعس هصخطَ رإذَا أَفْر ر

ابِ نب نا مرعس ارالن ترعسالٍ ومأَحلٍ ومثْلُ: حم ارعأَس عمالْجا وهتقَدا أَوارعا إسهترعأَسو فَع
ترعت2("فَاس(.  

                                                 

املعجم  الطرباين: .10218 ال يبيع حاضر لباد، احلديث رقم: :باب كتاب البيوع،، أخرجه البيهقي يف السنن الكربى -)1(
  . 17520 احلديث رقم: الكبري،

دط، دت،  ،بريوت ،املكتبة العلمية ،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري :أمحد بن حممد بن علي الفيومي، أبو العباس -)2(
  .365ص ،4ج . ابن منظور: لسان العرب،277، ص1ج
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 :اختلفت عبارات الفقهاء يف تعريفه، وفيما يلي بعض تعريفام الفقهي: يف االصطالح-

ولي من أمور املسلمني أَمرا أَهلَ  ه أو كُلّ منابر السلطَان أَو نومأ " عرف الشوكاين التسعري بأنه: -
  .)1(" ...فَيمنعوا من الزيادة علَيه أَو النقْصان لمصلَحة ا،ا أَمتعتهم إال بسعركذ يبِيعوالسوقِ أَن ال

  )2(.إالّ بثمن املثل"وعرفه ابن تيمية بقوله : "إنه إلزام الناس أن ال يبيعوا أو ال يشتروا  -
وهو يشمل تسعري السلع  إنه إلزام بالعدل ومنع عن الظلم، "فقال:وبني ابن القيم حقيقة التسعري،  -

  )3( ...."واألعمال
ال من إنسان له صفة معينة، هي صفة يظهر من خالل هذه التعاريف أن التسعري ال يكون إ

عه من الزيادة عليه أو فيمن ،بسعر معني السلعةيفيد التعريف تقييد صاحب  ، كماالقدرة على اإللزام
حيث وردت  يسعرها ويل األمر أو من ينوب عنه؛، كما أن التعريف مل حيدد األشياء اليت نهالنقص ع

  الكلمة مطلقة يف القيد لتشمل مجيع السلع اليت حيتاجها الناس يف حيام .
مذهب القائلني بتحرمي التسعري  :مذهبنياختلف الفقهاء يف حكم التسعري على  :حكم التسعري -2

  .القائلني جبوازهومنعه، ومذهب 
إىل أنه ال جيوز  ،والظاهرية ة واحلنابلةنيفة والشافعيمن احل الفقهاءذهب مجهور  املذهب األول:

 يكره معه البيع والشراء، ،إكراهاًللحاكم أن يسعر على الناس مطلقاً، وإن فعل ذلك يكون فعله هذا 
)4( صحة البيع عند بعضهم ومينع

.  

                                                 

  .260ص ،5ج ،مرجع سابق الشوكاين: نيل األوطار، -)1(
 1425 ،2ن، ط م ، د ن، دعلي بن نايف الشحود ، حتقيق:احلسبة :تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم :بن تيميةا -)2(

  .242ص م، 2004هـ 
، د ت، م ن، دطد  ،مكتبة دار البيان ،الطرق احلكمية :حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين :ابن قيم اجلوزية -)3(

  .206ص
وما بعدها. ابن قدامه  116بة، مرجع سابق، ص:س. ابن تيمية: احل129، ص5، مرجع سابق، جلصنائعالكاساين: بدائع ا -)4(

  وما بعدها. 303، ص4ج مرجع سابق،، املغين
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  :يأيتما منها بأدلة، للتسعري املانعون استدل
صلى اهللا عليه ( ر يف املدينة على عهد رسول اهللا، قال: غال السع-رضي اهللا عنه  -حديث أنس  -1

: -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال الناس: يا رسول اهللا غال السعر، فسعر لنا: فقال رسول اهللا ) وسلم
 أحد ، وليس-عز وجل  - ن ألقى اهللا إن اهللا هو املسعر، القابض الباسط الرازق، وإين ألرجو أ«

   .)1( »يطلبين مبظلمة يف دم وال مال منكم
)2(يف هذا احلديث من وجهني :الداللة وجه

 ألجام ولو جاز مل يسعر وقد سألوه ذلك، أنه أحدمها :
  .حرام والظلم مظلمة، لتسعري بكونهاالمتناع عن ا علل أنه الثاين:، إليه
مر حباطب  -رضي اهللا عنه  - أن عمر بن اخلطاب عن سعيد بن املسيب:ما رواه مالك يف املوطأ -2
 من إما أن تزيد يف السعر، وإما أن ترفع"أيب بلتعة، وهو يبيع زبيباً له يف السوق، فقال له عمر:  بن

 .)3("سوقنا

ي قلت لك ليس عزمة مين وال فلما رجع عمر حاسب نفسه، مث أتى حاطباً يف داره، فقال: إن الذ
  .فبع شئت وكيف فحيث شئت فبع،؛ أردت به اخلري ألهل البلد شيء هو إمنا قضاء،

وقال مالك: لو أن رجالً أراد فساد السوق فحط عن سعر الناس، لرأيت أن يقال له: إما حلقت بسعر 
 فليس ذلك –تبيعوا إال بسعر كذا  يعين ال -الناس، وإما رفعت، وأما أن يقال للناس كلهم 

   )4(.بالصواب

  

                                                 

الترمذي يف اجلامع  . 3046 :، احلديث رقمتاب البيوع، أبواب اإلجارة، باب يف التسعريك أخرجه: أبو داود يف سننه، -)1(
  .1298أبواب البيوع، باب ماجاء يف التسعري، احلديث رقم : الصحيح،

  .303، ص4، ج، مرجع سابقابن قدامة: املغين .25ص ،3الصنعاين: سبل السالم، مرجع سابق، ج -)2(
البيهقي يف معرفة السنن  .1354 أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ،كتاب البيوع، باب احلكرة والتربص، احلديث رقم: -)3(

  .3668 واآلثار،كتاب البيوع، التسعري، احلديث رقم:
  .215الطرق احلكمية، مرجع سابق، ص :. ابن قيم اجلوزية240ص  ،4، مرجع سابق، جابن قدامة: املغين -)4(
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، وأن رسول اهللا واآلثار أن التسعري مظلمة، والظلم حرام تفيد هذه األحاديث الشريفة :وجه الداللة
 ، ألنه يعد أخذا ملال املسلم من غري طيب نفس منه.) منع التسعريصلى اهللا عليه وسلم(

  إن الناس مسلطون على أمواهلم، ليس ألحد أن يأخذها، أو شيئاً منها؛  ":-رمحه اهللا  - قال الشافعى  
 )1("بغري طيب أنفسهم إال يف املواضع اليت يلزمهم األخذ فيها، وهذا ليس منها

تجارةً عن  ن تكُونَال تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطل إالَّ أَيا أَيها الَّذين آمنوا  ﴿ تعاىل يقول: واهللا
  )2(.﴾منكُم تراضٍ

التسعري سبب الغالء، ألن اجلالبني إذا بلغهم ذلك مل يقدموا بسلعهم بلداً يكرهون على بيعها فيه  -3
بغري ما يريدون، ومن عنده البضاعة ميتنع من بيعها ويكتمها، ويطلبها أهل احلاجة إليها فال جيدوا إال 

ليصلوا إليها، فتغلو األسعار وحيصل اإلضرار باجلانبني: جانب الْمالك، يف قليالً، فريفعون يف مثنها 
    )3(.منعهم من بيع أمالكهم، وجانب املشتري يف منعه من الوصول إىل غرضه، فيكون حراماً

  االستدالل: مناقشة هذا
عامة يف كل نظر يف هذه األدلة اليت سبقت يتبني أا ال تدل على املنع من التسعري كقاعدة بال

األحوال والظروف، ولكنها تدل على املنع من التسعري يف األحوال العادية اليت يكون التسعري فيها 
جمحفاً حبق البائع أو العامل الذي يقوم مبا جيب عليه من امتناع عن االحتكار أو التواطؤ إلغالء 

  .م تدور مع العلة وجوداً وعدماًاألسعار ورفعها، وذلك أن االمتناع عن التسعري جاء معلالً، واألحكا

  امتنع عن التسعري نظراً ألن فيه مظلمة،  -صلى اهللا عليه وسلم  - فاحلديث الشريف يبني أن الرسول 
  .ألنه مل يكن هناك ما يقتضي التسعري يف ذلك الوقت وذلك

                                                 

  .215، صابن قيم اجلوزية : الطرق احلكمية، مرجع سابق -)1(
  .29النساء/ -)2(
  . 303ص  ،4، ج ابن قدامة: املغين، مرجع سابق -)3(
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 ى الألن ارتفاع األسعار مل يكن بفعل التجار واحتكارهم، وإمنا كان ذلك نتيجة لعوامل أخر
خفوا السلع طمعا يف الكسب احلرام والربح وأ ،، أما إذا جلأ التجار إىل احليل واالحتكاردخل فيها هلم

الظلم ومحال  ، مستغلني حاجة الناس إليها ، فإن الفتوى هنا هي جواز التسعري لإلمام دفعا هلذااخلبيث
  .)1(للتجار على العدل

عن  )صلى اهللا عليه وسلم( علة امتناع النيب وقد رد شيخ اإلسالم احتجاجهم باحلديث وبني
باملدينة؛ ألم مل يكن  -صلى اهللا عليه وسلم  -وإمنا مل يقع التسعري يف زمن النيب " التسعري فقال:

عندهم من يطحن وخيبز بكراء (أجرة)، وال من يبيع طحيناً وخبزاً، بل كانوا يشترون احلب 
قدم باحلب ال يتلقاه أحد، بل يشتريه الناس من اجلالبني، ويطحنونه وخيبزونه يف بيوم، وكان من 

وكذلك مل يكن يف املدينة حائك، بل )، اجلالب مرزوق، واحملتكر ملعون  (وهلذا جاء يف احلديث: 
  )2( .كان يقدم عليهم بالثياب من الشام واليمن وغريمها، فيشتروا ويلبسوا)

إن اهللا هو  ( –صلى اهللا عليه وسلم  - قاً بقول النىب من احتج على منع التسعري مطل"وقال أيضاً: 
ما الناس  قيل له: هذه قضية معينة، وليست لفظاً عاماً، وليس فيها أن أحداً امتنع من بيع )املسعر... 

كما جرت به   املزايدة فيه، فإذا بذله صاحبهحيتاجون إليه، ومعلوم أن الشيء إذا قل رغب الناس يف
)3(فهنا ال يسعر عليهم -تزايدوا فيه  العادة، ولكن الناس

.  
وقال: واملقصود أنه إذا  مث ضرب أمثلة على جواز إخراج الشيء عن يد مالكه بعوض املثل،

كان الشارع يوجب إخراج الشيء من ملك مالكه بعوض املثل ملصلحة تكميل العتق، ومل يمكن 

                                                 

  . 177، ص1971، مصر، دط، دار النهضة العربية ،نظرية املصلحة يف الفقه اإلسالميحسني حامد:  -)1(
  .213. ابن قيم اجلوزية: الطرق احلكمية، مرجع سابق، ص 88، ص 28، مرجع سابق، ج: جمموع الفتاوىابن تيمية -)2(
  .97-95 ، ص28نفس املرجع، جابن تيمية:  -)3(
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احلاجة بالناس إىل التملك أعظم وهم إليها  املالك من املطالبة بالزيادة على القيمة، فكيف إذا كانت
  . )1(أضر؟ مثل حاجة املضطر إىل الطعام والشراب واللباس وغريه

فريى  ،من قصة عمر بن اخلطاب مع حاطب بن أيب بلتعة ما رواه اإلمام مالك يف املوطأ وأما-
بعضهم: أنه يتعلق بالبيع بأقل من مثن املثل، وعندئذ فال جيوز للحاكم أن يتدخل يف حتديد السعر، ألنه 
إمنا يتدخل بالتسعري إذا عرضت السلعة بأكثر من مثن املثل ملا يف هذا العرض من استغالل حلاجة 

   .الناس، وأما إن عرضت بأقل من السعر فال جيوز التدخل
ذا ضرر على أهل السوق فاجلواب: أن هذا باطل، بل يف قولكم أنتم الضرر فإن قيل: يف ه

على أهل البلد كلهم، وعلى املساكني، وعلى هذا احملسن إىل الناس، وال ضرر يف ذلك على أهل 
السوق، ألم إن شاءوا أن يرخصوا كما فعل هذا فليفعلوا، وإال فهم أملك بأمواهلم، كما أن هذا 

   .)2(أملك مباله
لعله ظن أن حاطبا يرخص يف  )رضي اهللا عنه(فإن اخلليفة عمر بن اخلطاب  ،وفضال عما تقدم

، فإن القافلة متتنع عن اجللب  نافسة واإلضرار بالقافلة القادمة، وهذا إذا أرخص السعرالسعر بقصد امل
فيبيع كيف  ،يبقى له منافس بسبب رخص األسعار ، وذا البقية التجار القادمني من اخلارج وكذلك

  .)3(رجع إليه وقال له ما قالنافسني، وعندما تأكد عمر من قصد حاطب شاء بعد اخلالص من امل
ذا تبني أن التسعري ليس فيه خمالفة للحديث الشريف وال لآلية الكرمية اليت استدل ا املانعون 

  .للتسعري، كما أن فيه مصلحة عندما تدعو احلاجة إليه

                                                 

  .97-95 ، ص28جمموع الفتاوي، مرجع سابق، ج تيمية:ابن  -)1(
  .538، ص7مرجع سابق، ج :ابن حزم: احمللى -)2(
  .234، ص: املرجع السابقحسني حامد -)3(
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حوال اليت عض الفقهاء إىل القول بأن التسعري جيوز يف بعض الظروف واألبذهب  :املذهب الثاين 
ن التسعري ليس حراما بصفة مطلقة أ مبعىن ، ثبت أنه ال يصلح الناس إال ذلكمىت ،تدعوا ويل األمر إليه

  وإمنا جيوز يف بعض األحوال غري العادية .
   )1(والشافعية.وهذا القول مروي عن املالكية وبعض احلنفية 
  وقد استدل ايزون للتسعري باألدلة التالية:

مر حباطب  -رضي اهللا عنه  -ما رواه مالك يف املوطأ عن سعيد بن املسيب: أن عمر بن اخلطاب -1
من  إما أن تزيد يف السعر، وإما أن ترفع"بن أيب بلتعة، وهو يبيع زبيباً له يف السوق، فقال له عمر: 

حاطب بن أيب بلتعة من البيع يف  -رضي اهللا عنه- فقد منع سيدنا عمر بن احلطاب  قالوا: ،)2( "سوقنا
  السوق، وهذا تسعري عليه أن ال يبيع إال بسعر السوق.

وأنه أوصى األشتر  ،أنه قد سعر على قوم طعاما  -عنه رضي اهللا– ما روي عن سيدنا علي-2
وليكن البيع مبوازين حالل وأسعار ال جبحف بالفريقني من البائع واملبتاع ، فمن  ":النخعي بالتجار

  )3(. "فارق ... بعد يك إياه فنكل به وعاقب من غري إسراف
 إغالء باملنع من العامة مصاحل برعاية مأمور واإلمام العامة، مصلحة من إليه احلاجة عند التسعري -3

 فالتسعري ؛يفعله جاز أن األسعار تزايد عند مصلحة التسعري يف اإلمام رأى فإذا عليه، إفساده و السعر

                                                 

اخلطيب  .19-17، ص5مرجع سابق، ج املنتقى، . الباجي:129، ص5: بدائع الصنائع، مرجع سابق، جالكاساين -)1(
هـ 1415 1ط ن ، مد  ،دار الكتب العلمية ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج: أمحدمشس الدين، حممد بن ، الشربيين

  .213ابن قيم اجلوزية: الطرق احلكمية، مرجع سابق، ص: .392 ، ص2، جم1994 -
  .205ص أنظر: ،سبق خترجيه -)2(
، حممود عبد الدامي: املرجع السابقحسين  .409ص ،5ج ،احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي: املاوردي -)3(

  .227ص
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 إضرارا التسعري عدم يف كاجلهاد وألن به إال الناس مصلحة تتم وال تعاىل، اهللا حلق عامة مصلحة

  )1(.الضرر اآلخرون فيحدث تبعهم السعر يف السوق أهل بعض زاد إذا ألنه ، بالناس
، وإمنا هو السابق الذكر :(حديث غال السوق) ه خمالفة لنص احلديثإن القول بالتسعري ليس في-4

وفهم اجتهادي ملناطه وحكمته يف الواقع، وتفسري له باملعىن املناسب أو املصلحة تطبيق للنص نفسه ، 
من  - صلى اهللا عليه وسلم– املتبادرة إىل الفهم من ذات النص، ال من خارجه . فامتناع الرسول

تسعرياً، وإمنا لكون علة التسعري وهي ظلم التجار أنفسهم غري متوفرة، فهم كانوا  التسعري ال لكونه
يبيعون بسعر املثل، وإمنا كان ارتفاع السعر ليس من قبل التجار، وإمنا بسبب قانون العرض والطلب، 

رة يف وال تسعري إذا مل تدع احلاجة إليه، بأن كانت السلع متوف ،فقد قل عرض البضاعة، فارتفع السعر

)2(األسواق، وتباع بسعر املثل دون ظلم أو جشع
.  

من العقوبات  -أي التسعري–أن القول بالتسعري يؤدي إىل مقاومة االحتكار ومعاجلته ، كما أنه  -5 
  اليت يوقعها احلاكم على احملتكر.

 احقيقي ا:بالرجوع إىل أقوال الفقهاء يف املذهبني والتدقيق فيهما ويف أدلتهما، ال نرى تعارض الترجيح
، غري أن أصحاب الرأي الثاين جييزون ري كقاعدة عامةفكالمها متفق على حرمة التسع ،بني املذهبني

إحداث الغالء  يفكما هو الشأن يف حالة تدخل التجار وأرباب السوق  وعند احلاجة التسعري استثناء 
ذ أن القواعد العامة يف الفقه اإلسالمي توجب إ، فهنا البد لويل األمر أن يتدخل، وارتفاع األسعار

  القول بالتسعري عند شدة احتياج الناس مع التعنت الشديد من قبل التجار برفع األسعار دون مربر.

                                                 

  ،األول العدد، 22 :الد ،والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة جملةالتسعري يف الفقه اإلسالمي،  أمحد حسن: -)1(
  .461ص ،2006

  .243ص ،4جوهبة الزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلته، مرجع سابق،  -)2(
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العادية، واالستثناء هو: عند القاعدة العامة هي عدم جواز التسعري يف احلالة  أوفيكون األصل 
جاز لويل األمر، بل وجب عليه ذلك إن تعني طريقاً  ،ضرر عن العامةالصلحة ورفع احلاجة وامل

  .لتحقيق املصلحة
ميكن إمجال أوجه االختالف واالتفاق بني عقود اإلذعان  :باالحتكار اإلذعان عقود :عالقةخامسا

  )1( واالحتكار فيما يلي:
  منها:توجد العديد من األوجه أذكر بعضا  :أوجه االختالف-1

 : جند أن تعريف الفقهاء لالحتكار يف عمومه يدور حول : حبسمن حيث التعريف الوجه األول:
الشيء عن العرض وقت الرخص، وبيعه وقت الغالء يف السوق، وعند اشتداد احلاجة إليه، طلبا للربح 

 –وهو الطرف القوي  –عين استقالل أحد املتعاقدين وهذا ال معىن ال عالقة له بعقود اإلذعان اليت ت
إال االنصياع وقبول هذه  -الطرف الضعيف -بوضع شروط التعاقد حبيث ال يكون أمام املتعاقد اآلخر

فعقود  الشروط مجلة دون مناقشتها أو رفضها ، وحينئذ حيرم من السلعة أو اخلدمة اليت يريدها. وعليه
و أ، للسلعة منتجة اجلهة تكون فرمبا للسلع؛ حبس هناك فليس ،رآخ نوع من احتكار هي اإلذعان

 اخلدمة تقدمي أو اإلنتاج يف إنفراد جمرد وإمنا الناس، عن حببسها تقوم ال األحوال كليف و، هلا جالبة

  .أواجللب
فاالحتكار  ،ر أوسع من احملل يف عقود اإلذعانحمل العقد يف االحتكا من حيث احملل: الوجه الثاين:

 كما رأينا وحبسب املذهب الثاين الذي رجحناه ميكن أن يكون يف الضروريات واحلاجيات
الغالب فيه أن يكون يف السلع أو اخلدمات الضرورية  ، يف حني حمل عقود اإلذعانوالتحسينيات

  واحلاجية دون األمور التحسينية.   

                                                 

 414وما بعدها. بلقيس عبد الرمحن حامد فتوتة: املرجع السابق، ص 148املرجع السابق: ص الدامي:حسين حممود عبد  -)1(
  وما بعدها. 269املرجع السابق، ص: وما بعدها. حممد علي اخلطيب:
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احملرم هو ما اجتمع فيه عدة اتفق الفقهاء على أن االحتكار  :من حيث الشروط :الوجه الثالث
م، أن يتم االحتكار يف وقت الشدة هشروط منها:أن يترتب على االحتكار إضرار بالناس وتضييق علي

   .أن يكون الغرض والقصد من االحتكار حتقيق الربح عند تقلب األسعار ،والضرورة وحاجة الناس
يف حني ال جند مثل هذه  ،ها يف االحتكار حىت يوصف باحلرمةهذه الشروط الواجب توافر

الشروط يف عقود اإلذعان الذي يقتصر األمر فيها على جمرد قيام أحد أطرافها بوضع شروط التعاقد 
  مقدما، مث يتعامل كل من يقبل ا ، وال ميلك املتعاقد اآلخر مناقشتها فله قبوهلا مجيعا أو رفضها مجلة.

، يف حني عقود اإلذعان على حرمة االحتكار متفقونهب افقهاء املذ: من حيث احلكم الوجه الرابع:
والبنود  يتوقف على حتديد نوعية الشروط – يف املطلب الرابع من هذا املبحث كما سنرى –حكمها 

ن، مبعىن أن احلكم على مشروعية هذه العقود من عدمه متوقف على اليت يضعها الطرف املذع
  مشروعية الشروط والقيود الواردة فيه.

 ال االحتكار إن قال من قول على احتكاراً اإلذعان عقود تعترب ال من حيث األثر: :اخلامسالوجه 
 خارج من القوت وجيلب حصرية وكالة يف فيكون القوت، يف كان لو ألنه األقوات يف إال يكون

  .له منتجاً احملتكر يكون أو املصر،
 اإلذعان فعقود بالعامة، ضرر إىل حبسه يؤدي شيء كل يف االحتكار إن يقول الذي الرأي وحسب

  .إليها ينضم أن يريد مبن وإمنا الفقهاء، عنه تكلم الذي كاالحتكار بالعامة تضر ال
الشبه بني عقود اإلذعان واالحتكار أذكرها فيما وهناك بعض أوجه التقارب  :أوجه االتفاق -2

  يلي:   
غري متكافئني ،حيث يكون  :أن كل واحد منهما يشترك مع اآلخر يف وجود طرفنيالوجه األول

أحدمها طرفا قويا ،له احلق يف حتديد الثمن أو األجرة اليت يريدها ، ويكون الطرف اآلخر ضعيفا ، ال 
  ميلك إال قبول ما وضعه الطرف اآلخر من مثن أو أجرة ، إذا ما رغب يف التعاقد.
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  .،كالبيع واإلجيار والرهنعاوضات أن كل واحد منهما يكون يف الغالب يف عقود امل الوجه الثاين:
  تسمى عقود املعاطاة أو التعاطي أو املراوضة:وبيع املعاطاة  اإلذعان عقود الفرع الثالث:

  :املعاطاة تعريف :أوال
حديث أَيب هريرة أَربى الربا عطْو الرجلِ عرض أَخيه بغري ويف  ،عطوا عطا من املعاطاة :اللغة يف-1

 أعطيته:يقال املناولة، وهي للمفعولني، فيتعدى ،مهزة الفعل إىل ويضاف ،بالذَّم وحنوهحق أَي تناولُه 

 ومل انقاد إذا البعري أعطى ومنه :االنقياد مبعىن وتأيت ، تناوله أي الشيء وتعاطى إياه، ناولته أي الشيء

  )1(.اوتره ميد من على ممتنعة وال بكزة ليست لينة أي معطية؛ قوس ومنه :اللني مبعىن وتأيت، يستصعب
  ، وهو يقتضي اإلعطاء من جانب واألخذ من جانب آخر.املناولةوهو: "األول املعىن هنا واملراد

  أذكر منها: ،للمعاطاة تعريفات عدة العلماء ذكر يف اإلصطالح:-2
الثَّمن أو يدفَع بائع لأَن يأخذ املشترِي املبِيع ويدفَع ل"  بقوله: -املالكي –عرفه العالمة الدسوقي -

ا إشارة، ولو يف غريِ الْمحقِّرات ولزم البيع فيه وال كَلُّمٍالبائع املبِيع فيدفع له الْآخر مثَنه من غري ت
  )2( ...".نأي قبض الثمن والْمثم ؛بِالتقَابضِ

 منهما من غري لفظ وضع الثمن وأخذُ املُثمنِ عن تراض"ا: بأ املعاطاة -احلنفي– جنيم ابن عرفو-
 حصوهلا من فتقتضي ،لأَنه من الْمعاطَاة وهي مفاعلة ؛عطاء من اجلانبنيِمن اإل دب وهو يفيد أنه ال

  )3(...."اجلانبني
  

                                                 

  .212ص ،سابقمرجع  ،. الرازي: خمتار الصحاح68ص ،15ج: ،مرجع سابق لسان العرب، ابن منظور: -)1(
  .3ص ،3ج مرجع سابق، الدسوقي على الشرح الكبري، الدسوقي:حاشية -)2(
  .291ص ،5ج مرجع سابق، ،لبحر الرائق شرح كرت الدقائقا :ابن جنيم -)3(
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كل  خيرج ال إذ اللغة، يف معناه عن خيرج ال االصطالح يف املعاطاة بيع تعريف أن نالحظ
 أيضاً، هذا املعىن يف اللغوي املعىن مع فيتفق لني، فيه املعاطاة بيع أن جند كما املناولة، معىن عن منهما
  .أو يتركه للعقد، القابل ينقاد إذ املساومة، من خللوه وانقياد سهولة فيه املعاطاة بيع أن كما

 طرف من ومثمن من طرف ومثن البيع، معىن وهو مبادلة، على يدور التعريف أن أيضا املالحظ منو
  .للعقد والقصد اإلرادة وهي والرضا البيع، عقد عناصر من ومها آخر،
 حدا بالفقهاء مما صيغة؛ إىل يفتقر حيث آخر؛ نوع من لكن بيع عقد هو العقد هذا أن املالحظ ومن

  .حكمه يف خيتلفوا أن
، ويف اإلجارة ويف غريمها من أنواع املعامالت املالية، ويستوي يف جيري التعاقد باملعاطاة يف البيعو

  )1( .ذلك أن يكون حمل العقد من األشياء اخلسيسة أو األشياء الثمينة
تري ، فيتقدم املش، واضعا عليها السعرأن يعرض التاجر سلعته للجمهور ع:ومثال عقد املعاطاة يف البي

اخلدمة ، أو اإليواء وغريمها وتدفع مثن ام، أو أن تستفيد من خدمة اإلطعويدفع الثمن احملدد دون تلفظ
  .اتفاق مسبق ودون تكلم دون

عد تناول التذكرة من بمث تدفع أجرة الركوب  ،ومثاله يف اإلجارة أن تركب حافلة أو سيارة مجاعية
...ومثل ذلك أو تفاوض ، أو أن ختيط الثوب مث تدفع األجرة للخياط وهذا دون سابق اتفاقالقابض

ملتعاقدان دون تلفظ بإجياب بفعل يباشره اكثري يف غري البيع واإلجيار؛ فالعقد يف هذه األمثلة ينعقد 
  . هذه العقود مقام اإلجياب والقبولأن يقوم األخذ واإلعطاء يف وقبول، مبعىن آخر 

  

                                                 

كاخلبز والبقل وكافة اخلضر والفواكه، أما الشيء النفيس فهو: األغلى قيمة كالذهب  ما قلت قيمته :الشيء اخلسيس -)1(
مرجع  :فتح القدير :. ابن اهلمام134ص ،5ج مرجع سابق،، :الكاساين: بدائع الصنائع أنظر ، والفضة والعقارات والسيارات..

  .116 -115ص املرجع السابق، حسين حممود عبد الدامي: .56ص ،8سابق، ج
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اختلف الفقهاء يف صحة بيع املعاطاة يف العقود املالية على عدة  أقوال الفقهاء يف بيع املعاطاة: ثانيا:
  ، أذكرها فيما يلي:لأقوا

، لتعاقد باملعاطاةاوقالوا جبواز  بعض الشافعية،وواحلنابلة  واملالكية مذهب احلنفيةوهو  األول: القول
؛ قيمة أو تافه ذا ألن املعاطاة تعبري عن الرضا، ومادام الرضا قد وجد فالبيع صحيح، سواء كان املبيع

  )1( منها: ،على قوهلم هذا بالعديد من األدلةواستدلوا 
 وال دليل مع القائلني ،أو إمجاع إال بدليل من كتاب أو سنةوال حترمي  األصل يف العقود اإلباحة-1

  .ةطااملعا بتحرمي بيع
صلى اهللا عليه (لبينه النيب  ،فلو كان اإلجياب والقبول شرطا يف صحته ؛البيع مما تعم به البلوى-2

وألن عدم  ،بينهمولو بينه لنقل نقال شائعا لكثرة وقوع البيع  ،ومل خيف حكمه بيانا عاما )وسلم
صلى اهللا (فلما مل ينقل عن النيب  ، وأكل املال بالباطل ،ضي إىل الوقوع يف العقود الفاسدةالبيان يف

  علمنا أنه ليس بشرط. من أصحابه اشتراط اإلجياب والقبول أحد عن وال) عليه وسلم
  . العرففوجب الرجوع فيه إىل، كيفيته ومل يبني، أن اهللا سبحانه وتعاىل أحل البيع-3
فإذا وجد ما يدل على التراضي من قرينه حالية  ،بيع وجود التراضي بني املتعاقدينشرط صحة ال-4

  لعدم التعبد فيه. وأجزأ ذلك ،أو فعلية قام مقام األلفاظ
إىل أن بيع املعاطاة  ذهب الشافعية يف الصحيح عندهم واحلنابلة يف رواية والظاهرية القول الثاين:
  )2( ، واستدل أصحاب هذا القول مبا يلي:سواء كان املبيع نفيسا أم حقريااليصح مطلقا 

                                                 

 .56ص ،8مرجع سابق، ج: :فتح القدير :. ابن اهلمام134ص ،5ج مرجع سابق، الكاساين: بدائع الصنائع: :أنظر-)1(
 ،3ج مرجع سابق، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، . الدسوقي:14-13ص: ،6ج اجلليل، مرجع سابق،مواهب  احلطاب:

  .288-287 ، ص6ج، ، مرجع سابقالفروع :مشس الدين املقدسي .3ص
وما بعدها. ابن حزم:  153ص ،9مرجع سابق، ج ،النووي: اموع .3ص: ،2ج: مرجع سابق، املهذب، الشريازي: -)2(

   .232ص ،7مرجع سابق، ج ،احمللى
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إِلَّا أَنْ تكُونَ تجارةً عن تراضٍ ﴿ففي البيع قال تعاىل: ،الرضا شرط يف صحة مجيع التصرفات-1
كُمن1(﴾م( ،:يء منه عن لَكُم طنب فَإِن ﴿ ويف التربع قال تعاىلش فَكُلُوه نفسا مرِيئًا هنيئًا﴾)2(.  

ويناط به احلكم سواء  ،فال بد من لفظ يدل عليه فهو أمر خفي ،ال يعلمه إال اهللا والرضا عمل قليب
ل به وحده أو من غريه مما ال يستق ،إلبراءكان مما يستقل به اإلنسان كالطالق والعتاق والعفو وا

لعدم قوة داللتها على  على الرضا؛ لذا فاملعاطاة ال تصلح دليال وحنوها والنكاح واإلجارة كالبيع
  فال ينعقد العقد. مر خفي ال دليل عليه إال باللفظ، ومادام أن الرضا مل يوجد، وألن الرضا أالتعاقد

وأَحلَّ اللَّه الْبيع  ﴿ بقوله تعاىل: استدل ابن حزم على وجوب لفظ البيع أو الشراء أو التجارة-2
مرحا وبوقال تعاىل: ،  )3(﴾الر:﴿كُمناضٍ مرت نةً عارجكُونَ تال يؤخذ مال بغري االسم ، ﴾إِلَّا أَنْ ت

اء كلها فصح أن األمس، )4(﴾وعلَّم آدم الْأَسماَء كُلَّها ﴿ ( ل تعاىل:وقد قا ،الذي أباحه اهللا به أخذه
  وال تعلم إال بالنصوص. ،ال سيما أمساء أحكام الشريعة اليت ال جيوز اإلحداث فيها ،توقيفية

، وبعض الشافعية ،اختاره بعض احلنفية ،جيوز يف احملقرات دون األشياء النفيسة :القول الثالث
  .)5( ذلك:ودليلهم على 

ولو  الصحابة إىل يومنا هذا،بيع املعاطاة يف احملقرات يشبه أن يكون معتادا لدى الناس من عصر أن -
  ، لذا فالعرف كان الناس يكلفون اإلجياب والقبول مع اخلباز والبقال مما سبب هلم احلرج يف ذلك

  

                                                 

  .29النساء / -)1(
  .4النساء / -)2(
  .275/بقرةلا -)3(
  .31/بقرةلا -)4(
: . النووي56ص ،8ج مرجع سابق، فتح القدير، ابن اهلمام:. 134ص ،5ج مرجع سابق، الكاساين: بدائع الصنائع، -)5(

  .156-155، ص9، جمرجع سابق ،اموع
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، فإن املعاطاة ال الف األشياء النفيسة ذات القيمة، خباطاة يف األشياء التافهة البسيطةجرى جبواز املع
  تصلح فيها .

ن ما ذهب إليه الفقهاء وأدلتهم يف جواز بيع املعاطاة يتبني أبعد عرض مذاهب  الرأي الراجح:
، ونعين به اجلمهور( احلنفية واملالكية واحلنابلة يف الصحيح عندهم) هو الراجح أصحاب القول األول

وبأي شيء حتقق فقد حصل  فاملطلوب هو الرضا ،يف النفيس واحلقري عاطاة جيوز مطلقافبيع امل
، أو بأي طريق من طرق التعبري عن أوبقرينة احلال باللفظ أوبالكتابة أو باإلشارةسواء كان  املطلوب
وحتقيق  ساصد الشريعة من التيسري على النافضال عن أن األخذ ذا الرأي يتفق ومق اإلرادة،

   .واإلمتان مصاحلهم كون املعامالت املالية تتسم بالسرعة
: " التعبري عن ق م ج) على أن 60:(ت املادةوقد أخذ املشرع اجلزائري ذا القول حيث نص

 أي دع ي، كما يكون باختاذ موقف ال باإلشارة املتداولة عرفا وأ ،وبالكتابة ،اإلرادة يكون باللفظ
  "صاحبه ... يف داللته على مقصود شك
 يتقارب معىن عقد اإلذعان مع عقد املعاطاة يف جوانب بيع املعاطاة:ب اإلذعان عقود عالقة ثالثا:

  كثرية ، وخيتلف عنه يف بعض اجلوانب نستعرضها فيما يلي:
  )1( : يتفق عقد اإلذعان عقد املعاطاة يف األوجه اآلتية:أوجه اإلتفاق-1
 أن يقبل غريه وال الثمن حيدد العقد طريف من األول الطرف حيث :من حيث طريقة حتديد الثمن-

  .مفاوضة دون العقد هلذا مذعناً ينضم الثاين والطرف يقرره، أو يضعه
  

                                                 

 بتاريخ: حبث مقدم إىل الدورة الرابعة عشرة مع الفقه اإلسالمي املنعقدة بقطر عقود اإلذعان، قطب مصطفى سانو: :أنظر -)1(
حبث مقدم إىل الدورة الرابعة  عقود اإلذعان، حممد القري: .م2003جانفي  16-11هـ املوافق: 1423ذو القعدة  8-13

، م2003جانفي  16-11هـ املوافق: 1423 ذو القعدة 13-8بتاريخ : عشرة مع الفقه اإلسالمي املنعقدة بقطر
http://kantakji.com/fiqh/Fatawa.htm � :��16/05/20011ر��.  
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  فغالبا ما يكونا يف عقود املعاوضات. من حيث جمال العقد وموضوعه:-
ميلك  حيث يكون أحدمها قويا ؛كذلك يف وجود طرفني غري متكافئنيفقان تي من حيث األطراف:-

، ويكون الطرف اآلخر ضعيفا ال ميلك سوى الثمن أو األجرة اليت يرغب فيها القدرة على حتديد
  والقبول بالعقد يف حالة ما رضي التعاقد. عاالنصيا

: بالرغم من التقارب املوجود بني اإلذعان واملعاطاة إال أن هناك نقاط اختالف أوجه االختالف -2
  بينهما أمهها: 

 وغريه، والتلفظ واملعاطاة الكتابة منها صيغ، بعدة جيري اإلذعان عقد إن من حيث الصيغة:-

 خيرجها ا التلفظ فإن، ةاملعاطا بغري جتري فال ةااملعاط أما حيددها، من هو العقديف  القوي والطرف

  .عن املعاطاة
 يراها اليت والقيود الشروط يضع أن اإلذعان عقود يف القوي للطرف من حيث وضع الشروط:-

 ؛املعاطاة يف ذلك يكون وال مساومات، وال مفاوضات يسبقها ال إذ ا، اآلخر تدخل الطرف دون
  .شروط على حتتوي ال وغالباً، املساومة حيث تقبل

 حمل يكون أن املمكن من حيث اإلذعان، يف منه أوسع املعاطاة يف العقد حمل من حيث حمل العقد:-

يكون  غالباً العقد فمحل اإلذعان يف أما والتحسينيات، واحلاجيات الضروريات من يف املعاطاة العقد
 يف يكون وال ،اليت يتحتم على الطرف الضعيف التعاقد فيها احلاجيات أو الضروريات يف

  التحسينيات.
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، كما ذهب إليه ليست نوعا من أنواع عقد املعاطاةوعليه ميكننا القول أن عقود اإلذعان 
 دميـتق طريقة حيث ؛الذين قالوا أن عقود اإلذعان نوعا من العقد التعاطي )1(بعض الفقهاء املعاصرين

 وقطع البطاقات املعاطاة، يشبه وهو الطلب بكتابة تتم وغريها واهلاتف املياه لالشتراك بعقود الطلب

 ، بل ميكن اعتبار التعاطي طريقا من الطرق أوباملعاطاة تتم والطائرات والقاطرات باحلافالت للركوب
وليست حبال من منهجا من املناهج اليت ميكن استخدامها يف عقود اإلذعان للداللة على الصيغة 

   األحوال عقد معاطاة .
 وبيع املضطر اإلذعان عقود الفرع الرابع :

  املضطر بيع تعريف :أوال
  .)2(االضطرار لغة االحتياج الشديد، واملضطر هو امللجأ إىل الشيء وليس له منه بد: يف اللغة-1
حبق أو بغري حق  –يقصد بييع املضطر أن حيمل شحص على بيع شيء من ماله  :االصطالحيف  -2
   .)4(، ومل يرض املشتري إال بشرائه دون مثن املثل بغنب فاحشغري اختياره بصورة كلية أو جزئيةب )3(–

  ؛ وهلم رأيان: ختلف الفقهاء ىف حكم بيع املضطرا ثانيا :حكم بيع املضطر:
  

                                                 

  . 144املرجع السابق، ص .  أمحد فراج حسني:416-415املدخل الفقهي، مرجع سابق، ص مصطفى أمحد الزرقا: -)1(
  .51ص ،1ج مرجع سابق، القاموس احمليط، :. الفريوز آبادي482ص ،4ج لسان العرب، مرجع سابق، منظور:ابن  -)2(
، كما لو أجرب القاضي ببيع ماله إليفاء دينه، أما إذا محل املضطر على البيع كان البيع جربيا قاملضطر إذا محل على البيع حب -)3(

نسان على إبرام العقد يف ظل ظروف اضطرارية لوال وجودها ما مت العقد على هذه ، كما لو أجرب اإلكان البيع اضطراريا بغري حق
أن اإلكراه حيدث نتيجة ضغط خارجي، حيمل الشخص على إبرام التصرف، أما  الصورة، والفرق بني االضطرار واإلكراه

على خالف املكره الذي  ني عقده، كما أن املضطر له رضا واختيار حبل له بآخراالضطرار فهو حيصل نتيجة ضغط داخلي ال ق
. وهبة 424-423، ص1ج ينقص أو يعدم رضاه ويفسد اختياره. أنظر :على حمي الدين علي القره داغي: املرجع السابق،

  .20ص ،5مرجع سابق، ج الزحيلي: الفقة اإلسالمي وأدلته،
  .595، ص 5مرجع سابق، ج ،. ابن قدامة: املغين482، ص5رد احملتار، مرجع سابق، ج ابن عابدين: -)4(
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 واملالكية ،حشاحلنفية إذا بيع بغنب فا ي: يرى أن بيع املضطر وشراءه فاسد؛ وهو رأاألول يالرأ
  وهلم ىف ذلك تفصيل :، ويرى املالكية أنه اليلزم بيعه ،عند احلنابلة يورأ
أما لو باع بغنب فاحش فإنه اليصح ؛ باع بثمن املثل أو مثن يسري يصح إذا : بيع املضطرقال احلنفية-

البائع منه إال بأكثر أو غريمها؛ وال يبيعها  أو شراب أو لباس وكذا شراؤه؛ فلو اضطر الرجل إىل طعام
، وكذلك لو اضطر إىل بيع شيء من ماله ومل يرض املشترى إال مثنها بكثري فإن هذا البيع فاسد من

  )1( بشرائه بدون مثن املثل بغنب فاحش كان بيعا فاسداً.
 سواء علم؛ فإنه يصح البيع واليلزم وكان طائعا ، على البيع أو على سببهرب: إن من أجوقال املالكية-

فباع لوفائه فال  ،على البيع أو على سببه ( وهو طلب مال ظلماً) ربأما إن أج ،به املشترى أو مل يعلم
  . يلزمه

ال تكون إال عن الجيوز؛ وهو ىف معىن من أكره على البيع والتجارة  املضغط قالوا: وبيع املضطر
اجة والفاقة فال بأس بالشراء منه وأما من اضطره احلق إىل بيع متاعه؛ أو اضطرته احل ،تراضي املتبايعني

  )2( مبا جيوز التبايع به.
عليه مثل  ينبغى له أن يربح ،: إن املضطر الذى الجيد حاجته إال عند هذا الشخصوقال ابن تيمية-

ولو  »ى عن بيع املضطر« أن النيب (صلى اهللا عليه وسلم) ، فإن ىف السننمايربح على غري املضطر
فإنه جيب عليه  ، مثل أن يضطر الناس إىل ماعنده من الطعام واللباس،منه دماالبكانت الضرورة إىل 

  .)3( .وال يعطوه زيادة على ذلك أال يبيعهم إال بالقيمة املعروفة بغري اختياره،
  

                                                 

  . 482، ص5رد احملتار، مرجع سابق، ج ابن عابدين: -)1(
كايف يف ال :أبو عمر يوسف بن عبد اهللا القرطيب، بن عبد الربا .300، ص29شرح خمتصر خليل، مرجع سابق، ج اخلرشي: -)2(

  .361ص هـ،1407بريوت، دط،  ،دار الكتب العلمية ،فقه أهل املدينة
   .9، ص5جتيمية: جمموع الفتاوى، مرجع سابق، ابن  -)3(
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 : بأحاديث نبوية شريفة منها الرأيهذا  أصحاب  واستدل

، وبيع الثمرة قبل أن ى عن بيع املضطر، وبيع الغرر « أنه: )صلي اهللا عليه وسلم( حديث الرسول-
  )1( »تدرك

إن بعد زمانكم هذا زماناً عضوضاً، يعض املوسر  «): صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا ال  وحديث-
، قال اهللا تعاىل: (وما أنفقتم من شيء فهو خيلفه وهو خري الرازقني) على ما يف يديه، ومل يؤمر بذلك

، أال إن بيع املضطر حرام، املسلم أخو املسلم، ال يظلمه وال خلق اهللا يبايعون كل مضطرد شرار وينه
  )2( »هالكه ىلع، وال تزده هالكاً إن كان عندك خري فعد به على أخيك، خيونه

 ،ى األصح عندمها والظاهرية: يرى جواز بيع املضطر وهو رأى الشافعية واحلنابلة عل الرأى الثاىن
  : على تفصيل هلم

وإن كان  ،ويلزمه مثن املثل ،: إن بيع املضطر وشراءه إن كان بثمن املثل فالبيع صحيحقال الشافعية-
: ال يلزمه إال قيلو ،؛ ألنه التزمه بعقد الزميلزمه املسمى ىف العقد قيلففيه أوجه:   بأكثر من مثن املثل

احب احلاوي: إن كانت ص والثالث: وهو اختيار ،مثن املثل ىف ذلك الزمان واملكان؛ ألنه كاملكره
  .)3(وإال فال تلزمه الزيادة التشق على املضطر ليساره لزمته

؛ مل جير ووجد مثنه : فيمن اضطر إىل طعام فوجده مع صاحبه فامتنع عن بذله لهوقال احلنابلة-
، وعدل إىل امليتة؛ سواء كان قوياَ خياف من مكابرته التلف أو مل خيف ... مكابرته عليه وأخذه منه

؛ مل يلزمه أكثر من مثن مثله؛ ألن فاشتراه املضطر بذلكوإن امتنع من بذله إال بأكثر من مثن مثله 

                                                 

  .140ص، أنظر: سبق خترجيه -)1(

  .1466احلديث رقم : ، باب بيع املضطر،،كتاب البيوعأخرجه ابن حجر العسقالين يف املطالب العالية -)2(
  .172ص: ،15ج احلاوي يف فقه الشافعي، مرجع سابق، املاوردي: -)3(
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أن احلنابلة يرون صحة  أنومن هذا النص يتبني  ،كاملكره وج إىل بذهلا بغري حق فلم يلزمهالزيادة أح
  )1( .وال يلزمة أكثر من مثن املثل، اء املضطرشر
ال بيع من بائع وشراء من مشتري ألنه يف ظاهر احل ؛أن هذا البيع صحيح :يقال ابن حزم الظاهرو-

فاألول رضي بالثمن، والثاين رضي  فال عربة بعد ذلك بالظروف األخرى اليت أحاطت بالطرفني،
  .)2(بينهما ،فصار بيعا صحيحا، فهو بيع مت بالتراضي املبيعةبالعني 

، ميكن القول أن اجلزم ء وآرائهم يف مشروعية بيع املضطربعد عرض أقوال الفقها الرأي الراجح: 
، فإن كان مدى مشروعية االضطرار يف حد ذاتهمبشروعية البيع من عدمه البد أن يستند إىل 

إذا كان االضطرار بغري وجه حق ، وأما كان البيع صحيحا ومشروعا االضطرار إىل البيع بوجه حق
  .كان البيع باطال، شأنه يف ذلك شأن كافة التصرفات اليت يقدم عليها الشخص وهو جمرب

املضطر خمتار ألن  وعليه فمجرد االضطرار ليس سببا من أسباب فساد العقود أو بطالا،
فهو قد وازن ورضي مبا أقدم  ،، وإن كان رضاه ليس كرضا الشحص غري املضطروراض مبا أقدم عليه

ومل يستغل اآلخر حاجته  فإذا أنشأ عقدا مع آخر ،ال إال وسيلة لدفع حاجات اإلنسان، فليس املعليه
  ، ومل يوقعه يف غنب فاحش كان عقده صحيحا.واضطراره

 بيع املضطر:ب اإلذعان عقود عالقة ثالثا:

خالل هذا العرض املوجز لعقد بيع املضطر يتنب لنا اقترابه يف بعض اجلوانب مع عقد  من
  )3( اإلذعان واختالفه عنه يف جوانب أخرى نستعرضها فيما يلي:

  

  

                                                 

  .79، ص11ج سابق،املغين، مرجع  ابن قدامه: -)1(
  .511 -510، ص7ج احمللى، مرجع سابق، ابن حزم: -)2(
  وما بعدها.  . 63ص نزيه كمال محاد: املرجع السابق، -)3(
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  أوجه اإلتفاق:-1
بد لـه الضرورية اليت ال غىن عنها، وال فاملضطر حمتاج لتلك السلعة من حيث الغرض واملقصد: -

وهو الطرف الضعيف حمتاج ن اإلذعان فاملذع كذلك األمر يف عقد ،للحصول عليهامن التعاقد 
  .اإلذعان البد أن تكون ضرورية أو حاجية ألن السلعة أو اخلدمة يف عقد للسلعة

، وجيب ، فهذا األخري حمدد يف كليهما)1(: فهما يتفقان من حيث حتديد السعرمن حيث السعر-
  ، وال جيوز اخلروج عنه. واخلضوع لهأطراف العقد االنصياع على 

ن كليهما فنجد أ ،يتالقى كذلك عقد اإلذعان مع بيع املضطر من حيث احلكم من حيث احلكم:-
د اليت يضعها الطرف يكون مشروعا إذا كانت الشروط والبنو ن: فاإلذعاتتوقف مشروعيته على شرط

  .ان االضطرار أو اإلجبار بوجه حق وعقد املضطر يكون مشروعا إذا ك ،القوي مشروعة
  : االختالفأوجه -2
إذ أا كما تكون يف البيع تكون يف عقود أخرى إلذعان أوسع نطاقا من بيع املضطر؛ جند أن عقود ا-

  .مها من عقود املعاوضات والتربعاتكالرهن واإلجيار ويف غري
توافر مجيع اخلصائص يف عقد  فالبد من ،ال يتوافق مع عقد اإلذعان من كل الوجوه املضطر بيع-

فإذا توافرت  ،وقد ال يتحقق ،املضطر وهذا قد يتحقق يف عقد ،واحد لوصف العقد بأنه عقد إذعان
  .اخلصائص فهو عقد إذعان، وإال فال

 سبق ميكن القول أن التقارب املوجود بني عقود اإلذعان وبيع املضطر ليس تقاربا حقيقيا مما
حكمهما  ، وال جيوز اعتبارميكن إحلاق أحدمها باآلخر ال مثةابه شكلي، ومن ولكنه تقارب وتش

بل ال بد من النظر إىل كل منهما بصفة مستقلة تصورا وحكما للتوصل إىل حكم  حكما واحدا؛
  الشرع املناسب لكل واحد منهما.

                                                 

هنا إىل أن الطرف القوي الذي حيدد السعر يف بيع املضطر غالبا ما يكون املشتري، بعكس عقود اإلذعان الذي يكون  نشري -)1(
  فيها الطرف القوي الذي يفرض شروط التعاقد هو حمتكر اخلدمة أما املستفيد فيكون طرفا ضعيفا.
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 وسلطة القاضي جتاهه د اإلذعانحكم عق :املطلب الرابع

  أقوال العلماء يف عقود اإلذعان :الفرع األول 
، وكل ما د الفقهاء القدامى تطرقوا حلكمها، فال جنذعان من العقود احلديثةعقود اإلباعتبار

، ولعل أهم دراسة تعرضت لعقد اإلذعان املعاصرين العلماءوقفت عليه من خالل حبثي أقوال لبعض 
 ذي القعدة  13-8مع الفقه اإلسالمي يف :تلك اليت أقيمت يف قطر مبناسبة الدورة الرابعة عشرة

مثانية » عقود اإلذعان«، حيث  عرضت يف موضوع 2003جانفي  16-11هـ املوافق لـ:1423
وتوجت الدورة  ،احلكم الشرعي فيه إىلحبوث، ناقشت املوضوع من جوانبه املختلفة، بغية الوصول 

  .بشأن عقود اإلذعان، )6/14( 132 رقم: :بصدور القرار
  أوال: ملخص األحباث اليت عرضت يف الدورة:

أستاذ الفقه اإلسالمي وأصوله بكلية الشريعة ،جامعة أم  – قدم الدكتور نزيه كمال محاد
القرى، مبكة املكرمة سابقا، واخلبري املستشار الشرعي يف العديد من املصارف واملؤسسات املالية 

عقود اإلذعان ظهرت  أن وأوضح ،عرضا ملخصا لفحوى البحوث اليت تناولت املوضوع -اإلسالمية
منها التشريعات يف الدول العربية  أخذتوقد  ،مل تكن معروفة من قبل وأايف الفكر الغريب احلديث، 

 لألفرادتوفري خدمة مهمة  أوشروط تتعلق بتقدمي  أربعةله  اإلذعانعقد  أن إىل، مشريا واإلسالمية
ن تكون هذه اخلدمات على أال غىن عنها مثل املاء والكهرباء واهلاتف والربيد وغريها، و ،واتمع

ن تكون صور أن تضع هذه اجلهات منفردة شروط العقد، وأسبيل االحتكار للجهات املنتجة، و
  االجياب موجهة اىل اجلمهور بصورة موحدة. 

يف  اإلسالمياالقتصاد  أحباثمدير مركز  )1(يوكان البحث الذي قدمه الدكتور حممد علي القر-
قد حرر يف مقدمته املسألة حمل البحث، مشريا  ،)اإلذعانعقود ( :جامعة امللك عبد العزيز جبدة بعنوان
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 وأاطبيعة احلياة املعاصرة، وتعاظم دور املؤسسات العامة واخلاصة يف النشاط االقتصادي،  إىل
ن هذا النوع من التعاقد خيتلف عما تصوره الفقهاء قدميا أمعاقدات الناس، و أكثرطرفا يف  أصبحت
العقود اليت  إبرام، اليت هي صيغة من صيغ اإلذعانوعقود  اإلذعانتعريف معىن  إىلمث تطرق  ؛وحديثا

تعتمد على استخدام منوذج للعقد يعده احد طريف العالقة بصورة منفردة وعلى الطرف اآلخر القبول 
  لرفض. ا أو

واستعرض الدكتور القري الصيغ النمطية للعقود معددا فوائد التنميط، كاختصار الوقت 
وخفض تكاليف املعاقدات ومالءمة برامج الكومبيوتر هلذا التنميط، وتقليل  اإلدارية اإلجراءاتوتقليل 

 أكثر أصبحت، حيث اإلذعانالعقود النمطية، وجماالت عقود  أنواع إىل أشارمث  ،اخلطأ وغريها
، وذلك مثل: عقود االشتراك يف اإلذعانمعاقدات الناس اليوم هي من العقود النمطية، اليت هي مظنة 

  اخلدمات العامة، وعقود املصارف وشركات التأمني، وعقود العمل وغريها. 
من وجهة نظر االقتصاديني، وبني الذين ينظرون  اإلذعانوتناول الدكتور القري يف حبثه عقود 

كانت السوق تنافسية  إذا أما ،اإلذعانوجد وجدت عقود  فإذاقضية من جانب جهة االحتكار، لل
اخلدمة، فإن ذلك يعين حرية التعاقد ويتحقق معه الرضا  أوبوجود عدد كاف من العارضني للسلعة 

ه يف عمل األمرما جيب على والة  إىلالباحث يف اية حبثه  أشاربصفة مباشرة عن طريق التفاوض، مث 
ما فيها من ضرر، محاية للمستهلك وتفسري  إىلالعقود النمطية بتغليب النفع فيها وسد الذريعة 

  . األضعفنصوص العقود لصاحل الطرف 
 :يف فانكوفر بكندا، فقد قدم حبثا بعنوان اإلسالميةالشريعة  أستاذ )1(الدكتور نزيه كمال محاد أما-
والتشريعات املتعلقة ا يف الفقه  اإلذعانفيه ظهور فكرة  أوضح، اإلسالمي)يف الفقه  اإلذعانعقود (

اصطالحا، وطبيعة العقد وضوابطه وتطبيقاته املعاصرة وصفة  اإلذعانالغريب احلديث، وحقيقة عقد 
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 األحكام، مبتدئا بعرض اإلذعانالشرعية املتعلقة بعقود  األحكامانعقاده، مث استعرض يف مبحث كامل 
والقواعد الكلية مثل: بيع املضطر، وتسعري احملتكر، وتقدمي املصلحة العامة ما جيوز من  هباألشبااملتعلقة 

كصفة انعقاده وخضوعه لرقابة الدولة  اإلذعاناملستنبطة لعقد  األحكامذلك وما حيظر. مث تناول 
ية كالوكاالت احلصر اإلذعانابتداء، ومدى خضوعه لتدخل الدولة، وتناول يف ملحق ما يشبه عقود 

شرعا لرقابة الدولة قبل بدء التعامل ا  اإلذعانوجوب خضوع عقود  إىللالسترياد. وخلص البحث 
  شروط تعسفية.  أوالعادل منها وتعديل ما انطوى على ظلم  إلقرار

اهليئة الشرعية لشركة الراجحي  أمانةاملستشار الشرعي يف  )1(محد الندويأوقدم الدكتور علي -
 أن إىليف النظم التجارية، مشريا  اإلذعانعرف فيه عقود  ،)اإلذعان(عقود  :نبالرياض حبثا بعنوا

العالمة القانوين عبد الرازق السنهوري، مبينا خالف القانونيني يف حتديد طبيعة عقد  من وضعالتسمية 
وحتدث الباحث عن عالقة  ،جمرد قانون أوكونه عقدا حقيقيا أم عبارة عن الئحة تنظيمية  اإلذعان
يف  اإلذعانبالبيع اجلربي، من حيث فقدان االختيار، والرقابة احلكومية على عقود  اإلذعانعقود 

  كعقود الكهرباء واملياه والنقل وغريها.  اإلذعانلعقود  أمثلةالقطاع اخلاص بالتسعري، وذكر 
ن ذلك ينسجم أقانونيني، وهذه العقود متثل عقدا حقيقيا عند أكثر ال أن إىلوخلص البحث 

احلكومي له دور ال يستهان به يف  اإلشراف أنوقال  ،ألن مبناه التراضي اإلسالميمع اجتاه الفقه 
  بعض الشروط اليت يسودها طابع االحتكار وتضر بعامة الناس.  إزالة

يف اجلامعة االسالمية العاملية  واألصولالفقه  أستاذ )2(كما تناول الدكتور قطب مصطفى سانو-
وحكمها بني املشروعية وعدمها، واملبحث الثاين  اإلذعانلبحثه مفهوم عقود  األولمباليزيا يف املبحث 
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وذكر  ،بغريها من العقود القدمية كعالقتها باملعاطاة والبيع اجلربي وبيع املضطر اإلذعانيف عالقة عقود 
، اإلذعانكحكم الرقابة احلكومية على عقود  ،اإلذعانلقة بعقود يف املبحث الثالث مسائل متفرقة متع

  حرفة على طريقة معينة للبيع.  أوصنعة  أهلوتواطؤ 
حد أتطلق على العقود اليت ينفرد فيها  اإلذعانعقود  أن :هي الباحث إليهاهم النتائج اليت توصل أو

عقد يغلب عليه كونه يف معظم ن حمل الأالطرفني بوضع شروط ختدم مصاحله دون الرجوع لآلخر و
ن أالذي يدفع الطرف اآلخر لالذعان والرضوخ، و األمرمن الضروريات واحلاجيات،  األحيان

القطاع اخلاص،  وأ األعماليكون القطاع العام وقطاع  أنميكن  ،اإلذعانالطرف القوي يف عقود 
التسعري من صالحيات  نأورجحت الدراسة ، واجلماعات األفرادن الطرف الضعيف يف الغالب هم أو

  نه وحده الذي له احلق يف التسعري بناء على مصلحة الرعية وصالحها. أاحلاكم ومسؤوليته و
 واألمنييف دمشق  اإلسالميرئيس جممع االقصاب  )1(الدكتور حممد عبد اللطيف صاحل الفرفور أما-

، فقد قدم يف حبثه دراسة مقارنة لعقود شقواألحباث بدمالعام للمجمع العلمي العاملي للدراسات 
الذي فرضته  اإلذعانحداثة عقود  إىلوالقانون الوضعي، مشريا  اإلسالمي الفقهيف  اإلذعان

ويف مبحث  ،هلا أمثلةوذكر  اإلذعان، فعرف عقود وأدلتهممستجدات احلياة، وعارضا آلراء الفقهاء 
  ثر الرقابة احلكومية على هذه العقود. أ، مث اإلذعانكامل استعرض التوصيف الفقهي لعقود 

يف الفقه الغريب اجلواز مطلقا، ألن العقد  اإلذعانحكم عقود  أن إىلوخلص الدكتور الفرفور 
 أشتمل إذا اإلسالميةيف الشريعة  وأمالدى فقهاء القانون شريعة املتعاقدين ما مل خيل بالنظام العام، 

جيعل  اإلكراهعلى نوع من  اشتمل وإذامعناه فهو مكروه حترميا، ما يف  أوعلى احتكار  اإلذعانعقد 
حكم التسعري يف الفقه  أنوقال  ،فهو جائز واإلكراهخال العقد من االحتكار  وإذاالعقد قابال للفسخ، 

                                                 

اإلسالمي  الفقه جممع جملة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، اإلذعان عقود : حممد عبد اللطيف صاحل الفرفور:نظرأ -)1(
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 ،ويرفع عنهم الضرر، كأن يوفر العدل واملصلحة للناس ،جائز بشروط معتربة عند الفقهاء اإلسالمي
  اخلربة.  أهلبعد استشارة  األمر ن يأمر به ويلأو
املدرس باحلوزة العلمية يف قم بإيران حبثا، عرف فيه ماهية عقود  )1(وقدم الشيخ حسن اجلواهري-

ومذاهب الفقهاء وتعريفه يف الفقه الشيعي  ،السنهوري الدكتوراالذعان وطبيعتها، مشريا اىل رأي 
لعقود  أمثلةيف القانون املصري القدمي واجلديد، وذكر  اإلذعانواستعرض حكم عقود  ،االمامي
 إذعانهي العقود اليت يتميز فيها القبول بكونه جمرد  اإلذعانعقود  أن إىلوخلصت الدراسة  ،اإلذعان

والقبول والرضا،  اإلجياببوجود  حقيقةعقودا  اإلذعانتكون عقود  أنملا ميلي عليه املوجب، مرجحا 
يف القطاع اخلاص، حبيث حيرم  اإلذعانعل نوع من الرقابة احلكومية على عقود جب األمروان يقوم ويل 

استغالل حاجة الغري واحتكار السلع احلياتية املهمة، وان تسعر احلاجات احلياتية واخلدمات املهمة 
  حسب مصلحة الناس.  إنسانلكل 

الشرعية يف كلية الشريعة جبامعة الفقه املقارن والسياسة  أستاذ )2(ليل أبوالدكتور حممود امحد  أما-
يف كلية الشريعة جبامعة  وأصولهالفقه  أستاذوالدكتور حممد عبد الرحيم سلطان العلماء  اإلمارات
موضحا  األولوجاء الفصل  ،وتطوره اإلذعان، فأعدا حبثا تناوال يف مستهله نشأة عقد اإلمارات

، وهي العقود اليت ينفرد املوجب بوضع شروطها، وبين الفصل الثاين اإلذعانملوقف القانون من عقود 
  . اإلذعانمن عقد  اإلسالميةموقف الشريعة 

متنح  أنالعدل وحفظ احلقوق  إقامةواجب الدولة مبقتضى مسؤوليتها عن  أن إىلوخلص البحث 
على ضوء  إلغائه وأالقاضي سلطة تعديل الشرط التعسفي  بإعطاءاحلياة التشريعية للطرف املذعن 
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مدينا،  أمالقاضي بتفسري شروط العقد يف مصلحة املذعن دائنا كان  وإلزاممقتضيات العدالة والعرف، 
 وإلزام ،املشتركة للمتعاقدين اإلرادةدلت املالبسات على منافاته  أوكان الشرط غامضا  إذاوذلك 

  العقد.  إبرامقبل  الشروط املهمة يف العقد بشكل مميز وتبصري ا بإبرازاملوجب 
عقد «رئيس الس العلمي يف املغرب حبثا بعنوان  )1(وقدم الدكتور محدايت شبيهنا ماء العينني-

وضع  وأسبابعرض التعريف اللغوي واملفهوم العام  األولجاء يف ثالثة مباحث، املبحث » اإلذعان
، وقارن املبحث الثالث بني عقود اإلسالمييف الفقه  اإلذعانوتناول املبحث الثاين عقد  ،املصطلح
ن الشريعة مل أعقد جديد نسبيا، و اإلذعانعقد  أن إىلوقد خلصت الدراسة  ،وتلقي الركبان اإلذعان

الشريعة  أن إىلابتكاره، مشريا  إىلالتشريع الفرنسي  أجلأتتتكلم عنه باالسم حلداثة الوقائع اليت 
ومبدأ حترمي » الضرر يزال«وقاعدة  )2(»رارال ضرر وال ض«قاعدة  :خاللمن  ألحكامهتعرضت 

  السوق.  أحوالعلى  اإلطالعاالحتكار الضار والنهي عن تلقي الركبان وبيع احلاضر للبادي قبل 
  العلماء يف عقود اإلذعان أراء ثانيا:

الفقهاء بعد هذا العرض املوجز مل األحباث اليت تعرضت لعقد اإلذعان، نتسخلص أن 
 املعاصرين اختلفت أراؤهم  يف حكم عقد اإلذعان على أقوال: 

 العلماء سلطان وحممد وسانو ومحاد اجلواهري من كل إىل ذلك ذهب، وأا عقود مباحة األول:

  . والندوي ليل وأيب عيد بن والقري قول له يف والفرفور
  .الفرفورمد عبد اللطيف صاحل أا عقود مكروهة، وهو قول حمل الثاين:

                                                 

م، 2004هـ،1425سنة: 14دد:عاإلسالمي الدويل ال الفقه جممع جملة ،اإلذعان عقود : محدايت شبيهنا ماء العينني :نظرأ -)1(
  .461ص: ،3ج
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  .  2353، حديث رقم :اب من بنى في حقِّه ما يضر بِجارِهباألحكامَ،
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 قدري منهم املعاصرين الفقهاء من مجهور إىلهذا القول  الفرفور نسبو ،أا عقود حمرمة الثالث:

  . الزحيلي زهرة ووهبه وأبو باشا
 اإلذعان عقود إباحة من إليه ذهبوا ما على األول املذهب أصحاب استدل :األول املذهب أدلة :أوالً

:واملعقول والسنة بالقرآن
 )1(  

أَوفُوا  َآمنوا الَّذين أَيها يا﴿تعاىل اهللا قولب املذهب هذا أصحاب استدل :الكرمي القرآن-1
  )2( .بِاْلعقُود﴾

 أمام عاجزة تقف ال اإلسالمية والشريعة العقد إمتام إىل عمومها يف اآلية تدعو :الداللة وجه

  .احلرج رفع ومنه التعاقد أجلها من شرع اليت األساسية املقاصد إىل تتطلع فهي االقتصادية التطورات
صلى اهللا عليه ( اللَّه رسول قَول : هو واحد حبديث املذهب هذا أصحاب استدل :النبوية السنة-2

  )3(.»حراما أَحلَّ أو حاللًا حرم شرطًا إِلَّا شروطهم على املسلمون « :)وسلم
من  عقد خيلوا وال بالشروط االلتزام إىل يدعو حيث العقد؛ إمتام على احلديث يدعو :الداللة وجه

  .الشروط
  :وجهني من باملعقول املذهب هذا أصحاب استدل :املعقول

 وحرج واحلاجيات ضيق يف الناس لوقع ،باملنع عليها حكمنا ولو العقود تلك إىل حمتاجون الناس إن-

  .الضروريات مرتلة ترتل

                                                 

 : حممد أمحد أبوليل وحممد عبد الرحيم سلطان العلماء .325ص ،3املرجع السابق، ج : عيد بن القري : حممد علينظرأ -)1(

املرجع  حسن اجلواهري: .241ص ،3املرجع السابق، ج : حممد عبد اللطيف صاحل الفرفور .285ص ،3املرجع السابق، ج
 ،3ج املرجع السابق، قطب مصطفى سانو: .417ص ،3املرجع السابق، ج :علي أمحد الندوي .447ص ،3السابق، ج

  .372ص ،3املرجع السابق، ج نزيه كمال محاد: .337ص
  1املائدة / -)2(
  .180أنظر: ص، سبق خترجيه -)3(
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 تفقده ال له اخليار يكون عندما الثاين الطرف ا يرضى ال قد شروطاً تتضمن اليت اإلذعان عقود إن-

 عضو إتالف أو حياته ختيفه ودد قاهرة قوة وجود لعدم ،اإلكراه درجة إىل تصل وال ،التراضي مبدأ

  .ذلك غري أو أعضائه من
 اإلذعان عقود كراهة من إليه ذهبوا ما على املذهب هذا أصحاب استدل :الثاين املذهب أدلة :ثانياً

)1(قالوا حيث باملعقول
 واجلماعة بالفرد ضرر واالحتكار ،راحتكا على يشتمل اإلذعان عقد إن :

  .والضرر يزال
 اإلذعان عقود منع من إليه ذهبوا ما على الثالث املذهب أصحاب استدل :الثالث املذهب أدلة :ثالثا

 حبيث ؛العقود هذه يف الباطنة التعاقدية اإلرادة لفقدان ممنوعة اإلذعان عقود :أيضا وقالوا أن باملعقول

  )2( .مؤلفام يف يوردوه مل وهلذا معاً واالختيار ينعدم الرضا
 :املناقشة

 الرد ميكن ،احتكار على مبين العقد القائلني بالكراهة على كون الثاين املذهب أصحاب استدالل 1-

  :يلي مبا معليه
كانت عقود مساومة أو  سواء فقد يشمل كافة العقود لوحده،أن االحتكار ال يتعلق بعقد اإلذعان -

   ، وهنا تدخل سلطة ويل األمر يف ضبط التعامالت وحماربة كل أشكال االحتكار.عقود إذعان

  يرد على أصحاب الرأي الثالث مبا يلي:-2
 يف اإلكراه نأ حيث ؛الرضا عيوب يف املعروف اإلكراه عن خيتلف اإلذعان عقود يف اإلكراه إن-

 نأ حيث الرضا، على يدالن واإلجياب القبول بأن، ونفسية ال اقتصادية بعوامل متصل اإلذعان عقود
  .أحد عليه يطّلع ال خفي أمر الرضا

                                                 

  .241ص ،3املرجع السابق، ج : :  حممد عبد اللطيف صاحل الفرفورنظرأ -)1(
  .نفس املرجع والصفحة -)2(
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 بعض الفقهاء املعاصرين من أمثال إىل مطلقاً باملنع القائل الثالث املذهب نسب الفرفور الدكتور إن-3

 فيه مرجع إىل حيلنا ومل باملنع، الصريح هلم قو يذكر ومل ،والزحيلي وأيب زهرة املصري باشا قدري

 وقد ،دليال يعترب ال وهذا ، مؤلفاته ضمن اإلذعان لعقد إدراجهم عدم إىل وإمنا استند ،الرأي هذا

  .بالتحرمي يف املوضوع رأياً هلم أجد ومل مؤلفام من يل تيسر إىل ما رجعت
 الذين تعرضوا ملوضوع عقد اإلذعان، تبني للباحثبعد عرض أراء بعض الفقهاء املعاصرين  :الترجيح

 132 :القرارترجيح القول األول القاضي بإباحة عقد اإلذعان ـ بشرط االلتزام بالشروط الواردة يف 

يفرق بني حيث  الصادر عن جممع الفقه اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة )6/14(
   نوعني من عقود اإلذعان:

  : ال تتضمن شروطاً تعسفية فهذه العقود جائزة ال بأس ا.عقود إذعان عادلة -
  تتضمن شروطاً تعسفية تضر الطرف املذعن فمثل هذه الشروط حمرمة.  عقود إذعان ظاملة: -

   إىل قسمني: - يف النظر الفقهي-تنقسم عقود اإلذعان  "القرار مايلي: نومما جاء يف مضمو
أحدمها: ما كان الثمن فيه عادالً، ومل تتضمن شروطه ظلماً بالطرف املذعن، فهو صحيح شرعاً، 

التدخل يف شأنه بأي إلغاء أو تعديل، النتفاء املوجب  طرفيه، وليس للدولة أو للقضاء حقملزم ل
لسلعة أو املنفعة باذلُ هلا، غري ممتنع عن بيعها لطالبها بالثمن الشرعي لذلك، إذ الطرف املسيطر ل

الواجب عليه شرعاً، وهو عوض املثل (أو مع غنب يسري، باعتباره معفواً عنه شرعاً، لعسر التحرز عنه 
يف عقود املعاوضات املالية، وتعارف الناس على التسامح فيه) وألن مبايعة املضطر ببدل عادل 

   أهل العلم. صحيحةُ باتفاق

والثاين: ما انطـوى على ظلم بالطرف املذعن، ألن الثمن فيه غري عادل (أي فيه غنب فاحش) أو 
  ل به) ـه للتعامـتضمن شروطاً تعسفية ضارةً به. فهذا جيب تدخل الدولة يف شأنه ابتداًء (قبل طرح
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رين إىل تلك السلعة أو وذلك بالتسعري اجلربي العادل، الذي يدفع الظلم والضرر عن الناس املضط
املنفعة، بتخفيض السعر املتغاىل فيه إىل مثن املثل، أو بإلغاء أو تعديل الشروط اجلائرة مبا حيقق العدل 

   بني طرفيه، استناداً إىل:

أنه جيب على الدولة (ويل األمر) شرعاً دفع ضرر احتكار فرد أو شركة سلعةً أو منفعة ضرورية  - أ
املثل) بالتسعري اجلربي العادل، الذي   تناعه عن بيعها هلم بالثمن العادل (عوضلعامة الناس، عند ام

يكفل رعاية احلقني: حق الناس بدفع الضرر عنهم الناشئ عن تعدي احملتكر يف األسعار أو الشروط، 
   وحق احملتكر بإعطائه البدل العادل.

حة الناس املضطرين إىل السلع أو املنافع وهي مصل –أن يف هذا التسعري تقدمياً للمصلحة العامة  -  ب
على املصلحة اخلاصة، وهي مصلحة احملتكر الظامل بامتناعه عن بيعها  –يف أن يشتروها بالثمن العادل 

فقهية أن " املصلحة العامة هلم إال بربح فاحش أو شروط جائرة، إذ من الثابت املقرر يف القواعد ال
  " يتحمل الضرر اخلاص ملنع الضرر العام ". :وأنه، على املصلحة اخلاصة " مقدمة

  الفرع الثاين :سلطة القاضي جتاه عقود اإلذعان
السعي حنو حتقيق العدل يف املعامالت اليت جتري بني الناس وسد ذرائع الظلم يف املعاقدات  إن

ىن ا وهي قيمة إنسانية تشترك فيها كافة اتمعات املتحضرة ع ،االجتماعي لمأحد متطلبات الس
اإلسالمية  ؛ حيث جند أن الشريعةدوجاءت مقصداً من مقاصد الشريعة يف العقو ،اإلسالمنظام 

، وحترم أكل حترص على إزالة الضرر ورفع احلرج، وومتنع الظلم االحتكارحترص ابتداء على حترمي 
 مينع أويتدخل ليمنع وحيرم استغالل حاجة الغري،  نأ األمرويل وعليه فإن ل ،أموال الناس بالباطل
  ، سواء تعلق األمر بعقود اإلذعان أو بغريها.احتكار بعض السلع
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مبراعاة مصاحل مجيع  ن معاجلة التعسف والظلم  يف عقود اإلذعان وجعلها أقرب للعدلأوال شك 
نص قرار جممع الفقه  ذلك وعلى ،أطراف العقد هي من مسؤولية الدولة واجلهات الرقابية ا

ـ  8يف دورته الرابعة عشرة بالدوحة من  املنعقد ،اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي

الحتمال حتكّم الطرف املسيطر يف األسعار والشروط  هـ حيث نص على (نظرا1423ًذو القعدة  13
إلضرار بعموم الناس، فإنه جيب شرعاً وتعسفه الذي يفضي إىل ا اليت يمليها يف عقود اإلذعان،

من أجل  ،اإلذعان لرقابة الدولة ابتداًء (أي قبل طرحها للتعامل ا مع الناس) خضوع مجيع عقود
  .شرعاً العدالة ما هو عادل منها، وتعديل أو إلغاء ما فيه ظلم بالطرف املذعن وفقاً ملا تقضي به إقرار

تتأكد من عدالة العقود اليت جتيزها  العاملة يف املصارف أن نه جيب على اهليئات الشرعيةأكما  
إىل جانب الطرف األضعف من طريف العقد وهو  ن تقف دائما وأبداأومراعاا ملصاحل الطرفني و

  .والنهي عن املنكر املأمور به شرعا الطرف القابل، ألن هذا من األمر باملعروف
للقضاء، فنجد أن القضاء قد بسط احلماية الالزمة اليت ة لويل األمر أما بالنسبة بهذا بالنس

ضي رفع احليف والظلم واجلور عامة، يقررها الشرع احلنيف حلماية الضعفاء، ومن مث فإن من حق القا
  .يدخل يف ذلك حقه يف تعديل أو إزالة أي شرط تعسفي يدرج ضمن عقود اإلذعان 

ناولناه يف الشروط املقترنة بالعقد بصفة وتتجلى سلطة تدخل القاضي يف العقد من خالل مات
نظرية متكاملة  ، وعليه فقد وضعميةحيث أن الفقه اإلسالمي مل يعرف عقد اإلذعان ذه التس ؛عامة

، من شأا أن تبسط ظالهلا على املعامالت املدنية بكل أنواعها، وميكننا إبداء بعض للشروط التعاقدية
  )1( املالحظات العامة حوهلا:

   

                                                 

محدي  وما بعدها. 239. فؤاد حممود معوض: املرجع السابق، صوما بعدها 265، صاملرجع السابق حممد علي اخلطيب: -)1(
  بعدها.وما  185: املرجع السابق، صحممد امساعيل سلطح
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أن نظرية الشروط العقدية يف الفقه اإلسالمي جاءت شاملة لتبسط ظالهلا على كافة املعامالت -1
، كوا تساير من شأنه حتقيق العدالة التعاقديةمبا  ،فتحكم كل الشروط اليت تصاحبها ،أنواعهااملدنية ب

ل عامة وقواعد وقوية من أصو نظرا لقيامها على أسس متينة ،العقود والشروط املستحدثةكل أنواع 
ال وثيقا باملصاحل األساسية للبشر سواء على املستوى اتستهدف غايات وأهداف تتصل اتص كلية،

وترتكز على األخالق النبيلة لصفة أساسية كالعدالة واإلنصاف وحماربة الظلم   ،اإلجتماعي أو الفردي
  وإزالة الضرر وحتقيق املساواة والتوازن يف املعامالت بصفة عامة.

وحتمي الطرف  ،أن نظرية الشروط العقدية يف الفقه اإلسالمي حتقق التوازن يف مضمون العقد-2
، املتمثل يف إدراج شرط أو شروط تتضمن منفعة زائدة ف من استغالل الطرف القوي وتعسفهالضعي

 له، فمن الشروط اليت تعترب فاسدة أو باطلة من منظور الفقه اإلسالمي أي شرط ال يقتضيه العقد،
 ومن شأنه حتقيق منفعة زائدة ألحد أطرافه، ويأيت هذا الفساد أو البطالن من كون هذا الشرط قد

وهي من قبيل الربا الذي  ،تعترب تعسفية، وقد حرمها الفقهاءتضمن زيادة منفعة مشروطة يف العقد 
  حتاربه الشريعة اإلسالمية .

د وعقيف  يف إطار القانون الوضعي تعسفيتهاالشروط اليت يرى الفقه والقضاء بالنظر والتمحيص يف -3
 موازنتها بنظرية الشروط العقدية، خاصة مع ما مياثلها يف الفقه اإلسالميومبقارنتها ، اإلذعان

أدت إىل  ،نها العقدنستخلص أا ال خترج عن نطاق ما تناولناه من شروط باطلة أو فاسدة إذا تضم
أوكما يعرب عنه الفقهاء:" يلغو  ،على صحة العقد  أثر هلاأو شروط باطلة ملغاة ال ،فساده أو بطالنه

  .)1(الشرط ويبقى العقد"

                                                 

كاشتراط املنع من التصرف يف املعقود مثال، أو  وتكون إما باشتراط ما من شأنه حتقيق منفعة زائدة ألحدمها أو لغريمها، -)1(
اشتراط عدم الرد للعيب، أو عدم استرداد الثمن عند عدم االستحقاق، فكل هذه الشروط وغريها تتناىف مع مقتضى العقد وتضطر 

  واضحة جلية .   فيها الشروط التعسفية
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ال ، وعادة ما يفرضها أحد املتعاقدين مستغذكورة ال ختلو من الصفة التعسفيةفتلك الشروط امل
مما يضطر املتعاقد اآلخر على القبول، هذا من شأنه أن يؤدي إىل  ،مركزه اإلقتصادي أو اإلجتماعي

الشروط التعسفية فيها الذي تظهر  لصاحل الطرف املشترط،التوازن بني األداءات يف العقد  اختالل
  واضحة جلية.

، إمنا جاء استهدافا حلماية الطرف ها أو بطالا يف الفقه اإلسالميولذلك فاحلكم بفساد 
وازن بني ث التوهو إحدا ،ق مقتضى العقد مبا يستلزمه الشرع، وحرصا على حتقيالعقد الضعيف يف

ن ، أو أن يكوومنا تأثري على العقد املقترن به؛ والشرط إما أن يبطل وحده دحقوق العاقد والتزاماته
 ، إذا أسقطاحلالة األخرية ميكن تصحيح العقد، بل إنه أحيانا يف فاسدا أو باطال مع بطالن العقد

، وهذا ما ال )1(زال الفساد معها فإذا زلت العلة الشرط باعتبار أن علة الفساد هي يف ذلك الشرط،
  يبتعد عن معىن السلطة املمنوحة للقاضي يف التدخل يف العقود بتعديلها. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

حيث يقول احلطاب يف  ،وهذا ما قال به فقهاء  املالكية خبصوص الشرط املناقض ملقصود العقد والشرط املخل بالثمن -)1(
 ،6، مرجع سابق،ج..."  أنظر:احلطاب: مواهب اجلليل): أي وصح البيع إن أسقط السلف مشترطهوصح إن حذف(ذلك:" 

  .246ص
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 خالصة الباب

  تتضمن أهم النتائج اجلزئية يف هذا الباب:
نشاط القاضي التقديري يف جمال إعادة التوازن العقدي يف إطار نظرية االستغالل ليس نشاطا ميارسه  -

القاضي كيف يشاء وأىن يشاء، وإمنا ميارسه وفق حدود رمسها له القانون ضمن إطار أطراف اخلصومة 
 .وطبيعة عمل القاضي أثناء ممارسته لوالية القضاء

كنظرية متكاملة كما هو الشأن بالنسبة للقانون الوضعي،  يف الفقه االسالمي عرف االستغالل يمل -
وبعض  ا نظرية االستغالل متت معاجلتها وفقا لنظرية الغنبفنجد العديد من حاالت تنطبق عليه

وعليه ميكننا القول بأن سلطة القاضي جتاه العقد املشوب باستغالل تكون مشاة النظريات األخرى، 
متاما حلالة العقود الواقعة حتت طائلة الغنب، إذ بإمكان القاضي التدخل وفرض سلطته بالتعديل، وذلك 

 بني األخذ والعطاء بصورة حتقق العدل بني أطراف العقد. حىت يتحقق التعادل

تعديل الشرط اليت تتم باإلذعان إحدى هذه الصور، إما تتخذ سلطة القاضي التقديرية يف جمال العقود  -
يف  تفسري الشك ملصلحة الطرف املذعن، وإما لغاء الشرط (إعفاء الطرف املذعن منه)، أوإالتعسفي

املعيارالذي يسترشد به القاضي يف إعمال سلطته بالتعديل أو اإلعفاء من حالة العبارة الغامضة، و
 .الشروط التعسفية، وهو العدالة

حرية إنشاء العقود اجلديدة يف الفقه اإلسالمي، ما مل مينعها الشرع أو ختالف  إن الفقه اإلسالمي يتيح -
بالناس وحتقيق مصاحلهم قاعدة من القواعد العامة يف الشريعة اإلسالمية، وذلك ملا فيه يسر 
 .وحاجام، ومراعاة ملا يطرأ من تطورات يف إبرام العقود ألغراض مشروعة

  
 

يقع حىت ال  ، وذلكالنهي على صحيح دليل يقم مل ما اجلواز املقترنة بالعقد الشروط يف األصل نإ -
 حقوقها، لضمان ملثل هذه الشروط الم حتتاجومعام عقودهم يف الناس إن حيث حرج؛ يف الناس
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قود واشتراط شروط ألغراض مراعاة ملا يطرأ من تطورات يف إبرام ع، وبينهم املعامالت وتيسري
مما يعطي للمجتهدين القدرة على استنباط حكم الشرع يف العقود اجلديدة املستحدثة أو  مشروعة،

لتعاقدي؛ حيث العقود املوجودة واليت تتضمن شروطا جديدة فرضتها التطورات احلاصلة يف اال ا
 .يقرون منها ما وافق الشرع وحيكمون جبوازه، ويرفضون منها ما خالف الشرع

رغم أن الفقه اإلسالمي شامال ألحكام املعامالت بصورة عامة، إال أنه مل يعرف عقد اإلذعان  - 
 العقود بالصورة اليت عرفتها النظم القانونية املعاصرة، لذا مل جند يف كتب الفقهاء القدامى حكما هلذه

ترجيح فقد اختلفوا يف حكمه وقد مت الفقهاء املعاصرين الذين تعرضوا ملوضوع عقد اإلذعان، أما 
 جائرة. تتضمن شروطاً تعسفية أالشرط  القول األول القاضي بإباحة عقد اإلذعان

الشروط املقترنة بالعقد بصفة  نظرية تتجلى سلطة تدخل القاضي يف العقد من خالل ماتناولناه يف  - 
شاملة لتبسط ظالهلا على كافة املعامالت املدنية بأنواعها، فتحكم كل الشروط  حيث جاءت عامة؛

اليت تصاحبها، مبا من شأنه حتقيق العدالة التعاقدية، كوا تساير كل أنواع العقود والشروط 
امة وقواعد كلية، تستهدف غايات املستحدثة، نظرا لقيامها على أسس متينة وقوية من أصول ع

وأهداف تتصل اتصاال وثيقا باملصاحل األساسية للبشر سواء على املستوى اإلجتماعي أو الفردي، 
وترتكز على األخالق النبيلة لصفة أساسية كالعدالة واإلنصاف وحماربة الظلم  وإزالة الضرر وحتقيق 

 املساواة والتوازن يف املعامالت بصفة عامة.
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 يف تعديل العقد يف مرحلة تنفيذه سلطة القاضي :الباب الثاين

مل يكتف املشرع مبنح القاضي سلطة تعديل العقد أو إعادة التوازن إليه يف مرحلة تكوين 
ملتعاقدين امحاية  ا علىبل حرص ،ذعان فحسباإل ظرية الغنب واالستغالل وعقودالعقد مبوجب ن

فمنح القاضي يف هذه  ،أن ميد هذه احلماية إىل مرحلة  تنفيذ العقد ، رأىوحتقيقا للعدالة من اجلور
اليت والتقلبات االقتصادية  ملواجهة الظروف املتغرية ،عقديةسلطة التدخل يف العالقات ال املرحلة

وذلك بأن خول املشرع  ،اختالل العدالة التعاقديةوبالتايل  ،ينشأ عنها اختالل التوازن العقدي
أثناء  على حاالت كثريا ما خيتل فيها التوازن العقدي بالنصللقاضي سلطة واسعة يف التعديل 

  وهي: التنفيذ،
    .لطارئةحالة الظروف ا-
  يرهق أحد املتعاقدين.حالة ورود شرط جزائي -
  .ومنح األجل (نظرة امليسرة) ،تفاقيتعديل األجل اال-

الذي يستند إليه  دراستنا يف هذا الباب، إضافة إىل حبث األساس هذه احلاالت ستكون حماور
أو مرحلة التنفيذ، وعليه ستكون فصول هذا الباب  القاضي لتعديل العقد سواء يف مرحلة التكوين

  :كما يلي
  .سلطة القاضي يف تعديل العقد يف حالة الظروف الطارئة :الفصل األول -
  .سلطة القاضي يف تعديل الشرط اجلزائي ومنح نظرة امليسرة :الفصل الثاين -
  .أساس سلطة القاضي يف تعديل العقد الفصل الثالث: -
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  الظروف الطارئةالعقد يف حالة سلطة القاضي يف تعديل  :الفصل األول
و متراخية التنفيذ كعقود التوريد وعقود التزام ما حيدث يف العقود طويلة األجل أ كثريا

حادث مفاجئ مل يكن متوقعا عند التعاقد   الظروف اليت أبرم فيها العقد إثراملرافق العامة أن تتغري
ل به حبيث يؤدي إجباره عليه إىل إفالسه أو يرت ؛فيصبح الوفاء بااللتزامات الناشئة مرهقا للمدين
اليت مل تكن متوقعة من املتعاقدين عند  االقتصاديةعلى األقل خسارة فادحة نتيجة لتغري الظروف 

مما أدى إىل اختالل خطري يهدد املدين خبسارة فادحة خترج عن احلد املألوف يف املعامالت  ،التعاقد
  .االعتيادية

لكان قوة قاهرة ينقضي ا  ،أما لو أن هذا احلادث الطارئ قد جعل تنفيذ االلتزام مستحيال
نه إال أن جيعل تنفيذ االلتزام يعود خبسارة على  املدين ال خترج أأو لو أنه مل يكن من ش ،االلتزام

 ،انمتوقع انألن كال من الكسب واخلسارة أمر ،ملا كان له من أثر عن احلد املألوف يف التعامل
ولكن نفرض فيما قدمناه أن تنفيذ االلتزام من جهة مل يصبح  ،والتزام املدين بتنفيذه التزامه كامال

  ومن جهة أخرى صار مرهقا يهدد املدين خبسارة خترج عن احلد املألوف. ،مستحيال
فماذا يكون  ،عند تنفيذه بل جد ،مث إننا نفرض أن هذا كله مل يكن قائما وقت نشوء العقد

الظروف الطارئة وسلطة  استعراض نظرية حناول اإلجابة على هذا التساؤل من خاللاحلكم؟ 
يف القانون املدين اجلزائري يف مبحث أول، مث نعرج على مدلول النظرية وسلطة  القاضي جتاهها

  .ة يف الفقه اإلسالمي يف مبحث ثاينالقاضي جتاه الظروف الطارئ
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  املبحث األول:سلطة القاضي يف تعديل العقد يف حالة الظروف الطارئة
  يف القانون املدين اجلزائري            

نظرية الظروف الطارئة، يقتضي إن معاجلة مدى سلطة القاضي يف تعديل العقد مبوجب 
 ها املشرع لتحقق الظروف الطارئةالتعريف بالنظرية، واستعراض الشروط القانونية اليت تطلب مين

  بالصورة اليت تربر تدخل القاضي إلعادة التوازن املختل إىل العقد.
   الطارئةتعريف الظروف  :املطلب األول
   يف اللغة :الفرع األول
ملصطلح متآلف بني كلمتني ومها: الظروف والطارئة، وكل واحد منهما  حيمل داللة هذا ا

  خمتلفة، ويرجع إىل األصل اللغوي املتباين:
الظروف مجع ظرف، ويعين الرباعة وذكاء القلب، وحسن العبارة واهليئة  كلمة الظروف:-

كل  واحلذق بالشيء، وظرف الشيء وعاؤه، ومنه ظروف األزمنة واألمكنة، فالظرف وعاء
 .)1(شيء

تؤول هذه الكلمة إىل أصلها االشتقاقي طرأ، وهو ما حدث وخرج فجأة، وطرأ  :كلمة الطارئة-
  .)2(كان بعيد فجأة، ويقال للغرباء الطراء، والطارئة مؤنث الطارئعلى القوم، أي أتاهم من م

  االصطالحيف  :الفرع الثاين
كل حادث عام الحق على تكوين العقد، وغري  عرف من قبل فقهاء القانون على أنه:

متوقع احلصول أثناء التعاقد، ينجم عنه اختالل بني يف املنافع املتولدة عن عقد يتراخى تنفيذه إىل 
أجل أو آجال، حبيث يصبح تنفيذ املدين اللتزامه كما أوجبه العقد يرهقه إرهاقا شديدا ويتهدده 

                                                 

  ، مادة: ظرف.    320، ص7جمرجع سابق،  ،ابن منظور: لسان العرب -)1(
  .46، ص، مرجع سابقالفريوزآبادي: القاموس احمليط -)2(
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وذلك كخروج سلعة تعهد املدين ؛ خسائر التجار خبسارة فادحة خترج عن احلد املألوف يف
  . )1(بتوريدها من التسعرية، وارتفاع سعرها ارتفاعا فاحشا غري مألوف وال متوقع

نالحظ أن تعريف القانونيني يصف النظرية وصفا عاما يستند عادة إىل الوقائع اليت نظر 
فيها القضاء وأصدر يف شأا أحكاما، والسبب يف ذلك يعود إىل أن الواقعة يف نظرهم ال تكون 

تعداد حصري  إجيادظرفا طارئا إال يف ضوء ما حييط ا من ظروف زمانية ومكانية، وعليه ال ميكن 
، والظروف الطارئة ميثل هلا بأنواع لظرف الطارئ، نظرا للتغيري والتزايد املستمرين له عرب األيامل

  دة، فقد تكون:عدي
 :كالزالزل والرباكني والفيضانات والسيول واألوبئة والعواصف.طبيعيةحوادث -

 فعال إنسانيا:كاحلروب والثورات واالنقالبات، واالضطرابات.-

 مثل إصابة احملاصيل باآلفات الزراعية وغارات اجلراد، ونزول املطر... وقائع مادية حبتة-

 ظروف اقتصادية كزيادة األسعار مما يسبب غالء فاحشا...-

ولقد توسع الفقهاء يف طبيعة الظرف الطارئ، خاصة مع التطور العلمي ليشمل أنواعا 
بيئة وانتشار الغازات السامة، وتلوث ال أخرى مل تكن معروفة من قبل، مثل انتشار اإلشعاع الذري

  .)2(قد تكون ظروفا طارئة تؤثر بشكل أو بآخر على  تنفيذ االلتزام العقديوكلها 
ينبغي أن ننبه هنا إىل الفرق بني احلادث الطارئ والقوة القاهرة، فبالرغم أن كال منهما هو 

وال ميكن دفعه، إال أما خيتلفان من حيث أن القانون اشترط ر غري متوقع احلصول عند التعاقد أم
ىل احلد املعقول أن يكون عاما، ورتب عليه تعديل العقد، ورد االلتزام املرهق إيف احلادث الطارئ 

  .)3(الستحالة التنفيذ ، ينقضي ا االلتزامبينما ميكن أن تكون القوة القاهرة حادثا فرديا أو عاما
                                                 

صربي السعدي، املرجع السابق،  حممد. 705، ص:1ج ،مرجع سابق الوسيط،: عبد الرزاق أمحد السنهوريأنظر:  -)1(
  .319، ص1ج
عادل مبارك املطريات: أحكام اجلوائح يف الفقه اإلسالمي وصلتها بنظرييت الضرورة والظروف الطارئة، (رسالة دكتوراه  -)2(

  .68م)، ص2001-هـ1422جامعة القاهرة، من قسم الشريعة اإلسالمية، كلية دار العلوم، 
-488سعودي: املرجع السابق، ص . عبد الرمحن عبد العزيز متويل707، ص1الوسيط، مرجع سابق، ج: السنهوري-)3(

489.  
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  شروط تدخل القاضي بالتعديل بسبب الظروف الطارئة :املطلب الثاين
العقد والظرف الطارئ غري املتوقع وغري  : لنظرية الظروف الطارئة ركنان البد من توافرمها

 قد قيد املشرع تطبيق نظرية الظروف الطارئة بشروط موضوعية يضفي عليهـا ول ،املستطاع دفعه
حيـث نـص    ؛من القانون املدين اجلزائري)1( )03الفقرة  107نص عليها يف املادة :( ،صبغة مادية

إذا طرأت حوادث استثنائية عامة مل يكن يف الوسع توقعها، وترتب على حـدوثها أن  ..." :على
 للمدين، حبيث يهدده خبسارة فادحةتنفيذ االلتزام التعاقدي، وإن مل يصبح مستحيال، صار مرهقا 

 إىل احلد املعقـول املرهق  االلتزامجاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة ملصلحة الطرفني أن يرد 
   ويقع باطال كل اتفاق على خالف ذلك."

لتدخل  ها مبوجب نص املادة السابق الذكرالشروط القانونية اليت يلزم توافر ولقد بلور الفقه
  )2( ة جنملها فيما يلي: عدة شروط أساسية عامالقاضي يف تعديل العقد بسبب الظروف الطارئة يف

  أن يكون االلتزام تعاقديا متراخي التنفيذ.- 1
 أن يكون الظرف الطارئ حادثا استثنائيا عاما.- 2

 . جعل تنفيذ االلتزام العقدي مرهقا غري مستحيلإىلأن يؤدي هذا احلادث االستثنائي العام - 3

                                                 

، 107قانون مدين مصري)، ينتقد الدكتور علي علي سليمان ورود هذه الفقرة يف نص املادة  147تقابلها نص املادة ( -)1(
العقد  حبيث تكون هذه الفقرة استثناء من األصل وهو:أن؛ 106: حيث يرى أن السياق املنطقي هلذه الفقرة يكون ضمن املادة

شريعة املتعاقدين، وجيب على كل منهما أن ينفذ التزاماته الناشئة منه بأمانة وحسن نية، غري أنه قد جتد خالل تنفيذ العقد 
ظروف استثنائية عامة مل تكن متوقعة جتعل تنفيذ التزامات أحد املتعاقدين مرهقة، مما يقتضي إعادة التوازن إىل العقد، أنظر: 

  .98رجع السابق، ص:سليمان: املعلي علي 
دراسة  –نظرية الظروف الطارئة بني القانون املدين والفقه اإلسالمي  :حممد سليم إبراهيمحممد حمي الدين  أنظر: -)2(

مجيلة بوحلية: نظرية الظروف الطارئة يف القانون املدين اجلزائري  وما بعدها. 212ص ).1992( رسالة دكتوراه،  ،-مقارنة
 93، ص1983معهد احلقوق والعلوم اإلدارية، جامعة اجلزائر،  رسالة ماجستري يف العقود واملسؤولية، -(دراسة مقارنة) ،

 321وما بعدها. حممد صربي السعدي: املرجع السابق، ص 717،ص1رجع سابق ،جالوسيط، م السنهوري: وما بعدها.
وما  248جع سابق، صمصادر االلتزام، مر أنور سلطان: وما بعدها. 255وما بعدها. العريب بلحاج: املرجع السابق، ص

عبد الرمحن عبد العزيز متويل سعودي: املرجع السابق،  وما بعدها. 285لي اخلطيب: املرجع السابق، صحممد ع بعدها.
  . 55ص، د بن شنييت: املرجع السابقوما بعدها، محي 490ص
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ومنهم من جعلها  هذه الشروط، فمنهم من جعلها ستة من اختالف الفقه يف سرد وبالرغم
ال يعدو أن يكون شكليا  االختالفهذا  أنأربعة شروط، ومنهم من حصرها يف ثالثة شروط، إال 

إذ أم متفقون مجيعا على موضوع وجوهر هذه ال يترتب عليه من الناحية املوضوعية أي أثر، 
الل تقسيمها الثالثي خجياز من إالشروط ب ، وسأتناول دراسة هذه)1(الشروط دون أي خالف

  السابق، فيما يلي:
  )2(أن يكون االلتزام تعاقديا متراخي التنفيذ: الشرط األول

أي  ؛إن النطاق الذي تنحصر نظرية الظروف الطارئة يف حدوده هو االلتزام التعاقدي
العقد فال تسري عليها األخرى اليت ال تنشأ من أما االلتزامات  ،االلتزام الناشئ من العقد

  . )3(النظرية
أن يكون العقد من العقود اليت يستغرق تنفيذها  :ويقصد بأن االلتزام تعاقدي متراخي التنفيذ

أو من العقود  ،مثل التوريد ،أو من العقود الدورية التنفيذ ،مثل عقد املقاولة ،مدة من الزمن
متر فترة زمنية بني حلظة انعقاد العقد والبدء يف أن ،  مبعىن )4(الفورية التنفيذ ولكن تنفيذها مؤجل

حبيث اليكون االلتزام قد نفذ عند حدوث الظرف الطارئ، وذلك إلمكان تطبيق النظرية  ؛تنفيذه
                                                 

الرمحن عبد العزيز متويل سعودي: املرجع السابق، عبد  وما بعدها. 285حممد علي اخلطيب: املرجع السابق، ص -)1(
  . 55ص، ا، محيد بن شنييت: املرجع السابقوما بعده 490ص

مل ينص املشرع اجلزائري على هذا الشرط على غرار املشرع املصري وبقية تقنينات الدول العربية اليت أخذت ذه  –) 2(
ومل حيدد هذه العقود أو يذكر شيء خبصوصها، يف حني  ،اضروري اشرطيف نظرها ال اغالب اإذ يعترب هذا الشرط شرط ؛النظرية

ق م بأن املقصود بالعقود املتراخية التنفيذ هي:العقود ذات التنفيذ املستمر أو التنفيذ  1467نص املشرع اإليطايل يف املادة:
  .256املرجع السابق، ص: بلحاج. العريب 720ص ،1رجع السابق، جامل :الدوري أو التنفيذ املؤجل. أنظر: السنهوري

  .228صمرجع سابق،  نظرية احلوادث الطارئة يف التشريع املدين للبالد العربية، :أسعد الكوراين -) 3(
حيث يذهب الرأي املضيق لتطببيق نظرية الظروف  ؛املسألة حمل خالف بني الفقهاء فيما يتعلق بالعقود الفورية املؤجلة التنفيذ -) 4(

الطارئة، حيث يقصرها على عقود املدة فقط، أما العقود الفورية فال يصح أن تطبق عليها النظرية ولوكانت  مؤجلة على املستقبل أو 

قود الفورية إذا ما أرجئ تنفيذها إىل كان تنفيذها جمزء على فترات، أما الرأي املوسع، فذهب على تطبيق النظرية على العقود الزمنية والع

املستقبل، ويرجع ذلك إىل أن هؤالء ال يشترطون لتطبيق النظرية إال شرطا واحدا هو أال يتحد وقت انعقاد العقد ووقت تنفيذه، 

 نظر: عبد احلميد الشواريب:أ والظاهر أن هذا الشرط ال يتوافر فقط يف عقود املدة، بل يتوافر أيضا يف العقود الفورية ذات التنفيذ املؤجل.

حممد حمي الدين ابراهيم  وما بعدها. 111، ص1988املشكالت العملية يف تنفيذ العقد، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، دط، 

  . 720-718ص ص ،1ج السنهوري: املرجع السابق، وما بعدها. 217حممد سليم: املرجع السابق، ص
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إذ لو مل يكن األمر كذلك ملا ثار الرتاع أساسا حول اختالل التوازن العقدي  ؛ل القاضيبمن ق
بسبب تغري الظروف وإمكان أن يؤدي تنفيذ االلتزام إىل إرهاق املتعاقد املطلوب منه التنفيذ 
كشرط أساسي لقيام القاضي بتطبيق هذه النظرية بصورة واضحة، لذلك فقد أعفى املشرع نفسه 

 أخرى، لبداهته من ناحية، ومن ناحية ق م ج 107/3صراحة يف نص املادة: من ذكر هذا الشرط
   .لتجنب ما ميكن أن يثار من جدل حوله يف ميدان الفقه والقضاء

كما أن اختالل التوازن االقتصادي ال يكون إال إذا تغريت الظروف ما بني نشوء العقد وتنفيذه، 
يف فترة الحقة دون حدوث الظرف الطارئ غري فذ يف وقت واحد أو حىت نشأ العقد ون فإذا ما

  .)1(يكون هناك أي جمال لتطبيق نظرية الظروف الطارئة املتوقع، ال
فإن كان من العقود  ،كذلك جيب أن يكون العقد املتراخي التنفيذ من العقود احملددة

ألن مثل هذه العقود تعرض بطبيعتها  ،االحتمالية فال حمل ألعمال نظرية الظروف الطارئة يف شأنه
، واملتعاقد كان يعلم أوكان جيب أن يعلم أحد املتعاقدين الحتمال كسب كبري أو خسارة جسيمة

 اختالل جسيم بني اآلدات العقدية منذ حلظة انعقاد العقد أن االحتمال قد يسفر عن حدوث 
زامه من إرهاق، وهذا يناقض األساس وهذا يعين أن املتعاقد كان يتوقع ما سيؤول إليه تنفيذ الت

الذي تقوم عليه نظرية الظروف الطارئة وهو" أال يكون يف الوسع توقع اإلرهاق"، غري أنه إذا 
أمكن دفع االحتمال أو عنصر اازفة يف العقد؛ فإنه ينقلب إىل عقد حمدد تسري عليه أحكام 

  .)2( نظرية الظروف الطارئة
                                                 

: املرجع السابق، د الرمحن عبد العزيز متويل سعوديعب وما بعدها. 285السابق، ص حممد علي اخلطيب: املرجع -)1(
  . 55ص، وما بعدها، محيد بن شنييت: املرجع السابق 490ص

غري أن هناك من الفقهاء من يرى أن نظرية الظروف الطارئة تسري على العقود كافة، مبا فيها العقود االحتمالية،  -) 2(
أنور - بعموم النصوص وإطالقها خبصوص إعمال نظرية الظروف الطارئة يف التقنينات املدنية، أنظر:وحجتهم أن العربة 

عبد السالم الترمانيين: نظرية الظروف الطارئة (دراسة تارخيية ومقارنة  .248ص:  مرجع سابق،: مصادر االلتزام، سلطان
لنظرية يف تقنينات البالد العربية)، دار الفكر للطباعة والنشر للنظرية يف الشريعة اإلسالمية والشرائع األوروبية وتطبيقات ا

أثر الظروف الطارئة على االلتزام العقدي،  . حسب الرسول الشيخ الفزاري:122والتوزيع، بريوت، لبنان، دط، دت، ص
فقه اإلسالمي، . قذايف عزات الغنانيم: العذر وأثره يف عقود املعاوضات املالية يف ال410-272-271مرجع سابق، ص ص:

  .  312-311ص م،2008-هـ1428، 1دار النفائس، عمان، األردن، ط
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وإمنا يكفي قيامه بالنسبة ألحدمها وإن  ،بالنسبة لاللتزامني املتقابلنيوال يشترط قيام التراخي 
حبيث لو نفذ أحد املتعاقدين التزامه ومل ينفذه  ؛كان االلتزام املقابل قد مت تنفيذه فور صدور العقد

فالعربة بااللتزام العقدي الذي أصبح مرهقا وليس  ،عمال نظرية الظروف الطارئةإاآلخر أدى إىل 
  زام الذي يقابله.االلت

الذي جعله احلادث الطارئ مرهقا ال يكون عرضة  ،ويترتب على ما تقدم أن البيع مثال
أما إذا طرأ احلادث  لم املبيع مث طرأ احلادث بعد ذلك،للتعديل إذا كان املشتري دفع الثمن واست

نظرا لوجود قبل دفع الثمن أو قبل دفع جزء منه فالثمن أو الباقي منه يكون عرضة لإلنقاص 
  .)1(من قبل وقوع احلادث فال يناله تعديلثأما ما سبق دفعه من ال ،احلادث الطارئ

  ستثنائيا عاما ومفاجئا غري متوقعأن يكون الظرف الطارئ حادثا ا :الشرط الثاين
إذا حتققت أمكن تطبيق أحكام  ،للحادث الطارئهذا الشرط حيدد أوصافا عديدة 

الظروف الطارئة، لذا سأتناول بالشرح هذه األوصاف كال على حدة، حبسب الترتيب الذي جاء 
  كما يلي: )ق م ج 107(به نص الفقرة الثالثة من املادة:

   كونه حادثا استثنائياأوال: 
إذا طرأت حوادث استثنائية عامة مل يكن يف الوسع  نص عليه املشرع بقوله:"...

. لقد حرص املشرع اجلزائري على استثنائية احلادث الذي من شأن توافره ختويل ..."توقعها
القاضي حق التدخل يف جمال العقد بالتعديل، إلعادة التوازن الذي فقده من جراء احلادث الطارئ، 

خاصية االستقرار الالزم هلا يف حدود العدل واإلنصاف، املعامالت وتفقد وذلك حىت ال تتزعزع 
مما يؤدي إىل الضيق واحلرج اللذين كانا أساسا اهلدف من تقرير احلماية القضائية للمتعاقدين 

  مبوجب نظرية الظروف الطارئة.

                                                 

: عمر إمساعيل . نبيل267لرسول الفزاري: املرجع السابق، صحسب ا .229، صالسابقأسعد الكوراين: املرجع  -) 1(
  .262ص  مرجع سابق، ،التجاريةاملواد املدنية و السلطة التقديرية يف
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" ذلك احلادث الذي يندر  :العريب الفقه عرب معظم د باحلادث االستثنائي كماواملرا
  )1("السري العادي لألمور.حبسب  وخارجا عن املألوف بدو شاذاحبيث ي ،حصوله

 عند إبرام العقد حبيث ال ميكن للرجل العادي أن يتوقعه ؛الوقوع عن املألوف نادر اأي خارج 
ومثاله احلرب أو الزلزال،أو الفيضان أو إضراب مفاجئ، أو قيام   فاملعيار هنا هو معيار موضوعي،

  تسعرية رمسية أو إلغائها، أو ارتفاع باهظ يف األسعار أو نزول فاحش فيها... . 
د ينجم عن أية وقائع مادية واحلادث االستثنائي ال يقتصر على احلوادث الطبيعية وحدها، بل ق

هذا وقد أدى التطور العلمي إىل اتساع رقعة هذه الظروف ليشمل أنواعا أخرى مل تكن ،  أخرى
معروفة من قبل، مثل انتشار اإلشعاع الذري، وتلوث البيئة، وانتشار الغازات السامة، وكلها قد 

  .)2(تكون ظروفا طارئة تؤثر بشكل أو بآخر على تنفيذ االلتزام العقدي
  عاماونه ظرفا طارئا ك ثانيا:

وال يشترط فيه أن يعم  ،احلادث االستثنائي خاصا باملدين املقصود بالعمومية أال يكون
 ،إقليم أوطائفة منهمكأهل بلد أو  ،بل يكفي أن يشمل أثره عددا كبريا من الناس ،البالد بكاملها

  .)3(كاملزارعني مثال يف جهة من اجلهات، أو منتجي سلعة بذاا أو املتاجرين فيها
 باملدين من إعمال أحكام النظرية وباشتراط وصف عمومية الظرف خترج كل الظروف اخلاصة

  )4( كإفالس املدين أو موته أو حريق متجره أو غرق زراعته...
فعمومية الظرف الطارئ قد تنصرف إىل الناحية الشخصية، فيتحدد معيار العمومية بعدد 

   م اليتـفيتحدد مبقدار أو عدد األقالي  اإلقليميةالظرف، وقد ينصرف إىل األشخاص املتأثرين ذا
  

                                                 

الفزاري: املرجع  286حممد علي اخلطيب: املرجع السابق، ص .546املرجع السابق، ص :الباقي عبد الفتاح عبد -) 1(
  .257العريب بلحاج: املرجع السابق، ص .720ص ،1ج مرجع سابق،الوسيط،  السنهوري:. 306السابق، ص

  .68بارك املطريات: املرجع السابق، صعادل م -) 2(
، 1999 ط ،اإلسكندرية عمال القانونية، منشأة املعارف،الطارئة والقوة القاهرة على األآثار الظروف  عبد احلكم فودة: –)3(

  .31ص:
  .322، ص1صربي السعدي: املرجع السابق، ج حممد -)4(
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  . )1(تأثرت به، وقد يندمج العنصران معا يف حتديد وصف العمومية
هذا ما ذكره القانونيون حول هذا الشرط، إال أن البعض يرى أن اشتراط العمومية يف 

فغاية النظرية  ؛الطارئةاحلادث االستثنائي يتعارض مع الغاية اليت شرعت من أجلها نظرية الظروف 
 حتقيق مبدأ العدالة الذي يقضي برفع اإلرهاق عن املدين، فهي إذن خاصة باملدين املرهق، فإذا تقيد

امتنع حتقيق العدالة يف حاالت كثرية، قد ال يكون احلادث  احلادث االستثنائي بشرط العموم
إذ  ؛ع ال متليه طبيعة الظروفاالستثنائي فيها عاما، ضف إىل ذلك أن شرط العمومية شرط مصطن

فأما ألنه غري منطقي، فألنه يقيس األثر اجلزئي مبعيار ومقياس األثر  ؛حييد عن العدل واملنطق
يف إقليم أو  واء املصاب فردا أو جمموعة أفرادالكلي، والعدالة تقتضي أن يقدر أثر الظرف بقدره س

فألنه حيرم املدين املرهق من االحتماء بأحكام نظرية  ،عدة أقاليم، وأما أن هذا الشرط غري عادل
  .  )2(.الظروف الطارئة قصد التخفيف من إرهاقه بداعي عدم إصابة غريه بذات اإلرهاق

ولذلك مل تشترط كثري من القوانني املدنية يف بعض الدول عمومية احلادث االستثنائي 
حادث استثنائي غري متوقع يؤدي إىل ، بل جعلت كل )3(وتونس كإيطاليا وبولونيا واليونان،

  .)4(إرهاق املدين موجبا لتطبيق النظرية 
دعو املشرع اجلزائري إىل ضرورة مراجعة وتعديل شرط العمومية الوارد يف أوعليه 

من القانون املدين اجلزائري، ليترك اال للقاضي يعمل سلطته التقديرية، ويكيف كل  107/3:املادة
حالة على حدة، فينقص االلتزام أو يزيد فيه أو يوقف تنفيذه إىل حني زوال الظرف الطارئ مبا 

  حيقق العدل ويعيد التوازن العقدي إىل نصابه.  
   

  

                                                 

  .313حسب الرسول الشيخ الفزاري: املرجع السابق، ص: –) 1(
  .315:ص ،املرجعنفس   –) 2(
من جملة االلتزامات والعقود التونسية، منشورات املطبعة الرمسية  283، 282الفصل(أي املادة): راجع نص : –) 3(

  .62،ص.2008التونسية،  للجمهورية
  .138 – 137عبد السالم الترمانيين نظرية الظروف الطارئة، مرجع سابق،  ص: –) 4(
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  دوقت التعاق كونه ظرفا طارئا غري متوقعثالثا: 
وهذا هو الشرط اجلوهري الذي مسيت النظرية بامسه، ذلك أن كل عقد حيمل يف طياته 
بعض املخاطر، وكل متعاقد حذر يقدر هذه املخاطر ويزا عند إبرام العقد، فإذا قصر يف ذلك 
فعليه أن يتحمل وزر تقصريه، أما ما جيب أن يؤمن املتعاقد ضده فهو الظرف الذي يفوق كل 

  .)1(ن يتوقعه املتعاقدان تقدير ميكن أ
ونعين بتوقع الظرف الطارئ احتمال وقوعه، وما ستسفر عنه من صعوبات يف تنفيذ 

ومع ذلك أقدم على إبرام  ،االلتزام، فإذا كان املدين متوقعاً حدوث الظرف الطارئ عند التعاقد
العقد، فإنه يكون بذلك مقدراً لكل الظروف راضياً بكل االحتماالت اليت يسفر عنها الظرف 
الطارئ، وليس له احلق أن يطالب بتطبيق النظرية عندما يلحق به الضرر الذي كان حمتمالً أثناء 

  العقد.
فإذا  ،يستطاع دفعه أو حتاشيه ون مما الولذلك يتفرع على أن احلادث ال ميكن توقعه أن يك

أو أن يتغلب عليه، فيستوي عندئذ أن يكون متوقعاً أو غري متوقع،  كان يف وسع املدين أن يدرأه
وقد حاول  ،)2(خطأ يتحمل وزره  دفعه أو حتاشيه مع قدرته على ذلكويكون قعود املدين عن 

لم الراجح أو احملتمل بأن واقعة بعض الفقه حتديد طبيعة هذا التوقع بقوله:"توقع الظرف هو الع
معينة ستحدث أو أا لن حتدث يف وقت تنفيذ العقد، حبيث يكون معلوما أن حدوث هذه الواقعة 

  .)3(يف تنفيذ العقد دون أن تصل إىل حد اإلرهاق"أو عدم حدوثها سيترتب عليه صعوبة 
العادي كان يف إمكانه واملعيار هنا معيار موضوعي اليتعلق بشحص املدين، فلو أن الرجل 

  .)4(توقع هذا احلادث ولو كان املدين نفسه مل يتوقعه فإن احلادث ال يعترب غري متوقع
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ووصف احلادث بأنه استثنائي أوطارئ يعطي الداللة الكافية على املعىن املقصود من عدم التوقع، 
  بل يغين عن ذكر هذا الشرط.

أن يصبح تنفيذ االلتزام مرهقا للمدين حبيث يهدده خبسارة فادحة وإن مل جتعله  :الشرط الثالث
  مستحيال

ترتبت على حدوثها أن تنفيذ االلتزام  بقوهلا:"... )ق م ج 107/3 :(نصت على ذلك املادة
وإن مل يصبح  التعاقدي، وإن مل يصبح مستحيال، صار مرهقا للمدين حبيث يهدده خبسارة فادحة،

  .صار مرهقا للمدين حبيث يهدده خبسارة فادحة" مستحيال،
اإلرهاق وصف يلحق بالتزام أحد املتعاقدين جيعل تنفيذه اللتزامه مهددا إياه خبسارة فادحة  نتيجة 

لكن ال يبلغ درجة  جيعل تنفيذ العقد مرهقا، تأثر هذا االلتزام بظرف طرأ بعد إبرام العقد
يف واحلادث الطارئ، فهما إذا كانا يشتركان  القوة القاهرة وهنا يربز الفرق اهلام بني؛ االستحالة

أن كال منهما ال ميكن توقعه وال يستطاع دفعه، إال أما خيتلفان يف أن األول يؤدي إىل جعل 
واألثر  ،مرهقا ال مستحيال هتنفيذ االلتزام مستحيال، بينما يؤدي الظرف الطارئ إىل جعل تنفيذ

ضاء االلتزام يف القوة القاهرة، فال يتحمل املدين تبعة عدم تنفيذه، الذي يترتب على ذلك هو انق
بل يرتد إىل احلد املعقول، فتتوزع اخلسارة بني املدين  ،أما احلادث الطارئ فال ينقضي االلتزام به

  .)1(ويتحمل املدين شيئا من تبعة احلادث ،والدائن
عليها للحكم بأن هناك اختالال يف يعد إرهاق املدين من أهم الشروط اليت جيب االعتماد   

ولدى التأمل يف  ،ومن مث  تطبيق أحكام نظرية الظروف الطارئة عليه ،التوازن االقتصادي يف العقد
يف حني أن الشروط األخرى تكون  ،جند أنه الشرط الوحيد الذي نتج عن العقد هذا الشرط

وهذا  ،األثر الذي حتدثه يف العقد بل أا ال عالقة هلا به إال من حيث ،خارجة عن نطاق العقد
  حيث أن تنفيذه يؤدي إىل  إحلاق خسارة بأحد املتعاقدين. ؛األثر  يتجلى يف صعوبة تنفيذ العقد
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واإلرهاق فكرة موضوعية ينظر فيها إىل ظروف الصفقة ذاا وليس إىل ظروف العاقد 
احلادث الطارئ هو مما  أي أن تقدير مدى اإلرهاق الذي أصاب املدين من جراء ؛)1(الشخصية

فال يؤخذ بنظر االعتبار مثال املركز املايل للمدين  ،يدخل يف السلطة التقديرية لقاضي املوضوع
يف  فلو أن شركة التزمت بإنارة مدينة بالكهرباء ؛عدمهبشكل عام لتقدير وقوع اإلرهاق من 

مث طرأ حادث استثنائي عام غري متوقع أدى إىل ارتفاع  ،ضاه من اجلمهورامقابل بدل معني تتق
حىت لو كانت قد  ،كان للشركة أن تطلب رد التزامها إىل احلد املعقول ،باهظ يف مثن التكلفة

كما ميكن للدولة أن  ،بلغت من الثراء حدا ميكنها من االستمرار يف تنفيذ التزاماا دون ختفيف
اخلسارة ال تعد شيئا بالنسبة  وألن ،ليسارها ذلك ال يؤثر فيهاولو كان  ،تتمسك بتخفيض التزامها

  .)2(مليزانيتها
 ،بناء على ما تقدم فإن املقصود باخلسارة الفادحة هو كل ما ميس الكيان االقتصادي للعقد

فتكون اخلسارة فيه جسيمة خترج عن حدود ما هو مألوف ومعروف وجتعل  ،ويزعزع أركانه
تكون نتيجة  إال أنه يشترط يف اخلسارة الفادحة أن ،إلزام املتعاقد بتنفيذ التزامه ضربا من الظلم

فإذا كانت نتيجة خلطأ املدين أو من عمله  ،الذي ال ميكن دفعه وال حتاشيهحتمية للظرف الطارئ 
  .)3(فال يعتد ا يف إرهاقه وميتنع عليه التمسك بنظرية الظروف الطارئةتصرفه أو سوء 
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  سلطة القاضي يف التدخل بسبب الظروف الطارئةضوابط املطلب الثالث:
التدخل يف سلطة  )ق م ج  107/3(:قد منح القاضي مبوجب نص املادة رغم أن املشرع

بفرض إعادة التوازن االقتصادي الذي اختل بسبب تغري  الطارئةتعديل العقد يف حالة الظروف 
إال أن هذه السلطة  ،حد املتعاقدين ا حتقيقا للعدالةأالظروف اخلارجة عن العقد وال دخل إلرادة 

ما يظهر من اتساعها حمكومة ومقيدة من ناحية بتحقق الشروط اليت تطلبها املشرع يف النص  رغم
ومن ناحية أخرى بالغرض أو اهلدف الذي توخاه  ،نفسه لتحقيق الظرف الطارئ السابق شرحها

  شرع من تقرير هذه السلطة للقاضي.امل
روط العقد دون قيد أو تصدي لشفاملشرع بذلك مل يكن يهدف إىل إطالق يد القاضي يف ال

تدخل القاضي لرد االلتزام املرهق إىل احلد املعقول يف حالة قيام إذ أنه عندما نص على  ،)1(شرط
 ،د هذا التدخل بطائفتني من الشروط اختصت األوىل منها بشروط التطبيققي ،الظروف الطارئة

على مباشرة القاضي لسلطته  وذلك يعين وضع ضوابط قانونية ،بينما اختصت الثانية بشروط اجلزاء
  التقديرية يف شأن الظروف الطارئة.

أن يتبني له أن تنفيذ االلتزام فالقاضي بعد توافر شروط تتحقق الظرف الطارئ وبعد 
التعاقدي صار مرهقا للمدين حبيث يهدده خبسارة فادحة جاز له تبعا للظروف وبعد املوازنة بني 

  املرهق إىل احلد املعقول.مصلحة الطرفني أن يرد االلتزام 
واملوازنة بني مصلحة الطرفني من  ،احمليطة بالعقد أو القضية من ناحية فمراعاة الظروف

أو إعادة  مها ضابطان هلما أمهية كبرية يف توجيه سلطة القاضي يف تعديل العقد ،ناحية أخرى
د حتقق سلطته التقديرية يف فعلى القاضي بع ،التوازن إليه برد االلتزام املرهق إىل احلد املعقول

مراعاة هذين الضابطني واالستهداء ما يف أدائه ملهام سلطته املذكورة برد االلتزام املرهق التدخل 
  .)2(إىل احلد املعقول
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كذلك من ناحية أخرى حرص املشرع على وضع ضابط آخر استهدف منه حتديد مدى 
ميكن رد الضوابط اليت حتكم ممارسة القاضي وعليه  ،حىت ال تكون مطلقة بال حدود هذه السلطة

  لسلطة التعديل إىل:
 مراعاة الظروف احمليطة بالقضية.-

 املوازنة بني مصلحة الطرفني.-

 احلد املعقول لرد االلتزام املرهق.-

  مراعاة القاضي للظروف احمليطة: الضابط األول
على أنه جيوز للقاضي أن يرد االلتزام املرهق إىل احلد املعقول  )ق م ج  107/3(:نصت املادة

إمنا أراد أن يوسع من سلطة القاضي التقديرية مبا  العبارةفنالحظ أن املشرع ذه  ،"تبعا للظروف"
ضابطا من  وإن اعتربت فهذه العبارة ،ميكنه من أداء مهمته يف رد االلتزام املرهق إىل احلد املعقول

ومبا يوحي  ،ال تشكل قيدا على تدخل القاضي يف تعديله للعقد أاإال  ،ضوابط هذه السلطة
 ،وظروف التعاقد أو التنفيذ ولكن ذلك يعين أن الظروف احمليطة باملتعاقدين ،بتضييق هذه السلطة

من  وغري ذلك ،وما ميكن توقعه من ظروف الحقة ظهرت مؤشرات حدوثها أثناء نظر القضية
ظروف خاصة ا عقد إىل آخر فكل قضية حتيطها  ومن ،الظروف ختتلف من قضية إىل أخرى

  .)1(متيزها عن غريها
 ،نظورةعلى القاضي أن ال يهمل أي ظرف من الظروف احمليطة بالقضية امل هوعلى ذلك فإن 
تفتح للقاضي جماال واسعا يف أداء مهمته يف تعديل العقد املختل اقتصاديا  "تبعا للظروف:"فعبارة

إىل بالقضية الوصول بالقاضي فكما أن من شأن أخذ الظروف احمليطة  ،املطروح عليه من عدمه
 ،كأن يتضح للقاضي أن احلادثة االستثنائية حادثة وقتية يقدر هلا الزوال ؛تأجيل تنفيذ االلتزام مؤقتا

كأن  ،واإلبقاء على العقد برغم الظروف الطارئة ،ن يكون من شأن الظروف عدم التعديلوميكن أ
حبيث لوال ذلك  ،يتضح للقاضي أن املدين ال يستفيد من الظروف االستثنائية للمماطلة يف التنفيذ
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عتبار وبالتايل حتمله عبء التنفيذ وبا ،لكان االلتزام حبسب االتفاق قد مت تنفيذه يف الظروف العادية
يف مثل هذه احلالة فااللتزام الذي  ،أن يف توزيع العبء الطارئ جمافاة للعدالة وروح اإلنصاف

ال تنطبق أو إمهاله  هئيتراخى تنفيذه إىل ما بعد نشوء احلادث الطارئ نتيجة لتقصري املدين أو خط
  .)1(باتفاق الفقه والقضاءعليه أحكام نظرية الظروف  الطارئة 

  قيام القاضي باملوازنة بني مصلحة الطرفني :الضابط الثاين
إمنا ينصب بشكل مباشر على نظام توزيع العبء  ،إن ضابط املوازنة بني مصلحة الطرفني

فاألساس الذي تقوم عليه نظرية الظروف الطارئة هو حتقيق العدالة بإعادة التوازن  ،الطارئ
يما وخطريا مبركز أحد الطرفني االقتصادي إىل العقد الذي أدى تطور الظروف إىل إخالل جس

العقد وقت نشأته انعقد على مصاحل ؛ ففيصبح التزامه يف العقد مرهقا له إرهاقا شديدا ،املتعاقدين
لتحقيقها،  االتفاقة فارتبط مبوجب متوازنة بني طرفيه، فكل منهما يهدف إىل حتقيق مصلحة معين

اختالل تلك املصاحل وانعدام التعادل بينها، فأصبح طرفا الرابطة  إىلغري أن تغري الظروف أدى 
العقدية مابني كاسب وخاسر، ففي الوقت الذي تلحق أحدمها خسارة فادحة يتحقق لآلخر ثراء 

داد هذا االلتزام مع امتملصلحة أو هيئة ما وبسعر حمدد  سلعةبتوريد  شخصكأن يلتزم  ،فاحشا
وهنا  ،بفعل حدوث ظرف استثنائيفجأة ارتفاعا كبريا غري متوقع  لعةسريتفع سعر اللفترة معينة، ف

 ،يدور البحث هل يلزم املورد باالستمرار يف التوريد بشروط العقد األصلية وبالثمن املتفق عليه فيه
 ؛أم تقضي العدالة برفع بعض الضرر عنه وتوزيع العبء وحتمل التبعة بينه وبني الدائن املشتري

ولذا فقد حرص املشرع على أن يتم  منهما بنصيب يف زيادة السعر غري املتوقعة.حبيث يتحمل كل 
بعد تقدير الظروف احمليطة وإجراء املوازنة بني  ،لتزام املرهق إىل احلد املعقولالتعديل برد اال

مصلحة الطرفني املتعاقدين. وهذه املوازنة تتم يف ميزان الظروف االستثنائية اجلديدة. بالنظر إىل 
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، وهو ماعرب عنه املشرع الظروف السابقة اليت نشأ يف ظلها العقد حبيث يتحقق العدل واإلنصاف
  .)1(بقوله: " وبعد مراعاة مصلحة الطرفني"

  املرهق االلتزاماحلد املعقول الذي جيب أن يصل إليه القاضي يف رد : الضابط الثالث
إىل حد معقول دون  االلتزامهو رد  يف حال ثبوت اإلرهاقأخذ به املشرع إن املبدأ الذي 

يف  الدائن واملدين معا إىل هذا احلد أن يشترك طرفا العقد االلتزام رد واملراد به ؛فسخ العقد
فبقدر الغنم يكون  ،ال أن يتحملها الطرف املدين وحده ،غري متوقعة طوارئاخلسارة اليت سببتها 

ينظر فيه  ،ملذكور يف النص يعترب معيارا مرناواحلد املعقول ا الغرم، وبقد الكسب تكون اخلسارة،
وللقاضي سلطة واسعة يف تقديره من خالل حبثه يف القضية  ،ةإىل ظروف كل قضية على حد

  .)2(وموازنة ظروفها ومصلحة طريف العالقة التعاقدية
فإنه يأخذ  ،واألحوال إال أن القاضي ولتاليف هذه املرونة يف اإلرهاق والتغري يف الظروف

أساسا للتحديد  ثوقوع احلاد بعني االعتبار الفرق الناجم بني قيمة االلتزام يف العقد وقيمته بعد
 اخلاصة باملدين ذلك ال مينع القاضي أن يأخذ بعني االعتبار الظروف أنبيد  ،وفق املعيار املوضوعي

تامة بني املدينني مهما تباينت ألن املساواة ال ،ويف مقدمتها أحواله املالية وذلك يف نطاق حمدود
وهكذا يكون يف مقدور القاضي أن خيفف من وطأة  ،تأباه العدالة اأمر الظروف واختلفت األحوال

وذلك باألخذ بعني االعتبار اجلانب الشخصي يف ، املعيار املوضوعي املادي باملعيار الشخصي الذايت
  )3(.الصفقة ونعين به املتعاقد املدين 

   مضمون سلطة القاضي إزاء العقد بسبب الظروف الطارئة وحدودها الرابع:املطلب 
وضرورة إقامة التوازن  ،إن ضرورة اإلبقاء على العقد لتحقيق األهداف اليت أبرم من أجلها

إىل معاجلة   واملشرع يف كل ذلك يهدف ،للعقد وإعادة النظر يف بعض شروطهاملختل  االقتصادي
وهذه املعاجلة تتم بواسطة القاضي الذي ميارس تلك السلطة  ،التوازن املختل بني التزامات الطرفني
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فإذا ما ثبت للقاضي توافر الشروط القانونية املنصوص عليها يف ، التقديرية املمنوحة له من املشرع
بني مصلحة الطرفني أن يرد جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد املوازنة  )ق م ج 107/3املادة (

  .االلتزام املرهق إىل احلد املعقول
إىل احلد  االلتزامويالحظ أن املشرع اجلزائري مل حيدد للقاضي الطريقة اليت جيري ا رد 

املعقول أو احلدود اليت يعمل فيها ليصل إىل تلك الغاية، ولذلك فإن للقاضي اختيار الوسيلة اليت 
  .يق اهلدفأكثر مالءمة لتحق يراها

وسأتناول يف هذا املطلب مضمون سلطة القاضي يف رد االلتزام إىل احلدود املعقولة وحدودها 
  كمايلي:

    املرهق إىل احلد املعقول االلتزاماملقصود برد  الفرع األول:
" من قبل القاضي كأثر حلدوث الظروف اللتزام املرهق إىل احلد املعقولرد اوردت عبارة:"

ق م ج) يف نسختها العربية، على عكس ذلك استعمل  107/3االستثنائية العامة يف املادة (الطارئة 
أدى بالبعض إىل القول بأن  االختالف"، هذا  Reduireالنص باللغة الفرنسية كلمة "إنقاص" "

اليت أوردها املشرع باللغة الفرنسية ال تؤدي معىن التعديل بأي حال، بل  إنقاصاستعمال كلمة 
  .)1(االلتزاممن سلطة القاضي؛ إذ ال ختول له إال سلطة ضيقة يف التعديل تتمثل يف إنقاص  تنقص

 فإن اإلنقاص قد ال يكون الوسيلة املناسبة إلعادة التوازن إىل العقد املختل املعىنوإذا أخذنا ذا 
قد أورد مع مالحظة أن مشروع التقنني املدين املصري كان ألنه ال ينطبق على بعض احلاالت؛ 

كلمة "ينقص" قبل استقرار جلنة القانون املدين مبجلس الشيوخ على كلمة "يرد" بدال عنها، وذلك 
حول ذلك إذ لوحظ أن عبارة ينقص االلتزام املرهق إىل احلد املعقول ال تؤدي  بعد نقاش حاد

ملقصود منها املعىن املطلوب، ألن القاضي قد يرى الزيادة ال النقصان، وألن كلمة "ينقص" ليس ا
ص املادي وإمنا يقصد ا التعديل، مما انتهى بلجنة القانون املدين مبجلس الشيوخ املصري إىل اإلنقا
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اليت تنسجم متاما مع معىن التعديل الذي  املوافقة باإلمجاع على استبدال كلمة "ينقص" بكلمة "يرد"
العدالة املتوخاة من سلطة هو مقصود املشرع من إيراد النص؛ إذ متثل ضمانة كبرية لتحقيق 

القاضي يف هذا اال، وتتفق مع األساس الذي تقوم عليه نظرية الظروف الطارئة واملربر الفين هلا؛ 
، وال يفرض هذا االحترام إال الذي يتلخص يف بقاء الظروف على حاهلا الحترام القوة امللزمة للعقد

  .)1(ليصري متفقا مع الظروف اجلديدة مع الظروف اليت أبرم فيها العقد، وإال وجب تعديله
ىل حالة التوازن اليت كان يتسم ا االتفاق أثناء إفكلمة "يرد" تعين إعادة الوضع املختل 

واحد، ومبا حيقق التوازن بني مصاحل الطرفني  انعقاده، مبا مينع الغنب الفاحش والثراء الفاحش يف آن
املتعاقدين يف هذه الظروف اجلديدة قياسا على ما كانت عليه يف ظل الظروف القدمية عند نشوء 

  .موضوع الرتاع االتفاق
أما الكثري من التشريعات الغربية فقد أخذت حبلول خمتلفة عن احللول اليت أوردها التشريع 

فالتشريع اإليطايل أجاز للمدين إذا صار تنفيذ التزامه مرهقا أن  ،عربيةوالتشريعات ال اجلزائري
وأجاز للطرف اآلخر أن يتقدم بتعديل لشروط العقد  ،يطلب فسخ العقد لرفع الظلم عن نفسه

تفرضها وال جيوز للطرف اآلخر  أنفإذا كانت هذه الشروط عادلة فللمحكمة  ،تتفق والعدالة
  .)2(وإن كانت غري ذلك تقضي للمدين بالفسخ بناء على طلبه ،معارضتها والتمسك بالفسخ

للمحكمة احلق يف فسخ العقد إذا كان ذلك حيقق  أعطىوكذلك التشريع اليوناين قد 
ويف هذه احلالة جيب على كل من الطرفني أن يعيد لآلخر ما قبضه وفقا لقواعد  ،مصلحة الطرفني

كذلك مسح هذا التشريع للمحكمة بناء على طلب املدين أن تأمر بالفسخ  ،اإلثراء بال سبب
، ونفس اجلزاء تقريبا جنده يف التقنني البولوين، حيث جييز للقاضي فسخ العقد إذا رأى اجلزئي
  )3(لذلك. ةضرور
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وتنظيما يف معاجلة الظرف  حكاماإوهكذا جند أن هذه التشريعات وغريها كانت أكثر 
  رى أا أكثر مرونة وواقعية يف حتقيق مصلحة الطرفني املتعاقدين.أاالستثنائي واليت 

وخاصة  ،مبا أخذت به هذه التشريعات اجلزائريوحتقيقا للعدالة أرى أن يأخذ املشرع 
  ما هو موجود يف النص.لفسخ الكلي أو اجلزئي زيادة على با األخذ

  وسائل القاضي يف تعديل العقد بسبب الظروف الطارئة الفرع الثاين:
 اجلزائرينالحظ أن األثر القانوين الذي رتبه املشرع  ق م ج) 107/3(:من خالل نص املادة

  على توافر شروط نظرية الظروف الطارئة (هو رد االلتزام املرهق إىل احلد املعقول).
 يضع للقاضي قاعدة معينة جيري ا ملجند أن املشرع  السالف الذكر،باستعراض نص املادة 
وذلك الختالف كل حالة عن األخرى من حيث الطبيعة والظروف  ،رد االلتزام إىل احلد املعقول

 ،اجلزائريموقف حسن من املشرع  وهذا حسب رأيي ،وما تقتضيه هذه احلالة يف رفع اإلرهاق
إال أنه مع كل ذلك ويف ضوء ما  ،حىت ال يقيد القاضي بقيود حتد من إطالق يده لتحقيق العدالة

سبق ميكن أن نستخلص من نص القانون ومن غاية النظرية القواعد التالية يف رد االلتزام املرهق إىل 
  : )1(احلد املعقول

  أنه يف حالة كون اخلسارة مألوفة فعلى املدين أن يتحملها وحده. : القاعدة األوىل
وذلك بأن يقوم  ،مألوفة فيشترك الطرفان يف حتمل اإلرهاقإذا كانت اخلسارة غري  :القاعدة الثانية

وهنا يثور التساؤل حول كيفية اشتراك الطرفني يف حتمل  ،القاضي برد االلتزام إىل احلد املعقول
  اإلرهاق.

فيمكن القول أن  ،مل حيدد نسبة معينة يف توزيع اإلرهاق بني الطرفني وحيث أن املشرع
  ة ـيكون اشتراك املتعاقدين يف اخلسارة بالنسبة اليت حيددها القاضي بعد مالحظة الظروف واملوازن
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لذلك نالحظ أن املشرع مل يضع قاعدة للتوزيع  ؛بني مصلحة الطرفني دون التقيد بقاعدة حسابية
 ،وإمنا أراد أن يكون التوزيع عادال حمضا يستهدي القاضي فيه بظروف القضية ومبصلحة املدين

والتضحية املستخلصة من العدالة ال ميكن تقييدها بقيد  ،إىل التضحية ويويف مبعناهاحبيث يرمز 
  ية.النظر همادي قد يضر باألساس اليت تقوم علي

 ،غاية النظريةتخالصها كذلك من نص القانون ومن ميكن اسوهذه القاعدة  :القاعدة الثالثة
فله أن يقبل  ،ذا قضى التعديل بزيادة التزاماتهال سيما إ ،االلتزام بقبولتقضي بأن الدائن غري ملزم 

وهذا األمر مقبول منه دون توقف  ،التعديل أو يطلب فسخ العقد دون أن يسأل عن أي تعويض
ومما يالحظ كذلك أن حق طلب الفسخ مقصور على الدائن الذي يأىب قبول  ؛على رضاء املدين

ألن  ،كما ال ميلك املدين احلق يف طلب الفسخ ،أما القاضي فال ميلك سلطة فسخ العقد ،التعديل
كما قصر حق املدين ، احلد املعقولقصر عمل القاضي على رد االلتزام إىل اجلزائريالقانون املدين 

  على طلب تعديل االلتزام.
ال يكون إال بالنسبة إىل  ،ومضمون هذه القاعدة أن رد االلتزام إىل احلد املعقول :القاعدة الرابعة

أو كان مؤجل  فإذا كان العقد مستمرا ،ألنه غري معروف ،وال شأن له مبستقبل العقد احلاضر
آثاره مث زال الظرف الطارئ الذي اقتضى هذا التعديل قبل انتهاء مدة التنفيذ وعدل القاضي 

ذا جدت بعد التعديل وإ ،إىل العقدزوال الطارئ والعودة  وجب إلغاء التعديل من وقت ،العقد
الذي قضى مبوجبه بالزيادة  ،النظر يف التعديل ادةإعفليس هناك ما مينع القاضي من  ،حوادث طارئة

  ان.صأو النق
إىل االستهداء ذه القواعد، جند أن القاضي يستخدم وسائل حتقق هذه الغاية، متمثلة إضافة 

 وله ،العقد موضوعاتاللتزام املرهق كصورة من صور التعديل الذي جيريه على أساسا يف إنقاص ا
وقف تنفيذ العقد ملدة معينة إىل أن يزول وقد يلجأ القاضي إىل  ،االلتزام املقابليف  أن يزيد أيضا
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فينصب التعديل هنا  ،يقدر له الزوال بعد فترة قصرية احلادث الطارئ إذا كان ذلك احلادث وقتيا
  : )1(تباعا فيما يلي الوسائلول هذه سأتناو ،على موعد الوفاء بااللتزام

التعاقدي مرهقا للمدين يلحق قد يكون االلتزام  :سلطة القاضي يف إنقاص االلتزام املرهق: أوال
لذلك جاءت هذه الوسيلة من وسائل رفع اإلرهاق ليلجأ القاضي إليها عند  ،به خسارة فادحة

سواء كان ذلك ملنع استرياده أو قلة إنتاجه أو ألي  ،ارتفاع سعر حمل االلتزام لندرته يف السوق
وذلك  بالقدر الذي جيعل  ،ينفيلجأ القاضي إىل إنقاص الكمية اليت التزم ا املد ،سبب آخر

وحتمل التبعة على  الطارئويالحظ يف هذا  الصدد أن توزيع العبء  ،االلتزام يف احلدود املعقولة
  عاتق املتعاقدين حبيث يتحمل كل منهما بنصيب يف زيادة السعر غري املتوقعة. 

املدين حبيث يتحمل  ،بإنقاص الثمن إذا هبطت األسعار ،كما يلجأ القاضي لذات الوسيلة املذكورة
من اخلسارة يتمثل يف الفرق بني الثمن احملدد يف العقد والثمن الذي حدده القاضي والذي  جزء

وبذلك يكون الدائن قد حتمل اجلزء الذي يزيد على السعر الذي كان  ،جيب أن يدفعه له الدائن
ويتحمل  ،متوقعا عند إبرام العقد يف حالة اهلبوط العادي لألسعار والثمن الذي حدده القاضي

وبالقدر الذي يقوم  ،يعادل الزيادة غري املألوفة أو املستمرة التنفيذ جزءاملدين يف العقود الدورية 
  .)2(الذي مل يتم تنفيذهاملقابل للزيادة الطارئة بالقدر  يتحمل الدائن اجلزء يف حني ،بتنفيذه

ومثال  ،بإنقاص التزام املدين ،للقاضي أن يسلك هذه الوسيلةأن  " :الفقيه السنهوريويرى 
 ،ذلك أن يتعهد تاجر بتوريد كميات كبرية من السكر ملصنع من مصانع احللوى بالتسعرية الرمسية

   رـمث يقل املتداول يف السوق من السكر إىل حد كبري حلادث طارئ كحرب منعت استرياد السك
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  .313، صنفس املرجع . حممد علي اخلطيب:638حممد حمي الدين ابراهيم حممد سليم: املرجع السابق، ص أنظر:
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فيصبح من  العسري على التاجر أن يورد ملصنع  ،أو حنو ذلك أو إغالق بعض مصانع السكر
فيجوز يف هذه احلالة للقاضي أن ينقص من هذه الكميات  ،احللوى مجيع الكميات املتفق عليه

فإذا فعل أصبح التاجر ملتزما بتوريد  ،لذي يراه حىت يرد التزام التاجر إىل احلد املعقولاباملقدار 
  . )1("ال أكثر الكميات اليت عينها القاضي 

وإذا كان االلتزام املرهق ميثل مثن مبيع جاز للقاضي إنقاصه أو إنقاص  فوائده أو إسقاط 
ويف الواقع فالقاضي خيتار بني عدة وسائل للتخفيف من  ائد أو مد اآلجال اليت يدفع فيها،هذه الفو

والذي يشجع على واحد من  ،هذا االختيار دالته هي الظروف االستثنائية ؛حدة االلتزام املرهق
  .)2(هذه اخليارات هو تقدير القاضي ملالءمة كل جزاء بالنسبة للجزاء اآلخر

قد يرى يف هذه احلالة فإن القاضي : تزام املرهقسلطة القاضي يف زيادة االلتزام املقابل لالل: ثانيا
هي الزيادة يف االلتزام املقابل  اللتزام املرهق إىل احلد املعقولأن الوسيلة األكثر جدوى يف رد ا

من الزيادة غري املتوقعة يف سعر الشيء حبيث يتحمل الدائن جزء  ،وهو التزام الدائن اللتزام املدين
وهذه الصورة هي األكثر هي أكثر الصور يتحمل الزيادة املألوفة املتوقعة أما  املدين ف ،حمل االلتزام

  شيوعا يف الواقع العملي، وأكثرها قابلية للتطبيق.
م صاحب حمطة برتين بتوريد كميات من البرتين إىل شركة نقل التزبا وميكن أن منثل لذلك:

حبيث  ،أزمة اقتصاديةتفعت األسعار بسبب مث ار ،للتر الواحد عشرين دينارركاب مثال بسعر 
  فيسوغ للقاضي هنا أن يزيد السعر الذي تدفعه الشركة. ،ناريدمئة ومخسون أصبح سعر اللتر 

 130ويف هذا املثال جند أن الفارق يف السعر املتفق عليه وما وصل إليه نتيجة الظرف الطارئ هو:
  ).130=20-150(  دج
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إىل احلد املعقول ال يوزع هذه الزيادة على وهو يف سبيله لرد االلتزام املرهق  أن القاضيوالشك 
ولتكن يف مثالنا  ،الطرفني هكذا، ولكن عليه أن يراعي الزيادة املألوفة فيحملها للمدين وحده

هاق ن ذلك أمر غري مزعج وال إرإف ،مبعىن أن سعر اللتر لو وصل إىل ثالثني دينار عشرة دنانري،
 :مئة وعشرون دينارولكن غري املألوف هو باقي الزيادة وهيألن التجارة مكسب وخسارة،  ؛فيه

وفقا ملا يراه متفقا مع العدالة، دون أن يلزم بالضرورة بأن  فيقسمها القاضي بني الدائن واملدين
  .)1( يوزعه بينهما مناصفة

 ،ين يف مثالنا السابقفمشتري البرت ،وال يفرض القاضي على املشتري أن يشتري ذا السعر
لذلك يتوجب  ؛بل هو خيري بني أن يشتري به أو أن يفسخ العقد ،عدلبشرائه بالسعر املال يلزم  

أن يوازن بني مصلحة املتعاقدين وظروفهما  ،وهو يغري التوازن االقتصادي املختل على  القاضي
يلقيه القاضي على عاتقه من  ء الذين بتنفيذ االلتزام على حتمل اجلزومدى قدرة املدي ،الشخصية

  .)2(اخلسارة غري املألوفة
 االزيادة يف االلتزام املقابل يرتبط وجود أوويالحظ أن تعديل االلتزام املرهق باإلنقاص 

"أن القاضي ال  :وعدما حبالة الظروف اليت بررت للقاضي القيام به أو كما يقول الفقيه السنهوري
فقد  ،ن له باملستقبل ألنه غري معروفأوال ش ،يرد االلتزام إىل احلد املعقول إال بالنسبة إىل احلاضر

وتعود له قوته امللزمة كاملة  فريجع العقد إىل ما كان عليه قبل التعديل ،يزول أثر احلادث الطارئ
  .)3("كما كان يف األصل

  

                                                 

ويف هذا االجتاه: علي علي سليمان: املرجع السابق،  .727-726، ص1جالوسيط، مرجع سابق،  السنهوري: -) 1(
  .325، ص1. حممد صربي السعدي: املرجع السابق، ج101ص
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املرهق أو زيادة االلتزام املقابل له ال خيتلفان من حيث النتيجة املترتبة ومما يالحظ أن إنقاص االلتزام 
على أي منهما، وال من حيث الضوابط اليت جيب أن تراعى عند إعمال أي منهما، وال من حيث 

  )1( الصعوبات العملية اليت تعترض القاضي يف إعمال أي منهما:
يترتب على إعمال أي منهما ختفيف اإلرهاق الواقع على عاتق املدين بفعل  :من حيث النتيجة-1

تغري الظروف االقتصادية عن طريق حتميل الدائن جزء من اإلرهاق، يتمثل يف إجباره إما على 
أو دفع تعويض إعفاء املدين من جزء من التزامه سواء من حيث الكم أو الكيف كما يف اإلنقاص، 

 ن الذي صار التزامه مرهقا، كما يف حالة الزيادة .نقدي أو عيين للمدي

جيب أن يراعى يف إعمال أيا من الوسيلتني أن حيمل املدين تبعة اإلرهاق  :من حيث الضوابط-2
أن اإلرهاق  مث يعمل احلكم بعد ذلك سواء كان اإلنقاص أو الزيادة، على ضوء املألوف أوال،

ية، ومن ناحية أخرى ال ميكن  للقاضي أن يتبىن طريقة املألوف يتحمله املدين حبكم العرف من ناح
و طريقة زيادة االلتزام املقابل له إال بالنسبة اللتزام قائم ويف طريق التنفيذ، أما أإنقاص االلتزام، 

اللتزام الذي مت تنفيذه فقد انتهى األمر بالنسبة له ومل يعد له وجود وبالتايل يغض القاضي الطرف ا
ى من قام بالتنفيذ إرهاق أصابه بفعل هذا التنفيذ، وكما يهمل القاضي ما مت عنه، حىت لو ادع

لنسبة قاص إال باتقبال، فال يعمل الزيادة أو االنتنفيذه مسماسيتم  إىلتنفيذه من التزام، فإنه الينظر 
 .للحاضر

الزيادة، : إن صعوبة حتديد مقدار اإلنقاص هي نفس صعوبة حتديد مقدار من حيث الصعوبات-3
ففي كلتا احلالتني ثار التساؤل عن النسبة اليت ينقص ا القاضي إلزام املدين إن اختار وسيلة 
اإلنقاص، يزيد ا حقه إن اختار وسيلة الزيادة، وتأيت الصعوبة من أن التطويع يقوم على فكرة 

 املشاركة يف اإلرهاق وتوزيع عبئه على طريف العقد.
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حمكمة النقض املصريه بقوهلا:"... مىت توافرت الشروط اليت يتطلبها القانون وقد تبنت هذا االجتاه 
يف احلادث الطارئ، فإن للقاضي سلطة تعديل العقد برد االلتزام الذي صار مرهقا إىل احلد 
املعقول، وهو حني خيتار يف حدود سلطته التقديرية الطريق املناسب ملعاجلة املوقف الذي يواجهه ال 

سارة عن عاتق املدين وحيملها للدائن وحده، ولكن حيد من فداحة هذه اخلسارة اليت يرفع كل اخل
ستصيب املدين، ويصل ا إىل احلد املعقول، بتحميل املدين اخلسارة املألوفة اليت كان ميكن توقعها 

ما عادة وقت التعاقد، ويقسم ما يزيد على ذلك من خسارة غري مألوفة بني املتعاقدين بالتسوية في
   .)1( من مراعاة املوازنة بني مصلحة كل منهما"بينهما، باعتبار أن ذلك أقسط 

هذه الوسيلة قد يلجأ إليها القاضي إذا ما قدر أن : التعديل يف صورة وقف تنفيذ االلتزام: ثالثا
  يقدر له الزوال بعد فترة قصرية فريى القاضي وقف تنفيذ العقد ملدة معينة  ،احلادث الطارئ وقتيا

 .)2(حىت يزول احلاد الطارئ
وهذا التعديل الذي يقوم به القاضي يف هذه احلالة ال مساس فيه بالعناصر املوضوعية أو  

وإمنا ينصب التعديل  ة بقيمتها ومقاديرها دون أن تتأثر،املادية للعقد إذا تظل االلتزامات فيه حمتفظ
  على عنصر الزمن املتفق عليه يف العقد.

كما لو  ،هذه الصورة من صور التعديل هو يف عقد املقاولةوقه الفقه على سواملثال الذي ي
مث يطرأ حادث استثنائي يؤدي إىل ارتفاع فاحش يف أسعار مواد  ،تعهد مقاول بإقامة بعض املباين

فإذا ما تبني  ؛حبيث يهدده خبسارة فادحة ،جتعل تنفيذ االلتزام يف ظلها مرهقا للمقاول ،البناء
  اح باب االستريادـوذلك لقرب انفت ،للقاضي أن هذا االرتفاع يف األسعار سيزول يف وقت قريب

  

                                                 

 ملوقع:.ا1977-03-01بتاريخ  600صفحة رقم  28مكتب فىن  43لسنة  0580الطعن رقم  نقض مدين:-) 1(

http://ar.jurispedia.org/index php :2011-07ـ6.بتاريخ.  
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 ،)1(ر هذه الظروفثبوقف تنفيذ العقد حىت يزول أ يأمرللقاضي أن  ،احلالة ومثيالا يف هذه 
 شديد، دون أن يصيبه إرهاق ،كي يتسىن للمقاول أن ينفذ التزامه يف ظروف اعتياديةوذلك 

  .)2(بشرط أن ال يؤدي وقف تنفيذ العمل إىل إحلاق ضرر جسيم بصاحب البناء
لرد االلتزام املرهق إىل احلد  كأداةفإذا اختار القاضي وسيلة وقف تنفيذ االلتزام مؤقتا 

ة، والسبب يف املعقول تثار مشكلة االلتزامات اليت سيقوم املدين بتنفيذها فيما بعد يف عقود املد
ذلك أن الزمن يف مثل هذه العقود حمل اعتبار بني املتعاقدين، إذ حتدد يف ضوئه كمية االلتزامات 
اليت تقع على عاتق كل من طريف الرابطة العقدية، فيكون لوقف التنفيذ إثارة الشك حول كم 

كثريا أو قليال عن  االلتزامات الواجبة األداء، ألن التوقف معناه مرور فترة من الزمن قد تطول
  ، يف الوقت الذي كانت فيه الفترة األخرية حمل اعتبار بني املتعاقدين.الفترة الزمنية للعقد

يذهب الفقه إىل أن وقف تنفيذ العقد مؤقتا ال يؤثر يف كم التزامات املدين واجبة األداء، 
بدون تغيري، ألن الوقف ال فمهما كانت املدة اليت قررها القاضي لصاحل املدين يظل كم االلتزامات 

االلتزامات فيه حمتفظة بقيمتها  احية املوضوعية أو املادية، فتبقىميس مضمون العقد سواء من الن
     )3(ومقاديرها دون أن تتأثر ذا الوقف. 

  
  
  

                                                 

على اعتبار أن كليهما يتم من خالل السلطة يتفق هذا اإلجراء مع منح األجل القضائي أو ما يعرف بنظرة امليسرة  -) 1(
التقديرية للقاضي، وكليهما يتضمن تأجيل لوقت تنفيذ االلتزام إىل أجل الحق حيدده القضاء، يشترط يف كليهما أال يتسبب 

أن وقف التنفيذ خيتلف عن نظرة امليسرة يف السبب الذي يدعو إىل منح كل واحد  هذا التأجيل يف ضرر جسيم للدائن، غري
منهما، فنظرة امليسرة متنح بسبب حادث خاص فردي يتعلق باملدين، بينما يكون سبب احلادث الطارئ  حادثا عاما استثنائيا، 

  .647-646حممد حمي الدين إبراهيم حممد سليم: املرجع السابق، ص أنظر:
  .725، ص1ج مرجع سابق،الوسيط،  السنهوري: -) 2(
هيم حممد حمي الدين إبرا .66ميد بن شنييت: املرجع السابق، ص. عبد احل725، ص1السنهوري: املرجع السابق ،ج -) 3(
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  : فسخ العقد بسبب الظروف الطارئةرابعا
أو زيادة االلتزام املقابل أو إذا كان للقاضي وفقا لسلطته التقديرية إنقاص االلتزام املرهق 

  وقف تنفيذ العقد، فهل له أن يفسخ العقد بسبب الظروف الطارئة؟
من القانون املدين اجلزائري، فإن القاضي الذي يتصدى  )107/3(بناء على نص املادة:

أن ذلك أن النص ال جيعل له إال:" ، )1(ملعاجلة اإلرهاق ال ميكنه أن يلجأ إىل فسخ العقد أو إائه
   ، فتتوزع بذلك تبعة احلادث الطارئ بني املدين والدائن، واليرد االلتزام املرهق إىل احلد املعقول"
فإذا كان للقاضي أن يعدل من شروط العقد الذي صارت  ،)2(يتحملها املدين وحده بفسخ العقد

عن تلك اليت أبرم بعض االلتزامات املترتبة عليه مرهقة ألحد طرفيه بفعل تغري الظروف االقتصادية 
نه ليس من اجلائز أن يقضى بفسخ العقد بسبب إيف ظلها العقد، طبقا للرأي الغالب يف الفقه ف

                                                 

من  561/3ا املشرع يف املادة :ق م ج، وإمنا نص عليه107ميكن للقاضي أن يفسخ العقد يف حالة مل ترد يف املادة  -) 1(
واليت جاء فيها:"على أنه إذا اار التوازن االقتصادي بني التزامات كل من رب العمل واملقاول بسب حوادث  القانون املدين،

للقاضي  استثنائية عامة مل تكن يف احلسبان وقت التعاقد، وتداعى بذلك األساس الذي قام عليه التقدير املايل لعقد املقاولة، جاز
أن حيكم بزيادة األجرة أو بفسخ العقد" هذا النص يعد تطبيقا تشريعيا لنظرية الظروف الطارئة، فحينما خيتل التوازن 

ما  561االقتصادي بني االلتزامات اختالال تاما بسبب حوادث مل تكن منظورة وقت التعاقد، ويشترط لتطبيق نص املادة: 
ف الطارئة، من كون احلادث استثنائيا عاما غري متوقع، واجلزاء هنا يكون إما بزيادة ذكرناه من شروط تطبيق نظرية الظرو

األجرة أوال ، فإذا قدر القاضي أن زيادة أجر املقاول اليغين وسيظل التزامه مرهقا فضال عن إرهاقه رب العمل بزيادة األجرة، 
ولة، يتضمن القانون املدين اجلزائري تطبيقني آخرين لنظرية املتعلق بعقد املقا 561فيحكم بفسخ العقد.باإلضافة لنص املادة :

املؤرخ يف:  05-07) ق م ج ، ألغيتا مبوجب القانون:510،513الظروف الطارئة، خيص األول: عقد اإلجيار املادتني:(
لألحكام  ق م ج) ، وهذه احلاالت اخلاصة ختضع 881، أما التطبيق الثاين فيتعلق حبق االرتفاق:(املادة:13/05/2007

ق م ج، فإذا تعلق األمر  107/3الواردة يف شأا وكثريا ما ختتلف هذه األحكام عن النظرية العامة املنصوص عليها يف املادة:
، 1العريب بلحاج: املرجع السابق، ج -ال النص العام . أنظر:وجب تطبيق النص املتعلق بشأا  حبالة من هذه احلاالت اخلاصة

  .  730-729، ص1ج مرجع سابق،: الوسيط، ي. السنهور261-260ص
وقد ورد يف جمموعة األعمال التحضريية للقانون املدين املصري اجلديد، ويف جلنة القانون املدين لس الشيوخ:" أن  -) 2(

أساس النظرية هو تضحية من اجلانبني، وليس إخالء أيهما من التزامه، بل يتحمل كل منهما شيئا من اخلسارة ال أن يتحملها 
 املوقع: .284، ص:2عمال التحضريية للقانون املدين املصري، ج:جمموعة األ -أحدمها بإبطال العقد" ،

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.   :10/09/2011بتاريخ.  
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ة، فالقانون املدين إذا كان قد أعطى القاضي سلطة تعديل العقد، فهو مل يعطه الظروف الطارئ
     . )1(لطة تعديلهاسلطة فسخه، فإذا قلنا عكس ذلك فنكون أمام سلطة إلغاء العقود وليس أمام س

حالة ما إذا طلبه الدائن  غري أن هناك جانبا من الفقه يرى إمكانية احلكم بالفسخ، وذلك يف
، وحجتهم يف ذلك: أن رد االلتزام املرهق يقصد به إذا مل يرق له التعديل الذي أجراه القاضي

اليت أقرها الفقه لتعديل  مواجهة الصعوبات اليت يالقيها املدين يف تنفيذ التزامه، فإن الوسائل
دي معه جي التزامات املدين قد ال جتدي يف مجيع احلاالت، حيث يكون اإلرهاق قد بلغ مبلغا ال

هذا باإلضافة يف حاجة إىل إقرار وسيلة الفسخ،  جمرد توزيع عبئه على الطرفني، حبيث جند أنفسنا
إذا كان يؤثر التخلي عن الصفقة إىل عدم جواز إجبار الدائن على التعديل الذي يراه القاضي 

   .)2(إذ يدفع عنه كل أثر للحادث الطارئ ،السيما وأن فسخ العقد يكون أصلح للمدين
خل القاضي إلعادة التوازن إىل العقد بالتعديل بسبب الظروف دتوخالصة القول أن 

حق أحد املتعاقدين ميكن حدوثه من ظلم وإجحاف يف  الطارئة يعترب ذو أمهية بالغة تربز يف إزالة ما
نتيجة لظروف استثنائية غري متوقعة اليد له يف حدوثها، مما يؤدي به لو التزم بتنفيذ التزامه العقدي 

 ، فيصبح التعادلإىل اخلسارة الفادحة، مبا يعود بالثراء الفاحش للطرف اآلخر وبصورة غري متوقعة
أثناء انعقاده بعد املوازنة وارتضاها املتعاقدان  بني األداءات املتقابلة اليت اتفق عليها يف العقد خمتال

بني مصاحل كل منهما، فيكون تدخل القاضي لتعديل العقد على هذا األساس هو تدخل لتحقيق 
  العدالة. 

  وف الطارئة بالنظام العامعالقة نظرية الظر الفرع الثالث: 
املادة  وهذا ما تؤكده ،العامنظرية الظروف الطارئة من النظام اجلزائري  القانون املدين اعترب

  "... ويقع باطال كل اتفاق خالف ذلك".:ا) بقوهل107/3(

                                                 

  .65احلميد بن شنييت: املرجع السابق، ص. عبد 727، ص1ج مرجع سابق،الوسيط،  السنهوري: -) 1(
حممد حمي  .325، ص1. حممد صربي السعدي: املرجع السابق، ج260، ص1العريب بلحاج: املرجع السابق، ج -) 2(

  .133ميد الشواريب: املرجع السابق، صعبد احل .644الدين إبراهيم حممد سليم: املرجع السابق، ص
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والقوانني العربية األخرى اليت أخذت بالنظرية عن اجلزائري هذا احلكم خيتلف القانون ويف 
ويترتب على اتصال  ،ألما مل يعتربا النظرية من النظام العام ،كل من القانون البولوين واإليطايل
  .أنه ال جيوز للمتعاقدين االتفاق على خمالفتها أو إبعاد أثرها ،نظرية الظروف الطارئة بالنظام العام

وسواء يف ذلك أن جييء االتفاق قبل  ،فمثل هذا االتفاق يقع باطال لعدم مشروعية حمله 
  .)1(وقوع احلادث الطارئ أم بعده

جلعل النظرية من النظام العام إىل السنهوري يف تعليل السبب املوجب وقد ذهب الدكتور 
فيستطيع ، لمتعاقدين أن يتفقا مقدما على ما خيالفهل"اجلزاء قد يغدو صوريا ال قيمة له إذا مسح  :أن

املتعاقد القوي أن ميلي شروطه املخالفة دائما على املتعاقد الضعيف وهذا ضرب من اإلذعان تفاداه 
  .)2(القانون ذا النص"

 يعترب القوة القاهرة اليت جتعل مل ،وقد اعترب هذه النظرية من النظام العام غري أن القانون 
وهكذا جند  ،نص على عكس ذلك صراحة بل أن املشرع  ،العام النظامتنفيذ االلتزام مستحيال من 

عن سبب ال يدله فيه  إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ " :تنص على أنه) ق م ج127املادة (
بتعويض كان غري ملزم  من الغري، أأو خطأ صدر من املضرور أوخطكحادث مفاجئ أو قوة قاهرة 

  .ذلك" خيالفأو اتفاق هذا الضرر، ما مل يوجد نص قانوين 
وقد عللت املذكرة اإليضاحية للقانون املدين املصري سبب ذلك بأن هذه املادة ليست إال تقنينا  

 عاعبء املسؤولية أشد وقفقد جيعل  ،الشأنيف هذا  إتباعهاللقواعد اليت جرى القضاء املصري على 
  .)3(وذا يكون الدين مؤمنا للدائن ،على حتمل تبعة احلادث املفاجئ باالتفاق

  

                                                 

عبد الفتاح عبد  .101. علي علي سليمان: املرجع السابق، ص326ص ،1ابق، جحممد صربي السعدي: املرجع الس -) 1(
  .320حممد علي اخلطيب: املرجع السابق، ص .566ص  املرجع السابق،: باقيال
  .727، هامش ص1ج، مرجع سابقالوسيط، السنهوري : -) 2(
  .244ص  مرجع سابق، نظرية احلوادث الطارئة،: راينأسعد الكو -) 3(
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أن األستاذ السنهوري يبني سبب االختالف يف احلكم بني احلادث الطارئ والقوة القاهرة غري  
 االتفاق على أن يتحمل املدين تبعة احلادث الطارئ"إذا كان القانون اجلديد مل يبح  :بالقول أنه

تفاق أما اال ،عليه مضطرا املدين وهو أقل خطرا من القوة القاهرة إمنا هو ضرب من التأمني ال يقدم
الفه وخي ،)1("ااإلقدام عليهامرة قد ون حالة االضطرار على حتمل املدين تبعة احلادث الطارئ فمغ

السنهوري ما يربر ختصيص  األستاذننا ال نرى فيما  قاله إ األستاذ أسعد الكوراين الرأي فيقول:"
بأنه ال جيعل التنفيذ  ،بل هو حالة خمففة منها ،احلكم يف احلادث الطارئ من دون القوة القاهرة

 ،يقال يف األخرى إحدامهاوما يصح أن يقال يف  وإمنا جتعله مرهقا ،القاهرة ةمستحيال كالقو
 ،املدين إىل حتمل تبعة القوة القاهرة قائمة بذاا يف احلادث الطارئ أيضاففكرة التأمني اليت تدفع 

 يكون كذلك يف حتمل تبعة وال ،وليس يف حتمل تبعة هذا احلادث ما يصح أن يكون مغامرة
  .)2("احلوادث الطارئة
د ، فيجب احلرى ما يوجب اعتبارها من النظام العاميال  هإال أن، للنظرية ومع تأييدهالباحث 

يف األسباب اليت دعت جلعلها من النظام  وال أرىاحلكم مع القوة القاهرة من قسوا ومساواا يف 
ستحدث احلكم ا "املشرع إمنا :فقد ذهب األستاذ سليمان مرقس إىل القول بأن ،شافيا العام تعليال

أما ، ألنه شعر بأنه حكم مل يعرفه الناس بعد فنص على بطالن هذا االتفاق ،بشأن الظروف الطارئة
 خيشى أن يعملقر يف النفوس من أزمنة طويلة وال حكم القوة القاهرة فهو حكم تقليدي مست

وال شك بأن التفريق يف  ،)3(هلم االتفاق على ما خيالفه" فأجيز ،بصورة عامة الناس على إبطاله
احلكم بني احلادث الطارئ والقوة القاهرة يف االتفاق على حتمل التبعة خيلق تناقضا يف مبدأ أساسي 

  .)4(كان حيسن حتاشيه بالتسوية بينهما يف احلكم ،من مبادئ القانون

                                                 

  .729-728 ، هامش الصفحتني1ج مرجع سابق، الوسيط، السنهوري: -) 1(
  .244املرجع السابق، ص  نظرية احلوادث الطارئة، :أسعد الكوراين -) 2(
  نفس املرجع والصفحة. -) 3(
  .245-244نفس املرجع،  ص:  -) 4(
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بل جعل  ،مل جيعل هذه النظرية من النظام العام اجلزائريع ولكل ما سبق نتمىن لو أن املشر
أمر  -كقاعدة عامة- ، وهذا يتوافق مع الفقه اإلسالمي الذي جيعلللمتعاقدين احلرية يف خمالفتها

  للمتعاقدين مامل خيالف ذلك نصا شرعيا. الشروط موكوال
  الظروف الطارئة  املبحث الثاين: موقف الفقه اإلسالمي من

 فيه أن شك ال ومما ،ةالعدال مبدأ على مبين املدنية القوانني يف الطارئ الظرف مفهوم إن

  .ورمحة كلها عدل فهي الغراء شريعتنا يف أنصع وبصورة حأوض بشكل يتجلى املعىن هذا
 الشرعية، لألحكام التطبيق صميم ومن لألحكام، مالزما أدمب تعترب اإلسالم يف فالعدالة

 مالحظة مبدأ من مينعهم مل تباعا، اجلزئية القضايا حبث يف املسلمني الفقهاء منهجية فإن هذا وعلى

 العقود، وتشريعه يف التراضي مبدأ توفر على اإلسالم حرص نأ إذ والعقود؛ امالتاملع يف العدالة

 واالعتداد صفة العدالة التزام على دليل اإلمكان بقدر العقدي التوازن مبدأ على للحفاظ اخليارات،

  استمراره. حالة ويف العقد، إنشاء عند ا
مثلما  يف نظرية خاصة متكاملة الطارئة الظروف مفهوم يصوغوا مل املسلمني فقهاء وكون

 عرفوا الواقع يف إم بل، الطارئة احلوادث شأن يراعوا مل أم ال يعينن هو عليه احلال يف القانو
يف هذا املبحث مفهوم  أبنيس وبناء على هذاللتطبيق،  والعربة ،الطارئة للظروفمتعددة  تطبيقات

تظهر من خالهلا  بعض تطبيقات النظرية يف الفقه اإلسالميو ،لظروف الطارئة يف الفقه اإلسالميا
 ،وبيان األركان والشروط اليت تنبين عليها ،فوسلطة القاضي يف تعديل العقد بسبب تلك الظر

  .لتأصيل النظرية شرعياحماولة فشروطها، وأخريا 
  مفهوم الظروف الطارئة يف الفقه اإلسالمي املطلب األول:

ثني، ومل يكن ظاهرا عند الفقهاء ورد مصطلح الظروف الطارئة يف استعماالت الفقهاء احملد
القدامى لكونه مصطلحا مستحدثا بعد أن خاض الفقهاء يف املقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون، 

  بعض التعريفات واملفاهيم الفقهية ملصطلح الظروف الطارئة:وسأستعرض 
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-عتكن يف حسبان املتعاقدين مل واقعة مادية عامةامة غري مألوفة أوغري طبيعية، أوف بأنه: حالة عر 
وقت التعاقد، ومل يكن يف وسعهما ترتيب حدوثها بعد التعاقد، ويترتب عليها أن يكون تنفيذ 

 .)1(حبيث يهدده خبسارة فادحة وإن مل يصبح مستحيال ؛للمدين االلتزام التعاقدي مرهقا
كل حادث عام الحق على تكوين العقد، وغري متوقع احلصول على  كذلك بأنه: وعرف -

التعاقد ينجم عنه اختالل بني يف املنافع املتولدة عن عقد يتراخى تنفيذه إىل أجل أو آجال، ويصبح 
تنفيذ املدين اللتزامه كما أوجبه العقد يرهقه إرهاقا شديدا، ويتهدده خبسارة فادحة خترج عن احلد 

 .)2(ر التجاراملألوف يف خسائ
يف توضيح مفهوم نظرية الظروف الطارئة مايلي:" إن مثة حادثا أو  فيقول فتحي الدريين ذاألستاأما  -

العقد قبل تنفيذه أو أثنائه، سواء أكان الحقا  إبرامأو عاما قد طرأ بعد  خاصاظرفا أو عذرا 
الدفع غالبا، جعل تنفيذ  بشخص أحد طريف العقد أو مبحل العقد، مما مل يكن متوقعا وال ممكن

ضارا باملدين ضررا زائدا أو فاحشا وغري مستحق بالعقد، ألن منشأه ذلك احلادث ال ذات  التعاقد
ذن خارج عن نطاق التعاقد، سواء أكان الضرر قوامه تفويت منفعة حمل العقد كال إ االلتزام، فهو

ا حىت يصبح مستحيال ال مرهقا يف أم من تعذر استيفاء منفعة املعقود عليه حسا أو شرع اأو بعض
بعض احلاالت، أو كان ضررا شخصيا راجحا يلزم من املعين يف تنفيذ موجب العقد (تنفيذ 

   )3(.االلتزام) لظرف شخصي مما ال عالقة له مبحل العقد وسالمته وكامل منفعته"
تعريفات جند أنه ليس هناك فرقا كبريا بينها وبني  وبإمعان النظر يف هذه التعريفات

مرت بنا، إذ أا يف جمملها تفيد معىن متقاربا حيمل يف طياته فكرة احلالة غري العادية  القانونيني اليت
وقد يكون مستحيال يف عليه عسريا،  املتفقحبيث جتعل تنفيذه على النحو  ،يف االلتزام اليت تؤثر

                                                 

  .66عادل مبارك املطريات: املرجع السابق، ص  -) 1(
حبث منشور يف جملة امع الفقهي "، الظروف الطارئة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعيحممد رشيد قباين: نظرية  -) 2(

  .131ص ، السنة الثانية.2اإلسالمي، العدد
  .148-147النظريات الفقهية، مرجع سابق، صفتحي الدريين:  -) 3(
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لى حنو خيفف من وطأ الظرف أثر االلتزامات املتفق عليها ع وبالتايل جيب تغريبعض احلاالت، 
  .الطارئ

ويعرض الدكتور السنهوري أسلوب الفقه اإلسالمي يف معاجلة احلوادث واملسائل، وبني يف 
هلا ومل يقم بصياغة  أحكاماهذا الصدد أن الفقه اإلسالمي عاجل املسائل العملية مسألة مسألة، وقرر 

   )1( :نظريات عامة هلا وذلك لسببني
 -ال يف نظرية احلوادث الطارئة، وال يف غريها من النظريات–أن الفقه اإلسالمي  السبب األول:

 -كالفقه الروماين وككل فقه أصيل–أَلف وضع النظريات املتماسكة؛ وذلك أن الفقه اإلسالمي 
إمنا يعاجل املسائل مسألة مسألة، ويضع هلا حلوال عملية عادلة ينساب فيها تيار خفي من املنطق 

، وعلى الباحث أن يكشف عن هذا التيار، وأن يشيد نظرية متماسكة يسودها املتسق القانوين
منطق قانوين من احللول املتفرقة املوضوعة للمسائل املختلفة، وهكذا يبين ذه األحجار بناء راسخ 

  األركان.
العقد أن الفقه الغريب اضطر إىل وضع نظرية عامة للحوادث الطارئة، ألن قوة  :والسبب الثاين

امللزمة فيه قد بولغ فيها مبالغة دعت إىل تلمس الوسائل للتخفيف منها نزوال على مقتضيات 
  يف حتت مذاهب التضامن االجتماعي. العدالة، وكانت املبالغة حتت تأثري املذاهب الفردية، والتخف

 -قدمللزمة للعحيث مقتضيات العدالة تسود دائما عند تعارضها مع القوة ا–أما يف الفقه اإلسالمي 
دون أن يرى الفقهاء  فقد أمكن يف ضوء هذه املقتضيات فتح ثغرات خمتلفة يف القوة امللزمة للعقد

داعيا لوضع نظرية يرجع إليها يف تربير ذلك، ما دامت مقتضيات العدالة هي اليت يلجأ إليها عادة 
  يف هذا التربير. 

سببني ميكن أن نضيف إليهما  ،سنهوريإضافة إىل هذين السببني الذين ذكرمها الدكتور ال
  )2( :آخرين مها

                                                 

منشورات احلليب احلقوقية،  -الفقه الغريبدراسة مقارنة ب-عبد الرزاق أمحد السنهوري: مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي -) 1(
  .90، ص6، ج2، مج1998اجلديدة،  2ط بريوت، لبنان،

  وما بعدها. 185حممد حمي الدين إبراهيم سليم: املرجع السابق، ص -) 2(
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من أن أحكام الطوارئ يف الفقه اإلسالمي كانت حمصلة حلول عملية ملا كان يعرض  وال:أ
مشاكل تطرأ إبان تنفيذ االلتزامات العقدية، يضاف لذلك كثرة هذه املسائل مبا يستتبع كثرة 

يصعب حصر تلك احللول يف إطار شكلي احللول مع اختالف وجهات نظر املذاهب بطريقة 
  ثابت.

م مساواة مركز كل يترتب على الظرف الطارئ اختالل التوازن بني املتعاقدين مبا يعين عد ثانيا:
مما يؤدي إىل تفاوت فاحش يف األداءات، مما يضفي على التنفيذ نوعا من الكلفة  منهما مع اآلخر؛

من الظلم أن  وبالتايل ؛مع أنه مل يتسبب يف شيء مما حدث ،واملشقة يف جانب أحد املتعاقدين
، ويف ذلك يقول العالمة خاصة وأن املساواة من املبادئ اهلامة يف شريعتنا الغراءنتركه هكذا 

  .)1(مطلوب العاقدين" املطلقة املساواة يف العقود" :الكاساين
يزخر بالكثري من القواعد مبا يتميز به من مساحة ويسر وعليه جند أن الفقه اإلسالمي  

الفقهاء أن  الفقهية اليت يستند إليها الفقهاء إلجياد احللول ملثل هذه الظروف وغريها، مما أغىن
جيهدوا أنفسهم يف ابتكار إطار شكلي للنظرية، وال سيما أن الفقه اإلسالمي فقه موضوعي أبعد ما 

         يكون عن الشكلية. 

   نظرية الظروف الطارئة يف الفقه اإلسالميتطبيقات بعض  :يناملطلب الثا
يف شكل  العدل أساس على املبنية الطارئة الظروف مفهوم يصوغوا مل اإلسالم فقهاء كون

 تطبيقات عرفوا الواقع يف إم بل ،الطارئة احلوادث شأن يراعوا مل أم ال يعين ،نظرية متكاملة

تعرض هلا الفقهاء القدامى بإعطاء احلكم فيها، وهي املظان اليت ميكن أن  الطارئة، للظروفمتعددة 
  .تستند إليها هذه النظرية

  
  

                                                 

  . 201، ص4الكاساين: بدائع الصنائع، مرجع سابق،ج -) 1(
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وباستقصاء هذه احلوادث واملسائل التطبيقية، جيد الباحث أن للنظرية تطبيقات متنوعة يف 
ووضع  ،يف املذهب احلنفي ة للعذرريف جمال فسخ عقد اإلجا ما جاءالفقه اإلسالمي خاصة 

وتوزيع عبء اخلسارة على طريف  ،اجلوائح يف بيع الزروع والثمار يف املذهبني املالكي واحلنبلي
وهي أبرز التطبيقات الفقهية اليت هلا عالقة  ،قيمتها حالة تقلب أسعار النقود وتغري العقد يف

للعقد توازنه  وفيها يربز عمليا دور القاضي يف إجراء التعديل الذي يعيد مبوضوع تعديل العقد،
  فيما يلي:هذه التطبيقات تناول أوس

  فسخ عقد اإلجارة للعذر: الفرع األول
من بني التطبيقات اليت تربز فيها الظروف الطارئة، فسخ  عقد اإلجارة للعذر، والذي فصل 

  فيه فقهاء احلنفية تفصيال شامال، أتناول بعض أحكامه حبسب ما خيدم موضوع البحث فيما يلي:
  تعريف اإلجارةأوال: 

واألجر: اجلزاء على  ،عطيت من أجر يف عملأ اإلجارة مأخوذة من أجر يأجِر، وهو مالغة: -1
واالسم منه اإلجارة، واألجرة: الكراء،  ،العمل؛ فيقال: استأجرته، وأجرته، فأجرين: صار أجريي

  .)1(أعطيت من أجر جارة :ماجارة، واَألوآجرته الدار: أكريتها، واألجرة، واِإل
، وآخر اختلفت املذاهب الفقهية يف املعىن الفقهي لإلجارة بني موسع يف قيوده اصطالحا:-2

 .)2("عقد يرد على منفعة بعوض"وهو: متفق عليه، إال أن هناك قدر ،مضيق فيه
  العذر ثانيا: تعريف

ترد كلمة العذر يف اللغة على عدة استعماالت متباينة من حيث املعىن، وسبب هذا التباين  :لغة-1
لألغراض املختلفة املرادة  اللغوي حتقيقا االستعماليف معانيها هو طبيعة األداء الوظيفي للكلمة يف 

راد ترد منها، مبا يتفق مع ما جيري على لسان العرب يف ذلك، والداللة ذات الصلة باملعىن امل
 كمايلي:

                                                 

  .5، ص1مرجع سابق، جاملصباح املنري،  الفيومي: .10، ص4ج سابق، مرجع لسان العرب،  ابن منظور: -)1(
. الدردير: 546، ص3كشاف القناع، مرجع سابق، ج :. البهويت261، ص5مرجع سابق، ج اية احملتاج، الرملي:-)2(

  .68، ص4مرجع سابق، ج الشرح الكبري،
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 .)1(: اعتذر واحتج لنفسهجة اليت يعتذر ا؛ فيقال: تعذّراحل -
 .)2(إذا صعب وتعسر، وضاق عليه األمر :؛ فيقال: تعذر عليه األمرالعسر والضيق -
 .)3(؛ فيقال: تعذر عليه األمر، أي: مل يستقم لهاالستقامةعدم  -

على معنيني، وذلك حسب دالئله الفقهية الواردة يرد مدلول العذر يف الفقه اإلسالمي  اصطالحا:-2    
 يف استعمال الفقهاء يف ااالت املختلفة ذات الصلة، ومها:

ميس التكاليف الواردة على املكلف وتوجب  ماالفقهاء كل العذر يف اصطالح بيقصد  العام:املعىن -أ
رج يف مضمونه عن عضا حبسب درجة وقوعه عليه، وال خيعجزه عن املضي يف موجبها كال أو ب

ما يتعذر عليه املعىن على موجب الشرع إال ين يف التعريفات:" وقد عرفه اجلرجا، )4(حدود ذلك
ومثاله: املرض فإنه عذر شرعي إلباحة اإلفطار، وهذا املعىن العام يبتعد كثريا  )5(".بتحمل ضرر زائد

  عن املعىن املراد يف موضوعنا.
اص؛ فهو وليد الفقه يف بيان حد العذر الطارئ باملعىن اخل ةاحلنفيانفرد فقهاء  :املعىن اخلاص-ب

ذلك إال نتيجة للتوافق بني أصول املذهب يف تشريع وما  ،واستعماال وتصورااحلنفي نشأة وتكوينا 
وأصوله العامة، أخذا ملضامينها يف أبعد غاية دف  عميق لقواعد التشريعمما ينم عن الفهم ال األحكام،

  .)6(إليها، وهي اإلبقاء على املقصود الذي من أجله شرعت العقود

                                                 

  .545، ص4مرجع سابق،جلسان العرب،  ابن منظور: -) 1(
  .78سابق، ص فحة. الرازي :خمتار الصحاح، مرجعلصابن منظور:نفس املرجع وا -) 2(
  .437ص مرجع سابق، : القاموس احمليط،. الفريوز آبادي545، صنفس املرجع ابن منظور: -) 3(
  .52قذايف عزات الغنانيم: املرجع السابق، ص -) 4(
العلماء بإشراف الناشر، دار ، ضبطه وصححه مجاعة من : التعريفاتعلي بن حممد بن علي الزين الشريف، اجلرجاين -) 5(

  .148م، ص1983-هـ 1403 ،1ط الكتب العلمية، بريوت، لبنان،
  .59عزات الغنانيم: املرجع السابق، صقذايف  -) 6(
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ويعرف الفقه احلنفي العذر بأنه: "ظرف قد يطرأ على العقد بعد إبرامه، وال ميكن معه استيفاء 
إذن عجز املتعاقد عن املضي يف موجب  ، فهو)1(املعقود عليه إال بضرر يلحق املتعاقد يف نفسه أو ماله"

  .)2(العقد إال بتحمل ضرر زائد مل يستحق به"
وفيها:" لو حدث عذر مانع  )443 (ونصت جملة األحكام العدلية على ذلك عند صياغتها للمادة:

  )3(.إلجراء موجب العقد تنفسخ اإلجارة"
ارئ من خالل ما ورد فيه من وأبرز فقهاء احلنفية من خالل التعريف خصوصية معىن العذر الط

   )4( حتدد معامله املرادة منه، وذلك باألمور اآلتية:قيود 
جمال تطبيق العذر الطارئ متعلق بالعقود، فخرج بذلك جماالت تطبيق العذر الطارئ باملعىن  -

 العام.

 مرتبة الضرر املوجب للفسخ، وهو الضرر الزائد. -

 ق بأحد العاقدين.مناط الفسخ، وهو الضرر الزائد الالح -

  وليس ذات العقد. منشأ الضرر، وهو الظرف الطارئ -
أمر مل يكن فإن مؤدى هذه احلالة أن يطرأ بعد إبرام عقد اإلجيار، ألي من طرفيه وبذلك 

من شأنه أن جيعل استمرار العقد ضارا به ضررا كبريا، ليس من مقتضى العقد يف األصل حسبانه 
وبذلك ، )5(األمر عذرا يف جانبه يتيح له أن ينهي العقد قبل فوات مدتهأن يتحمله، فيتمثل هذا 

   وال ينفك عنه. فإن العذر يؤدي إىل ضرر زائد غري مستحق بالعقد مالزم لتنفيذ االلتزام
  
  

                                                 

  .81، ص6ج مرجع سابق، رد احملتار على الدر املختار، ابن عابدين: -) 1(
. 147، ص9ج ،فتح القدير، مرجع سابق اهلمام:ن . اب145 ، ص5مرجع سابق، جالزيلعي : تبيني احلقائق،  -) 2(

  .200ص ،4الكاساين: املرجع السابق،ج
  .413ص ،1درر احلكام، مرجع سابق، ج علي حيدر: -) 3(
  .59قذايف عزات الغنانيم: املرجع السابق، ص -) 4(
  . 542املرجع السابق، ص: عبد الفتاح عبد الباقي -) 5(
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  بسبب العذر مذاهب الفقهاء يف حكم فسخ عقد اإلجيار ثالثا:
 األول للحنفية، أا الفقهاء يف اعتبار األعذار سببا لفسخ عقد اإلجارة على قولني: اختلف

والثاين للجمهور، ومؤداه أن عقد اإلجيار كالبيع ال ينفسخ إال مبا تنفسخ به العقود ، تفسخ
  الالزمة.

فإذا حدث  ،تفسخ باألعذار اإلجارة عقد أن احلنفي املذهب فقهاء يرى احلنفيه: مذهب-1
  ، واستدلوا لقوهلم هذا:الضرر ألحد املتعاقدين، فللمتضرر احلق يف طلب الفسخ

 عند الفسخ إىل تدعو احلاجة ألن ؛أن الشريعة تسعى للرفق بالناس ورفع احلرج واملشقة عنهم -

 الفسخ فكان ، بالعقد يلزمه ملر ضر العذر للزم صاحب ،العذر حتقق عند العقد لزم لو ألنه العذر،

األصل أنه مىت حتقق عجز "، ويذكرون لذلك قاعدة وهي: الضرر التزام نم امتناعا احلقيقة يف
العاقد يف املضي يف موجب العقد إال بضرر يلحقه، وهو مل يرض به يكون عذرا تفسخ به اإلجارة 

  )1(."دفعا للضرر

مبن اشتكى  ومثلوا لذلك:، أن إنكار الفسخ عند حتقق العذر يعترب خروجا عن العقل والشرع -
رجال ليقلعها فسكن األمل، فإنه جيرب على القلع، أو كمن أجر رجال هلدم بناء،  ضرسه فاستأجر

ل يأىب أن يقطع عضو ؛ فالعققبيح عقال وشرعا وهذا كله فبدا له أمرا آخر، فإنه جيرب على اهلدم،
 )2( .يأىب أن يفوت جزء من اإلنسان صحيحقد برأ، والشرع 

إذ املضي على موجب العقد يف ظل الظرف ؛ )3(إىل أصل النظر يف مآالت األفعال ااستندو -
أو بدنيا أو نفسيا، تبعة ملا حدث عنه ائد، سواء أكان اقتصاديا وماليا الطارئ سيؤول إىل الضرر الز

 من مالبسات احتفت بالعقد أدت إىل هذه األضرار خمتلفة.

                                                 

االختيار لتعليل  عبد اهللا بن حممود بن مودود: :املوصلي .200، ص4الصنائع، مرجع السابق،جبدائع  الكاساين: أنظر: -) 1(
  .61، ص2ج م، 1937-هـ  1356 مطبعة احلليب، القاهرة، دط، الشيخ حممود أبو دقيقة، :تعليق، املختار

  .197، ص4ج بدائع الصنائع، مرجع سابق، الكاساين: -) 2(
"النظر يف مآالت األفعال معترب مقصود شرعا"،  األفعال معتد به يف الشرع قال الشاطيب:النظر يف مآالت أصل  -)3(

  .197، ص4ج الشاطيب: املوافقات، مرجع سابق،أنظر:
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اقدين؛ فإذا آل أن جواز عقد اإلجارة ثبت للحاجة، ولزومه لتوفري املنفعة على املتع ومعلوم
 وثبت حق الفسخ على سبيل االستثناء منه.خمالفة أصل اجلواز واللزوم فيه،  وقعتاألمر إىل الضرر 

)1(      
فصار العذر فيها كالعيب قبل القبض يف املبيع، فينفسخ  ،أن املنافع يف عقد اإلجارة غري مقبوضة-
وهو عجز العاقد عن املضي يف موجبه إال بتحمل ضرر زائد مل يستحق  إذ املعىن جيمعهما ؛به

  )2( .ربالعقد، وهذا هو معىن العذ
وقد قسم احلنفية العذر الذي يفسخ به العقد يف اإلجارة إىل ثالثة أنواع هي: العذر هذا 

يكون يف جانب املستأجر، والثاين قد يكون يف جانب املؤجر، والثالث قد يكون يف  الذي قد
  ، كما يلي:جانب العني املؤجرة

: يفلس املستأجر فيقوم من السوق أو يريد سفرا وميثلون لذلك بأن املستأجر: جانب من عذر-أ
أو ينتقل من احلرفة إىل الزراعة، أو من الزراعة إىل التجارة، أو من حرفة إىل حرفة، ألن املفلس ال 

  به. اإضرار املنفعة استيفاء غري من العقد إبقاء يف فكان املستأجر،ينتفع باحلانوت 

ليخيطها،  أو ليقطعها، أو -يبيضها أي - ثيابا له ليقصر رجالً شخص استأجر لو وكذلك
 اإلجارة؛ يفسخ أن فله يفعل، أال له بدا مث ضرسا، ليقلع أو له، شجرا يقطع أو له، دارا يهدم أو

فإذا  ويرجوها، يأملها، ملصلحة استأجر ألنه ماله، أو بدنه، من شيء إتالف العقد إبقاء يف ألن
  .)3(بالفسخ الضرر من االمتناع فكان نفسه، يف ضررا الفعل صار فيه، له مصلحة ال أن بداله

  

                                                 

دار الكتب  ،البناية شرح اهلداية بدر الدين أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب: :العيىن -) 1(
  .347، ص10ج م، 2000 -هـ  1420 ،1العلمية، بريوت، لبنان،ط

  .146، ص5الزيلعي: تبيني احلقائق، مرجع سابق، ج -) 2(
 :البحر الرائق ابن جنيم: وما بعدها. 459، ص4جمرجع سابق،  نة من العلماء: الفتاوى اهلندية،جلو نظام الدين البلخي -)3(

اهلداية يف  أبو احلسن برهان الدين علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين: ،املرغيناين بعدها.وما  40، ص:8ج مرجع سابق،
  .248، ص3شرح بداية املبتدي، حتقيق: طالل يوسف، دار احياء التراث العريب، بريوت، لبنان، دط، دت، ج
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 فأفلس دارا،  دكانا أو أجر لو كما فادح، دين يلحقه أن حنو وذلك :العذر يف جانب املؤجر-ب

 الدين كان إذا اإلجارة، فسخ له فيحق املستأجر، بثمن إال قضائها، ر على يقد ال ديون ولزمته

 عند به الفسخ له جيوز فال باإلقرار، اإلجارة بعد ثابتا كان إذا أما اإلجارة، قبل عقد ثابتا

 نفسه على بالدين يقر ال اإلنسان ألن،  اإلمام عند له وحيق اإلقرار،  هذا يف الصاحبني؛ ألنه متهم

 يظهر أن إىل به حيبس ألنه باملؤجر؛  العاجل إضرار الفادح الدين حلوق مع وبقاء اإلجيار كاذب،

  .)1(بالعقد مستحق غري ضرر حتمل على اجلرب وال جيوز حاله،

وكذلك  بذلك يعريون ألم الفسخ، فألهلها بذلك، تعاب وهي نفسها امرأة آجرت ولو 
 وذلك خبالف ،العقد تفسخ أن هلا حيق فإنه املرض، يف باإلرضاع تتضرر فكانت الظئر مرضت لو

 ال ألن النكاح لألولياء ويثبت الفسخ، حق هلا اليثبت فإنه كفء، غري من نفسها زوجت إذا ما
.بالعذر يفسخ

 )2(
  

 اإلجارة ينقض أن املؤجر، فأراد املرتل سوى آخر مرتل له يكن املؤجر، ومل مرتل ادم ولو

 فسخ إىل فال ضرورة يشتري، آخر أو مرتال يستأجر أن ميكنه ألنه ذلك؛ له ليس ويسكنها

.اإلجارة
 )3(

  

 ،ةاإلجار مدة يف فبلغ وليه آجره كالصيب وذلك املستأجر: العني املؤجرة أو جانب من عذر-ـج
 يف املثل أجر غالء يف وكذلك به، ضررا البلوغ بعد العقد يف إبقاء ألن العقد؛ فسخ خيوله عذر فهو

 وفيما الغالء، سعر على املستقبل يف العقد وجيدد اإلجارة، متويل الوقف يفسخ الوقف، إجارة

  .الوقف ملصلحة مراعاة يفسخ فال املثل أجر رخص إذا بقدره، أما املسمى جيب مضى
لنب  ألن الظئر؛ حتبل أو لبنها، من الصيب يأخذ ال أن فنحو الظئر استئجار يف العذر وأما

   أو بينة الفجور، فاجرة تكون أو متاعهم، على خيافون ألم سارقة، تكون أو بالصيب، يضر احلامل

                                                 

  .198، ص4بدائع الصنائع، مرجع سابق،ج الكاساين: -) 1(
  .199صنفس املرجع  -) 2(
  .42، ص8، مرجع سابق ،جابن جنيم:البحر الرائق -) 3(
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 م، إضرار ترك املسافرة إلزامهم يف ألن معهم خترج أن الظئر وأبت بصبيهم، يسافروا أن أرادوا

 واملرأة املريضة بلنب الصيب يتضرر ألن الظئر، مترض أو أيضا، إضرار السفر بعد العقد إبقاء ويف

  .)1(املرض يف باإلرضاع تتضرر

 عقد اإلجارة عقد أن من املالكية والشافعية واحلنابلة العلماء مجهور يرى مذهب اجلمهور:-2

 وسواء كالبيع، الزما فكان ،ةمعاوض عقد ألنه ، وذلكهفسخ منهم لواحد ليس الطرفني من الزم

 إال اإلجارة تنفسخ وال ؛دوأمح ،ومالك ،يالشافع وهذا رأي ،يكن مل أم عذر، الطرفني ألحد كان

، فإذا طرأ على عقد املنفعة استيفاء حمل ذهاب وجود العيب،أو من الالزمة العقود به تنفسخ مبا
أو خلل؛ فال جيوز فسخ اإلجارة ال للمؤجر وال  اإلجارة ومل يظهر يف املعقود عليه عيب

   .)2(للمستأجر
  واستدلوا على قوهلم مبايلي: 
  .)3(﴾ يا أَيها الَّذين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُود ﴿ : تعاىل: قوله -أ

من اآلية: إن عموم األمر الوارد يف اآلية يوجب الوفاء بكل عقد مامل  االستداللووجه 
فالفسخ يف حالة العذر ليس من اإليفاء بالعقد بشيء، إذ الواجب فيه القيام  ؛)4(يوجد عقد خيصصه

اس، ويؤدي إىل فاء ا، وعدمه يؤثر يف استقرار بني النومن الطرفني والبتنفيذ االلتزامات املتقابلة 
وعليه فإن مستندهم من هذه اآلية مأتاه التمسك بقاعدة:" وجوب الوفاء زعزعة التعامل ا، 

  .  )5(بالعقود الالزمة من الطرفني"

                                                 

مرجع  نظام الدين البلخي وجلنة من العلماء: الفتاوى اهلندية، .200، ص4بدائع الصنائع، مرجع سابق،ج الكاساين: -) 1(
  .464، ص4سابق، ج

  .183الفقهية، مرجع سابق، ص: . ابن جزي: القوانني14، ص4ج بداية اتهد، مرجع سابق، ابن رشد: -) 2(
  وما بعدها. 495 ،ص4ج . ابن قدامة: املغين، مرجع سابق،393، ص7ج : احلاوي الكبري، مرجع سابق،املاوردي

  1املائدة/ - ) 3(
  .397، ص: 7املاوردي: احلاوي الكبري، مرجع سابق، ج -) 4(
  .201قذايف عزات الغنانيم: املرجع السابق، ص: -) 5(
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وبناء على توجيه هذا الفريق لآلية يكون احلنفية من وجهة نظرهم قد خرموا القاعدة 
  مقتضاها عند القول بالعذر يف فسخ العقود.واخلروج من سية يف العقود، وهي وجوب الوفاء األسا

وتوجيه  البيع على قياسا باألعذار، فسخها جيوز معاوضة حمضة؛ فال عقد على عقد اإلجارة -ب
  )1( االستدالل بالبيع يأيت من شقني:

عقد اإلجارة أصله البيع، وذلك على اعتبار أن املنافع فيه ملحقة باألعيان؛ فكانت الزمة  _ أن
  كالبيع، جبامع أن العقد انعقد باتفاقهما، فال ينفسخ إال باتفاقهما.

  _ أن البيع ال ينفسخ إال بالعيب، فكذلك اإلجارة اقتضاء لصفة اللزوم فيهما.
 حيدث له خيار حبدوث العذر، زم عند ارتفاع العذر ملافع؛ فإذا لأن اإلجارة عقد على املن-

  .)2(كالنكاح
  :التايل النحو على املذاهب هذه يف ذلك وتطبيقات

  )3(:أقسام ثالثة إىل تنقسم للفسخ املوجبة الطوارئ أن الشافعية يرى: الشافعي املذهب-أ
 به األجرة، تتفاوت نقص باملستأجر يظهر أن وهو ،العيوب من املنفعة ينقص ما :األول القسم

 مينع الشرب، حبيث وتغريه البئر، ماء وانقطاع والدابة، العبد، كمرض للفسخ، مثبت عيب فهو

  .املستأجر يد يف حادثا أم القبض، أم للعقد سابقا العيب كان وسواء
 يوجب ،لللعم املعني والعبد املعينة، الدابة كموت وذلك بالكلية، املنفعة فوات :الثاين القسم

 اإلجارة أن عنه اهللا رضي الشافعي نص الدار، ادمت وإذا العقد، عقب وقع إن اإلجارة انفساخ

  تنفسخ.
 االستيفاءلتعذر  نفساخاال اقتضاء يف حسا كفواا وذلك : شرعا املنفعة فوات : الثالث القسم

  القصاص. عليه عمن عفا أو قلعه، على املستأجر السن أمل سكن لو كما
                                                 

  .3، ص16. السرخسي: املبسوط، مرجع سابق، ج197، ص4بدائع الصنائع، مرجع سابق،ج الكاساين: -) 1(
  . 14، ص4ج ابن رشد: بداية اتهد، مرجع سابق، -)2(
حتقيق: أمحد حممود إبراهيم، حممد حممد تامر، دار  الوسيط يف املذهب، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي: -)3(

  . 198، ص4ج هـ،1417، 1القاهرة، طالسالم، 
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 ألنه فسخه، منهما احدول ليس الزم عقد هو اإلجارة عقد نأ احلنابلة يرى :احلنبلي املذهب-ب

 :ومثاله العيب، من حيدث مبا الفسخ فيملك معيبه، العني جيد أن إال األعيان، فأشبهت بيوع بيع
 تلف وأيضا ومرضه، اخلدمة يف األجري بصر وضعف ه،تغري أو بئرها، ماء الدار بانقطاع تعيب

من  شيئا يقبض مل ألنه عليه؛ أجرة فال املدة من شيء مضي قبل املستأجرة العني فإن تلفت ؛العني
 مات املرتضع وإذا استوىف، ما بقدر األجر فعليه منها، شيء مضي بعد تلفت وإن عليه، املعقود

 ليقلع استأجر رجال ولو مقامه، يقوم ال غريه ألن عليه، دواملعق استيفاء تعذر ألنه العقد؛ انفسخ

 لو وكذلك عليه، املعقود استيفاء تعذر ألنه العقد فربأت، انفسخ عينه ليكحل أو فربئ ضرسه

 هرب، مث نفسه أجر إن كذلكو ،حقه تأخري فيه ألن فللمستأجر الفسخ املستأجرة، العني غصبت

 عام خوف حدث لو وكذلك، والفسخ بني الصرب اخليار فللمستأجر ا، هرب مث عينا اكترى أو

 األرض إىل املستأجر خروج فامتنع البلد حصر أو العني املستأجرة فيه الذي املكان سكىن من مينع

  .)1(الفسخ خيار له ثبت
 الالزمة العقود به تنفسخ مبا إال ينفسخ ال اإلجارة عقد أن ةاملالكي يرى :املالكي املذهب -ـج

للخدمة  اأجري رجل استأجر لو كما وذلك ،املنفعة استيفاء حمل ذهاب أو العيب، من وجود
 الرجل بالكراء من األرض الرجل اكترى إذا وكذلك فاعتلت، موضع إىل لريكبها دابة أو فمرض،

 عنه سقط بينه وبينها، فحيل غصبت أو سيل ا ذهب أو عالزر منعه غرق أصاا مث الصحيح،

 آخره، أو السنة يف أول فتهدم ويقبضها سنة يكتريها الدار مثل وهي، ذلك أصاا يوم من الكراء

)2(بقي ما عنه ويسقط، واستخدم سكن ما بقدر اإلجارة من عليه فيكون
.   

  

                                                 

  تب العلمية، أبو حممد موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد: الكايف يف فقه اإلمام أمحد، دار الك ،بن قدامة املقدسيا -)1(
  . 178، ص2م، ج 1994 -هـ 1414، 1د م ن، ط

  .483-482ص ،4مالك بن أنس: املدونة الكربى، مرجع سابق، ج -) 2(
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ضرر  املتعاقدين بأحد حلق إذا اإلجيار عقد يفسخون احلنفية أن سبق ما خالل من ويالحظ
بتعذر  إال يكون ال الفسخ أن يرون فإم اجلمهور أما ألحدهم، إرهاقا تنفيذه يف االستمرار يؤدي

   . حملها بفوات وذلك املنفعة استيفاء
أن األعذار عندهم معتربة لفسخ أو انفساخ اإلجارة،  يلحظقات اجلمهور واملتأمل يف تطبي

نفية ومن وافقهم، بل مقيدة، ولذلك جند فقهاء ولكنها ليست أعذارا مطلقة كما أطلقها فقهاء احل
ومحل الظئر وغرق  وميثلون له مبرض املستأجر، ،شرعااملالكية يقيدون العذر مبنع استيفاء املنفعة 

أما فقهاء الشافعية فيقيدون العذر بوجود خلل يف املعقود عليه، أو وجود عيب الزرع وحنو ذلك، 
تنقص يه املنفعة، أو بتعذر استيفاء املنفعة على الوجه الشرعي، وميثلون له بادام الدار بعد العقد 

  .دم صالحية الدار املستأجرة، وحنو ذلكومرض الدابة املستأجرة، وع
أو  بوجود عيب أوخلل يف املعقود عليه تنقص املنفعةوفقهاء احلنابلة يقيدون العذر أيضا 

وسكون أمل السن املستأجر  بئرها، ماء الدار بانقطاع كتعيب ،يتعذر معه استيفاؤها شرعا أو حسا
  على خلعها وغريمها.

بني  العذر على عقد اإلجارة يوجب الفسخ ءإن طرو: باألعذارإلجارة افسخ  كيفيةرابعا:
أم حتتاج إىل  عذار يف اإلجارة اإلنفساخ بنفسها، ولكن هل توجب األاملتعاقدين على القول الراجح

  )1( على ثالثة أقوال: يف ذلك احلنفية فقهاءاختلف  الفسخ،
ألن املنافع يف اإلجارة ال متلك  إن طروء األعذار على اإلجارة توجب انفساخها بنفسها، وذلك-1

والعيب  لة عيب حدث قبل القبض يف املبيعمجلة واحدة بل شيئا فشيئا؛ فكان اعتراض العذر مبرت
وال يقف ذلك على القضاء والرضا  باب البيع، يوجب للعاقد حق الفسخاحلادث قبل القبض يف 

  .)2(فكذلك احلال هنا

                                                 

  . 200، ص4الكاساين:بدائع الصنائع، مرجع سابق،ج -) 1(
  . 143، ص5تبيني احلقائق، مرجع سابق، ج :لزيلعيوالصفحة، ا رجعنفس امل الكاساين: -) 2(
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، ووجه ذلك أن هذا خيار ثبت بعد متام العقد، لتراضيتنفسخ إال حبكم القاضي أو ا إا ال-2
فأشبه الرد بالعيب بعد القبض، ألن الفسخ خمتلف فيه، فيتوقف على القضاء، لريتفع اخلالف، 

  . )1(كالرجوع يف اهلبة
 يف املضي عن العجز يوجب كان إن العذر إىل ينظر فقالوا: ذهب البعض إىل التفصيل فيه؛-3

 قلع على اإلجارة يف كما بنفسها، تنتقض فاإلجارة حراما، فيه املضي بأن كان العقد موجب

 العذر كان وإن ،ذلك وحنو برئت إذا املتآكلة اليد قطع وعلى سكنت، مث اشتكت إذا الضرس

، بالفسخ إال ينفسخ ال العقد، يوجبه مل ضرر نوع يتضمن لكنه ذلك العجز عن يوجب ال حبيث
  )2(.االشتباهليظهر العذر ويزول 

فأشبه  العقد متام بعد ثبت اخليار هذا ألن ،القضاء أو التراضي على يتوقف الفسخ وقيل
بني  االختالف وعند القضاء، اشترط كالدين خفيا كان إن وقيل، القبض قبل بالعيب الرد

  .بالقضاء تفسخ اإلجارة فإن املتعاقدين
 يتعلق بفسخ فيما املالحظة بدقة متيزوا احلنفي املذهب فقهاء أن نستنتج سبق ما خالل من 

 عن االلتزام الناشئ وجعل املتعاقدين بني العقد حكامأ نظم قد وعال جل فاحلق، باألعذار اإلجارة

 التوازن و أساس الرضا على وأقامه ذلك ونظم ،والقانون الشرع بقوة حمترما التنفيذ واجب العقد

 بني التوازن واختل االنعقاد ركن هو الذي الرضا اختل فإذا، العقد طريف بني االلتزامات يف

 اختل أو الرضا اختل فيه الذي والعقد؛ قيامه رغم العقد وتكوين أصل على اخللل عاد املتعاقدين

  .خبيثا ملكا يوجب فإنه وجد وإن طرفيه بني التوازن

  
  

                                                 

 ابن. 143، ص5تبيني احلقائق، مرجع سابق، ج: الزيلعي. 200، ص4ج بدائع الصنائع، مرجع سابق، الكاساين: -) 1(
  .77ص ،6ج مرجع سابق، الدر املختار،رد احملتار على  عابدين:

  .348، ص:10البناية شرح اهلداية، ج العيىن:. نفس املرجع والصفحة الكاساين: -) 2(
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  تعديل العقد أو إاؤه بسبب اجلوائح يف بيع الثمار الفرع الثاين:
ميكن  اإلجيار للعذر، هناك تطبيق آخر لنظرية الظروف الطارئةإضافة إىل فسخ عقد 

، اليت وضع هلا فقهاء املالكية نظرية والزروع اجلوائح يف بيع الثماروهو  اعتماده يف الفقه اإلسالمي
حيث مل تترك أي مظهر من مظاهر املعامالت وقت  ؛ تدانيها حىت اآلن نظرية وضعيةمل متكاملة

وضعها إال وضعت له احلل املناسب، بل جتاوزت إىل وضع احللول ملا قد يطرأ من مشاكل 
  :أستعرض هذا التطبيق فيما يلي مستقبلية لتلك املعامالت،

  :تعريف اجلائحةأوال: 
إذا  وجياحة، جوحاً السنة وجاحتهمواالستئصال،  اهلالك: اجلوح واالجتياح، وتعين منلغة: -1

 أي ،)2(»مايل جيتاح أيب إن « احلديث: ويف؛ )1(جدبة جائحة أي أمواهلم، وسنة استأصلت

  وإنفاقا. عليه أخذا ويأيت يستأصله،
    .سبب مذهب متلف للمال أو النفس أو غريه هي اللغة يف اجلائحة أن ويتضح

هذا االختالف على وينبين  ،مابني موسع ومضيق تعريفها يف العلماء اختلف اصطالحا:-2
حيث قصرها البعض على اآلفات   أحكام اجلائحة بني موسع ومضيق،اختالف الفقهاء يف

   وفعل اآلدمي وغريمها. األرضية، بينما وسع البعض مفهومها لتشمل اآلفات األرضية
فقهاء املذهب املالكية على وجه اخلصوص، فعرفوها بتعاريف  وحبث اجلائحة اشتهر به

  ذكر منها:أعديدة، 
 .)3(بيعه " نبات بعد أو مثر من قدراً عادةًقال:" ما أتلف من معجوز عن دفعه ف عرفها ابن عرفة -

  
  

                                                 

  ، مادة: جوح.    413، ص2، مرجع سابق ج: لسان العربابن منظور -) 1(
  .229خرجه :ابن ماجه يف السنن ، باب مال الرجل من مال ولده، احلديث رقم :أ -) 2(
  .190، ص5جشرح خمتصر خليل، مرجع سابق،  اخلرشي: -) 3(
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الْقَاسمِ بأا:" أن كل ما أصاب الثَّمرة بأي وجه كان فهو جائحةٌ سارقا كان أو  وعرفها ابن -
 .)1(" غريه

اجلائحةُ اسم لكل ما يجِيح اإلنسانَ وينقصه، إال أَن هذَا له عرف يف  وعرفها الباجي بقوله:" -
 وضع عمر عن املبتاعِ قدره من الذيالشرعِ واللغة، فإذا أُطْلق فُهِم منه فساد الثمرة وهو 

 .)2(الثمنِ"

أذهب الثمرة أو بعضها بغري جناية مجاع اجلوائح كل ما وه: " بقولفعرفها  الشافعيأما اإلمام 
)3(".آدمي

  

)4(واجلراد،والعطش والربد، كالريح، فيها دميلآل صنع ال آفة كل اجلائحة أن ة:"احلنابل وعرفها
".  

نالحظ من خالل هذه التعاريف أن املالكية وسعوا من نطاق اجلائحة ليشمل اآلفات 
السماوية وأفعال اآلدميني اليت ال ميكن التحرز منها، كاجليش واللص مادام من غري فعل املشتري ، 

  بشرط أن يكون هذا الفعل مما ال ميكن رده وال دفعه، كما توسعوا كذلك يف حمل اجلائحة. 
ة اجلائحة عند املالكية على أن الثمار تباع وهي مازالت ملتصقة بأشجارها، وتقوم فكر

و فيحدث أن تصاب يف الفترة ما بني بيعها وقطفها جبائحة تؤدي إىل تلفها أو نقصان قيمتها أ
كميتها، فإذا حدث ذلك وجب وضع اجلائحة، ومراد الوضع هنا احلط، أي اإلنقاص من الثمن 

   )5( الثمار.بقدر ما تلف من 
   

                                                 

  .232، ص4ج، مرجع سابق، املنتقى شرح املوطأ :الباجي -) 1(
  نفس املرجع والصفحة. -) 2(
  .58، ص3الشافعي: األم، مرجع سابق، ج -) 3(
  .86، ص 4ابن قدامة: املغين، مرجع سابق، ج -) 4(
، دار أبو اد -دراسة مقارنة–نظرية الظروف الطارئة يف العقود اإلدارية والشريعة اإلسالمية  :سعيد السيد علي -)5(

  .247، ص2005القاهرة، دط،  للطباعة،
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  فيه جتب الذيواملقدار  ثانيا:شروط تطبيق أحكام اجلائحة
   شروط تطبيق أحكام اجلائحة:-1

خالل التعاريف السابقة اليت وضعها الفقهاء للجائحة نستطيع أن نستخلص الشروط  من       
  ذلك على النحو التايل:الواجب توافرها لتطبيق أحكام اجلوائح، و

العقد متراخيا، ومن عقود املدة عند املالكية واحلنابلة، وهو شرط مستفاد من  ن تنفيذوأن يك - 1
  . )1(الشجر قبل نضجها سحاالت بيع الثمار على رؤو طبيعة نطاق أحكام اجلوائح، وهي

وهو شرط  ،)3(واحلنابلة )2(أن حتدث بعد العقد جائحة عامة تصيب املعقود عليه عند املالكية - 2
والطري الغالب  اجلائحة عندهم؛ فاملالكية مثلوا للجائحة باجلراد والربد واملطرمن طبيعة مستفاد 
عطش يصيب الثمرة من انقطاع وال والسموم تصيب الثمرة وعفن الثمار يف رؤوس الشجروالدود 

واحلنابلة مثلوا  ،)5(، وما كان غالبا كاجليش)4(أو السماء احتبست عن الثمرة حىت ماتت مائها
وهذه يف أغلبها جوائح عامة تصيب العموم وال ، )6(بالريح والربد واجلراد والعطش للجائحة أيضا

  بعينه.تقتصر آثارها على فرد 
ال ميكن التحفظ من تلك اجلائحة، وهذا الشرط مستفاد من تقسيم ابن رشد عند املالكية أ- 3

  ، وما كان من جهة للجائحة؛ حيث قسم اجلائحة عند فقهاء املالكية إىل ما كان من جهة السماء
  

                                                 

حبث منشور يف   اجلوائح عند املالكية، وما بعدها. عبد اهللا الصيفي: 179عادل مبارك املطريات: املرجع السابق، ص -)1(
حممد رشيد قباين: وما بعدها. 156 ص م.2007هـ/1428، 2، الد الثالث، العدد:اإلسالمية الدراسات يف األردنية الة

  وما بعدها. 165املرجع السابق، ص
  .232 ، ص4مرجع سابق، ج: املنتقى، الباجي: -) 2(
  . 258ص، 2ابن قيم اجلوزية :إعالم املوقعني، مرجع سابق، ج -) 3(
   .37ص ،12الكربى، مرجع سابق، جمالك بن أنس: املدونة  -) 4(
  . 38نفس املرجع، ص -) 5(
  . 233، ص4ابن قدامة: املغين، مرجع سابق، ج -) 6(
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اآلدميني، وبني أن ماكان من جهة السماء ال خالف يف املذهب أا جائحة (وهي أمور ال ميكن 
التحفظ فيها)، وأما ما أصاا من جهة اآلدميني، فبعضهم رأى منه جائحة ما كان غالبا كاجليش 

 على األخذغاصفة ( وهو ما كان مب (وهو أمر ال ميكن التحفظ منه أيضا)، ولذلك مل يعترب هؤالء
، وبعضهم جعل كل ما يصيب )1(غرة) كالسرقة، واستثنوا اللص، وقالوا أنه ال ميكن التحفظ منه

   .)2(الثمرة من جهة اآلدميني جائحة بأي وجه كان
ويستفاد كذلك من األمثلة اليت ضرا احلنابلة للجائحة بالربد والريح واجلراد والعطش أا جوائح 

   ميكن التحفظ منها أيضا.  مساوية ال

  :التقدير يف العلماء آراء -2
 كضابط-ثالثل حد أن اجلوائح بوضع القائلني احلنابلة، وبعض املالكي، املذهب فقهاء يرى      

 يؤيده وهو الذي للمشتري فعليا إرهاقا ميثل الذي هو احلد وهذا ملعقولية،با يتسم -اجلائحة لوضع

 حد اعتبار احلنابلة أن وبعض واحلنفي، الشافعي املذهب فقهاء يرى حني يف، واملعقول الشرع

 .معقول وال شرع يؤيده ال كضابط الثلث

  :اجلائحة لوضع كضابط الثلث حد باعتبار لقائلونا -أ
 يوضع فإنه جائحة، فأصابته مثرا اشترى من أن احلنابلة وبعض املالكي املذهب فقهاء رىي        

:ذلك مبا يلي اوعللو الثلث، تبلغ أن بشرط اجلائحة، أصابته ما مقدار الثمن من عنه
 )3(

 

  

                                                 

  . 203، ص3ابن رشد: بداية اتهد، مرجع سابق،ج -) 1(
  نفس املرجع والصفحة.  -) 2(
طه عبد الرءوف سعد، مكتبة  :حتقيق مالك،شرح الزرقاين على موطأ اإلمام  :حممد بن عبد الباقي بن يوسف، الزرقاين -) 3(

حاشية  :أبو احلسن علي بن أمحد بن مكرم، العدوي .400، ص3م، ج2003 -هـ1424، 1القاهرة، ط الثقافة الدينية،
 -هـ 1414حتقيق: يوسف الشيخ حممد البقاعي، دار الفكر، بريوت، دط،  العدوي على شرح كفاية الطالب الرباين،

  .217، ص2م، ج1994
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 الشارع أن احلديث هذا فيدل، )1(»كثري والثلث الثلث « :ةالوصي يف والسالم الصالة عليه قوله -

كان  وما قليل، فهو الثلث دون كان فما والكثري، القليل بني للتفرقة كمعيار الثلث حد قد اعترب
   كثري. فهو فصاعدا الثلث

كان  الثمار ذهه يبتاع أن دار أ عندما واملبتاع، بعضه يسقط وأن البد الثمر أن جرت العادة إن -
   .املقدار ذاه تنقص أن متوقعاً

 فلو وعليه ضابط، من بد يكن فلم الريح، ونثر الطري وأكل العفن يسري من تسلم ال الثمار أن -
 ال ألنه ؛اأبد مثر بيع صح ملا الثلث دون مبا اجلائحة عند البائع على الرجوع للمشتري يصح كان
  .مجيعها يسلم

  :اجلائحة لوضع كضابط الثلث حد اعتبار بعدم القائلون -ب
 الثلث، حد يف يثبت مل أنه اجلائحة، لوضع كضابط الثلث حد اعتبار بعدم القائلون يرى          

:ذلك مبا يلي اوعللو ،معقول وال قياس وال خرب اجلوائح وضع يف والكثرة للقلة كمعيار
 )2(  

 ال الذي اليسري كالشيء مثله، العادة بتلف جرت ما إال وكثريها، اجلائحة قليل بني فرق ال أنه -
 بوضع أمر « ):وسلم عليه اهللا صلى (النيب فإن؛ األحاديث عمومل إليه يلتفت فال ينضبط،
تلف  ما نافك قبضها، يتم مل الثمرة هذه وألن ؛وضعه فيجب فيه داخل الثلث دونماو )3(»اجلوائح

 يف ال يؤثر سقط أو الطري أكله وما األرض، وجه على كاليت قليال كان وإن البائع، مال من منها
 حبكم معلوم الوجود فهو منه، التحرز ميكن وال ،اخلرب يف يدخل فال جائحة، يسمى وال العادة

  .مشروط فكأنه العادة،

                                                 

  .2618.أخرجه الْبخارِي يف صحيحه،كتاب الوصايا، باب الوصية بِالثُّلُث، احلديث رقم:  -) 1(
، ابن تيمية: جمموع 57، ص3. الشافعي: األم، مرجع سابق، ج233، ص4ابن قدامة: املغين، مرجع سابق، ج -) 2(

مهدي حسن  ، حتقيق:احلجة على أهل املدينة احلسن بن فرقد:أبو عبد اهللا حممد بن ، الشيباين .258، ص30الفتاوى:ج
  .556ص ،2هـ، ج1403، 3ط عامل الكتب، بريوت، الكيالين القادري،

  .3008.أخرجه: مسلمٍ يف صحيحه، كتاب الْمساقَاة، باب وضعِ الْجوائحِِ، احلديث رقم:  -) 3(



يف مرحلة تنفيذه: سلطة القاضي يف تعديل العقد الثاينالباب  ـــــــــــــــــــ  

 

 

 

291 

 وإمنا الثلث، من أقل يضمن وال ،فأكثر جائحة أصابته إن الثلث البائع يضمن يقال أن جيوز ال -

 له يضمن وال قبض، ما بعض له يضمن فكيف واحدا قبضا وقبضها واحدة، بيعة اشتراها هو

 أحد جناية بغريالسماء من أصيب وكثري قليل كل وضعت اجلائحة بوضع السنة ثبتت ولو ،بعضا

  .الثلث دون ما يوضع ال أو فصاعدا الثلث يوضع أن فإما  عليه
 أو قليل من منه هلك فما ضمانه، يف فصار بينه البائع وخلى اشترى ما املشتري قبض إذا أنه -

 فهو كثري أو قليل من منه ذهب فما اشترى، ما يقبض املشتري مل وإذا املشتري، مال من فهو كثري

  .البائع  مال من
  :الترجيح

 اجلائحة لوضع كضابط املالكية، تبناه الذي الثلث حد أن سبق ما خالل من أراه الذي          
ضرر  هو الثلث دون وما للمشتري، فعليا إرهاقا ميثل الذي هو احلد هذا ألن باملعقولية؛ يتسم
 من ثرييف ك والكثرة للقلة معيارا الثلث اعترب الشرع أن كما ؛البائع ضرر مع يتوازن يسري،

 حبق إجحاف عليه يترتب وكثري لقلي كل بوضع القول أما الوصية،يف  كما األجكام الشرعية
 بد فال وعليه الثلث، من أقل كان وإن حىت ،الثمر أصاب ما كل أن حنمله عدللا من فليس البائع،

  .املنشودة العدالة تتحقق حىت املتعاقدين، على كال العبء توزيع من
  حكم وضع اجلائحة:: لثااث

يف: أن رجال باع مثرا بعد بدو صالحه، وسلمه إىل املشتري  تتمثلصورة اجلائحة           
فإذا وقعت اجلائحة وأتلفت  ،بالتخلية، مث أصابته آفة قبل آوان اجلذاذ فأفسدته أو أتلفت بعضه

توضع؟ مبعىن:هل تكون يف ضمان البائع فيحط أو يسقط عن  الثمرة املعقود عليها فهل توضع أو ال
توضع فتكون من ضمان املشتري وال حيط من  ، فتكون موضوعة، أو الاملالاملشتري ما دفع من 

  قدر الثمن شيئا وال يسقط؟
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  اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني:
ذهب املالكية، واحلنابلة، والشافعي يف القدمي، إىل وجوب وضع ما أصاب الثمر من  القول األول:

  واستدلوا مبا يلي:، تلف عن املشتري وتكون من ضمان البائع
فأصابته  مثرا أخيك من بعت لو « قال: وسلم) عليه اهللا (صلى اهللا رسول أن جابر حديث - 1

  .)1(»حق بغري أخيك مال تأخذ مب شيئا، منه تأخذ أن لك حيل فال جائحة
مل يستحق البائع الثمن، ألن املبتاع قد منع مما  دل منطوق احلديث على أن الثمرة إذا منعت

  .)2(ابتاعه
بوضع  وسلم) عليه اهللا (صلى رسول اهللاأمر  « ما روي عن جابر كذلك أنه قال: -2

  .)3(»اجلوائح
، واألمر بوضع اجلائحة وسلم) عليه اهللا (صلى رسول اهللاأمر  صريح يف احلكم فقداحلديث  إن

 يقتضي الوجوب على الثابت أصوليا، وال يصرف عنه إال بدليل، وقد عدم هنا، واملقصود هو
   .)4(وجوب إسقاط ما اجتيح من الثمرة عن املشتري

 ل حىت تزهوخى عن بيع مثر الن وسلم) عليه اهللا (صلىأن النيب «حديث أنس رضي اهللا عنه - 3
  .)5( »أريتك إن منع اهللا الثمرة مب تستحل مال أخيك؟نس: وما زهوها؟ قال: حتمر وتصفر.فقلنا أل

                                                 

)1(-  ابتمٍ يف صحيحه، كلسم :حِِ، احلديث رقم: أخرجهائوعِ الْجضو ابب ،اقَاةس3004الْم.  
أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عاصم النمري القرطيب: التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين  ،بن عبد الربا -)2(

املغرب،  مصطفى بن أمحد العلوي، حممد عبد الكبري البكري، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية، حتقيق: ،واألسانيد
  .194، ص2هـ، ج 1387دط، 

  .290سبق خترجيه، أنظر ص   -)3(
  .538، ص2ملقدمات املمهدات، مرجع سابق، جا ابن رشد اجلد: .233، ص:4ابن قدامة : املغين، مرجع سابق، ج -)4(
  .3005أخرجه: مسلمٍ يف صحيحه، كتاب الْمساقَاة، باب وضعِ الْجوائحِِ، احلديث رقم:  -)5(
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 مـل أحدكـم يستحـرها اهللا فبـإن مل يثم «قال: وسلم) عليه اهللا ى(صلويف رواية أن النيب
  . )1( »مال أخيه

يدل احلديثان على وجوب وضع اجلائحة صراحة، وحرمة أحذ البائع مال املشتري، وأن 
إجبار املشتري على دفع الثمن مع هالك املعقود بفعل اجلائحة يعترب ظلما وأكال ألموال الناس 

  .)2(بالباطل
  أذكر منها: ،من وجوه األدلةه وأجيب على هذ-
وما يف معناه من  املقترن به يف احلديث )3(على وضع اجلوائح يف بيع السنني ةحممول األحاديثأن  -

  بيوع الثمار الفاسدة.
" أما حديث جابر فمعناه غري هذا  على ما قبل التسليم، قال الطحاوي: ةحممول األحاديث أن -

 اليت تصاب الْبِياعات على - عندنا–ومل يذكر فيه القبض، فذلك  البيعاملعىن، وذلك أنه ذكر فيه 
  .)4("ل للباعة أخذ أمثاا، ألم يأخذوا بغري حقحيفال  يف أيدي بائعيها قبل قبض املشتري هلا

 فوضع للمسلمني، خراجها اليت اخلراجية األراضي يف وجيتاحهم ا، الناس اليت يصاب اجلوائح-

 أراضيهم عمارة يف هلم وتقوية للمسلمني صالحا ذلك يف ألن ؛مالز واجب عنهم اخلراج ذلك

  .)5(فال فأما يف املبيعات
  
  

                                                 

  .3007أخرجه: مسلمٍ يف صحيحه، كتاب الْمساقَاة، باب وضعِ الْجوائحِِ، احلديث رقم:  -) 1(
 حممد سعيد أعراب، حممد حجي، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن: الذخرية، حتقيق: ،القرايف -) 2(

ملقدمات املمهدات، مرجع سابق، ا . ابن رشد اجلد:214، ص5م، ج1994، 1الغرب اإلسالمي، بريوت، طخبزة، دار بو
  .538، ص2ج

ى عنه الرسول (صلى اهللا عليه وسلم) ألنه غرر وبيع ما مل خيلق،  بيع الثمر ألكثر من سنة، حيث يقصد ببيع السنني: -) 3(
النهاية يف غريب احلديث واألثر، حتقيق:  بن عبد الكرمي الشيباين: املبارك بن حممد جمد الدين أبو السعادات، ابن األثري أنظر:

  .414، ص2م،ج1979 -هـ 1399حممود حممد الطناحي، املكتبة العلمية، بريوت،دط،   -طاهر أمحد الزاوى 
  .35، ص4معاين اآلثار، مرجع سابق، ج الطحاوي: شرح -) 4(
  .نفس املرجع والصفحة -) 5(
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  .)1(على الندب واإلرشاد ةحممول ألحاديثأن ا-
 إىل أن سقيه من عليه ما بدليل توفيته، حق فيه البائع على بقي مبيع أنه وهو الشبه قياسس: القيا-4

، وأن أصله سائر املبيعات اليت بقي فيها حق توفيته، وأن منه ضمانه يكون أن فوجب يكمل،
الفرق بني هذا البيع وسائر البيوع أن هذا بيع وقع يف الشرع واملبيع مل يكتمل بعد، فكأنه مستثىن 

   .)2(بيع ما مل خيلق، فوجب أن يكون يف ضمانه خمالفا لسائر املبيعات النهي منمن 
ألن اس الثمرة على رؤوس الشجر على املنفعة يف اإلجارة، استدلوا بالقياس كذلك، فقالو: تق-5

فكذا الثمار؛  ل استيفائها كانت من ضمان املؤجرالثمرة تؤخذ شيئا فشيئا، فإذا تلفت املنافع قب
؛ وميكن توضيح ومل يقبضه القبض التام الذي يوجب نقل الضمان إليه مل يتسلم الثمرفاملشتري 

لُقَطَةً ن قبض الثمرة ملحق مبنافع الدار املستأجرة، ألن العرف يف الثمار أن تأخذ أذلك بالتمثيل ب
لُقَطَة دعكما تستوىف منافع الدار مدة بعد مدة، فلما كان تلف الدار املستأجرة قبل مضي املدة ب ،

يع وإن وجب أن يكون تلف الثمرة املبيعة قبل اجلذاذ مبطال للب ة وإن حصل التمكنيمبطال لإلجار
     .)3(حصل التمكني

ال وال أنه قياس غري صحيح، ألن ما حيدث من منافع الدار غري موجود يف احل وأجيب عنه:-
؛ فبطلت اإلجارة بتلف الدار قبل املدة وليست الثمرة كذلك، ألا يقدر املستأجر على قبضه

  .)4(التمكن منهاموجودة وميكن للمشتري أن يتصرف فيها؛ فلم يبطل البيع بتلفها بعد 
إىل عدم وجوب وضع ما أصاب  والظاهرية ذهب احلنفية والشافعي يف قوله اجلديد القول الثاين:

  الثمر من تلف عن املشتري وتكون من ضمانه، واستدلوا على قوهلم هذا مبا يلي:
   

                                                 

  .208، ص 5املاوردي: احلاوي الكبري، مرجع سابق، ج -) 1(
   .202 ، ص3ابن رشد احلفيد: بداية اتهد، مرجع سابق، ج -) 2(

  .206، ص 5، مرجع سابق، ج. املاوردي : احلاوي الكبري232 ، ص4املنتقى، مرجع سابق، ج الباجي: -) 3(
  .209، ص5احلاوي الكبري، مرجع سابق، ج :املاوردي -) 4(
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مثرة  اشترى ابين إن ت:فقال )وسلم عليه اهللا صلى(النيب أتت امرأة أن:" الصحيحني يف جاء ما- 1
عليه  اهللا صلى النيب( فقال يفعل، ال أن فتأىل عنه يضع أن فسألته اجلائحة فأذهبتها فالن، من

 عليه اهللا صلى (اهللا رسول فأتى ،املال رب بذلك فسمع » خريا يفعل ال أن فالن تأىل«) وسلم

  . )1("له هو اهللا ل رسو يا :فقال )وسلم
 جواز التصرف ا يتعلق التخلية ألن عليه؛ ألجربه واجبا كان لويف احلديث داللة على أنه 

 غريه يضمنه بإتالف ال كذلك آدمي أتلفه إذا يضمنه ال وألنه والتحويل، كالنقل الضمان ا فتلعق
" ولو كان احلكم  ، قال الشافعي:)2(واجب ال خري إىل ندب والسالم الصالة عليه فالنيب :وعليه

عليه أن يضع اجلائحة لكان أشبه أن يقول ذلك الزم له حلف أو مل حيلف، وذلك أن كل من كان 
  .)3(منك بكل حال" فَأُخذَإذا امتنعت من حق؛  تؤديه قيل هذا يلزمك أنحق عليه 

  )4( :من وجوه االستداللوأُجيب على هذا 
  » خريا يفعل ال أن فالن تأىل«) : وسلم عليه اهللا صلى( النيب قول إال فيه ليس أن احلديث -

؛ فإذا ولذلك فال حجة هلم فيه ألن فعل الواجب خري مستحبا، يكون وقد واجبا يكون قد واخلري
 )وسلم عليه اهللا صلى( النيبتأىل أال يفعل الواجب، فقد تأىل أال يفعل خريا، أما اإلجبار فال يفعله 

  ه.إقرارمبجرد قول املدعي من غري حضور البائع وال 
أنه مل يذكر يف اخلرب أن جائحة أصابته، فلعله كان خسرانا يف الثمن وحوالة يف األسواق، وهو  -

    وهذا ال يوجب على البائع شيئا. ،)5( »صانقفعاجله وقام فيه حىت تبني له الن «: الظاهر يف قوله

                                                 

البيهقي . 1313ثمار والزرع، احلديث رقم: اإلمام مالك يف املوطأ، كتاب البيوع، باب اجلائحة يف بيع ال -أخرجه: -) 1(
  توضع اجلائحة.يف السنن، كتاب البيوع، باب من قال ال 

  .207، ص 5: احلاوي الكبري، مرجع سابق، جاملاوردي -) 2(
  .57، ص3ج مرجع سابق، األم، :الشافعي -) 3(
  .233، ص 4. ابن قدامة: املغين، مرجع سابق، ج215-214 ، ص5الذخرية، مرجع سابق، ج ،القرايف -) 4(

  .231، ص 4املنتقى، مرجع سابق، ج. الباجي: 273، ص30ابن تيمية: جمموع الفتاوى، مرجع سابق، ج
  . 1313اإلمام مالك يف املوطأ، كتاب البيوع، باب اجلائحة يف بيع الثمار والزرع، احلديث رقم:  -أخرجه: -) 5(
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 وما إليه، وجه الرغبة على كان الوضيعة سؤاله أن وحيتمل الصالح كمال بعد كان التلف لعل-
 أن سأله أنه أو به، ال بأس فذلك املتاجرة، عند بعضا بعضهم الناس يستوضع أن العادة عليه جرت
 عنه يسقط أن سأله أنه أو والرغبة، احلق استدعاء وجه على له تثبت اليت اجلائحة بقدر عنه يضع

   .اجلائحة من إسقاطه عليه جيب ما
 يف )وسلم اهللا عليه صلى (اهللا رسول عهد يف رجل أصيب: قال ريذاخل سعيد ي عن أيبرو ما- 2
 الناس فتصدق ،»عليه تصدقوا « ):وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول فقال ،دينه فكثر ابتاعهار مثا

 ،وجدمت ا ماخذو« : لغرمائه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال ؛دينه وفاء ذلك يبلغ فلم عليه،
  .)1( »ذلك إال لكم وليس

 الثمار بذهاب الغرماء دين يبطل مل )وسلم عليه صلى اهللا (رسوليدل احلديث على أن ال

 احلادثة اجلوائح أنثبت   منه، ذلك قبضوا قد كانوا إن بالثمن الباعة على ومل يرده ،اباعته وفيهم

، وأن األمر بوضع اجلوائح ليس للبائع عليه الذي الثمن من ينقص فال ا، اليعتد املشتري يد يف
  .)2(على عمومه

رمائه ما لغ فلو أنّ اجلوائح مضمونةٌ على املشترِي ملَا أحوجه إِىل الصدقة وجعلقال املاوردي: " 
  .)3("ترِيوجدوه ولكان جيعلها مضمونة على بائعها ويضعها على املُش

  احلديث:وأُجيب على هذا 
  )4( ؛ وفيها احتماالت:عني حكاية عن فعل وقضيةهذه  أن
  
  

                                                 

  .3009أخرجه مسلم: يف صحيحه، كتاب املساقاة، باب استحباب الوضع يف الدين، احلديث رقم : -) 1(
. عادل مبارك املطريات: 57، ص3األم، ج :. الشافعي206 ، ص5ج رجع سابق،، ماملاوردي : احلاوي الكبري -) 2(

  .346املرجع السابق، ص
  .207املاوردي : نفس املرجع، ص   -) 3(
 .203، ص3. ابن رشد: بداية اتهد، مرجع سابق، ج214-213، ص 5: الذخرية، مرجع سابق، جالقرايف انظر: -) 4(

  .211، ص5: نيل األوطار، مرجع سابق، ج. الشوكاين539، ص2املمهدات، مرجع سابق، جملقدمات ا ابن رشد اجلد:
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  أن يكون أصيب يف غري الوقت الذي جتب فيه اجلائحة، كأن يصاب بعد اجلذاذ أو الطيب.-
  غري ذلك مما ال يوجب له الرجوع على البائع. أوأو أصيب منها ما دون الثلث، -
  بيع الثمار قبل بدو صالحها. وحيتمل أن يكون هذا قبل يه عن -
  أو أن يكون البائع عدميا، فلم يقض عليه بوضع اجلائحة. -

فيمكن أنَّ  يونهاشترى مثارا فكثُرت د لًاى أنّ رجحك هإِنكالم جممل ف"هذا قال ابن تيمية:
موحيت ،نه لذلكيد كثُران رخيصا فك رعالسها بعد كمال الصها تلفت أو بعضا ح أو لَال أنحوزِه

ل بدو بقبل يِه أن تباع الثّمار ق ذَاوحيتمل أن يكون ه ،إىل اجلَرِينِ أو إىل البيت أو السوق
فهذه االحتماالت الواردة يف احلديث وإذا احتمل احلديث هذه االحتماالت بطل  ؛)1("احهلَاص

  .به االحتجاج
الشجر بالتمكني والتخلية، بدليل  رؤوساستدلوا بالقياس، فقالوا: إن الثمرة تصري مقبوضة على - 3

ولو مل تكن مقبوضة مل جيز ذلك؛ فكان ما  ا والتصرف فيها بعد التمكني منهاأن للمشتري بيعه
  .)2(تلف تالفا بعد القبض؛ فكانت التخلية كافية يف جواز نقل الضمان قياسا على العقار

  :االستداللوأجيب على هذا 
ا من ضمان البائع وفاقا، وال يلزم من إبدليل ما لوتلفت بعطش، فأن التخلية ليست قبضا تاما 

إباحة التصرف متام القبض بدليل املنافع يف اإلجارة يباح التصرف فيها، ولو تلفت كانت من 
  .))3ا يف شجرها كاملنافع قبل استيفائها توجد حاال فحاالإضمان املؤجر، فكذلك الثمرة ف

 وقد حيصل، هنا كما ضمان بال التصرف جيوز بل والضمان ف التصر جواز بني مالزمة فال وعليه

  فاسدا. قبضا املقبوض يف كما التصرف جواز بال الضمان
  

                                                 

  . .273، ص30ابن تيمية: جمموع الفتاوى، مرجع سابق، ج -) 1(
  .207، ص 5. املاوردي: احلاوي الكبري، مرجع سابق، ج501، ص2مغين احملتاج، مرجع سابق، ج الشربيين: -) 2(
  .233، ص:4مرجع سابق، جاملغين،  ابن قدامة: -) 3(
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 فيكون املقصود بالعقد القبض من التمكن قبل تلف ذلك نأو املسألة، يف املعىن يظهر الكالم وذا

 الذا مقصودة التخلية ليست ألن وذلك قبضها، من التمكن قبل املنافع كتلف البائع على مضمونا
 ال وهلذا مقبوض، وال ليس حبرز الشجر على والثمر املبيع، قبض من املشتري متكن مقصودها وإمنا
 على وجب وهلذا وجذاذه، املقصود حصاده وإمنا الشجر، على كونه بالعقد املقصود وال فيه، قطع

 معدومة، كانت وإن فيه داخلة بعد البيع احلادثة واألجزاء وسقيه، جذاذه من يتمكن به ما البائع

  .)1(معدومة كانت وإن اإلجارة يف املنافع تدخل كما
  :الترجيح

  :، وذلك ملا يلياجلوائح بوضع القائلني رأي ترجيح سبق ما خالل من أراه والذي

يف الصحاح والسنن واملسانيد، استندوا يف قوهلم هذا إىل أحاديث صحيحة السند، ورد ذكرها _ 
  .، ووضع اجلوائح كذلك مقتضى القياس الصحيحيطعن فيها من جهة صحتها ومل

_ استندوا يف قوهلم هذا على مراد النص، ومل خيرجوا عنه، بينما قام املخالفني هلم بتأويلها مبا ال 
والظَّاهر  ،وهذه التأويالت كلُّها خالف الظاهر" ، قال ابن عبد الرب:)2(يتفق مع ظاهر هذه اآلثار

  .)3("يوجب وضع اجلوائح
 الذي ال يتحمل املشتري تبعته قدالطارئ على العلضرر ا يلزيلعدل واقق حين وضع اجلوائح إ-

ألنه ال دخل له يف إنشائه، مما يستوجب إيقاف إلزامية العقد يف مثل هذه احلالة بالقدر الذي يؤدي 
  إىل معاجلة األضرار الناجتة عن اجلائحة اليت تؤدي إىل اإلخالل البني بااللتزامات العقدية.

  : التأصيل الفقهي للجوائحرابعا
الشريعة اإلسالمية وهو رفع تقوم عليه إن األساس الفقهي للجوائح ينبين على مبدأ أساسي 

 ؛وإزالة الضيق وحرمة أكل أموال الناس بالباطل، وال شك أن هذا ميثل العدالة كأصل عام احلرج
  حيث جند هلذا األساس أدلة من القرآن والسنة والقواعد الفقهية.

                                                 

  . 273، ص30ابن تيمية: جمموع الفتاوى، مرجع سابق، ج -) 1(
  .105قذايف عزات الغنانيم: املرجع السابق، ص -) 2(
  .197، ص2الطحاوي: شرح معاين اآلثار، مرجع سابق، ج -) 3(
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لَها ما كَسبت وعلَيها ما   لَا يكَلِّف ٱللَّه نفْسا إِلَّا وسعها﴿ قوله تعاىل:: من القرآن -1
تبس1( ﴾ ٱكْت( قوله عز وجل: و﴿ رسٱلْع بِكُم رِيدلَا يو رسٱلْي بِكُم ٱللَّه رِيدي﴾.)ه عز ـقول،و )2

  )  3(.﴾وما جعلَ علَيكُم فى ٱلدينِ من حرجٍ ﴿وجل: 
الشريعة اإلسالمية دف إىل رفع الضرر هذه اآليات يف جمموعها فيها داللة على أن 

راء الظرف واحلرج عن الناس، وحيث أن إلزام املدين بتنفيذ التزامه الذي يسبب له اإلرهاق من ج
 مر واضح  يف تشريع وضع اجلوائحلذا جند الشريعة تنهى عنه، وهذا األ؛ الطارئ فيه ضرر ومشقة

 ائحة من تلف لسلعته اليت اشتراهاحدثته اجلحيث يكون الضرر واقعا على املشتري من جراء ما أ
فبسبب هذا اإلرهاق والضرر الواقع عليه، خفف عنه، وعوض له عن النقص الواقع على سلعته 

  .)4(باشتراك البائع يف التعويض عن النقص احلاصل
رج عن وإذا نظرنا إىل السنة النبوية فإننا جند األدلة املتضافرة اليت تدل على رفع احل من السنة:-2

ومن أقوى هذه األدلة حديث ، أتلف سلعته احلاصل بسبب اجلائحة املشتري وتعويضه عن نقص
 إن« ويف لفظ آخر:  )5( ».أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر بوضع اجلوائح« جابر رضي اهللا عنه 

فال حيل لك أن تأخذ منه شيئا، مب تأخذ مال أخيك بغري  بعت من أخيك مثرا فأصابته جائحة
   )6(».حق

فهذا احلديث مع اللفظ اآلخر يعد املصدر األساسي ملبدأ اجلوائح،  وهو يؤكد قضية رفع 
الضرر عن املشتري، وأما اإلرهاق احلاصل بإلزام املشتري بتنفيذ العقد مع تلف سلعته بسبب 

فيجب أن يزول إعماال هلذه النصوص الثابتة، وهو ما تؤكده نظرية الظروف الطارئة اليت  ،اجلائحة

                                                 

  .286البقرة/   –) 1(
  .185البقرة/   –) 2(
  .78احلج /   –) 3(
  .447املطريات، املرجع السابق: صعادل مبارك   –) 4(
  .290، أنظر: ص: سبق خترجيه –) 5(
  .293ص:  :، أنظرسبق خترجيه  –) 6(
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تؤكد رفع الضرر عن املدين، وأن اإلرهاق احلاصل له من جراء الظرف الطارئ جيب أن يزول، 
  لعدم التزامه بسبب هذا اإلرهاق.

أمور عامة تفيد رفع الضرر  أما القواعد الفقهية فقد دلت مبجموعها على من القواعد الفقهية:-3
املشقة جتلب : « فيف عنه، ومن هذه القواعد قاعدةودفعه عن املتضرر، وجلب اليسر والتخ

الضرر يدفع بقدر اإلمكان «املتفرعة عنها، وقاعدة: » إذا ضاق األمر اتسع « وقاعدة: » التيسري 
 ».قدم على جلب املصاحل املفاسد يدرء « وقاعدة: » الضرورات تبيح احملظورات « وقاعدة: » 

وغريها من القواعد الفقهية اليت تدل مبجموعها على أن الضرر الذي يلحق باملتضرر، ومنه املدين 
  .)1(، يبيح له فعل املمنوع الذي هو عدم تنفيذ االلتزام املرهق الذي مل يلتزمه بالعقداجلائحةبسبب 

( إلزام املدين بتنفيذ التزامه ) هييف حالة تعارض مصلحة الدائن، وكما تدل أيضا على أنه 
 بالرغم من حدوث الظرف الطارئ ) مع مفسدة (الضرر الذي يصيب املدين إذا ما نفذ التزامه
    )2( فإنه يقدم درء املفسدة، أي يدفع الضرر الذي حلق باملدين.

أن نذكر أن ما سبق يعترب أدلة عامة تبني التأصيل الفقهي ملبدأ اجلوائح ، ومما يزيد ذلك وضوحاً 
  قد أفسحت يف قواعدها جماال ملبادئ األخالق والعدالة.  الشريعة اإلسالمية

  تعديل العقد لتغري قيمة النقودالفرع الثالث: 
حيث اعتربوا تقلب  ؛خصوصا احلنفية من املسائل اليت عاجلها الفقهاء مسألة تقلب النقود

 هل املدين، وتؤثر يف تنفيذ العقدمن األسباب الطارئة اليت تثقل كا اخنفاضا وأقيمة النقود زيادة 
 إذوسأذكر يف هذا الفرع آراء الفقهاء يف املسألة دون توسع يف األدلة والتعليالت واملناقشة، 

  يؤثر يف العقد مما يستوجب تعديله. ،حادث طارئالغرض هو بيان أن تغري قيمة النقود 
القبض هو ثابت يف الذمة،  ألنه ال يتعني يف املعاوضات إال بالقبض فقبل ؛ال يهلكاألصل أن الثمن 

وما يثبت يف الذمة ال يهلك، ولكن قد يطرأ على الثمن كالدنانري أو الدراهم أو العمالت شيء من 

                                                 

  . وما بعدها 193حممد حمي الدين إبراهيم حممد سليم: املرجع السابق، ص –) 1(
  نفس املرجع والصفحة.  –) 2(
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، )1(التغري، فقد يصيبه الكساد، وهو كما يعرفه ابن عابدين:" أن تترك املعاملة به يف مجيع البالد"
 ، وهو كما يقول ابناالنقطاعبه التعيب، وقد يصيبه الرخص والغالء، وقد يصيبه وقد يصي

   .)2(عابدين:" أن ال يوجد يف السوق وإن كان يوجد يف يد الصيارفة والبيوت"
  أوال: املقصود بتغري قيمة النقود

اخليار صورة تقلب قيمة النقود تتمثل يف افتراض إبرام عقد يتفق فيه املتعاقدان على ترك 
للمشتري أن يدفع الثمن من أي نوع من أنواع النقود الرائجة، مث حيدث بعد ذلك أن اخنفضت 
قيمة هذه النقود أو ارتفعت، فيكون هذا طارئا مل يكن يف حسبان املتعاقدين وقت التعاقد يطرأ 

وازنة بني وكيف تتم امل اء،ر التساؤل عن كيفية الوف، وهنا يثوذه النقود على العقود املعقودة
 نستعرض أراء الفقهاء؛ حىت ال تكون مسألة تقلب النقود بابا لظلم أحد الطرفنياملتعاقدين  مصلحة

  فيما يلي: يف املسألة
  : ثانيا: أراء الفقهاء يف املسألة

   يف هذه املسألة على النحو التايل: متباينت آراؤه
كانت ثابتة يف و ا أو تغريت نقصا أو زيادةعامل التيرى املالكية أن الفلوس إذا قطع  املالكية:-1

  الذمة بسبب قرض أو بيع، فإن للدائن املثل، وأما إذا عدمت فإن الواجب قيمتها يوم احلكم.
 ):قال(فما الذي أرد على صاحيب  ،أرأيت إن استقرضت فلوسا ففسدت الفلوس" جاء يف املدونة:

   .مالك رد عليه مثل تلك الفلوس مثل اليت استقرضت منه وإن كانت قد فسدت :قال
لك مثل  :قال مالك ):قال( ،فإن بعته سلعة بفلوس ففسدت الفلوس قبل أن أقبضها منه ):قلت( 

فليس له إال  فلوسك اليت بعت ا السلعة اجلائزة بني الناس يومئذ وإن كانت الفلوس قد فسدت

                                                 

لبنان،  بريوت، ،دار إحياء التراث العريب -مسائل النقودتنبيه الرقود على -ابن عابدين: جمموعة رسائل ابن عابدين " –) 1(
       .533، ص4ابن عابدين: رد احملتار، مرجع سابق، ج .58، ص2دس، ج دط،

   .58، ص2ابن عابدين: رسالة تنبيه الرقود، ج  –) 2(
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لك يف القرض والبيع يف الفلوس إذا فسدت فليس له غال الفلوس اليت كانت ذلك،(قال):وقال ما
  .)1("ذلك اليوم وإن كانت فاسدة جتوز

وإن بطلت معاملة من دنانري أو دراهم أو فلوس ترتبت لشخص على غريه من ":وقال الدردير
على من ترتبت يف قرض أو بيع وتغري التعامل ا بزيادة أو نقص (فاملثل) أي فالواجب قضاء املثل 

ذمته إن كانت موجودة يف بلد املعاملة (وإن عدمت) يف بلد املعاملة وإن وجدت يف غريها 
(فالقيمة يوم احلكم ) أي تعترب يوم احلكم بأن يدفع له قيمتها عرضا أو يقوم العرض بعني من 

به على  املتجددة ويتصدق مبا يغش به الناس أدبا للغاش فجاز للحاكم كاملكتسب أن يتصدق

  . )2("الفقراء

من سلف أوبيع أو غريه  يرى الشافعية يف قول مجهورهم أن الفلوس الثابتة يف الذمة الشافعية:-2
فلوسه اليت سلف أو باع ا حني  لإذا أبطلها السلطان أو رخصت أو غلت فليس للدائن إال مث

  العقد.
أبطلها السلطان فليس له إال مثل فلوسه ومن سلف فلوسا أو دراهم أو باع ا مث " قال الشافعي:

أو درامهه اليت أسلف أو باع ا ومن أسلف رجال دراهم على أا بدينار أو بنصف دينار فليس 
عليه إال مثل درامهه وليس له عليه دينار وال نصف دينار وإن استسلفه نصف دينار فأعطاه دينارا 

ذلك كان له عليه نصف دينار ذهب ولو فقال: خذ لنفسك نصفه وبع يل نصفه بدراهم ففعل 
كان قال له: بعه بدراهم مث خذ لنفسك نصفه ورد علي نصفه كانت له عليه دراهم ألنه حينئذ 

  .)3(إمنا أسلفه دراهم ال نصف دينار"
وجيب على املستقرض رد املثل فيما له مثل؛ ألن مقتضى القرض رد "وقال الشريازي يف املهذب :

جيب  أحدمهااملثل وهلذا يقال: الدنيا قروض ومكافأة فوجب أن يرد املثل وفيما ال مثل له وجهان 
                                                 

  .144ص ،8ج مرجع سابق، مالك بن أنس: املدونة الكربى،  –) 1(
بلغة السالك ألقرب املسالك املعروف حباشية الصاوي على الشرح  بن حممد اخللويت: أبو العباس أمحد، الصاوي –) 2(

  .70، ص 3الصغري، دار املعارف، د م ن، دط، د ت، ج
  .33، ص3، مرجع سابق،جاألم الشافعي: –) 3(
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عليه القيمة ألن ما ضمن باملثل إذا كان له مثل ضمن بالقيمة إذا مل يكن له مثل كاملتلفات . 
  .)1("له يف اخللقة والصورة(والثاين) جيب عليه مث

يرى احلنابلة أن املستقرض يرد املثل يف املثليات سواء رخص سعره أو غال، أو كان  احلنابلة:-3
حباله، فإن كان القرض فلوسا فأبطلها السلطان وتركت املعاملة ا كان للمقرض قيمتها، ومل 

تعيبت يف ملكه، ويقومها كم تساوي يلزمه قبوهلا، سواء كانت قائمة يف يده أو استهلكها، ألا 
  يوم أخذها مث يعطيه، وسواء نقصت قيمتها قليال أو كثريا.

ذا اتفق الناس على تركها، فإن تعاملوا ا مع إبطال السلطان هلا لزمه أخذها ووجب رد املثل إهذا 
  .)2(سواء رخصت أو غلت أو كسدت، وسواء كان الغلو والرخص كثريا أو قليال

وإن كانت الدراهم يتعامل ا عددا فاستقرض عددا رد عددا وإن استقرض وزنا قدامة:"قال ابن 
وجيب رد املثل يف املكيل واملوزون ال نعلم فيه خالفا قال ابن املنذر : أمجع كل من ...رد وزنا

حنفظ عنه من أهل العلم على أن من أسلف سلفا مما جيوز أن يسلف فرد عليه مثله إن ذلك جائز 
لمسلف أخذ ذلك وألن املكيل واملوزون يضمن يف الغصب واإلتالف مبثله فكذا ههنا فأما وإن ل

ض ألنه ال مثل له فيضمنه بقيمته رغري املكيل واملوزون ففيه وجهان أحدمها: جيب رد قيمته يوم الق
   .)3("كحال اإلتالف والغصب، الثاين: جيب رد مثله

ومدى تأثريها على  النقوديعترب املذهب احلنفي أكثر املذاهب معاجلة آلثار تقلب  احلنفية:-4
رسالته املسماة:(تنبيه  سيماخاصة يف رسائل ابن عابدين  االهتمام االلتزام التعاقدي، وقد جتلى هذا

عن وأعطى حلوال ال تبتعد كثريا  ،الرقود على مسائل النقود)، واليت عاجل فيها مسألة تقلب النقود
  اجتهادات فقهاء القانون حديثا، وهذا ما أستعرضه فيما يلي:

والفضة واليت بداية نشري إىل أن احلنفية يفرقون بني العمالت املسكوكة من معادن غري الذهب 
وهي خاضعة لكثري من املتغريات كالرخص والغالء  يطلق عليها الفلوس والدراهم وحنومها

                                                 

  .85، ص2، مرجع سابق،جاملهذب الشريازي: –) 1(
  .396، ص4، مرجع سابق،جاملغين ابن قدامة: –) 2(
  .نفس املرجع والصفحة  –)3(
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أما العمالت اليت  تنطبق عليها األحكام اخلاصة بتغري قيمة النقود،فهذه األخرية هي اليت  ،والكساد
يت كان يطلق عليها النقود فهي غري داخلة يف أحكام الظروف لوالفضة وا كانت تسك من الذهب

الطارئة، واليت تتغري معها قيمة النقود والسبب يف ذلك أن هذه النقود حتتوي على قيمة ثابتة 
  . )1(ون تغري، إذ أن قيمتها راجعة إىل ذات معدا النفيسواستقرار نسيب لقيمتها د

  )2( ويفرق احلنفية يف معاجلة مشكلة تغري النقود بني ثالثة فروض كما يلي:
بل  ،أومل يتركها الناس مما يصيبها بالكساد أن يترك الناس التعامل ذه الفلوس :الفرض األول

  هذا الفرض إىل رأيني: ءإزا فكانت خمتفية من السوق، ولقد تفرق األحنا
املشتري رد املبيع إن كان قائما يرى اإلمام أبوحنيفة بطالن البيع يف هذه احلالة، وجيب على -1

واستدل  ،ومثله إن كان قد هلك، أما إذا مل يكن قد مت القبض من األصل فال حكم ملثل هذا البيع
ألن مثنيتها ثبتت باصطالح الناس  ؛بأن الفلوس خرجت بالكساد عن كوا مثنا :حنيفة لقوله أبو

  .)3(عددا، فقد زال عنها صفة الثمنية، وال بيع بال مثن فينفسخ ضرورةفإذا ترك الناس التعامل ا 
الرأي الثاين للصاحبني: حممد بن احلسن وأبو يوسف ويذهبان عكس الرأي األول من أن البيع  -2

  :هـــاللتزامولكنهما اختلفا يف إعطاء احلل النهائي وكيفية تنفيذ املشتري  ،صحيح وال يبطل
هذا املبيع وحتدد هذه القيمة حبسب ما كانت عليه يوم  إلزام املشتري بقيمة :يرى أبو يوسف-أ

  إبرام العقد .
أن إلزام املشتري بقيمة املبيع تكون طبقا آلخر سعر للفلوس قبل  :أما حممد بن احلسن فريى-ب

  .االختفاءتعرضها للكساد أو 

                                                 

، 2ج -تنبيه الرقود على مسائل النقود-. ابن عابدين: رسالة 268، ص5ج رد احملتار، مرجع سابق، ابن عابدين: –)1(
، 4الزيلعي: تبيني احلقائق، مرجع سابق، ج. 242، ص5بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج الكاساين: وما بعدها. 58ص
  .142ص

  .58، ص2ج -تنبيه الرقود على مسائل النقود-ابن عابدين: رسالة  –)2(
  .268، ص5ج رد احملتار، مرجع سابق، ابن عابدين: –) 3(
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النه بأن الكساد ال يوجب الفساد وقد احتجا الصاحبان ملذهبهما يف صحة عقد البيع وعدم بط
الرطب كما إذا اشترى بالرطب شيئا فانقطع يف آوانه ال يبطل اتفاقا، وجتب القيمة أو ينتظر زمن 

  .)1(يف السنة الثانية
، ولقد أثار أن تتغري قيمة الفلوس ارتفاعا واخنفاضا من غري اختفائها أو كسادها الفرض الثاين:

وهم بصدد عقد قرض، فكان مناسبة إلعطاء تصورهم لكيفية حل هذه هذا الفرض  فاألحنا
  املشكلة كما يلي:

أداؤه هو نفس النقد احملدد يف العقد والثابت دينا نيفة أن الواجب على املدين يرى اإلمام أبوح -1
   .يف الذمة دون زيادة أو نقصان وليس للدائن سواه

أنه جيب على املدين أن يؤدي قيمة النقد الذي طرأ عليه الغالء أو الرخص يوم  يوسف يرى أبو-2
وقد كان  ،وم القبضثبوته يف الذمة من نقد رائج ، ففي البيع جتب القيمة يوم العقد ، ويف القرض ي

، وهذا هو أصل مبدأ التعويض يف الفقه اينأبو يوسف يأخذ بالقول األول مث عدل عنه للقول الث
  اإلسالمي .

  اختالل هذه القيمة. ميرى حممد بن احلسن إلزام املقترض برد القرض على ضوء قيمته يو-3
وفرق  ،تناوهلا ابن عابدين رمحه اهللاوهذه احلالة  ،غري قيمة العملة بقرار من الدولةت :الفرض الثالث

  فيها بني حالتني:
مث اعلم أنه تعدد يف زماننا " :ابن عابدين قالواحدة، لة أن يشمل ختفيض القيمة عم احلالة األوىل:

ورود األمر السلطاين بتغيري سعر بعض النقود الرائجة بالنقص واختلف اإلفتاء فيه والذي استقر 
كما إذا اشترى سلعة مبائة ريال  ،النوع الذي وقع عليه العقد لو كان معينا: دفع )2(عليه احلال اآلن

                                                 

  .142، ص4الزيلعي: تبيني احلقائق، مرجع سابق، ج. 242، ص5بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج :الكاساين –) 1(
  هـ 1252عام منتصف القرن اهلجري الثالث عشر، فقد تويف ابن عابدين رمحه اهللا  –) 2(
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أو دفع أي نوع كان بالقيمة اليت كانت وقت العقد إذا مل يعني " .)1( " أفرجني أو مائة ذهب عتيق
  . )2( "املتبايعان نوعا واخليار فيه للدافع كما كان اخليار له وقت العقد

  النص بني أمرين :وهو رمحه اهللا يفرق يف هذا 
فإنه جيب  ،إذا اتفق الطرفان املتبايعان أو املقرض واملقترض على الوفاء بعملة معينة :لاألمر األو

  دفع النوع الذي وقع عليه العقد .
فإنه جيب االلتزام مبا اتفق عليه  ،أو ثالمثائة ريال سعودي دينار جزائريفلو كان الثمن مائة 

  أو الريال. دينارامر أو قرارات بتخفيض قيمة الالطرفان بغض النظر عما صدر من أو
فإن اخليار هنا للدافع (  ، بل ذكرا القيمة فقط،)3(إذا مل حيدد املتعاقدان عملة معينة: األمر الثاين

ذلك مع القيمة املتفق  أ، طاملا تكافحيث جيوز له الوفاء بأي عملة شاء ؛املشتري أو املقترض )
  . عليها يف العقد
أن يشمل أمر السلطان ختفيض عدة أنواع من العملة، يف هذه احلالة جند أن احلل  احلالة الثانية:

  حيث تتعارض مصاحل املتعاقدين وقد يلحق الضرر أحدهم. ،عسري
ذا صار ما إأما " واقترح احلل الذي رآه مناسبا، قال رمحه اهللا: ،لذلكوقد ساق ابن عابدين مثاال 

مثانية كان قيمته مئة من نوع يساوي تسعني، ومن نوع آخر يساوي مخسة وتسعني، ومن آخر 
   .)4(ختص الضرر به، فينبغي الصلح على األوسط"اوتسعني، 

                                                 

  .65-64، ص2ج -تنبيه الرقود على مسائل النقود-ابن عابدين: رسائل ابن عابدين  –) 1(
  نفس املرجع والصفحة. –) 2(
فقد كانت النقود يف عهده كثرية ومتعددة وخمتلفة األشكال واملقادير، ولعل التعامل يف بعض صوره قد يكون حمددا   –) 3(

حبيث يتفق الطرفان على حتديد نوع العملة اليت يتم الدفع ا مستقبال بالنسبة للعقود اآلجلة مثل البيع املؤجل الثمن ومثل 
ورة أخرى يتفق البائع واملشتري على عقد البيع ويذكران مثنا حمددا مائة ريال دون القرض أيضا . لكن قد يأخذ التعامل ص

تغري قيمة العملة، جملة جممع الفقه  يوسف حممود قاسم: حتديد نوع هذا الريال أو مائة جنيه من غري بيان نوع هذا اجلنيه.
  .1300، ص:5اإلسالمي، العدد اخلامس، ج

  .65، ص 2ج -تنبيه الرقود على مسائل النقود-بدين ابن عابدين: رسائل ابن عا –) 4(
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 حيث تأثرها ذا التخفيض،الت من هذه العمأوسط  على التصاحل :يعين والصلح على األوسط
لتوزيع الضرر بني املتعاقدين، وهذا احلل الذي ساقه ابن عابدين يتقارب إىل حد كبري مع احللول 

سلطة  منح القاضيحيث  ؛)ق م ج  107/3(:اليت مرت بنا يف القانون املدين اجلزائري يف املادة:
 االلتزامالتدخل يف تعديل العقد يف حالة الظروف الطارئة بفرض إعادة التوازن االقتصادي ورد 

  .ىل احلد املعقول حتقيقا للعدالةإاملرهق 
وإمنا اخترنا الصلح "بني ابن عابدين السبب الذي من أجله اختار احلل الوسط فقال : وقد 

ولو تساوى  ،: (( ال ضرر وال ضرار ))ويف احلديث ،لتفاوت رخصها وقصد اإلضرار كما قلنا
كأن صار ما قيمته مائة قرش من الريال  ؛رخصها ملا قلنا إال بلزوم العيار الذي كان وقت العقد

أما إذا صار ما قيمته مائة من نوع يساوي تسعني، ومن نوع  ،يساوى تسعني وكذا سائر األنواع
آخر مخسة وتسعني، ومن آخر مثانية وتسعني فإن ألزمنا البائع بأخذ ما يساوي التسعني مبائة فقد 
اختص الضرر به وإن ألزمنا املشتري بدفعه بتسعني اختص الضرر به فينبغي الصلح على 

  .)1("األوسط
هل  ؟من النقود الورقيةما الذي جيب على من ترتب يف ذمته شيء  :رأي الفقهاء املعاصرين-5

إىل  لة تغري قيمة النقود الورقيةأاختلف الفقهاء املعاصرون يف مسجيب عليه املثل أو القيمة أو ماذا؟ 
  ستة أقوال أوجزها فيما يلي:

عددا من غري أنه ال جيب على من ترتبت يف ذمته شيء من هذه النقود إال مثلها : القول األول
حيث قرر: أن لفقه اإلسالمي يف دورته اخلامسة، واعتمد هذا القول جممع ا ؛نقصان وال زيادة

  تقضى بأمثاهلا، فال جيوز العربة يف وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي باملثل وليس بالقيمة، ألن الديون 
  .)2(كان مصدرها مبستوى األسعار ربط الديون الثابتة يف الذمة أيا

                                                 

  .65، ص 2ج -تنبيه الرقود على مسائل النقود-ابن عابدين: رسائل ابن عابدين  –) 1(
عبد اهللا بن  ./ .wsshamela موقع: .1849، ص:3جحممد تقي العثماين: مسألة تغري العملة وربطها بقائمة األسعار، جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد اخلامس، –) 2(

حممد علي ./ shamela.ws موقع: .1390، ص:5منيع: موقف الشريعة من ربط احلقوق وااللتزامات املؤجلة مبستوى األسعار، جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد اخلامس،ج

    / shamela.ws موقع: .1383، ص:5التسخريي:تغيري قيمة العملة، جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد اخلامس،ج
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إذا تغريت قيمة النقود الورقية، فعلى من تعلق شيء منها يف ذمته أن يدفع القيمة ال  القول الثاين:
  .)1(املثل

ان تغري قيمة النقود أثناء األجل وجوب القيمة إذا كان التغري أثناء املماطلة، فإذا ك القول الثالث:
  .)2(فيجب أداء القيمة فليس له إال املثل، أما إذا كان التغري يف فترة املماطلة،

، فاألصل هو الوفاء باملثل إال إذا تغريت قيمة القول بالقيمة إذا كان التغري فاحشا القول الرابع:
  النقود تغريا فاحشا فيلجأحينئذ إىل القيمة.

ويقصد بالتغري الفاحش احلالة اليت يصبح فيها املسك للنقود كاملسك بال كبري فائدة منه، وهذا 
  فال يف قيمة النقود إىل حد الكساد القول هو نفسه قول القائلني باملثلية، غال يف حالة وصول التغري 

  .)3(يعود هلا قيمة
على األوسط، أي يتحمل كال  إذا تغريت النقود وجب الصلح بني املتعاقدين القول اخلامس:

الطرفني جزء من الضرر املترتب على تغري قيمة النقود، حىت ال يكون الضرر على شخص واحد، 
  .)4(كما ذكر ابن عابدين

                                                 

 موقع: .1260، ص:5جحممد سليمان األشقر: النقود وتقلب قيمة العملة، جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد اخلامس، –) 1(
shamela.ws /. جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد تغري قيمة العملة يف الفقه اإلسالمي :عجيل جاسم النشيمي ،

تذبذب قيمة النقود الورقية وأثره على  :على حمىي الدين القره داغى ./ shamela.ws موقع: .1185، ص:5اخلامس،ج
  موقع: .1353، ص:5، جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد اخلامس،جاحلقوق وااللتزامات على ضوء قواعد الفقه اإلسالمي

shamela.ws/.    
. عبد اهللا بن منيع: 1285، ص:5جاإلسالمي، العدد اخلامس،يوسف حممود قاسم :تغري قيمة العملة، جملة جممع الفقه  –) 2(

، 5موقف الشريعة من ربط احلقوق وااللتزامات املؤجلة مبستوى األسعار، جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد اخلامس،ج
  / shamela.ws موقع: .1390ص:

  ع والصفحة.يوسف حممود قاسم: نفس املرجع والصفحة. عبد اهللا بن منيع: نفس املرج –) 3(
عبد اهللا بن منيع: موقف الشريعة من ربط احلقوق وااللتزامات املؤجلة مبستوى األسعار، جملة جممع الفقه اإلسالمي،  –) 4(

   .1390، ص:5العدد اخلامس،ج
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التوقف يف هذه املسألة ألا من املسائل الشائكة اليت يصعب فيها ترحيح قول  القول السادس:
  .)1(فيها وحبث كل مشكلة على حدةعلى آخر، وجيب التروي قبل إعطاء رأي 

، والقول الرابع يتبني أن القول األول الذي يرى وجوب أداء املثل ،بالتمعن يف هذه األقوال_ 
اامع الفقهية،  مااألقرب إىل الصواب، ولقد افتت  امه ستثناءإالقائل باملثليلة كأصل والقيمة ك

اليت ال يشك يف األخذ بفتواها، حيث يناقش املوضوع من قبل العلماء املتخصصني، مث خيرج 
  املناقشون بنتيجة حمكمة هي فتوى حمكمة.

 ) بشأن تغري قيمة العملة،4القرار رقم (يف  واعتمد هذا القول جممع الفقه اإلسالمي
-10هـ/املوافق:1409مجادي األول  6-1الذي انعقد بالكويت من: ،الصادرة أثناء مؤمتره اخلامس

وبعد إطالعه على البحوث املقدمة من األعضاء واخلرباء يف موضوع ( تغري  م،1988ديسمرب  15
) يف 9قيمة العملة) واستماعه للمناقشات اليت دارت حوله، وبعد اإلطالع على قرار امع رقم(

لورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، وهلا األحكام الشرعية الدورة الثالثة بأن العمالت ا
العربة  قرر مايلي:" املقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها

فال جيوز ربط  ،ألن الديون تقضى بأمثاهلا، يف وفاء الديون بعملة ما هي باملثل وليس بالقيمة
  .)2(، واهللا أعلمالذمة أيا كان مصدرها مبستوى األسعار الديون الثابتة يف

وكذلك املعهد العاملي لالقتصاد اإلسالمي يف إسالم آباد باالشتراك مع املعهد اإلسالمي    
اعتمد  حيث ؛م1987هـ، 1407: للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية يف جدة عام

، وذكرو يف التوصيات رخص النقود الورقية املشاركون القول برد املثل يف حالة تغري النقود
  ال يؤثران يف وجوب الوفاء بالقدر امللتزم به منها، قل ذلك الرخص والغالء أو كثر، غال  وغالءها

                                                 

  .160، ص: 1996حممد عثمان شبري : املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي، دار النفائس، األردن، دط،  –) 1(
  / shamela.ws موقع: .1845، ص:5جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد اخلامس،ج –) 2(
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يف حكم النقد ، فحينئذ جتب القيمة ألنه إذا بلغ الرخص درجة يفقد فيها النقد الورقي ماليته

  .)1(املنقطع
  لظروف الطارئة يف الفقه اإلسالميشروط ااملطلب الثالث: 

سأحاول استنتاج شروط الظروف  ،من خالل التطبيقا ت اليت تعرضت إليها فيما سبق
 يف القانون.وشروطها  النظرية ركانأل اة واستصحاب التقسيم الشكليالطارئة، من خالل حماك

    شأنه عقدا متراخياب الظروفالشرط األول: أن يكون العقد الذي تثار 
اإلجيار)، أم من العقود وذلك سواء أكان العقد من أصل طبيعته من عقود املدة ( كعقد 

العقود الفورية ذات التنفيذ املؤجل؛ أما العقود اليت يتم تنفيذها فور انعقادها، فال  أو املستمرة
وهذا ماجنده متوافرا يف اجلوائح، إذ أنه شرط مستفاد من طبيعة  ،الظروف يتصور فيها وجود هذه

نطاق أحكام اجلوائح، وهي حاالت بيع الثمار على رؤوس الشجر قبل نضجها حلني نضجها، 
بالنسبة لألحكام العذر، إذ أا  ء، ونفس الشيوهذا من قبيل عقود املدة وهي متراخية التنفيذ

املساقاة أو املزارعة، وكلها من العقود املستمرة، وينطبق احلال كذلك على  متعلقة بعقد اإلجيار، أو
  تغري قيمة النقود إذ أن الزمن عنصر جوهري يف العقد حىت تتأثر قيمة الثمن بالظرف الطارئ.

  الظرف الطارئ فبأوصا: يتعلق الشرط الثاين 
   مرهقا، وال ميكن دفعه:، عامااستثنائيا،  :يكون نأيشترط يف الظرف حىت يكون طارئا، 

 ذلك الذي يندر حصوله حبيث يبدوا شاذا االستثنائييقصد باحلادث كونه حادثا استثنائيا: -1
حبيث ال ميكن للرجل ؛ خارجا عن املألوف نادر الوقوعأي  من شؤون احلياة املألوفحبسب 

أو  ومثاله احلرب أو الزلزال، فاملعيار هنا هو معيار موضوعي، العادي أن يتوقعه عند إبرام العقد،
أو إضراب مفاجئ، أو قيام تسعرية رمسية أو إلغائها، أو ارتفاع باهظ يف األسعار أو  ،الفيضان

   ميكن توقعها. ، وهي بطبيعتها حوادث استثنائية النزول فاحش فيها... 

                                                 

  / shamela.ws موقع: وما بعدها. 1393، ص:5جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد اخلامس،ج –) 1(
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اهللا وهذا الشرط ميكن أخذه من األحاديث اآلمرة بوضع اجلوائج، حيث أمر النيب (صلى 
يستطاع دفعه يف العادة كالريح واملطر،  وقد عرفها الفقهاء بأا: ما ال عليه وسلم) بوضع اجلوائح،

 اآلفات أن على املالكية ولقد اتفق فقهاء وغري ذلك من الظروف اليت حتدث حدوثا استثنائيا،

 اجلليد، انقطاع العفن، اجلراد، النار، الريح، احلر، : مثل  اجلوائح من تعترب أو السماوية الطبيعية

  . )1( وقد تكون بفعل اآلدميني كاجليش واللص... ،والسماء العيون ماء
أما أحكام العذر عند احلنفية، فال يشترط أن يكون العذر غري متوقع عند التعاقد، فقد 
يكون العذر غري متوقع، حنو أن يفلس املستأجر فيقوم من السوق، وقد يكون متوقعا عند التعاقد 
حنو بلوغ الصيب إذا آجره أبوه أو جده، أو القاضي أو أمينه، يف عمل فبلغ يف املدة، فإن شاء 

  .، ولكن العذر يف احلالتني ال ميكن دفعه)2(أمضى اإلجارة وإن شاء فسخ
رأينا أال يكون احلادث االستثنائي خاصا باملدين،  يقصد بالعمومية كماعاما:  كونه ظرفا طارئا-2

أن يعم البالد بكاملها بل يكفي أن يشمل أثره عددا كبريا من الناس كأهل بلد أو  وال يشترط فيه
طائفة منهم كاملزارعني مثال يف جهة من اجلهات، أو منتجي سلعة بذاا أو املتاجرين  إقليم أو
  فيها...

هذا ما ذكره القانونيون حول هذا الشرط، إال أن البعض يرى أن اشتراط العمومية يف 
االستثنائي يتعارض مع الغاية اليت شرعت من أجلها نظرية الظروف الطارئة، فغاية النظرية احلادث 

د حتقيق مبدأ العدالة الذي يقضي برفع اإلرهاق عن املدين، فهي إذن خاصة باملدين املرهق، فإذا تقي
دث امتنع حتقيق العدالة يف حاالت كثرية، قد ال يكون احلا احلادث االستثنائي بشرط العموم

االستثنائي فيها عاما، ضف إىل ذلك أن شرط العمومية شرط مصطنع ال متليه طبيعة الظروف، إذ 
حييد عن العدل واملنطق، فأما ألنه غري منطقي، فألنه يقيس األثر اجلزئي مبعيار ومقياس األثر 

يف إقليم الكلي، والعدالة تقتضي أن يقدر أثر الظرف بقدره سواء املصاب فردا أو جمموعة أفراد، 

                                                 

  .168، ص3ابن رشد احلفيد: بداية اتهد واية املقتصد، ج –) 1(
  .197، ص4الصنائع،مرجع سابق، ج: بدائع الكاساين –) 2(
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أو عدة أقاليم، وأما أن هذا الشرط غري عادل فألنه حيرم املدين املرهق من االحتماء بأحكام نظرية 
  .  )1(الظروف الطارئة قصد التخفيف من إرهاقه بداعي عدم إصابة غريه بذات اإلرهاق

كإيطاليا ولذلك مل تشترط كثري من القوانني املدنية يف بعض الدول عمومية احلادث االستثنائي 
، بل جعلت كل حادث استثنائي غري متوقع يؤدي )2(وتونس يف الدول العربية وبولونيا واليونان،

  إىل إرهاق املدين موجبا لتطبيق النظرية.
أما الفقه اإلسالمي فال يشترط هذا الشرط يف اجلائحة، ولو نظرنا إىل النصوص الشرعية  

بوضع  )صلى اهللا عليه وسلم(النص وهو أمره جندها جاءت مطلقة من غري تقييد بوصف خاص، ف
جاء مطلقاً، فيشمل ما أهلكته اجلائحة سواء كانت عامة لكثري من الزروع والثمار أم  اجلوائج

  خاصة بزرع معني أو حقل واحد.
إن بعث من أخيك مثراً فأصابته جائحة فال حيل لك أن تأخذ منه شيئا، مب « كما جاء حديث: 

مطلقاً ينطبق مفهومه على مجيع احلوادث عامة كانت أم خاصة أم   )3(»حق تأخذ مال أخيك بغري 
  فردية، بل لفظ احلديث يدل على أنه جاء يف قضية فردية وليست عامة.

أن حيدث خوف عام مينع من ويشترط كذلك أن يكون العذر عاما؛ فقد قال ابن قدامة املقدسي:" 
أو حتصر البلد فيمتنع اخلروج إىل األرض املستأجرة سكىن ذلك املكان الذي فيه العني املستأجرة 

للزرع وحنو ذلك فهذا يثبت للمستأجر خيار الفسخ ألنه أمر غالب مينع املستأجر استيفاء املنفعة 
فأما إن كان اخلوف خاصا باملستأجر مثل أن خياف وحده لقرب أعدائه من  ... فأثبت اخليار

ميلك الفسخ ألنه عذر خيتص به ال مينع استيفاء املنفعة  املوضع املستأجر أو حلوهلم يف طريقه مل
   .)4("بالكلية فأشبه مرضه

                                                 

  ..313حسب الرسول الشيخ الفزاري: املرجع السابق، ص: –) 1(
التونسية،  للجمهوريةمن جملة االلتزامات والعقود التونسية، منشورات املطبعة الرمسية  283، 282راجع نص :الفصل  –) 2(

  .62ص ،2008
  .292أنظر ص:  سبق خترجيه. –) 3(
  .31، ص6املغين، مرجع سابق، جابن قدامة:  –) 4(
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لكن ميكن القول بالعمومية يف حالة تقلب قيمة النقود، ألن طبيعة هذا احلادث تعين أنه 
   .)1(ما يقع بأمر السلطان يف حالة عدم رواج عملة معينة غالبا

قد عاجل شرط العمومية معاجلة أوسع وأعدل من مما سبق ميكن القول أن الفقه اإلسالمي 
القانون ويف هذا حتقيق لغاية ومقصد مهم هو محاية الطرف املنكوب واألخذ بيده قصد ختفيف 

من املبادئ اليت حترص على حتقيق  ه، وغري)2( »ال ضرر وال ضرار «: ديثالضرر عنه تطبيقا حل
   العدل بني املتعاقدين.

 يف القانون وهذا هو الشرط اجلوهري الذي مسيت النظرية بامسه متوقع:كونه ظرفا طارئا غري -3
ويزا عند  ذلك أن كل عقد حيمل يف طياته بعض املخاطر، وكل متعاقد حذر يقدر هذه املخاطر

ونعين بتوقع الظرف الطارئ احتمال وقوعه، وما ستسفر عنه من صعوبات يف تنفيذ إبرام العقد، 
ين متوقعاً حدوث الظرف الطارئ عند التعاقد ومع ذلك أقدم على إبرام االلتزام، فإذا كان املد

العقد، فإنه يكون بذلك مقدراً لكل الظروف راضياً بكل االحتماالت اليت يسفر عنها الظرف 
الطارئ، وليس له احلق أن يطالب بتطبيق النظرية عندما يلحق به الضرر الذي كان حمتمالً أثناء 

  .)3(العقد
توقع  متوفر ومتأكد يف اجلوائح؛ فكما سبق تعريفها: ما ال يستطاع دفعه يف وشرط عدم ال

العادة كاألمور السماوية، اليت هي بطبيعة احلال أمر مفاجئ غري متوقع، ليس يف إمكان أحد أن 
يدفعه أو أن يتوقعه كالريح واملطر والزالزل، والسماء إذا احتبست على الثمرة حىت ماتت الثمرة، 

غالب وحنوها من اآلفات فإن اجلائحة توضع بسببها، غري أن  هناك جانبا من الفقه يرى واجليش ال

                                                 

  .65، ص 2ج ، مرجع سابق،-رسالة تنبيه الرقود على مسائل النقود –ابن عابدين : رسائل ابن عابدين  –) 1(
. أمحد بن حنبل 2352أخرجه: ابن ماجه يف سننه، كتاب األحكام، باب من بىن يف حقه ما يضر جباره، احلديث رقم: –) 2(

  .2784يف مسنده، احلديث رقم: 
  .722-721، ص1السنهوري:الوسيط، مرجع سابق، ج –) 3(
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وما شاها،  فإن كان من املستطاع  أن بعض اجلوائح ميكن توقعها كالعفن والدودة والعطش
   .)1(دفعها وتوقعها مل توضع اجلائحة، وكان على العاقدين حتمل ما يقع ويطرأ بسبب تقصريمها

بالنسبة لتقلب قيمة النقود، فالغالب فيها أا غري متوقعة نظرا ألن احلاكم حينما يصدر أما  
لبعدهم عن مبثابة مفاجأة للعامة  كفإمنا يكون ذل ،أوامره برفع سعر بعض العمالت أو خفضها

  ومل جتر العادة بإشراكهم يف اختاذه. مركز اختاذ القرار

   أن يكون تنفيذ االلتزام مع وجود الظرف الطارئ مرهقاً::الشرط الثالث
يف هذا احلادث أن يؤدي إىل ضرر زائد أو فاحش غري معتاد مالزم حدوثه لتنفيذ ويشترط 

، وليس من ذات االلتزام العقدي دثمبعىن أن هذا الضرر ناتج عن الظروف أو احلوا ؛موجب العقد
  حبيث أن املضي يف تنفيذ هذا االلتزام العقدي يؤدي إىل الضرر الزائد غري املستحق بالعقد. 

ويستوي يف هذا الضرر أن يكون ماديا اقتصاديا خيل بالتوازن بني التزامات الطرفني العقدية، أو أن 
لطروء هذا ، أو شرعيا مينع الشارع نفسه من تنفيذ العقد يكون معنويا ميس االعتبار اإلنساين

  .)2(احلادث أو املانع الشرعي
واإلرهاق الذي يعتد به هنا هو اإلرهاق الشديد الذي جياوز اخلسارة املألوفة يف التعامل، ويتسم 
مبعيار مرن ليس له مقدار ثابت، بل يتغري بتغري الظروف، فما يكون مرهقاً ملدين يف ظروف معينة 

خرى، واملهم أن تنفيذ االلتزام يكون حبيث يهدد قد ال يكون مرهقاً لنفس املدين يف ظروف أ
  .)3( املدين خبسارة فادحة، فاخلسارة املألوفة يف التعامل ال تكفي، فإن التعامل مكسب وخسارة

  له مقدار ثابت ومضبوط عند فقهاء الشريعة،  املرن املذكور عند فقهاء القانونوهذا املعيار 
  
  

                                                 

  .467حممد حمي الدين إبراهيم حممد سليم، املرجع السابق، ص.  176حممد رشيد قباين: املرجع السابق،ص: –) 1(
ن فقهاء القانون يشترطون يف الضرر أ. مع مالحظة  151-150النظريات الفقهية، مرجع سابق، ص: فتحي الدريين –) 2(

  أن يكون ماديا أو اقتصاديا حىت تنطبق الظروف الطارئة .
  .258، ص 1. العريب بلحاج: املرجع السابق، ج722-721، ص1الوسيط، مرجع سابق، ج السنهوري: –) 3(
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اجلوائح موضوعي منضبط، وهو كون التالف بسبب اجلائحة فمعيار الضرر الناتج عن مبدأ 

 ، فإن كان أقل فال توضع اجلائحة، وهذا القول هو قول اإلمام مالك)1(أو يزيد يبلغ مقدار الثلث

، فقد قالوا: ال توضع )4(، وقول اإلمام الشافعي يف القدمي )3(يف الثمار، ورواية عن اإلمام أمحد )2(
الثلث، واستدلوا لذلك بأنه البد أن يأكل الطري من الثمرة وتنثر الريح اجلائحة إال إذا بلغت 

ويسقط منها فلم يكن بد من ضابط، وحد فاصل بني ذلك وبني اجلائحة، فال بد من حتديد 
  .الثلث، واعتباره فاصال مناسبا

ففقهاء الشريعة وضعوا معيارا دقيقا منضبطا للضرر الناتج عن مبدأ اجلوائح، خبالف ما 
كره أهل الفقه القانوين حيث اختلفوا يف وضع معيار منضبط لإلرهاق الذي يقع فيه املدين من ذ

  .جراء احلادث الطارئ
   :وحتاشيهأأال ميكن دفع الظرف الطارئ  الشرط الرابع:

أو  ويتحدد مفهوم القدرة على دفع الظرف الطارئ باستطاعة املتعاقد توقي هذا الظرف
وبالنظر ، وأال يكون مقصرا يف دفعه والتحرز منه، وإال حتمل وحده تبعة تقصريه التقليل من آثاره

ولقد ؛ )5(إىل تعريف اجلائحة وأنواعها يظهر أن اجلائحة ال تكون إال مبا يعجز اإلنسان عن دفعه

                                                 

  قالوا:، األمر حمل خالف فقهاء املذاهب القائلني بوضع اجلائحة، حيث –) 1(
  الثلث. ذهاب يشترط فال جمراها جرى وما يف البقول أماالثلث،  ذهاب بشرط الثمار يف اجلوائح جتري -
   .فيها الثلث يشترط وال و كثرية، أ كانت قليلة توضع العطش سببها اليت اجلائحة- 
  الكمية  ثلث هو آخره عن أوله أو حيبس ييبس الذي الثمر يف الثلث حساب يف املعترب-
ابن رشد  .224، ص4مرجع سابق،ج ،املنتقى :الباجي أنظر:.أوالقيمة الثلث :طريقتان فهناك املختلفة األجناس يف أما -

 ،12مرجع سابق، ج :مالك بن أنس، املدونة الكربى .141، ص2ج ة املقتصد، مرجع سابق،واي بداية اتهد: احلفيد
  وما بعدها. 32ص

  .224، ص4املنتقى، مرجع سابق،ج الباجي: –) 2(
  .75، ص5جاملرداوي: اإلنصاف،مرجع سابق  –) 3(
  .233، ص4مرجع سابق، ج ،املغين :ابن قدامة –) 4(
  .190، ص5شرح خمتصر خليل، مرجع سابق، ج: اخلرشي: –) 5(
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جائحة عند مالك، وكذلك النار والربد واملطر والطري اليعد  "اجلراد الكربى أن: املدونةورد يف 
وال شك أن هذه األنواع املذكورة ال ميكن دفعها أو حتاشيها، وعبر بالطري ، )1( الغالب..."

الغالب، ألن ما يأكله الطري يف مجاعاته العادية اليعد جائحة وإمنا هو مما يتسامح فيه وجرى به 
أما إن زاد العرف، فضال عن أنه ميكن دفعه بالوسائل العادية واليت جرى عليها عرف املزارعني، 

حجم أعداد الطري عما هو مألوف فننتقل من املسموح به إىل املوضوع عنه فتوضع اجلائحة، ألن 
   .)2(الطري إذا بلغ هذا القدر الميكن دفعه فضال عن أنه سيهلك غالب الثمر أو احلب

  من ذلك نستطيع القول بأنه يشترط لوضع اجلوائح أال يكون مبقدور املتعاقد دفعها.
وبالرجوع إىل أحكام فسخ اإلجارة للعذر نلحظ اعتبارا هلذا الشرط، إذ أن املتعاقد الذي 

كمن استأجر أرضا زراعية والتزم املؤجر بتوفري  يستطيع دفع الظرف الطارئ ال يثبت له اخليار،
آخر، إليها من موضع  املاء بسوق فإذا انقطع ثبت اخليار للمستأجر إال إذا قام املؤجرةاملاء هلا، 

فيكون ذلك دفعا للظرف الطارئ وبالتايل مسقطا للخيار، وأيضا إذا اغتصبت العني املؤجرة فيثبت 
   .)3(اخليار للمستأجر إال أذا قدر املؤجر على استعادة العني من الغاصب

من أحكام فسخ عقد اإلجارة بسبب الظرف  ديستفيوحاصل ماتقدم أن املستأجر ال 
دفع هذا الظرف، وهذا ال خيلو بطبيعة احلال من حتمل جزء يسري من  الطارئ إذا كان من املمكن

الضرر يتمثل يف مثالنا السابق يف تلك املدة اليت ينتظرها املستأجر حىت يأيت له املؤجر باملاء، وهذا 
  يسبب له ضررا قد يتمثل يف ذبول وموت بعض الزرع.

دفع الظرف الطارئ بأن كان أمرا غالبا ال  املستأجروعلى العكس من ذلك إذا مل يستطع 
قال  ،يستطيع دفعه فإنه يستفيد من أحكام الظرف الطارئ بأن يثبت له اخليار إن شاء فسخ العقد

ىن من أمر غالب لَا كمن الس ترِياملك كُل ما منعحممد بن يوسف املواق يف التاج واإلكليل:"

                                                 

  .37، ص12ج مرجع سابق، مالك بن أنس: املدونة الكربى، –) 1(
  .473حممد حمي الدين إبراهيم حممد سليم: املرجع السابق، ص –) 2(
حاشيتا قليويب وعمرية على شرح العالمة جالل الدين احمللي على منهاج  الربلسي عمرية:أمحد سالمة القليويب وأمحد  –) 3(

  .85، ص 3م، ج1995-هـ1415الطالبني للشيخ حميي الدين النووي، دار الفكر، بريوت، دط، 
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الدارِ أَو امتناع ماِء  امِعه أَمر من اللّه كادما لو من رتلةع دفعه من سلطان أو غاصب، فهو مبطييست
ماء حتك كى مالسحرث اَألرض، فال كراء عليه يف ذل هنع1("لِّه(.  

  يف الفقه اإلسالمي الظروف الطارئةتأصيل  :الرابعاملطلب 
منصوص سبق القول أن نظرية الظروف الطارئة مل تعرف يف الفقه اإلسالمي كما هو 

الفقه القانوين، غري أن مفهومها وتطبيقاا العملية مل تكن وكما تناوهلا  التشريعات عليها يف
ونصوص تؤصلها يف  ولوا وضع أساس هلذه النظرية، فأوردو أدلةمستبعدة عند الفقهاء، ولقد حا
دلة ة إىل قسمني، إمجالية وجزئية، سأتناول يف هذا املطلب األالشرع، وهذه النصوص منقسم

تطبيقات النظرية  بعض حني احلديث عن ،اجلزئية فأغلبها تعرضت له  فيما سبق األدلة أما، الكلية
  يف الفقه اإلسالمي.

  أدلة النظرية اإلمجالية من الكتاب والسنة:الفرع األول:
هذه النظرية إىل أصول تشريعية عامة، من  ترجع األدلة اإلمجالية اليت تنهض بتأصيل 

  . )2(الكتاب والسنة
  أوال من الكتاب:

عن إِلَّا أَنْ تكُونَ تجارةً يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ ﴿ :قوله تعاىل -1
كُمناضٍ مر3( .﴾ت(         

 مجيع املؤمنني، ويراد منه عدم جواز أن إىلاخلطاب يف اآلية موجه  :من اآلية وجه االستدالل
  جحد احلقوق وما ال تطيب به نفس مالكه.يأكل لعضهم مال بعض بغري حق، ومن مظاهر ذلك 

                                                 

ختصر خليل، دار التاج واإلكليل مل أبو عبد اهللا حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي:، املواق –) 1(
  .563، ص7م،ج1994-هـ1416، 1ط د م ن، الكتب العلمية،

نظرية الظروف الطارئة بني  وما بعدها. فاضل شاكر النعيمي: 156النظريات الفقهية، مرجع سابق، ص: فتحي الدريين)  2(
إبراهيم حممد سليم: املرجع السابق،  حممد حمي الدين وما بعدها. 45، ص1969الشريعة والقانون، دار اجلاحظ، بغداد، دط، 

  وما بعدها. 185ص
  .29) النساء/ 3(
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العقد ووجوب الوفاء بالتزاماته، لكن ذلك مقيد باألدلة اإلمجالية األخرى  األصل العام هو لزوم
ما أتت عليه اجلائحة و ومتنع إيقاعهم يف احلرج والعنت، الظلم وأكل أموال الناس بالباطل اليت حترم

ما ينبغي أن حيط وخيفض من الثمن بقدر التالف، حىت يتم إعادة التوازن بني   عوالزرومن الثمار 
وإال اختل هذا التوازن، فأخذ أحدمها أضعاف ما أعطى أو  يعطي كل من العاقدين وما يأخذ

  .عكس، وهو ضرب من أكل أموال الناس بالباطل ودون مقابلال
اإلبقاء على العقد وعدم فسخه أوعدم تعديل قيمة االلتزام اليت أثر فيها العذر الطارئ مبا يعيد و

  .وانتفاع اآلخر مبا ال حيل ،التوازن أصبح سببا مفضيا إىل ظلم أحد طرفيه
ِِوأَوفُوا بِالْعهد إِنَّ الْعهد كَانَ ﴿قوله:، و )1(﴾آمنوا أَوفُوا بِالْعقُوديا أَيها الَّذين  ﴿تعاىل: قوله- 2

       )  2(.﴾مسئُولًا
هذه اآلية تدل على أصل اللزوم وجوب الوفاء بالتزامات العقد  :من اآلية وجه االستدالل

واإلجارة، ومناطه العام قيام عقد مربم  عوالعهد، وهو أصل عام يف مجيع عقود املعاوضات كالبي
صحيح نافذ، فيكون الزما. ويف الظاهر هذا األصل يعارض مقتضى طروء الظروف على العقود، 
ولكنه يف الواقع ال يعارضه، ألن اللزوم والوجوب يف تنفيذ العقد بعد إبرامه ينطبق على العقد 

  الظروف مستثناة من هذا األصل الكلي. السليم من الظروف الطارئة، فالعقود اليت تطرأ عليها
  )3(.﴾إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسان﴿  :تعاىل قوله - 3

أن العدل هو املساواة والدقة يف اإلقتضاء يف املعامالت، واإلحسان من اآلية:  وجه االستدالل
املعامالت  ، واإلحسان يف﴾بينكموال تنسوا الفضل ﴿جتاوز العدل إىل الفضل عمال بقوله تعاىل: 

خيفف من حدة املعادلة الدقيقة يف االقتضاء، أي: أثرا لتطبيق القواعد العامة، فيكون االستثناء 
األقرب إىل روح التشريع يف بعض الظروف واألزمات، ووجوب الوفاء عدل، واهللا تعاىل أمر به، 

  زائد يف ظرف طارئ. ولكن جاء األمر باإلحسان، إذا لزم عن إيفاء العقد ضرر
                                                 

  .1) املائدة / 1(
  .34/ اإلسراء)  2(
  .90) النحل/ 3(
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  )1(.﴾ِال يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا وسعها ﴿ : قوله تعاىل-4
التشريع اإلسالمي ال يرضى بالضيق والعنت والعسر واإلرهاق، فيصلح تطبيق : وجه االستدالل

  مقتضى اآلية فيما يلحق باملتعاقدين يف حالة الظروف الطارئة.
يرِيد اللَّه بِكُم  ﴿ .وقوله:)2(﴾وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍِ ﴿ :قوله تعاىل -5

رس3(﴾الْي(.  
ماأدى إىل الضيق فهو منفي، وما أدى إىل التوسعة فهو أوىل، وحيث أن إلزام  :وجه االستدالل

فدعى الشارع إىل رفع ، املدين بتنفيذ التزامه بالرغم من حدوث الظرف الطارئ فيه ضيق له وعسر
  ذلك وإزالته.

وقوله كذلك:  .)4(﴾وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم إِلَّا ما اضطُرِرتم إِلَيه ﴿ : قوله تعاىل -6
﴿فَال إِثْم ادال عاغٍ وب رغَي طُرنِ اض5(﴾فَم(.  

الذي جيعل تنفيذ التزام املدين مرهقا، اجتاه الشارع مالحظة الظرف الطارئ  :وجه االستدالل
  فحث على إجياد خمرج له، أوختفيف العبء امللقى على عاتقه نتيجة الظرف الطارئ.

  أحاديث منها: استدلوا بعدةثانيا من السنة:
   .)6("»ال ضرر وال ضرار «الرسول (صلى اهللا عليه وسلم):  قول-1

إلزام املدين بتنفيذ االلتزام بالرغم من حدوث الظرف الطارئ ضرر واقع عليه  وجه االستدالل:
  قطعا يستحق النظر يف رفعه أو ختفيفه على األقل.

  

                                                 

  .286) البقرة/  1(
  .78) احلج/ 2(
  .185) البقرة/  3(
  .119) األنعام/ 4(
  .173) البقرة/ 5(
  .133، أنظر ص:سبق خترجيه)  6(
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أَيسرهما، بين أَمرينِ إِلَّا أَخذَ  ما خير رسولُ اللَّه صلَّى«: ، أَنها قَالَته عنهاعن عائشةَ رضي اللَّ-2
  .)1( »ما لَم يكُن إِثْما

إِنَّ الدين يسر ، « :أن رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم) قال ما رواه أبو هريرة رضي اهللا عنه- 3
 ادشي لَنوهإِلَّا غَلَب دأَح ينواالدددوأبشروا ،وقاربوا ، فَس  نٍء ميشو ةحوالرو ةودوا بِالْغينعتاسو

 ةلْج2(.»الد(   
يسروا والَ « مارواه أنس بن مالك رضي اهللا عنه ، أن رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم) قال:-4

  )3( .»تعسروا ، وبشروا ، والَ تنفِّروا 
يف جمموعها أن اليسر والتيسري مقصد من مقاصد التشريع ث تدل هذه األحادي:  وجه االستدالل

وإلزام املدين بتنفيذ االلتزام بالرغم من حدوث الظرف  اإلسالمي، فكل خمالف له خمالف للتشريع،
  . الطارئ خمالف هلذا املقصد، فيجب درؤه ورفعه

  أدلة النظرية من القواعد الفقهية:الفرع الثاين:
الفقهاء بالعديد من القواعد الفقهية اليت تتقارب يف معناها، ويرجع أصلها إىل ما  استدل

   )4( سبق سرده من أدلة سواء من الكتاب أو السنة، وأهم هذه القواعد هي:
يعين أن الصعوبة اليت تصادف يف شيء تكون سببا باعثا على تسهيل  أوال: املشقة جتلب التيسري:

 وبعبارة أخرى جيب التوسيع وقت الضيق وأن التسهيالت الشرعية بتجويزووين ذلك الشيء 

  والة والسلم....العديد من العقود كالقرض واحل
                                                 

  .3399، احلديث رقم:البخاري  يف الصحيح ، كتاب: املَناقبِ، باب: صفَة النبِي صلَّى اللَّه علَيه )أخرجه 1(
  .39)أخرجه البخاري  يف الصحيح، كتاب اِإلميان،  باب : الدين يسر، احلديث رقم: 2(
)3  ابيح، كتاب العلم، بحبِ)أخرجه البخاري  يف الص ملُهوختي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيا كَانَ الناحلديث رقم: م ،ظَةعوالْم

69.  
ص  ،م1993هـ 1414، 3شرح القواعد الفقهية، دار القلم، دمشق، ط الشيخ أمحد بن الشيخ حممد الزرقا: -) 4(

 -نشأا، تطورها، دراسة مؤلفاا، أدلتها، مهمتها، تطبيقاامفهومها، -القواعد الفقهية . علي أمحد الندوي:162-157ص:
، ص 1درر احلكام شرح جملة األحكام، ج علي حيدر: .265-252م، ص ص1991-1412، 2دار القلم، دمشق، ط

وما بعدها. فاضل شاكر النعيمي:املرجع السابق،  165النظريات الفقهية، مرجع سابق، صفتحي الدريين:  .33-31ص
  وما بعدها. 189حممد حمي الدين إبراهيم حممد سليم: املرجع السابق، ص بعدها. وما 48ص
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تعترب هذه القاعدة أصل عظيم من أصول الشرع؛ ومعظم الرخص منبثقة عنه، بل من و
على رفع احلرج  إن األدلةعائم اليت يقوم عليها صرح الفقه اإلسالمي، يقول اإلمام الشاطيب:" دال

وهذه القاعدة فيها تفسري لألحكام اليت روعي فيها التيسري  ؛)1(يف هذه األمة بلغت مبلغ القطع"
واملرونة، وأن الشريعة مل تكلف الناس مبا ال يستطيعون أو مبا يوقعهم يف احلرج،  وتشمل هذه 

 شك أن ما يلم باملتعاقد القاعدة جماال خصبا لنظرية الظروف الطارئة يف الشريعة اإلسالمية، فال
الذي قام الظرف الطارئ يف جانبه هو نوع من املشقة؛ تتمثل يف الضرر الذي سيلحق به إن هو 

عليه حىت يتخطى  والتسيرياملضي يف موجب العقد، ويف مقابل ذلك جيب الترفق به  لىأُجرب ع
  حلظة العسرة.

وأجلها شأنا يف الفقه اإلسالمي، وهلا تطبيقات هذه القاعدة من أهم القواعد  :الضرر يزال ثانيا:
. )2(واسعة يف خمتلف ااالت الفقهية، وأصلها قوله (صلى اهللا عليه وسلم): " الضرر وال ضرار"
  والضرر إحلاق مفسدة بالغري مطلقا؛ والضرار إحلاق مفسدة بالغري ال على وجه اجلزاء املشروع.

  لَا يضر الرجلُ أَخاه فَينقُصه شيئًا من حقِّه.فَمعنى قَوله لَا ضرر: أَي  قال ابن األثري يف النهاية:"
هلَير عرالِ الضخاره بِإِدرلَى إِضع ازِيهجلَا ي أَي :رالض نعال، مار: فر3("والض(.  

وإقرار الظامل على ظلمه  ،ألن الضرر هو ظلم وغدر والواجب عدم إيقاعهوالضرر يزال    
فتجويز خيار التعيني وخيار الرؤية وخيار النقد وخيار الغنب  ؛فيجب إزالته ،حرام وممنوع أيضا

والتغرير ورد املبيع خبيار الشرط واحلجر والشفعة وتضمني املال املتلف للمتلف واإلجبار على 
كما جيب أال يضره من يف معامالته ، فاإلنسان قسمة األموال املشتركة إمنا هو بقصد إزالة الضرر

، يتعامل معه أو يتسبب يف ذلك، جيب أن يكون هو كذلك حريصا أال يتسبب يف اإلضرار به
وبعبارة أخرى جيب على كل من املتعاقدين أن يكون حريصا على حتصيل مصلحته من العقد دون 

    أن يضر اآلخر.
                                                 

  .520، ص1أبو إسحاق الشاطيب: املوافقات، مرجع سابق،ج -) 1(
  .133، أنظر ص:سبق خترجيه -) 2(
  .81، ص:3ابن األثري: النهاية يف غريب احلديث، مرجع سابق، ج)  3(
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وضيق شديدين لو استمر تنفيذ ونشوء الظرف الطارئ الشك أنه يوقع املدين يف حرج 
العقد حبسب ما اشتمل عليه، لذا جيب األخذ ذه القاعدة وإزالة الضرر واإلرهاق عن الطرف 

  املتضرر إىل درجة يصري معها تنفيذ االلتزام العقدي مقبوال.
اعتنائه اهتم الشارع سبحانه وتعاىل باملنهيات أكثر من  ثالثا: درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل:

باملأمورات نظرا لكثرة املفاسد اليت تترتب على اإلتيان باملنهي عنه، ونتيجة لذلك إذا اجتمع يف 
األمر الواحد مصلحة ومفسدة، فتقدم درء هذه املفسدة على جلب تلك املصلحة، ودليل ذلك 

، وإِذَا نهيتكُم ه ما استطَعتمأْتوا منإِذَا أَمرتكُم بِشيٍء فَ « حديث الرسول (صلى اهللا عليه وسلم):
  .)1( »فَدعوه ،عن شيٍء

تطبيقا لذلك على نظرية الظروف الطارئة، جند أن هناك مصلحتان متعارضتان؛ مصلحة 
الدائن يف احلصول على حقه من املدين ومصلحة األخري يف أن يناله شيء من التخفيف يوازي ما 

  صادفه من مشقة.
وإذا نظرنا لكلتا املصلحتني، جند أنه يف مقابل حتصيل املصلحة للدائن سيحل باملدين ضرر مل 
يستحقه بالعقد، فضال عن أن حجم هذا الضرر كبري، إذ أنه يتمثل يف خسارة فادحة وإهدار 
 ألمواله مما قد جيره إىل اإلفالس وإلرهاق الشديد، مما ينتج عنه أن تصري املصلحة يف الواقع إىل

  أمام املفسدة اليت ستحل باملدين.مفسدة، فوجب إزاء ذلك التضحية مبصلحة الدائن اليت تتضاءل 
فإذا متثل الظرف الطارئ يف عذر قام يف جانب املستأجر حيول دون املضي يف موجب العقد،  وعليه

عقد وجيعل من اإلصرار على ضرورة تنفيذ التزامه بضرر مل يستحقه بالعقد، فأن الواجب فسخ 
  اإلجارة درءا لتلك املفسدة. 

وإذا تقلبت قيمة النقود، فإن الضرر قد حيل يف جانب املشتري إذا ارتفعت قيمة النقد الذي 
التزم الوفاء به، وعلى العكس حيل الضرر بالبائع إذا اخنفضت قيمة النقد الذي يستويف به حقه من 

يف إجبار املشتري على الوفاء بالنقد املرتفع املشتري، وأيا كان موضع الضرر، فإنه جيب إزالته ألن 

                                                 

  .2468. احلديث رقم:اإلمام مسلم يف الصحيح، كتاب الْحج،  باب فَرضِ الْحج مرةً في الْعمرِ )أخرجه 1(
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القيمة إضرارا به يتمثل يف أنه سيويف بقدر يزيد عن املتفق عليه من حيث القيمة، وكذلك األمر 
بالنسبة للبائع فإنه سيضار إن هو أجرب على قبول الوفاء بنقد اخنفضت قيمته، وتلك هي املفسدة 

  بعينها، فوجب درؤها. 
لقواعد الفقهية اليت ميكن االستدالل منها معظمها متفرع عن هذه القواعد هناك العديد من ا

املذكورة، منها:الضرورات تبيح احملظورات، الضرر األشد يزال بالضرر األخف، الضرورة تقدر 
  بقدرها، إذا ضاق األمر اتسع، الضرر يدفع بقدر اإلمكان.   

اإلسالمية تضمنت أحكام الظروف خالصة ما تقدم هو أن القواعد الكلية يف الشريعة 
الطارئة كما ينظمها القانون الوضعي، وإن كانت هذه القواعد أكثر مشوال، وأوسع مدى، حبيث 
متنح املتعاقد محاية أوىف، مما قد يلحق به من أضرار بسبب تغري الظروف، فهي ال تكتفي بأن يكون 

د، كما أن تطبيق تلك القواعد، ال الظرف عاما بل تدخل يف اعتبارها الظروف اخلاصة باملتعاق
يقتصر على منح القاضي سلطة تعديل العقد فحسب بل تصل إىل منحه حق فسخ العقد إذا استلزم 

كأثر لتطبيق نظرية الظروف  )1(رفع الضرر ذلك، وهو اجلزاء الذي تأخذ به بعض القوانني الوضعية
  الطارئة.

   

                                                 

) مشار عند: 1467) وكذلك القانون املدين اإليطايل يف نص املادة (269ومنها القانون البولوين يف نص املادة ( -) 1(
  .649-648،  ص: 2السنهوري: الوسيط، مرجع سابق، ج
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  ومنح نظرة امليسرة اجلزائية القاضي يف تعديل الشرط سلط :الفصل الثاين
هر احلرية التعاقدية اليت تفاقي برز يف العقود كمظهر من مظاالشرط اجلزائي أو التعويض اال

"فالعقد شريعة  ،وأوجبت احترامها على الكافة ،التشريعات املدنية احلديثةكفلتها خمتلف 
  املتعاقدين".

لغرض عدم  ،فقد حيتاط الطرفان يف اتفاقهما املنشئ لاللتزام األصلي ،وكنتيجة هلذه احلرية
حبيث يسبب ضررا  ،أو تنفيذه على غري النحو املتفق عليه ،التأخر فيه أوقيام أحدمها بتنفيذ التزامه 

للمتعاقد اآلخر، فهو اتفاق على تعويض ضرر مل يقع بعد، فإذا وقع اخلطأ وترتب عليه ضرر 
املطلوبة، استحق املشترط التعويض الذي  ىن مستوفيا جلميع الشروط األخربالطرف اآلخر وكا

سبق االتفاق عليه؛ لكن قد يصل هذا التعويض لدرجة من الغلو ال تتناسب مع الضرر الذي حلق 
، هذا إلعادة التوازن بني املتعاقدين بتخفيف الشرط اجلزائيالقاضي  خلدبالطرف املشترط، وهنا يت

يف الفقه اإلسالمي فيثور التساؤل هل هناك ما يكفل ويضمن تنفيذ العقد على  يف القانون، أما
م العقدي، مبعىن هل عرف الفقه النحو املتفق عليه، وهل هناك ضمان عن اإلخالل بااللتزا

  .مي مثل هذا الشرطاإلسال
فنجد أن أغلب املعامالت اليت تتم بني  ؛يتعلق باألجل هذا فيما خيص الشرط اجلزائي، أما ما

األشخاص تكون منجزة، ومع ذلك قد تكون االلتزامات اليت تتضمنها بعض هذه املعامالت 
مؤجلة، وللزمان شأن يف تنفيذها، وكثريا ما يلجأ األفراد هلذا النوع من املعاملة خاصة يف عصرنا 

تم على األفراد الدخول يف معامالت يراعى نتيجة التطور وازدياد حاجيات اإلنسان، مما حياحلاضر 
فيها صفة األجل، حيث توىف االلتزامات املتقابلة ضمن هذا اإلطار الزماين احملدد يف العقد، لكن 
حيدث وأن يتخلف املدين يف أداء ما عليه ضمن األجل لظرف خاص به، بقدر القاضي أنه مربر 

هذا ما سأتناوله يف هذا الفصل نظرة امليسرة؛  حبيث يعدل األجل ومينح له فيمنح له فرصة للوفاء
  .يف القانون  الشرط اجلزائي تعديلسلطة القاضي يف األول: املبحث :اآلتية حثااملب من خالل

  .موقف الفقه اإلسالمي من الشرط اجلزائي وسلطة القاضي جتاههملبحث الثاين:ا  
  .الثالث:سلطة القاضي يف تعديل األجل ومنح نظرة امليسرة املبحث  
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  الشرط اجلزائي يف القانون تعديلاملبحث األول: سلطة القاضي يف 
 - االلتزامات األصليةإضافة إىل -  عادة مايعمد املتعاقدان إىل تضمني اتفاقاما وتعاقداما

يتحمل به الطرف الذي يقع  سواء حني التعاقد أو يف وقت الحق اتفاقا على تعويض مقدر سلفا
  ا من شروط اتفاقهما األصلي.هذا االتفاق اإلضايف يعترب شرط ،منه هذا اإلخالل

ولذا يسمى  ،الناشئة عنه بااللتزاماتحيدد جزاء اإلخالل فإذا أخل أحد املتعاقدين بالتزامه 
وديده  ،بالتزامه ذير امللتزم من اإلخاللدف إىل حتيه األحوالفهو يف أغلب  ؛"الشرط اجلزائي"

ذلك أن "اجلزاء "  املشترط  ،ويف موعده ،باجلزاء الشديد املشترط حلمله على احلرص على الوفاء
، وهنا ميكن للطرف املتضرر من هذا )1(بل يقدر تقديرا جزافيا ،ال يقدر قياسا على ضرر معني
  القاضي إلعادة تقدير التعويض مبا يتناسب مع الضرر.الشرط املبالغ فيه أن يلجأ إىل 

  زائياملطلب األول: مفهوم الشرط اجل
مث إيراد التعريف االصطالحي متضمنا  ،مفهوم الشرط اجلزائي من خالل تعريفه لغويا أبني 

، وأخريا الطبيعة القانونية للشرط لهتنظيم املشرع اجلزائري  كيفية مث، شريعيا وفقهياا تتعريف
  اجلزائي.

  الفرع األول: تعريف الشرط اجلزائي
  أوال: التعريف اللغوي:

 على العلم باب من كان فما ،ةوعالم علمٍ على يدل لغة الشرط كلمة معىن أصل إن

   عالمة فهو العقود، باب يف مبفهومه الشرط ه:ومن اللغة؛ يف طرش فهو عليه، العالمة أو الشيء
  
  

                                                 

  .57-56ص ، 1981،دار النهضة العربية الكتاب الثاين، أحكام االلتزام،النظرية العامة لاللتزام،  مجيل الشرقاوي،  -) 1(
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 على الشروط وتطلق يجريانه، الذي العقد يف هاما منهما كلٌّ يراه ما على املتعاقدان جيعلها

  .)1()التوثق على دالة عالمات انهأل( الصكوك
 قولوالشرط له عدة معان يف اللغة، والذي يعنينا هنا الشرط مبعىن إلزام الشيء والتزامه، ومنه 

 يف املذكور م ماإللزا هذا إن، )2("وحنوه البيع يف والتزامه الشيء إلزام الشرط" :الفريوزآبادي
 إجراء يف منهما كل رضا عالمة فهي طرف، كل حيددها أشياء يف يتمثل إمنا الفريوزآبادي، تعريف

  .العقد
  ثانيا: التعريف االصطالحي:

 غايته فالتنفيذ التعويض، بطريق التنفيذ: عنوان حتت القانون يف اجلزائي الشرط يبحث

  .اجلزائي الشرط حمور هو فالتعويض هذا وعلى البديلة؛ غايته هو التعويض أن غري األصلية،
 التنفيذ إىل عدم به يؤدي خطأ اَملدين من حيصل قد أنه من ناشئ التعويض بطريق والتنفيذ

التجأ  هذا، من شيء وقع فإذا املواصفات، من عليه اتفق مبا اإلخالل إىل تأخريه،أو إىل أو العيين
   .التعويض بطريق التنفيذ طلب إىل الدائن

صطلح تعبريات وتسميات عديدة منها ولقد أطلق الفقه والقانون والقضاء على هذا امل
 والتعويضات، التعاقدي اجلزاء االتفاقي، اجلزاءتفاقي، الشرط اجلزائي، البند اجلزائي، التعويض اال

والقانون والقضاء، ألا تشري بصفة لكن عبارة الشرط اجلزائي حظيت بتفضيل الفقه ؛ اجلزائية
  .)3(عامة إىل كل شرط مضاف إىل العقد أو إىل التصرف القانوين الصادر من جانب واحد

                                                 

  .869الفريوز آبادي: القاموس احمليط، مرجع سابق، ص -) 1(
مؤسسة الرسالة، ، املصريحممد  -أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين: الكليات، حتقيق: عدنان درويش ، الكفوي -) 2(

  .529بريوت، دط، دت، ص
. حسين حممد جاد الرب: التعويض االتفاقي عن عدم تنفيذ االلتزام 54ص عبد احملسن سعد الرويشد: املرجع السابق، -) 3(

، 2006، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، ط-دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي–أو التاخر فيه 
  .10ص:
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  تشريعية، وأخرى فقهية: عرف تعريفات عديدة، منها تعريفات ولقد

يطلق هذا التعريف على ما تورده النصوص القانونية عندما يرى املشرع  :تشريعيالتعريف ال-1
بناء القانوين الذي يفرضه على الناس، بالرغم من أن التعاريف ليست مهمة أن يعرف بنفسه ال

  املشرع األوىل.
التشريعات اليت أوردت تعريفا للشرط اجلزائي جند املشرع الفرنسي، حيث عرفه يف من بني 
  من القانون املدين الفرنسي. )1229، 1226(نص املاد تني :

" الشرط اجلزائي هو الشرط الذي مبوجبه يتعهد  على:ترمجتها إىل العربية  يف  1226 نصت املادة:
  التنفيذ" مضمانا لتنفيذ اتفاق بتقدمي شيء يف حالة عد أحد األشخاص

فقد عرفت الشرط اجلزائي بأنه: "تعويض الدائن عن األضرار اليت  يف ترمجتها 1229أما املادة 
  األصلي .تلحقه من جراء عدم تنفيذ االلتزام 

  باألصل واجلزاء ما مل مين الشرط مقررا رد التأخري".وال ميكنه أن يطالب يف نفس الوقت 
 ؛قصايعترب نا أخرىهذين التعريفني أن األول تعريف عام من جهة، ومن جهة  علىيالحظ 

التنفيذ رغم شيوع األخذ  ، وأمهل حالة الشرط اجلزائي املتفق للتأخري يفإذا اقتصر على عدم التنفيذ
  .)1(فال يكشف إال القليل عن جوهر وطبيعة الشرط اجلزائي أما التعريف الثاينبه فيها، 

أما املشرع اجلزائري فلم يعمد إىل وضع تعريف للشرط اجلزائي، وإمنا نظم أحكامه من 
  .قانون مدين)  185ـ184-183(خالل نصوص املواد:

  أذكر منها: ةتعاريف خمتلف الشرط اجلزائي عرف :التعريف الفقهي- 2
  

                                                 

)1 (- Jacques flour ,Jean-Luc Aubert,Eric Savaux: Les obligation-3.Le rapport d obligation,ed 

dalloz,2 édition ,2001,p:152 .  جناري عبد اهللا: الشرط اجلزائي يف القانون املدين اجلزائري (دراسة مقارنة)، حبث .
للحصول على درجة املاجستري يف العقود واملسؤولية، إشراف:الدكتور حبيب إبراهيم اخلليلي، معهد احلقوق والعلوم اإلدارية، 

  .48-47عبد احملسن سعد الرويشد: املرجع السابق، ص. 7-6جامعة اجلزائر، ص
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اتفاق بني متعاقدين على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن " عرفه الدكتور السنهوري بأنه: -
إذا مل يقم املدين بالتزامه، وهذا هو التعويض عن عدم التنفيذ أو على مقدار التعويض الذي 

  .)1(التزامه وهذا هو التعويض عن التأخرييستحقه الدائن إذا تأخر املدين يف تنفيذ 
اتفاق يقدر فيه املتعاقدان سلفا التعويض الذي يستحقه الدائن  " عرفه الدكتور أنور سلطان بأنه: -

  .)2("إذا مل ينفذ املدين التزامه أو تأخر يف تنفيذه
الدكتور صربي السعدي بأنه: "االتفاق مقدما على تقدير التعويض الذي يستحقه الدائن  وعرفه -

  .)3("خالل عدم التنفيذ أو التأخر فيهإذا أخل املدين مستقبال بالتزامه، سواء كان هذا اإل
كون التعويض ليس املهمة الوحيدة اليت يقوم ا الشرط اجلزائي،  نتقد هذه التعاريفوت

أو التأخر فيه، لذلك أوافق التعريف الذي أورده  عدم التنفيذفهناك مهمة العقوبة اخلاصة له عند 
"اتفاق تابع حيدد مبوجبه الطرفان مسبقا  حيث عرفه بكونه: ،الدكتور عبد احملسن سعد الرويشد

  .)4(ند عدم التنفيذ أو التأخر فيه"التعويض أو العقوبة ع
  الفرع الثاين: تنظيم املشرع اجلزائري للشرط اجلزائي

هـ 1395رمضان20املؤرخ يف: 58-75نظم املشرع اجلزائري الشرط اجلزائي يف األمر :
-183 :املتضمن القانون املدين اجلزائري، بثالثة نصوص، وهي املواد1975سبتمرب  26،املوافق لـ: 

  ،كما يلي: 185ـ184
تفاق مقدما على تقدير التعويض املستحق من القانون املدين جواز اال 183_ تضمنت املادة: 

وتنص  تفاقي أو الشرط اجلزائي،زاماته، وهو املعروف بالتعويض االللدائن حال إخالل املدين بالت

                                                 

  .851، ص2عبد الرزاق أمحد السنهوري: الوسيط، مرجع سابق، ج -) 1(
، 2005أنور سلطان: النظرية العامة لاللتزام (أحكام االلتزام)، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، دط،  -) 2(

  .173ص
، دار الكتاب -دراسة مقارنة يف القوانني العربيةأحكام االلتزام  –حممد صربي السعدي:النظرية العامة لاللتزامات  -) 3(

  .77م، ص2004هـ/1424احلديث، القاهرة، دط، 
  .52ص عبد احملسن سعد الرويشد: املرجع السابق، -) 4(
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عقد أو يف اتفاق املادة على:" جيوز للمتعاقدين أن حيددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها يف ال
  ."181إىل 176الحق، وتطبق يف هذه احلالة أحكام املواد 

_ وملا كان الشرط اجلزائي خيضع يف استحقاقه لشروط املسؤولية املدنية، فقد أبقى املشرع على 
ركن الضرر فال حيكم بالتعويض إذا أثبت املدين أن الدائن مل يلحقه اي ضرر، وهو ما نصت عليه 

ال يكون التعويض احملدد يف االتفاق مستحقا إذا أثبت املدين أن يف فقرا األوىل:" 184املادة: 
  الدائن مل يلحقه ضرر."

وخبصوص سلطة القاضي إزاء الشرط اجلزائي نصت الفقرة الثانية من نفس املادة على  سلطة _
ت املدين أن يف انقاص قيمة التعويض: " وجيوز للقاضي أن خيفض مبلغ التعويض إذا أثب القاضي

  . التقدير كان مفرطا أو  أن االلتزام األصلي قد نفذ يف جزء منه
: على أنه "إذا جاوز 185_أما سلطة القاضي يف زيادة التعويض املتفق عليه، فقد نصت املادة 

الضرر قيمة التعويض احملدد يف اإلتفاق فال جيوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إال إذا 
    املدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما".أثبت أن 

  الفرع الثالث:طبيعة الشرط اجلزائي
 لتسهم صورته، تكتمل الطبيعة هذه على بناًء إذ مهمة، اجلزائي الشرط طبيعة عن البحث

 ديد،ته إنه وآخر عقوبة، إنه قائل بني طبيعته حتديد يف القانونيون اختلف وقد حتديد أحكامه؛ يف

 أخرى؛ أقوال ومثة اتفاق؛ جمرد بأنه وصفه من و تأمني، عقد إنه قال من تعويض، ومثة إنه وثالث
  .تعويضا يكون أن أو عقوبة، يكون أن بني طبيعته يف األقوال أهم تدور هذا، وتكاد

  .)1(تعويضية طبيعة ذو اجلزائي الشرط أن يرجح أنه السنهوري الدكتور كالم من ويظهر

                                                 

نظرية  . عبد السميع عبد الوهاب أبو اخلري:865، ص2عبد الرزاق أمحد السنهوري: الوسيط، مرجع سابق، ج -) 1(
(أحكام االلتزام)، دار أبو اد للطباعة، القاهرة،دط،  -دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي–املدين املصري االلتزام يف القانون 

. عبد احملسن سعد الرويشد : 80. حممد صربي السعدي: أحكام االلتزام، مرجع سابق، ص126م، ص:2006هـ/1427
  وما بعدها. 74ص املرجع السابق،
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 وتنتهي تعويضية، اتفاقية تبدأ اجلزائي الشرط طبيعة أن :املسألة يف األظهر أنه يل يبدو والذي

 حتقق؛ ضرر عن التعويض أجل من باالتفاق التهديد استخدام إىل هادفة ،ديديه ا اتفاقيةنهبكو

 يف احلرة اإلرادة سلطان عن صادرة انهكو إن الطبيعةّ؛ ثالثية لتنتهي ثنائية الطبيعة تبدأ ذابه فهي
 اية،نهو بداية تعويضي مقصد ذات انهوكو اتفاقية؛ تكون بأن هلا والشروط يسمح العقود إنشاء

 عنده نفسي نزوعٍ مع ديدها،ته حتت واقعا اُملخلّ وكون اجلانب تعويضية؛ بوصفها هلا يسمح

 املطاف ايةنه يف يالبسها أنه غري ديدية؛تها نهبأ النهاية يف بوصفها يسمح آثارها، من للتخلص

  .ابه اإللزام مت إذا العقوبة، وصف
  شروط استحقاق الشرط اجلزائياملطلب الثاين: 

توافر الشروط العامة يف املسؤلية املدنية يشترط املشرع اجلزائري لتطبيق الشرط اجلزائي  
هي وجود خطأ من املدين، وضرر يصيب الدائن، وعالقة سببني ما بني اخلطأ والضرر، وإعذار و

ق م  182هي أيضا شروط استحقاق الشرط اجلزائي، وقد أشارت إىل ذلك املادة (املدين، فهذه 
ن إق م ج) هي اليت تنظم شروط املسؤولية، وعليه ف183، وإن النصوص الواردة يف املادة()ج

   . املناسب القاضي يبدأ عمله ببجث توافر هذه الشروط قبل التدخل إلجراء التعديل
  شرط اخلطأ :ألولاالفرع 

على أن الشرط اجلزائي تعويض أنه ال يستحق إال إذا كان عدم التنفيذ أو اإلخالل به  يترتب
وعلى الدائن إثبات هذا  ،والغالب أن يكون هذا اخلطأ خطأ عقديا ،نتيجة خطأ صادر من املدين

 اخلطأ، إال إذا كان االلتزام العقدي الذي قصد املدين الوفاء به التزاما بتحقيق نتيجة، فيكتفي من
فإن فعل فيفترض اخلطأ يف جانب املدين ويكون على األخري إذا أراد  ،الدائن بإثبات عدم حتققها

فإذا ختلف اخلطأ فال حمل ألعمال  ؛نفي املسؤولية عن نفسه إقامة الدليل على وجود السبب األجنيب
  .)1(الشرط اجلزائي، حيث أنه تقدير للتعويض ومل يستحق األخري النتفاء اخلطأ

                                                 

، 2. عبد الرزاق أمحد السنهوري: الوسيط، مرجع سابق، ج174، مرجع سابق، صأحكام االلتزام :أنور سلطان -) 1(
  وما بعدها. 82وما بعدها. حممد صربي السعدي: أحكام االلتزام، مرجع سابق، ص 855ص
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  شرط الضرر :الفرع الثاين

ذلك  ،وال يستحق الشرط اجلزائي إذا مل يترتب على عدم التنفيذ أو التأخري فيه ضرر بالدائن
وال حمل  يوجد ضرر مل يكن التعويض مستحقا أن الضرر من أركان استحقاق التعويض، فإذا مل

) من القانون  184/1( وهذا ما نصت عليه صراحة املادة ،عمال الشرط اجلزائي يف هذه احلالةإل
مستحقا إذا أثبت املدين أن الدائن مل  احملدد يف اإلتفاق ال يكون التعويض: "بقوهلا اجلزائري املدين

ال خيلو من   - بالنسبة لركن الضرر –أن الشرط اجلزائي لنص؛ ويالحظ من هذا ايلحقه أي ضرر"
فال  تعاقدين، ولذلك يعد الضرر مفترضافوجود هذا الشرط جيعل الضرر واقعا يف تقدير امل ،فائدة

يكلف الدائن بإثباته، وإمنا على املدين أن يثبت عدم حتقق الضرر حىت يتخلص من الشرط اجلزائي. 
إال أنه ينقل عبء اإلثبات يف خصوص  اجلزائي وإن مل يستبعد ركن الضررومفاد ذلك أن الشرط 

  .)1(هذا الركن من الدائن إىل املدين
  القة السببية: عالفرع الثالث

ال يكتفي القاضي عند حبثه يف الشروط الالزمة لتطبيق أحكام الشرط اجلزائي املقررة قانونا، 
واليت تتتيح له التدخل يف تعديل مضمونه أو إائه بثبوت خطأ املدين وبثبوت أن ضررا حلق 

توافرت عالقة السببية بالدائن، أي أن حتقق اخلطأ والضرر ال يكفي ألعمال الشرط اجلزائي إال إذا 
وقد سبق القول أن اخلطأ بدون ضرر  حبيث يكون الضرر متولدا عن هذا اخلطأ ونتيجة له، بينهما،

أما إذا أنتفت هذه العالقة بأن كان الضرر الالحق بالدائن مل ينشأ  ال يترتب عليه قيام املسؤولية،
هناك سبب أجنيب عن املدين هو  نتيجة ثبوت خطأ من املدين فإن املسؤولية ال تقوم كان يكون

والسبب األجنيب قد يتمثل يف القوة القاهرة أو  ؛الذي أدى إىل حدوث  الضرر الذي حلق الدائن
فإذا كان عدم التنفيذ أو التأخري فيه ناجتا  وقد يكون فعل الغري أو فعل الدائن، احلادث الفجائي،

  عن أحد هذه األسباب أو انتفت بأن كان الضرر غري مباشر أو كان يف املسؤولية العقدية مباشرا 

                                                 

  وما بعدها. 121. جناري عبد اهللا: املرجع السابق، ص 858-856، ص 2الوسيط، مرجع سابق، ج :السنهوري -) 1(
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فال حمل إذن ألعمال  وال يستحق التعويض، فعند ذلك ال تتحقق املسؤولية، ولكنه غري متوقع،
يف عدم تنفيذه للعمل املتفق عليه يف عقد املقاولة يف الشرط اجلزائي،كما لو ثبت املقاول أن السبب 

ويشترط يف هذه ، املوعد احملدد يرجع للقيام حرب أو حدوث صاعقة أو حريق أو غري ذلك
  .)1(وال ميكن درء  نتائجها األحداث ال أن تكون غري متوقعة احلصول،

  
  

  عذارشرط اإل: رابع الفرع ال
كافة األحوال  عذار الستحقاق الشرط اجلزائي يفإلجيب افإنه  باإلضافة إىل األركان السابقة

فيها ذلك  يف احلاالت اليت جيب إعذار مدينهفإذا مل يقم الدائن ب ،)2(فيها القانون ذلك بيوجاليت 
ال يتضمن إعفاء من وجوب  فاق على الشرط اجلزائيفمجرد االت تفاقي،فال استحقاق للتعويض اال

أو على  دم اإلعذار أن يكون الدائن راضياذلك أنه يفترض مع ع؛ فيهعذار يف احلاالت الواجبة اإل
  .)3(األقل متساحما يف تأخره أو يعترب قرينة على عدم وجود ضرر يصيبه من جراء التأخري يف التنفيذ

ومن خالل سلطته التقديرية أن يبحث  بق من شروط، فإنه جيب على القاضيبناء على ماس
قة السببية بينهما، ويضاف إىل ذلك ما إذا كان الدائن قد أعذر يف كل من اخلطأ والضرر وعال

املدين بضرورة التنفيذ، وإزاء كل عنصر من هذه العناصر يقوم بتقديره سواء كان ذلك موضوعيا 
فإن  جد الشرط اجلزائي يف العقد وحتققأو ذاتيا حىت يصل إىل مضمون الشرط اجلزائي، وأنه مىت و

                                                 

وما  211ص . عبد احملسن سعد الرويشد: املرجع السابق،175أحكام االلتزام، املرجع السابق، ص :اننور سلطأ -) 1(
  .178بعدها. حسين حممد جاد الرب: املرجع السابق، ص

ق م ج أنه:" ال يستحق التعويض إال  179، وتنص املادة:ق م ج 181إىل : 179نظم املشرع اإلعذار يف املواد من  -) 2(
  املدين مامل يوجد نص خمالف لذلك".بعد إعذار 

-859، ص 2. السنهوري، الوسيط، مرجع سابق، ج85حممد صربي السعدي: أحكام االلتزام، مرجع سابق، ص -) 3(
860 .  
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يف تقدير املتعاقدين، وعليه مبقتضى ذلك أن حيكم بالتعويض املقرر يف  معىن ذلك أن الضرر قائم
  .)1(الشرط اجلزائي، واحلكم بالتعويض إمنا هو حكم بتعويض مقدار ارتضاه مقدما بنفسه

   مظاهر سلطة القاضي يف تعديل الشرط اجلزائياملطلب الثالث: 
أساسية تقوم عليها مسؤولية املدين إذا ما انتهى القاضي إىل توافر الشروط السابقة كعناصر 

 التدخل بالتعديل للشرط اجلزائي يف صورة اإلنقاص من مبلغ الشرط أو الزيادة يف فإنه يتقرر حقه
فتترتب على عدم توافر تلك  ،اء للشرط اجلزائي أو عدم احلكم بهأما سلطته املتمثلة يف انتف ،فيه

  الشروط أو بعضها.
) وما يستفاد من القواعد العامة اليت حتكم التعويض ق م ج 184( :املادة من خالل نص

دون تغيري إذا رأى أن التعويض  يتضح أن األصل أن حيكم القاضي بالتعويض اإلتفاقي ،اإلتفاقي
الشرط اجلزائي وأن للمحكمة سلطة تقديرية يف تعديل مقدار  ،مساويا للضرر الذي أصاب الدائن

  إذا تبني خالف ذلك.
مظاهر السلطة التقديرية للقاضي يف تعديل التعويض اإلتفاقي بإلغائه أو ختفيضه  وميكن إمجال

، إذ أا من النظام خاص باتفاقوهذه السلطة املمنوحة للقاضي ال جيوز حرمانه منها  ،أو زيادته
  .جزائريمدين  )184/3(املادة:  العام

فقد  ،اإلتفاقي(إلغاء الشرط اجلزائي)وهي عدم احلكم بالتعويض  ،أما بالنسبة للحالة األوىل
   .ةأا ختص خالة ختلف شرط من الشروط السابق أوضحنا سابقا

  :نه جيوز للقاضيإأما مابقي من حاالت ووفقا للقانون املدين اجلزائري ف
ختفيض الشرط اجلزائي؛ واحلاالت اليت خيفض فيها القاضي الشرط اجلزائي تتمثل يف  _

  لاللتزام.عند التنفيذ اجلزئي  - أو: عندما يكون الشرط اجلزائي مفرطا . - حالتني مها:
  

                                                 

  . 870نفس املرجع، ص: السنهوري -) 1(
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 خطأ_ زيادة الشرط اجلزائي، وذلك يف حالة واحدة وهي: حالة ارتكاب املدين غشا أو 
  وسأتناول تناول هذه احلاالت يف فرعني:جسيما، 

  ىل درجة كبرية.الفرع األول: احلالة اليت يكون فيها الشرط اجلزائي مرتفعا أو منخفضا إ
  األصلي قد نفذ يف جزء منه.  االلتزامالفرع الثاين : احلالة اليت يكون فيها 

  كبريةالشرط اجلزائي مرتفعا أو منخفضا إىل درجة  حالة كونيف  سلطة القاضيالفرع األول:
سلطة القاضي يف احلالة استجابة لعدة مربرات، كما تتطلب ممارستها عددا من  تقررت

   )1( الضوابط فيما يلي: وهذهالضوابط،  أستعرض تلك املربرات 
  أوال: مربرات التعديل

إذا كان الشرط اجلزائي مرتفعا أو منخفضا إىل درجة كبرية، فإن سلطة القاضي يف ختفيضه 
بني إفراط  يف عدد من احلجج اليت وجدت يف هذه السلطة احلل األمثلأو زيادته جتد ما يربرها 

    )2( وأوجز أهم هذه احلجج فيما يلي: وتفريط نظام التعويض االتفاقي، مبدأ الثبات
روح العدالة تأىب اإلذعان إىل التحديد اجلائر للشرط اجلزائي، سواء كان مرتفعا بدرجة  إن-1

  .)3(كبرية أو منخفضا، فكال التقديرين قد يلحقان ضررا بالغا بأحد املتعاقدين
نه يكون مبثابة ديد مايل أو غرامة ديدية  إإىل درجة كبرية، ف الشرط اجلزائي إذا كان مرتفعا- 2

حلمل املدين على الوفاء، وعندئذ جيب أن يأخذ حكم الغرامة التهديدية من حيث إعادة النظر يف 
 ألنقدر ما حيكم به على املدين من تعويض وفقا للقواعد العامة، وإذا مل يسمح بإعادة النظر هذه 

  .)4(ميكن عادة أن يصبح أثقل من التهديد ،كوسيلة ديدالشرط اجلزائي بالنظر لدوره املشروع 

                                                 

. عبد 871ص، 2ج الوسيط، مرجع سابق،: السنهوري وما بعدها، 356حممد علي اخلطيب: املرجع السابق، ص -) 1(
وما بعدها. حسين حممد  78وما بعدها. محيد بن شنييت: املرجع السابق، ص 375ص احملسن سعد الرويشد: املرجع السابق،

  .وما بعدها 191املرجع السابق، ص  وما بعدها. جناري عبد اهللا: 223جاد الرب: املرجع السابق، ص
  وما بعدها. 79ما بعدها. محيد بن شنييت: املرجع السابق، صو 376ص: عبد احملسن سعد الرويشد: املرجع السابق، -)2(
  .100عبد الفتاح عبد الباقي: املرجع السابق: ص -) 3(
  .377-376عبد احملسن سعد الرويشد : املرجع السابق ،ص -) 4(
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الشرط اجلزائي ليس سببا يف استحقاق التعويض، بل يقتصر على جمرد تقديره مقدما وفقا ملا قام - 3
مبقدار  بني الطرفني وقت االتفاق من اعتبارات وظروف، فإذا اتضح أن الضرر الذي وقع مل يكن

  ديرمها بالتايل كان مرتفعا أو منخفضا إىل درجة كبرية، فإن األمر وأن تق ظن املتعاقدين قبل وقوعه
، وقع فيه املتعاقدان أو نوعا من الضغط وقع على ال خيلو من غلط يف التقدير االقتصادي للضرر

الطرف الضعيف يف العقد فقبل شرطا يعلم مسبقا أنه جمحف، ويف احلالتني يكون الواجب تعديل 
  .)1(الذي يتناسب مع الضرر الشرط اجلزائي إىل احلد

القول بعدم التعديل يف هذه احلالة يدفع إىل النص على شروط جزائية مرتفعة أو منخفضة إىل -4
درجة كبرية، ألن الدائن وهو ال يتوقع من القاضي أية زيادة للجزاء يريد تغطية مركزه من أي 

أي ختفيض للجزاء يريد تغطية ضرر حمتمل الوقوع مهما كان بعيدا، وألن املدين وهو ال يتوقع 
فقط مستبعدا تلك اليت تقبع حتت احتماالت جواز الوقوع مهما كانت أقرب احتماالت الضرر 

  .)2(قوية
خطورة، فهو  أكثرأن الشرط اجلزائي ال يعترب عقدا مثل العقود األخرى، ولكن هو شيء آخر - 5

على الوظيفة القضائية للدولة، وليس له ضماناا، فيصبح حريا  االعتداءخليط يهدف إىل 
اقتضت طبيعة الشرط اجلزائي باعتباره بالتعسف، يقول الدكتور مجيل الشرقاوي يف هذا الصدد: "

اتفاقا على تقدير التعويض أن تكون سلطة القضاء حياله سلطة خاصة ختتلف عن سلطته بالنسبة 
تصر هذه السلطة على تفسريها دون اخلروج عن شروطها إال بصفة عامة، حيث تق لالتفاقات

حيث تكزن شروط تعسفية، ويف أحوال خاصة حددها القانون، أما بالنسبة للشرط اجلزائي أي 
االتفاق مقدما على تقدير التعويض، فالقانون إذ يسمح لألفراد أن يقوموا مقام القضاء يف هذا 

م هنا لسالتقدير، فإنه يلطة واسعة من القضاء متكنه من الرقابة على مدى التزامهم خضع اتفاقا
     )3( لقواعد تقدير التعويض بال مغاالة أو تعسف."

                                                 

  . 875، ص2السنهوري: الوسيط، مرجع سابق، ج -) 1(
  .380عبد احملسن سعد الرويشد : املرجع السابق ،ص -) 2(
  .59مجيل الشرقاوي:أحكام االلتزام،مرجع سابق، ص -) 3(
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خيشى أن حيول كافة عقود املعاوضة إىل عقود احتمالية، إن القول بعدم التعديل يف هذه احلالة - 6
ألن طريقة املبلغ املقطوع ال تتالءم مع عقود املعاوضة، وعلى األخص عندما نتصور أن الضرر 

وعندما نترقب الضرر يف هذه العقود هو ذاك املرتقب عند تنظيم العقد،  االعتباراملأخوذ بعني 
  . )1(لذلك مقطوع غري متناسب مع الضرر ؟ اليوجد مربر، فلماذا نقبل بتقدير وقت االشتراط

 )2(إن من املبادئ املسلم ا يف التعاقد وجوب تنفيذ العقد بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية- 7
فإذا كان الشرط اجلزائي مرتفعا أو منخفضا إىل درجة كبرية، فإنه ليس من حسن النية يف شيء أن 
يطالب الدائن أو املدين حبسب احلالة بتنفيذ الشرط؛ ألن من يطالب بتنفيذه بالرغم مما ينطوي عليه 

له أو يعطي أقل  من تعسف يعترب سيء النية، فهو يدرك أن املطالبة سيترتب عليها أن يأخذ أكثر مما
  . )3(مما عليه وبدرجة كبرية
  :ثانيا: ضوابط التعديل

عدم حتكم القضاة ومغاالم  تضمنأحيطت سلطة القاضي بعدد من الضوابط والقيود اليت 
للطرف الضعيف فرصة  يئيف التعديل، كما تضمن عدم زعزعة الثقة يف العقود املربمة وال 

على مواجهة ما ي؛ وحتديد الضوابط ورسم احلدود مقدما سيعني القاضي التملص من التزامه العقد
النسيب بني أحكام نفس القاضي يف ظروف  االنسجامويساعد على وجود  يعرض له من مشكالت

  .)4( صلحة وما يليق بالعدالةة فيما بينهم، وهذا ما يتفق مع املوأوقات خمتلفة وبني أحكام القضا

                                                 

)1 (-  Samir Tanagho :op,cit, P:174-175.   
"جيب تنفيذ العقد طبقا ملا اشتمل عليه وحبسن  ق م ج، اليت تؤكد هذا املبدأ بقوهلا: 107أنظر الفقرة األوىل من املادة: -) 2(

   نية".
  .972، ص2جالسنهوري: الوسيط، مرجع سابق،  -) 3(
. حسين حممد جاد 80. محيد بن شنييت: املرجع السابق، ص380ص : املرجع السابق،الرويشدعبد احملسن سعد  -) 4(

، د م -دراسات فقهية حديثة–التعزير يف الشريعة اإلسالمية  وما بعدها. عبد العزيز عامر: 223الرب: املرجع السابق، ص:
  .479، ص:1976ن، طبعة 
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ني مها: مىت يكون التدخل من طرف القاضي؟ لإلجابة على تساؤوهذه الضوابط تتمثل يف ا
  وكيف يتم التعديل؟

  ): الدرجة اليت يتدخل فيها القاضي (:احلاالت اليت تبيح التعديل-1
، احملكمة العليا لرقابةتدخل القاضي لتعديل الشرط اجلزائي يرتبط بدرجة معينة، وخيضع 

  وأستعرض ذلك فيما يلي:
 االرتفاعوهي  الشرط اجلزائيترتبط سلطة القاضي يف التعديل بدرجة معينة جيب أن يبلغها 
زاول مهمته يف لي اال مفتوحاإىل درجة كبرية أو االخنفاض إىل درجة كبرية، وعندها جيد القاضي 

عن  على القاضي أن يقوم بعمل مقارنة بني قيم الشرط اجلزائي والضرر الناتج ب؛ فالواجالتعديل
ذا وجد عدم التناسب بينهما مرتفعا أو منخفضا إىل درجة كبرية عمد إعدم التنفيذ أو التأخر فيه، ف

إىل ختفيضه أو زيادته، وال ينبغي أن يقف عند عدم التناسب البسيط، مع التذكري بأنه إذا كان 
يستطيع أن يزيد  القاضي أمام حالة جتاوز الضرر لقيمة التعويض احملدد يف االتفاق، فإن القاضي ل

فيه، إال إذا أثبت أن املدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما، ألن املبدأ العام هو عدم تدخل 
القاضي يف تعديل الشرط اجلزائي للزيادة يف قيمته إذا كان الضرر يزيد عن القيمة احملددة يف 

  .)1(االتفاق
للطرف الضعيف وجيب على القاضي أن يبحث هذا بصرف النظر عن املوقف الشخصي 

         . )2(فال شأن لغناه أو فقره لتحديد أن التعويض االتفاقي مرتفع أو منخفض إىل درجة كبرية
وبذلك أرى أن سلطة القاضي يتضح جماهلا من خالل التفرقة الثالثية للشرط اجلزائي وهي 

  كما يلي:
  ليس هلا حمل. فيهاالشرط اجلزائي املساوي للضرر الذي حل، والدعوى  احلالة األوىل:

                                                 

  .390ص: . عبد احملسن سعد الرويشد: املرجع السابق،101عبد الفتاح عبد الباقي: املرجع السابق، ص  -) 1(
  .224حسين حممد جاد الرب: املرجع السابق، ص -) 2(
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الشرط اجلزائي الذي جياوز أو ينقص عن الضرر الذي حل، وهو ما يوصف بأنه  احلالة الثانية:
  مرتفع أو منخفض دون أن يصل إىل درجة كبرية، وهذا غري قابل للتعديل لعدم توافر مربراته.

ل درجة كبرية، الشرط اجلزائي الذي يرتفع أو ينخفض عن الضرر الذي حل ويص احلالة الثالثة:
  .)1(لذي يشكل جمال التعديل لتوافر مربراتهاوهذا 

  مفرطة:عن الضرر الذي حل ويصل إىل درجة  حالة الشرط اجلزائي الذي يزيد-أ
مبعىن أن مبلغه يزيد كثريا عن  ،تفاقي للتعويض مبالغا فيهاالثبت املدين أن التقدير أإذا 

وعلة هذا االستثناء أنه إذا كان حمل االلتزام ، ختفيضهالضرر الذي أحلق بالدائن جاز للقاضي 
إخفاء فوائد ربوية يتعني فيكون املقصود بالشرط اجلزائي املبالغ فيه  ،األصيل مبلغا من النقود
فقد يكون املقصود من املبالغة  ،أما إذا كان حمل االلتزام من غري النقود، ختفيضها إىل احلد القانوين

ويف هذه احلالة  ،حلمل املدين على عدم اإلخالل بالتزامهيف الشرط اجلزائي أن يكون شرطا ديديا 
ق وفقا مبعىن أنه يكون للقاضي إعادة النظر فيه وتقدير التعويض املستح ؛يأخذ حكم التهديد املايل

فال ميكن تفسري املبالغة فيه إال  ،شرطا ديديا وإذا مل يكن الغرض منه أن يكون ،العامةللقواعد 
أو على أساس ضغط من الدائن محل املدين على  ،على أساس غلط يف التقدير وقع فيه املتعاقدان

الذي  ويف أي من الفرضني يتعني ختفيض الشرط اجلزائي إىل احلد  ،قبول مثل هذا الشرط اجلائر
  .)2(يتناسب والضرر الواقع

ويترتب  ،إثبات املبالغة يف مقدار الشرط اجلزائي على عاتق املدين (املدعي)ويقع عبء 
على ذلك أنه ال يكفي أن يثبت املدين أن التقدير الوارد يف الشطر اجلزائي يزيد على مقدار الضرر 

رية حبيث على مبالغة إىل درجة كب انطوىبل يتعني عليه إثبات أن هذا التقدير قد  ،الذي وقع فعال
ذلك فإن القاضي خيفض مقدار الشرط اجلزائي  فإذا أثبت ،الواقع فعالتناسب مع حجم الضرر ال ي
وال يلزم أن خيفض التعويض إىل احلد الذي يكون مساويا  ،الذي يراه القاضي معقوال احلدإىل 

                                                 

  .874، ص2السنهوري: الوسيط، مرجع سابق، ج -) 1(
حممد صربي  .178سابق، ص:  ام االلتزام، مرجع. أنور سلطان: أحك875-871السنهوري: نفس املرجع، ص:  -) 2(

  .86السعدي: أحكام االلتزام، مرجع سابق، ص
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يف حتديد حجم املبالغة يف التعويض املشروط  ،للضرر. وهذا األمر متروك لسلطة القاضي التقديرية
لكي ال يكون حكمه مشوبا ولكن عليه بيان الدليل على املبالغة  ،فيما يراه مناسبا لتخفيضه أو

  .)1(بالقصور
  :ة الشرط اجلزائي الذي يقل عن الضرر الذي حصل ( حالة زيادة الشرط اجلزائي)لحا-ب

احلالة تعاجل احتمال جتاوز الضرر قيمة الشرط اجلزائي املتفق عليه، والتساؤل املطروح  وهذه
هي الشروط الواجب ا هل جيوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة؟ وإذا كان ذالك جائزا فم

  توافرها؟
ق م ج ) بقوهلا:" إذا جاوز الضرر قيمة التعويض احملدد  185أجابت عن هذين التساؤلني املادة:(

يف االتفاق، فال جيوز للدائن أن يطلب أكثر من هذه القيمة إال إذا أثبت أن املدين ارتكب غشا أو 
، وهو بذلك مل )2(من القانون املدين املصريخطأ جسيما"؛ وهذا النص استمده املشرع اجلزائري 

ختفيض الشرط اجلزائي وزيادته على حد سواء،  للقاضيأصبح جييز يساير املشرع الفرنسي الذي 
  .)3(وجيوز له ذلك من تلقاء نفسه

املدين إال بقيمة  ق م ج) أن الدائن ال يستطيع أن يطالب 185:(وواضح من نص املادة
على ختفيف  واالتفاقالذي يعترب يف هذه احلالة مبثابة ختفيف من املسؤولية،  الشرط اجلزائي
ولذا فإن القاضي الحيكم إال بقيمة الشرط اجلزائي حىت ولو كانت تقل عن  ؛)4(املسؤولية جائز

  الضرر الذي أصاب الدائن. 

                                                 

. عبد السميع عبد الوهاب أبو اخلري: املرجع السابق، ص: 178 أنور سلطان: أحكام االلتزام، مرجع سابق، ص -) 1(
  .83محيد بن شنييت: املرجع السابق، ص .361حممد علي اخلطيب: املرجع السابق، ص .134

    .قانون مدين مصري 225املادة:  -) 2(
  .204. جناري عبد اهللا: املرجع السابق، ص83محيد بن شنييت: املرجع السابق، ص -) 3(
ق م ج بقوهلا:" جيوز اإلتفاق على أن يتحمل املدين تبعة احلادث املفاجئ أو القوة  178نصت على ذلك املادة:  -) 4(

  دين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي..."القاهرة، وكذلك جيوز االتفاق على إعفاء امل
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غري أنه إذا حلق بالدائن ضرر نتيجة غش املدين أو خطئه اجلسيم كما لو تعمد عدم تنفيذ 
وعلى القاضي يف هذه احلالة ، )1(طالالتزامه، فإن االتفاق على التخفيف من املسؤولية يكون با

ثر من كتقدير التعويض وفقا للقواعد العامة، فيحكم بتعويض يتعادل مع الضرر حىت ولو كان أ
الذي يطالب بتعويض أكثر مما هو متفق  –قيمة الشرط اجلزائي، ويف هذه احلالة جيب على الدائن 

    .)2(أن يثبت أن املدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما –عليه يف الشرط اجلزائي 
إىل درجة كبرية، فإن عليه أن يشرح  منخفضإذا قرر القاضي أن الشرط اجلزائي مرتفع أو 

السبب يف أن قيمة اجلزاء املنصوص عليه تبدو له ذه الصفة، وإن مل يفعل فإن هذا احلكم معرض 
  للنقض.

ة للقانون املدين املصري فيما يتعلق بالنصوص اجلوازية جاء يف جمموعة األعمال التحضريي
ومنها نص الشرط اجلزائي :"أن كل النصوص املتعلقة باجلواز ال تعطي للقاضي سلطة تقديرية 
مطلقة، وإمنا تعطيه رخصة بشرط حتقق ظروف معينة، مبعىن أا جتيز للقاضي عمل شيء معني إذا 

ه الرخصة خاضع ملراقبة حمكمة النقض من حيث توافر ما تبينت له شروط معينة، واستعمال هذ
   .)3(الشروط اليت تبيح االستعمال"

  كيفية التعديل:-2
إذا تأكد القاضي أنه أمام شرط جزائي مرتفع إىل درجة كبرية أو منخفض مع وجود غش 

ري ملزم بالقيام أو خطأ جسيم من طرف املدين، فإن له أي يباشر مهمة التعديل، ومع ذلك فإنه غ
ذلك مالئما، فكما أن له أن يقرر بأن تدخله هذا يف حمله وقائم على أساس بذلك، إذا مل ير 

صحيح، فإن له أيضا أن يقرر مهمة هذا التدخل ونتيجته، فالقاضي وهو سيد يف التدخل يبقي 

                                                 

:"...إال ما ينشأ عن غشه أو خطئه اجلسيم، غري أنه جيوز للمدين أن يشترط ق م ج 178/2نصت على ذلك املادة: -) 1(
  إعفاءه من املسؤولية النامجة عن الغش أو اخلطأ اجلسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم يف تنفيذ إلتزامه." 

  .88حممد صربي السعدي: أحكام االلتزام، مرجع سابق، ص -) 2(
   .285ص ص ،2قانون املدين املصري، ج:ية للجمموعة األعمال التحضري -)3(

  .06/12/2011بتاريخ:    http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf املوقع:
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، وعليه فإن القاضي سيدا لتقرير آثار هذا التدخل، وبالعبارة املشهورة: من ميلك األكثر ميلك األقل
  )1( الرفض أو التعديل:: املنخفض أحد املوقفني اآلتيني أويتخذ من تعديل الشرط اجلزائي املرتفع 

  
  
  رفض التعديل:-أ

القاضي ال يقبل تعديل الشرط اجلزائي بناء على طلب الطرف الضعيف إال إذا كان هذا 
جيب أن تكون ذات اعتبار، فإذا  بااللتزاماألخري قد تصرف حبسن نية؛ فاألسباب املفسرة لإلخالل 

كان عدم التنفيذ أو التأخر فيه قد تسبب فيه الطرف الضعيف بسوء نية، فإن ذلك ال يعطيه احلق 
ألن حسن النية قاعدة عامة يمن على تنفيذ مجيع يف االستفادة من سلطة القاضي يف التعديل 

الفرنسية يف إحدى قضاياها بتخفيض الشرط اجلزائي ، وهذا ما ذهبت إليه حمكمة نيس )2(العقود
    . )3( عندما ثبت أن: " املشتري أصدر شيكات بدون رصيد عن القسطني األوليني"

  قبول التعديل:-ب
إذا مل جيد القاضي ما يدفعه إىل أن حيجم عن تعديل الشرط اجلزائي، وقرر أن يعدل من   
  )4( األخذ بواحدة منها ليزاول مهمته يف التعديل: يتعني عليهفإن أمامه أربع نظريات  ،الشروط

   نظرية املالءمة: النظرية األوىل:
الذي حل فعال، وقد أخذت مفاد هذه النظرية أنه جيب على القاضي مبالءمة اجلزاء بالضرر 

، وانتقدت هذه النظرية )2(، وتسود عند جانب من القضاء املصري))1ذه النظرية بعض التشريعات

                                                 

  .401ص عبد احملسن سعد الرويشد: املرجع السابق، -) 1(
ق م ج، اليت  107الفقرة األوىل من املادة: ق م ج، ماهي إال تطبيق للقواعد العامة املنصوص عليها يف 185املادة: -) 2(

   تؤكد هذا املبدأ بقوهلا:"جيب تنفيذ العقد طبقا ملا اشتمل عليه وحبسن نية".
  .227جاد الرب: املرجع السابق، ص . حسين حممد401ص عبد احملسن سعد الرويشد: املرجع السابق، -) 3(
. 228وما بعدها. حسين حممد جاد الرب: املرجع السابق، ص 403عبد احملسن سعد الرويشد: نفس املرجع ،ص -) 4(

  .88-87محيد بن شنييت: املرجع السابق، ص
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للشرط اجلزائي وانتهت إىل حل جعل سلطة القاضي سلطة إبطال وليست  ألغت كل دورا ولك
سلطة تعديل، فإذا جاز للقاضي إنقاص الشرط اجلزائي إىل مستوى الضر، فإن الدائن سيكون يف 

   . )3(ذات الوضع الذي يكون عليه لو مل يشترط شرطا جزائيا
   نظرية التعديل حىت البداية: النظرية الثانية:

وترى أنه على القاضي أن يقوم بتعديل الشرط اجلزائي إىل بداية االرتفاع أو االخنفاض إىل 
 رتفاعالا فهي توجد رابطة بني مبدأ التعديل وحد التعديل، وتفترض أال تشكل فكرة درجة كبرية،

 ذه، ومل تأخذ أو االخنفاض إىل درجة كبرية حدا ملمارسة سلطة التعديل فقط، بل مداه أيضا
  .  النظرية أيا من التشريعات

    نظرية حرية التعديل: النظرية الثالثة:
أن للقاضي أن يعدل الشرط اجلزائي حسب ما يراه، ووفقا ملا يتبني له من خالل  اومفاده

شرع اجلزائري ومنها امل ،))4ا معظم التشريعات أخذت الظروف والوقائع املطروحة عليه ، وقد
  .على أنه:" وجيوز للقاضي أن خيفض مبلغ التعويض..." ق م ج) 184(من خالل نصه يف املادة: 

واألخذ ذه النظرية يصعب التسليم به ملا فيها من إغراء خطري للمحاكم يترتب عنه اختالف 
األحكام وتباين اجلزاءات، وتفتح الباب أمام التحكمات القضائية، وحتول دون حتديد موقف 

، وبالتايل يعوق ا سيشكل عائقا أمام دراسات اجلدوى االقتصاديةمن الشروط اجلزائية، مم القضاء
    .)5(إبرام العقود، وتداول األموال، هذا باإلضافة إىل حتييد آثار الشرط اجلزائي بالكامل

                                                                                                                                                         

:" وجيوز 364/2يف املادة: أخذت ذه النظرية على سبيل املثال يف الدول العربية القانون املدين األردين، حيث نص -) 1(
  للمحكمة يف مجيع األحوال بناء على طلب أحد الطرفني أن تعدل يف هذا االتفاق مبا جيعل التقدير مساويا للضرر" 

فمحكمة استئناف القاهرة ترى أنه: " ينبغي أن تتعادل قيمة الضرر مع قيمة اجلزاء املشروط يف العقد"، أنظر: حسين  -) 2(
  .228املرجع السابق، صجاد الرب: حممد 

  .87محيد بن شنييت: املرجع السابق، ص -) 3(
)، القانون املدين 1152/1( املادة:  )، القانون املدين الفرنسي:224/2املادة:( القانون املدين املصري: -) 4(

  ).226/2)، قانون املوجبات والعقود اللبناين:(170/2العراقي:(
  .407ص ،رجع السابق: املعبد احملسن سعد الرويشد -) 5(
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  نظرية التعديل إىل احلد املناسب:النظرية الرابعة: 

وهو يقوم بتعديل  ترى هذه النظرية أنه يتعني على القاضي أن يقف عند احلد املناسب
 األكثر )2(، وهي يف رأي البعض)1(ويأخذ ذه النظرية بعض القوانني األروبية الشرط اجلزائي،

  كماال واألجدر بالقبول لألسباب التالية:
تقوم على احترام إرادة الطرفني يف تقدير التعويض، فعندما تضع ضابطا يتوقف عنده القاضي يف -

التعسف وتترك الباقي كما أراده الطرفان وقرراه وفيه يعترب املدين قد قبل التعديل، فإا تكتفي مبنع 
به القواعد العامة يف  مقدما أن تزيد مسؤوليته عن اإلخالل بااللتزام عن احلد الذي تقضي

  .   التعويض
حتفظ للشرط اجلزائي دوره الضامن لتنفيذ العقد، فاالرتفاع عن مستوى الضرر هو املقصود -

ط على املدين لتنفيذ التزامه أو عدم التأخر فيه، فالشرط اجلزائي حىت حيدث أثره جيب أصال للضغ
  أن يكون نشطا وقويا ليحفز املدينني على التنفيذ.

  تنفيذ االلتزام األصلي يف جزء منه :الفرع الثاين
قد نفذ يف جزء  يوكان االلتزام األصل ،لضمان التنفيذمشروطا  اجلزائي الشرطإذا كان 

منحت للقاضي هذه السلطة  منه، فإن للقاضي ختفيض الشرط اجلزائي الذي اتفق عليه، وقد
  أحيطت هذه السلطة بعدد من الضوابط.موعة من املربرات، ولتحقيق العدل 

التخفيض الذي يقوم به القاضي عندما ينفذ االلتزام األصلي تنفيذا  أوال:مربرات التخفيض:
  ما يربره فيما يلي من احلجج: جزئيا، جيد

  

                                                 

منه: على القاضي أن خيفض الشرط اجلزائي إىل "املبلغ املناسب".  343كالقانون املدين األملاين، والذي جاء يف املادة:  -) 1(
  واليت جاء فيها: أنه على القاضي أن خيفض الشرط اجلزائي "بصورة عادلة".  1384والقانون املدين اإليطايل يف املادة: 

  .409: املرجع السابق ،ص:حملسن سعد الرويشدعبد ا -) 2(
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إن احترام إرادة املتعاقدين يفرض ختفيض الشرط اجلزائي إذا نفذ االلتزام األصلي جزئيا إذ أن - 1
إرادما قد نصت على الشرط اجلزائي لتغطية عدم التنفيذ الكلي، فإذا مل يتوافر هذا الوضع فيجب 

  .)1(التخفيض ليتناسب مع ما يتناسب فعال
الضرر يف حالة التنفيذ اجلزئي لاللتزام األصلي هو أخف وطأة من الضرر يف حالة عدم  أن- 2

التنفيذ الكلي الذي نص على الشرط اجلزائي ملواجهة أضراره، ويصبح من العدل أن خيفض اجلزاء 
  .)2(ليتناسب مع الضر الذي حل

ض، فواقعة التنفيذ الذي يقوم إن القول بعدم التخفيض  يف حالة التنفيذ اجلزئي سيوقعنا يف تناق- 3
ا املدين ستكون سببا يف زيادة مسؤوليته بدال من ختفيفها، وبالتايل يكون يف وضع أسوأ مما لو مل 

  ينفذ التزامه البتة.
وقد بلغت هذه املربرات إىل درجة أن القضاء املصري يف ظل القانون املدين القدمي قد زاول 

  .)3(زئي لاللتزامسلطة التخفيف يف حالة التنفيذ اجل
من على حق القاضي يف ختفيض الشرط  )1231نصت املادة:( ويف القانون املدين الفرنسي

حالة التنفيذ اجلزئي، بالرغم بالرغم مما كان سائدا منه من تقرير ملبدا الثبات الذي غل  اجلزائي يف
   .)4(مبوجبه يد القاضي من تعديل الشرط اجلزائي

يف على سلطة القاضي  )184/2يف املادة:( نص املشرع صراحةالقانون املدين اجلزائري  ويف
   عن طريق ختفيضه يف حالة ما إذا قام املدين بتنفيذ جزئي لاللتزام األصلي.  تعديل الشرط اجلزائي

                                                 

  . 228حسين حممد جاد الرب: املرجع السابق، ص-) 1(
  .445ص عبد احملسن سعد الرويشد: املرجع السابق، -) 2(
  .209، ص2م، ج1990هـ/1410حممود مجال الدين زكي: مشكالت املسؤولية املدنية، طبعة جامعة القاهرة،  -) 3(
)4 (- Jacques flour ,Jean-Luc Aubert,Eric Savaux: Les obligation-3.Le rapport d obligation, 

op,cit,,p:154  
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ينفذ االلتزام األصلي  حينماسلطة القاضي يف ختفيض الشرط اجلزائي  ثانيا ضوابط التخفيض:
تنفيذا جزئيا ليست سلطة مطلقة، بل تضبط بضوابط تتحدد من خالل اإلجابة على التساؤلني 

  اآلتيني: مىت يكون التدخل؟ وكيف يتم التخفيض؟
لكي ميكن للقاضي ختفيض الشرط اجلزائي يتعني قيام حالة التنفيذ اجلزئي،  :كيفية التدخل-1

  توافر الشروط التالية: ولقيام هذه احلالة البد من
فإن القاضي لن جيد ما يقيم  غري قابل للتجزئة، االلتزامإذا كان  أن يكون التنفيذ اجلزئي ممكنا: -أ

  عليه سلطته يف التخفيض لعدم إمكانية التنفيذ اجلزئي لاللتزام األصلي. 
تنفيذ لن يعود على أقدم عليه املدين مت  إذا ثبت أن ما :أن يكون التنفيذ اجلزئي مفيدا -ب

ة القاضي يف التخفيض ليس هلا مايربرها، أو يكون التنفيذ اجلزئي ذا طالدائن بأي مغنم، فإن سل
يتسبب يف ذات األضرار اليت تتطلب استحقاق الشرط اجلزائي فائدة ولكن اجلزء الذي مل ينفذ 

ن على فائدة من التنفيذ كله، والعربة يف اشتراط الفائدة هي باحملصلة النهائية، فلو حصل الدائ
اجلزئي ولكن سيتسبب عدم التنفيذ الكامل يف أضرار تفوت ما جناه من فائدة، فغن هذه تذهب 

  .)1(بتلك
إذا اتفق األطراف مسبقا فيب العقد على  أال يكون هناك اتفاق خاص بالتنفيذ اجلزئي: -جـ

التخفيض يف حالة التنفيذ اجلزئي، فإن القاضي جيب احترام إرادما، فأساس احلساب  أسلوب
  الذي حدده األطراف ملزم له يف هذه احلالة ويتعني عليه تطبيقه.

جيب أن يقبل الدائن التنفيذ اجلزئي لاللتزام األصلي، حىت  أن يقبل الدائن التنفيذ اجلزئي: -د
ميكن للمدين أن جيرب الدائن على قبض جزء من االلتزام حىت  ميكن ختفيض الشرط اجلزائي، وال
  .)2(ولوكان هذا االلتزام قابال للتجزئة

                                                 

  .449عبد احملسن سعد الرويشد : املرجع السابق ،ص: -) 1(
ين اجلزائري، سيما دمن القانون امل 284إىل : 258وهذا تطبيقا للقواعد العامة املنظمة للوفاء، راجع املواد: من: -) 2(

اليت جاء فيها:" ال جيرب املدين الدائن على قبول وفاء جزئي حلقه مامل يوجد اتفاق أو نص قانوين يقضي بغري  277املادة:
  .91-90ذلك". أنظر: محيد بن شنييت : املرجع السابق، ص:
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والشرط  االلتزاماتإذا تضمن العقد عددا من التنفيذ اجلزئي يف التزام مستقل: هـ أن يتم
اجلزائي يضمن تنفيذ كل منها بصورة مستقلة، فإذا ما أقدم املدين على تنفيذ أحدها فقط، فإنه 

  اليعترب تنفيذا جزئيا، فالتنفيذ اجلزئي يرتبط بكل تعهد على حدة.
القاضي يتمتع حبرية يف توافرت حالة التنفيذ اجلزئي، فإن إذا  وكيفيته: أساس التخفيض-2

يرفض ختفيض الشرط اجلزائي للتنفيذ اجلزئي، كما لوكان أمام حالة سوء نية من ، فله أن التدخل
ية التخفيض يف هذه احلالة ل، وله أن يقبل التخفيض، فإذا قبل القاضي التدخل فإن عمجانب املدين

  تتم عرب ضابطني:
 إذا قرر القاضي مزاولة سلطته يف ختفيض الشرط اجلزائي بسبب التنفيذ أساس التخفيض:-أ

األصلي، فإن ذلك جيب أن يكون على أساس مبلغ التعويض املتفق عليه وليس على  لاللتزاماجلزئي 
التعويض الذي حيكم به القاضي عند عدم وجود الشرط اجلزائي، وهذا هو احلل األكثر أساس 

ة القاضي هنا وضعت ألجل ظرف اتفاقا مع روح القانون، ألنه حيترم أكثر إرادة الطرفني، فسلط
  وال جيوز أن يقوم القاضي بسلطته هذه ضد رغبة املتعاقدين املعرب عنها عند إبرام العقد.ص، خا

وإىل جانب هذا فالتخفيض يف حالة التنفيذ اجلزئي ال يتعلق جبعل التخفيض مساويا للضرر الذي 
و حل، ألن من شأن هذا إبطال الشرط اجلزائي واألخذ بالقانون العام وليس ختفيضه، فاملطلوب ه

  .)1(التناسب وليس املساواة
إذا هم القاضي بتخفيض الشرط اجلزائي يف حاله التنفيذ اجلزئي، فسيجد  كيفية التخفيض:-ب

أمامه أربع نظريات يتعني عليه األخذ بإحداها، حبسب اختيار املشرع، وأستعرض هذه النظريات 
  كالتايل:

   حرية التخفيض:النظرية األوىل 
وترى هذه النظرية أن القاضي ميلك احلرية الكاملة يف التخفيض حبسب الظروف اليت تبدو 

  لذي يراه.افالقاضي سيد املوقف يف ممارسة التخفيض بالقدر أمامه دون ضابط حيدد هذه السلطة، 

                                                 

  .56مرجع سابق، ص أحكام االلتزام، مجيل الشرقاوي: -) 1(
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)، ق م ج 184/2املادة: ، منها املشرع اجلزائري ()1(وقد أخذت ذه النظرية العديد من التشريعات
  للقاضي حرية التخفيض يف حالة التنفيذ اجلزئي دون أن تلزمه بأي ضابط. فأعطت

ويرى البعض أن هذه النظرية ليست جديرة بالتأييد رغم متسك الغالبية من التشريعات ا، 
، ومما حيث أنه من الضروري أن تبقى القضايا يف معزل عن حتكم القضاء وتذبذب األحكام

 1231املشرع الفرنسي قد انصرف عنها، فبعد أن كانت املادة: نالنظرية أيعكس مساوئ هذه 
قانون مدين تنص على حرية التخفيض، بقوهلا:( اجلزاء ميكن تعديله من قبل القاضي عندما يكون 

املؤرخ  1097-85رقم:القانون  ( مبوجب االلتزام األصلي قد نفذ جزئيا)، قام املشرع بتعديلها
الفائدة اليت  بنسبةحيث أحدث ضابطا على سلطة القاضي وهو:(التخفيض  ،)1985أكتوبر 11يف:

    .)2( )عادت على الدائن
   النظرية الثانية:التخفيض بنسبة الفائدة:

وترى هذه النظرية أن سلطة القاضي ال جيوز ان تكون مطلقة، بل حمددة بنسبة الفائدة اليت 
( رية املشرع الفرنسي مبوجب تعديل:ذه النظذ أخحصل عليها الدائن من التنفيذ اجلزئي، وقد 

) على مايلي: 1231حيث نصت املادة:(  ،)1985 أكتوبر11املؤرخ يف: 1097-85القانون رقم:
د جيوز للقاضي ختفيض اجلزاء املتفق عليه بنسبة الفائدة اليت عادت "يف حالة التنفيذ اجلزئي للعق

وإن كانت ترتكز على حجة منطقية تربط التخفيض  على الدائن من التنفيذ اجلزئي"، وهذه النظرية
بالفائدة اليت عادت على الدائن من التنفيذ اجلزئي، ألا األساس الذي ترتبت عليه هذه السلطة، 
إال أن هذه النظرية ال تكفل بشكل تام أن حيتفظ ما بقي من الشرط على مزية الضغط  على املدين 

   .)3(تزامهلتنفيذ التزامه، فيعمل على تنفيذ ال

  التخفيض بنسبة ما نفذ من االلتزام:النظرية الثالثة:

                                                 

) قانون مدين، املشرع 170/2لقانون املدين، املشرع العراقي (املادة:) من ا224/2املشرع املصري (املادة: -) 1(
  ) موجبات وعقود.266/3اللبناين:(

  .87. حممد بودايل: املرجع السابق، ص 462ص عبد احملسن سعد الرويشد: املرجع السابق، -) 2(
  .463-462ص ،نفس املرجع عبد احملسن سعد الرويشد: -) 3(
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ا حتدد بنسبة ما نفذ من االلتزام إىل أن سلطة القاضي غري مطلقة، وإمنومفاد هذه النظرية 
  األصلي على أساس أن اجلزاء يشمل الكل فيمكن أن جيزأ بنسبة ما نفذ من االلتزام األصلي.

نه من الصعب اجلزم بأن كل جزء من االلتزام األصلي يقابله جزء إوهذه النظرية تتسم بالقصور، ف
من الشرط اجلزائي، فقد يقوم املدين بتنفيذ نصف التزامه مث يتضح أن هذا النصف ال يشكل فائدة 

  للمدين إال مبقدار بسيط العشر أو الربع مثال...  
  : النظرية الرابعة:التخفيض إىل احلد املناسب

احلد املناسب، فال يتحمل املدين تنفيذ أن يقوم القاضي بالتخفيض إىل رية وترى هذه النظ
التزامه ودفع ما يقابله من جزاء، وباملقابل أال يكون من شأن التخفيض أن يضيع مزايا الشرط 

  اجلزائي من بني يدي الدائن، فتكون العدالة نقطة تتالقى عندها املصلحتان دون إفراط أو تفريط.
 )1(ين اإليطايل والقانون املدين اإلسباين، ويرى البعضدنظرية كل من القانون املوقد اعتمد هذه ال

أن هذه النظرية جديرة بالتأييد، إذ أا تضمن أن يقوم القاضي باملوازنة املطلوبة بني مصلحة املدين 
 ضمان تنفيذ االلتزام أو علىفال يتحمل مضاعفة اللتزاماته، ومصلحة الدائن فال خيسر حقه يف 

  األقل الظفر بتعويض مناسب.
  املطلب الرابع:ضمانات سلطة القاضي يف تعديل الشرط اجلزائي

سلطة القاضي يف التعديل ال تؤدي دورها كامال إال إذا أحيطت بضمانات تكفل هلا 
صفة النظام العام على  غن متطلبات الكمال واإلتقان تقتضي إسباإالسيادة واألثر، من أجل ذلك ف

 على استبعادها أو حتديد نطاقها هذه السلطة، والنص على التكامل بني حالتيها، فال جيوز االتفاق
  :الضماناتوأستعرض فيما يلي هذه 

  الفرع األول: سلطة القاضي من النظام العام
فال جيوز االتفاق على استبعادها، فلو  ،سلطة القاضي يف التعديل هلا صفة النظام العام 

هذه اخلصيصة ملا تردد الطرف القوي يف إلزام الطرف الضعيف مبا بدون  تركت سلطة التعديل

                                                 

  .228. حسين حممد جاد الرب: املرجع السابق، ص464ص ،السابق املرجع الرويشد:عبد احملسن سعد  -) 1(
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فمن قبل على نفسه شرطا جزائيا مرتفع أو منخفضا إىل درجة كبرية سريضى يف يكفل استبعادها، 
بتنفيذ جزئي  لك أو حىت إذا قامخضم هذا اخلضوع استبعاد سلطة القاضي، إذا كان األمر كذ

     .)1(األصلي، ورضاؤه هنا يعترب أقرب إىل اإلذعان منه إىل القبول اللتزامه
وهو ما أحذ به  ،وانطالقا من هذا فإن أي اتفاق على استبعاد سلطة القاضي يقع باطال

ويكون باطال كل اتفاق خيالف أحكام الفقرتني  " : )184/3املشرع اجلزائري حيث نص يف املادة:(
  .)2(أعاله"

  ه هل جيوز للقاضي أن يقوم بتعديل الشرط اجلزائي من تلقاء نفسه؟والسؤال الذي يفرض نفس
حيث نصت صراحة على أن سلطة القاضي يف  ؛ترفض الكثري من التشريعات هذا اإلجراء

 )5(وهذا االجتاه ال يراه البعض ،)4(أحد الطرفني، أو على طلب )3(عديل تتوقف على طلب املدينتال
تبلغ السلطة القضائية غايتها وحتقق أهدافها، البد من االنتصار للرأي  جديرا بالتأييد، ألنه حىت

أن سلطة  التسليمبالرغم من  من تلقاء نفسه؛ ة تعديل الشرط اجلزائيطاآلخر، وإعطاء القاضي سل
ية، وأن مبدأ عدم املساس بالشرط اجلزائي يقوم على أساس هي سلطة استثنائ لالتدخالقاضي يف 

عام هو أن العقد شريعة كل من املتعاقدين والقاضي، والقول بإعطاء القاضي سلطة التدخل من 

                                                 

. علي علي سليمان: نظرات قانونية خمتلفة، ديوان املطبوعات 876، ص2ج السنهوري: الوسيط، مرجع سابق، -) 1(
  .136 : املرجع السابق، ص. عبد السميع عبد الوهاب أبو اخلري195، ص1994اجلامعية، اجلزائر، ط

 224/3قانون مدين)، واملشرع املصري: ( املادة:1231وهو نفس املنحى الذي سار عليه املشرع الفرنسي ( املادة:  -) 2(
  مدين مصري).

  مدين مصري).  224ق م ج)، ( املادة: 184(املادة:  -) 3(
  قانون مدين أردين). 364( املادة:  -) 4(
الدكتور علي علي  -. وهو الرأي الذي يسانده كل من:472ص: ،املرجع السابق عبد احملسن سعد الرويشد: -) 5(

سليمان، بقوله: " وكان ينبغي ملشرعنا أن يساوي بني الدائن واملدين، كما فعل املشرع الفرنسي، وأن مينح القاضي سلطة 
-. 182مرجع سابق، صات قانونية خمتلفة، إجراء التخفيض أو الزيادة من تلقاء نفسه..."، أنظر: على على سليمان: نظر

وكذلك الدكتور حممد بودايل، حيث يقول:" ...فإن القانون اجلزائري وقد توقف عند حد االعتراف للقاضي مبراجعة الشرط 
اجلزائي يف حالة املغاالة فيه، ومل يزد إىل ذلك  ضرورة ممارسة القاضي هلذه املراجعة من تلقاء نفسه، قد جعل هذه احلماية 

  .90حممد بودايل: املرجع السابق، ص ناقصة"، أنظر : 
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أن حيكم فيما مل يطلب منه احلكم فيه، وهذا ما خيالف القواعد تلقاء نفسه يعين أنه ميكن للقاضي 
       العامة.

التدخل إذا مل يطلبها الطرف الضعيف ال ميكن أن يعين ذلك اعترافا منه وسلطة القاضي يف 
باخلطأ، ولكنه قد يعمد إىل هذا تفاديا ملصاريف الدعوى اليت يتوقع منها القليل، خاصة إذا اتضح 

، إضافة إىل ذلك قد يكون الطرف القوي مصدرا لعدد ىل السلطة التعديلية عسريإأن منفذ القاضي 
ا الطرف الضعيف، وبذلك لن يقوى على طلب إحداها حىت ال خيسر  ملاليت يأمن التعاقدات 

  .)1(األخرى
  تكامل سلطة القاضي الفرع الثاين:

سلطة القاضي يف التعديل تتسم بالعمومية وممارستها مكفولة قانونا سواء كان عدم التنفيذ   
يتعلق بإجراء محاية للطرف كليا أو جزئيا أو كان تأخرا يف التنفيذ، فاألمر مع هذه السلطة 

، الضعيف، ويتكون من مجيع اإلجراءات اليت دف إىل محايته وما يتطلبه ذلك من تنسيق بينها
وقد نقضت حمكمة النفض الفرنسية حكم حمكمة االستئناف عندما رفض ختفيض العقوبات 

، 1152أحكام املواد:"الجيوز تطبيق  املنصوص عليها يف العقد موضوع الرتاع، ألنه على حد قوله:

، وأن الشرط من القانون املدين طاملا أن املعترض مل ينفذ يف األجل احملدد التزاماته ولو جزئيا 1231
اجلزائي كان يعاقب حالة األخر يف التنفيذ وليس عدم التنفيذ الكلي"، وقد وصمت حمكمة النقض 

عدم التنفيذ أو التأخر يف التنفيذ جزئي هذا احلكم خبرق القانون، " فال داعي للتمييز بني بني حالة 
أو كلي لكي ميارس القاضي حقه يف ختفيض اجلزاء إذا كان هذا اجلزاء مبالغا فيه بشكل 

    .")2(واضح
  
  

                                                 

. حسين حممد جاد 90.، حممد بودايل : املرجع السابق، ص: 473عبد احملسن سعد الرويشد :املرجع السابق ،ص: -) 1(
  .253الرب: املرجع السابق، ص:

  .96. محيد بن شنييت: املرجع السابق، ص: 475عبد احملسن سعد الرويشد :املرجع السابق ،ص: -) 2(
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  وسلطة القاضي جتاهه اجلزائيموقف الفقه اإلسالمي من الشرط املبحث الثاين: 
 الفقه يف يبحث مل القانوين مبفهومههو و قانوين، اصطالح مضى كما اجلزائي الشرط

 يف ةمتداول توليس ،عبارة الشرط اجلزائي غري معروفة يف كتب الفقه القدميةو اإلسالمي،

لك ذ املاضية، العصور يفم اصطالحا جد وإمنا ،القانون من بأثر الناشئة املسائل من اأالفقه يف و 

 الشرط العدلية األحكام جملة ثتبح مل وكذلك ،غريه من الصحيح للشرط ضوابط اإلسالمي

 يف اإلسالمي للفقه تقنينية صورة ألحكام جملة أن رغم العامة الشرط لضوابط هتركت بل اجلزائي،
)1(باملعامالت املتعلقة اجلوانب

.  
غاية ما يف األمر أن الشرط اجلزائي مبفهومه القانوين حبثه الفقهاء املعاصرون خاصة من و

لعت عليه من مؤلفام املقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون، وانطالقا مما اطاهتم منهم بالدراسات 
الشرط  لتعريفالتطرق  سأتناول موقف الفقه اإلسالمي من الشرط اجلزائي من خالل:وأحباثهم 

مث متييزه عن بعض العقود املشاة له، مث بيان حكمه الشرعي، وشروط تطبيقه، وأخريا  ،اجلزائي
   عديل مقدار التعويض.ت يف سلطة القاضي

  تعريف الشرط اجلزائي املطلب األول:
ملا كان مصطلح الشرط اجلزائي من املفاهيم اليت مل يتعرض هلا فقهاء املذاهب االسالمية 

قريبة إىل حد  وأ ةمستمدغاية ما وقفت عليه من تعاريف لفقهاء معاصرين، تكاد تكون يف أغلبها ف
  :مايلي ، منهاتعاريف القانونيةمن ال كبري

 معين مبلغ على العقد يف املتعاقدين نص:"هو اجلزائي الشرط أن الفقهاء لغة معجم يف ورد-1

 ذكرا يتضمن ال أنه غري والوضوح،اإلجياز ب يتميز تعريف وهو؛  )2( "بااللتزام من أخل يدفعه

 ؛يف التعاريف القانونية تقدم كما اجلزائي، الشرط حال وهو اتفاقا تابعا، اجلزائي الشرط لكون

                                                 

 .م1972بريوت،دط، للماليني، العلم والعقود يف الشريعة اإلسالمية، دار للموجبات العامة حممصاين: النظرية صبحي -) 1(
  .469ص

،  2ط معجم لغة الفقهاء، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، د م ن، حامد صادق قنييب: -حممد رواس قلعجي -) 2(
  .260ص م، 1988 -هـ  1408
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 األصلي العقد زمن عن أو تقصر تطول فترة بعد اجلزائي الشرط على يتفق أن ميكن أنه حيث

 يف أساسيا أمرا ال يتضمن كذلك التعريف وهذا احليثية؛ هذه إىل اإلشارة من بد ال فأصبح نفسه،
 هذه كون قاهرا؛ ورغم ظرفا اإلخالل سبب يكون حينما إنفاذُه يتم ال هنكو وهو اجلزائي، الشرط

 يف تضمينها من بد ال حسب رأيي أنه غري اجلزائي، الشرط اعتبار شروط يف مبحوثة الناحية
  .عذر بال إخالل عن تعويض هو اجلزائي الشرط التعريف فمحور

 مل إذا الدائن، الذي يستحقه التعويض مقدار على مامقد املتعاقدين اتفاق" وعرف أيضا بأنه: -2
ويعترب  ،وهو تعريف مستمد من تعاريف القانونيني  ؛)1(" التنفيذ يف تأخر أو التزامه، بتنفيذ يقم

 اتفاقا اجلزائي الشرط جعل أنه غري عناصره، جممل فيه اجلزائي، تتضح الشرط ملفهوم شامال اتعريف

 على الحقا االتفاقكان  فلرمبا الزم، غري وهذا ،، وهو مايفهم منه أنه يكون معاصرا للعقدمقدما
  .منه بوقت قد يطول أويقصر االنتهاء بعد العقد،

وهو يف معىن التعريف الوارد يف ورقة  "؛شغل الذمة حبق أو بتعويض عن ضرركما عرف بأنه:"-3
مع الفقه اإلسالمي الدويل حيث ع التزام أمر مل يوجد :"بأنه رفموضوعات الدورة الثانية عشرة

  .)2("خمصوصةيف أمر وجد بصيغة 
، فهل ال مقدار التعويض وال نوع الضرر حيددحيث مل  ؛وهو تعريف يكتنفه الكثري من العموم

  يقصد به عدم التنفيذ أم التأحر فيه، أم غريمها.
الظاهر هو منفعة ألحد لشرط اجلزائي يف ريف يف عمومها تربز بأن ااواملالحظ أن هذه التع

 ، وإمنا هي نتيجة خمالفة الطرف اآلخرخالصة ألحد الطرفنية ليست منفعة ، واحلقيقاملتعاقدين
، فجرب الضرر مشترطهذه املخالفة ضررا أو أذى لل تبوسب ،ملقتضى العقد وشروطه الصحيحة

  .ذا الشرط اجلزائي

                                                 

م، 1968القاهرة،دط، العربية، النهضة دار والقانون، الشريعة يف بالعقد املقترنة الشروط شعبان: نظرية الدين زكي -) 1(
  .161ص:

لشرط اجلزائي يف الفقه اإلسالمي، حبث منشور يف جملة جممع الفقه اإلسالمي، الدورة الثانية ا ناجي شفيق عجم: -) 2(
  . 588، ص:12عشرة، ج
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  التكييف الفقهي للشرط اجلزائياملطلب الثاين:
واملفاهيم  واملعامالت الشرط اجلزائي يتشابه يف مفهومه وبعض أحكامه مع بعض العقود

الرهن والكفيل، ضمان التعويض عن التعطل  (كالعربون،: اإلسالميالفقه  يفاملعروفة 
للعلماء يف تكييف الشرط اجلزائي فقهياً و أخرى،خيتلف عنها يف جوانب ولكن   ،...)واالنتظار

   :عدة أقوال منها
  الفرع األول: الشرط اجلزائي والعربون

، فما هو عليه، وميكن قياسه ن أن الشرط اجلزائي يشبه العربونما يتبادر إىل الذه أول
  العربون ؟

أن يبيع الشخص شيئاً، ويأخذ من املشتري مبلغاً من املال يسمى " :وهو تعريف العربون:أوال:
وإن نكل عربوناً لتوثيق االرتباط بينهما، فإن مت البيع بينهما احتسب العربون املدفوع من الثمن، 

  .)1("املشتري كان العربون للبائع، هبة من املشتري له
والعربون أجازه احلنابلة، يف حني يذهب اجلمهور أنه غري جائز ألن فيه شرط مال يستحقه 

أن يشتري يف البيع :، ومثاله ، وقد يكون يف غريهالعربون يكون يف البيع عادةو؛ )2(البائع بال عوض
كون ذلك املبلغ حمسوبا من للبائع مبلغا من املال على أنه إن أخذ السلعة يويدفع  ،الرجل السلعة

  تركها فاملبلغ للبائع . ، وإنالثمن

 وتكييف عقد البيع مع دفع العربون كما يتبني من التعريف هو أنه عقد يثبت فيه اخليار
، وإذا جزًءا من الثمنلعقد كان العربون ، فإذا أمضى املشتري اللمشتري يف إمضاء العقد أو تركه

  ، فهو خيار شرط يقابله شيء من املال يف حال الرد .رد العقد فقد العربون
، كما أنه ال يستطيع ردهإذ  إليه، ، أما البائع فإن العقد الزم بالنسبةوهذا اخليار للمشتري فقط

  .يتبني أيضا أنه خيار غري حمدد مبدة

                                                 

  . 567، ص4وهبة الزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلته، مرجع سابق، ج -) 1(

  .565 ، ص1خل الفقهي العام،مرجع سابق،جمصطفى أمحد الزرقاء، املد -) 2(
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ووجه الشبه بني الشرط : العربون والشرط اجلزائيني بثانيا:وجه الشبه وأوجه االختالف 
للتعويض يف حالة  ، فالشرط اجلزائي تقديرن هو أن كال منهما تقدير للتعويضاجلزائي والعربو
، ولكن هناك فروق بينهما للتعويض يف حالة العدول عن العقد، والعربون تقدير اإلخالل بالعقد

  )1( هي :
، أما الشرط اجلزائي فهو تقدير للتعويض عن املشتري عن العقدمقابل حلق عدول العربون هو  -1

  .أو التأخر يف تنفيذه الضرر الذي يلحق الدائن بسبب عدم تنفيذ املدين للعقد
، ألنه مقابل االلتزام بدفع العربون عند عدول املشتري قائم ولو مل يترتب على العدول ضرر -2

، ألنه تقدير للتعويض عن إذا وقع ضرر على الدائنستحق إال ، أما الشرط اجلزائي فال يالعدول
  الضرر .

  .، والشرط اجلزائي جيوز ختفيضه وزيادتهلعربون ال جيوز تعديله من القاضيا -3
ي فيه شرط ، أما يف العقد الذري بني تنفيذ العقد وترك العربونيف بيع العربون املشتري خم -4

  .التزامه األصلي ما دام ممكنانفذ ، وعليه أن يجزائي فال خيار للمدين
  واالنتظاروضمان الغري عن التعطل : الشرط اجلزائي الفرع الثاين

أن طريقة العربون هي أساس لطريقة التعهد  )رمحه اهللا(يرى األستاذ مصطفى الزرقاء 
  :مبا رواه اإلمام البخاري، ويستدل لتعطيل واالنتظاربتعويض ضرر الغري عن ا

وم كَذَا وكَذَا فَلَك مائَةُ يَ ، فَإِنْ لَم أَرحلْ معك، قَالَ رجلٌ لكَرِيه :أَرحلْ رِكَابك نعن ابنِ سريِي
   .)2(نفِْسه طَائعا غَير مكْره فَهو علَيه"على  درهمٍ، فَلَم يخرج ، فَقَالَ شريح : " من شرطَ

  
  

                                                 

، 12الصديق حممد األمني الضرير: الشرط اجلزائي، حبث منشور يف جملة جممع الفقه اإلسالمي، الدورة الثانية عشرة، ج -) 1(
  .498ص:

  كتاب الشروط، باب ما يجوز من الاشتراط والثُّنيا في اِإلقْرارِِ.اإلمام البخاري يف الصحيح، أخرجه-) 2(
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وهذا النوع من االشتراط ": تعليقًا على قول شريح )رمحه اهللا( بالزرقاءوقال األستاذ مصطفى 
ما يسمى يف الفقه األجنيب  ،املروي عن القاضي شريح يف ضمان التعويض عن التعطل واالنتظار

  .)1("احلديث : الشرط اجلزائي
، وهي أوجه والشرط اجلزائي يربر قياسه عليهاوال أرى وجه شبه بني هذه املسألة 

  .االختالف بينها وبني الشرط اجلزائي هي أوجه االختالف بني العربون والشرط اجلزائي
بيع العربون منعه مجهور  ، وكذلكمث إن حكم شريح يف هذه املسألة خالفه فيه مجهور الفقهاء 

  .)2(الفقهاء
  الةالشرط اجلزائي شبيه بالرهن والكفالفرع الثالث:

صحيح يلزم الوفاء به، ومن أمثلته اشتراط  الشرط الذي هو من مصلحة العقد شرط
   يف عقد البيع . )4(والكفيل )3(الرهن

 التابعة دراسة موضوع الشرط اجلزائي هليئة كبار العلماءخاص ل وترى اللجنة اليت أعدت حبث
  اململكة العربية السعودية، يف دورا اخلامسة دارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشادإل

                                                 

. وهبة الزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلته، 566، ص1خل الفقهي العام،مرجع سابق،جمصطفى أمحد الزرقاء، املد -) 1(
  .567، ص4مرجع سابق، ج

، 12الصديق حممد األمني الضرير:املرجع السابق،ج: .566-565زرقاء، نفس املرجع، صمصطفى أمحد ال -) 2(
  .499ص:

حبس شيء حبق ميكن استيفاؤه منه، أي جعل عني هلا قيمة مالية يف نظر الشرع وثيقة بدين حبيث ميكن يقصد بالرهن:  -) 3(
على أخذ وثيقة مبال توثيق دين بعني، أي: حبس شئ  أخذ الدين كله أو بعضه من تلك العني. أو هو عقد وثيقة مبال، أي عقد

.  277معجم لغة الفقهاء، مرجع سابق، ص حامد صادق قنييب: -حممد رواس قلعجي  مايل ضمانا حلق على الغري . أنظر:
  .61، ص6وهبة الزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلته، مرجع سابق، ج

 تكاد، وعنه يف التزام احلق أي يف الدين، فيثبت الدين يف ذمتهما معاً: ضم ذمة الضامن إىل ذمة املضمون الكفالة هي -) 4(

 حق التزام يف ذمة إىل ذمة ضم:وهو الكفالة، معىن ذاته هو للضمان، واحد معىن على تلتقي احلنفية إال األربعة املذاهب عبارات

، 3ج مرجع سابق، الشربيين: مغين احملتاج، . اخلطيب329، ص3ج مرجع سابق، الكبري، الشرح الدردير: أنظر: الغري، على
، 4وهبة الزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلته، مرجع سابق، ج .70، ص5ج مرجع سابق، املغين، قدامة: ابن .198ص
  .440ص
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أن الشرط اجلزائي من مصلحة العقد،  ،يف مدينة الطائفهـ ) 22/8/1394و 5املنعقدة فيما بني (  
، فكان ، ومساعد له على الوفاء بشرطهقهألنه حافز ملن شرط عليه أن ينجز لصاحب الشرط ح

  وإذن يصح الشرط ويلزم الوفاء  ،فيل يف الوفاء لصاحب الشرط بشرطهشبيها باشتراط الرهن والك
  .)1(، تعني ملن اشترط شرطًا جزائيا األرشما فاتوتعذر استدراك  به، فإن مل يف

، وإن مل يتعذر االستدراك فلصاحب الشرط اخليار د اتفق عليه عند العقد بتراضيهماوق 
، )هـ1394/  8/  21:(املؤرخ يف، 25، وجاء يف القرار رقم: بني فسخ العقد واألرش مع بقائه

  لشروط أن الشرط اجلزائي من ا" :أنه ظهر هلا املذكور سلفا هيئة كبار العلماءالصادر عن جملس 
  .)2( إذ هو حافز إلكمال العقد يف وقته" ؛اليت تعترب من مصلحة العقد

، رد يف البحث والقرار ال نزاع فيهون الشرط اجلزائي من مصلحة العقد باملعىن الواكو
، وما جاء يف ألن الرهن ليس فيه تعويض عن ضرر ،غري واضح الةه بالرهن والكفهولكن تشبي

، واألرش مع بقائهفلصاحب الشرط اخليار بني فسخ العقد  ،البحث من أنه إن مل يتعذر االستدراك
 ،)التعويض (ليس له إال األرش )الدائن(اجلزائي ألن صاحب الشرط اجلزائي غري وارد يف الشرط

  وال خيار له .
  اجلزائي معاملة مستحدثةالشرط  :الفرع الرابع

وقد يتقارب مع غريها يف كثري  ،العقودوبالرغم من أن الشرط اجلزائي يشبه هذه املعامالت 
، الشرط اجلزائي الذي بينا حقيقتهإال أن التكييف الفقهي الذي أراه أن  ،من املواصفات واألحكام

 فيه القول مرجعيةو، مستحدثة، هو معاملة البالد اإلسالمية كثري من والذي جيري عليه العمل يف

   :أمرين إىل ترجع

                                                 

ما وجب من املال يف اجلناية على ما  األرش لغة: باهلمزة املفتوحة وسكون الراء، ج أروش، اجلرح وحنوه، واصطالحا: -) 1(
 أنظر: ن النفس . وبصفة عامة يقصد باألرش: التعويض ( التعويض عند ظهور  العيب مثال ، أو يف حالة اخليارات...).دو

وهبة الزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلته، .  54معجم لغة الفقهاء، مرجع سابق، ص: حامد صادق قنييب: -حممد رواس قلعجي 
  .661، ص:6مرجع سابق، ج

  .499، ص:12ضرير:املرجع السابق،ج:األمني الالصديق حممد  -) 2(
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وحتكمها الفقهاء املعاصرون جيمعون على األخذ ا و بالعقد؛ املقترنة الشروط صحة :األول األمر
األصل يف العقود والشروط اجلواز والصحة، وال حيرم منه أو يبطل إال ما دل الشرع على قاعدة: 

  .)1(قياساحترميه وإبطاله نصا أو 
  .الضرر عن املايل التعويض مشروعية : الثاين األمر

 املطلب الثالث:حكم الشرط اجلزائي
  

 الفقه يف بحث قد يكن مل معاصر ومعاملة مستحدثة، قانوين مفهومالشرط اجلزائي 

 يف نص يف القرآن أو السنة أو قول لصحايب أو فقيه من املتقدمنيلوجود  فال قدميا، اإلسالمي
ن، روأما الفقهاء املعاصحقيقته يف القانون على الوجه السابق،  تالشرط اجلزائي الذي بين حكم

هؤالء الفقهاء والباحثني الذين اطلعت  آراء وميكن أن أمجل فقد أدلوا برأيهم يف هذا املوضوع،
  )2( على مؤلفام وأحباثهم إىل قسمني:

األول: الجييز الشرط اجلزائي يف الفقه اإلسالمي، والثاين: يقضي جبوازه، وعلى هذا أرى أن 
  :عرض أراء بعض الفقهاء يف هذه املسألةأ

  ن حبرمة الشرط اجلزائيالفرع األول: القائلو
وهو ضرب من  ،ملا فيه من ربا ايرى أصحاب هذا الرأي أن الشرط اجلزائي حمرم شرع   

  بالباطل، وفيما يلي أقوال الفقهاء الذين وقفت على أحباثهم: ل الناسواأكل أم
                                                 

  .501، ص12الصديق حممد األمني الضرير:املرجع السابق،ج -) 1(
هناك رأي ثالث وقفت عنده، وهو للدكتور: حممد علي اخلطيب، حيث ال جييز وال حيرم الشرط اجلزائي، حيث يقول  -) 2(

احلكم على الشرط اجلزائي بالصحة أو البطالن يف إطار الشريعة "... يتضح لنا اازفة وعدم الدقة يف إطالق الوصف أو 
اإلسالمية على وجه العموم، ملا يؤدي إليه ذلك من اعتباره يف كل األحوال والظروف مهما تغري حمله، ومهما كان خمالفا 

قد يف الفقه اإلسالمي بصفة عامة، وإمنا يلحق الشرط اجلزائي حلكم الشروط املقترنة بالع للشريعة اإلسالمية والنظام العام ا"؛
إال أن وصفه بالصحة أو البطالن  -حبسب الرأي الراجح–فيقول: " ومع التسليم حبكم األصل يف ذلك وهو اإلباحة واجلواز 

السابق، ص:  املرجعخيضع ملا ختضع له الشروط املقترنة بالعقد لصفة عامة من معايري وضوابط"، أنظر: حممد علي اخلطيب: 
مل يضف جديدا ملسألة حبثية مستجدة يف الفقه اإلسالمي وهي الشرط اجلزائي، ألنه ومع  الرأيويف تقديري فإن هذا . 381

التسليم بأنه حيمل مواصفات الشروط املقترنة بالعقد، إال أنه يتميز عنها خبصائص جعلت القوانني املدنية تفرده بدراسة خاصة، 
  ه بصفة مستقلة ال إحلاقه بعموم الشروط املقترنة بالعقد.  لذا وجب على فقهاء الشريعة إبراز حكم
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مصاين رأيه يف موضوع الشرط اجلزائي فيقول:"...فيما عدا مسألة احمليوضح الدكتور صبحي -1
فوات املنفعة ...، مل يبحث الفقهاء يف التعويض مما يسببه التأخري يف تنفيذ االلتزام من ضرر أو 

، وهذا ما اإلسالميةخسارة أوفوات ربح ملا يف ذلك على ما نعتقد من معىن الربا احملرم يف الشريعة 
1(لة عن هذه املسألة أيضا "يفسر سكوت ا(   .  

ويف نفس السياق يقول الشيخ علي اخلفيف: " وإذا كان الضمان متعلقا مبال فإن الذمة تشغل -2
وبناء عليه إذا  ، إذ تشتغل ذمة الضامن بالثمن؛املبيع به كما يف ضمان الدين، وذلك عند استحقاق

كان املضمون ماال كان على الضامن الوفاء بأداء ما شغلت به ذمته من مال إىل مستحقه، فإذا 
امتنع أجربه القضاء على ذلك ونفذ على ماله بالطرق املشروعة يف التنفيذ على املدين بوفاء دينه، 

ء وإن ترتب ذلك ضرر وإذا ظهر إعساره فنظرة إىل ميسرة وليس عليه تعويض جزاء تأخري الوفا
 االلتزامبالدائن ...، أما إذا كان الضمان متعلقا بفعل كما يف التزام األجري بالعمل، وكما يف 

بتسليم العني وامتنع امللتزم عن الوفاء فإنه جيرب عليه وحيمل على ذلك مبا يراه احلاكم من تعزير، 
  خريه الوفاء من ضرر.جزاء على ظلمه وليس عليه أيضا تعويض بسبب ما ترتب على تأ

ذلك ألن وجوب التضمني باملال إمنا يكون يف ضرر مايل أصاب املضرور، وذلك بتلف بعض ماله 
الضرر الذي ال يتمثل يف فقد مال كان قائما، فال يرى فيه الفقهاء  أما، أو نقص قيمته بفعل ضار

  .)2(تعويضا"
ويف معرض تعليقه على القائلني بأن املالكية يصححون االلتزام املسمى يف القانون الشرط -3

اجلزائي، يقول الدكتور زكي الدين شعبان:" يعترب احلكم الذي حكم به قضاة املالكية مبوجب 
  لوفاء به التزام املدين بدفع مبلغ معني من املال للدائن، إذا تأخر عن الوفاء بالدين يف الوقت احملدد ل

  
  

                                                 

  .506احملمصاين: املرجع السابق، ص صبحي -) 1(
   .18-17م، ص1971علي اخلفيف:الضمان يف الفقه اإلسالمي، دار الفكر، د م ن، دط،  -) 2(



يف مرحلة تنفيذه: سلطة القاضي يف تعديل العقد الثاينالباب  ـــــــــــــــــــ  

 

 

 

359 

  من قبيل الغفلة والسهو عن احلكم الشرعي املتفق عليه يف هذه القضية وهو بطالن مثل هذا االلتزام
  . )1ألنه ربا صريح ال خيفى حكمه على أحد من العلماء"

فيما إذا كان حمل  االلتزام"أما تأخري تنفيذ  ويربز الدكتور فتحي الدريين رأيه يف املسألة فيقول:-4
أدائه  العقد أو حمل االلتزام عمال كاألجري املشترك أو اخلاص، أو تسليم املبيع إىل املشتري عند

الثمن، فال يقابل هذا التأخري بتعويض مايل يف الفقه اإلسالمي، إذا التعويض املايل شرعا إمنا يعين 
عويض فيه، ألنه ضرب من أكل أموال قيام مال بدل مال أتلف، وتأخري التنفيذ ليس مبال، فال ت

  .)2(الناس بالباطل"
   ن جبواز الشرط اجلزائيالفرع الثاين:القائلو

هناك فريق ثاين من الفقهاء املعاصرين يرى جواز األخذ بالشرط اجلزائي، وفيما يلي أقوال 
  هؤالء الفقهاء الذين اطلعت على أرائهم:

يف الدولة معرض تعليقه على التطور التشريعي الزرقا يف لشيخ مصطفى ا يقول-1
، فأصبح تأخر أحد املتعاقدين أو امتناعه عن االقتصاديةالعثمانية:"...ازدادت قيمة الزمن يف احلركة 

... وال تنفيذ التزاماته يف مواعيدها املشروطة مضرا بالطرف اآلخر يف وقته وماله أكثر مما قبل
امللتزم بتنفيذ التزامه األصلي، ألن هذا القضاء إمنا يضمن أصل احلق يعوض هذا الضرر القضاء على 

لصاحبه، وليس فيه جرب الضرر للتعطل أو اخلسارة، ذلك الضرر الذي يلحقه من جراء تأخر 
خصمه عن وفاء االلتزام يف حينه اونا منه أو امتناعا، هذا وقد ضاعف احتياج الناس إىل أن 

على الطرف اآلخر الذي يتأخر عن تنفيذ التزامه يف حينه،  ةمالييشترطوا يف عقودهم ضمانات 
       .  )3("ومثل هذا الشرط يسمى يف اصطالح الفقه األجنيب الشرط اجلزائي

                                                 

احلقوق والشريعة الكويتية، السنة زكي الدين شعبان: الشرط اجلزائي يف الشريعة والقانون، حبث منشور يف جملة  -) 1(
  .135-134 ص األوىل، العدد الثاين،

  .226النظريات الفقهية، مرجع سابق، ص :فتحي الدريين -) 2(

  . 761-760 ، ص2ج مصطفى أمحد الزرقاء: املدخل الفقهي العام، مرجع سابق، -) 3(
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) من قانون أصول 64كومة العثمانية املادة:(ونتيجة هذا التطور، فقد استبدلت احل
ن هـ، ومن ضم1322مجادي الثانية سنة: 15احملاكمات احلقوقية مبادة جديدة بقانون صدر يف : 

" أن كل اتفاق أو اشتراط يعترب ملزما للمتعاقدين ما مل يكن خمال  :املبادئ القانونية اليت قررا
  .)1( لنص قانوين خاص ..." باآلداب العامة، أو النظام العام أو خمالفا

ومما يدخل أيضا يف على مذهب ول الشيخ مصطفى الزرقا: "على هذا املبدأ يق وتعليقا
،  االلتزامالقاضي شريح مشول هذا املبدأ التعهد بالضمان املايل جزاء للنكول أو للتأخر عند تنفيذ 

مما يسمى يف االصطالح القانوين احلديث: الشرط اجلزائي، والشرط اجلزائي هذا يتخرج على 
اين جبميع نتائجه هو من صميم مبدأ وهذا املبدأ الث ،عنه نظريه... روى مذهب القاضي شريح فقد

يف حدود حرية  االجتهاداتسلطان اإلرادة، وإذا ضاقت عنه قواعد املذهب احلنفي وأشباهه من 
متسع له من املذاهب اليت أخذت بالنظر الواسع يف حرية الشروط العقدية، ففي الفقه اإلسالمي 

  .)2(اإلشتراط"
ومن بينها الشرط  -إىل الشروطمدى احلاجة  علىأما الشيخ حممد أبو زهرة ويف معرض تعليقه -2

واألثر الذي سيخلفه عدم االعتداد ا، يقول الشيخ أبو زهرة بعد أن بني أن هذه  -اجلزائي
فقها وتشعبت أالتجارية قد اتسع : "إن الصفقات قد جاءت تلبية للحاجات املستجدة الشروط
حىت وجدت عقود مل تكن، وتفنن  ،، وتنوع حبسب العرف التجاري ما يشترطه العاقدونأنواعها

الناس يف الشروط تفننا باعد بني العقود وأصوهلا املذكورة يف كتب الفقه، ولو حكمنا ببطالن تلك 
العقود وفساد هاتيك الشروط، لصار الناس يف حرج وضيق، ولشلت احلركة يف األسواق، 

مو ثروات أحاد الناس، وال نتاب، فال ت التجارية بني الناس، بل لتقطعت األسبولتقطعت العالقا
  .)3(تنمو ثروة اجلماعات"

  
                                                 

  . 762، ص2مصطفى أمحد الزرقاء: املدخل الفقهي العام، مرجع سابق،ج -) 1(

  . 765نفس املرجع، ص -) 2(

  . 228جممد أبوزهرة: امللكية ونظرية العقد، مرجع سابق، ص -) 3(



يف مرحلة تنفيذه: سلطة القاضي يف تعديل العقد الثاينالباب  ـــــــــــــــــــ  

 

 

 

361 

يشد فقد خصص يف رسالته فصال كامال للحديث عن حكم وأما الدكتور عبد احملسن سعد الر-3
والعقلية  ، فبعد أن استعرض بشكل موسع بعض األدلة النقلية)1(الشرط اجلزائي يف الفقه اإلسالمي

الرأي لدينا أن الشرط اجلزائي شرط صحيح " :لتأييد وجهة نظره يف جواز الشرط اجلزائي، قال
معترب شرعا بشرط أن يتوافر خطأ من جانب املدين، ضرر أصاب الدائن، وأن ذلك اخلطأ سبب 

 يكون للقاضي سلطة لتعديله إذا خرج إىل حدود اجلور والتعسف، أو مت أنهذا الضرر، وعلى 
  .)2(تنفيذ االلتزام األصلي يف جزء منه، فريده إىل احلد املعقول"

جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة من قبل  موضوع ( الشرط اجلزائي ) مت حبث-4
مجادى اآلخرة  25، من ياض يف اململكة العربية السعوديةاملؤمتر اإلسالمي يف دورته الثانية عشر بالر

واقترحت فيه ستة مواضيع ، م ) 2000سبتمرب  28 - 23هـ (  1421هـ إىل غرة رجب  1421
تناولت مجيعا الشرط اجلزائي، وسأستعرض أراء الباحثني فيما يتعلق حبكم الشرط اجلزائي كل على 

  :حدة مث أختم بقرار امع
اإلسالمية بكلية أستاذ الشريعة (دكتور الصديق حممد األمني الضريرللكان  :العرض األول-أ

الشرط اجلزائي الذي جيب  أن:" )، حيث توصل فيما يتعلق باحلكم إىلجامعة اخلرطوم/القانون
، ألن هناك بالطبع عقودا ال ال يراد منها كل العقودو ،...شتراطه يف العقود شرط صحيح معتربا

  . )3("تقبل هذا
  
  
  

                                                 

  .627إىل الصفحة   586 : املرجع السابق، من الصفحةانظر: عبد احملسن سعد الرويشد -) 1(

  .727، ص:املرجعنفس   -) 2(

  .501، ص:12الصديق حممد األمني الضرير: املرجع السابق، ج -) 3(
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جيوز اشتراط "، وقال: فيها واليت ال جيوز لشرط اجلزائيمث وضع ضابطًا للعقود اليت جيوز اشتراط ا
، وهي: القرض والبيع د اليت يكون االلتزام فيها ديناالشرط اجلزائي يف مجيع العقود ما عدا العقو

  ."بثمن مؤجل، وعقد السلم
انتهى إىل و ،وريد يف حالة التأخري يف التنفيذورأى جواز الشرط اجلزائي يف عقد املقاولة وعقد الت

فهو أخذ  ،كان هناك ربا أو غرر أو غري ذلك احلل وليس املنع إال إذا فيها األصل": الشروطأن 
  .)1("بأن األصل يف املعاملة اإلباحة واألصل يف العقود اإلباحة وكذلك يف الشروط

وقال: "  ،كم الشرط اجلزائيحيث حتدث عن ح للشيخ حممد علي التسخريي :الثاين عرضال-ب
  .)2("مر باطل وال مستتبعا ملا هو باطلالضابط العام يف صحته أال يكون مبتنيا على أ

فمن أخل منهما بالتزامه  حيث قال:" ،شبيهنا ماء العينني لدكتور محدايتل :الثالثالعرض -جـ
، مث قال بأن الشرط واقعة شرعية تعتريها بعض األحكام من جب عليه التعويض والذي هو اجلزاءو

  . )3("جواز 
أرى أن الوفاء بالشرط اجلزائي  :"قالحيث ، لدكتور ناجي شفيق عجمل :العرض الرابع-د

  . فيه سد ألبواب الفوضى والتالعب حبقوق العباد ، وسبب من أسباب احلفز على الوفاء ...واجب
  
  
  

                                                 

  .512، ص:12الصديق حممد األمني الضرير: املرجع السابق، ج -) 1(

حبث منشور يف جملة جممع الفقه اإلسالمي، الدورة الثانية عشرة، حممد علي التسخريي: الشرط اجلزائي يف العقود،  -) 2(
  .581، ص12ج

حبث منشور يف جملة جممع الفقه اإلسالمي، الدورة ، شبيهنا ماء العينني: الشرط اجلزائي وخمتلف صوره وأحكامهمحدايت  -) 3(
  .462، ص12الثانية عشرة، ج
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صلى اهللا (، وعمال بقوله نوا أوفوا بالعقود )بالوعود والعهود حتقيقا لقوله تعاىل :( يأيها الذين أم
ألن مفهوم الضرر عام وشامل لكل ما يتأذى به املرء يف ؛ : (( ال ضرر وال ضرار )))عليه وسلم 

  .)1("جسمه وماله ونفسه وحقوقه األخرى اليت كفلها له الشارع
 يف الشرط اجلزائي األصل ":حيث خلص إىل أن ،حممود مشام للقاضي :العرض اخلامس -هـ

   .)2("ألن الناس عند شروطهم إال شرطًا أحل حراما أو حرم حاللًا ،اجلواز

ز الشرط اجلزائي اجو :"ذهب إىلحيث  ؛واألخري للدكتور علي السالوس :العرض السادس -و
  .)3("واالستصناعيف احلقوق إذا مل تكن ديونا مثل املقاوالت 

خبصوص الشرط اجلزائي يف الفقه  )12/  3(109قرار رقم: ال وتوجت أشغال املؤمتر بإصدار -
  :الشرط اجلزائي بشأن موضوع)12/  3(109قرار رقم :  :)4(اإلسالمي هذا نصه

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورته الثانية عشر 
 1421هـ إىل غرة رجب  1421مجادى اآلخرة  25بالرياض يف اململكة العربية السعودية ، من 

  .م )  2000 سبتمرب 28 - 23هـ ( 
  
  
  

                                                 

حبث منشور يف جملة جممع الفقه اإلسالمي، الدورة الثانية ، ناجي شفيق عجم: الشرط اجلزائي يف الفقه اإلسالمي -) 1(
  .600، ص12عشرة، ج

: الشرط اجلزائي دراسة معمقة حول الشرط اجلزائي فقها وقانونا، حبث منشور يف جملة جممع الفقه حممود مشام -) 2(
  .623، ص12اإلسالمي، الدورة الثانية عشرة، ج

، 12: الشرط اجلزائي، حبث منشور يف جملة جممع الفقه اإلسالمي، الدورة الثانية عشرة، جعلي أمحد السالوس -) 3(
  .565ص

  .670، ص12جملة جممع الفقه اإلسالمي، الدورة الثانية عشرة، ج أنظر: -) 4(
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إطالعه على البحوث الواردة إىل امع خبصوص موضوع ( الشرط اجلزائي ) وبعد استماعه  بعد
  الفقهاء.إىل املناقشات اليت دارت حول املوضوع مبشاركة أعضاء امع وخربائه وعدد من 

  قرر ما يلي :
يستحقه من أولًا : الشرط اجلزائي يف القانون هو اتفاق بني املتعاقدين على تقدير التعويض الذي 

  ، أو تأخر يف تنفيذه .مل ينفذ الطرف اآلخر ما التزم بهشرط له عن الضرر الذي يلحقه إذا 
 2(  85:ا : يؤكد الس قراراته السابقة بالنسبة للشرط اجلزائي الواردة يف قراره يف السلم رقمثاني

؛ ألنه عبارة عن دين ،  : ( ال جيوز الشرط اجلزائي عن التأخري يف تسليم املسلم فيه)، ونصه 9/ 
. ونصه : " ) 3/7(  65، وقراره يف االستصناع رقم الزيادة يف الدين عند التأخري " وال جيوز اشتراط

جيوز أن يتضمن عقد االستصناع شرطًا جزائيا مبقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما مل تكن هناك 
) ونصه : " إذا تأخر املشتري املدين  6/  2(  51ظروف قاهرة " ، وقراره يف البيع بالتقسيط رقم 

يف دفع األقساط بعد املوعد احملدد فال جيوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط 
  ، ألن ذلك ربا حمرم ".

، كما جيوز أن يكون يف اتفاق الحق ط اجلزائي مقترنا بالعقد األصليثالثًا : جيوز أن يكون الشر
  قبل حدوث الضرر .

رابعا : جيوز أن يشترط الشرط اجلزائي يف مجيع العقود املالية ما عدا العقود اليت يكون االلتزام 
  األصلي فيها دينا ؛ فإن هذا من الربا الصريح .

عقود املقاوالت بالنسبة للمقاول، وعقد  مثلًا يف -، فيجوز هذا الشرط وبناء على هذا
بالنسبة للصانع إذا مل ينفذ ما التزم به أو تأخر يف  ، وعقد االسصتناعالتوريد بالنسبة للمورد

يف البيع بالتقسيط بسبب تأخر املدين عن سداد األقساط املتبقية سواء  -مثلًا  -وال جيوز ، تنفيذه
كان بسبب اإلعسار ، أو املماطلة ، وال جيوز يف عقد االستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر يف 

  أداء ما عليه .
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ة ، وما حلق املضرور من خسارشمل الضرر املايل الفعليرر الذي جيوز التعويض عنه ي: الضاخامس
  .ال يشمل الضرر األديب أو املعنوي، ووما فاته من كسب مؤكد حقيقية
بالعقد كان بسبب خارج عن  ال يعمل بالشرط اجلزائي إذا أثبت من شرط عليه أن إخالله ا:سادس
  ، أو أثبت أن من شرط له مل يلحقه أي ضرر من اإلخالل بالعقد .إرادته
ار التعويض إذا وجدت مربرا جيوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفني أن تعدل يف مقد ا:سابع
  ."، أو كان مبالغا فيهلذلك

وقد أصدر جملس هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية فتوى شرعية حول جواز  هذا -5
 22-5النص على الشرط اجلزائي من عدمه يف دورا اخلامسة اليت انعقدت فيما بني:

  )هـ21/8/1394 ( :تاريخب)  25( :رقم هـ مبدينة الطائف، وأصدرت القرار1394شعبان

(  تقرر يف الدورة الرابعة لس هيئة كبار العلماء املنعقدة فيما بنيفبناًء على ما " وهذا نصه:
فقد جرى إدراجه يف  ،هـ ) من الرغبة يف دراسة موضوع الشرط اجلزائي 14/11/1393و 28/10

هـ ) يف مدينة الطائف 22/8/1394و 5جدول أعمال اهليئة يف دورا اخلامسة املنعقدة فيما بني ( 
على البحث املعد يف ذلك من قبل اللجنة  اإلطالعع يف هذه الدورة بعد مث جرى دراسة املوضو

، وبعد مداولة الرأي واملناقشة، واستعراض املسائل اليت ميكن أن مية واإلفتاءالدائمة للبحوث العل
يقاس عليها الشرط اجلزائي ومناقشة توجيه قياسه على تلك املسائل واإليراد عليه وتأمل قوله تعاىل 

املسلمون "وما روي عنه صلى اهللا عليه وسلم من قوله :  )،أَيها الَّذين َآمنوا أَوفُوا بِالْعقُوديا (: 
مقاطع احلقوق "، ولقول عمر رضي اهللا عنه :"على شروطهم إال شرطًا أحل حراما أو حرم حالال 

وأنه ال حيرم  ،حيح من أن األصل يف الشروط الصحةواالعتماد على القول الص "،عند الشروط
  منها ويبطل إال ما دل الشرع على حترميه وإبطاله نصا أو قياسا.
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واستعراض ما ذكره أهل العلم من تقسيم الشروط يف العقود إىل صحيحة وفاسدة وتقسيم 
الصحيحة إىل ثالثة أنواع أحدها : شرط يقتضيه العقد كاشتراط التقابض وحلول الثمن . الثاين : 

فة يف العقد كاشتراط صفة يف الثمن كالتأجيل أو الرهن أو الكفيل به أو صشرط من مصلحة 
. الثالث : شرط فيه منفعة معلومة وليس من مقتضى العقد وال من املثمن ككون األمة بكرا

  مصلحته وال منافيا ملقتضاه كاشتراط البائع سكىن الدار شهرا.
اشتراط أحد طريف العقد على الطرف الثاين عقدا  وتقسم الفاسدة إىل ثالثة أنواع أحدها :

آخر كبيع أو إجارة أو حنو ذلك . الثاين : اشتراط ما ينايف مقتضى العقد كأن يشترط يف املبيع أال 
خسارة عليه أو أال يبيع أو يهب وال يعتق. الثالث : الشرط الذي يتعلق به العقد كقوله بعتك إن 

ئي عليها وظهور أنه من الشروط اليت تعترب من مصلحة العقد إذ جاء فالن ، وبتطبيق الشرط اجلزا
هو حافز إلكمال العقد يف وقته احملدد له واالستئناس مبا رواه البخاري يف صحيحه بسنده عن ابن 
سريين أن رجال قال لكريه : أدخل ركابك فإن مل أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم 

، وقال أيوب عن ابن لى نفسه طائعا غري مكره فهو عليهفلم خيرج فقال شريح : من شرط ع
سريين : أن رجال باع طعاما وقال : إن مل آتك األربعاء فليس بيين وبينك بيع ، فلم جيئ ، فقال 

  شريح للمشتري : أنت أخلفت ، فقضى عليه .

يت ل به مظنه الضرر وتفووفضال عن ذلك فهو يف مقابلة اإلخالل بااللتزام حيث إن اإلخال
ويف القول بتصحيح الشرط اجلزائي سد ألبواب الفوضى والتالعب حبقوق عباد اهللا، ، املنافع

يها الذين أمنوا أوفوا وسبب من أسباب احلفز على الوفاء بالعهود والعقود حتقيقا لقوله تعاىل : ( يأ
اطه يف العقود ، لذلك كله فإن الس يقرر باإلمجاع أن الشرط اجلزائي الذي جيري اشتربالعقود )

شرط صحيح معترب جيب األخذ به ما مل يكن هناك عذر يف اإلخالل بااللتزام املوجب له يعترب 
  شرعا فيكون العذر مسقطا لوجوبه حىت يزول.
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وإذا كان الشرط اجلزائي كثريا عرفا حبيث يراد به التهديد املايل ويكون بعيدا عن مقتضى 
إىل العدل واإلنصاف على حسب ما فات من منفعة أو القواعد الشرعية فيجب الرجوع يف ذلك 

  .)1("حلق من ضرر ويرجع تقدير ذلك عند االختالف إىل احلاكم الشرعي عن طريق أهل اخلربة 
مما سبق ميكن القول أن فقهاء الشريعة اإلسالمية مييزون بني نوعني من هذا الشرط:  نوع 

ما يتعلق بالنوع األول فذلك يتحقق عندما يكون يتعلق بتنفيذ األعمال ونوع يتعلق بالديون، أما 
 املقاولةو حمل االلتزام عمال معينا، واتفق طرفا العقد على شرط جزائي كما يف عقد االستصناع

 ا حيددبالتزامه دفع للطرف اآلخر تعويضفق على أنه إذا أخل أحد الطرفني ، حيث يتوالتوريد...
واهليئات  والباحثني شرعا، وهو ما ذهب إليه الفقهاء وهذا النوع يعترب جائزا العقد؛مسبقا يف 

  وجلان الفتوى اليت ذكرا.
أما النوع الثاين من الشرط اجلزائي فهو املتضمن تعويض الدائن مببلغ من النقود إذا تأخر  

املدين عن الوفاء يف الوقت احملدد، وفيه يشترط الدائن على املدين أن يقوم بتعويضه مببلغ من النقود 
عن كل يوم تأخري، وهذا الشرط ال جيوز شرعا باتفاق الفقهاء، وبناء على ذلك اعترب كثري من 
الفقهاء الشرط اجلزائي املقرر لتأخري الوفاء بالديون ربا نسيئة، وفيه أكل أموال الناس بالباطل، كما 

يس مبال، وبالتايل أن التعويض املايل اجلائز شرعا إمنا يعين ماال بدل مال أتلف، وتأخري التنفيذ ل
يعترب حمرما شرعا، ويقتصر على العقود اليت يكون حملها مبلغا من النقود كما يف عقد القرض، 

  ويكون املقصود بالشرط اجلزائي  فيها إخفاء فوائد ربوية.
  
  
  

                                                 

، ، الصادرعن جملس هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعوديةهـ21/8/1394 ( :تاريخب)  25( :رقمالقرار  -) 1(
 http://islamtoday.net/bohooth/artshow-32-املوقع: املتعلق بفتوى خبصوص الشرط اجلزائي، 

6229.htm ،:14/12/2011بتاريخ.  



يف مرحلة تنفيذه: سلطة القاضي يف تعديل العقد الثاينالباب  ـــــــــــــــــــ  

 

 

 

368 

، والعقود اليت ال جيوز جيوز اشتراط الشرط اجلزائي فيها ضابط العقود اليت الفرع الثالث:
  فيها :اشتراطه 

  )1( :وهوالشرط اجلزائي فيها  اشتراط وزأستخلص ضابطًا للعقود اليت جي أنمما سبق ميكن 
  جيوز اشتراط الشرط اجلزائي يف مجيع العقود ما عدا العقود اليت يكون االلتزام األصلي فيها دينا .

  . )2(وعقد السلم ،، والبيع بثمن مؤجلة : هي القرضوالعقود اليت يكون االلتزام فيها دينا ثالث
ا بدفع مبلغ من املال يف حالة لى املدين شرطا جزائيففي عقد القرض ال جيوز أن يشترط الدائن ع

  تأخره يف السداد .
البائع على املشتري شرطًا ويف عقد البيع بثمن مؤجل أو مقسط ال جيوز أيضا أن يشترط 

  األجل .ا بدفع مبلغ من املال يف حالة تأخره عن الدفع يف جزائي
ا بدفع م على املسلم إليه شرطًا جزائيوكذلك ال جيوز يف عقد السلم أن يشترط رب السل
  مبلغ من املال يف حالة تأخره عن تسليم املسلم فيه يف األجل .

، وال يتصور يف هذه العقود ؤدي يف احلاالت الثالث إىل الرباوذلك ألن هذا الشرط ي
  عدم التنفيذ .الثالثة اشتراط شرط جزائي يف حالة 

، سواء أكان اشتراطه يف حالة عدم العقود األخرى وجيوز اشتراط الشرط اجلزائي يف سائر
صانع إذا مل على ال )3(، فيجوز اشتراطه يف عقد االستصناعأما يف حالة التأخري يف التنفيذ التنفيذ،

  رار جملس جممع الفقه ، حسب قشتراطه عليه إذا تأخر يف التنفيذ، كما جيوز اينفذ ما التزم بصنعه

                                                 

  .513، ص:12الصديق حممد األمني الضرير: املرجع السابق، ج -) 1(

بأنه: بيع آجل  وعرف كذلك املوصوفة بثمن عاجل،بيع السلعة اآلجلة بيع السلم ويسمى كذلك بيع السلف هو:  -) 2(
بعاجل، أو بيع شيء موصوف يف الذمة أي أنه يتقدم فيه رأس املال، ويتأخر املثمن ألجل، وبعبارة أخرى: هو أن يسلم عوضاً 

 معجم لغة الفقهاء، مرجع سابق، حامد صادق قنييب: -حممد رواس قلعجي حاضراً يف عوض موصوف يف الذمة إىل أجل 
  .268، ص:5. وهبة الزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلته، مرجع سابق، ج114ص:

العقد على مبيع موصوف يف الذمة اشترط فيه العمل، وعرف كذلك بأنه: بيع للعني املصنوعة ال لعمل االستصناع: -) 3(
الزحيلي: الفقه اإلسالمي  . وهبة62معجم لغة الفقهاء، مرجع سابق، ص: حامد صادق قنييب: -الصانع.  حممد رواس قلعجي 

  .304، ص:5وأدلته، مرجع سابق، ج
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، وال جيوز اشتراط الشرط اجلزائي على املستصنع إذا تأخر يف دفع اعاإلسالمي بلزوم عقد االستصن
، وعقد التوريد وما ومثل االستصناع عقد املقاولة، ، ألن املستصنع مدينهيه يف موعداملال الذي عل

  شاهما.

  شروط تطبيق الشرط اجلزائي :رابعاملطلب ال
شروطا  - لقانونا غرار فقهاء وعلى–ن للشرط اجلزائي ون ايزوالفقهاء املعاصروضع 

   )1( لتطبيق الشرط اجلزائي، وهذه الشروط هي:

وإثبات وقوع الضرر  عقد والشرط ولزومهإثبات صحة ال التعويضجيب على املدعي الستحقاق -1
  وعدم تنفيذ املدين للعقد أو اإلمهال أو التعدي. على الدائن

إن الشرط اجلزائي يرتبط عند استحقاقه بااللتزام الذي رصد لضمان تنفيذه وال يتعداه إىل  -2
  غريه.

استحقاقه وشرط للحكم به، فإذا كان اخلطأ أو التعدي  ةوعل التعويضالضرر شرط لوجوب  -3
فإن وقوع الضرر  ستحقاق الشرط اجلزائي،أو التأخر فيه هو السبب ال بعدم تنفيذ االلتزام والعقد

وعلى ذلك لو وجد التعدي أو الفعل اخلطأ ومل يوجد الضرر ؛ واستحقاقه ههو العلة املؤثرة يف إجياب
جوز رجل فوجد داخله فاسدا  رجل كسر" :يف جممع الضماناتقال البغدادي التعويض، فال جيب 

  .  )2(": ال يضمنقالوا
، وكذلك األمر إذا وقع الشرط اجلزائي ومل يستحق الدائن فلو أثبت املدين انتفاء الضرر سقط

  الضرر وتدارك املدين قبل الدعوى سقط الشرط اجلزائي.
 أو أنه يقع يف الضرر املوجب للتعويض يف الشرط اجلزائي هو الضرر احملقق بأن كان واقعاً فعالً -4

فواته  ذي يعوضكما جيب أن يكون الكسب ال ،فهو يف حكم الضرر الواقع حاال املستقبل حتماً
  .االحتمايل املأمول فال تعويض فيه، أما الكسب أكيدا ال شك فيه

                                                 

  .602، ص12املرجع السابق، ج ناجي شفيق عجم: -) 1(

  .147دط، د ت، ص جممع الضمانات، دار الكتاب اإلسالمي، د م ن، أبو حممد غامن بن حممد: :البغدادي -) 2(
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فمجرد وقوع الفعل اخلطأ  ؛املدينأن يكون الضرر الواقع على الدائن نتيجة الفعل اخلطأ من  -5
ى الدائن ألسباب ووقع الضرر ال يكفي لتقرير املسئولية على املدين ألن هذا الضرر قد يقع عل

  . ، وهذا مايعرب عنه يف القانون بعالقة السببيةأخرى غري اخلطأ الواقع من املدين
أما إذا حصل الضرر بسبب آفة مساوية كحريق غالب أو قحط أو صقيع أو فيضانات أو ريح  -6

فعله ال  ميكن التحرز عنما ال  "دين ألن القاعدة الفقهية تقول :فال جيب الضمان على امل ،أو غرق
  . "ضمان فيه

حىت لو حصل اتفاق واشترط الدائن يف العقد مسؤولية املدين بالشرط اجلزائي يف حالة اآلفة  -7
جيب السماوية ففي هذه احلالة ال يعتد بالشرط وال جيب على املدين التعويض عن الضرر ألن ما ال 

ضمان العني املؤجرة يف حالة  ، مثل لو شرط املؤجر على املستأجرضمانه ال يصري بالشرط مضمونا
 ؛، وهذا ما أخذ به القانونهالكها بآفة مساوية فإن الشرط باطل وال جيب الضمان على املستأجر

ق م ج)، حيث جاء يف  184خمالفة الفقرتني األوىل والثانية من املادة:( ىإذ الجييز االتفاق عل
أي أا من  ؛الف أحكام الفقرتني أعاله"الفقرة الثالثة من نفس املادة:" ويكون باطال كل اتفاق خي

  النظام العام.
وجود اخلطأ أو اإلمهال من وعليه ميكن تلخيص شروط تطبيق الشرط اجلزائي على املدين 

، أما إذا كان الضرر بغري خطأ املدين كاآلفة ذا اخلطأ سبب ضررا للدائن حقيقيا، وهاملدين
ن الضرر الواقع على الدائن إضافة إىل كو  ،املدينالسماوية أو فعل الدائن أو الغري فال يضمن 

  .نتيجة الفعل اخلطأ من املدين
  املطلب اخلامس:سلطة القاضي يف تعديل مقدار التعويض

 ا،م أمر على اثنان تعاقد فإذا األصول، تنايف ال دامت ما حمترمة التعاقد سلطة أن األصل

 وتتمثل ،ماإراد احترام القاضي يف واألصل جانبه، يف العقد هذا موجب التزام كل منهما فواجب

   حني املفترض الضرر مقابل من شرط جزائي قدراه فيما هنا ها البحث حوهلا جيري اليت اإرادتهم
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 إبرام العقد، أثناء عليه اتفق ما على ومقدارِه التعويض إبقاء فاألصل ،بتنفيذ العقد اإلخالل يقع
حيث تنص القاعدة الفقهية على أنه: "يلزم مراعاة الشروط قدر اإلمكان"، يقول الكاساين:" 

  .)1(األصل يف الشروط اعتبارها ما أمكن"
 ؟ التزماه فيما دائما العدالة تكمن هل و:وه السبيل، هذا يعترض سؤال طرح ينبغي أنه غري   
فقد يظهر أن هذا الشرط مرتفع  ؟اجلزائي املتفق عليه دوما رطالش التزام يف العدالة كامنة هل و:أ

حبيث خيلف ضررا بالغا ألحد املتعاقدين، فهنا البد من تدخل القاضي ، أو منخفض إىل حد كبري
  ، هذا ما سأحاول اإلجابة عليه فيما يلي:لوضع حد هلذا الضرر

جلزائي يف الفقه اإلسالمي بشأن موضوع الشرط ا )12/  3(109رقم :  بالرجوع إىل القرار
عن جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي، جنده يقرر يف ر الصاد

البند السابع منه بأنه:" جيوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفني أن تعدل يف مقدار التعويض 
  .)2(أو كان مبالغا فيه" إذا وجدت مربرا لذلك
الصادر عن هيئة كبار العلماء يف  )هـ21/8/1394 ( ) بتاريخ: 25رقم:( وورد يف القرار 

وإذا كان الشرط اجلزائي كثريا عرفا حبيث يراد به السعودية بشأن الشرط اجلزائي، مايلي: "
التهديد املايل ويكون بعيدا عن مقتضى القواعد الشرعية فيجب الرجوع يف ذلك إىل العدل 

على حسب ما فات من منفعة أو حلق من ضرر ويرجع تقدير ذلك عند االختالف إىل واإلنصاف 
  .احلاكم الشرعي عن طريق أهل اخلربة "

إن تدخل القاضي يف تعديل الشرط اجلزائي حيتمل ختفيض الشرط إذا كان مبالغا فيه وكثري 
  القرارين السابقني نالحظ: إىلوبالرجوع  مل زيادته إذا كان ضئيال جدا،جدا، كما حيت

 ...مينحان القاضي سلطة ختفيض الشرط اجلزائي صراحة، حيث ورد لفظ ( مبالغا فيه أما-
   لتفاوتاان ـك إذا ما يف تنحصر أن جيب ،الشرط اجلزائي قيمة تعديل يف القاضي سلطةو ،كثريا)

                                                 

  .98ص 6الكاساين: بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج -) 1(

  .670، ص12مي، الدورة الثانية عشرة، ججملة جممع الفقه اإلسال أنظر: -) 2(
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 التفاوت احتمال ينسيا أال يناملتعاقد يف واملفترض املقابل، التعويض وقيمة الضرر قيمة بني كبريا

 نص أول هيطلب مل التساوي وهذا أصال متساويا تقديره ميكن ال إذ والتعويض، الضرر فيما بني

 أدخل : لكريه رجل قالي القاض شريح عن البخاري رواه ما وهو ،أصل للشرط اجلزائي فقهي

 شرط من" :شريح فقال خيرج، فلم درهم، مائة فلك وكذا، كذا معك يوم أرحل مل فإن ركابك،

 يتطرق أن دون اجلزائي بالشرط حكم شريح فالقاضي ؛ )1("فهو عليه مكره، غري طائعا نفسه على

 يكون أال الواجب بل الزمة، ليست فاملساواة، ال فيه أم مبالغا التعويض تقدير كان إذا ما ملسألة

  .كبريا التعويض وقيمة الضرر قيمة بني التفاوت
 شرحيا أن ألجل اجلواز، ممكن ذاته الكبري التفاوت هذا إن ل:ايق أن يصح فرمبا لك ذ ومع

 مقابل كبريا تفاوتا يتفاوت ال املبلغ هذا مثل أن يعلم شرحيا أن تقديري ويف عنه أيضا؛ يسأل مل

 مع فيها قاضٍ وهو اإلخالل، ذلك مثل فيها وقع اليت البلد تلك ألنه يعيش عليه، وقع الذي الضرر

 كثريا تتفاوت ال درهم املائة أن عارفا يكون أن بد فال ناس؛البواقع  معرفة من بالقاضي يفترض ما

     .  الواقع الضرر حجم مع
باعتبار  ذلكفيه مايدل على  فقرار جممع الفقه اإلسالمي ؛ياجلزائزيادة الشرط  مايتعلق مبسألة أما-

أما قرار ، لفظ التعديل جاء عاما، مل حيدد حالة التخفيض أو الزيادة، لذا أرى أنه يشملهما معا
  التزم الصمت بشأن الزيادة فلم يشر إليها ال صراحة وال ضمنا. هيئة كبار العلماء السعودية فإنه

ال يتناسب مع  وأرى أن القرار املشار إليه ال مينع زيادة الشرط اجلزائي إذا كان يسريا
  الضرر الذي حل باملتضرر، والدليل على ذلك ما يلي:

  بأحد املتعاقدين.أن القرار احتكم إىل مبادئ العدل واإلنصاف اليت تأىب أن يلحق ضرر  -
 نه ترك أمر التقدير للقاضي عن طريق االستعانة بأهل اخلربة والنظر.أ -

                                                 

  .354خترجيه، أنظر ص: سبق -) 1(
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إن عبارة: " حلق مضرة" الواردة يف القرار جاءت مطلقة، تشمل أي ضرر سواء كان يف جانب  -
الدائن أو املدين، فإذا كان مقدار الشرط اجلزائي ال يتناسب مع الضرر الذي حل بالدائن، فيحق 

 يتناسب مع الضرر الذي أصابه. حىتهلذا األخري أن يطالب بزيادة مقدار الشرط اجلزائي 

لى ماسبق فإن للقاضي يف إطار الفقه اإلسالمي سلطة واسعة يف تعديل الشرط وبناء ع
ل احلاالت اليت أخذت ا التقنينات املدنية احلديثة لتشمل ك سعاجلزائي أو إائه، هذه السلطة تت

فالقاضي يقوم بتخفيض الشرط اجلزائي إذا كان مبالغا فيه، والزيادة  بشأن تعديل الشرط اجلزائي،
قد دخل دائرة الفساد  الشرطا كان يسريا ال يتناسب مع حجم الضرر احلادث، أما إذا كان فيه إذ

أو أثبت املدين أن الدائن مل يلحقه ضرر من جراء عدم التنفيذ، فإن من حق القاضي أن  أو البطالن
   يقوم بإلغاء الشرط اجلزائي واعتباره كأن مل يكن وإعفاء املدين منه ائيا.

  ومنح (نظرة امليسرة)سلطة القاضي يف تعديل األجل  الثالث: املبحث
وذلك هو  ،معامالت الناس وما يرتبطون به من التزامات قد تكون منجزة يتم تنفيذها فورا

اليت تتضمنها  اتقد تكون االلتزام ومع ذلك ،البيع ودحال أغلب املعامالت اليومية يف جمال عق
وتوقيت االلتزامات إىل زمن الحق معني أو  ،)1(وللزمان شأن يف تنفيذها ،هذه املعامالت مؤجلة

واملدة اليت يضاف إليها االلتزام أو ميتد ، كثريا ما يلجأ إليه الناس يف تصرفات كثرية ،غري معني
  .)2("األجل" :ما يطلق عليه اصطالحا خالهلا التنفيذ هي

"ونظرة امليسرة" اليت مينحها القاضي  غالبا ما يكون حمددا بزمن معني،وهذا األجل، 
للمدين، واليت حنن بصدد دراستها هنا وإن كانت جتد جماهلا يف كل االلتزامات اآلجلة، إال أن 
جماهلا الطبيعي عادة يكون يف العقود الزمنية، ألنه بقدر امتداد الزمن يكون تغري الظروف واألحوال 

خل القاضي ملنح دعي تستدم على الوجه املطلوب، مما ي، وتغري احلال يؤثر يف تنفيذ االلتزاحمتمال
   الوفاء بالتزاماته.أجل قضائي يستطيع املدين يف خالله 

                                                 

 الناصر توفيق العطار: نظرية األجل يف االلتزام يف الشريعة اإلسالمية والقوانني العربية، مطبعة السعادة، القاهرة، عبد -)1(
  .1، ص1978دط، 

  والصفحة. املرجعنفس  -) 2(
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  تدخل القاضي يف هذه احلالة سيكون جمال دراستنا يف هذا املبحث من خالل مطلبني:
والثاين: األول أخصصه لسلطة القاضي يف تعديل األجل االتفاقي ومنح نظرة امليسرة يف القانون، 

  لنظرة امليسرة يف الفقه اإلسالمي.
  ومنح نظرة امليسرة يف القانون املطلب األول: سلطة القاضي يف تعديل األجل

إن األجل القضائي مبنح املدين نظرة امليسرة إن كان معسرا نوع من تعديل العقد يتعلق 
ذلك أن من العقود ما يتراخى تنفيذها  ،بأحد عناصره أو أركانه وهو أجل تنفيذ االلتزام العقدي

وباعتبار املدة ركنا فيها كعقود التوريد وعقود اإلجيار ومنها ما يتوقف تنفيذها إىل  ،بسبب طبيعتها
حلول األجل الذي ضربه األطراف كعقود القرض والبيع بثمن مؤجل، ومن املفروض أنه حبلول 

واعية فإن هو امتنع عن أداء ما التزم به وكان يف أجل الوفاء يتعني على املدين أن يفي بالتزامه ط
أي يتدخل  ؛مقدوره الوفاء فإنه جيرب على ذلك، أما إذا كان املدين معسرا أنظره القاضي إىل ميسرة

سبق وأن اتفق عليه أطراف التعاقد، هذه السلطة اليت القاضي بتعديل أجل االلتزام العقدي الذي 
اجلزائري يف نصوص الضوء من خالل ما قرره املشرع  سلط عليهاأميارسها القاضي، سوف 

من خالل حتديد الشروط والضوابط القانونية لسلطة القاضي يف منح نظرة  وذلكالقانون املدين، 
  إىل حتديد نطاقها ومداها، فيما يلي: ةامليسرة، باإلضاف
  زائرياملدين اجل التنظيم التشريعي لاللتزامات املؤجلة يف القانون الفرع األول:

من ذلك هنا والذي يعنيها  ،إن أغلب التشريعات احلديثة قد نظمت فكرة األجل يف االلتزام
واملتمثلة يف  ،االللقاضي يف هذا هذه النصوص  ضبع منحتهاالتقديرية الواسعة اليت  هو السلطة

سلطان  ا يعد خروجا على مبدأمم ،األجل يف العقد أو منحطته يف تعديل األجل املتفق عليه سل
والقوانني  ،اإلرادة الذي يهيمن على العالقات العقدية يف بعض هذه القوانني كالقانون الفرنسي

  .)1(املستمدة منه

                                                 

  .385حممد علي اخلطيب: املرجع السابق، ص -)1(
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ويالحظ أن األجل الذي تنصب عليه دراستنا هنا هو األجل الذي يكون وصفا لاللتزام 
  . )1(ويكون مصدره هو القضاء

  : يلي اجلزائري األجل القضائي هي مااليت نظم ا املشرع أما النصوص القانونية 
إذا مل يوف أحد  ،للجانبني يف العقود امللزمة " على أنه: "ق م ج 2-1)/119املادة (تنص - 1

مع  ،فسخهيطالب بتنفيذ العقد أو  أنملدين ابعد إعذاره  ،اقدين بالتزامه جاز للمتعاقد اآلخراملتع
  .احلال ذلك قتضىاالتني إن التعويض يف احل

مل  للقاضي أن مينح املدين أجال حسب الظروف، كما جيوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما وجيوز
  يوف به املدين قليل األمهية بالنسبة غلى كامل االلتزامات".

إذا تبني من االلتزام أن املدين ال يقوم بوفائه إال عند " على أنه: )ق م ج 210املادة ( كما نصت- 2
ميعادا مناسبا حللول األجل، مراعيا يف ذلك موارد املدين احلالية قاضي املقدرة أو امليسرة، عني ال

  ".واملستقبلة، مع اشتراط عناية الرجل احلريص على الوفاء بالتزامه 
االلتزام النهائي  بق م ج) كذلك على أنه:" جيب أن يتم الوفاء فور ترتي 281ونصت املادة:(- 3

  ذلك.يف ذمة املدين ما مل يوجد اتفاق أو نص يقر بغري 
نظرا ملركز املدين ومراعاة للحالة االقتصادية، أن مينحوا آجاال مالئمة  ةغري أنه جيوز للقضا

  مجيع األمور على حاهلا. إبقاءوأن يوقفوا التنفيذ مع  ،للظروف دون أن تتجاوز هذه مدة سنه
 إيقافويف حالة  املستعجلة.عجال يكون منح اآلجال من اختصاص قاضي األمور ويف حالة االست

التنفيذ تبقى  إجراءاتالتنفيذ فإن اآلجال املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات املدنية بصحة 
  ."موقوفة إىل انقضاء األجل الذي منحه القاضي

  

                                                 

فمن حيث األثر أو وقت احللول ينقسم إىل أجل واقف  -ينقسم األجل إىل عدة أقسام، وبالنظر العتبارات خمتلفة:  -)1(
 حممد :القانوين، أنظروأجل فاسخ، ومن حيث املصدر: ينقسم إىل ثالثة أقسام: األجل القضائي، واألجل االتفاقي واألجل 

وما بعدها. عبد السميع عبد الوهاب أبو اخلري: املرجع السابق، ص:  212صربي السعدي: أحكام االلتزام، مرجع سابق، ص
  وما بعدها. 297
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  الشروط أو الضوابط القانونية لسلطة القاضي يف منح نظرة امليسرة  الفرع الثاين:
األجل القضائي يف هذه احلالة بـ (نظرة امليسرة)، وميكن تعريفها بأا: "أجل يسمى 

"احلالة اليت ينظر القاضي  ، وعرفت كذلك بأا:)1(قضائي جيوز منحه للمدين بشروط معينة"
  .)2(بالتزامه إذا استدعت حالته ذلك"املدين فيها إىل أجل معقول للوفاء 

لقد منح املشرع القاضي سلطة التدخل يف العقد، وذلك بإعطاء املدين مهلة كي يتمكن و
من تنفيذ االلتزام املطلوب منه وما هذا إال مظهر من مظاهر تدخل القاضي يف التعديل من شروط 

كان ال بد منه فيجب أن  العقد، وهو أمر جوازي حبسب ما يظهر من النصوص السابقة، وإن
  ، هذه الشروط هي:شروط وضوابط حمددة وفقيكون 

قانون الأال يقوم مانع قانوين مينع من منح نظرة امليسرة، ومثال ذلك ما ورد  يف  الشرط األول:
، فالقاضي ال ميلك أية سلطة )3(ةجتاريبورقة عدم جواز منح نظرة امليسرة للمدين ب القاضي يالتجار

  األجل يف مثل هذه احلالة، وإال عد خمالفا للقانون يتعرض حكمه للنقض.يف منح 
اال ممنوحة له من قبل  إذ أن سلطة القاضي يف هذا ؛وهذا الشرط يبدو ألول وهلة أمرا منطقيا

  .)4(وممارستها تعترب تطبيقا للنصوص القانونيةاملشرع 
  
  

                                                 

، 2، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط-أحكام االلتزام-القادر الفار: أثار احلق يف القانون املدين األردين  عبد -)1(
  .36، ص 1995

  .298عبد السميع عبد الوهاب أبو اخلري: املرجع السابق، ص  -)2(
م املتضمن 1975سبتمرب 26هـ، املوافق 1395رمضان  20املؤرخ يف: 59-75من األمر رقم: )464تنص املادة:( -)3(

املنصوص عليها يف  القانون التجاري املعدل واملتمم، على أنه:"... وال جيوز منح آجال قانونية كانت أو شرعية إال يف األحوال
  من هذا القانون". 438و 426املادتني:

  .402املرجع السابق، ص حممد علي اخلطيب: -)4(
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مؤقتة ينتظر زواهلا، بأن كان يف عسرة  أن تكون حالة املدين تستدعي ذلك، الشرط الثاين:
ويرتبط ذا الشرط أن يكون املدين حسن النية يف تأخره يف الوفاء بالتزامه وعنده مال يكفي 

  أن ـك ،لكن ليس حتت يده وقت الوفاء وليس يف مقدوره مؤقتا أن يبيع هذا املال ،لتزامهباللوفاء 
فيطلب املدين مهلة حىت يتسع له الوقت الالزم  ،يكون عقارا أو منقوال يتعذر بيعه يف احلال

للتصرف فيها أو يكون للمدين موارد يقبضها يف مواعيد متعاقبة كأجر عمله أو ريع ملكه وهي 
وال جيوز منح املدين املعسر عسرا دائما أجال قضائيا إذ  ،كافية للوفاء لو قسط القاضي عليه  الدين

  .)1(ال جدوى من منحه هذه النظرة
ق م ج) اليت نصت على:" وجيوز للقاضي أن مينح  119/2الشرط يستخلص من نص املادة:( وهذا

املدين أجال حسب الظروف..." وحالة املدين هي من الظروف اليت تقتضي منح نظرة امليسرة، 
  ومنح هذه النظرة ال يكون إال ملصلحة املدين.

نه جيوز للقضاة نظرا ملركز ق م ج) كذلك على هذه الظروف:"... غري أ 281ونصت املادة:(
"مركز املدين " تعين حالته االقتصادية وهي ظرف  :املدين  ومراعاة للحالة االقتصادية..."، فعبارة

  من الظروف اليت تستدعي منح أجل قضائي للمدين حىت يتمكن من تنفيذ التزاماته.
الدائن معوال على  ، كأن يكوناجسيم اأال يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر الشرط الثالث:

الدين يف إبرام صفقة يعود فواا عليه بضرر جسيم أو ليفي املدين مهلة إذا كان  يلحق الدائن من 
جراء  التأجيل ضرر جسيم، إذ أن مصلحة الدائن هنا أوىل بالرعاية، وليس من العدل إغاثة املدين 

املوازنة بني املصلحة اليت ستتحقق أي أن هذا الشرط يقتضي  ؛)2(عن طريق اإلضرار  البليغ بالدائن
من منح األجل القضائي للمدين، والضرر الذي سيلحق الدائن من جراء ذلك، فإذا كان الضرر 
الذي ميكن أن يلحق الدائن من جراء منح املهلة القضائية للمدين جسيما امتنع القاضي من منحها 

    بالضرر األخف.دفعا للضرر األشد 

                                                 

  . 37املرجع السابق، ص  :عبد القادر الفار  -)1(
  نفس املرجع والصفحة. -) 2(
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  .)1(شرع اجلزائري مل ينص على هذا الشرط كما فعل املشرع املصريوجتدر اإلشارة أن امل
أن يكون األجل الذي مينحه القاضي للمدين أجال معقوال وليس طويال، فيقاس  الشرط الرابع:

بقدر ما هو ضروري ليتمكن املدين من الوفاء، وجيوز للقاضي أن مينح املدين أجاال متعاقبة ال 
على أقساط يالحظ يف مواعيدها ويف مقاديرها قدرة املدين على  أجال واحدا، بأن يقسط الدين

  .)2(الوفاء
ليست خاصة مبمارسة القاضي لسلتطه التقديرية يف منح أن تلك الشروط والضوابط  نذكر

املدين أجال قضائيا مبناسبة دعوى التنفيذ، وإمنا هي ضوابط عامة تشمل سلطة القاضي يف منح 
  . )3(الفسخ أيضا نظرة امليسرة مبناسبة دعوى

فإذا ما توفرت هذه الشروط جاز للقاضي أن مينح املدين هذا األجل أو اآلجال املعقولة، 
واألمر متروك لتقدير القاضي، فهو الذي ينظر إن كان مثة ما يستدعي منح املدين نظرة امليسرة 

  .العلياكمة احملوتقديره يف ذلك تقدير موضوعي، ال معقب عليه من 
  (نظرة امليسرة) األجل القضائيمدى سلطة القاضي يف منح  لث:الفرع الثا

    )4( يالحظ أن سلطة القاضي يف هذا املضمار تتمثل يف عدة حاالت هي:
ددا بأجل معني متفق عليه مسبقا، حالة ما إذا كان تنفيذ االلتزام امللقى على عاتق املدين حم- 1

  ومل يتمكن املدين من ذلك بسبب إعساره.  ،فحل األجل املتفق عليه للتنفيذ
  

                                                 

استثنائية، إذا مل مينعه نص ) بقوله:" على أنه جيوز للقاضي يف حاالت 346/2نص عليه املشرع املصري يف املادة:( -) 1(
القانون أن ينظر املدين إىل أجل معقول أو آجال ينفِّذ فيها التزامه، إذا استدعت حالته ذلك ومل يلحق الدائن من هذا التأجيل 

  ضرر جسيم".
  .127املرجع السابق، ص: :املقابلة وفيق علي -) 2(
  .406املرجع السابق، ص: ي اخلطيب:حممد عل .86، ص3السنهوري: الوسيط، مرجع سابق، ج -) 3(
  .288املرجع السابق، ص  :اخلطيب علي حممد -) 4(
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حالة ما إذا كان االتفاق على الوفاء بااللتزام عند املقدرة أو امليسرة، فنشأ اخلالف بني الطرفني - 2
حيث يتمثل تدخل القاضي يف هذه احلالة يف حتديد أو تعيني ميعاد مناسب حللول ، حول ذلك

  األجل.
حالة اإلخالل بااللتزام من قبل أي من العاقدين يف عقد من عقود املعاوضة امللزمة للعاقدين - 3

اع املرفوع مبناسبة الرت، صل اإلخالل حبقه صراحة أو ضمناحأثناء طلب الفسخ من الطرف الذي 
حيث مينح القاضي  ؛)1(وبشرط أن تتوافر يف هذه احلالة شروط الفسخإىل القاضي حول ذلك 

أو بعبارة أخرى متنح نظرة امليسرة يف  -نظرة امليسرة –ن أجال للوفاء بالتزامه، يصطلح عليه للمدي
ويف   حالة طلب الفسخ مع توافر شروطه،أو دعوى التنفيذ، ويف الة طلب الوفاء بااللتزام املؤجلح

ر لصاحله، أما يف ذ تتقرإ امليسرة بداهة هو املدين املعسر احلالة األوىل يكون املستفيد، من نظرة
  فإن أيا من املتعاقدين ميكنه االستفادة من ذلك دائنا أو مدنيا.احلالة الثانية 

فيتدخل القاضي لتحديد  ،التنفيذ دعوى نالحظ أن هذه احلاالت إما أن تتعلق خبالف أثناء
رف اآلخر إىل األجل أو منح نظرة امليسرة، أو تتعلق حبالة إخالل أحد املتعاقدين بالتزامه فيبادر الط

فيمهل املدين مدة لعله يفي بالتزاماته،  ،طلب الفسخ فيتدخل القاضي قبل حكمه بالفسخ
ومبناسبة دعوى التنفيذ، وذلك ، حالة الفسخ، هاتني احلالتنييف وسنتناول دراسة مدى هذه السلطة 

  فيما يلي: 
  الفسخ القضائي  مبناسبة نظرة امليسرةيف منح القاضي  سلطةأوال:

                                                 

ثالثة شروط: األول: أن  -ق م ) 122إىل:  119حبسب تنظيمه من طرف املشرع اجلزائري يف املواد:(-وهي:  -) 1(
للدائن يف اإلبقاء على العقد، بل تقضي  يكون العقد ملزما للجانبني، فإذا ختلف املدين يف تنفيذ التزامه ال تكون هناك مصلحة

املصلحة أن يطلب الفسخ الثاين: أال يقوم أحد املتعاقدين بتنفيذ التزامه، بشرط أال يكون عدم التنفيذ راجعا إىل قوة قاهرة.  
إىل أصلها إذا  الثالث: أن يكون املتعاقد اآلخر الذي طالب الفسخ مستعدا للقيام بالتزامه من جهة، وقادرا على إعادة احلال

. حممد صربي السعدي:النظرية 636حكم بالفسخ من جهة أخرى. أنظر: السنهوري، نظرية العقد، مرجع السابق، ص 
 نظرية فسخ العقد يف القانون املدين اجلزائري املقارن، الكرمي بلعيور: عبد .373ص: ،1ج العامة لإللتزامات، مرجع سابق،
  .166، ص1986، دط، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر
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 119بالتزامه الذي مل يف به مبوجب نص املادة ( القاضي يف منح املدين أجال للوفاء سلطة
  تتمثل يف حق القاضي على سبيل اجلواز أن مينح املدين  ،) هي سلطة تقديرية واسعة احلدودق م ج

وقد تقررت تلك األجل الذي يقدره ويراه مناسبا لتمكينه من الوفاء بالتزامه حبسب الظروف 
وجيوز للقاضي أن مينح امللتزم أجال للتنفيذ إذا  ،بصورة صرحية املشار إليه مبوجب النصالسلطة 

  .)1(اقتضت الظروف ذلك 
واالفتراض هنا هو وجود أجل متفق عليه سلفا بني املتعاقدين للتنفيذ، فيحل األجل املتفق 

حق طلب الفسخ  مما خيول الطرف اآلخر عليه دون قيام أحدمها بتنفيذ التزامه واإلخالل به،
قد حتقق من توافر مجيع  أن القاضي املختص بنظر املنازعة والفرض هنا هو لالتفاق املربم بينهما،

وعدم إخالل من قبل  شروط الفسخ املقررة قانونا من إخالل املدين بالتزامه الناشئ من العقد،
، )2(ب الفسخ على حتمل نتيجتهوتوافر املقدرة لدى الدائن طال الدائن بالتزامه املقابلة يف االتفاق،

فيكون من حقه ، للقاضي هذه السلطة التقديريةبني له اكتمال شروط الفسخ حينئذ تثبت تفإن 
ة حلول، إما بإجابة املتعاقد إىل اختاذ القرار الذي يراه مالئما باختيار احلل الذي يقدره من بني عد

  .)3(والوفاء بااللتزام الذي تقاعس عن أدائه أو منح املدين أجال للتنفيذ طلب الفسخ، أو رفضه،
يتمكن خالله من  وباستخدام القاضي هذه السلطة األخرية وهي منح املدين أجال جديدا،

مدة أو مدد يكون القاضي  قد تدخل يف  جمال العقد بالتعديل الذي  ينصب  على  الوفاء بالتزامه
  ةـكماحملقديرية اليت ال رقابة عليه فيها من قبل بسلطته الت وذلك مبدها العقد،التنفيذ املشترطة يف 

                                                 

ق م ج) تنص على:" وجيوز للقاضي أن مينح املدين أجال حسب الظروف، كما جيوز له أن يرفض  119/2املادة ( -) 1(
  الفسخ إذا كان ما مل يوف به املدين قليل األمهية بالنسبة على كامل االلتزامات".

  .624-620املرجع السابق، ص ص  :الباقي عبد الفتاح عبد  .391حممد علي اخلطيب: املرجع السابق، ص -) 2(
  .797، ص2السنهوري: الوسيط، مرجع سابق، ج -) 3(
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  اليت يقدرها بنفسه، ما تقتضيه الظروف بوحبسك إىل الوقت الذي يراه هو مناسبا وذل؛ )1(العليا
ن من شأن ذلك متكن املدين من تنفيذ أيبدو وشيكا، و االقتصاديةكما إذا قدر أن تغري الظروف 
  و ينظره إىل ميسرة.   فيمنحه مهلة للوفاء التزامه يف ظل الظروف اجلديدة،

وهو ما  فللقاضي منحها له ولو مل يطلبها، أن يطلبها املدين،ملنح نظرة امليسرة وال يشترط 
 اختارأما إذا " قول:إذ ت أوضحته املذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي للقانون املدين املصري،

، )2(بل جيوز له أن يقضي بذلك من تلقاء نفسه" إليه،على إجابته الفسخ فال جيرب القاضي (الدائن) 
فإن من حقه من  ذلك بالقول: بأن القاضي ما دام من حقه أن يرفض الفسخ كلية،)3(يعلل الفقهو

باب أوىل أن ميد أجل التنفيذ، أو مبعىن أصح أن مينح املدين(نظرة ميسرة) حىت دون طلب منه،ألن 
  من ميلك األكثر ميلك األقل.

ال ينبغي أن يبالغ فيها، بل هناك ديرية يف منح املدين أجال قضائيا هذه السلطة التق غري أن
ان هذا األخري ملتزما بعدم القيام بعمل، ك أن ميهل املدين كما لو للقاضيحاالت ال جيوز فيه 

يرجوه الدائن وتعاقد من أجله مستحيال، مما جيعل إعطاء  فيذ الذيإذ يصبح التن ؛ولكنه قام به
يقال إذا كان املدين سيء النية، فال جيوز  ءالشياألجل من طرف القاضي ال فائدة منه، ونفس 

                                                 

. وهذا ما 166سلطة القاضي التقديرية، مرجع سابق، ص  :نبيل عمرو .183املرجع السابق، ص عبد الكرمي بلعيور: -) 1(
بدينه، أو رفض طلبه مما يدخل يف سلطة حمكمة استقرت عليه حمكمة النقض املصرية، إذ تقول:"إن منح املدين مهلة للوفاء 

املوضوع التقديرية، ألنه من الرخص اليت أطلق الشارع فيها لقاضي املوضوع اخليار يف أن يأخذ بأحد وجهي احلكم يف القانون 
ق، جمموعة أحكام النقض  23/35، طعن:13/02/1969حسبما يراه هو من ظروف كل دعوى بغري معقب عليه" نقض:

  .18/12/2011: الرجوع تاريخ .  ju.net/-http://www.mohamoon:املوقع .325ص:، 20س:
 .املوقع:327، ص:2جمموعة األعمال التحضريية للقانون املدين املصري، ج: -) 2(

.http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage   :18/12/2011بتاريخ.  
  . 627املرجع السابق، ص  :عبد الفتاح عبد الباقي .393حممد علي اخلطيب: املرجع السابق، ص -) 3(



يف مرحلة تنفيذه: سلطة القاضي يف تعديل العقد الثاينالباب  ـــــــــــــــــــ  

 

 

 

382 

، ألن األصل يف تنفيذ العقود هو حسن النية وفقا ملا تقضي به نص أن مينحه نظرة امليسرةللقاضي 
   . )1(ريعات يف الوقت احلاضرق م ج) وسائر التش 107املادة:(
  لطة القاضي يف منح نظرة امليسرة مبناسبة دعوى التنفيذسثانيا:

مليسرة مبناسبة دعوى أو نظرة االحظنا فيما سبق أن سلطة القاضي يف منح األجل القضائي 
حبيث ال يوجد ما مينع القاضي من منح هذا األجل للمدين يف أية حال من الفسخ واسعة؛ 

أو مبعىن أصح يف أية صورة من  أي سواء كان اإلخالل بالتنفيذ جسميا أو بسيطا،، احلاالت
الصور اليت يظهر فيها عدم تنفيذ االلتزام، فله وحده تقدير احلالة املعروضة عليه يف ضوء الظروف 

وجتد سلطته التقديرية هنا  وهو صاحب السلطان يف اختاذ  القرار الذي يراه مناسبا، احمليطة ا،
أو منح نظرة امليسرة،كأجل مينحه للمدين يراه مناسبا  احة واسعة بني الفسخ الكلي أو اجلزئي،مس

  .)2(للوفاء بالتزامه 
ق م  281/2إن األجل الذي مينحه القاضي مبناسبة دعوى التنفيذ هو الذي جاءت به املادة:(

أساسه يف اعتبارات  يف هذه احلالةبعض الفقه أن األجل املمنوح من قبل القاضي  حيث يرى ؛)ج
وبذلك كان ، أن املقصود به هو التخفيف من قسوة قاعدة "العقد شريعة املتعاقدين" ثالعدالة، حي

لذا فلقد وضع له القانون عدة شروط مبوجبها يستطيع  ؛هذا األجل استثناء من هذه القاعدة
وبشرط  القانون، نع يفالقاضي أن مينح املدين أجال أو آجاال متعاقبة بشرط عدم وجود النص املا

  .)3(وبشرط أال يلحق من هذا التأجيل ضرر جسيم  أن تستدعي حالة املدين منحه هذا األجل،
ويفرق الفقه والقضاء بني األجل القضائي مبوجب النص سالف الذكر الذي مينحه القاضي 

  : وانب عدةمن جالذي مينحه مبناسبة دعوى الفسخ وذلك بة دعوى التنفيذ واألجل القضائي مبناس

                                                 

 - دراسة مقارنة مع القانون املصري والقانون االجنليزي-مبدأ حسن النية يف مرحلة تنفيذ العقود حيي أمحد بين طه: -) 1(
.  عبد 237، ص2007رسالة دكتوراه يف القانون اخلاص، كلية الدراسات القانونية، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، 

  . 184-183املرجع السابق، ص الكرمي بلعيور:
  .397املرجع السابق، ص  :طيباخل علي حممد -) 2(
  .180املرجع السابق، ص: . عبد الكرمي بلعيور237حيي أمحد بين طه: املرجع السابق، ص  -) 3(
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   :من حيث األساس الذي تقوم عليه سلطة القاضي يف منح األجل -1
إذ يرى أنه يف حالة األجل القضائي الذي مينحه القاضي مبناسبة دعوى التنفيذ تقوم سلطة 

على أساس اعتبارات العدالة اليت تقتضي التخفيف على املدين نظرا -كما سلفت اإلشارة–القاضي 
  ظروف قاسية تستدعي ذلك.ملا حييط به من 

يف حني أنه يف األجل القضائي املمنوح مبناسبة دعوى الفسخ تقوم سلطة القاضي فيه على 
من صرامة الفسخ، باعتباره جزاء ووسيلة خطرية  احلد وهي الرغبة يف أساس املالئمة السياسية،

والعمل على احملافظة  زائهيترتب على استعماهلا أثار بالغة اخلطورة بالنسبة إىل العقد يف مجيع أج
  .)1(على العقود ما أمكن ذلك

   )2( :سلطة القاضي يف كل منهمامدى من حيث -2
تعترب سلطة القاضي يف منحه أكثر اتساعا  فبالنسبة لألجل املمنوح مبناسبة دعوى التنفيذ،

إذ أن من حقه يف هذا النوع أن مينح املدين  ؛من حيث عدد املرات اليت ميكنه فيها أن مينح األجل
ومع  أكثر من اجل أو كما يعرب عنه الفقه والقضاء آجاال متعاقبة كلما استدعت حالة املدين ذلك،

مبناسبة  ي يف منح األجل، أو نظرة امليسرةيف حني أن سلطة القاض ،)3(مراعاة الشروط القانونية
حيث أنه ال جيوز للقاضي أن مينح املدين أكثر من مهلة  ؛دعوى الفسخ تبدو من هذه الناحية ضيقة

مفسوخا من تلقاء نفسه حىت لو  وأن العقد يكون بعد انقضاء املهلة اليت منحها له القاضي واحدة،
  .)4(إىل ذلك معظم الفقه يف مصر ، وقد ذهبمل ينص القاضي مبنح نظرة امليسرة

ويالحظ هنا أن الفقه قد نظر إىل حق القاضي يف منح آجال متعاقبة يف حالة األجل 
املمنوح مبناسبة دعوى التنفيذ، واقتصر حقه يف دعوى الفسخ على منح األجل ملرة واحدة، العتبار 

                                                 

  .181املرجع السابق، ص عبد الكرمي بلعيور: .397حممد علي اخلطيب: املرجع السابق، ص -) 1(
  .398املرجع، صنفس حممد علي اخلطيب:  -) 2(
  .801، ص1ج الوسيط، مرجع سابق، السنهوري: -) 3(
وما  626املرجع السابق، ص  :عبد الفتاح عبد الباقي وما بعدها. 966نظرية العقد، مرجع سابق، ص  :السنهوري -) 4(

  بعدها.
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اختالفا يف طبيعة السلطة املمنوحة للقاضي يف كليتيهما ومداها دون النظر إىل ذلك يف نظرهم 
الذي حذا باملشرع إىل ذلك، وهو أن األجل املمنوح مبناسبة دعوى التنفيذ قائم على مراعاة  املربر

مصاحل الطرفني أساسا وعلى الرغبة املشتركة لديهما يف اإلبقاء على العقد، فمنح األجل هنا قائم 
قاصد على مراعاة مصاحل الطرفني وحرصهما معا على استمرار العقد، واستمرار املعامالت من امل

األساسية للمشرع، وتبدو املالءمة هنا أكثر وضوحا من احلالة األخرى، أما منح األجل مبناسبة 
دعوى الفسخ فروعي فيها عدم اإلضرار بالطرف اآلخر، وذلك هو املربر الذي من أجله اقتصر 

  .)1(حق القاضي هنا على منح املهلة مرة واحدة
وال اختالفا يف  ال يشكل فارقا جوهريا التنياحلوعلى ذلك فالفارق يف اتساع السلطة يف 

طبيعة سلطة القاضي يف منح األجل القضائي يف احلالتني، فهي سلطة ذات طبيعة واحدة وأساسها 
   واحد.

     )2( :من حيث الشروط املتطلبة قانونا يف كل منهما -3
  )3( :شروط هيمبناسبة دعوى التنفيذ يتوقف على توافر ثالثة منح األجل القضائي جند أن 

  أن ال يوجد نص يف القانون مينع من نظرة امليسرة.- 1
  .بأن كان يف عسرة مؤقتة ينتظر زواهلا وان تكون حالة املدين تستدعي ذلك،- 2
  وأن ال يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم.- 3

خالل ما مر يف دراسة الشروط والضوابط، نرى أن هذه الشروط مطلوبة أيضا يف  ومن
  حالة منح نظرة امليسرة مبناسبة الفسخ وال فرق بينهما.

  من حيث اعتبار سلطة القاضي من النظام العام: -4
الذي مينحه القاضي يف جمال دعوى التنفيذ يعترب من النظام العام حبيث ال جيوز إن األجل    

جمال دعوى الفسخ خاصة إذا االتفاق على استبعاده، يف حني مثل هذا االتفاق جائز يف  للمتعاقدين
                                                 

  .400حممد علي اخلطيب: املرجع السابق، ص -) 1(
  .399املرجع، صنفس حممد علي اخلطيب:  -) 2(
  .37املرجع السابق، ص :عبد القادر الفار -) 3(
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)، إذ أجازت هذه املادة عدم ق م ج120إذا تعلق األمر بالفسخ االتفاقي املنصوص عليه يف املادة:(
  . )1(نفيذاللجوء إىل القضاء إليقاع الفسخ، وهذا يعين حرمان القاضي يف منح املدين أجال للت

أرى أنه ليس هناك أي اختالف جوهري بني األجل  ،مبالحظة هذه الفوارق املذكورة
القضائي مبناسبة الفسخ واألجل القضائي مبناسبة دعوى التنفيذ، حىت وإن كان هناك بعض 

البسيط، فإنه ال يغري من األمر األساسي، وهو متتع القاضي بسلطة معترف ا يف جمال  االختالف
حىت ميكنه من تنفيذ التزاماته، وهذه السلطة تعترب تدخال صرحيا يف منح األجل القضائي للمتعاقد 

   .العقد وممارسة فعلية لتعديل العقد
  نظرة امليسرة يف الفقه اإلسالمياملطلب الثاين: 

مبدأ إنظار املدين املعسر إىل أن يوسر يف الفقه اإلسالمي مبدأ إنسانيا ودعامة مهمة  يعترب
من دعائم التشريع اإلسالمي، فهو ميثل جانب الرأفة والرمحة بالناس والتيسري عليهم ودفع احلرج 

  عنهم.
  الفرع األول: مفهوم نظرة امليسرة

حيث جاءت  ،اإلسالميوذ من الفقه " املتداول عند القانونيني مأخنظرة امليسرة" مصطلح
ميسرة وأَنْ تصدقُوا خير لَكُم إِنْ كُنتم  فَنظرةٌ إِلَىوإِنْ كَانَ ذُو عسرة ﴿ التسمية يف قوله تعاىل:

ومن  ،أما النظرة فهي التأخري ،واملقصود بالعسرة هنا ضيق احلال من جهة ا ملال، )2(﴾تعلَمونَ
  .)3(اليسر ووفرة املال :مبعىن ،وأما امليسرة مصدرذلك أنظرتك الدين، أي أخرتك، 

  

                                                 

  .182-181املرجع السابق، ص عبد الكرمي بلعيور: -) 1(
  .280البقرة/  -) 2(
 ،بن كثريا. 246، ص5املوسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، ج :-الكويت –ون اإلسالمية ؤاألوقاف والش وزارة -) 3(

، 2د م ن، ط بن حممد سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، سامي تفسري القرآن العظيم، حتقيق: أبو الفداء إمساعيل بن عمر:
اجلامع ألحكام القرآن،  أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر مشس الدين: :القرطيب .717، ص1ج، م1999 -هـ1420

  .374، ص3م، ج2003هـ/ 1423حتقيق: هشام مسري البخاري، عامل الكتب، الرياض، اململكة العربية السعودية، طبعة:
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 يأمر تعاىل بالصرب على املعسر الذي ال جيد وفاء، فقال: يقول اإلمام ابن كثري يف تفسري هذه اآلية:"
﴿ ةرسإِنْ كَانَ ذُو عةٌ إِلَىورظفَن ةرسيال كما كان أهل اجلاهلية يقول أحدهم ملدينه إذا حل  ،﴾م

مث يندب إىل الوضع عنه، ويعد على ذلك اخلري  ...،عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن تريب
  .)1("والثواب اجلزيل

ملا حكم جل وعز  ﴾وإِنْ كَانَ ذُو عسرة﴿قوله تعاىل: أما اإلمام القرطيب فقال يف تفسري 
ألرباب الربا برؤوس أمواهلم عند الواجدين للمال، حكم يف ذي العسرة بالنظرة إىل حال 

يباع يف الدين أول  وكان املدين، هذه اآلية ناسخة ملا كان يف اجلاهلية من بيع من أعسر ...امليسرة
وإِنْ كَانَ ذُو ﴿فقال جل وعز:  ،اإلسالم إذا مل يكن له مال يقضيه عن نفسه حىت نسخ اهللا ذلك

ةرسيةٌ إِلَى مرظفَن ةرسهي لكل ...، مجيع الناس، فكل من أعسر أنظريف  ... وهي عامة﴾ع
  .)2("معسر ينظر يف الربا والدين كله

(صلى اهللا عليه وسلم )  الثابتة عن رسول اهللاجند العديد من األحاديث  ويف السنة النبوية
  :منها ،نظرة امليسرة للمدين حىت يتبني يسارهاليت حتض على منح 

  .)3(»من أنظر معسرا كان له بكل يوم صدقة «(صلى اهللا عليه وسلم ): قوله  -
  . )4(»يضع عنهفلينفس عن معسرا أو  القيامةمن سره أن  ينجيه اهللا من كرب يوم « :وقوله - 

                                                 

  .717، ص:مرجع سابق تفسري القرآن العظيم، بن كثري:ا-) 1(
حيث يذهب ابن عباس وشريح إىل القول: أن ذلك يف  الفقهاء يف حتديد معىن املدين املعسر الذي جيب إنظاره، اختلف -) 2(

يوفيه، وهو قول إبراهيم. الربا خاصة، فأما الديون وسائر املعامالت فليس فيها نظرة بل يؤدي إىل أهلها أو حيبس فيه حىت 
] وهناك من خصص هذا احلكم يف 58واحتجوا بقول اهللا تعاىل: " إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى أَهلها" [النساء: 

كثرت ديونه وطلب حالة مامل يكن فقر مدقع، وأما مع العدم والفقر الصريح فاحلكم هو النظرة ضرورة، وهناك من قال :من 
غرماؤه ماهلم، فللحاكم أن خيلعه عن كل ماله ويترك له ما كان من ضرورته. أنظر:القرطيب: أحكام القرآن، مرجع سابق، 

  .374-372ص ص ،3ج
. البيهقي يف شعب اإلميان، 2430أخرجه ابن ماجه يف السنن، كتاب الصدقات، باب إنظار املعسر، حديث رقم: -) 3(

  .10813، إِنظَارِ الْمعِسرِ والتجاوزِ عنه والرفْقِ بِالْموسرِ والْوضعٍ عنهفَصلٌ في 
  .3023، حديث رقم: باب فَضلِ إِنظَارِ الْمعِسرِ ،كتاب الْمساقَاة، صحيحأخرجه اإلمام مسلم يف ال -) 4(
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من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله اهللا يف ظله يوم ال ظل إال  « :)عليه وسلمصلى اهللا (وقوله -
  .)1(» ظله
أبو بكر وعمر (رضي اهللا عنهما) يستحلفان املعسر الذي ال يعلم له مال على عدم وجود  وكان-

ما يقضي به دينه ال من قرض وال من عرض، مث خيليانه ليسعى يف األرض طلبا للرزق، وانتظارا 
  .  )2(للميسرة

عن اإلمام علي( رضي اهللا عنه) أنه كان يقول:" إذا حبس القاضي رجال يف دين، مث تبني  وروي-
  وحاجته أخرجه حىت يستفيد ماال، مث يقول له إذا أفدت ماال فاقسمه بني غرمائك". إفالسهله 

أن  ميكن القول وأقوال الصحابة، األدلة الثابتة بكتاب اهللا وسنة رسولهوبالنظر يف هذه 
األصل أن يكون استيفاء حيث أن  ؛التسامح يف االستيفاء واألداء سالمي يتميز خباصيةالفقه اإل

استيفاء حقه كله أو بعضه تساحما وإحسانا  احلق كامالً، لكن الشارع ندب صاحب احلق إىل عدم
يسرة اليت نظرة املمينح أن املدين املعسر ؛ و، وخباصة إذا كان املكلف أو املدين يف ضائقةوإيثارا

عن  دين ناشئ الدين ربويا أو أيويستوي أن يكون  ،سالمي وحض عليهاحبب إليها الشارع اإل
فإن كان ذا مال أجرب على  الوفاء  ،والبد أن يكون املدين معسرا أي ال مال له ،الت أخرىمامع

  .)3(وواجب ويل األمر حاكما كان أو قاضيا أن يرفع الظلم وجيرب املدين  على الوفاء
  الثاين: أراء الفقهاء جتاه منح نظرة امليسرة وسلطة القاضي جتاههاالفرع 

 أراء ستعرضأف وس، امليسرة يف الفقه اإلسالمي نظرة حىت تتضح سلطة القاضي يف منح
  : نظرة امليسرة على النحو التايل منح املدين املذاهب الفقهية وموقفها من

  
  

                                                 

، حديث وقصة أَبِي الْيسرِ باب حديث جابِرٍ الطَّوِيلِ، الزهد والرقَائقِكتاب ، صحيحأخرجه اإلمام مسلم يف ال-) 1(
  .5462رقم:

  .205، ص13، مرجع سابق، جاملدونة الكربى مالك بن أنس: -) 2(
  .465املرجع السابق، ص :. فؤاد معوض384، ص4مرجع سابق،ج وهبة الزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلته، -) 3(
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  :املذهب احلنفي أوال
وجوب الوفاء بالدين من املدين املوسر القادر على الوفاء عند ال خالف يف املذهب على 

فينتظر  ،الوفاءإال إذا كان معسرا ال يقدر على  وال جيوز للقاضي أن ميهل املدين ،حلول أجل الدين
وجيب أن يثبت لدى القاضي إعسار املدين وعدم قدرته على الوفاء بالدين ويكون  ،مليسرةإىل ا

  دة الشهود بيساره أو إعساره.ذلك بالسؤال عنه وبشها
س الرجل في بويح" السرخسي يف املبسوط: جواز حبس املدين، يقول:ويرى األحناف 

أَما يف  ،نه دييحبسونَ يف م النهإف ،ادى بعض األجدلع أَو لد على األبوينو دين النٍ ما خالدي لِّك
  .)1("ةروعمش ةوبأنه عقو بس يحوالظَّاملا، نه بِالْمطْلِ صار ظاملًأل سبفَيح نِ غريِهميد

عسار فإِن اإلعى أما إذا اد ،ى عنه يخلَاإلعسار فظاهر أنه ال يدعِ ملو إذا حبس املديونو
 ونكي هبه ألنذِّكصدق؛ ألن الظاهر ي يغي أن البذلك يف ديون وجبت بسبب املبايعات فين انك

دل وب والكفالة علعات كاملهر وبدلِ اخلُايمشروعة سوى املب سبابأ، وإن كان بهواحدا باعتبارِ بدل
فالقول  ،، فهناك خالف، فقال بعضهم: يصدق وال حيبس؛ ألنه متمسك باألصل وهو العدمالصلح

قوله، وقال بعضهم: ال يصدق ألن التزامه املال اختيارا دليل قدرته، ولو كان دينا وجب حكما 
  .  )2(قباستهالك مال وحنوه ينبغي أن يصد

ذا أثبت احلق للمدعي أن يأمر إذ جيب عليه إس املدين مبجرد تقدميه إليه، والقاضي ال حيبِ
نه حيتمل أن يويف، فال يعجل املدين بدفع ما عليه، ويقول له: قم فأرضه، فإن عاد به إليه حبسه، أل

كَانَ الْمعِسر معروفًا  إذَا ، يقول اإلمام أبوحنيفة:")3(املطالبةباألمر و  حالهبنيحببسه قبل أن يت
هبِسأَح لَم ةرس4("بِالْع(.  

                                                 

  .88، ص20السرخسي: املبسوط، مرجع سابق، ج -) 1(
  .89ص ،نفس املرجع -)2(
  .380، ص5ابن عابدين: رد احملتار، مرجع سابق، ج -) 3(
  .385نفس املرجع، ص -) 4(
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فال يقول به  وأما احلجر على املدين (أي منعه من التصرف مباله تصرفاً يضر مبصلحة الدائنني)
إذا وجبت ديون على رجل وطلب ، وال أحجر يف الدين اإلمام أبوحنيفة، حيث ثبت عنه قوله:"

ررٍ لدفع ض وزإهدار أَهليته فال جي ألنَّ يف احلجر ه مل أحجر عليهيغرماؤه حبسه واحلجر عل
اصجازه صاحبا أيب حنيفة إذا كانت ديونه مستغرقة أمواله، أو كان مياطل يف ، يف حني أ)1("خ

أي محاية ملصلحة الدائنني من تصرفات املدين  ؛وأفىت به متأخرو احلنفية سداً للذرائع ؛الوفاء بديونه
  .)3(»يل الواجد حيل عرضه وعقوبته: «)صلّى اهللا عليه وسلم(، وعمالً بقوله )2(تضر حبقوقهم اليت
  :الكي: املذهب املثانيا

ت وثب بشرطاملفلس أو  املعسر منح نظرة امليسرة للمدينكذلك على  ةجيمع فقهاء املالكي
ميسرة لعدم اإلضرار حىت ينظر إىل دين وجيب أن تقوم البينة على إعسار امل ،بيقنيإعساره 
اإلمام  قال ويعترب املال عند املالكية هو ضمان دين الدائنيني وليس هلم أكثر من ذلك، ،بالغرماء

وإن :األمر عندنا الذي ال اختالف فيه أن احلر إذا أفلس ال يؤاجر لقول اهللا تبارك وتعاىل  : "مالك
وأما " يقول الفقيه ابن رشد يف بداية اتهد: ويف نفس املعىن ؛)4("كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة

نِ يإسقاط الد ثري يفأت هجممعون على أن العدم ل مصارنّ فقهاء األإ: فاملُفلس الّذي ال مال له أصال
  .)5("سرتهإىل وقت مي

املالكية قيام البينة على إعسار املدين حىت ينظر إىل ميسرة لعدم اإلضرار بالغرماء،  ويشترط
  احب الدين ــفإذا ادعى املدين الفلس ومل يعلم صدقه حيبس حىت يتبني ذلك، أو يقر له بذلك ص

                                                 

  .271، ص9ابن اهلمام: فتح القدير، مرجع سابق، ج -) 1(
  .402، ص8وهبة الزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلته، مرجع سابق، ج -) 2(
يف  ابنِ ماجه .3198، حديث رقم:باب في الْحبسِ في الدينِ وغَيرِه، كتاب الْأَقْضيةيف السنن، داود أخرجه أبو -) 3(

  .2439، حديث رقم:باب الْحبسِ في الدينِ والْملَازمة، كتاب الصدقَات السنن،
  .205،ص13ج مرجع سابق، ،مالك بن أنس: املدونة الكربى -) 4(
  .75، ص4ابن رشد احلفيد: بداية اتهد، مرجع سابق، ج -) 5(
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؛ هذا وقد تباينت أراء املالكية يف تصنيف املعسرين واملستحق منهم )1(فإذا مت ذلك خلى سبيله
فنجد الفقيه ابن فرحون يقسمهم إىل نوعني: األول الغرمي اهول احلال، وهذا إذا  ؛لنظرة امليسرة

ادعى الفقر ال يكلفه القاضي البينة بأنه ال مال له، وإمنا يسأل القاضي عنه أهل اخلربة به واملعرفة، 
  .)2(ة إال بذهاب ما بيده،فال تقبل منه بينالقدرة فإن مل جيد له ماال خلى سبيله، والثاين معلوم 

معلوم املالءة أي القدرة على الدفع أما الفقيه ابن جزي فجعل املعسرين ثالثة أنواع: األول 
ولكنه مياطل يف الوفاء، وهذا ال حيل له املطل وال تعطى له النظرة، بل جيرب على األداء، والثاين غرمي 

خريه، والثالث غرمي معسر عدمي وهذا ويضر به األداء، وهذا يستحب تأ معسر غري عدمي، جيحف
  .  )3(جيب تأخريه إىل أن يوسر

  :املذهب  الشافعي:ثالثا
يف حالة عدم قدرته على  ريرى فقهاء الشافعية بوجوب منح نظرة امليسرة للمدين املعس

ويترك  ،ينظر إىل ميسرة وذو العسرة" اإلمام الشافعي:بشرط إقامة البينة على إعساره، يقول  الوفاء
وإن كان لبيع  ،وأقل ما يكفيه وأهله يومه من الطعام والشراب ،له من ماله قدر ما ال غىن به عنه

ماله حبس أنفق منه عليه وعلى أهله كل يوم أقل ما يكفيهم من نفقة وكسوة كان ذلك يف شتاء 
قدر اشترى وإن كانت ثيابه كلها عوايل جماوزة ال ،أو صيف حىت يفرغ من قسم ماله بني غرمائه

وإن مات كفن من رأس  ،أقصد ما يكفيه يف مثل حاله ومن تلزمه مؤنته ،له من مثنها أقل ما يلبس
وكذلك من يلزمه أن يكفنه مث قسم الباقي بني  ،ماله قبل الغرماء وحفر قربه وميز بأقل ما يكفيه

  .)4(" ويباع عليه مسكنه وخادمه ألن من ذلك بدا ،غرمائه
يظهر حبس وبيع  ثبت عليه الدين ببيع ما ظهر له ودفع ومل حيبس وأن مل إذاويقول أيضا :" 

سرة "وإن كان ذو ع :قبلت منه البينة لقول اهللا جل وعال هفإن ذكر عسر ،الهما قدر عليه من م

                                                 

  .76ص:، 4اية اتهد، مرجع سابق، جابن رشد احلفيد: بد -) 1(
  .53، ص1ابن فرحون: تبصرة احلكام، مرجع سابق، ج -) 2(
  .209-208ص مرجع سابق،ابن جزي: القوانني الفقهية  -) 3(
  .104، ص1هـ،ج1393دار املعرفة، بريوت، دط، -خمتصر املزين -حممد بن إدريس الشافعي :األم  -) 4(
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ومنعت غرماءه من لزومه حىت تقوم بينة أن قد  ،مع ذلك باهللا وأخليهوأحلفه  ،نظرة إىل ميسرة"ف
شهدوا أم رأوا يف يديه ماال سألته فإن قال مضاربة قبلت منه مع ميينه وال غاية أفاد ماال فإن 

حلبسه أكثر من الكشف عنه فمىت استقر عند احلاكم ما وصفت مل يكن له حبسه وال يغفل املسألة 
   .)1("عنه

، وحيلف على ذلك بطلب نه معسر قبلت منه البينةأيستفاد من هذا النص أن املدين إذا ذكر 
  ، فإذا ثبت عسره بعد ذلك يترك ومتنح له امليسرة.ن الغرماءم

ويقول اخلطيب الشربيين يف مغين احملتاج شرح منهاج الطالبني للنووي، بشأن احلجر على املدين 
  .)2("وال يحجر على املفلسِ إال احلاكم؛ ألنه حيتاج إىل نظر واجتهاد املفلس:"

أن القاضي له سلطة يف تقدير ما إذا كانت حالة املدين املعسر تستحق احلجر، فيحكم  أي
  الغرماء.ذلك من مصلحة الستيفاء ديون  ا ملا يف

  :املذهب احلنبلي :رابعا
حل  أما إذا ،يرى احلنابلة أنه إذا كان الدين مؤجال ال يطالب به املدين قبل حلول األجل

بن قدامه يقول اأما إذا كان موسرا لزمه الوفاء  ،وكان املدين معسرا وجب إنظاره أجل الدين
فإن ادعى اإلعسار  ،نظارهإمعسر وجب وإن كان الدين حاال على  " يف عمدة الفقه: املقدسي

لزمه  فإن كان موسرا ،حلف وخلى سبيله إال أن يعرف له مال قبل ذلك فال يقبل قوله إال ببينة
فإن كان ماله ال يفي بدينه كله فسأل غرماؤه احلاكم احلجر عليه  ،وفاؤه فإن أىب حبس حىت يوفيه

ويتوىل احلاكم قضاء  ،فإذا حجر عليه مل جيز تصرفه يف ماله ومل يقبل إقراره عليه ،لزمه إجابتهم
  .)3("دينه

                                                 

  .105ص 1ج ،سابق مرجع -خمتصر املزين -حممد بن إدريس الشافعي :األم  -) 1(
  .98، ص3مغين احملتاج، مرجع سابق، ج الشربيين: -) 2(
الفقه، حتقيق عبد اهللا سفر العبديل، حممد دغيليب العتييب، مكتبة الطرفني، بن قدامه املقدسي عبد اهللا بن أمحد: عمدة ا -) 3(

  .52الطائف،دط، دت، ص
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به الدين وكان دينه أكثر من ماله و خرجه أكثر من دخله كان مفلسا ألن ماله  أحاطومن 
ذا حلت ديونه ومل يكن ماله كافيا للوفاء ا وقع الصرف من جهة دينه فكأنه معدوم فإمستحق 

 ،غرمائه الذين تعلقت حقوقهم بعني مالهيه مبعرفة القاضي بناء على  طلب حتت طائلة احلجر عل
بل حيق لكل غرمي وجد عنده ماال أن يأخذه  ،أن يبيع عليه ماله وفاء لدين الدائننيوكان  للحاكم 

ويتجه احلنابلة إىل حبس  ،هذا ويترك للمفلس ما يلزم نفقته ،ويكون أحق به من سائر الغرماء
  .)1(لقضاء الدين أوألن احلبس إما أن يكون إلثبات العسرة  ،املدين حىت يأيت بينة تشهد بعسرته

 خلصستنظرة امليسرة، ميكن أن أ حول األربعةظر يف أراء وأقوال فقهاء املذاهب بالن
حسب -قاضي مبنح املدين األجل القضائي راعاا لقيام المأو الضوابط الشرعية الالزم الشروط 

  :)2(وتتلخص فيما يلي ،أو نظرة امليسرة يف إطار الفقه اإلسالمي –االصطالح القانوين 
   نظرة امليسرةتوافرها ملنح املدين  الشروط والضوابط الالزم لث:الفرع الثا

وهذا الشرط مفهوم ضمنا مما أوردناه من  ،أن يكون الدين املطالب به حال األداء :الشرط األول
وألن نظرة امليسرة أساسا إمنا تكون عند حلول األجل املتفق  ،صوص الفقهية يف خمتلف املذاهبالن

؛ وتتمثل يف )3(حيث ال حيق للدائن املطالبة  بالدين قبل حلول أجله ،عليه مع عدم إمكان التنفيذ
والدائن إىل حني ميسرة مدة معينة يستقل بتقديرها حسب ظروف املدين  أجل مينحه القاضي

إذا حتقق أنه أصاب ماال سقط األجل القضائي املمنوح  ناصر حىتومقدار الدين، وغري ذلك من الع
ومن هنا يتضح سبب اختالف الفقهاء حول مدى استفادة أصحاب له، والتزم بالوفاء بدينه؛ 

  . )4(الديون املؤجلة من حكم احلجر على املدين املعسر

                                                 

  .535، ص4ج املغين، مرجع سابق، :ابن قدامة .329، ص6وهبة الزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلته، مرجع سابق، ج -) 1(
رسالة دكتوراه  -دراسة مقارنة–عصمت عبد ايد بكر: اختالل التوازن االقتصادي للعقد ودور القاضي يف معاجلته  -) 2(

. حممد 9توفيق العطار، املرجع السابق، ص.  عبد الناصر 310، ص1978يف القانون، كلية القانون والسياسة، جامعة بغداد، 
  .488-487فؤاد حممود معوض: املرجع السابق، ص. 413-410ص ص املرجع السابق، :علي اخلطيب

  .ت معينة كالوفاة مثالقد حتل الديون قبل حلول أجلها يف حاال -) 3(
  .487. فؤاد حممود معوض: املرجع السابق، ص410ص  املرجع السابق، :حممد علي اخلطيب -) 4(
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يثبت أنه ال ميلك ماال على اإلطالق إال ما استثين  حيث؛ عسرةأن يكون املدين ذا  :الشرط الثاين
عد أن يصغي إىل بويعود تقدير إعسار املدين أو يساره إىل اجتهاد القاضي، فله  حلاجته الضرورية،

 ، وما يترجح عنده منها، أن يقرر ماتوبعد تدقيق ما يقدم بني يديه من بينا ،ما يديل به من أقوال
منح األجل يف هذه  فينظره؛ ألن عي الذي يستحق معه التأخريار الشرإذا كان املدين معسرا اإلعس

، ويكون الغرض من منح هذا األجل سعي املدين إىل التكسب والعمل احلالة يصبح واجبا شرعا
  .)1(يفي بديونه أنالذي يستطيع من خالله 

أما إذا كان عدم  الوفاء قد  ،وسوء نيته أال يكون عدم الوفاء نتيجة مماطلة املدين :الشرط الثالث
يا أَيها الَّذين آمنوا أَوفُوا ﴿لقوله تعاىل: فإنه يلزم بالوفاء ،وثبت أنه موسر جاء نتيجة مطل

قُوديقول  الديون من الظلم احملرم شرعا، أداءوالشريعة اإلسالمية تعترب املماطلة يف  ،)2(﴾بِالْع
يل الواجد ظلم حيل عرضه « وقوله أيضا:، )3(» الغين ظلممطل « الرسول (صلى اهللا علية وسلم):

لديه املال ويأىب الوفاء  والعلماء جممعون على معاقبة املدين املماطل الذي يتوافر ،)4(» وعقوبته
ماله رغما عنه لسداد ما  حيجر عليه وأن يبيعأن فللقاضي  ؛تسويفا وأكال ألموال الناس بالباطل

  .)5(عليه من ديون
  
  
  
  
  
  

                                                 

  .9ار: املرجع السابق، ص . عبد الناصر توفيق العط310عصمت عبد ايد بكر: املرجع السابق:ص -)1(
  .1املائدة/ -)2(
  .2194احلديث رقم: باب احلَوالَة، وهلْ يرجِع في احلَوالَة ؟، كتاب احلَواالَتيف الصحيح،  الْبخارِي أحرجه -)3(
  .389سبق حترجيه، أنظر، ص: -)4(
  .56-55، ص3ج مرجع سابق، الصنعاين: سبل السالم، -)5(
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  أساس سلطة القاضي يف تعديل العقد الفصل الثالث:
النصوص القانونية الواردة يف من خالل دراستنا ملظاهر سلطة القاضي يف تعديل العقد يف 

 قررهايتستند يف القانون الوضعي إىل نصوص تشريعية خاصة  ، عرفنا أن هذه السلطةالقانون املدين
تعترب هي األساس الذي تقوم عليه سلطة التعديل يف ، وبالتايل فإن هذه النصوص للقاضي املشرع
واعتبارا بأن سلطة خارج احلاالت االستثنائية،  ، غري أن هذه السلطةاملدين اجلزائري القانون

التعديل أوسع مما جاء يف هذه النصوص االستثنائية، أدى بالفقه والقضاء إىل البحث عن أساس 
  .ديني املالسلطة الواسعة للقاضهذه  يعتمد لتربير

تنا لسلطة لفقه اإلسالمي، فقد اتضح لنا من خالل دراسا ، أما يف إطارهذا يف إطار القانون 
وأصول كلية، تضمنتها الشريعة  أا سلطة تستند إىل قواعد عامة ،القاضي يف تعديل العقد

األصول، تسيطر على مجيع مناحي التشريع، وميكن اعتبار هذه  اإلسالمية، هذه القواعد واألصول
مما يستلزم منا بالتايل أيضا معرفة األساس  ،وتلك القواعد العامة، هي األساس الشرعي هلذه السلطة

  .الفلسفي الذي تقوم عليه هذه النصوص نفسها
تناول يف املبحث أإفراد مبحث مستقل لكل منهما، وذلك ب ،يف هذا الفصلسأحبثه ما  هذا   

 ساسأتعرض لأليف القانون، مث يف املبحث الثاين،  يف تعديل العقد سلطة القاضي أساساألول، 
  كما يلي:الفقه اإلسالمي الذي تقوم عليه هذه السلطة يف 
    



يف مرحلة تنفيذه: سلطة القاضي يف تعديل العقد الثاينالباب  ـــــــــــــــــــ  

 

 

 

395 

  يف القانون يف تعديل العقد سلطة القاضي أساس األول:املبحث 
يف غياب بناء متكامل لنظرية عامة حتدد سلطة القاضي يف تعديل العقد، فإن هذا املفهوم 

اليت قاضي يف بعض احلاالت االستثنائية استعمله الفقه لوصف السلطة االستثنائية املمنوحة لل
عن طريق  -السلطة التعديلية –هلا فيما سبق، هذا باإلضافة إىل معاجلة هذه املسألة  تتعرض

الفصول  التربيرات التقليدية اليت قدمها الفقه لتربير هذه السلطة، وحماولة الستكمال ما تناولته يف
من خالل املطالب  البحث عن أساس عام هلذه السلطة يف القانون واألبواب السابقة، سأحاول

  التالية :
  التربيرات التقليدية املطلب األول: 

البحث عن األساس الذي تقوم عليه هذه السلطة  حاول الفقه املناصر لتدخل القاضيلقد   
الطارئة، أو عقود اإلذعان، أو الغنب، أو الشرط يف مراجعة شروط العقد، سواء مبناسبة الظروف 

 املدنية، خاصة اموعة املدنية الفرنسية القواننيلك من احلاالت خصوصا وأن اجلزائي، أو غري ذ
، الذي يقف حجر عثرة أمام أي تدخل إجيايب )1(إىل حد بعيد مبدأ سلطان اإلرادة اسيطر عليه

أو إجحاف قد حيدث  عن أي ظلم املتعاقدين، وبغض النظرللقاضي يف جمال العقد، فالعقد شريعة 
ألحد املتعاقدين يف الواقع، مما حدا بالفقه املناصر لتدخل القاضي إىل البحث عن املربر أو األساس 

تربيرات مستمدة  البعض إىلفلجأ القانوين الذي من شأنه إقناع القضاء مبراجعة العقود وتعديلها، 
واجته البعض األخر إىل تربيرات مستمدة من   يتضمنها التقنني املدين،النصوص القانونية اليتمن 

   مبادئ قانونية.
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  ساس لسلطة القاضي يف تعديل العقدفكرة السبب كأالفرع األول: 
أن القدر الزائد يف مقدار التزام أحد الطرفني سواء الناتج عن الغنب،  فكرة السبب؛ومؤدى 

ال يقابله سبب، مما يربر تدخل  أو الشرط التعسفي يف عقد اإلذعان، أو نتيجة لتغري الظروف
   )1(إىل أنه ال يقابلها سبب استناداالقاضي إلنقاص وإزالة مظهر االختالل املتمثل يف تلك الزيادة، 

وما  ،تزام املدين إىل حد اإلرهاق أصبح ال يستند إىل سبب كامل ووجب إنقاصهفمىت وصل ال
 ا؛ هلذاملتقابلة االلتزاماتنظرية السبب يف نظر بعض الفقهاء إال الصياغة الفنية ملبدأ التعادل بني 

جانب ) أن سبب التزام أحد املتعاقدين هو قيام االلتزام املقابل يف Capitantيرى األستاذ (كابيتان 
املتعاقد اآلخر، فإذا حدث أن تغريت قيمة االلتزام زيادة أو نقصا بسبب ما يكون قد طرأ من تغري، 

بح من الضروري والالزم إعادة النظر يف قيمة االلتزام املقابل، فهذا االلتزام األخري بوصفه فإنه يص
مما يستوجب إجراء مثل الذي تغريت قيمته مل يعد كافيا من حيث قيمته أو قدره،  لاللتزامسببا 

   . )2(هذه املراجعة
أن سببا أيا كان ال يكفي، وأنه جيب أن يكون هناك " جونو" يرى الفقيهويف هذا الصدد 

، سبب يتناسب مع االلتزام وأن يكون هنا تعادل بني الفوائد والتضحيات املتبادلة بني الطرفني
، والعقد ال التوازن واملساواة، وامليزان رمزهافالعدالة هي االنسجام ويف العقود التبادلية هي 

  .)3( يكن بني اخلدمات املتبادلة مقابل عادلمل إذا  يستحق محاية القانون
ة القاضي يف مراجعة يستند إىل فكرة السبب كأساس لسلط "كذلك جند "سانت رميي

ة يف عقود اإلذعان، وعلى سبيل التدليل على وجاهة هذا األساس يف رأيه يقول: رالشروط اجلائ
وما الذي مينع من أن تنفرد بشرط يف العقد، وعلى وجه اخلصوص، إذا ظهر أنه شرطا جوهريا "

جب، إلدخال فكرة عدم فيه، يتضمن التزاما على الطرف املذعن ال يقابله التزام من جانب املو
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والنتيجة املنطقية اليت يؤدي ، )1("يابه، كوسيلة إلعادة النظر يف عقد اإلذعانأو غ كفاية السبب
عادل إليها هذا السبيل هي حماربة الغنب يف العقود بصورة عامة باعتبار السبب ما هو إال امل

إذ أنه يف هذه العقود ال يكفي أي  ؛توفيق فرج تورالدككما يقول  االقتصادي يف عقود املعاوضة
مما ، )2(االلتزام، بل ينبغي أن يكون هذا السبب متناسبا مع االلتزاملكي يوجد  سبب مشروع

أو يعدان بأدائه يف العقد، وكذلك بني املنافع  فانيتطلب أن يوجد تعادل بني ما يؤديه الطر
والتضحيات اخلاصة بكل منهما، ومبا أن السبب ما هو إال املعادل االقتصادي فكل جزء من 

يوجد له ما يقابله، ينبغي أن يعترب أنه ال سبب له، ومبا أن التعادل غري موجود يف حالة االلتزام ال 
  .)3(الغنب، فإننا نكون إزاء ختلف جزئي يف السبب، أو إزاء سبب غري كاف
كأساس يستند إليه  واملصر وقد القت هذه الفكرة استحسانا كبريا لدى القضاء الفرنسي

يف إنقاص االلتزامات إذ طبقها على نطاق واسع، وخاصة يف إنقاص األتعاب الباهظة اليت يتفق 
عليها مع وكالء األعمال واحملامني واألطباء ... اخل، وقد صدرت العديد من األحكام اليت تستند 

  .)4(ةإىل هذه الفكرة كأساس إلنقاص االلتزامات أو مراجعة الشروط التعاقدي
وانطالقا من هذا جيد القاضي مربرا كافيا على أساس نظرية السبب، الستعمال سلطته يف 
تعديل عقد اختلت فيه االلتزامات املتقابلة، وذلك إلعادة التوازن بينهما، من هذا يتبني أن 

إذا اختل توازا يصبح السبب ناقصا وبالتايل ينتج عنه نقصان التزام على  ةااللتزامات املتقابل
حساب التزام آخر، مما يؤدي إىل اإلخالل بااللتزامات املتقابلة اليت كانت متعادلة عند التعاقد أو 

  كانت من املفروض أن تكون كذلك.
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االقتصادي بني  هو أنه يقوم على أساس ضرورة التعادل الرأيغري أن ما يؤخذ على هذه 
االلتزامات املتقابلة يف العقود امللزمة للجانبني، يف حني أن نظرية السبب ال تشترط وجود التعادل 

  .)1(وإال لكان الغنب سببا يف بطالن العقود ،وال استمراره إذا وجد االقتصادي
ت العقدية، أن االستناد إىل فكرة السبب كأساس لقيام القضاء بتعديل االلتزاماباإلضافة إىل 

ومصر حبجة أن فكرة السبب ال حتتمل أن توصف بأا غري كافية  قد انتقده بعض الفقه يف فرنسا
أو أا زائدة، بل هي ركن يتطلبه القانون ليس له أية مقاييس، وقد حيدث أن يتخلف هذا الركن، 

فهي بعيدة عن فكرة السبب، وإن استخدام السبب  ال ينعقد العقد، أما مسألة الكمويف هذه احلالة 
تناغو مبثابة حتميل نظرية السبب أكثر مما  الدكتور مسرييرى أو كما  ،كأداة للنيل من العقد

  .)2(حتتمل
مما سبق ميكن القول أن فكرة السبب ال ميكن االعتماد عليها كأساس لتدخل القاضي يف 

  جمال العقد بالتعديل
  كأساس لسلطة القاضي يف تعديل العقد الغلطالفرع الثاين: 

وخاصة  ا يقدم على إبرام عقد من العقودتقتضي طبيعة العالقات التعاقدية أن الشخص مل
 امللزمة للجانبني أن يضع يف احلسبان ما سريتبه هذا العقد من اغتناء ذمته املالية أو افتقاره، فإذا ما

ه، اعترب ذلك خمالفا للواقع الذي تصوره املتعاقد اختل هذا التقدير ملا سيحصل عليه وما سيلتزم ب
عند إنشاء العقد، إذ لو تصور قبل إبرام العقد أنه سيحصل على تقدير غري الذي توقعه ملا أبرم 

  العقد .
خاصة يف  ،يف تعديل العقد هلذا جند بعض الفقه جعل من الغلط أساسا لتربير تدخل القاضي

قيمة األداء أو ارتفاعها بصورة فاحشة يعترب واقعة تصورها جمال الظروف الطارئة، ألن اخنفاض 
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 االقتصادياملتعاقدان على غري حقيقته، ولذا فمن الشائع القول بوقوع الغلط يف القيمة أو التقدير 
   .)1(لألداء العقدي، مما يستوجب يف النهاية مراجعة شروط العقد بسبب قيامه على الغلط

أن الغلط هو" توهم غري الواقع وقت التعاقد تومها يؤثر  ويرى األستاذ عبد الرمحن عياد
التعاقد، واملتعاقد يف جمال احلوادث الطارئة كان جيهل أن احلادث سيقع، ولو كان  طعلى شرو

ون الذي مت عليه العقد، ومن مثة فغلطه هذا هو الذي أثر على شروط ميعلم بذلك ملا قبل املض
  .)2("التعاقد

مما سبق يظهر أن هذا االجتاه الفقهي يرى أن تدخل القاضي لتعديل العقد هو الغلط الواقع 
يف قيمة االلتزام وخاصة الفرق بني القيمة الفعلية عند التنفيذ والقيمة عند التعاقد، فهم يعتربون أن 

  هذا الفرق هو واقعة يتوقع أحد املتعاقدين صحتها، يف حني أا ليست صحيحة.  
نب؛ فاجلانب األول يتعلق بنوع الغلط الرأي يبدو غري صائب ومنتقد من عدة جوا وهذا

ق م ج) ويتمثل يف غلط  85إىل  81الذي يعتد به؛ فالغلط املعترب هو الذي نصت عليه املواد:( من:
يف صفة جوهرية يف الشيء، أو يصل التفاوت إىل حد الغنب الذي يستدعي اإلبطال أو املطالبة 

  .)3(ثر يف صحة العقديؤمن حبسب احلالة، أما الغلط الواقع يف قيمة الشيء فال بتكملة الث
وحىت ولو اعتربنا أن هذا التصور املخالف للحقيقة هو غلط جوهري، فإن النتائج املترتبة 
على الغلط اجلوهري ختتلف عن النتائج املترتبة عن حالة تدخل القاضي لتعديل العقد؛ حيث جند 

ي يترتب عليه احلكم باإلبطال عند طلبه من املتعاقد الذي وقع يف الغلط وإعادة أن الغلط اجلوهر
خل القاضي لتعديل العقد فليس املتعاقدين إىل احلالة اليت كانا عليها قبل إبرام العقد، أما يف حالة تد

التعديالت اليت يراها مناسبة إلعادة التوازن العقدي، فضال مه إال اإلبقاء على العقد مع إجراء أما
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عن أنه إذا كان الغلط قد يقبل كأساس لتربير نظرية الظروف الطارئة، وبالتايل تربير سلطة القاضي 
  .)1(يف تعديل العقد، فإنه ال يربر كل احلاالت اليت جيوز للقاضي أن يتدخل فيها لتعديل العقد

على الغلط كمربر وأساس لتدخل القاضي يف تعديل العقد نظرا لذا ال ميكن االعتماد 
 للتباعد بني الغلط وسلطة القاضي يف التعديل. 

  ساس لسلطة القاضي يف تعديل العقدكأ الغنب الفرع الثالث:
أي هو اخلسارة اليت تلحق أحد  ؛الغنب هو عدم التعادل بني ما يأحذه العاقد وما يعطيه

، فإننا غنب ومبدأ تدخل القاضي يف العقودوبالنظر إىل األساس الذي يقوم عليه ال ،)2(العاقدين
وتستمدان من مبدأ بعضهما البعض، فلهما أساس واحد  حقيقة أن الفكرتني ال ختتلفان عننلحظ 

قد استعملت لو واحد وهو العدالة، وحماولة بسط العدالة على معامالت املتعاقدين وجعلها متوازنة،
لغنب من طرف بعض الفقهاء لتربير قيام القاضي بتخفيض أجرة موظفي القضاء أو أجور فكرة ا
الغنب، وحجة هؤالء أنه إذا  ، ولقد ذهب البعض إىل القول بقيام الظروف الطارئة علىالوكالء

بالنسبة للغنب الذي حيدث عند نشأة العقد، فيجب منطقا أن يرتب كان القانون قد رتب جزاء 
وذلك لتربير تدخل القاضي يف تعديل العقد بسبب ، )3(لذي حيدث عند تنفيذ العقدجزاء للغنب ا

  الظروف الطارئة.
، إذ أما الغنب أساسسلطة القاضي يف تعديل العقد على لتربير ال لكن املالحظ أنه 

مفهومان خيتلفان متاما عن بعضهما البعض؛ فمن جهة جماهلما جند أن سلطة التعديل أوسع جماال من 
، أما من حيث الشروط الواجب توافرها واآلثار الغنب، وهو جمال يفسره القضاء تفسريا ضيقا جدا

املترتبة عليها، فالغنب اليعترب إال إجراء قانونيا تقنيا أو فنيا عند تطبيقه من طرف القاضي، فهو ال 
توازن بني األداءات ميلك جتاهه أية سلطة تقديرية، فهو ال يستطيع إثارة الغنب إال إذا كان عدم ال

  يصل إىل حد معني حمدد من طرف القانون.
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يف حني جند سلطة التعديل تسمح للقاضي بأن حيارب الظلم الفادح املترتب يف بعض 
عدم التوازن املوجود األحيان عن تطبيق القانون بصرامة، والقاضي املعدل ال يأخذ يف اعتباره فقط ب

حمليطة بالقضية: احلالة املادية لألطراف اخلربة يف املعامالت، بني األداءات، بل يأخذ بكل الظروف ا
  .)1(وغريها من العوامل...، اليت ليس هلا أي تأثري على صحة العقد املشوب بالغنب

  تعديلالأساس لسلطة القاضي يف مبدأ حسن النية يف تنفيذ العقد ك الفرع الرابع:
املتعاقدين حتقيق أهداف العقد ومقاصده احلقيقية يقصد حبسن النية يف تنفيذ العقود: قصد 

، وهذا )2(دون نقص أو تغيري همبعىن أن يفي كل متعاقد بالتزامات ؛بأفضل طريقة وعلى أحسن وجه
   .ق م ج) بقوهلا:"جيب تنفيذ العقد طبقا ملا اشتمل عليه وحبسن نية" 107/1املبدأ كرسته املادة:(

ومبدأ حسن النية يقيد املدين يف طريقة تنفيذ التزامه، فإذا وجد أحد املتعاقدين أن تنفيذ 
العقد بكل بنوده وشروطه يضر باملتعاقد اآلخر، فمن حسن النية أن خيفف عنه وال يتمسك 

د بالتنفيذ احلريف، الذي تبني أنه يضر الطرف اآلخر، فالدائن ليس له احلق يف املطالبة بتنفيذ العق
أو املطالبة بقيمة الشرط اجلزائي جة للظروف املصاحبة لتكوينه نتي االقتصاديوفد اختل فيه التكافؤ 

يؤدي حتما إىل اإلضرار مل يلحقه أي ضرر، ألن املطالبة يف مثل هذه احلاالت ا وهو املتفق عليه
    .)3(باملدين

ولقد حاول بعض أنصار سلطة التعديل تربيره على أساس مبدأ حسن النية، فالدائن الذي 
يتمسك حبرفية شروط العقد يعترب سيء النية، ألن العقود تقوم على القانون، فهي عهد من جانب 

إذا دعت املدين يلزم بوفائه إىل أقصى حد يستطيع القيام به، وتضحية من جانب الدائن يبديها 

                                                 

  .113محيد بن شنييت: املرجع السابق، ص .326م، ص1943أصول اإللتزامات، دن، القاهرة، دط،  جت بدوي: -)1(
بن سليمة:حسن النية يف تنفيذ العقود، تعريب:حممد  حسني .412عبد احلليم عبد اللطيف القوين: املرجع السابق، ص -)2(

  ومابعدها. 23، ص1993بن سامل، املطابع املوحدة، تونس، دط، 
  412عبد احلليم عبد اللطيف القوين: املرجع السابق، ص -)3(
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ة إىل ذلك، وحىت نوفق بني العهد من جانب املدين والتضحية من جانب الدائن يلزم تعديل الضرور
   .)1(العقد وفقا للعدالة

إال أن هذا املبدأ بدوره مل يصمد أما م خصوم سلطة التعديل الذين يرون أن حسن النية 
، ألن العقد مىت مت تفاقيتدخل القاضي فيعدل هذا اال يقضي بأن ينفذ املتعاقدان ما اتفقا عليه ال أن

العقد شريعة "ال نكون قد خرجنا عن مبدأ إانعقاده على وجه شرعي صحيح وجب تنفيذه، و
 ، وعليه ليس باستطاعة القاضي اإلخالل مببدأ صحيح مثبت بنصاملنصوص عليه قانونا "املتعاقدين

  . )2(قانوين صريح، وااللتجاء إىل مبدأ حسن النية غري واضح املدلول
ويالحظ أن كل تلك األسس اليت قال ا الفقه يف مجيع احلاالت أو اليت استند إليها 

بسبب العقد، سواء يف القضاء، تلتقي حول فكرة عامة واحدة هو وجود غنب حلق أحد املتعاقدين 
أو أثناء تنفيذه، وبالتايل تسعي إىل هدف واحد هو رفع هذا الغنب، وإعادة التوازن إىل  فترة تكوينه

  .)3(ةلاالعقد، وحتقيق املساواة بني طرفيه، وكل ذلك مستمد من مبدأ أعلى هو العد
مل تكن حبسب أسلوب صياغتها، واحنصار مناسبة القول ا يف  إال أن أغلب تلك األسس  

، حالة أو أكثر قادرة على أن تشكل مربرا جامعا للحاالت العديدة اليت يظهر فيها الغنب يف العقد
بالتايل تدخل القاضي حلماية املتعاقد منه بإزالة أو رفع الظلم الواقع عليه نتيجة هلذا ويستدعي 

ربرا عاما لتدخل الغنب، وإن كان كل أساس منها ميثل جانبا من أساس كلي جيمعها، ويشكل م
ورفع الظلم يف تلك احلاالت أو غريها مما قد يظهره الواقع العملي يف املستقبل،  القاضي بالتعديل

  .)4(ذلك األساس هو العدالة
.  

                                                 

  .120محيد بن شنييت: املرجع السابق، ص -)1(
ا على اإلثراء بال سبب، والتعسف يف استعمال احلق، هناك تربيرات أخرى يعتمده أنصار سلطة التعديل كتأسيسه -)2(

حسب الرسول  باإلضافة إىل تربيرات أخرى مل تعد مثارة من طرف الفقه والقضاء، منها ماهو فلسفي، أخالقي وقانوين، أنظر:
  ومايليها. 473الفزاري: املرجع السابق، ص

  وما بعدها. 66املرجع السايق، ص. حسني عامر: 115املرجع السابق، ص عبد الرمحن عياد: -)3(
  .181توفيق فرج: نظرية االستغالل، مرجع سابق، ص  -)4(
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 خالصة الباب
  :هذا الباب يف أهم النتائج اجلزئيةتتضمن 

لتدخل القاضي يف اليت يلزم توافرها اشتراك كل من الفقه اإلسالمي والقانون يف الشروط  -
أن و، كون االلتزام تعاقديا متراخي التنفيذ يف: ةتمثلواملتعديل العقد بسبب الظروف الطارئة 

حلادث االستثنائي العام إىل جعل أن يؤدي هذا ا، ويكون الظرف الطارئ حادثا استثنائيا عاما
 .تنفيذ االلتزام العقدي مرهقا غري مستحيل

أن اشتراط العمومية يف احلادث االستثنائي يتعارض مع الغاية اليت شرعت من أجلها  البعض يرى -
نظرية الظروف الطارئة، فغاية النظرية حتقيق مبدأ العدالة الذي يقضي برفع اإلرهاق عن املدين، 
 فهي إذن خاصة باملدين املرهق، فإذا تقيد احلادث االستثنائي بشرط العموم امتنع حتقيق العدالة يف

يشترط  الالفقه اإلسالمي لذا جند أن  حاالت كثرية، قد ال يكون احلادث االستثنائي فيها عاما، 
، ولو نظرنا إىل النصوص الشرعية جندها جاءت مطلقة من غري تقييد بوصف خاص، هذا الشرط

 جاء يف قضية فردية وليست عامة.بل أن هناك من النصوص 

اللتزام املرهق إىل احلد املعقول يف حالة التوازن إليه برد اوإعادة سلطة القاضي يف تعديل العقد  -
 املوازنة بني مصلحة الطرفني.و مراعاة الظروف احمليطة بالقضيةمها:الظرف الطارئ حيكمه ضابطان 

، نمثلما هو عليه احلال يف القانو الطارئة الظروفال جند يف الفقه االسالمي صياغة متكاملة لنظرية  -
 للظروفمتعددة  هناك تطبيقات بل، الطارئة احلوادث شأني يراع مل أم يعينال  غري أن هذا

ووضع اجلوائح يف  يف املذهب احلنفي، ة للعذرراإلجا لعل أكثرها صلة مبوضوع البحث: الطارئة،
بيع الزروع والثمار يف املذهبني املالكي واحلنبلي، وتوزيع عبء اخلسارة على طريف العقد يف حالة 

 .وفيها يربز عمليا دور القاضي يف إجراء التعديل الذي يعيد للعقد توازنهر تقلب أسعا
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ينبين على مبدأ أساسي  وفسخ عقد اإلجارة للعذر وتفري قيمة النقود إن األساس الفقهي للجوائح -
تقوم عليه الشريعة اإلسالمية وهو رفع احلرج وإزالة الضيق وحرمة أكل أموال الناس بالباطل، وال 

حيث جند هلذا األساس أدلة من القرآن والسنة والقواعد  ؛هذا ميثل العدالة كأصل عامشك أن 
 الفقهية.

القواعد الكلية يف الشريعة اإلسالمية تضمنت أحكام الظروف الطارئة كما ينظمها القانون  -
قد مما حبيث متنح املتعاقد محاية أوىف،  الوضعي، وإن كانت هذه القواعد أكثر مشوال، وأوسع مدى،

يلحق به من أضرار بسبب تغري الظروف، فهي ال تكتفي بأن يكون الظرف عاما بل تدخل يف 
اعتبارها الظروف اخلاصة باملتعاقد، كما أن تطبيق تلك القواعد، ال يقتصر على منح القاضي سلطة 
تعديل العقد فحسب بل تصل إىل منحه حق فسخ العقد إذا استلزم رفع الضرر ذلك، وهو اجلزاء 

 ذي تأخذ به بعض القوانني الوضعية كأثر لتطبيق نظرية الظروف الطارئة.ال

الشرط اجلزائي يتشابه يف مفهومه وبعض أحكامه مع بعض العقود واملعامالت واملفاهيم املعروفة يف  -
الفقه اإلسالمي: (كالعربون، الرهن والكفيل، ضمان التعويض عن التعطل واالنتظار...)، ولكن 

، أرجحها أنه للعلماء يف تكييف الشرط اجلزائي فقهياً عدة أقوالووانب أخرى، خيتلف عنها يف ج
  .معاملة مستحدثة

يشترط املشرع اجلزائري لتطبيق الشرط اجلزائي توافر الشروط العامة يف املسؤلية املدنية وهي  -
وجود خطأ من املدين، وضرر يصيب الدائن، وعالقة سببني ما بني اخلطأ والضرر، وإعذار املدين، 

اخلطأ أو تطبيق الشرط اجلزائي على املدين وجود ل ويف هذا يتفق مع الفقه اإلسالمي الذي يشترط
ب ضررا للدائن حقيقيا، أما إذا كان الضرر بغري خطأ املدين اإلمهال من املدين، وهذا اخلطأ سب

ن الضرر الواقع على إضافة إىل كو ،كاآلفة السماوية أو فعل الدائن أو الغري فال يضمن املدين
 الدائن نتيجة الفعل اخلطأ من املدين.

لقاضي يف تعديل التعويض اإلتفاقي بإلغائه أو ختفيضه أو ميكن إمجال مظاهر السلطة التقديرية ل -
العام، زيادته، وهذه السلطة املمنوحة للقاضي ال جيوز حرمانه منها باتفاق خاص، إذ أا من النظام 
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ختفيض الشرط اجلزائي إذا كان مبالغا فيه، والزيادة فيه الذي خيول  الفقه اإلسالميحيث يتفق مع 
إذا كان يسريا ال يتناسب مع حجم الضرر احلادث، أما إذا كان الشرط قد دخل دائرة الفساد أو 
البطالن أو أثبت املدين أن الدائن مل يلحقه ضرر من جراء عدم التنفيذ، فإن من حق القاضي أن 

  باره كأن مل يكن وإعفاء املدين منه ائيا. يقوم بإلغاء الشرط اجلزائي واعت
 اإلسالمي الفقه يف بحث قد يكن مل معاصر ومعاملة مستحدثة، قانوين الشرط اجلزائي مفهوم -

ن، رواملعاص لذا ال جند له حكما باجلواو أو التحرمي عند الفقهاء القدامى، أما الفقهاء قدميا،
يتعلق  يتعلق بتنفيذ األعمال ونوع يتعلق بالديون، أمايميزون بني نوعني من هذا الشرط:  نوع ف

أما النوع  جائز شرعا، فهذابالنوع األول فذلك يتحقق عندما يكون حمل االلتزام عمال معينا، 
الثاين من الشرط اجلزائي فهو املتضمن تعويض الدائن مببلغ من النقود إذا تأخر املدين عن الوفاء يف 

ربا نسيئة، وفيه أكل أموال الناس  نهأل ال جيوز شرعا باتفاق الفقهاء،الوقت احملدد، وهذا الشرط 
  .بالباطل

الشروط والضوابط الواجب توافرها حىت يتمكن القاضي من  يف ن مع الفقه اإلسالميويتفق القان -
 .نظرة امليسرة من قبل القاضيمنح 

         تة يف تعديل سلط  لبسطتوافق القانون والفقه االسالمي حول األساس الذي يستند إليه القاضي   -
   ا هي العدالة، كما أن الغاية يف إقرارها محيث أن األساس الذي تقوم عليه هذه السلطة فيهالعقد، 

الضرر ورفع احلرج والعنت، وتنظيمها هي منع الغنب واالستغالل وحماربة الربا يف املعامالت ودفع 
  .واملساواة بني األفراد لحتقيقا للعد
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   ة:ـــــاخلامت

سلطة :ب املوسومة الرسالة هذه موضوعات بإمتام علي وتعاىل سبحانه اهللا من أن بعد

 أهم اخلامتة هذه يف سأعرض ،القاضي يف تعديل العقد يف القانون املدين اجلزائري والفقه اإلسالمي

 ،الصدد هذا يف أقترحها اليت التوصيات أقدم مث الدراسة، هذه خالل من توصلت إليها اليت النتائج

    :التايل النحو على وذلك

  :يلي فيما البحث هذا نتائج أهم صياغة ميكن ، النتائج :أوال

ظل التشريعات احلديثة يقوم  إذ أصبح يف ؛سلبيا يف جمال املعامالت مل يعد دور القاضيإن  -1

مما  ،قانوين داخل اتمع األفراد محاية بواسطته  تتحقق ،بدور إجيايب فعال يف جمال العقد

 .االستغاللالغنب و من مظاهر  يف حيام ميكن أن يتعرضوا له

 -ولو كانت قاصرة على حاالت استثنائية-سلطة تعديل العقد تشريعيا بالقاضي  متتعإن  -2

، بصفة عامة عملية؛ حيث سيحد من مظاهر الغنب واالستغالل والتعسف ةله فائد

يف مرحلة تكوينه، حيث حيرص العقد، أو تكون وقت إبرام خصوصا تلك السلطة اليت 

ليضمن استقرار املعاملة، ألنه  الطرف اآلخر التعسف يف حقاملتعاقد ابتداء على تفادي 

  يف أي مرحلة كان عليها العقد. لدفع الغنب تدخل له احلق يف اليعلم أن القاضي 

إن سلطة القاضي يف الفقه اإلسالمي أكثر مرونة مما هي عليه يف القانون، وأكثر استجابة  -3

مجيع مظاهر الغنب واالستغالل والتعسف دون  الشتماهلا على  واإلنصافلدواعي العدل 

عليها  كان العقدي مرحلة يف أأن تتقيد حباالت استثنائية كما هو الشأن يف القانون، و

أثناء التكوين أو يف مرحلة التنفيذ؛ إذ أن حالة الضرر الناتج عن العقد إما أن تكون  سواء

فيتم  ،شرعا، أو تكون نتيجة تضمني العقد لشرط تعسفيحرم مظهرا ملعاملة ربوية، فت

أو غري ذلك،  إبطاهلا استنادا إىل نظرية الشروط املقترنة بالعقد، أو نتيجة لتغري الظروف

يتمكن الظلم، اليت من خالهلا  فتخضع للقواعد العامة الكثرية يف الفقه اإلسالمي اليت متنع
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بسط محايته لألفراد يف جمال املعامالت، فيتدخل بتعديل العقود اجلائرة، بل القاضي مراقبة و

  ذلك.اقتضت املصلحة والعدالة وحىت إائها إذا 

اضي سلطة تعديل العقد يف حاالت استثنائية خروجا عن إن املشرع حينما قرر منح الق -4

بصورة  مييل إىل تقييد وحصر هذه السلطة املبدأ العام " العقد شريعة املتعاقدين " كان

جعلها قاصرة على أن حتقق اهلدف الذي توخاه املشرع منها؛ كما هو احلال بالنسبة 

فقد قصرت احلماية القضائية على حاليت الطيش البني  )قانون مدين جزائري 90للمادة:(

واهلوى اجلامح، وتركت العديد من مظاهر الضعف اإلنساين كاحلاجة وعدم اخلربة دون 

محاية؛ كما جعلت اإلنقاص هو الوسيلة الوحيدة من وسائل التعديل اليت ميكن للقاضي 

  ممارستها مبوجب هذا النص دون أن تتعداه على إاء العقد.

تتفق عليه القوانني إحدى الوسائل اليت  يي يف تعديل العقد من حيث املبدأ هسلطة القاض -5
القانون املدين  يفمن خالل حبث املوضوع  وقفت عندهوهذا ما  اإلسالمي،فقه عية والالوض

حيث أن األساس الذي تقوم عليه هذه السلطة فيها مجيعا هي  اإلسالمي؛اجلزائري والفقه 
كما أن الغاية يف إقرارها وتنظيمها هي منع الغنب واالستغالل وحماربة الربا يف  العدالة،

  .األفراداملعامالت ودفع الضرر ورفع احلرج والعنت، حتقيقا للعدالة واملساواة بني 

حيث  ؛اإلسالمي مقارنة بالقانونأوسع يف الفقه  إن جمال سلطة القاضي يف تعديل العقد -6
العقدي بأي وسيلة  التوازنأن حيقق  واسعة، يستطيع من خالهلا جند أن القاضي  له سلطة

سواء بتعديل العقد وذلك بإبطال بعض شروطه، أو بإرجاء تنفيذه أو فسخه  مناسبة،يراها 
سلطة القاضي يف القانون مقيدة مبا منحة املشرع من أو إبطاله كليا أو جزئيا، يف حني أن 

   ميكن له فسخ أو إبطال العقد مثال.حدود التعديل ليس للقاضي جتاوزها، فال
اإلسالمي مقيدة بأصول الشريعة وقواعدها العامة وممارسته هلا  الفقهسلطة القاضي يف إطار  -7

اإلسالمي  بني سلطة القاضي يف إطار الفقه ، ومن هنا يبدو اخلالفالضرورة اعد واجبا عند

يف األحوال املنصوص عليها العقد أو إائه  إطار القانون الوضعي يف تعديل وسلطته يف

 املطلق تقديرلل تركهافهذه السلطة وإن كان مصدرها التشريع، إال أن املشرع قد  قانونا
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فال  كوا جوازية كقاعدة عامة، لقاضي، حبيث ميكن للقاضي ممارستها أو عدم ممارستها،ل

ميارس فيه  إجبار عليه يف ذلك، هذا باإلضافة إىل أنه صاحب احلق يف تقدير املدى الذي

 .وذلك يف حدود احلاالت اليت حددها املشرع، تلك السلطة

لقد تبني من خالل دراسة سلطة القاضي يف تعديل العقد يف خمتلف حاالته أمهية رجوع  -8

يف  واالستهداء اوالشريعة اإلسالمية بصفة عامة القاضي إىل أحكام الفقه اإلسالمي 

تقديره للحلول اليت ميكن اختاذها إزاء املسائل املطروحة، حىت تكون أحكامه أقرب إىل 

الصواب، وعلى وجه اخلصوص فيما يتعلق بالظروف الطارئة والغنب ونظرة امليسرة 

  والشروط املقترنة بالعقد عموما.

ن تؤدي إليه أمهية رجوع القاضي إىل أحكام الفقه اإلسالمي وضرورا فيما ميكن أ كمنوت -9

من الكشف عن الشروط التعسفية اليت قد يتضمنها العقد من خالل االستعانة بالقواعد 

واملعايري اليت قررها الفقهاء يف نظرية الشروط املقترنة بالعقد يف الفقه اإلسالمي؛ من حيث 

، التقسيمات واملعايري والضوابط اليت يستطيع القاضي من خالهلا أن يصل إىل حقيقة الشرط

أن القانون املدين اجلزائري والقوانني الوضعية عموما ، يف حني جند وبالتايل حكمه الشرعي

تفتقر إىل معيار منضبط ميكِّن من الكشف عن تعسفية الشرط من عدمها، مما أدى ويؤدي 

إىل تباين وجهات النظر حول تكييف الشرط، وبالتايل اختالف احللول من قاض آلخر 

لشروط املتماثلة، ويف ذلك مساسا بأساس ومبدأ العدالة اليت تقتضي حول نفس الشرط أو ا

  املساواة.

  

  

  

  



سلطة القاضي يف تعديل العقد يف القانون املدين اجلزائري والفقه اإلسالمياخلامتـة ــــــــــــــ    

 

434 

  واالقتراحات توصيات: الثانيا 

، ضيقنظرا لكون سلطة التعديل يف التشريع اجلزائري جوازية، وميارسها القاضي يف نطاق   -1

يف - اوهذا ما يعترب قصور قيدا باحلاالت االستثنائية الواردة يف القانون دون أن يتعداها،تم

يعترف املشرع وال حيقق مقصد توفري العدل وإقامة التوازن العقدي، أقترح أن  -رأيي

بأن متتد  ،استجابة لدواعي العدل واإلنصاف، ومينح القاضي سلطة تعديلية عامة أكثر

وأن  لتشمل مجيع مظاهر الغنب واالستغالل والتعسف، ال أن حيصرها يف حاالت حمددة

 .العقد إن دعت الضرورة لذلك إبطاليكون مداها واسعا ميكن القاضي حىت من 

من القانون املدين اجلزائري، ليترك  )107/3(:مراجعة وتعديل شرط العمومية الوارد يف املادة -2

اال للقاضي يعمل سلطته التقديرية، ويكيف كل حالة على حدة، فينقص االلتزام أو 

فيذه إىل حني زوال الظرف الطارئ مبا حيقق العدل ويعيد التوازن يزيد فيه أو يوقف تن

 العقدي إىل نصابه.  

قانون مدين لتشمل احلماية حاالت ضعف أخرى يكون  )90أقترح تعديل نص املادة ( -3

كقلة اخلربة واحلاجة املاسة  عليها املتعاقد املغبون غري الطيش البني واهلوى اجلامح،

 وضعف اإلدراك وغريها. والسذاجة،

) قانون مدين، يستثين من خالهلا املشرع الشرط اجلزائي 183إضافة فقرة ثانية إىل املادة(  -4

املتضمن تعويض الدائن مببلغ من النقود إذا تأخر املدين عن الوفاء يف الوقت احملدد، إذا 

ذ األعمال، ألن هذا كان حمل االلتزام األصيل مبلغا من النقود متعلقا بالديون، وليس بتنفي

  .الشرط ال جيوز شرعا باتفاق الفقهاء

  

  واهللا ويل التوفيق                    
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  القرآنية فهرس اآليات

  الصفحة  نص اآلية  رقم اآلية  السورة

  37  ﴾إِنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء قَدير ﴿  20  البقرة

  216  ﴾وعلَّم آدم الْأَسماَء كُلَّها ﴿  31  لبقرةا

  319  ﴾عليه فَمنِ اضطُر غَير باغٍ وال عاد فَال إِثْم﴿  173  لبقرةا

  319-322  ﴾يرِيد ٱللَّه بِكُم ٱلْيسر ولَا يرِيد بِكُم ٱلْعسر ﴿  185  لبقرةا

  62  ﴾ولَا تعزِموا عقْدةَ النكَاحِ حتى يبلُغَ الْكتاب أَجلَه﴿  235  لبقرةا

ومتعوهن علَى الْموسعِ قَدره وعلَى الْمقْترِ قَدره متاعا  ﴿:  236  البقرة
ِسنِنيحلَى الْما عقح وفرعبِالْم ﴾  

40  

  5  ﴾قَد تبين الرشد من الْغيالَ إِكْراه في الدينِ ﴿  256  البقرة

  216  ﴾الربا وحرموأَحلَّ اللَّه الْبيع  ﴿  275  البقرة

ميسرة وأَنْ تصدقُوا خير لَكُم  فَنظرةٌ إِلَىوإِنْ كَانَ ذُو عسرة ﴿  280  البقرة
  ﴾إِنْ كُنتم تعلَمونَ

385  

لَا يكَلِّف ٱللَّه نفْسا إِلَّا وسعها  لَها ما كَسبت وعلَيها ما ﴿  286  البقرة
  ﴾ كْتسبتٱ

322-319  

 هنيئًا �فَكُلُوه نفسا �شيء منه عن لَكُم طنب فَإِن ...﴿  4  النساء

  ﴾مرِيئًا

180-216  

  173ومن يعصِ اللَّه ورسولَه ويتعد حدوده يدخلْه نارا خالدا فيها ﴿  14  النساء
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هِنيم ذَابع لَهو﴾  

يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ إِلَّا أَنْ  ﴿  29  النساء
كُمناضٍ مرت نةً عارجكُونَ تت﴾  

-21-15-8-أ

158  -179-

206-216 -317  

الْأَمانات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتم  إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا ﴿:  58  النساء
  ﴾بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ

416  

يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ ﴿  59  النساء
  ﴾منكُم أطيعوا اهللا و أطيعوا الرسول و أويل األمر منكم

40  

فَلَا وربك لَا يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لَا ﴿  65  النساء
  ﴾يجِدوا في أَنفُِسهِم حرجا مما قَضيت ويسلِّموا تسليما

37-80  

-176-171-  ﴾يا أَيها الَّذين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُود﴿  1  املائدة

230-281 -318-

385-393  

لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت  الْيوم أَكْملْت ﴿  3  املائدة
  ﴾لَكُم الْإِسلَام دينا

173  

يا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامني للَّه شهداَء بِالْقسط ولَا  ﴿:  8  املائدة
يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَلَّا تعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرب للتقْوى 

  ﴾واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِري بِما تعملُونَ

417  

جاَءك من فَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهواَءهم عما  ﴿  48  املائدة
قالْح ﴾  

79  

  80وأَن احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهواَءهم واحذَرهم أَنْ ﴿  49  املائدة
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  كإِلَي لَ اللَّهزا أَنضِ معب نع وكنفْتي﴾  

أَيمانِكُم ولَكن يؤاخذُكُم بِما لَا يؤاخذُكُم اللَّه بِاللَّغوِ في ﴿  89  املائدة
  ﴾عقَّدتم الْأَيمانَ

62  

  319-173  ﴾وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم إِلَّا ما اضطُرِرتم إِلَيه ﴿  119  األنعام

  176  ﴾لَعلَّكُم تذَكَّرونَ أَوفُوا ذَلكُم وصاكُم بِه وبِعهد اللَّه﴿   152  األنعام

أَفَأَنت تكْرِه ولَو شاء ربك آلمن من في اَألرضِ كُلُّهم جميعا ﴿  99  يونس
  ﴾مؤمنِني الناس حتى يكُونواْ

5  

  96  ﴾سررٍ متقَابِلني ونزعنا ما في صدورِهم من غلٍّ إِخوانا علَى ﴿  47  احلجر

إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسان وإِيتاِء ذي الْقُربى وينهى عنِ ﴿:  90  النحل
  ﴾الْفَحشاِء والْمنكَرِ والْبغيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

318-416  

  318-171  ﴾الْعهد كَانَ مسئُولًا وأَوفُوا بِالْعهد إِنَّ﴿  34  اإلسراء

  5  ﴾فَمن شاء فَلْيؤمن ومن شاء فَلْيكْفُر وقُلِ الْحق من ربكُم ﴿  29  الكهف

  198  ﴾ ومن يرِد فيه بِإِلْحاد بِظُلْمٍ نذقْه من عذَابٍ أَليمٍ ﴿  25  احلج

  319- 322-179  ﴾الدينِ من حرجٍ وما جعلَ علَيكُم في ﴿  78  احلج

  168  ﴾مذعنني إِليه يأْتوا اْحلق لَهم يكُن وإن ﴿  49  النور

أَن وما كَانَ لمؤمنٍ والَ مؤمنة إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمراً  ﴿  36  األحزاب
مرِهأَم نةُ مريالْخ مكُونَ لَهلَّ  يض فَقَد ولَهسرو صِ اللَّهعن يمو

  ﴾ ضالَالً مبِيناً

80  
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يا داوود إِنا جعلْناك خليفَةً في الْأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ  ﴿  26  ص
 بِالْحق ولَا تتبِعِ الْهوى فَيضلَّك عن سبِيلِ اللَّه إِنَّ الَّذين يضلُّونَ

  ﴾ عن سبِيلِ اللَّه لَهم عذَاب شديد بِما نسوا يوم الْحسابِ

79  

فَذَكِّر بِالْقُرآن نحن أَعلَم بِما يقُولُونَ وما أَنت علَيهِم بِجبارٍ  ﴿  45  ق
يدعو افخن يم ﴾  

5  

بِالْبينات وأَنزلْنا معهم الْكتاب والْميزانَ لَقَد أَرسلْنا رسلَنا ﴿  25  احلديد
طسبِالْق اسالن قُوميل﴾  

416  

  173  ﴾ ...ومن يتعد حدود اللَّه فَقَد ظَلَم نفْسه ﴿  1  الطالق

  37  ﴾تحصوهواللَّه يقَدر اللَّيلَ والنهار علم أَنْ لَن ﴿  20  املزمل
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  حاديث النبوية الشريفةفهرس األ

  الصفحة      منت احلديث أو األثر  حرف البدء

أتدرون من السابقون إىل ظل اهللا يوم القيامة؟ قالوا:اهللا ورسوله «  األلف
بذلوه وإذا حكموا للمسلمني  اعلم.قال:الذين إذا أعطوا احلق قبلوه وإذا سألوه

  »حكموا حكمهم ألنفسهم

80-417  

  199  »احتكار الطّعام يف احلرم إحلاد فيه «  

  322  »فَدعوه إِذَا أَمرتكُم بِشيٍء فَأْتوا منه ما استطَعتم، وإِذَا نهيتكُم عن شيٍء،«   

-133-96  »إذا بايعت فقل ال خالبة  «  

141 

  " لَّ فَاقْضِ بِهجو زع ابِ اللَّهتى كف رأَم اَءكالُإِذَا ججالر هنع كنتلْفالَ ي42  ..."و  

 فيه منهن كَاَنت خصلةٌ فيه كَاَنت ومن منافقًا خالصا، كَان فيه كُن من أَربع «  

 عاهد كَذب،وإذا حدثَ خان،وإِذا اؤتمن يدعها،إذا حتى النفَاق من خصلةٌ

  » فَجر خاصم غَدر،وإِذا

177  

  209-205  "سوقنا من إما أن تزيد يف السعر، وإما أن ترفع"  

-290  »بوضع اجلوائح أمر «  

292-299  

  199  »احملتكر ملعون«   

  230-180  »حراما أَحلَّ أو حاللًا حرم شرطًا إِلَّا شروطهم على املسلمون «  



العقد يف القانون املدين اجلزائري والفقه اإلسالميسلطة القاضي يف تعديل ـــــــــــ   فهرس األحاديث  

 
 

 
441 

   » دمالْح ولَ اللَّهسى رضرا يمل ولِ اللَّهسولَ رسر فَّقى والَّذ لَّه42  »ل  

  286  »مايل جيتاح أيب إن «  

إِنَّ الدين يسر ، ولَن يشاد الدين أَحد إِلَّا غَلَبه، فَسددوا وقاربوا، وأبشروا « :  
 ةلْجالد نٍء ميشو ةحوالرو ةودوا بِالْغينعتاسو«  

320  

  81  »إن اهللا مع القاضي ما مل جير، فإذا جار وكله اهللا إىل نفسه«  

عز وجل  -املسعر، القابض الباسط الرازق، وإين ألرجو أن ألقى اهللا إن اهللا هو "  
  "، وليس أحد منكم يطلبين مبظلمة يف دم وال مال-

205  

إن بعد زمانكم هذا زماناً عضوضاً، يعض املوسر على ما يف يديه، ومل يؤمر «  
وينهد  بذلك، قال اهللا تعاىل: (وما أنفقتم من شيء فهو خيلفه وهو خري الرازقني).

شرار خلق اهللا يبايعون كل مضطر، أال إن بيع املضطر حرام، املسلم أخو املسلم، 
ال يظلمه وال خيونه، إن كان عندك خري فعد به على أخيك، وال تزده هالكاً على 

  »هالكه

221  

  299-293  »مال أخيه إن مل يثمـرها اهللا فبـم يستحـل أحدكـم «:  

وإمنا لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إىل اهللا  إمنا األعمال بالنيات«   
ورسوله فهجرته إىل اهللا ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 

  »ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إليه

6  

   » نكُونَ أَلْحأَنْ ي كُمضعلَّ بلَعو ونَ إِلَيمصتخت كُمإِنو رشا با أَنمإِن نم هتجبِح
 ذْهأْخئًا فَلَا ييش يهأَخ قح نم لَه تيقَض نفَم عما أَسوِ محلَى ني عضٍ فَأَقْضعب

  »فَإِنما أَقْطَع لَه قطْعةً من النارِ

41  



العقد يف القانون املدين اجلزائري والفقه اإلسالميسلطة القاضي يف تعديل ـــــــــــ   فهرس األحاديث  

 
 

 
442 

  15  »إمنا البيع عن تراض«  

  196  "إن مقاطع احلقوق عند الشروط، هلا شرطها"  

  180  »اْملدينة إِىل ظهره ولك بِعنيه«  الباء

  295  » خريا يفعل ال أن فالن تأىل«  التاء

  290  »كثري والثلث الثلث«   الثاء

  296  »ذلك إال لكم وليس وجدمت، خذوا ما«  اخلاء

  203  »دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض«  الدال

 الصلح جائز بني املسلمني إال صلحا حرم حالال أو أحل حراما، واملسلمون «  الصاد

  »حراما أَحلَّ أو حاللًا حرم شرطًا إِلَّا شروطهم على

177  

  42  ..."هم إذا أدىل إليكفوسنة متبعة فا حمكمة فإن القضاء فريضة"  الفاء

  295  »فعاجله وقام فيه حىت تبني له النقصان «  

  41  » إِذَا عرض لَك قَضاٌء يكَيف تقْض«   الكاف

  171  »ال إميان ملن ال أمانة له،وال دين ملن ال عهد له«  الالم

-133  »ال ضرر وال ضرار «   

229-

313-

319-321  
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  80  »ال قدست أمة ال يقضى فيها باحلق«  

 مب شيئا، منه تأخذ أن لك حيل فال فأصابته جائحة مثرا أخيك من بعت لو «  
  »حق بغري أخيك مال تأخذ

292-

322-

312-  

  393-389  »يل الواجد ظلم حيل عرضه وعقوبته «  

 ، من اشترط شرطا اللَّه كتابِ يف لَيست شروطًا يشترِطُون قوامٍ أَ بالُ ما «  امليم

  »شرط مائَة اشترط وإِن فليس له،  اللَّه كَتابِ يف لَيس

174  

  » ولُ اللَّهسر ريا خامإِثْم كُني ا لَما، ممهرسذَ أَينِ إِلَّا أَخيرأَم نيلَّى ب320  »ص  

  393  »مطل الغين ظلم «  

  200-199  »من احتكر طعاماً أربعني ليلةً فقد برئ من اللّه ، وبرئ اللّه منه«   

  201-200  »من احتكر فهو خاطئ «   

  224-200  »اإلفالس حتى يضربه اللّه باجلذام أومن احتكر على املسلمني طعامهم مل ميت «   

  409  »من أنظر معسرا كان له بكل يوم صدقة«   

  387  »من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله «   

  386  »من سره أن  ينجيه اهللا من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسرا أو يضع عنه«  

  372-354  نفِْسه طَائعا غَير مكْره فَهو علَيه"" من شرطَ على   

  174  »رد فَهو أَمرنا عليه عملًا لَيس عملَ من«   
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  204-197  »ما كان من شرط ليس يف كتاب اهللا فهو باطل«  

  «  200ى رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم أن حيتكر الطّعام «  النون

  ...«  140-221ى عن بيع املضطر«  

ل حىت تزهو فقلنا ألنس: وما زهوها؟ قال: حتمر خى عن بيع مثر الن...«  
  »وتصفر،أريتك إن منع اهللا الثمرة مب تستحل مال أخيك؟

292  

  320  »يسروا والَ تعسروا، وبشروا، والَ تنفِّروا «  الياء
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  فهرس املصادر واملراجع

  القرآن الكرمي.

  مصادر ومراجع الشريعة اإلسالمية والفقه اإلسالمي: -أوال
احلديث واألثر، حتقيق: طاهر النهاية يف غريب  بن عبد الكرمي الشيباين: جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد: ابن األثري -1

  .م1979 -هـ 1399، بريوت،دط،  حممود حممد الطناحي، املكتبة العلمية -الزاوى  أمحد
 :راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه ،أحكام القرآن :املعافري االشبيلي املالكي حممد بن عبد اهللا أبو بكر: بن العريبا -2

  .م 2003-هـ 1424، 3،طلبنان ،العلمية، بريوتدار الكتب  ،حممد عبد القادر عطا
 الزحيلي حممد: قيق، حتاملنري الكوكب شرح: الفتوحي علي بن العزيز عبد بن أمحد بن حممد البقاء أبو الدين تقي: النجار بنا -3

  .447-446، ص: 1، جم 2،1997ط، العبيكان كتبة، ممحاد نزيهو
  .دت دار الفكر،د م ن، دط، ،السيواسي: فتح القديركمال الدين حممد بن عبد الواحد بن اهلمام: ا -4
د أمحد  حققه وخرج أحاديثه:،لقواعد النورانية الفقهيةا :تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم احلراين احلنبلي :ابن تيمية -5

  .هـ1422، 1،طاململكة العربية السعودية،دار ابن اجلوزي، بن حممد اخلليل
مصطفى عبدالقادر  -حتقيق: حممد عبدالقادر عطا  تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم: الفتاوى الكربى، :بن تيميةا -6

  .م1987 -هـ 1408، 1ط ار الكتب العلمية،د عطا،
، د ر الوفاءدا، عامر اجلزار -ق: أنور البازيق، حتجمموع الفتاوى :تقي الدين أمحد بن عبد احلليم احلراين، أبو العباس :بن تيميةا -7

  .م 2005هـ/  1426،  3طم ن،
  : القوانني الفقهية، دن، د م ن، دط، دت.بو القاسم، حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا، الكليب الغرناطيأ: ابن جزي -8
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد  ،فتح الباري شرح صحيح البخاري :أمحد بن علي أبو الفضل :العسقالين بن حجرا -9

عبد العزيز بن عبد اهللا بن عليه تعليقات العالمة:  ،قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب، عبد الباقي
  .هـ1379دط،بريوت، ،ملعرفةا دار ،باز

  ، دط، دت.بريوت ،دار الفكر ،احمللى باآلثار :الظاهري أبو حممد علي بن أمحد: بن حزما -10
حممد  الشيخ أمحداإلحكام يف أصول األحكام، حتقيق  :األندلسي القرطيب الظاهري أمحد بن سعيدأبو حممد علي بن : بن حزما -11

  د ت.ط، ،ددار اآلفاق اجلديدة، بريوت، شاكر
 -هـ  1408، 1، د م ن، طدار الغرب اإلسالمي، ملقدمات املمهداتا: أبو الوليد حممد بن أمحد القرطيب(اجلد):  بن رشدا -12

  .م1988
 ، دط،القاهرة ،دار احلديث،بداية اتهد واية املقتصد :أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد القرطيب :بن رشدا -13

  .م2004-هـ1425
   .دار إحياء التراث العريب ،بريوت،لبنان، دط،دس -تنبيه الرقود على مسائل النقود-جمموعة رسائل ابن عابدين " ابن عابدين: -14
دار إحياء التراث  -رسالة حتبري التحرير يف إبطال القضاء بالفسخ الفاحش بال تغرير-رسائل ابن عابدين "ابن عابدين: جمموعة  -15

  دت. لبنان، دط، العريب ،بريوت،
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 ،2،طبريوت، دار الفكر ،رد احملتار على الدر املختار :ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي -16
  .م1992 -هـ 1412

  هـ.1407بريوت، دط،  ،الكتب العلمية دار ،املدينة كايف يف فقه أهلال :أبو عمر يوسف بن عبد اهللا القرطيب: بن عبد الربا -17
 ،أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عاصم النمري القرطيب: التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد :بن عبد الربا -18

 1387 دط، املغرب، العلوي، حممد عبد الكبري البكري، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية،مصطفى بن أمحد  حتقيق:
  .هـ

   .1979ط ن،م دار الفكر،د  حتقيق: عبد السالم حممد هارون، ،أبو احلسني أمحد بن زكريا: معجم مقاييس اللغة :بن فارسا -19
مكتبة ، تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام :برهان الدين اليعمري إبراهيم بن علي بن حممد: ابن فرحون -20

  .م1986 -هـ 1406 ،1، القاهرة، طاألزهرية الكليات
أبو حممد موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد: الكايف يف فقه اإلمام أمحد، دار الكتب العلمية، د م ن،  :بن قدامة املقدسيا -21

  .م 1994 -هـ 1414 ،1ط
   هـ.1405،دار الفكر،بريوت،ط،ملغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل: اعبد اهللا بن أمحد أبو حممد: بن قدامة املقدسيا -22
  ن ، دط ، د ت. مد  ،مكتبة دار البيان ،الطرق احلكمية :حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين :ابن قيم اجلوزية -23
د م ن،  سامي بن حممد سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، العظيم، حتقيق:تفسري القرآن  أبو الفداء إمساعيل بن عمر: :بن كثريا -24

  .م1999 -هـ1420 ،2ط

 ت.د  ،1بريوت، ط ،دار صادر ،فريقي املصري: لسان العربحممد بن مكرم اإل ابن منظور: -25

تكملة البحر الرائق حملمد بن حسني بن  ويف آخره: لبحر الرائق شرح كرت الدقائقا :حممد زين الدين بن إبراهيم بن :ابن جنيم -26
  .دت، 2، د م ن، طدار الكتاب اإلسالمي، منحة اخلالق البن عابدين وباحلاشية:علي الطوري احلنفي القادري 

  . 2005أمحد فراج حسني :امللكية ونظرية العقد يف الشريعة اإلسالمية ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،مصر، طبعة  -27
 1332 ،1طمصر، ،مطبعة السعادة أ،املنتقى شرح املوط :الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارثأبو  :الباجي -28

  .هـ

  .ت: خمتصر فتاوى ابن تيمية، دار الكتب العلمية، بريوت، دط، دبدر الدين ايب عبد اهللا احلنبلي -29
، 1، طلتوزيع، األردنللنشر و ا ئسافالن : السلطة التقديرية للقاضي يف الفقه اإلسالمي، دارود حممد ناصرحمم :بركات -30

2007.  
  .دط، د ت جممع الضمانات، دار الكتاب اإلسالمي، د م ن، أبو حممد غامن بن حممد: :البغدادي -31

منشورات جامعة نايف -دراسة مقارنة–بلقيس عبد الرمحن حامد فتوتة: االحتكار يف الفقه اإلسالمي والقوانني الوضعية  -32
  .م2010هـ،1،1431األمنية، الرياض، طالعربية للعلوم 

  ، د م ن،دط ،دت.دار الكتب العلمية، كشاف القناع عن منت اإلقناع: بن إدريس منصور بن يونس :البهوتى -33
دار ، سعيد حممد اللحام ، حتقيق:الروض املربع شرح زاد املستنقع يف اختصار املقنع: منصور بن يونس بن إدريس: البهويت -34

   دت. ،دط، لبنان –بريوت  -والنشرللطباعة  الفكر 
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 1425 ،2م ن، ط ، ،د ن ، دعلي بن نايف الشحود ، حتقيق:احلسبة :تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية -35
  .م 2004 هـ

، ضبطه وصححه مجاعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، علي بن حممد بن علي الزين الشريف: جلرجاينا -36
 .م1983-هـ 1403 ،1ط بريوت، لبنان،

 بريوت، ،دار إحياء التراث العريب حتقيق : حممد الصادق قمحاوي، أبو بكر أمحد بن علي الرازي: أحكام القرآن، :اجلصاص -37
 .هـ1405  دط،

  .1971، مصر، دط، دار النهضة العربية حسني حامد : نظرية املصلحة يف الفقه اإلسالمي، -38
، ق: زكريا عمرياتيقحت ليلاخلمواهب اجلليل لشرح خمتصر  :مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن :احلطاب -39

  . م2003 -هـ 1423طبعة خاصة ، عامل الكتب دار
دار  ،غمز عيون البصائر يف شرح األشباه والنظائر: شهاب الدين احلسيين احلنفي أبو العباس أمحد بن حممد مكي :احلموي -40

  .م1985 -هـ 1405، 1ط ،د م ن، العلمية الكتب
  دط، دت.  ،بريوت ،دار الفكر للطباعة ،شرح خمتصر خليل للخرشي :املالكي بن عبد اهللاحممد  أبو عبد اهللا :خلرشيا -41
 ،1والنشر والتوزيع، القاهرة، طخليفة بابكر احلسن: االجتهاد بالرأي يف مدرسة احلجاز الفقهية ، مكتبة الزهراء للبيع  -42

1997.   
بريوت، ، دار الفكر حتقيق: حممد عليش، ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري :حممد بن أمحد بن عرفة املالكي :لدسوقيا -43

  .دط، دت
-املكتبة العصرية ،يوسف الشيخ حممدحتقيق  خمتار الصحاح، :زين الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر :الرازي -44

   .م1999هـ / 1420، 5ط ،بريوتالدار النموذجية، 
اية احملتاج إىل شرح : مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة ابن شهاب الدين الشهري بالشافعي الصغري: الرملي -45

  .م1984 -هـ1404، دط، بريوت ،دار الفكر للطباعة، املنهاج
 ،اموس، حتقيق: جمموعة من احملققنيتاج العروس من جواهر القحممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين ،أبو الفيض:  :الزبيدي -46

  .   تد ط، د اهلداية، دار
 طه عبد الرءوف سعد، مكتبة الثقافة :حتقيق شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك، حممد بن عبد الباقي بن يوسف:: الزرقاين -47

  .م2003 -هـ 1424، 1القاهرة، ط الدينية،
الكتب دار ،عبد املنعم خليل إبراهيم :حتقيق، شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي :بن عبد اهللامشس الدين حممد  :الزركشي -48

  .م2002 -هـ 1423 ،د ط العلمية، بريوت، لبنان،
 املطبعة الكربى ،تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق وحاشية الشلْبِي :عثمان بن علي بن حمجن البارعيبن  فخر الدين: الزيلعي -49

  .هـ 1313، 1،طبوالق، القاهرة -األمريية 
  .م1993-هـ1414،دط،بريوت ،املعرفة دار، املبسوط :حممد بن أمحد بن أيب سهل: السرخسي -50
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:Résumé
L'objet de l'étude - l'autorité du juge de modifier le contrat - est très important, comme dans l'avis
de la jurisprudence et de la magistrature comme une dérogation aux principes juridiques les plus
importants qui régissent le contrat, un principe que les «entrepreneurs pacta,« Nul ne peut porter
atteinte sa force contraignante, ni aucun des sur les entrepreneurs privés de modifier ou de
résilier, et peuvent même pas le juge qui doit respecter la volonté de ce que vous avez accepté les
entrepreneurs et l'application des termes du droit des contrats.
Cependant, il peut être associé avec le contrat des termes de façon arbitraire injuste où l'argent
des difficultés supportés par le conforme du Parti, qui n'ont pas Ertd contrat uniquement vers le
bas sur la nécessité urgente pour le bien ou le service qui est monopolisé par l'imposition de ces
termes, ou peuvent fausser l'injustice du contrat d'un membre à la suite d'une sollicitation par
l'autre Etat contractant et l'exploitation du manque d'expérience lésée .
Et beaucoup de contrat si les circonstances hors du contrôle des sous-traitants prendre
l'engagement de l'application de la fatigue nodaux, en raison de cette circonstance qui n'est pas
devant son hypothèse de lui et de lui ordonner d'être dans l'accomplissement de sa promesse et a
été approuvée en dépit de ces endommager conditions.
Dans ces cas, le juge est intervenu pour rétablir l'équilibre et à éviter membres grumeleux, de
graves dommages à la signature Stlhakhm du contrat et si elles sont appliquées, bien que couplé à
ses conditions de départ ou les conditions de celle-ci pendant l'exécution.
Ces cas traités avec la recherche divisé en deux phases:
1 - le pouvoir du juge de modifier le contrat dans le processus de composition: où l'on trouve que
le juge a autorisé un législateur d'intervenir pour rétablir l'nodaux bilan retirez les manifestations
d'injustice et d'exploitation et de modifier les conditions arbitraires ou d'annuler le contrat
d'adhésion, et qu'en vertu des dispositions de textes juridiques spéciaux par le législateur dans le
droit civil et approuvée par la jurisprudence actifs islamiques selon les principes généraux et les
règles de la loi islamique.
2 -  l'autorité  du juge de modifier  le  contrat  dans sa  phase de mise en œuvre:  lorsque le  juge a
accordé le pouvoir d'intervenir dans le Streptococcus relations pour répondre à l'évolution des
conditions et des fluctuations économiques qui donnent lieu à l'affaire déséquilibre nodal de
situation d'urgence, ou la réception condition d'une clause de pénalité injuste dans le contrat, ou
un juge d'État décerné la justice terme ( regard doux).
Dans tous ces cas cités de recherche a constaté:
- Que l'autorité du juge de modifier le contrat en termes de principe est l'un des moyens qui se
rencontrent et s'entendent sur le droit positif et le droit divin, et c'est ce que nous avons vu à
travers le sujet de recherche dans le Code civil de la jurisprudence islamique algérien, comme
base de ce pouvoir, qui est la justice, comme cet effet dans l'approbation et la réglementation est
d'empêcher l'injustice et l'exploitation et la lutte contre l'usure dans la transaction et payer les
dommages et pour soulager la misère, afin de parvenir à la justice et l'égalité entre les individus,
qui est l'objectif du début jurisprudence islamique, et se rendit à l'homme les lois de la moderne
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sous l'impact des facteurs éthiques, imposées par les facteurs d'évolution différents.
- Que l'autorité du juge dans la jurisprudence islamique est plus flexible que c'est dans la loi, et
plus réactif pour des raisons de justice et d'équité comme ils étendre pour inclure toutes les
manifestations de l'injustice, l'exploitation et les abus sans être lié par les situations spéciales
telles que la loi, et si le contrat lors de la configuration ou dans la phase de mise en œuvre;
comme c'est le cas de l'injustice et les dommages résultant du contrat, soit comme une
manifestation pour le traitement de l'asthme, et entre dans le champ de l'interdiction d'être
religieusement, ou être le résultat incluse dans le contrat avec l'exigence de l'arbitraire ou injuste
doit être abrogée sur la base de la théorie des conditions attachées au contrat, ou en raison de
l'évolution des circonstances ou autrement, sont soumis aux règles public nombreux dans la
jurisprudence islamique qui empêchent l'injustice et nie les dégâts, notamment: les règles
d'enlever les dommages et augmenter le critique, et cela représente un outil efficace dans les
mains du juge incapables par lequel l'extension de la protection des individus dans le domaine
des transactions, Videchl modifier les contrats injustes, et même de résiliation si le montant que
l'intérêt de la justice contractuelle exige que l'on .
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;ABSTRACT
   The study’s subject- the judge’s authority in contract amendment – is significantly
important, considering it from an Islamic and legal point of view as a deviation from the most
important legal principle which governs the contract, and it says that “the contract is the
parties ’law”. No one can affect its enforceability; therefore, no one of the contracting parties
is able to modify it individually or cancel it, even the judge has no right to do so because he is
supposed to respect the mutual assent of the contracting parties and apply the contract’s
clauses the same as law.

     Although the contract may initially be set forth with abusive and unfair terms which
imply injustice towards the obedient contracting party who accepted the contract just
because of their persistent need for goods or services monopolized by stipulating these terms,
the contract may imply a damage to one of the parties as a consequence of the unawareness of
the other contracting party or his lack of experience.

     When the contract is under execution, involuntary circumstances may occur and make the
performance of the contractual obligation unbearable, because of these circumstances which
cannot be overcome by the other party, so obliging him/her to fulfill their submissions and
agreements, along with these circumstances, will cause them a damage.

     In these cases, the judge interferes in order to strike a balance in the contract and keep the
contra and keep the contracting parties away from significant damages which they may
endure at the time of signing the contract and executing it, in spite of its initial terms or the
circumstance which may take place during the execution.

     These cases have been treated in this research by dividing them in two cases:

     1- The judges’ authority in contract amendment during its establishment:

          Where we find the judge authorized by law to interfere and make a balance in the
contract by      erasing all signs of distress and misuse, and amending the abusive terms or
cancelling them in the contract, in accordance with special legal texts stipulated by law in the
Civil Code and confirmed by                                      the Islamic statutes in pursuance of
general basics, principles and rules of the Islamic statutes.

     2- The judges authority in contract amendment during its execution:

          Where the judge is authorized to interfere in the contractual relations in order to face
the changeable circumstances and economic alterations which may upset the contractual
balance in emergency circumstances, or in case the contract includes an unfair penal
condition, or in case of giving the judge the judicial delay ) ( .
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After studying these two cases, it’s been concluded:

That the judges’ authority in contract amendment is principally one of the ways
which agree and convene with the human laws and divine statutes, and this is what
we remarked during the study of the subject in question according to the Algerian
Civil Code and the Islamic statute; considering that this authority is based on justice
in both of them, and the point from its confirmation and regulation is to forbid
distress and misuse; to fight usury in transactions; to avoid damage and to prevent
any kind of uneasiness and unfairness in order to achieve justice and equity between
individuals; and this is basically the aim of Islamic statutes, and then the modern
procedural statutes followed this pattern under the effect of ethical factors imposed by
different progress factors;

That the judge’s authority in Islamic statute is more flexible than in the law, and it
responds more to the justice necessities because it extends to cover any kind of
distress, misuse and abuse without being bound by exceptional cases as in law. It
doesn’t matter whether the contract is under establishment or in an execution phase,
because the distress and the damage resulting from the contract may be a sign of a
usury transaction and become illegal (Haram) from a viewpoint of Islamic statute.
They may rather be a result of including an abusive or unfair clause into the contract,
consequently, it will be cancelled according to the theory of contract’s terms or as a
result of circumstances change or something else, and then it will be subject to a lot of
general  rules  in  the  Islamic  statute  which forbid injustice  and deny the  damage,  for
example:  the  rues  of  omitting  damage  and  preventing  uneasiness,  which  are  an
effective tool in judge’s hand for it enables him to provide protection for individuals in
the domain of transaction, so that he interferes to amend unjust contracts or even
cancel them whenever he assumes that the contractual interest to amend unjust
contracts or even cancel them whenever he assumes that the contractual interest and
justice require the cancellation.




