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 الفصل األول
 مفيوم الجحود باليبة

 تمييد وتقسيم
كمف سار ، مقررة في القانكف المدني الفرنسيالفي اليبة ، الرجكع  أحد أسبابالجحكد  إف      
، المدني المصرم ، كالقانكف المدني العراقيكمنيا القانكف ، يجو مف القكانيف المدنية العربيةعمى ن

جاز ك ، نشأ حؽ الكاىبأك فعؿ ، ،  مف قكؿ، مف المكىكب لو ما يدؿ عمى الجحكدفإذا ما صدر 
اشترطت  -العراقي كالمصرم - كلكف القكانيف المدنية،  في حاؿ ارتفاع المانعطمب الرجكع  لو

 .ال الحصركعددت لو تطبيقات عمى نحك المثاؿ ، الجحكد  تكافر
د فيو الـز ؛ ألف العق، فبل تكجد فيو مكانعنكف المدني الفرنسي فالحاؿ مختمؼأما القا  
 كمنيا الجحكد، أسباب الرجكع عالج فقط أنو د ، كلذا نجعميويرد كالرجكع استثناء باألصؿ ، 

خبلفا ،  فقد حددت فيو حاالت الجحكد بدقة، كعمى نحك الحصر ال المثاؿ ،مكضكع بحثنا ىذا
، د المكىكب لو لفضؿ الكاىب بالقكؿجحك ف ،لما ىك مقرر في القانكف المدني العراقي كالمصرم 

يسميو القانكف بينما  سي بالعقكؽ ، نيسمى في القانكف المدني الفر  ما ىك،  أك االمتناع، الفعؿأك 
 .المصرميعبر عنو القانكف المدني  كماالكبير الجحكد  أكالمدني العراقي الجحكد الغميظ ، 

نخصص ، مبحثيف  عمىىذا الفصؿ فإننا سنتناكؿ مفيكـ الجحكد في  إلى ذلؾ ااستناد 
متعريؼ لخبلؿ ثبلثة مطالب ، نخصص األكؿ ،  اليبةلبياف ماىية الجحكد بمنيما المبحث األكؿ 

كنعقد ،  بينما نتناكؿ في المطمب الثاني طبيعة الجحكد باليبة لغة كاصطبلحا ، ، اليبةالجحكد بب
 . مف حيث المكضكع كاألشخاص نطاؽ الجحكد باليبةلالمطمب الثالث 

سنقسـ المبحث ك ،  اليبةلجحكد بالتأصيؿ مف ىذا الفصؿ فنعقده المبحث الثاني  كأما 
المطمب نعقد ك ،  لمجحكد باليبة ، نخصص المطمب األكؿ لمتأصيؿ التأريخي عمى ثبلثة مطالب

بينما نعقد المطمب الثالث في الفقو اإلسبلمي ، لجحكد باليبة التأصيؿ مف المبحث الثاني 
 . لمتأصيؿ القانكني لمجحكد باليبة

 المبحث األول
 اليبةبماىية الجحود 

، فبياف أم كالكقكؼ عمى معناه الدقيؽ، بياف ماىية الجحكد ل نخصص ىذا المبحث       
ننا سنتناكؿ في ، كعميو فإيبشكؿ دقيؽ كجم، كخصائصو الذاتية، مفيـك يتكقؼ عمى بياف ماىيتو 
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متعريؼ لمنيا ؿ ، نخصص األك  ثبلثة مطالبمف خبلؿ ، اليبةبىذا المبحث ماىية الجحكد 
 ما يشتبو مفكتمييزه م،  التي يختص بياأىـ الخصائص  ، كنشتؽ مف التعريؼاليبةالجحكد بب

ة ، طبيعة الجحكد باليبالثاني المطمب بينما نتناكؿ في  نكنية تتقارب معو كقد تشتبو بو،نظـ قا
نطاؽ الجحكد لنعقد المطمب الثالث كىؿ الجحكد مجرد التزاـ أخبلقي ، أـ أنو التزاـ قانكني؟ بينما 

 . كذلؾ ببياف نطاؽ الجحكد الشخصي كنطاقو المكضكعي ، باليبة 

 المطمب األول
 اليبةبالجحود ب تعريف

ككف ، يبتومرجكع بللمكاىب سبب يترتب عمى كقكعو نشكء  كسمكؾ، باليبة لجحكد اإف            
ليككف مسكغا ، كما نصت عمى ذلؾ القكانيف المدنية، بكجو خاص  مقبكال اسببيعد الجحكد 

غيره ، كعميو  مفالتي تميزه  وكبياف خصائصفبل بد لنا مف تعريفو  ،باليبةقانكنيا لمرجكع 
في  تعريؼ الجحكد، نتناكؿ في الفرع األكؿ،  ثبلثة فركع عمىفسكؼ نقسـ ىذا المطمب 

، أما الفرع الثاني فسيككف لمكقكؼ عمى خصائص  لغة كاصطبلحا مف ثـ االستعماؿ القرآني ك
 . قانكنيةمف نظـ  بيويش مما، كنعقد الفرع الثالث لتمييز الجحكد باليبة  المميزة لو الجحكد

 الفرع األول
 اليبةبتعريف الجحود ال

، باالستعماؿ القرآني لمفردة الجحكد، كنبدأ باليبة  متعريؼ بالجحكدلىذا الفرع  نعقد        
، را نبحث المعنى االصطبلحي لمجحكد، كأخيالمغة العربيةثـ نبيف تعريؼ الجحكد في كمف 

 كعمى التفصيؿ اآلتي : 
 في االستعمال القرآني الجحود  -أوال
في  جاء، منيا ما  مكضع، في أكثر مف دت لفظة الجحكد في القرآف الكريـلقد كر         
  :كىي كاآلتي، متعددة في سكر ما جاء كمنيا ، رة كاحدة سك 
 ،(ُ)( ُكلِّ َجبَّاٍر َعِنيدٍ )َوِتْمَك َعاٌد َجَحُدوا ِبآَياِت َربِِّيْم َوَعَصْوا ُرُسَمُو َواتََّبُعوا َأْمَر قاؿ تعالى :  – ُ

ف في القرآف ، جحدكا بآيات ربيـ ، كالجحد بأف الخبر ليس بكائف ، فيؤالء رك كك عاد القكـ المذ
القكـ كفركا بآيات اهلل ، أم أنيـ ادعكا أف ال معرفة ليـ بيذا األمر، فالنفي خبر بعدمو ، كالجحد 

                                                           

 (.ٗٓ)ىكد ، اآلية ( سكرة (ُ
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، كعميو فالجحكد ىنا بمعنى االنكار، رغـ أف النفس  (ُ)حقيقتو انكارؾ بمسانؾ، ما تستيقنو بنفسؾ

   .( (ِتستيقنو فيك نفي كاذب

) َوَكَذِلَك َأْنَزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكتَاَب َفالَِّذيَن آَتْيَناُىُم اْلِكتَاَب ُيْؤِمُنوَن ِبِو َوِمْن َىُؤاَلِء  قاؿ تعالى :  - ِ
َبْل ُىَو آَياٌت َبيَِّناٌت ِفي )، ككذلؾ قكلو تعالى : ( ّ)ِإالَّ اْلَكاِفُروَن(َمْن ُيْؤِمُن ِبِو َوَما َيْجَحُد ِبآَياِتَنا 

، كسياؽ الكبلـ ىنا يدؿ عمى أف ( ْ)(ُصُدوِر الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْمَم َوَما َيْجَحُد ِبآَياِتَنا ِإال الظَّاِلُمونَ 

  . (ٓ)مفردة الجحكد جاءت أيضا عمى نحك انكار الحؽ كالكفر بو
اُىْم ِإَلى اْلَبرِّ )قاؿ تعالى :  - ّ َذا َغِشَيُيْم َمْوٌج َكالظَُّمِل َدَعُوا المََّو ُمْخِمِصيَن َلُو الدِّيَن َفَممَّا َنجَّ َواِ 

عتراؼ االكالجحكد ىنا بمعنى عدـ ،  (ٔ)(َفِمْنُيْم ُمْقَتِصٌد َوَما َيْجَحُد ِبآَياِتَنا ِإال ُكلُّ َختَّاٍر َكُفورٍ 

، كنقتصر عمى ما ذكرنا كىناؾ آيات  (ٕ)بؿ كالكفر بيا ، كيجحدىا الختار الكفكر ، بنعمة اهلل 

 (.ٖ)أخرل بنفس المضمكف السابؽ
                                                           

، المكتبة العممية ، بيركت  ، ِطبعة  ،(  عبد اهلل بف مسمـ الدينكرم ، تفسير غريب القرآف ، دكف عدد(ُ
 .ِٕ، ص  ََِٕ

ق ، ُُّْ، دار ذكم القربى ، قـ ،  ٔ، ج  ُمحمد بف الحسف الطكسي ، التبياف في تفسير القرآف ، ط ( (ِ
 كما بعدىا. ُْص 
 .(ْٕ)اآلية العنكبكت ، ( سكرة (ّ
 .(ْٗ) اآلية العنكبكت ، ( سكرة(ْ
 . َُٗ، ص  ََِٕ، مؤسسة األعممي ، بيركت ،  ُعمي بف إبراىيـ القمي ، تفسير القمي ، ط( (ٓ
 (.ِّلقماف ، اآلية ) ( سكرة(ٔ
، دار  ّمحمد بف عمر بف الحسيف الرازم الشافعي ، التفسير الكبير ،  المجمد الثالث عشر ، ط( فخر الديف (ٕ

 .ُِْ، ص  ََِٗالكتب العممية ، بيركت ، 
ـي ًإنَّوي لىيىٍحزينيؾى الًَّذم يىقيكليكفى كقكلو تعالى : ( (ٖ لىًَٰكفَّ  ييكىذِّبيكنىؾى  الى  فىًإنَّييـٍ  ۖ  ) قىٍد نىٍعمى ديكفى  المَّوً  ًبآيىاتً  الظَّاًلًميفى  كى    (يىٍجحى

يىاةي الدٍُّنيىا فىاٍليىٍكـى نى  ، سكرة( ّّاآلية ) ٍتييـي اٍلحى لىًعبنا كىغىرَّ ـٍ لىٍيكنا كى ذيكا ًدينىيي ـٍ األنعاـ ، ك قكلو تعالى : )الًَّذيفى اتَّخى ٍنسىاىي
( اآلية ) ديكفى ا كىانيكا ًبآيىاًتنىا يىٍجحى مى ـٍ ىىذىا كى ا نىسيكا ًلقىاءى يىٍكًمًي كىالمَّوي فىضَّؿى األعراؼ ، كقكلو تعالى : ) سكرة( ، ُٓكىمى

ـٍ  ـٍ فىيي انييي مىكىٍت أىٍيمى ا مى مىى مى ـٍ عى ميكا ًبرىادِّم ًرٍزًقًي ا الًَّذيفى فيضِّ ٍزًؽ فىمى مىى بىٍعضو ًفي الرِّ ـٍ عى كي ًة المًَّو بىٍعضى ًفيًو سىكىاءه أىفىًبًنٍعمى
( اآلية ) ديكفى ( اآلية )النحؿ ، كقكلو تعالى : )كىذىًلؾى ييٍؤفىؾي الَّ  ، سكرة( ُٕيىٍجحى ديكفى ( ًّٔذيفى كىانيكا ًبآيىاًت المًَّو يىٍجحى

ٍكا أىفَّ كقكلو تعالى :  غافر، سكرة ـٍ يىرى لى ٍف أىشىدُّ ًمنَّا قيكَّةن أىكى قىاليكا مى ؽِّ كى كا ًفي األىٍرًض ًبغىٍيًر اٍلحى اده فىاٍستىٍكبىري المَّوى ) فىأىمَّا عى
ـٍ قي = ـٍ ىيكى أىشىدُّ ًمٍنيي مىقىيي (اآلية )الًَّذم خى ديكفى كىانيكا ًبآيىاًتنىا يىٍجحى زىاءي   ، سكرة( ُٓكَّةن كى ًلؾى جى فصمت ، كقكلو تعالى : )ذىَٰ

ٍمدً  دىاري  ًفييىا لىييـٍ  ۖ  أىٍعدىاًء المًَّو النَّاري  زىاءن  ۖ   اٍلخي ديكفى  ًبآيىاًتنىا كىانيكا ًبمىا جى فصمت، كقكلو  سكرة( ، ِٖ( اآلية ) يىٍجحى
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عمى معانييا في كتب التفسير ،  ، كمف خبلؿ االطبلعالسابقة  اآلياتبلحظ عمى لمكا      
ف أعظـ أل ؛ آياتوالكفر باهلل كجحكد ىك : معنييف ، األكؿ دكر حكؿ ي أف مدلكؿ الجحكد نجد 

كفر  ىك: كالمعنى الثاني ، أصؿ مف أصكؿ الديف الف الكحدانية  الكفر ىك جحكد الكحدانية
كالكفر في الديف ، جحكد النعمة أكثر استعماال ألف المنعـ متفضؿ قطعا ،  ف ؛النعمة كالفضؿ 

مترابطاف ؛ ألف نعمة فيما في السياؽ القرآني ،  ؛ ألف أكبر النعـ ىك الكحدانية (ُ)منو أكبر
 .اإليماف فضؿ مف اهلل كالكفر بيا ىك انكار ليا ، كفي الكقت نفسو جحكد بيذه النعمة

 الجحود لغة : ثانيا
كقد لحؽ الجحكد كصفا ،  عمى عدة معاف، العربيةالمغة ي فلقد كردت لفظة الجحكد      

استمزمتو التشريعات ، كىك ما عبر عنو المشرع العراقي بالجحكد الغميظ ، لذا فسنكضح مفيكـ 
 كعمى التفصيؿ اآلتي :كؿ منيا 

 القمة  – 1
، : قؿ كنكدجحد النبات فقد جاء، شيءمف ال (القمة) عمى أنوكرد الجحكد في المغة      

، كعاـ جٍحد كقكليـ نًكد كنٍكد كنكدا لوك ، ، كرجؿ جًحد جيحد: القمة مف كؿ شيء، كقد كالجحد
كقيؿ  ،(ِ)كفرس جًحد كىك الغميظ القصي،إذا قؿى كلـ يطؿ ، ، كجًحد النبت جًحد قميؿ المطر

                                                                                                                                                                      

ا أى = ارنا كىأىٍفًئدىةن فىمى ـٍ سىٍمعنا كىأىٍبصى عىٍمنىا لىيي ـٍ ًفيًو كىجى ا ًإف مَّكَّنَّاكي ـٍ ًفيمى لىقىٍد مىكَّنَّاىي ـٍ تعالى : ) كى اريىي ـٍ كىالى أىٍبصى ـٍ سىٍمعييي ٍنيي ٍغنىىَٰ عى
اؽى بً  ديكفى ًبآيىاًت المًَّو كىحى ( اآلية )كىالى أىٍفًئدىتيييـ مِّف شىٍيءو ًإٍذ كىانيكا يىٍجحى ( ، سكرة األحقاؼ ًِٔيـ مَّا كىانيكا ًبًو يىٍستىٍيًزئيكفى
، ص  ََِٕ، دار إحياء التراث العربي ، بيركت ،  ُ، ينظر كؿ مف : عبد اهلل شبر ، تفسير القرآف الكريـ، ط

، محمد حسيف  ُْٕ، مصدر سابؽ ، ص  ْ، محمد بف الحسف الطكسي ، التبياف في تفسير القرآف ، ج َُٖ
،   ِّٓ، ص  ََِٗ،  دار الكتاب العربي ، بغداد ،  ُ، ط ُِلطباطبائي ، الميزاف في تفسير القرآف ، ج ا

، دار الكتب  ّمحمد بف عمر بف الحسيف الرازم الشافعي ، التفسير الكبير،  المجمد الرابع عشر ، طفخر الديف 
، مؤسسة األعممي  ُ، طّي ، ج ، الفيض الكاشاني ، تفسير الصاف ّٕ، ص  ََِٗالعممية ، بيركت ، 

،  دار احياء التراث  ُ، محمكد بف عمر الزمخشرم ، الكشاؼ ، ط  ِٕٔ، ص  ََِٖلممطبكعات ، بيركت ، 
 . ُُّْالعربي ، بيركت ، ص 

، مطبعة ركح األميف ، قـ ، إيراف ،  ُإبراىيـ إسماعيؿ الشيركاني ، معجـ المصطمحات الفقيية ، ط( (ُ
 بعدىا.كما  ّٓ، ص  َُّْ

 .َْٓ، ص ََِّ، دار الحديث، القاىرة ، ُجماؿ الديف محمد بف مكـر ابف منظكر ، لساف العرب، ج( (ِ
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كقاؿ الراغب األصفياني:  ، كقد جًحد كأجحد، كرجؿ جًحد فقيرعاـ جًحد قميؿ المطر،  أيضا:
 . (ُ)(الخير، يظير الفقر: رجؿ جحد شحيح ، أم قميؿ يقاؿ)
 اإلنكار – 2

 كال يككف، أم اإلنكار، أك النكراف، ضد اإلقرار قد يطمؽ لفظ الجحكد كيقصد بو ما ىك       

 (ّ)ر، كىك قمة الخيأم أنكره مع عممو، ككذلؾ جحده حقو ، (ِ)إال مع عمـ الجاحد بو أنو صحيح

 .(ْ)جحد فبلف كأجحدكقد  ،كبحقو جحدا كجحكدا، جحده حقو كيقاؿ أيضا: 
معنى المقصكد مف عنكاف ، كالذم ينصرؼ لئلنكار ىك األقرب لمأف المعنى الثاني لمجحكد       

، (ٓ) ، فيك فعؿ كتصرؼ سيء، كىك إنكار أمر ما ، كفي ىذا المقاـ ىك نكراف الفضؿ  بحثنا
 .قادـ البحثفي  ذلؾ ، كما سنرلىك األقرب لممعنى االصطبلحي أيضاك 
 الغميظب الجحود وصف – 3
جانب آخر فإف كؿ مف المشرع العراقي كالمصرم ، قد أضافا كصفا لمجحكد ، فقد  مف     

 ،(ٕ)كالقانكف المدني المصرم عبر عنو ) الكبير( ،(ٔ)عبر عنو المشرع العراقي بالقكؿ )الغميظ(
يقاؿ ، ك  ، كالمغمظة كالمعظمة كفعميا غمظ، الغمظة لغة ضد الرقة  ،كبخصكص كصؼ)الغميظ(

                                                           

، دار إحياء التراث العربي، بيركت ُ( الراغب األصفياني الحسيف بف محمد ، المفردات في غريب القرآف، ط(ُ
 .ّٗ، ص  ََِٖ، 

 .ِْٓ، ص ُٕٗٗ، دار الفكر ، ُ، ج أحمد بف فارس بف زكريا ، معجـ مقاييس المغة(ِ) 
،  د. جميمة عبد القادر الرفاعي ، د. سييؿ أحمد حكامدة ، الديف المعدـك في الفقو اإلسبلمي أسبابو كعبلجو ((ّ

 ،.ُِٔ، ص ََُِ،  ّ، العدد  ٔبحث منشكر ، المجمة األردنية في الدراسات اإلسبلمية ، المجمد 
، ص  ُٗٗدار الكتب العممية، بيركت،  ،ُم، أساس الببلغة ،ج محمكد بف عمرك بف أحمد الزمخشر  ((ْ

ُِّ. 
(5)   Dictionnaire LAROUSSE,pour cet édition Paris,2009 يقصد بو يةفي المغة الفرنس جحكدال   
                                                     طبع عدـ االمتناف كىك تصرؼ سيئ

) يعتبر بنكع خاص  عمى أنو: ُُٓٗلسنة  َْرقـ  ( مف القانكف المدني العراقئُِ) المادةالفقرة )أ( مف ( (ٔ
أف يخؿ المكىكب لو إخبلال خطيرا، بما يجب عميو نحك الكاىب، بحيث يككف  –سببا مقبكال لمرجكع في اليبة: أ 

 َ(ىذا اإلخبلؿ مف جانبو جحكدا غميظا ...
أف يخؿ ) عمى: ( المعدؿُْٖٗ( لسنة )ُُّالمدني المصرم رقـ ) ( مف القانكفَُٓالمادة )الفقرة )أ( مف ( (ٕ

 َالمكىكب لو بما يجب عميو نحك الكاىب أك نحك أحد أقاربو بحيث يككف ىذا اإلخبلؿ جحكدا كبيرا مف جانبو(
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كغبلظة أم فيو فظاظة، كيقاؿ أغمظ لو ، كرجؿ فيو غمظة  ،(ُ) بينيما غمظة أم بينيما عداكة

 .(ِ)في القكؿ
المعنكية ، فالكابر يعني  كقد يستعمؿ لممفاىيـلؤلشياء يستعمؿ فيك عادة  (كبير)أما  

نرل أف  المغكيةكمف الناحية ، (ّ)، كاستكبره رآه كبيرا كعظـ عندهجعمو كبيرا ، ك لمشيءالكبير
ما ذىب لو  نرل اف ، كعميوردة الجحكد أكثر مف كصؼ )الكبير(مصطمح )الغميظ( يتسؽ مع مف

المشرع العراقي مف كصؼ لمجحكد )الغميظ(، أكثر مف الكصؼ الذم خمعو المشرع المصرم 
 .)الكبير( ككصؼ لمجحكد

، فقاؿ أنو الجحكد بأم كصؼ  يصؼ، فإنو لـ المدني الفرنسي  أما بالنسبة لمقانكف 
 باإلىانة المتمثمة العقكؽحالة كىي ، بالخطيرة  العقكؽلكنو كصؼ حالة مف حاالت ، فقط  عقكؽ

 . (ْ)Injures graves الجسيمة
 : الجحود اصطالحا ثالثا

، كما نتناكؿ بعض ات مف تعريؼ الجحكد التشريع مكقؼنتناكؿ تحت ىذا العنكاف 
 كعمى التفصيؿ اآلتي : ، التعريفات التي جاء بيا فقياء كشراح القانكف المدني 

 لجحودات من تعريف االتشريع موقف – 1
التي ، رغـ أنو ظير في التشريعات القديمةلـ تتناكؿ القكانيف المدنية تعريؼ الجحكد ،        

، كأغمب القكانيف المدنية كمنيا القانكف المدني الفرنسي، تعد أصبل تأريخيا لمقكانيف المدنية النافذة 
تارة عمى سبيؿ الحصر، كتارة عددت الحاالت التي تعد جحكدا  كلكف القكانيف المدنية، العربية 

ف المفيكـ إذا ؛أل، كعادة ما تتحاشى التشريعات تعريؼ المفاىيـ القانكنية أخرل عمى نحك المثاؿ
غيره  أك، ف المشرع العراقيأل؛ شريعيامصمحة ىنا مف تعريؼ الجحكد تفقد تـ تقييده ، كال   ؼعر 

                                                           

 .ٕٓٗ، ص ََِٕمحمد بف يعقكب الفيركز آبادم ، معجـ القامكس المحيط ، دار المعرفة ، بيركت ، ( (ُ
 .ُٖٕ، ص ََِٖ،  دار المعرفة، بيركت ، ّإسماعيؿ بف حماد الجكىرم ، معجـ الصحاح ، ط( (ِ
 .َُُُ، ص  ، المصدر نفسوإسماعيؿ بف حماد الجكىرم ( (ّ

(4) )Art 95ٓ) Dans le cas de la révocation pour cause d’inexécution des conditions, 
les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et 
hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contra les tiers détenteurs 
des immeubles donnes, tous les droits qu’il aurait contra le donataire lui-même. 



 مفيوم الجحود باليبة                                             الفصل األول               
 

- 02 - 
 

، كيككف الباب مفتكحا أك القضائي، يغمؽ الباب أماـ االجتياد الفقييلئبل ، لـ يشأ تعريؼ الجحكد
ذلؾ  (ُ)عمؿ البعضكقد  ،جحكدا أيضاحينيا كتعد ، لدخكؿ حاالت قد تنشأ في كاقع الحياة 

تؤدم إلى جمكد النص مع مركر الزمف، جمكدا ال يتبلءـ مع ، شريعية الت عريفات) إف الت بالقكؿ:
حايؿ عمييا ، كمحاكلة تكييفيا بما يتبلءـ مما يدفع فقياء القانكف إلى التتطكر الٌنظـ القانكنية ، 

 .ة ، كحاجات المجتمع (ر النظـ القانكنيمع تطك 
الذم استخدمتو  االصطبلح إلى ،خر نرل أنو مف المناسب لفت النظرمف جانب آ      

فقد أطمؽ المشرع الفرنسي عمى ىذه الحالة ، مختمؼ مف قانكف آلخرفيك ،  القكانيف المدنية
عمى  - الناحية المغكيةمصطمح الجحكد مف  أفأننا نرل  إال، كليس الجحكد (العقكؽ)مصطمح 

فيك جحكد ينصرؼ كيتعمؽ بيف ، العقكؽ أخص أف إذ ،أدؽ مف العقكؽ -كجو الخصكص 
ك أ، فيالدفيشمؿ الجحكد المكجو لمك ، الجحكد فيك يتصؼ بالعمـك  أماعادة ،  كاآلباءاألبناء 
 .أف السبب قد يككف عدـ دقة الترجمة،  االحتماؿك عمى نحك كبدكرنا نضع ، األغيار

 التعريف الفقيي – 2
 فإنو ى مظاىر متعددة ، ككيؼ ما كافمكع، يككف نكرانا لمجميؿ أفيمكف  الجحكدإف         

باإلساءة  كاإلحساف مقابمة المعركؼ إناءتصب في كلكف كميا ، عدة  ييحمؿ في طياتو معان
 الحؽ لمكاىبيعطي ف،  في كسطو االجتماعي مستيجناك ، ممقكتا بحيث يككف فاعميا ، كالنكراف

، كلـ يعد أىبل لمحماية القانكنية، لميبةتحقا مسالمكىكب لو الجاحد ، فمـ يعد يبتو ب (ِ)لرجكعفي ا
يكجو خاص الرجكع ، كيككف الرجكع ىنا بمثابة جزاء  أرادمعذكرا إف حينيا ككاف الكاىب 

ككف المتعاقد الذم جحد قد ، عميو أقدـفيما بالجحكد كالنكراف،  اإلحسافبمتو المق، (ّ)لممكىكب لو

                                                           

، الشبكة العالمية  العربية ، بحث منشكر ةف المدنيد. فايز محمد حسيف ، أثر مشركع السنيكرم في القكاني(ُ) 
 .ُّص ، ( َُِٗ/ ِ/ ٔ ) تاريخ آخر زيارة،   .www.mara.gov.com :  لممعمكمات ، متاح عمى الرابط

، فإذا لـ يقبؿ  اليبةعقد إف الرجكع في اليبة يعد سببا النحبلؿ العقد ، كقد نص عميو القانكف بخصكص ( (ِ
ما ، متى  ، جاز لمكاىب أف يطمب مف القضاء الترخيص لو في الرجكع المكىكب لو رجكع الكاىب فييا رضاء
، كلـ يكجد مانع مف الرجكع ، كيقع الرجكع بأثر رجعي، فتعد اليبة قضاء  كاف يستند في ذلؾ إلى عذر مقبكؿ

مف حيف الرجكع يقع  ك، ( َّٓ)المادة ( مف ُالفقرة )بحسب كأف لـ تكف، كذلؾ في القانكف المدني المصرم 
 .(ِْٔ)المادة ( مف ُالفقرة )بحسب في القانكف المدني العراقي 

( د. إسماعيؿ عبد النبي شاىيف، انقضاء العقد باإللغاء كالرجكع في القانكف المدني، دار الفكر الجامعي، (ّ
 .ِٗٓ، ص َُِّاإلسكندرية ،

http://www.mara.gov.com/
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 عمى أنو :)  (ِ)الجحجكد عرؼ كلقد،  (ُ)فأخؿ بالتزامو الذم ىك الكاىب اآلخرلممتعاقد  أساء
فيك ، مقتضب جدا  ونيبلحظ عميو أ، كىذا التعريؼ  (تصرؼ خطير يقترؼ بحؽ الكاىب 

التعريؼ ناقص تتمحكر حكؿ الخطكرة فقط ، كما أف ، كصؼ مكجز لحالة مف حاالت الجحكد 
 حكد.جالجزاء الذم يترتب عمى ال لـ يبيفيتناكؿ بياف صكر الجحكد كحاالتو ، كأخيرا فبل 

االعتراؼ رد الجميؿ بالنكراف ، خرؽ خطير لكاجب  أنو :)عمى  عف الجحكدكما عبر 

، أنو لـ يبيف صكر كيرد عمى ىذا التعريؼ  (ّ))رثىبة أك إلغاء لى إكالذم قد يؤدم إ، بالجميؿ 
 .الجحكد 

،  ( (ingratitudeعف البلتينية مأخكذ العقكؽ  كجاء في معجـ المصطمحات القانكنية ، أف 
بالجميؿ المفركض عمى انتياؾ كاجب االعتراؼ  :)كىك، عاؽ  أم ( (ingratusمف الصفة 
لى الرجكع عف التبرع في إيؤدم ، ليو جميبلن إسدل أك المكصى لو تجاه مف أ، المكىكب لو 

كعرفو جانب ،  (ْ)(المكصيك أالقانكف اعتداء عمى حياة الكاىب التي يعدىا ، الحاالت الخطيرة 
ماؿ  أك، سمعة أك، يؤذم بو نفس تياف المكىكب لو عمبلإ) عمى أنو: و الفرنسيآخر مف الفق

حد أ أك، ، كما أنو إخبلؿ بالكاجبات التي يفرضيا القانكف عمى المكىكب لو تجاه الكاىب الكاىب
 :  يأتيما عمى التعريفيف  نمحظ  باإلمكاف أفك  (ٓ)(أقاربو

إلى قد ال يؤدم بالنتيجة ، أف االنتياؾ في حد ذاتو بالنسبة لمتعريؼ األكؿ يبلحظ عميو 
، ليس بالضركرة ياؾ الذم يتكمـ عنو صاحب التعريؼ، كما أف االنتالرجكع كحالة الدفاع الشرعي

، أما التعريؼ  كف أقؿ بكثير ، كلكنو يشكؿ جحكداأف يككف اعتداء عمى حياة الكاىب ، بؿ قد يك
الحاالت التي عدتيا القكانيف  بيفإنما ،  نو لـ يعرؼ الجحكد في ذاتوألثاني فيبلحظ عميو ، ا

                                                           

، دار النيضة العربية ،  ُعبد الجكاد حجازم ، أحكاـ الٌرجكع القضائي في اليبة ، ط ( د. مصطفى أحمد (ُ
 .َٖ، ص  َََِالقاىرة ، 

(2)Renvoyé à : Haddad Sabin, L’ ingratitude A L‘ egard Du Donateur , Une Raison 
legitime De Faire Annuler Une Donation , Article, P1. 
(3)Renvoyé à : Haddad Sabin, Opcit… P 1, 

، المجمد الثاني ، المؤسسة  ُمنصكر القاضي ، ط ، ترجمة ، معجـ المصطمحات القانكنية ، ( جيرار ككرنك (ْ
 .ُُُْ، ص  ُٖٗٗالجامعية لمدراسات ك النشر كالتكزيع ، بيركت ، 

كالمقارف ، دراسة فقيية ، المؤسسة الحديثة نادر عبد العزيز شافي، عقد اليبة، في القانكف المبناني نقبل عف:  (ٓ)
 .ْٕٔ،ص ََِِلمكتاب ، طرابمس ، لبناف ، 
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 ىك أكىف التعريفات ، كالمثاؿف التعريؼ بالتعداد فإ،  ، ككما ىك معمـككعا مف الجحكدالمدنية ن
اإلخبلؿ بينما ، جعؿ اإلخبلؿ مرادؼ لمجحكد أنو ،  ، كما يبلحظ عميو (ُ)مف الناحية المنطقية

اإلخبلؿ بما يفرضو العقد عمى ،  (ِ)ض فقياء القانكفبعإذ عد ، مف صكره  صكرة أك، حالة  ىك

 .(ّ)المكىكب لو ، صكرة مف صكر الجحكد 
السمكؾ الذم الجحكد ىك  بالقكؿ:اليبة لمجحكد ب انعطي تعريف أفمف الممكف كبدكرنا  
كالذم قد يككف سمككا ،  األدبي، أك القانكنيعف مقتضى الكاجب  خركجا، المكىكب لو يأتي بو

 اإلخبلؿ كالذم مف شأنو، كجزاءاتو سمبيا ، أك ايجابيا ، مما يؤدم لتنكع صكره كمظاىره 
إف طمب  لمرجكع في ىبتو،  مكاىبعنو قياـ عذر لمما ينشأ ،  تجاه الكاىبباالعتراؼ بالجميؿ 

 : نكرد التفصيؿ اآلتي عميو أعبله كلبياف مفردات تعريفنا  ،  ، كلـ يكف ىناؾ مانع ذلؾ
ك ، تجاه الكاىب  مف المكىكب لو سمكؾ صادرنشأ عف ي إنماالجحكد  أف: ىنا بالسمكؾنقصد  -

 بحؽ  أك كاف الجحكد  (ْ)بحقو بشتى أنكاعيا، ك كاإلىانة فعؿصكرة ب سمكؾظير ىذا السكاء 

 .(ٓ)أقاربو
الذم يككف أك ، مف الغير الصادر السمكؾ كالعمؿفبل يدخؿ مف ضمنيا : المكىكب لوو يأتي ب -

، كأف يعتدم عمى المكىكب لو ، كيككف المكىكب لو في حالة لنفسو  قد تسبب بونفسو الكاىب 

                                                           

كما بعدىا ، د.  ِٗق ، ص  ُِْٕ، مطبعة سركر ، قـ ،  ٓينظر : محمد رضا المظفر ، المنطؽ ، ط ( (ُ
 ا.كما بعدى َُٗ، ص  ََِٖ، مركز الدراسات الفمسفية ، لندف ،  ُرؤكؼ سبياني ، عمـ المنطؽ ، ط 

 .ْٕٔالمصدر نفسو ، ص  (ِ)
عمكما ىناؾ مف يستخدـ مصطمح الجحكد، لمتعبير عف اإلخبلؿ في  نكمكامريكيةاأل كانيففي إطار الق (ّ)

االلتزامات العقدية، عمى أنو كؿ مظير، أك مسمؾ خارجي يصدر عف المديف، كيفصح عف نيتو في عدـ تنفيذ 
، ينظر : د. محمد لبيب شنب ، الجحكد المبتسر لمعقد ، دراسة بالقانكف األمريكي مقارنة  العقد عندما يحؿ أجمو

 . ْ، ص  ُُٔٗ،  ُ، عدد  ّبالقانكنيف الفرنسي ، كالمصرم ، بحث منشكر ، مجمة العمـك القانكنية ، مجمد 
سببا مقبكال لمرجكع في اليبة: :) يعتبر بنكع خاص  :( مف القانكف المدني العراقئُِالفقرة )أ( مف المادة )( (ْ
أف يخؿ المكىكب لو إخبلال خطيرا، بما يجب عميو نحك الكاىب، بحيث يككف ىذا اإلخبلؿ مف جانبو جحكدا  –أ 

 َغميظا ...(
أف يخؿ المكىكب لو بما يجب عميو نحك الكاىب ) :( مف القانكف المدني المصرمَُٓالفقرة )أ( مف المادة ) (ٓ)

 َبحيث يككف ىذا اإلخبلؿ جحكدا كبيرا مف جانبو( الكاىب أك نحك أحد أقاربو
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دفاع المكىكب حينيا د فبل يع،  إذ يعد الدفاع الشرعي مانعا مف مكانع المسؤكلية ، (ُ)دفاع شرعي

، كلعمو مف  ألنو حينيا يككف أجدر بالحماية القانكنية مف الكاىب نفسو؛(ِ)لو عف نفسو جحكدا
أال ، ، كىناؾ أمر قد يحتاج لمتنبيو عميو مسمطة لمتقديرية لمقاضيل نافمة القكؿ ، أف ىذا خاضع

، كالذم قد يشكؿ جحكدا مف جانب ، كمف جانب آخر يككف متسعا (ّ)كىك الفاعؿ المعنكم
، فقد يقـك المكىكب لو بالجحكد بنفسو كقد يسخر غيره ، أك يحرضو  لمسمطة التقديرية لمقاضي

 .(ْ)عمى الكاىب ، ككؿ ىذا يدخؿ في ما يسمى بالمساىمة الجنائية المجرمة قانكنا
 اآلداببما تقتضيو االلتزاـ ،  جب األدبيابالك نقصد  : القانكني أك األدبيالكاجب خركجا عف  -

المرعية في مكاف كزماف معينيف ، إذ أف اآلداب التي يفترض عمى المكىكب لو أف يمتـز  العامة
، فما كاف كمف مكاف آلخر كما ىك معمكـ ، مف زماف آلخر ، تجاه الكاىب متغيرة كنسبية ، بيا 

                                                           

ك غيرىا استخداـ القكة ، أباح فيو القانكف لمشخص عند غياب المنجد مف سمطة أحؽ  ىك ( الدفاع الشرعي(ُ
أك ىك الدفاع ك محدؽ عمى حؽ مف حقكقو الخاصة ، أك تفريط ليتفادل بيا كقكع اعتداء حاؿ ، أدكف مجاكزة 

( مف ِالفقرة )شركع أك جريمة كشيكة الكقكع عمى حؽ يحميو القانكف ، ينظر كؿ مف : عف حؽ ضد فعؿ غير م
ضرران  حدثأ)...فمف  :التي خصت الجناية عمى النفس بقكلياالنافذ ،  مف القانكف المدني العراقي ( ُِِالمادة )

،  القدر الضركرم ( يجاكز ذلؾ ف الأك عف غيره كاف غير مسؤكؿ عمى ، أكىك في حالة دفاع شرعي عف نفسو 
،  (ْٔ – ِْ)في المكاد ، الدفاع الشرعي  (ُٗٔٗ)لسنة  (ُُُالمعدؿ رقـ ) تناكؿ قانكف العقكبات العراقيكما 

، دار المثنى  ِينظر: د. محمكد المظفر ، مكانع المسؤكلية ، دراسة قانكنية مقارنة بفقو الشريعة اإلسبلمية ، ط
، ككذلؾ : محمد إبراىيـ الفبلحي ، نظرية الدفاع الشرعي في  ُٓ، ص  ََُِلمطباعة كالنشر، بغداد ، 

 .ُ، ص  َُُِ، ، دكف دار طبع ، بغداد ، ِالتشريع العقابي كالقضاء العراقي، ط
 ُٖٔٗ( د. عبدالكىاب البندارم، شرح العقكد المدنية، اليبة، دكف عدد طبعة، دار النيضة العربية ، القاىرة، (ِ

 .ُُٖ، ص 
( ّف العقكبات العراقي الفاعؿ المعنكم لمجريمة ، فاعبلن أصميان ليا ، إذ  نص عمى ذلؾ في الفقرة )قانك  يعد ((ّ

مف دفع بأم كسيمة شخصان عمى تنفيذ الفعؿ المككف  -ّ( عمى أنو : ) يعد فاعبلن لمجريمة ....  ْٕمف المادة )
كيقصد بالفاعؿ المعنكم : مف يسخر لمجريمة ، إذا كاف ىذا الشخص غير مسؤكؿ جزائيا عنيا ألم سبب ( ، 

غيره الرتكاب الجريمة ، منتيزا نقطة ضعؼ فيو كحسف نيتو ، أك عدـ ادراكو لصغر سنو ، أك جنكف ، أك عتو 
أصابو ، أك أية عاىة عقمية ، فيحرضو عمى ارتكاب الجريمة ، كتقع الجريمة ، بناء عمى ىذا التحريض. ينظر : 

،  دالياعبد القادر الشاكم  ، المبادئ العامة في قانكف العقكبات ، مكتبة  د. عمي حسيف الخمؼ، د. سمطاف
  .ُٓٗ، ص  ََِٗ،  بيركت

( مف قانكف العقكبات العراقي ، د. عمي حسيف الخمؼ ، المبادئ العامة في َٓ( إلى )ْٕينظر : المكاد : )( (ْ
شبلؿ ، المبادئ العامة في قانكف كما بعدىا ، د. عمي جبار  ُٕٗقانكف العقكبات ، مصدر سابؽ ، ص 

 كما بعدىا. ُِٗ، ص  ََُِ، مكتب زاكي لمطباعة ، بغداد ،  ِالعقكبات ، ط 
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كعميو فإننا ال أك مكاف آخر ،  في زمف الحؽ ، مقبكال يككفأك مكاف قد ، غير الئؽ في زماف 
دعكل الرجكع فيما يتعمؽ بمدة تقادـ ، أف ما أقره كؿ مف القانكف المدني المصرم كالعراقي ، نرل 

كىي مراعاة اآلداب السائدة كقت كقكع ، كعميو فإننا ننكه إلى مسألة ميمة  بالتقادـ الطكيؿ لمجحكد
،  قد اليبةتنفيذ االلتزامات التي نص عمييا عفإننا نقصد بو ، جب القانكني اكأما الك الجحكد ، 

 .(ُ)يعد االخبلؿ بيا جحكدا تجاه الكاىب
قد يككف سمبيا كىك ، ب لو ك سمككا سمبيا أك إيجابيا ... : إف السمكؾ الصادر مف المكى -

 .ضرب كالشتـ لاالمتناع عف المساعدة مثبل ، كقد يككف ايجابيا كا
بالكاىب بشكؿ قطعي يرتبط  أثرهلكنو  –كقد يرتبط بغيره  –أف الجحكد يرتبط بشخص الكاىب  -

 ، فيعد جحكدا لو كنكرانا لفضمو.
عند القضاء كسبب كعذر مقبكؿ ، لقياـ الجحكد أساسايككف  أفكؿ ذلؾ يجب  فإفكأخيرا 

 .، مما يككف أساسا لنشكء حؽ الرجكع في اليبةتشكؿ جحكدا تجاه الكاىب أنيا إذ، لمرجكع 
 الفرع الثاني
 باليبة خصائص الجحود

لو مف خطكرة عمى الذمة المالية  كلما، (ِ)عقكد التبرععقد اليبة يندرج ضمف  أفبما       

قانكني ال مثيؿ  نظاـبخص المشرع عقد اليبة فقد ، امحض اضرر  اضار  اككنو تصرف،  (ّ)لمكاىب

                                                           

حكؿ االخبلؿ بااللتزاـ القانكني الذم يعد جحكدا تجاه الكاىب ما نص عميو قانكف المكجبات كالعقكد المبناني ( (ُ
بلال ىاما بالكاجبات التي يفرضيا عميو القانكف لمكاىب أك ( : ) إذا ارتكب اخِٖٓفي الفقرة ) ثانيا( مف المادة )

 لعيمتو(.
عقد التبرع ىك العقد الذم ال يأخذ فيو أحد العاقديف مقاببل لما يعطي، كمثمو البارز ىك اليبة، ففييا يعطي ( (ِ

سميف ىما : أ كلكف مع مبلحظة أف عقكد التبرع تنقسـ بدكرىا عمى  ق الكاىب الشيء المكىكب، كال يأخذ مقاببل
عقد التفضؿ : كىك العقد التي تنصب عمى = -ب  -عقد اليبة : كىي عقكد التبرع التي تنصب عمى ماؿ  -

عمؿ، أك خدمة كالككالة بدكف أجر، ينظر كؿ مف :  د. عبدالمجيد الحكيـ، المكجز في شرح القانكف المدني ، 
د. جابر محجكب عمي ، النظرية العامة  ، ْٖ، ص  ََِٕ، مصادر االلتزاـ ، المكتبة القانكنية ، بغداد ،ُج

، دار النيضة العربية ، القاىرة ،  ُط=لبللتزاـ ، مصادر االلتزاـ ، المصادر اإلرادية ، العقد كاإلرادة المنفردة ، 
كما بعدىا ، د. فتحي عبد الرحيـ عبد اهلل ، الكجيز في النظرية العامة لبللتزامات ، الكتاب  ْٔ، ص  َُِٓ

 .ّٕ، ص ُٔٗٗ، مكتبة الجبلء الجديد ، مصر ،  ِاألكؿ ، العقد كاالرادة المنفردة ، ط
ىي مجمكع ما يككف لمشخص مف حقكؽ ، ك ما عميو مف التزامات مالية ، فالذمة المالية  الذمة المالية( (ّ

سمبي ، ك يضـ الجانب االيجابي ، الحقكؽ المالية المقررة  لئلنساف تضـ جانبيف جانب ايجابي ، كجانب
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الجحكد  كمنيا،  عند ارتفاع المانع ، كتكافر أحد أسباب الرجكع، فييا  الرجكع كىك نظاـ، لو
 :الخصائصىـ ىذه ، كأغيره مف  تميزه خصائص ، المتمثؿ بالجحكد اإلخبلؿف ليذا كأ، باليبة

 ايجابي أوسمبي  بالتزامإخالل ينشأ عن متنوع المصدر فأوال: الجحود 
ذىب اتجاه  إذ ،بيف القكانيف المدنية فيومختمؼ ، تزاـ بالكاجب تجاه الكاىباإللنكع إف        

االمتناع عف أم تصرؼ  مقتضاه،  يالتزاـ سمب قد ينشأ عف إلخبلؿالى اف ا مف الفقو العراقي
 (ُ)ايجابي التزاـعف االخبلؿ ب اناشئ، كقد يككف ، بالقكؿ أك الفعؿ، كدا لفضؿ الكاىب يشكؿ جح

رنسي كصكرة مف صكر مف ذلؾ ما نص عميو المشرع الفك  ،مقتضاه كجكب شكر الكاىب ، 
قكؽ إال في الحاالت التالية: اليبة بيف األحياء بسبب الع ) ال يمكف الرجكع عف :الجحكد عمى أنو

فإذا ما أخؿ بو ، فإعطاء النفقة التزاـ ايجابي ، كعميو (ِ)إذا رفض إعطاءه نفقة( – ّ. .
عدـ الذم يشمؿ ، بمعناه الكاسع يؤخذ  اإلخبلؿىنا أف نقصد أم إننا ، عد جحكدا  مكىكب لوال

، ا العقد يالتي يفرض االلتزامات القانكنيةتنفيذ ك ،  ( االلتزاـ السمبي ) بالكاجبات األدبية اإلخبلؿ
االلتزاـ  ) أك تكميؼ، خصكصا إذا اقترف بشرط ، د مف عدـ اإلخبلؿ ببنكد العقأك القانكف ، 

مف نكع ميؼ مقترنة بتكاليبة كانت  إذا،  ، كالتي يككف عدـ تنفيذىا نكعا مف الجحكد( االيجابي
 .ما

ذ يقاؿ في و المصرم عمى ىذه الحاالت بالقكؿ:جانب مف الفقعميو  كىذا ما عمؽ ) كا 
، باالعتراؼ بالجميؿ نحك الكاىب، لو ، بكجكد التزاـ عمى عاتؽ المكىكب كتب الفقو الفرنسي

منو  تعدالتي  األفعاؿ إتيافر في االمتناع عف ينحص ، فميس ليذا االلتزاـ سكل مظير سمبي
                                                                                                                                                                      

الجانب االيجابي  تب عمى الشخص مف التزامات ، كيسمىلمشخص، أما الجانب السمبي فإنو يضـ ما يتر =
ذا زادت عناصر الجانب االيجابي ، عمى عناصر  أصكؿ الذمة ، كأما الجانب السمبي فيسمى خصـك الذمة ، كا 

المالية لمشخص  ت الذمة المالية لمشخص مكسرة ، بينما إذا حصؿ العكس ، كانت الذمةالجانب السمبي كان
،  ِينظر : د. منصكر حاتـ الفتبلكم ، نظرية الذمة المالية ، دراسة مقارنة ، ط ، التفصيؿ معسرة . لمزيد مف 

 كما بعدىا. ُٕدار الثقافة لمنشر كالتكزيع ، ص 
اـ بو ، لكال الذم يككف محمو امتناع المديف عف القياـ بعمؿ كاف يحؽ لو القيااللتزاـ السمبي ىك االلتزاـ ( (ُ

يك االلتزاـ الذم يككف محمو قياـ المديف بإعطاء، أك بعمؿ، أما فااللتزاـ اإليجابي ، كأما كجكد ىذا االلتزاـ 
االلتزاـ باإلعطاء فيراد بو االلتزاـ بنقؿ الممكية ، أك أم حؽ عيني آخر ينظر: د. عبدالمجيد الحكيـ، د. 

لسنيكرم عبدالباقي البكرم، د. محمد طو البشير، الكجيز في نظرية االلتزاـ في القانكف المدني العراقي، مكتبة ا=
 . ُُ، ص  َُِٓ، بغداد، 

 ( مف القانكف المدني الفرنسي.ٓٓٗ)المادة ( مف ّالفقرة )( (ِ
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( تضع عمى َُٓ)المادة الفقرة )أ( مف فيبدك أف  –القانكف المدني المصرم  –أما عندنا  ،جحكدا
 . (ُ)باالعتراؼ بالجميؿ نحك الكاىب ، بؿ ك نحك أقاربو(، عاتؽ المكىكب لو التزاما حقيقيا 

 المظاىر متنوعثانيًا: الجحود 
 يتمثؿ باإلىانة ،قكليفقد يككف لو مظير ، تنكع المظاىريككف م كسمكؾإف الجحكد       

ف يشمميـ نطاؽ  مم، قاربوأ حد، أك أأك القذؼ تجاه الكاىب ،سب، أك الككؿ ما يقـك مقاميا
أك  ،أك جناية بحؽ الكاىب نحة،يتمثؿ بارتكاب ج، فعميمظير  ذاكقد يككف ، الشخصي  لجحكدا
يتعمؽ  كالثاني ، معنكم يتعمؽ بالشعكر كاإلحساس: األكؿ  مظيراف، فيككف لمجحكد قاربوحد أأ

  .(ِ)المصرم فقوالأك بأقاربو كما يذىب لذلؾ  ،يمحؽ بالكاىب، بالتسبب بضرر مادم 
 متنوع الجزاءالجحود  ثالثا:
فيككف ، فقط إخبلؿ عقدم  ، قد ينشأ عفصادر مف المكىكب لو سمكؾأف الجحكد      

، كاإليذاء أك العقكباتريمة يحاسب عمييا قانكف ج و، كقد ينشأ عنجزاؤه مدنيا كىك الرجكع
، كمف ثـ قد ينشأ عف الرجكع باليبة بسبب أقدـ المكىكب لو عمى قتؿ الكاىب كلكما أك ، الضرب
 تتعمؽ: جزائية ، كأخرل أك إبطاؿ اليبة لرجكع،بطمب اتتمثؿ : مدنية دعكل ، دعكيافالجحكد 

أك جناية ترتكب ضد  جنحة،سكاء كاف ، طبقا لقانكف العقكباتالمعاقب عميو  ،بالفعؿ اإلجرامي
تصرؼ الصادر مف عد القاضي الما متى ، ، ككؿ ذلؾ يتعمؽ بالقضاء قاربو، أك أالكاىب

  .(ّ)أك النقض، التمييز  كمةمحكال تعقيب عميو مف ، المكىكب لو جحكدا
 
 
 
 

                                                           

خؿ د( د. محمكد جماؿ الديف زكي ، مبادئ القانكف المدني، العقكد المسماة ، الصمح ، اليبة، القرض، ال(ُ
 كما بعده. ُٔٔ، مصر، بدكف سنة طبع، ص  ُالدائـ ، العارية ، ط

د. محي الديف إسماعيؿ عمـ الديف ، العقكد المدنية  ، ُٕٗعبدالكىاب البندارم ، مصدر سابؽ ، ص د.  ،( (ِ
بية ، مصر ، بدكف ، دار النيضة العر ِالصغيرة ، في القانكف المدني كالشريعة اإلسبلمية  كالقكانيف العربية ، ط 

 .ْٓسنة طبع ، ص 
 .ْٓص ، مصدر سابؽ ، مدنية الصغيرة لديف ، العقكد الد. محي الديف إسماعيؿ عمـ ا( (ّ
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  ذو صفة شخصيةسموك : الجحود رابعا
بااللتزامات المفركضة سكاء ، مف قبؿ المكىكب لو الجحكدبسبب اليبة بالرجكع  إف       
فالحؽ بالرجكع الذم يؤسس ، (ُ)ةشخصي اعتباراتعمى يبنى ، أك الضرب، ، أك باإلىانة عميو

، القانكف المدني العراقي كالمصرم خصكصا في ،حؽ ال يكرثكأصؿ عاـ  عمى سبب الجحكد ،
نو فإ ،تخداـ الكاىب ليذا الحؽ في حياتوعدـ اس فإف، نسبي في القانكف المدني الفرنسي كبشكؿ

ضح مف ذلؾ أف الرجكع كيت، (ِ)ةشخصي اتأم أنو حؽ قائـ عمى اعتبار ، كرثتو إلىال ينتقؿ 
بل يمكنيـ الرجكع عمى ف، يتعداه إلى كرثتو ىك حؽ مقتصر عمى الكاىب ال، بسبب الجحكد
قا، المكىكب لو  لـ يرفعيا في حاؿ -مكرثيـ  -إذا كاف الكاىب دعكل الرجكع لمجحكدمتيـ كا 

ىذا كأصؿ ،  (ّ)إذا لـ يكف الكاىب قادرا عمى إقامتو إال،  إلى الكرثة ينتقؿ كىذا الحؽ ال،  حياتو

 .  (ْ)ستثناءاتبعض االعاـ كيرد عميو 
التي كقع فييا  كقد أجاز القانكف الفرنسي لكرثة الكاىب الرجكع عف اليبة في السنة       

الطبيعة الشخصية لمجحكد باليبة  كمف النتائج األخرل المترتبة عمى،  (ٓ)لمجحكدالفعؿ المككف 
                                                           

كنا ، كاف شخص أحد العاقديف، أك كبلىما عنصرا جكىريا في التعاقد  ىك في حاؿ ر الشخصياالعتبا ( (ُ
ىي الباعث ، بصدد اعتبار شخصي، كعقد ذم طابع شخصي بقكاعده كأحكامو،  سكاء كانت ىذه الشخصية 

ذا لـ يكف شخص أحد المتعاقديف، أك كبلىما عنصرا جكىريا في التعاقد ك أـ ال، ، الدافع إلى التعاقد  كنا بصدد ، ا 
عقد ذم طابع مكضكعي، ال يعد االعتبار الشخصي عنصرا جكىريا فيو(، لمزيد مف التفصيؿ، ينظر: د. سمير 

، ص ُٕٓٗ ، كمية الحقكؽ، جامعة اإلسكندرية، ، أطركحة دكتكراه، االعتبار الشخصي في التعاقد  إسماعيؿ
ُٔ . 
، كما  و( منَّٓ) المادة قانكف المكجبات كالعقكد المبناني،  ،ينظر بنفس اتجاه القانكف المدني الفرنسي( (ِ

، عقد اليبة ، دكف عدد طبعة ، دكف مطبعة ، دكف  ٖينظر : زىدم يكف ، شرح قانكف المكجبات كالعقكد ، ج 
 كما بعدىا. ّٔٓمصدر سابؽ ، ص ، افي ، عقد اليبة كما بعدىا ، نادر عبد العزيز ش ُِِسنة طبع ، ص 

 .ّْْ، ص ُٖٔٗ،  ، الككيتُ طد. بدر جاسـ اليعقكب، عقد اليبة في القانكف المدني الككيتي، ( (ّ
 كما بعدىا . ُّْ، ص  دعكل الرجكع لمجحكدسنتناكليا عند بحث  ((ْ
) يجب تقديـ طمب الرجكع عف اليبة بسبب تنص عمى أنو :  مف القانكف المدني الفرنسي (ٕٓٗالمادة )( (ٓ

أك اعتبارا مف اليـك الذم كاف ، الذم يسنده الكاىب لممكىكب لو ، خبلؿ سنة مف تاريخ حصكؿ الجـر ، العقكؽ 
بكجو كرثة المكىكب لو  ، بإمكاف الكاىب أف يعمـ بالجـر ، أف طمب الرجكع ىذا ال يمكف تقديمو مف قبؿ الكاىب

قد أقاـ الدعكل أك ، الكاىب بكجو المكىكب لو ، ما لـ يكف الكاىب في الحالة األخيرة ىذه ، كال مف قبؿ كرثة 
 ) ، دالكز ، جامعة القديس ينظر : القانكف المدني الفرنسي بالعربية تكفي خبلؿ السنة التي حصؿ فييا الجـر

 :يا الفرنسيكنص،  ْٕٗ، ص  َُِِيكسؼ ، مركز الدراسات الحقكقية لمعالـ العربي، إيطاليا ، 
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كاالحتجاج بالمادة ،  يمكنيـ استعماؿ حؽ الرجكع عكضا عف الكاىبال ف دائني الكاىبأ
المشرع ك  ،يقابميا مف القانكف المدني المصرم كالعراقي كما (ُ)مف القانكف الفرنسي (َُٔٔ)

قتؿ المكىكب لو مكرثيـ  إذا اليبة،إبطاؿ أعطى كرثة الكاىب الحؽ في أيضا بدكره العراقي 
كما ىك ، ىك استثناء يرد عمى قاعدة عدـ جكاز انتقاؿ الحؽ بالرجكع لكرثة الكاىب ، ك الكاىب
بالنص عمى أكرده المشرع العراقي كقد  ، كت الطبيعي مف البدييي غير القتؿ، إذ أف المكاضح

كىك أحد ، (ِ)لكرثتو حؽ إبطاؿ اليبة( ، كافببل كجو حؽ لكاىب عمدالو اكىكب )إذا قتؿ الم :وأن
، إذ قتؿ المكىكب لو الكاىب عمدا كاقعة  أسباب الرجكع المقبكلة بشكؿ قطعي في حاؿ ثبكت

 كالمبلحظ ىنا أف ىذا  ، إبطاؿ عقد اليبة في حؽ، الأجاز المشرع العراقي لكرثة الكاىب القتيؿ 

 (ّ).المشرع العراقيالحكـ ينفرد بو 
 تعرض ىذا ، كقد م المصر كمنيا القانكف المدني ، دكف الكثير مف القكانيف المدنية العربية  
 
 

                                                                                                                                                                      

=:(Lademande en révocation pour cause d’ingratitude devra être formée dans 
I’année, à compter du jour du délit impute par le du donateur au donataire, ou du 
jour que le délit aura pu être connu par le donateur Cette révocation ne pourra être 
demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du c 
donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, I’ action n’ait été 
intentée par le donateur, ou qu’il ne soit décédé dans I’ année du délit.                

(1)Renvoyé à : Ibrahim najjar, Répertoire de droit civil, janvier ,2008، P295َ 
   ( مف القانكف المدني العراقي.ِِٔالمادة )  (ِ)
ىذه المادة لـ تكف إف يشير إلى  ، عراقيالمدني مف القانكف ال( ِِٔ) المادةالتأصيؿ التاريخي لنص إف  (ّ)

، األستاذ أنطكاف شماس مف قبؿ أضيفت باقتراح  كلكنياضمف مكاد المشركع التمييدم لمقانكف المدني العراقي، 
في االجتماع التمييدم التاسع، المنعقد في قاعة االجتماعات في ديكاف عضك لجنة كتابة المشركع ، كذلؾ 

إذا قتؿ المكىكب لو الكاىب عمدا ، ء بنص جكز لمكرثة إبطاؿ اليبة القانكف المبناني جا :) إذ قاؿمجمس الكزراء، 
فأرل األخذ بمثؿ ىذا المبدأ في المشركع(، كبعد المناقشة أقر األعضاء االقتراح ، كأضيفت المادة  ،ببل كجو حؽ

ك  ، ينظر : ضياء شيت خطاب ك إبراىيـ المشاىدمحكؿ ذلؾ  ،( مف المشركع النيائيُِّكحممت الرقـ )
، ( ُُٓٗ)( لسنة َْعبدالمجيد الجنابي كعبدالعزيز الحساني ك غازم إبراىيـ الجنابي، القانكف المدني رقـ )=

 .ُّّ، ص ََِِ، مطبعة الزماف،  بغداد، ّمع مجمكعة األعماؿ التحضيرية، ج 
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كالحقيقة أف الجحكد مسألة شخصية بناء ،  (ُ)المكقؼ مف المشرع العراقي لبلنتقاد مف قبؿ الفقو
عمى ما جاء في القانكف المدني العراقي ، كحتى في القانكف المدني المصرم أيضا ، رغـ أف 

قد أشار لؤلقارب ، لكف ما يجب عمينا ايضاحو ، ىك أف الرجكع لمجحكد حؽ متعمؽ  األخير
ذا ما تعرض أحد مف أقارب الكاىب لمج حكد ، كرفض الكاىب أف بشخصية الكاىب حصرا ، كا 

يرفع دعكل جحكد عمى المكىكب لو ، حينيا بإمكاف أقاربو أف يرفعكا دعكل عمى المكىكب لو 
،  ، كال عبلقة بيا في حاؿ تككنت عنيا جريمة مف نكع ما دعكل الرجكع لمجحكداستقبلال ، عف 

اتو ، يعاقب ، فقد يشكؿ الفعؿ الذم يعد جحكدا جريمة في حد ذتمسيـ أك تسبب ليـ ضررا 
 .عمييا القانكف ، كالسب ، كالضرب ، كالتشيير كغيره

 الفرع الثالث
 من أوضاع قانونيةيشتبو بو  مماليبة تمييز الجحود با

 األكضاعإال أنو قد يشتبو أحيانا مع بعض ، إف الجحكد باليبة لو خصائصو المميزة لو 
قد تقترب منو قانكنية يشتبو بو مف نظـ  مماباليبة يز الجحكد لذا ال بد لنا مف أف نم ؛القانكنية 
أنيما  ينصرؼ الذىف إلىقد  كنتناكؿ ىنا مفيكميف ،أك األحكاـ  و في بعض الجكانبكتشتبو ب

بااللتزامات العقدية التي يرتبيا خبلؿ ، كاإلىما اعتصار اليبةلكجكد بعض التشابو  يتطابقاف معو
 تي :كعمى التفصيؿ اآل، عقد اليبة 

 عتصار اليبةا منأوال : تمييز الجحود باليبة 
كاالعتصار في ، ىما دبيبتيما ألكال أك األـ، االعتصار: ىك رجكع الكاىب األب إف   

خصكصا نو عند جميكر فقياء المذاىب اإلسبلمية إال أ ،حقيقتو ىك الرجكع في اليبة ذاتو

 .(ِ) فيك مف نتاج ىذا الفقو المالكية

                                                           

، ، مطبعة نيضة مصر  ّط،  ٓ( د. عبدالرزاؽ السنيكرم ، الكسيط في شرح القانكف المدني ، مجمد (ُ
شركة ، العقكد المسماة ، عقد اليبة ،  ، شرح القانكف المدني  ، ككذلؾ د. حسف عمي الذنكف ََِ، ص  َُُِ

 .ُٓ، ص ُْٓٗالرابطة ، بغداد ،
االعتصار مصطمحا مالكيا صرفا ، كعنيـ أخذه غيرىـ ، ينظر حكؿ ىذا تفصيبل : محمد المختار  يعد( (ِ

،  ُو كمؤلفاتو كخصائصو كسماتو ، مركز زايد لمتراث كالتاريخ ، طمحمد المامي ، المذىب المالكي ، مدارس
 .َْٕ، ص  ََِِ
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االعتصار معناه استرداد الكاىب ىبتو مف المكىكب لو جبران عمى أنو :) و أحدىـ كقد عرف 
ما سائر الناس غير أك البنات ، أ،  لؤلبناءـ ك األأ، ب خاص بيبة األمف غير عكض كىك 

فاليبة ،  (ُ)(خكة فبل رجكع ليـ فيما كىبكهك اإل، أ كاألجدادك األميات كلك كانكا أقارب أ، باء اآل
، كاستثناء رجكع كال يجكز الرجكع فييا كأصؿ عاـ  ،كتمـز بالقبض، تنعقد بمجرد العقد عندىـ

 اآلتية : في الحاالتيجكز اعتصار اليبة ال ك ،  (ِ)في ىبتيما ألبنائيمابكيف، األ
 زكاج الكلد بعد اليبة . – ُ
 أف ال يحدث دينا. - ِ
 أف ال تتغير اليبة. - ّ
 أف ال يحدث المكىكب لو فييا حدثا. - ْ
 .(ّ)أك المكىكب لو، أف ال يمرض الكاىب  - ٓ

ر عتصاإحدل الحاالت السابقة امتنع االعتصار عمى الكاىب فبل يجكز لو ا تفإف كقع

،  ، فبل يجكز االعتصار إال لؤلب كاألـ ، كعمى إلحاؽ الجد كالجدة ركايتاف عند المالكية (ْ)اليبة

جماال عمى إلحاقيما بالحكـ خبلؼ تصرؼ صادر مف  ما سبؽ فالجحكد  بناء عمى،  (ٓ)كا 

ف الجحكد المقارنة بيسنتناكؿ تحت ىذه النقطة ك  ،(ٔ)مؽ بيا حؽ لمغيرإذا لـ يتع، ب لو ك المكى
                                                           

، مؤسسة الرياف لمنشر كالطبع  ُ، طْ( الصادؽ عبد الرحمف الغرياني ، مدكنة الفقو المالكي كأدلتو ، ج(ُ
 .َِٔ، ص  ََِِكالتكزيع ، لبناف ، 

، دار الكتب العممية ،  ُ، طِار المدكنة ، المجمد خمؼ بف أبي القاسـ محمد األزدم ، التيذيب في اختص( (ِ
 .ّٖٓ، ص  ََِٔبيركت ، 

، دار الغرب  ُجبلؿ الديف عبداهلل بف نجـ بف شاس ، عقد الجكاىر الثمينة في مذىب عالـ المدينة ، ج( (ّ
 كما بعدىا. ٖٓٗص العربي ، دكف سنة طبع ، 

، دار بف حـز ،  ُالفقيية في تمخيص مذىب المالكية ، ط محمد بف أحمد بف جزم الغرناطي ، القكانيف ( (ْ
 .َٓٔ، ص  َُِّبيركت ، 

، دار اليمامة لمنشر كالتكزيع ، بيركت ،    ُ(  جماؿ الديف بف عمراف الحاجب المالكي ، جامع األميات ، ط(ٓ
 .ْٔٓص ، ُٖٗٗ

ماـ مالؾ ، مكتبة أيكب، نيجيريا ينظر كؿ مف : أحمد بف محمد بف أحمد الدردير، أقرب المسالؾ لمذىب اإل( (ٔ
، بيركت ،  ُ، ككذلؾ : جبلؿ عمي الجياني، مف خزانة المذىب المالكي، طُِٕ،  ص َََِ،  ، دار ابف حـز

، مطبعة الباز ،  ُ، كأيضا : عبدالكىاب البغدادم المالكي ، التمقيف في الفقو المالكي، جُٕٖ، ص  ََِ
 .ِٓٓالرياض، دكف سنة طبع ، ص 
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ذه لنصؿ لنتيجة ى ،   بينيمااالختبلؼ ك الشبو نقاط ببياف ، كذلؾ اليبة، كاعتصار باليبة
 : اآلتيالمقارنة كعمى التفصيؿ 

 نقاط  الشبو بين الجحود واالعتصار –1
بكحدة مكضكعيما ، كالنتيجة قد تنحصر نقاط الشبو بيف الجحكد باليبة كاالعتصار 

 : ككما يمي النيائية ليما ، 
 من حيث وحدة الموضوع -أ 

، كىك عقد اليبة، مف حيث كحدة مكضكعيماكاالعتصار كؿ مف الجحكد باليبة  تشابوي 
يجعؿ لؤلخير الحؽ في الرجكع ، ، تجاه الكاىب، فالجحكد تصرؼ يقع مف المكىكب لو 

 . في ذاتو كما بيناه ىك رجكعك كاالعتصار 
 من حيث النتيجة  –ب 

، فالجحكد قد يؤدم ف الجحكد باليبة كاالعتصار يتشابياف مف حيث نتيجة كؿ منيما إ
سو ف مار كما أف االعتصار إ جحكد المكىكب لو ،بسبب ، لى انحبلؿ الرابطة العقدية بالرجكع إ

 لى حؿ عقد اليبة .فسيؤدم حتما إ، مف تقرر لمصمحتو 
 بين الجحود باليبة واالعتصاراالختالف  نقاط – 2

حصرىا بثبلث نقاط  بإالمكاف، كاالعتصار ، االختبلؼ بيف الجحكد باليبة  نقاطف إ 
 كعمى التفصيؿ اآلتي : ، كالنطاؽ ، كالماىية، الغرض ىي  

 من حيث الغرض  – أ
 ،بؿ قد يشكؿ جريمة في بعض صكره، تصرؼ غير جائز شرعا كقانكنا إف الجحكد 
القكانيف المدنية التي  فيقانكني تصرؼ ك ، تصرؼ شرعي عند مف يقكؿ بو ىك عتصاربينما اال

بالصكرة التي يقكؿ ، فيك الرجكع العتصار ىك رجكع الكاىب في ىبتو، كالغرض مف ا(ُ)نظمتو
بالرجكع في  كاألحناؼمامية يتطابؽ مع ما يقكؿ بو اإلبيذا المعنى فيك  ،بيا مف يرل جكازه

 ، لكؿ منيما. ، كيختمفاف مف حيث النطاؽ الشخصي كالمكضكعياليبة
                                                           

( مف قانكف ِٓٔ)المادة ( مف القانكف المدني الككيتي ، كذلؾ ّٕٓ)المادة ( مف ُالفقرة )ر كؿ مف: ينظ( (ُ
فأخذت جكاز الرجكع كمعو المكانع ، كىذه القكانيف أخذت باتجاىي الفقو اإلسبلمي ، المعامبلت المدنية اإلماراتي 

، فأجازت رجكع األبكيف بيبتيما لؤلبناء مف االتجاه  برأم اإلمامية كاألحناؼ، كما أخذت باتجاه الجميكر 
 حؽ الغير في المكىكب.ط مدار تعمؽ ك نقمتيا عف الفقو اإلسبلمي كتدكر ىذه الشر ، ككضعت شركط لذلؾ 
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 من حيث الماىية  – ب
 كليس الرجكع ذاتو ،اليبةبة يشكؿ سببا لمرجكع بلعقد الي يف الجحكد في التنظيـ القانكنإ 

كلكف في  ،، أم أنو حؽ مف حقكؽ الكاىب أبا كاف أك أما  ، كأما االعتصار فيك الرجكع ذاتو
يقكؿ بمزـك  ذات االتجاه الذمكىك ، التي ترل صحتو سبلمية و التي يقكؿ بيا المذاىب اإلصكرت

 .يطمقكف عميو االعتصارذم لكا ، بكيف فيما كىباه لؤلبناءال رجكع األكال يجيز إ ،عقد اليبة
 من حيث النطاق – ج

يختمؼ عف كبذلؾ فيك ، أثره كنطاقو الشخصي  مف حيثيختمؼ الجحكد عف االعتصار 
تجاه األبناء كال يتعدل ،  األـأك ف االعتصار تصرؼ يقع مف قبؿ األب، إذ أ ،االعتصار

قد يطاؿ بعض أقاربو فيعد جحكدا تجاه  جحكد يصدر عف المكىكب لو، كلكنولغيرىما، بينما ال
 .، في القكانيف التي تقكؿ بذلؾ كالقانكف المدني المصرم الكاىب

 .بااللتزامات التي يرتبيا عقد اليبةاإلخالل  منثانيا : تمييز الجحود باليبة 
كاالخبلؿ بااللتزامات التي يرتبيا نقطة المقارنة بيف الجحكد باليبة، نتناكؿ تحت ىذه ال

الفسخ كما عرفو ببلنيكؿ: )انتياء العقد بأثر رجعي نتيجة سبب غير البطبلف إف عقد اليبة ، 
في عدـ قياـ أحد  يتمثؿ، اإلخبلؿ بااللتزامات التي يرتبيا عقد اليبة ف إ، (ُ)المقارف النعقاده(

أف جاز لمدائف ،  (ِ)فإذا كاف العقد ممزما لمجانبيف، التزاماتو التي فرضيا عميو العقدالمتعاقديف ب

، فاإلخبلؿ (ّ) عميو العقد الذم فرضو ػػػػػػػػػدـ تنفيذ المديف اللتزاموعلجزاء ك ،خ العقدػػػػػػػػيطمب فس
                                                           

، دراسة  حسف عمي الذنكف، النظرية العامة لمفسخ، في الفقو االسبلمي كالقانكف المدني نقبل عف : د.( (ُ
كما  ِّ، ص  ُْٔٗ، مطبعة نيضة مصر ، مقارنة، أطركحة دكتكراه مقدمة لكمية الحقكؽ بجامعة فؤاد األكؿ 

 بعدىا.
يككف العقد متبادال أك  عمى أنو :) ( مف القانكف المدني الفرنسئَُُ) المادة عرفتو  العقد الممـز لمجانبيف( (ِ

شكؿ متبادؿ بعضيـ تجاه البعض اآلخر (، كعرفو د. عبدالرزاؽ ممزما لمطرفيف عندما يمتـز المتعاقداف، ب
السنيكرم عمى أنو: ) العقد الممـز لمجانبيف أك ما يسمى بالعقد التبادلي ، ىك العقد الذم ينشئ منذ تككينو 

لعقد كاليبة بعكض ، كفي ىذا ا، كاإليجار ، البيع  كدالتزامات متقابمة في ذمة كؿ مف المتعاقديف( مثاؿ ذلؾ: عق
كاف لممتعاقد اآلخر أف يطمب الفسخ ، ينظر: د. عبدالرزاؽ السنيكرم ، ، ف لـ يقـ أحد المتعاقديف بتنفيذ التزامو إ
، ككذلؾ : د. فتحي عبد الرحيـ ُِٗ، ص ُٖٗٗمنشكرات الحمبي الحقكقية ، بيركت ،  ،ُنظرية العقد ، ج=

 .ّّمصدر سابؽ ، ص عبد اهلل ، الكجيز في النظرية العامة لبللتزامات ، 
، مطبعة  ّ، ط ِد. عبدالرزاؽ السنيكرم ، الكسيط في شرح القانكف المدني ، مصادر االلتزاـ ، مجمد ( (ّ

 .ْٗٔ، ص  َُُِنيضة مصر ، 



 مفيوم الجحود باليبة                                             الفصل األول               
 

- 15 - 
 

ف أ ،مف عدـ تنفيذ االلتزامات، م تضرر ىك سبب يدفع المتعاقد الذ،  عقد اليبة لفسخالمكجب 
اإلخبلؿ ك ، االختبلؼ بيف الجحكد باليبة الشبو ك كنتناكؿ نقاط ، (ُ)العقديطمب مف القضاء فسخ 

 :بااللتزامات التي يرتبيا عقد اليبة
 بااللتزامات التي يرتبيا عقد اليبةاإلخالل و باليبة  بين الجحود الشبو نقاط – 1

تتمثؿ ، نقاط شبو ، اللتزامات التي يرتبيا عقد اليبةاإلخبلؿ باك حكد باليبة تكجد بيف الج
، عمى العقد ، في حاجة كؿ مف المفيكميف إلقرار القضاء ليما، كفي النتيجة النيائية إلقرارىما 

 كعمى التفصيؿ اآلتي : 
 من حيث الحاجة إلى حكم القضاء  – أ

الناشئ عف ككذلؾ في اإلخبلؿ ، راد الكاىب الرجكع يحتاج كؿ مف الجحكد باليبة إف أ
فالجحكد يشترؾ في تقريره قاضي ، لحكـ القضاء  ، عدـ تنفيذ االلتزامات الناشئة عف عقد اليبة 

اإلخبلؿ ك ،  (ِ)تمثؿ جحكدا بحقو ابؿ يحتاج لقبكؿ الكاقعة التي يدعي الكاىب أني، المكضكع 
إذ تسرم عميو قكاعد الفسخ  ،كذلؾ ال يقرر إال بحكـ المحكمة ، بااللتزامات التي يرتبيا عقد اليبة

 .(ّ)شرط أك، بعكض ، ال سيما إف اقترنت اليبة 
 بطة العقدية امن حيث النتيجة في حل الر  – ب

في حاؿ يؤدم قد  يتشابو الجحكد باليبة مع االخبلؿ المكجب لمفسخ ، في أف كؿ منيما
 اإلخبلؿ بااللتزامات كأما  ،(ْ)إلى حؿ الرابطة العقدية ، إال أف األكؿ خاص بعقد اليبةثبكتو ، 

 يتعمؽ بكافة العقكد الممزمة لمجانبيف.ف
 

                                                           

 كما بعدىا. َُّ، مصدر سابؽ ، ص  ُ، ج د. عبدالرزاؽ السنيكرم ، نظرية العقد( (ُ
:) يعتبر بنكع خاص سببا مقبكال لمرجكع في اليبة: أ المدني العراقي ( مف القانكفُِٔالمادة )الفقرة )أ( مف ( (ِ
أف يخؿ المكىكب لو إخبلال خطيرا، بما يجب عميو نحك الكاىب، بحيث يككف ىذا اإلخبلؿ مف جانبو جحكدا  –

 َغميظا ...(
خر كىب ماال آلكض كيعتبر الشرط، فمك تصح اليبة بشرط الع): ( مف القانكف المدني العراقئُُالمادة )( (ّ

بشرط اف يؤدم دينو المعمـك المقدار اك بشرط اف يقـك بنفقتو الى يـك كفاتو، لزمت اليبة فاف لـ يقـ المكىكب لو 
 َ(بالشرط كاف لمكاىب اما اف يطالبو بالتنفيذ اك اف يفسخ اليبة

 كما بعدىا. ِّٕ، مصدر سابؽ ، ص  ُد. عبدالرزاؽ السنيكرم ، نظرية العقد ، ج( (ْ
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 بااللتزامات التي يرتبيا عقد اليبةاإلخالل و  بين الجحود باليبةاالختالف  نقاط – 2
 ،اإلخبلؿ بااللتزامات التي يرتبيا عقد اليبة ك ، الجحكد باليبة إف نقاط االختبلؼ بيف 

االختبلؼ  اختبلؼ النظاـ الذم يتضمف كؿ منيما ، ك : قاط ىيأف نكجزىما بثبلث ن باإلمكاف
 ، كعمى التفصيؿ اآلتي :مف حيث الماىية ، ك مف حيث المصدر 

 االختالف من حيث النظام الذي يضميما –أ 
م يضـ في النظاـ الذ، اإلخبلؿ بااللتزامات التي يرتبيا عقد اليبة يختمؼ الجحكد عف  

اإلخبلؿ بااللتزامات التي يرتبيا عقد فالجحكد يتضمنو نظاـ الرجكع عف العقد، بينما  كؿ منيما ،
العقد نظاـ مقرر لحؿ الرابطة العقدية في  عفف الرجكع ، مع العمـ أ الفسخنظاـ يتضمنو اليبة 

 .(ُ)، بينما الفسخ مقرر لحؿ الرابطة العقدية لمعقكد الممزمة لمجانبيف عقد اليبة
  المصدرمن حيث االختالف  –ب 

في أف الجحكد ، اإلخبلؿ بااللتزامات التي يرتبيا عقد اليبة يختمؼ الجحكد باليبة عف 
ك الفسخ أ ، لى حؿ عقد اليبة بالرجكع، فقد يؤدم إ مكىكب لو تجاه الكاىبال يصدر إال مف ال

رم عميو ما يسرم عمى ، يساإلخبلؿ بااللتزامات التي يرتبيا عقد اليبة بحسب األحكاؿ ، بينما 
، ة لمجانبيف م، فالدائف في العقكد الممز  مف أم مف العاقديفلعقكد الممزمة لمجانبيف،  قد يصدر ا

حتى يتحمؿ ىك مف ، أف يطمب مف القضاء فسخ العقد  لوجاز ، إذا لـ ينفذ المديف التزامو 

 .(ِ)التزامو
 من حيث الماىيةاالختالف  –ج 

أنيما في ، اإلخبلؿ بااللتزامات التي يرتبيا عقد اليبة  كيشتبو كؿ مف الجحكد باليبة قد 
ليبة يعداف اخبلال يؤدم إلى حؿ الرابطة العقدية، كلكف الجحكد اخبلؿ مقرر بخصكص عقد ا

ىك إخبلؿ  ينشأ عف ذات العقد، كااللتزامات المفركضة ىذا مف جانب، كمف جانب آخر 

                                                           

 . ّْد. حسف عمي الذنكف ، النظرية العامة لمفسخ ، مصدر سابؽ ، ص ( (ُ
د. أيمف ، ّْ( د. فتحي عبدالرحيـ عبد اهلل ، الكجيز في النظرية العامة لبللتزامات ، مصدر سابؽ ، ص (ِ

فردة ، منشكرات رادة المنأبكالعياؿ د. محمد حاتـ البيات ، ، القانكف المدني المقارف بالفقو االسبلمي ، العقد كاإل
 .َٓ، ص  َُِٓجامعة دمشؽ ، 
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نظاـ مقرر لكؿ العقكد اإلخبلؿ بااللتزامات بينما اقديف، بؿ عف المكىكب لو ، بيف الع كالمتبادلة
 .(ُ)الممزمة لمجانبيف،  ال لعقد بعينو ، كما أنو اخبلؿ بالتزامات عقدية فرضيا ذات العقد

إال أنو تنيض بينيما ، مف كجكد التشابو بيف النظاميف  ك خبلصة القكؿ أنو عمى الرغـ
ف كاف يتقارب مع الجحكد ف أسمفنا ،بعض الفركقات ، كما  اإلخبلؿ بااللتزامات التي يرتبيا عقد كا 

 ية فيعقدالمحصمة النيائية ، إال أنو خاص  لحؿ الرابطة ال، ككف الجحكد يعد اخبلال باليبة 
ي يسرم ت، كالبااللتزامات التي يرتبيا عقد اليبة اليبة ، كلكف بالرغـ مف ذلؾ ال يعد ىك االخبلؿ 

، خصكصا في حالة اقتراف اليبة بعكض،  المقرر في فسخ العقكد الممزمة لمجانبيفعميو النظاـ 
 .أك شرط

 الثانيالمطمب 
 باليبة لجحودطبيعة ا

تثار مسألة طبيعة الجحكد نناقش في ىذا المطمب الطبيعة القانكنية لمجحكد باليبة ، ف          
مسؤكلية  ميويترتب عالجحكد باليبة التزاـ أخبلقي؟  كمف ثـ عدـ ىؿ عمى أساس التساؤؿ 
التزاـ اخبلقي ، كلكف تـ اسباغ القكة الممزمة عميو مف قبؿ المشرع اخبلؿ بأخبلقية فقط ؟ أـ أنو 

خرل؟ مما ينتج عف ة األ، كباقي االلتزامات القانكني اقانكني امما جعمو بالمحصمة النيائية التزام، 
إذ سنعقد الفرع األكؿ لمجحكد باليبة ، ارتكابو مسؤكلية قانكنية ؟ ىذا ما سنبحثو في ىذا المطمب 

بالتزاـ  اخبلالباعتباره باليبة بالتزاـ أخبلقي ، بينما نخصص الفرع الثاني لمجحكد  باعتباره إخبلال
 .، لنتبيف الرأم الراجح فييما عقدم

 الفرع األول
 إخالل بالتزام أخالقيباليبة الجحود 

مالية أك غيرىا ، يزاكلكف األنشطة المختمفة ،  هالمجتمع يتككف مف مجمكع أفرادإف  
متنكعة ،  ، كىي بالطبع عبلقاتاألفرادفكجكد المجتمع يستتبعو بشكؿ حتمي كجكد عبلقات بيف 

أف  يترتب أيضا ،مف المحتـ تككف متعارضة في أحياف أخرل ، ك  ، كقداكمصالح متكافقة أحيان
كىذه ،  لمجتمع الكاحد مسؤكلية مف نكع ماكتنكع عبلقاتيـ في ا، عمى نشاط ىؤالء األفراد 

                                                           

د. رضا عبد الحميـ عبد المجيد عبد البارم ، مصادر االلتزاـ ، الكتاب األكؿ ، المصادر االرادية لبللتزاـ ، ( (ُ
 كما بعدىا. ُّّ،  َُِِ، دار النيضة العربية ، القاىرة ،  ُالعقد كاإلرادة المنفردة ، ط
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تبعا لنكع القاعدة المرعية ، تختمؼ كتنقسػػػـ ألنكاع متعددة ، المسؤكلية مف حيث مصدر نشكئيا 
 :اآلتي  التفصيؿكعمى ، مخالفتيا مف قبؿ مرتكب الخطأ تتـالتي ك ، في المجتمع 

 بوجو عام المسؤولية أوال : 
أك سمكؾ معيف ، عمى فعؿ ،المحاسبة ك ، المؤاخذة مصطمح يطمؽ كيراد بو المسؤكلية  إف

المرعية في مجتمع  يضبط السمكؾ االجتماععد تنظيـ ك أحد قكا، المخاطب بالقاعدةخالؼ فيو ي، 
 الكاجبات كالتكاليؼ لحدمخالفتو إل عندتتمثؿ المحاسبة ىنا في إيقاع الجزاء عمى الشخص ، ك ما
عمى تنظيـ سمكؾ األفراد في بدكرىا التي تعمؿ ا قكاعد ضبط السمكؾ االجتماعي، ك التي تفرضي، 

، أك أخبلقية أك ، ذه القكاعد قكاعد دينيةسكاء كانت ى ، (ُ)كفي زماف معيف، مجتمع معيف 
المعنية في تنظيـ سمكؾ األفراد ىي ليست كحدىا ، نو مف المسمـ بو أف قكاعد القانكف أل ؛ قانكنية

 .(ّ)الدينية ك األخبلقية ، إنما تشترؾ معيا تمؾ القكاعد (ِ)في المجتمع
 المسؤولية األخالقية:  ثانيا

، أم عند (ْ)عند إخبلؿ الشخص بقاعدة مف قكاعد األخبلؽ األخبلقيةتنشأ المسؤكلية 
غالبية الناس في المجتمع  يعدىاأك أدبي يفرضو المجتمع ، كالتي ، مخالفتو لكاجب أخبلقي 

                                                           

 .ُّٕ، ص ََِٓلنظرية العامة لبللتزاـ، دار الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية، ( د. محمد حسيف منصكر، ا(ُ
 .ِّٕ، ص   السابؽ( المصدر (ِ
،   ََُِ، مطبعة إثراء لمنشر كالتكزيع ، األردف ،ُ. أحمد عكض الزعبي ، المدخؿ إلى عمـ القانكف،  ط د( (ّ

 .ُْص 
التي تستقر في ضمير الجماعة ، كحصيمة لتراثيا كتاريخيا ، مجمكعة المبادئ كاألفكار ىياألخبلؽ  ((ْ

كمعتقداتيا الدينية ، كما ينطكم عميو ذلؾ مف أفكار سياسية ، كاجتماعية ، كاقتصادية ، كىي قكاعد سمكؾ 
  ىي : نحك الخير كالمثؿ العميا( ، فاألخبلؽ إذف، ترمي إلى تنظيـ عبلقات اإلنساف كاالرتقاء بو ، اجتماعي 

عة المبادئ التي يعدىا الناس في زمف ما ، قكاعد سمكؾ تتبع بدافع مف الشعكر الذاتي، كالرأم السائد ، مجمك (
ال تعرض  إلى سخط المجتمع ، كازدراء أقرانو، كالتي تتحدد عمى أساس ما يستقر في األذىاف مف  مخالفياكا 

مف طريؽ التمسؾ بالفضائؿ، كتجنب ، يا أفكار عف الخير كالشر، ابتغاء السمك بالنفس البشرية نحك المثؿ العم
كؿ حكؿ ما ذكرناه ، ينظر  (الرذائؿ في إقامة الركابط االجتماعية ، كذلؾ تحقيقا لخير اإلنسانية كسعادة المجتمع

كما بعدىا. د.  ِٔمف : د. عبدالباقي البكرم، د. زىير البشير ، المدخؿ لدراسة القانكف، مصدر سابؽ، ص 
كد ك د. محمد حسيف منصكر، المدخؿ لدراسة القانكف ، منشكرات الحمبي الحقكقية ، رمضاف محمد أبك السع

د. أمجد محمد منصكر، النظرية العامة لبللتزامات، مصادر االلتزاـ،  بعدىا ، كما  ِٗ، ص  ََِّبيركت ، 
مي مع التطبيقات دراسة في القانكف المدني األردني كالمصرم كالفرنسي كمجمة األحكاـ العدلية كالفقو اإلسبل=

 .َِٓ، ص  َُِٓ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ، عماف ، األردف ،  ٕالقضائية لمحكمتي النقض كالتمييز ، ط
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ال تعرض مف يخالفيا ، يتعيف عمى األفراد احترامياك ، (ُ)في الكقت نفسو االتباعكاجبة ، ممزمة كا 

، (ّ)شؾ فيو أف ىذا النكع مف المسؤكلية ال يرتب الجزاء القانكني ، كمما ال(ِ)لسخط المجتمع
أك ضمير ، سكاء كاف ضمير الفرد نفسوا مرتكبيا أماـ الضمير السميـ ، فيي مسؤكلية يسأؿ عني

 إذ،  كاسعذات نطاؽ  في الكقت نفسو  ، كىيلـ يكجد ضرر إفك ، لذلؾ فيي تكجد ،  المجتمع

ك  ،، كما أنيا تتعمؽ بالنكايا(ْ)ك عبلقتو باآلخريف، ك عبلقتو بنفسو، تشمؿ عبلقة اإلنساف بربو
كمف ثـ فإنو بطبيعتو غير ، جزاء فييا لو طابع معنكم أم أدبيلذلؾ فإف ال، السمكؾ مف جانب
الحاؿ في المسؤكلية القانكنية ، ك بصفة عامة يتمثؿ الجزاء في  ىيكما ، (ٓ)قابؿ لمتنفيذ المادم

لمف ، ك استيجاف كسخط المجتمع ، تأنيب الضمير :ىما  في صكرتيف األخبلقيةالمسؤكلية 
، يككف جزاء  (ٔ)بينما الجزاء في المسؤكلية القانكنية،  المرعية بيذا الخصكصلؼ القكاعد يخا

، سكاء في القانكف  كمحددا جنسا كقدرا ، تحدده نصكص القانكف، كمحسكسا ، ماديا ظاىرا 
 .الجنائي أك المدني

 القانونقواعد األخالق بقواعد : نقاط التقاء  ثالثا
تباينا تنسب ، تتبايناف مف حيث الغاية المباشرة قد ، األخبلؽ قكاعد القانكف كقكاعد  إذان 

مف حيث الغاية كيتقارباف اثبلف يتممف جانب آخر  كلكنيما، بينيما كالتمييز كجكه االختبلؼ  إليو
،  األخبلؽكقكاعد  فقكاعد القانكفالمنشكد تحقيقو ،  األسمىاليدؼ  أك، ليما  غير المباشرة

                                                           

، دكف عدد طبعة ، منشكرات الحمبي الحقكقية ،  ُد. محمد حسف قاسـ ، المدخؿ لدراسة القانكف ، ج( (ُ
 .ٓٔ، ص  ََِٗبيركت 

 .ُْالمدخؿ إلى عمـ القانكف ، مصدر سابؽ ،  ص د . أحمد عكض الزعبي ، ( (ِ
 كما بعدىا.  َِٓد. أمجد محمد منصكر ، مصدر سابؽ ، ص ((ّ
 .ِّٕ، ص مصدر سابؽ  ( د. محمد حسيف منصكر، النظرية العامة لبللتزاـ،(ْ
لسنيكرم ، ، دكف عدد طبعة ، مكتبة اعبد الباقي البكرم ك د. زىير البشير ، المدخؿ لدراسة القانكف . د( (ٓ

 .ٓٔ، ص  بغداد ، دكف سنة طبع
عند ضد المخالفيف ، إف الجزاء في المسؤكلية القانكنية ، يتمثؿ في مجمكع اإلجراءات التي تتخذىا الجماعة  ((ٔ

، المخالؼ  تأديبعند حدكث مخالفة القاعدة القانكنية، لغرض إزالة آثار المخالفة، أك التعكيض عنيا، أك 
كمضمكنيا ،  ة القاعدةبحسب طبيع، كتختمؼ صكر الجزاء عمى مخالفة القاعدة القانكنية مف قاعدة ألخرل 

، المصدر نفسو كؿ مف: : فيناؾ الجزاء المدني ، كالجزاء الجنائي، كالجزاء التأديبي. لمزيد مف التفصيؿ ، ينظر 
حسيف منصكر ، المدخؿ لدراسة القانكف،  د. رمضاف محمد أبك السعكد ك د. محمد: كما بعدىا، كأيضا  ْٗص 

 . ِٓمصدر سابؽ ، ص 
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قرار العدؿ فيو،  سمكؾ أفراده كحسف تنظيـ، سعادة المجتمع  إلىجميعيا  ييدفاف ، لذا فإننا  كا 
 ، ثميما مف حيث الغاية غير المباشرةتماإف  ك، (ُ)نجد أف أغمب القكاعد القانكنية تقرىا األخبلؽ

، نجد ما يحرمو القانكف لك استقرأنا لذا فإننا  ، ىك مصدر جميع مظاىر الصمة الكثقى بينيما
 :كالتي سنكجزىا فيما يمي أيضا في الكقت نفسو ، تحرمو األخبلؽ بكؿ تأكيد أف 

 األخالق مثل أعمى لمقانون  -1
ي ف كنصكصو ،حكامو ميـ القانكف ألمقانكف ، إذ أف األخبلؽ تتعد األخبلؽ مثبل أعمى  

، كما ذكرناه  (ِ)منيمافيما يشتركاف في اليدؼ النيائي لكؿ ،  المجاؿ الذم يشتركاف في تنظيمو
 ضمفنشاط القانكف إزداد ، الحضارمكعيو  كارتفع ، كمما نما إحساس المجتمعأنو ىنا كالمبلحظ 
مع عناصر  ، لتساىـأكثرالقاعدة القانكنية ك خمؽ في تككيف خبلؽ ، كبرز دكر األخبلؽ دائرة األ

 .(ّ)كضعياالقاعدة القانكنية ك صناعة كصياغة كاستقرار المعامبلت في ،كضبط النظاـ ، أخرل 
 معيار لقياس التصرف القانونياألخالق  -2

كىي  ، تقاس بو سبلمة التصرفات القانكنيةمقياسا في كثير مف األحياف ،  األخبلؽ تعد 
كالرقي ، فيي تسمك باألفراد نحك الكماؿ  بذلؾ تمارس نشاطا كاسعا في دائرة ركابط القانكف

، كثيرا مف القكاعد القانكنية ، لذا فإننا نجد الذم بدكره يدفع نحك اإللتزاـ بالقانكف االجتماعي 
ف العديد مما قررتو األخبلؽ (ْ)صرفة تستند عمى أسس أخبلقية  القانكنية تقره النصكص ، كا 

فقد نصت كثير مف القكانيف عمى بطبلف كؿ ،  المدنية كغيرىا  في كثير مف التشريعاتأيضا ، ك 

  .(ٓ)مخالؼ لآلداب العامة اتفاؽ
 األخالق مصدر لمقاعدة القانونية -ّ
خراجيا ،  في تككيف القاعدة القانكنية ،ىاما تمعب دكرا األخبلؽكانت مبادئ  إف   كا 

في حالة افتقاد  األحكاـ إصدارعند أيضا ، نيا تمعب دكرا ممحكظا إف، الصحيح لمتطبيؽ العممي
                                                           

 .ٓٔ، مصدر سابؽ ، ص  ُد. محمد حسف قاسـ ، المدخؿ لدراسة القانكف ، ج( (ُ
، ص  ََُِ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ، األردف  ُد. غالب الداكدم ، المدخؿ إلى عمـ القانكف ، ط( (ِ
ّٕ. 
 .ٕٔزىير البشير ، المدخؿ لدراسة القانكف ، مصدر سابؽ ، ص د. عبدالباقي البكرم ، د. ( (ّ
 .ِْ، مصدر سابؽ ، ص  د. غالب الداكدم ، المدخؿ إلى عمـ القانكف ((ْ
 .ٕٔ، ص  السابؽ( المصدر (ٓ
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كثير مف المشرعيف  عدفقد ،  ،أم بعبارة أخرل سد النقص التشريعي  ،كالعرؼ القانكني  النص
 ةالرسمي افتقد الحكـ في المصادر إذا، القاضي إليويرجع  ، مبادئ العدالة مصدرا رسميا لمقانكف

 أيقف،  ببل شؾ يةاألخبلقطائفة مف القيـ ىي مبادئ العدالة إذ أف  ، (ُ)لمقاعدة القانكنية األخرل
مف  قكة القانكفكؿ مف تتكسط بيف ، مف القكة الممزمة فأسبغ عمييا قدرا ، المجتمع بضركرتيا 

 .مف جانب آخر األخبلؽقكة ك ، جانب 
نو ال يكجد في الحقيقة بيف القاعدة األخبلقية ، أيرييرل العميد رب كفي ىذا السياؽ

ف أيجب ف القانكف أل اليدؼ كأالطبيعة أك كالقاعدة القانكنية أم اختبلؼ فيما يتعمؽ بالميداف 
، نو يكجد بينيما فرؽ في الصفة أال ، إأخبلقية باألصؿ فكرة  كفكرة العدالة ىي، يحقؽ العدالة 

ر قكة كجزاء ضركرم لميدؼ كثأمر أبفضؿ ك ذلؾ القاعدة األخبلقية تصبح قاعدة قانكنية إذ أف 
كحيف ، دد عند التحضير الفني لمقاعدة القانكنية فالقاعدة األخبلقية تتجسد كتتح تحقيقو ، المبتغى

، نيا تنفصؿ عف القاعدة األخبلقية إف، تقاـ القاعدة القانكنية كتضمف بالجزاء مف قبؿ المشرع 
 . (ِ)ليا ساساأالتي كانت 
سكاء بقرار مف ، لى قكاعد قانكنية إف األمثمة لقكاعد أخبلقية تحكلت ىناؾ العديد مك  

أحكاـ  باستقرارك ، أ بإلزامياك بطريؽ العرؼ باالعتياد عمى حكميا كالشعكر أ ،السمطة السياسية 
حتى ، رب العمؿ بتعكيض العامؿ  كالتزاـ، كمنيا قاعدة االثراء ببل سبب ، القضاء عمى حكميا 

ككذلؾ قاعدة تحريـ التعسؼ في استعماؿ الحؽ ، كلك لـ يثبت ىناؾ خطأ مف جانب رب العمؿ 

 .(ّ)ىذا التعسؼمف  تضرر لمف ، بدفع تعكيض ـلتزالبلكجعمو اساسان 

 

                                                           

الديف ، كمقتضيات الحياة ، كالنظريات التأممية ، فاألدياف كافة ىي تستمد قكاعد األخبلؽ مف مصادر ثبلثة ( (ُ
تضـ أحكاما أخبلقية تيدؼ إلى تيذيب النفس كالسمك بيا ، كترسـ طريؽ الفضيمة كتحض الناس عمى السير فيو 

،كتحدد درب الرذيمة كتنيي الناس عف سمككو ، كمقتضيات الحياة كأكضاع المجتمع ينبكع تنبع منو قكاعد =
، د. غالب الداكدم ،  ِٔخبلؽ ، ينظر : د. عبد الباقي البكرم ، د. زىير البشير ، مصدر سابؽ ، ص األ

 .ّٕالمدخؿ إلى عمـ القانكف ، مصدر سابؽ ، ص 
، َُُِ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ، عماف ،  ُد. منذر الشاكم ، فمسفة القانكف ، ط ربيير أشار إليو ( (ِ

 .ُٓٗص 
ناىي ، د. محمد صبحي نجـ ، د. نائؿ عبد الرحمف ، القانكف في حياتنا ، عماف ، دار الثقافة ( د. صبلح ال(ّ
 .ّْ، ص َُُِ، 
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 األخالق بديل لمقانون في بعض الوقائع -4
فيو الكاجب تكميفا قانكنيا  يعدفي المجاؿ الذم ال ،  األخبلؽكقد يتأثر القانكف بمبادئ 

 ي،نالتكميؼ القانك  ك، األدبيكسطا بيف الكاجب يحؿ  إذ،  الممزمةلسقكط قكتو ، تزاما مدنيا كال
 ، ككثيرا ما سمؾ القانكف ىذا السبيؿ،  األخبلؽلمقتضيات  استجابة، يجرده مف الجزاء  أفدكف 
 . (ُ)لسبب مف األسباب فقد االلتزاـ المدني قكتو الممزمة إذا

نطاؽ كؿ منيما  ، فيخبلؽ كقكاعد القانكف غـ االختبلؼ القائـ بيف قكاعد األنو ر أغير  
ف ذلؾ ال يمكف أ الإ، حكاميما أزاء المترتب عف مخالفة اختبلؼ الجتبعا لذلؾ ك ، كالغاية منيما 

فقكاعد ، خبلؽ د القانكف عمى األكىي اعتما، ساسية ألى تجاىؿ حقيقة كاضحة ك إف يؤدم أ
 كؿ ذلؾ  كلكف، ( ِ)إلى مصاؼ االلتزامات القانكنية، تحكلت في كثير مف القكانيف ، خبلؽ األ

أمكر  في كثير مف جكانبياالتي ىي ، بالقدر الذم يعتمد عميو المشرع في استنباط قكاعد القانكف 
 ك عمى نحك المثؿ كالداللة، ك كنسكؽ عمى ذلؾ مجمكعة مف األمثمة ، (ّ)كاجبة االحتراـ أخبلقية

 :مف كبلـ نستدؿ بيا عمى ما قدمناه ، ال عمى نحك الحصر كالتحديد 
  االلتزام الطبيعي – أ

كمف تطبيقات ىذه  ،(ْ)التزاـ طبيعي كيتخمؼ عف سقكطو ، االلتزاـ المدني  يسقطقد 
حؽ سقط ، بالحؽ  ضت المدة المحددة قانكنا لممطالبةانق فإذا،  عمى سبيؿ المثاؿالتقادـ  الحالة 

لمجرد  ،صاحبوحؽ عمى ال تقر ضياع ال األخبلؽكلما كانت قكاعد ، الحؽ بالتقادـالمطالبة ب
                                                           

مصدر سابؽ ،  المدخؿ لدراسة القانكف ، د. عبد المجيد الحكيـ د. عبدالباقي البكرم، د. محمد طو البشير، ( (ُ
 .ٕٔص 
 .ٓٔ، مصدر سابؽ ، ص  ُجد. محمد حسف قاسـ ، المدخؿ لدراسة القانكف ، ( (ِ
، ُّٖٗ، ، دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر ، القاىرة ،ْ( د. أنكر سمطاف ، المبادئ القانكنية العامة ، ط (ّ

 كما بعدىا.  ِٖص 
 عنصراهاإللتزاـ المدني : ىك االلتزاـ الذم يتحقؽ فيو  –أ  : مف تقسيمات االلتزامات المختمفة أنيا تنقسـ إلى( (ْ
 -كغيره استثناء عميو ، تنفيذه ، كىك األصؿ في االلتزاـ عمى  سؤكلية كالمديكنية ، أم باإلمكاف إجبار المديف الم
اإللتزاـ الطبيعي : ىك التزاـ قانكني أيضا، لكف ال يتكافر فيو إال عنصر المديكنية دكف عنصر المسؤكلية،  –ب 

فيذ االلتزاـ، كالجدير بالذكر أف القانكف المدني العراقي لـ مما يترتب عميو عدـ القدرة عمى إجبار المديف عمى تن
يشر لبللتزاـ الطبيعي، كلكنو مأخكذ بو دكف الحاجة لمنص عميو، كأشار لو القانكف المدني المصرم، في المادة 

ي( ( التي تنص عمى أنو:)يترتب عمى التقادـ انقضاء االلتزاـ كمع ذلؾ يتخمؼ في ذمة المديف التزاـ طبيعّٖٔ)
 .َُد. عبد المجيد الحكيـ د. عبدالباقي البكرم، د. محمد طو البشير،  مصدر سابؽ ، ص  ،
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كبيف مقتضيات ،  المعامبلتتكفيؽ بيف دكاعي استقرار فقد حاكؿ القانكف ال، بو  عدـ المطالبة
دكف ، في ذمة المديف  طبيعي التزاـيترتب عنو ، لذم سقط بالتقادـ الحؽ ا كلذا عد ، األخبلؽ

 فبل، الممزمة إنما يفقد قكتو،  قضي كجكدهفالحؽ الذم يسقط بالتقادـ ال ين ، يقر ضياعو أف
التنفيذ ، نفذه عف بينة كاختيار صح  إذا، المديف بو  إفغير ، يجبر المديف قضاء عمى الكفاء بو

يجكز التراجع فيو السترداد ما  كال، ا مف قبؿ المديفال تبرع ، مف حؽ كعد كفاء بما في الذمة

 .(ُ)دفع
 مبدأ حسن النية -ب 

التزاـ المتعاقد بأف يسمؾ في ابراـ العقد كفي تنفيذه كما  : )عمى أنوحسف النية يعرؼ 
كالمقصكد بكجكب تنفيذ العقد ،  (ِ)الرجؿ األميف ذك الضمير كاف ال يتمسؾ بحرفيتو(يسمؾ 

، ضركرة مراعاة اإلخبلص كاألمانة كتكخي القصد كاالعتداؿ في تنفيذ العقد :) ىك بحسف نية 
نيا أل؛ ف مسؤكلية العاقد مسؤكلية عقدية ، إخر عمى العاقد اآلكباال ، حتى ال ينقمب ىذا التنفيذ 
كىي تختمؼ عف المسؤكلية ، ف يككف التنفيذ بشكؿ معيف أالذم يفرض ،اخبلؿ بااللتزاـ العقدم 

عمى الرأم  تعدف ىذه األخيرة أل؛ التي تترتب عمى إساءة استعماؿ الحقكؽ الناشئة مف العقد 
 . (ّ)(الراجح مسؤكلية تقصيرية 

مف  شأناأنو بمغ حد ، إلى ف مبدأ حسف النية مف المبادئ األساسية في القكانيف المدنية إ
، يمكف االستدالؿ عميو مف خبلؿ مظاىره ، فأنو في حالة عدـ النص عميو ، كالثبات الرسكخ 

، كالغش ،إلى ما يخالؼ القانكف، كعدـ االلتجاء في تنفيذ العقكد ، كااللتزاـ بحدكد القانكف 
: فنص قد نصت القكانيف المدنية عميو ف، مظاىر سكء النيةأكضح مف باعتبارىما ، كالتكاطؤ

يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمؿ عميو كبطريقة تتفؽ مع ما  ): نوأعمى القانكف المدني المصرم 
يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمؿ  – ُ)  كتبعو القانكف المدني العراقي :( ْ)(يكجبو حسف النية 

                                                           

 .َُد. عبد المجيد الحكيـ د. عبدالباقي البكرم، د. محمد طو البشير ، مصدر سابؽ ، ص  ((ُ
 .ٕٔ، ص ُْٗٗ، مطبعة مصر ، القاىرة ،  ُحسيف عامر ، القكة الممزمة لمعقد ، ط  ((ِ
سميماف مرقس ، الكافي في شرح القانكف المدني ، االلتزامات ، المجمد األكؿ ، نظرية العقد كاالرادة ( د. (ّ

 .َٗٓ، ص  ُٕٖٗ،  ْ، ط  ِالمنفردة ،  ج 
 ( مف القانكف المدني المصرم.ُْٖالمادة )( مف ُالفقرة )( (ْ
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الجديد القانكف المدني الفرنسي  ، كنص (ُ)عميو ، كبطريقة تتفؽ مع ما يكجبو حسف النية ...(
التفاكض عمى العقكد كابراميا كتنفيذىا بحسف نية يعتبر ىذا الحكـ مف النظاـ يجب ) :عمى أنو

ليخفؼ مف جمكد الركابط القانكنية ، كىذا المبدأ مأخكذ عف القانكف الركماني ،  (ِ)(العاـ
مف القكاعد الكمية األساسية  يعد، ف مبدأ تنفيذ العقكد بحسف نية أك ، بيف المتعاقديف ، كصرامتيا 

، صمية مف االعتبارات األ ألنو؛ في نصكص القانكفغفؿ النص عمييا أكلك ،  ـ كجكباالتي تقك ، 
 . (ّ)التي تكجبيا العدالة في جميع الركابط القانكنية

ىك التعامؿ ك  ،األخبلقية بالقاعدة القانكنيةالقاعدة كاقتراف  مظاىر التقاء كما أنو مف 
ضمف الغاية المفيدة ، ممارسة الحؽ تحافظ عمى مع الغير بصكرة ، بصدؽ كاستقامة كشرؼ 

، التي أنشئ مف أجميا ضمف الغاية ، كالتي تحقؽ منفعة العقد االقتصادية لمطرفيف ، كالعادلة 
دكف ، بالغير  اإلضرارلى إال تؤدم ىذه الممارسة  إذ، بداية كالتـز بيا كؿ مف طرفي العقد 

، كمبدأ حسف النية مف المبادئ الحاكمة بؿ تكصؿ لكؿ ذم حؽ حقو بكؿ أمانة، مسكغ مشركع 
أحكاـ القانكف المدني ، عمى  ضمف نطاؽ العقد عمى كجو الخصكص ، كقد عمقت العديد مف

قد خمع عمى ىذا  ، (ٓ)الفرنسي الجديد العقكدقانكف ، بؿ إف  (ْ)ية أك انعداموكجكد حسف الن

                                                           

 .العراقي( مف القانكف المدني َُٓالمادة )( مف ُالفقرة )( (ُ
د. محمد حسف قاسـ ، قانكف العقكد الفرنسي  الجديد ، ينظر : ( مف القانكف المدني الفرنسيَُُْالمادة )  ((ِ

، ص  َُِٖ، بيركت  ،  ، منشكرات الحمبي ُ( طُُِّ( إلى )ََُُالجديد بالمغة العربية ، المكاد مف )
ِٖ. 
 .ٔٔ حسيف عامر ، القكة الممزمة لمعقد ، مصدر سابؽ ، ص( (ّ
، ص َُُِ، منشػػكرات الحمبػػي ، بيػػركت ،  ٓ، العقػػد ، ط  ُ، القػػانكف المػػدني ، ج  مصػػطفى العػػكجيد. ( (ْ

ُِّ. 
قػػػد تضػػػمف التعػػػديؿ ( ، َُِٔ/ ِ/ ُٔرسػػػـك المػػػؤرخ فػػػي )الصػػػادر بالم قػػػانكف العقػػػكد الفرنسػػػي الجديػػػد إف ( (ٓ

( ، كالذم دخؿ حيز النفاذ فػي َُْٖاألكبر كاألكسع نطاقا ، لمجزء األساسي مف القانكف المدني الفرنسي )قانكف 
( ، ككاف مف أىداؼ القانكف الجكىريػة تػكفير األمػف كاالسػتقرار القػانكني ، ككػذلؾ اسػتعادة القػانكف َُِٔ/َُ/ُ)

ىػػذا المشػػركع أكسػػع عمميػػة تعػػديؿ كػػز إشػػعاع لمتشػػريعات األخػػرل ، كيعػػد المػػدني الفرنسػػي لجاذبيتػػو ، باعتبػػاره مر 
( ، إذ سػػاىـ فػػي كضػػعو ثمػػة مػػف فقيػػاء القػػانكف المتميػػزيف، كالقضػػاة المتقاعػػديف َُْٖلمقػػانكف المػػدني منػػذ عػػاـ )

 ، الػػذم سػػمي المشػػركع االبتػػدائي باسػػمو ، ك قػػد حمػػؿ القػػانكف الجديػػد أحكامػػا (CATALAكعمػػى رأسػػيـ األسػػتاذ )
جديدة كالفاظا مستحدثة ، تتناكؿ عمى سبيؿ المثاؿ ، العقػد كالكاجػب األخبلقػي كمصػدر لبللتػزاـ ، كتعريػؼ مبتكػر 
لمعقد ، كالصفة القانكنية بالنسبة ألطرافو ، كالبطبلف ، كحكالة العقد ، كالمسؤكلية غير التعاقدية . ينظر كؿ مف : 
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كذلؾ في ،  ككسع مف نطاقو ليشمؿ حتى المفاكضات السابقة عمى التعاقد، (ُ)ممزمةالمبدأ قكة 

  .(ِ)التعديؿ األخير لقانكف العقكد الفرنسي
 بالتزام أخالقي ثالثا : مدى اعتبار الجحود إخالال

، كما سبؽ  المجتمع قكاعد األخبلؽ تعد مف القكاعد التي تنظـ سمكؾ األفراد فيف إ  
بناء عمى ما قدمناه في النقاط السابقة ، نتكصؿ إلى جممة مف النتائج نكجزىا في النقاط ك ، القكؿ 

 اآلتية : 

يمتقياف في نيما أ إال، ف كاف ليا نقاط افتراؽ بينيا كبيف قكاعد القانكف كا   أف قكاعد األخبلؽ – ُ
 كثير مف الكجكه األخرل.

سكاء مع كجكد ، أف القاعدة األخبلقية قد تككف مصدرا مف مصادر القاعدة القانكنية  - ِ
، ذلؾ باعتبار أف مبادئ العدالة بالمحصمة النيائية  أك عدـ كجكدىا فتحؿ بديبل عنيا، القاعدة 

ما تفتقد المصادر التي تسبقيا ىي مجمكعة مف الضكابط األخبلقية ، فيتـ المجكء ليا عند
 كالقانكف كالعرؼ.

ىي العقائد كالفقو كبيرة ، مف جانب آخر فإف الشريعة اإلسبلمية تشمؿ ، ثبلث أبكاب  – ّ
، كمف ثـ فإف أم فعؿ غير أخبلقي ، فإنو يترتب عنو عمى أقؿ التقديرات كراىة مف  (ّ)كاألخبلؽ

،  نكع ما ، كىذا الكبلـ باإلمكاف سحبو عمى الجحكد باليبة ، فإنو يعد بأحد معانيو مخالفة شرعية
 .مف أف الفقو االسبلمي ، لـ يشترطو كسبب لمرجكع في اليبة عمى الرغـ

                                                                                                                                                                      

، د.  كمػا بعػدىا. ٕ، ص  مصػدر سػابؽ  ، ديػد بالمغػة العربيػةد. محمد حسف قاسـ ، قانكف العقػكد الفرنسػي الج=
، كأيضػػػػا ينظػػػػر : جػػػػاف سػػػػمتس  ٗ، ص َُِٕ،  ُنػػػػافع بحػػػػر سػػػػمطاف ، قػػػػانكف العقػػػػكد الفرنسػػػػي الجديػػػػد ، ط 

ككػػاركاليف كػػالـك ، بحػػث كدراسػػة حػػكؿ نظريػػة االلتػػزاـ فػػي القػػانكف المػػدني الفرنسػػي كاالصػػبلحات الػػكاردة عميػػو ، 
 permalink، متػػػػاح عمػػػػى الػػػػرابط  َُِٗ/  ٗ/ َُميػػػػدم زكيػػػػف ، تػػػػاريخ آخػػػػر زيػػػػارة ترجمػػػػة د. نبيػػػػؿ =

http//m.facebook.com. . 
(1)Jan Smits, Caroline Calomme, The Reform of the French Law of Obligations: Les 
Jeux Sont Faits , 2016 journals,Article. 

الفرنسي الجديد  ينظر : د. أحمد يحيى بني طو ، مبدأ حسف النية مبدأ حسف النية في قانكف العقكد حكؿ ( (ِ
 منشكر عمى الرابط: في تنفيذ العقكد، دراسة تحميمية مقارنة، بحث منشكر عمى الشبكة العالمية لممعمكمات ،

 /https://www.iasj.net                                                َُِٗ/ٗ/ٕتاريخ آخر زيارة  
، دكف دار نشر ، بغداد ، دكف ستة طبع ،  ٔد. عبد الكريـ زيداف ، المدخؿ لدراسة الشريعة اإلسبلمية ، ط ( (ّ

 .َٓص 

https://www.iasj.net/
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،  تقدـ فإف االلتزاـ بعدـ الجحكد ، ىك خمؽ تفرضو قكاعد األخبلؽكتأسيسا عمى كؿ ما       
ألف الكاىب إنساف محسف ، كجزاء اإلحساف ىك اإلحساف  ؛ سكاء نص عميو القانكف أـ لـ ينص

القكة  كيمنحو ، ، كىذا خمؽ تفرضو الشرائع السماكية ، كاألخبلؽ ، حتى قبؿ أف يقرره القانكف
مف قبؿ المكىكب ، إف صدر ئ كسمكؾ ممقكت يالجحكد ىك خمؽ س فالممزمة، مما يكصمنا إلى أ

 . تجاه الكاىب كألتزاـ يقع عمى عاتقو
 الفرع الثاني

 قانونياخالل بالتزام باليبة الجحود 
، كنتناكؿ بداية التعريؼ  بالتزاـ قانكني نبحث في ىذا الفرع مدل اعتبار الجحكد إخبلال

 ، مف خبلؿ النقاط التالية : بكجو عاـ بمفيـك المسؤكلية القانكنية 
 المسؤولية القانونية:  أوال

ك بالمجتمع ، نساف الخارجي في عبلقتو باآلخريفالمسؤكلية القانكنية تتعمؽ بسمكؾ اإلإف 
لكاجب يفرضو القانكف ، ، ك تتمثؿ المسؤكلية القانكنية في مخالفة المخاطبيف بالقاعدة القانكنية 

بحؽ مقرر لممجتمع  أك التيديد بكقكعو سكاء ،يترتب عميو كقكع ضرر ما، مما بشكؿ محدد

، (ُ)أك ألحد األفراد فيو، لذلؾ يتعرض المسؤكؿ عف مخالفة القكاعد القانكنية ،بمجمكعو العاـ

كنكع  ،(ّ)تتنكع تمؾ المسؤكلية بتنكع كتعدد الكاجبات القانكنيةك  (ِ)عميو إليقاع الجزاء القانكني
 كمسؤكلية مدنية.،  مسؤكلية جنائية إلى، القاعدة التي تمت مخالفتيا

التزاـ شخص بتعكيض الضرر الذم سببو لشخص : ف المسؤكلية المدنية بكجو عاـ ىيإ
، كليس مصالح المجتمع ضرار بالمصالح الخاصةىي جزاء اإل، كعميو فالمسؤكلية المدنية (ْ)آخر
في ، فيصبح مسؤكال كترتب عمى ىذا اإلخبلؿ ضرر لمغير، يككف الفاعؿ قد أخؿ بالتزاـ  إذ، 

                                                           

د.  ، كأيضاُٖٗد. عبد المجيد الحكيـ د. عبدالباقي البكرم، د. محمد طو البشير،  مصدر سابؽ ، ص ( (ُ
 كما بعدىا. ِّٕمحمد حسيف منصكر ، النظرية العامة لبللتزاـ ، مصدر سابؽ ، ص 

يترتب عمى محالفة أحكاـ ، كأثر يتخذ صكرة أذل مادم منظـ ، عقاب خاص  أنو الجزاء القانكني يعرؼ( (ِ
د. محمد حسيف منصكر ، النظرية ردع غيره ،   ك، تفرضو السمطة العامة لزجر المخالؼ، القاعدة القانكنية 
 .ْٔ، ص العامة لبللتزاـ 

 .ِّٕ( د. محمد حسيف منصكر ، النظرية العامة لبللتزاـ ، مصدر سابؽ ، ص (ّ
 .ِْٖص  ، مصدر سابؽ  ، ، مصادر االلتزاـ في القانكف المدني أنكر سمطاف د.( (ْ
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الحؽ في التعكيض حقا مدنيا  كيعد، ، كيمتـز بتعكيضو عما أصابو مف ضرر مكاجية المضركر
 .(ُ)خاصا بالمضركر

المسؤكلية كىي ، ىما المسؤكلية العقدية : قسميف عمىتنقسـ بدكرىا  كالمسؤكلية المدنية
، ب اإلخبلؿ بالتزاـ يفرضو القانكف، أك أنيا تترتب بسبدخبلؿ بالتزاـ مصدره العقالناشئة عف اإل

إذا لـ يقـ المديف بتنفيذ التزامو ، تقكـ المسؤكلية العقدية، ك (ِ)كتدعى حينيا بالمسؤكلية التقصيرية
بح تنفيذ االلتزاـ ككذلؾ إذا أصالذم رتبو عميو العقد ، كلـ يكف باإلمكاف إجباره عمى التنفيذ ، 

المبـر ختمؼ باختبلؼ العقد كىي بالطبع ت ،(ّ)، أك إذا تأخر المديف بتنفيذ التزامومستحيبل بخطئو
عمى ، عمى عدـ تنفيذ االلتزاـ الناشئ عف العقد عمى سبيؿ المثاؿ فيي تترتب ، بيف المتعاقديف

إذا لـ يسمـ العيف المبيعة إلى المشترم  ،إخبلؿ البائع بالتزامو بالتسميـ أك عف، النحك المتفؽ عميو
... ، كمسؤكلية المقاكؿ عف التأخر في إقامة البناء الذم تعيد ببنائو عف الميعاد المتفؽ عميو

 .(ْ)الخ
 قانونيبالتزام  : مدى اعتبار الجحود إخالال ثانيا
أف أساس قياـ مسؤكلية المتعاقد ، تأسيسا عمى ما سبؽ ذكره في ىذا الفرع ، مف بياف      

عمى أساس كجكد عقد صحيح ، نحاكؿ ىنا استقراء ىك اإلخبلؿ بااللتزامات المفركضة عميو ، 
ىك إخبلؿ عقدم أنصكص القكانيف المدنية ، قيد المقارنة ، حكؿ طبيعة الجحكد ما جاء في 

كعمى التفصيؿ ؿ بالتزاـ أخبلقي كأدبي أسبغ عميو القانكف القكة الممزمة ؟ محض أـ أنو إخبل
 اآلتي :

 القانون المدني العراقي  – 1
خاص سببا مقبكال يعتبر بنكع  :)وعمى أن( ُِٔفي المادة )نص المشرع العراقي لقد      

، بحيث خطيرا، بما يجب عميو نحك الكاىب أف يخؿ المكىكب لو إخبلال –أ  لمرجكع في اليبة:
أف يقصر المكىكب لو في القياـ  –يككف ىذا اإلخبلؿ مف جانبو جحكدا غميظا ............ د 

                                                           

 .ُِٓسابؽ ، ص د. أمجد محمد منصكر ، النظرية العامة لبللتزامات ، مصدر ( (ُ
الكجيز في نظرية االلتزاـ في القانكف  د. عبدالمجيد الحكيـ د. عبدالباقي البكرم، د. محمد طو البشير،( (ِ

 ك ما بعدىا . ُٖٗ، مصادر االلتزاـ ، مصدر سابؽ ، ص ُالمدني العراقي ، ج
 .ِّٓد. أمجد محمد منصكر ، النظرية العامة لبللتزامات ، مصدر سابؽ ، ص ( (ّ
 .ُْٔد. عبد المجيد الحكيـ د. عبدالباقي البكرم، د. محمد طو البشير، مصدر سابؽ ، ص  ((ْ
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أف المشرع العراقي قد ىنا يبلحظ ك ،  ر مقبكؿ(تزامات بدكف عذبما اشترط عميو في العقد مف ال
، لو ، مما يجب عميو تجاه الكاىب بيشير لئلخبلؿ الصادر مف المكىك : كضع نصيف األكؿ 

في العقدم نص عميو  اإلخبلؿألف  األدبي كليس العقدم؛اإلخبلؿ المشرع يقصد  إفككاضح 
، مف حيث العقدماإلخبلؿ ك ، بيف اإلخبلؿ األدبي  كالمستفاد ىنا أف المشرع قد ساكل الفقرة )د(،

 .إال أنو ميز بينيما كفصميما عف بعضيما  ،األثر فكؿ منيما يؤدم إلى رجكع الكاىب في ىبتو 
 فقد كضع المشرع العراقي نكعيف مف االخبلؿ ىما :

 كىك عدـ احتراـ الكاجب األدبي تجاه مف أحسف لممكىكب لو. دبي :األخالل اإل –أ 
كلك أراد المشرع ذ ما يفرضو العقد عمى المكىكب لو ، كىك عدـ تنفيخالل القانوني : اإلب 

ذلؾ لكاف جمعيما بنص كاحد ، إال أف ىذا الكضع أفضؿ مف الجمع ، إذ أنو  العراقي خبلؼ
 يبيف الجحكد بشكؿ أكثر كضكحا كجبلء.

 القانون المدني المصري  – 2
 عذراخاص  :) يعتبر بنكععمى أنو(َُٓفي الفقرة أ مف المادة )نص المشرع المصرم    

يجب عميو نحك الكاىب، أك نحك أحد  كىكب لو بماأف يخؿ الم –أ  :مقبكال لمرجكع في اليبة
  .، بحيث يككف ىذا اإلخبلؿ جحكدا كبيرا مف جانبو ......(أقاربو

لغمكض كالمبلحظ أف المشرع المصرم ، قد حدد فقط حالة الجحكد ىذه التي تتصؼ با
( ، االخبلؿ)، بسبب لفظ ارا مرنا جدانو كضع معيإذ أ، يعكزىا الدقة الحقيقة أنو  كالمركنة ، ك
 باإلخبلؿ، فيك لـ ينص عمى فقرة خاصة  ؟دبي؟ أـ إخبلؿ أخبلؿ عقدم ىك إأفبل يفيـ منو 

جحكد عمى نحك الحصر كما فعؿ العقدم ، كما فعؿ المشرع العراقي ، كلـ يحدد حاالت ال
 رع الفرنسي.المش
 القانون المدني الفرنسي  - 3

الحاالت  إلىابتداء القانكف المدني الفرنسي  ، فقد أشارأما عف مكقؼ المشرع الفرنسي
 ال يمكف الرجكع عف اليبة إال بسبب عدـ تنفيذ) :عمى أنوالتي يتقرر فييا الرجكع عمكما فنص 
أف فقد قرر ، (ُ)، كبسبب العقكؽ ، كبسبب كالدة أكالد(الشركط المفركضة عمى المكىكب لو

                                                           

( 1 )(953)La donation entra vifs ne pourra être révoquée que pour cause 
d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause 
d’ingratitude, et pour  cause de survenance d’enfant)              
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 كىي،  لو المكىكب جحكد اثبات حالة في اليبة عقد لغاءإ: )  تـ، ي الجحكد لسبب اللغاءا
 حياة ىدد لو المكىكب، إذا  المدني القانكف مف (ٓٓٗ) المادة حسب حاالت ثبلث في محددة
 الكاىب تجاه الفاحش السب كأ اإلساءةأك  باإلصابة ، بالعنؼ متيـ لو المكىكب يككف. الكاىب
،  قضائية دعكل عمى بناء يتـ فأ يشترط بدكره االلغاء ىذا، إف  اعبلج كأ غػذاء عنو يمنعأك 
 طفؿ لكجكد االلغاء، ككذلؾ  كحده لو المكىكب ضد شخصيا الكاىب الإ رفعيا يستطيع ال كلكف
  - اليبة عقد تاريخ في مكجكدا يكف كلـ نجب، أ طفؿ لمكاىب صبحأ ذاإ اليبة عقد ابطاؿ يمكف: 

 عقكقا –الحاالت التي تعد المشرع الفرنسي كمف ثـ بيف ، ( ُ)(المدني القانكف مف (َٔٗ) المادة
) ال يمكف الرجكع عف اليبة بيف أم جحكدا مف المكىكب لو تجاه الكاىب فنص عمى أنو: -

 ِ -عدل المكىكب لو عمى حياة الكاىب ت إذا – ُ:في الحاالت التالية إالبسبب العقكؽ  األحياء
 - أك عف إىانة جسيمة تجاىو، إذا كاف مسؤكال عف سكء معاممة الكاىب أك عف جنحة بحقو  –

 .(ِ)(رفض إعطاءه نفقة – ّ
كالمبلحظ ىنا أف المشرع الفرنسي ، عندما حدد حاالت الجحكد ، أك كما يعبر عنيا 
بالعقكؽ ، حددىا عمى سبيؿ الحصر ، فجاءت كميا تمثؿ سمككا منافيا لكجكب االحساف لمكاىب 

فرضيا عقد  ،، كعند االمعاف فييا ال نرل أنيا التزامات عقدية بالمعنى الدقيؽ لبللتزاـ العقدم 
مبـر بيف الطرفيف ، بؿ إنيا عبارة عف التزامات أخبلقية في األصؿ ، كأف الجحكد سمكؾ اليبة ال

منحرؼ لمقتضيات رد الجميؿ ، فاالعتداء عمى الكاىب أك سكء معاممتو، أك عدـ االنفاؽ عميو 
ف أ فاألصؿال طابع عقدم حقيقة ، ، عند مركره بحالة إعسار ، كميا أمكر ذات طابع أخبلقي 

تفرض عميو االنفاؽ عمى  كخريف ، خبلؽ عدـ االعتداء عمى اآلميو األتفرض ع ، نسافاإل

ف المشرع إال أ ، أك لـ يكجد ، (ّ)قانكف ينص عمى ذلؾكجد ىؿ بغض النظر المحتاج ، 
                                                           

( 1 ) Sylvie Dibos-Lacroux, Donations : le guide pratique, Prat Éd., Issy-les-
Moulineaux, 2010, p382 0  
(2) )955) (La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude 
que dans les cas suivants                         
- Si le donataire a attente' à la vie du    donateur                                              
 S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures grave                - 

 ُينظر حكؿ مكارد النفقة القانكنية : د. أحمد الكبيسي ، االحكاؿ الشخصية في الفقو كالقضاء كالقانكف ، ج( (ّ
 كما بعدىا.  ُُّ، ص  ََِٗ، شركة العاتؾ لصناعة الكتاب ، القاىرة ، 
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بعذر جحكد  ، التي تفتح الطريؽ لمكاىب لمرجكع بيبتو، الفرنسي أسبغ عمييا القكة الممزمة 
 ثباتإ حالة فييتـ  اليبة عقد في  الجحكد لسبب اللغاءاالمكىكب لو كىذا ما جاء بخصكصو أف 

 المدني القانكف مف (ٓٓٗ) المادة حسب حاالت ثبلث في محددة كىي،  لو المكىكب جحكد
 ، بالعنؼ امتيم لو المكىكب يككفأك  ،الكاىب حياة ىدد لو المكىكبالفرنسي كىي إذا ما 

 .(ُ)اعبلج كأ غػذاء عنو يمنعأك أف  الكاىب تجاه،  الفاحش السب كأ ءةاإلسا كأ باإلصابة
مسألة مف صميـ األخبلؽ ، إال  ىيالجحكد باليبة باألصؿ عدـ نخمص إلى أف طبيعة 

أنيا كالمحصمة النيائية ، أف المشرع العراقي كقبمو المصرم كالفرنسي ، أسبغكا عميو قكة إلزاـ 
ىك كجكب معاممة  بالتزاـ عقدم نص عميو القانكف ، كيعد إخبلال اقانكني ااآلف التزام أصبحت

أك قكؿ يعد جحكدا بحقو ، ، الكاىب بمقتضى الحسنى ، أك أقؿ التقادير عدـ ارتكاب فعؿ 
 كنكرانا لفضمو.

 الثالثالمطمب 
 باليبة نطاق الجحود

نقصد بنطاؽ الجحكد تحديد األفعاؿ التي تعد مف قبيؿ الجحكد ، ككذلؾ األشخاص         
 . إذا ما كقع االعتداء عمييـفي ىبتو الذيف يسمح لمكاىب بالرجكع 

بشكؿ  ، فقد نص البعض منيا ىذه حاالت الجحكدقد اختمفت القكانيف المدنية في ك  
 كثاؿ كالتعداد غير المنحصر ، حصرم ، بينما البعض اآلخر أعطى حاالت عمى سبيؿ الم

خمط بيف االلتزاـ األدبي تجاه شخص الكاىب ، كااللتزاـ القانكني العقدم الذم اآلخر بعضيا 
كمنيـ مف كسع مف نطاؽ الجحكد مكضكعا كأشخاصا كما  عمى المكىكب لو، يفرضو العقد ذاتو 

، في الفرع األكؿ ، كنتناكؿ النطاؽ المكضكعي لمجحكد باليبة سنرل مف خبلؿ ىذا المطمب 
 .شخصي ال كنخصص الفرع الثاني لمنطاؽ 

 الفرع األول 
 باليبة النطاق الموضوعي لمجحود

نقصد بالنطاؽ المكضكعي لمجحكد كؿ ما يشكؿ مكضكعا لمجحكد ، مف حيث أنيا        
، تصدر مف المكىكب لو تجاه الكاىب ، بحيث ، أك سمبية )امتناع( تصرفات ايجابية) أفعاؿ( 

                                                           

(1) Sylvie Dibos-Lacroux, Donations : p 382 0  
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تككف سببا منشئا لقياـ العذر القانكني ، الذم يبيح لمكاىب أف يرجع في ىبتو في حاؿ انعدـ 
المانع ، كىذه التصرفات قد تأخذ الشكؿ المعنكم ، كقد تككف تصرفات مادية تسبب اإليذاء 

 كالضرر المادم ، كعمى التفصيؿ اآلتي :
 الجحود المعنويأوال : 
تجاه الكاىب ، يؤدم ، الجحكد المعنكم : كنعني بو أم تصرؼ مف قبؿ المكىكب لو       

، أك التقميؿ مف قيمة  إلى جرح أك إيذاء مشاعر األخير ، ككؿ ما يندرج تحت مفيكـ اإلىانة
ي ، أك مع كضعو االجتماعالكاىب بما ال يتناسب مع اآلداب العامة المرعية في المجتمع 

، بأف يسبو ، الناس بأف يناؿ مف شيامتو ككرمو أماـ، ، كيمكف أف يتمثؿ بإساءة (ُ)كاالقتصادم 
الفقو اإلسبلمي أك يقذفو ، مما يعد جحكدا مسببا لقياـ العذر لمرجكع في اليبة ، كنتناكؿ ذلؾ في 

 .كالقانكف المدني 
 الجحود المعنوي في الفقو اإلسالمي  – 1
عف أمير المؤمنيف  لقد استدؿ فقياء الشريعة اإلسبلمية في ذلؾ بما كرد في السنة ،        

تؤخر إلى  مف الذنكب تعجؿ عقكبتيا كال ة: ) ثبلث)ص(قاؿ رسكؿ اهلل  )ع(عمي ابف أبي طالب 
كبيذا االسناد قاؿ : قاؿ النبي ) ، (ِ)اآلخرة : عقكؽ الكالديف كالبغي عمى الناس ككفر اإلحساف(

فيأمر بو إلى ، صمى اهلل عميو كالو كسمـ( يؤتى العبد يـك القيامة فيكقؼ بيف يدم اهلل عز كجؿ 
أم عبدم أني قد أنعمت )ف فيقكؿ اهلل : إلى النار كقد قرأت القرآ بي النار فيقكؿ : أم رب أمرت

كأنعمت عمي بكذا ، ذا كشكرتؾ بكذا عميؾ كلـ تشكر نعمتي فيقكؿ : أم رب أنعمت عمي بك
نؾ أ فيقكؿ اهلل تعالى : صدقت عبدم إال، فبل يزاؿ يحصي النعمة كيعدد الشكر ، كشكرتؾ بكذا 

ني قد آلـ تشك قبؿ شكر عبد ال أ أف، ليت عمى نفسي ر مف أجريت لؾ النعمة عمى يديو ، كا 

 .(ّ)(لنعمة أنعمتيا عميو حتى يشكر مف ساقيا مف خمقي إليو 

                                                           

 .ْٖ، مصدر سابؽ ، ص ٌرجكع القضائي في اليبةد. مصطفى أحمد عبد الجكاد حجازم ، أحكاـ ال( ُ)
، مؤسسة أىؿ  ّ، ط ُٕ( محمد بف الحسف الحر العاممي ، كسائؿ الشيعة إلى تحصيؿ مسائؿ الشريعة ، ج (ِ

 .ُِّص البيت إلحياء التراث ، بيركت ، 
 .ُِّص ، المصدر نفسو ( (ّ
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ال يشكر اهلل  ) :)ص(قاؿ مف ألفاظ رسكؿ اهلل أنو الباقر )ع( محمد بف عمي بف الحسيف كعف  
آلو ، يأمر برد  ككجو الداللة في ذلؾ أف الرسكؿ صمى اهلل عميو ك،  (ُ)(مف ال يشكر الناس

الثكاب كمكافأة الكاىب عكضا عما كىب ، فاف لـ يستطع المكىكب لو أف يرد لو ما يعكضو بو 
ف قذفو ، أك سبو فقد أنكر جميؿ إففمو أف يثني عميو بما ىك أىؿ لو مف اإلحساف ، ، عف ىبتو 

 اأم جحدى النعمةفكفر ، األحاديث كالركايات السابقة الكاىب كجحده بره ، كىذا كاضح مف عبارة 
، فإف االعتداء عمى عرض الكاىب بالسب كالقذؼ ، ككتماف الثناء يعد جحكدا مبررا لمرجكع في 

ف لـ يذكر ذ ، فإف نفس الكاىب تطيب بالثناء لؾ بصكرة صريحة في الحديث الشريؼاليبة ، كا 
كع في اليبة مف ، فإف عدـ الثناء يشكؿ سببا معنكيا لمرجعتراؼ بالجميؿ مف قبؿ المكىكب لوكاال

باإلحساف كالمدح كالثناء ، ينبغي لممحسف إليو أف يجازم المحسف  ككيفما كاف،  (ِ)قبؿ الكاىب
زىاءي  قكلو تعالى :ف كاف قميبل كاألصؿ فيو كا  ، ، كأف يعده عظيما كال ينساه كالشكر لو  ) ىىٍؿ جى

) ٍحسىافي ٍحسىاًف ًإالَّ اإٍلً  اإٍلً
ف إ) مف أتى عميو بالمعركؼ فميكافئ بو ف : (صكقكؿ الرسكؿ ) ،  (ّ)

 . (ْ)ف لـ يفعؿ فقد كفر النعمة (، كا  عجز فميثف عميو 

 الجحود المعنوي في القانون المدني – 2
ال يمكف الرجكع عف اليبة بيف األحياء  عمى أنو كىذا ما أشار إليو القانكف الفرنسي       
جرما أك إىانة  إذا أساء معاممتو بإقدامو عمى ما يعد ، منياالحاالت  بعض سبب الجحكد إال فيب

ف كاف ال يعاقب عمييا القانكف مف أقكاؿ ، أك أفعاؿ متمثمة بسكء المعاممة، (ٓ)كبيرة بحقو ، كا 
، أك غير مكتكبة كتشتمؿ عمى اإلىانة رجكع في ىبتو ، سكاء كانت مكتكبةتعطي لمكاىب حؽ ال

دكر ىذه األعماؿ منو أف يككف بكامؿ قكاه العقمية ، ، كتستكجب أف يككف المكىكب لو عند ص
فإف كاف مجنكنا فبل رجكع باليبة لمكاىب ، إضافة إلى دكر السمطة التقديرية لمقاضي ، لمكقكؼ 

                                                           

 .ُّّص ( المصدر نفسو ، (ُ
 .ُِٓاآلثار الناشئة عف الرجكع في اليبة، دار الفكر الجامعي، ص  ( عمي بف محمد بف رمضاف الرشيدم،(ِ
 (.َٔسكرة الرحمف ، اآلية )( (ّ
، مؤسسة دائرة معارؼ الفقو اإلسبلمي ، قـ ،  ُ،  طٕمكسكعة الفقو اإلسبلمي طبقا لمذىب أىؿ البيت، ج ( (ْ

 .ِٖ، ص  ََِٕ
 الفرنسي.( مف القانكف المدني ٓٓٗ) المادة( مف ِالفقرة)( (ٓ
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صادرا مف المكىكب لو ، مع مراعاة عدـ التكسع في تفسير  عقكقاعمى األسباب المسكغة لتككف 
 . (ُ)اإلساءة  كاإلىانة

أك المعنكم ، فقط أكضح في ، فمـ يبيف مظير الجحكد المادم  القانكف المصرم أما      
: أ خاص عذرا مقبكال لمرجكع في اليبة) يعتبر بنكع بالقكؿ عمى أنو: حالة حصكؿ الجحكد الكبير

يككف ىذا  بحيثأقاربو ،  مف أف يخؿ المكىكب لو بما يجب عميو نحك الكاىب أك نحك أحد –

، فإنو سكؼ يشمؿ الكاىب كأقاربو كيجب أف يككف (ِ)را مف جانبو......(اإلخبلؿ جحكدا كبي
كاجب الممقى عمى عاتؽ عذرا مقبكال ، لكف النص في القانكف المصرم يعتريو الغمكض بالنسبة لم

لقانكف المدني الفرنسي ، ا عمى كفؽكاف األحرل بو أف يسير  ؛ ألف المشرع المصرمالمكىكب لو
، أك ءة البالغةككف اإلساتبما يمثؿ الجحكد المعنكم ، كأف  الرجكع لمجحكدالذم حدد حاالت 

يفسر ىذا  فمف باب أكلى أف ،اإلىانة الجسيمة، كبما أف األمر متركؾ لسمطة القاضي التقديرية
، ك إذ يشكؿ الرجكع بسبب الجحكد في ىذا لكي يسد النقص الذم اعتراه؛  بشكؿ كاضحالنص 

 . (ّ)بة لممكىكب لو جحكده جميؿ الكاىب حتى كاف لـ يمحقو ضرر ماالمظير المعنكم لو عقك 
، يشمؿ كؿ ما يمس  المعنكمأما القانكف المدني العراقي فإف الجحكد الغميظ بمظيره       

اإلحساس كالشعكر كالقذؼ كالسب ، ككؿ أنكاع اإلىانة ، كيجب أف يككف خطيرا كىذا ما يمكف 
التي تنص عمى أنو : )  مف القانكف المدني العراقي (ُِٔالمادة )الفقرة )أ( مف أف يفيـ مف 

أف يخؿ المكىكب لو إخبلال خطيرا بما  –يعتبر بنكع خاص سببا مقبكال لمرجكع في اليبة : أ 
، كىك متركؾ  يجب عميو نحك الكاىب ، بحيث يككف ىذا اإلخبلؿ مف جانبو جحكدا غميظا....(

 .لمسمطة التقديرية لقاضي المكضكع
 ثانيا : الجحود المادي

، أم عمؿ يعطي الحؽ لمكاىب د المكىكب لو باليبة مظاىر ماديةقد يتخذ جحك         
، تجاه الفعؿ الذم يصدر مف المكىكب لو : التصرؼ أككع في ىبتو كيراد بالجحكد المادملمرج

، القانكف يعاقب عمييا، حتى لك لـ البالغة مف ضركب اإلساءة االكاىب بحيث يشكؿ فعمو ضرب

                                                           

 . ّّْص ، ، مصدر سابؽ  ( د. بدر جاسـ اليعقكب(ُ
 ( مف القانكف المدني المصرم.َُٓ) المادةالفقرة )أ( مف ( (ِ
 .ُٗٓ( د. إسماعيؿ عبد النبي شاىيف ، مصدر سابؽ ، ص(ّ
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، فبل عبرة (ُ)وبؿ لمجرد أف تككف كافية لتحقؽ الجحكد مما يترتب عميو رجكع الكاىب في ىبت
كمف ثـ في القكانيف ، ، كنبحث ذلؾ في الفقو اإلسبلمي  تعد كذلؾال أك  ،بأنيا تشكؿ جريمة 

 المدنية كعمى التفصيؿ اآلتي :
 الجحود المادي في الفقو اإلسالمي – 1
، كلعؿ القتؿ ىك أبشع أك ما يقكـ مقامو ،يتمثؿ باالعتداءفي حقيقتو ف الجحكد المادم إ  

حؽ  الجحكد عمى اإلطبلؽ، كالتي تتمثؿ باعتداء المكىكب لو عمى أقدساالعتداء ك صكر 
مما يفضي إلى ، ، بفعؿ يتجرأ بو المكىكب لو شرعيبدكف مسكغ ، ، أال كىك حؽ الحياة لمكاىب

، مف الجحكد يعد إف صدر بحؽ الكاىب ال شؾ أنو مف األعماؿ مكت الكاىب عمدا، كىذا النكع 
كقتالو كفر ، كأكؿ لحمو معصية ، ، فسكؽ  فقد كرد عف رسكؿ اهلل )ص( قكلو : ) سباب المؤمف

عمى  ، كجاء أيضا عف رسكؿ اهلل )ص( أنو قاؿ : ) كؿ المسمـ (ِ)كحرمة مالو كحرمة دمو (

بلـ عف كافة كجكه الظمـ ، فقد كرد ، كبكجو عاـ نيي اإلس (ّ)المسمـ حراـ ، دمو كمالو كعرضو(

مما سبؽ ذكره مف كبلـ رسكؿ ،  (ْ)عف رسكؿ اهلل )ص( : ) إياكـ كالظمـ فإنو يخرب قمكبكـ(
بجكاز كجو االستدالؿ ك ، الرحمة )ص( يتبيف لنا حرمة ايذاء المسمـ بأم نكع مف أنكاع األذل 

ر محـر شرعا مف كبلـ رسكؿ اهلل )ص( ىك أم هأف ما ذكرنا:  الرجكع لمجحكد المادم بما يمي
أف األفعاؿ السابقة مف قتؿ ، أك إيذاء عمى النفس ، أك  سكاء القتؿ كما دكنو ، أضؼ إلى ذلؾ 

ىب اعتداء عمى الماؿ ىك محـر شرعا بالقطع كاليقيف ، كمف باب أكلى إف صدر بحؽ الكا
أف االسبلـ لـ يربط بيف االفعاؿ المحرمة شرعا محسف ؛ ألنو صاحب فضؿ كجميؿ ، كأخيرا ال

 كبيف الجحكد.

                                                           

 .َُِ، مصدر سابؽ ، ص ٓ( د .عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم ،الكسيط في شرح القانكف المدني ،المجمد (ُ
، مكتبة دار المجتبى ، بيركت ، الحديث  ُ، ط  ِ -ُفي ، ج امحمد بف يعقكب الكميني ، أصكؿ الك( (ِ

 .ِّٓ، ص  ِٕٗٔ
( محمد بف يزيد القزكيني )ابف ماجو( ، سنف ابف ماجو ، المجمد الثالث ، دار المعرفة ، بيركت ، دكف سنة (ّ

 .َُٔ، ص  ّّّٗطبع ، الحديث 
، مؤسسة آؿ البيت إلحياء  ُ، ط ِ، مشكاة األنكار في غرر األخبار ، ج  ( عمي بف الحسف الطبرسي(ْ

 ِّٗ، ص  ُُِٖالحديث ،  ُِّْالتراث ، قـ ، 
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مف المكىكب لو ا صادرا إنكار كعميو نخمص إلى أف أم عمؿ محـر شرعا فيك يعد 
  .حسافلما قدمو لو مف البر كاإل، لمكاىب 

 الجحود المادي في القانون المدني – 2

 تداء ، إذ بيف أف مف حاالت الجحكد اعبالجحكد المادم  (ُ)لقد أخذ القانكف الفرنسي     

يجب أف تتكفر النية الجرمية لدل المكىكب لو ، ف ، (ِ)المكىكب لو عمى حياة الكاىب
التي يقكـ بيا  ، عند ارتكاب الفعؿ سكاء كاف جناية ، أـ جنحة ، أما في ما عدا ذلؾ مف األفعاؿ

فبل تشكؿ ، كدكف قصد كعدـ مراعاة األنظمة كالقكانيف ، أك قمة احتراز ، المكىكب لو عف إىماؿ 
عذرا لمرجكع في اليبة ، كمثؿ ذلؾ القتؿ دكف تكفر نية القتؿ بسبب اإلىماؿ ، أك الضرب الذم 

القتؿ لتحقؽ الجريمة القصدية يكجب تكفر نية ، لذلؾ فإف الفقو ،  يؤدم إلى الكفاة بدكف نية القتؿ
 المبررة لمرجكع ، كما اشترط أف تككف ىذه الجريمة كاقعة عمى شخص الكاىب ، أك مالو ، أك

 محاالتل بتفحصناك  ، لمكاىب مييف بفعؿ بالقياـ لو المكىكب يقكـ عندما ةاليب فتنقض ، (ّ)شرفو
 تبٌيفي القانكف مكادفي ف،  الكاىب بحياة المساسمنيا  أكؿ كسبب نجد لمجحكد، المككنة الثبلث
ـ ثرأ إلحداث،  لو لممكىكب الجنائي القصد بكضكح  كعميو الكاىب، حياة تيديد في تمثؿي،  ميجرى

 الحياة الكاىب يفارؽ فأ يشترط ال نوأ م، أ الفعؿ مف المرجكة النتيجة تتحقؽ فأ حتى يشترط ال
 يشترط كال الجحكد، شرط لتككيف كافية تعد،  الفعؿ مبلبسات في كالشركع القصد مجرد بؿ ،
بؿ يكفي صدكر الفعؿ منو  المدنية الدعكل في الجحكد يثبت لكي،  جنائيا ادانتو تتـ فأ يضاأ

 .(ْ)فقط
لكي يككف معيارا ، غـ مف أنو لـ يحدد حاالت الجحكد أما القانكف المصرم فعمى الر        

مثؿ مف األعماؿ التي تحقؽ الجحكد  يعدإال أنو  ،مرنا يشمؿ كؿ ما يستحدث بالمستقبؿ 
كقاضي المكضكع ىك الذم يقرر كيحدد مف ىـ  ،حد أقاربوأأك  ،االعتداء عمى حياة الكاىب

                                                           

 ( مف القانكف المدني الفرنسي.ٓٓٗالمادة )( (ُ
، ص َُُِ، العقكد المسماة ، عقد اليبة ، ُُ( د. إلياس ناصيؼ ،  مكسكعة العقكد المدنية كالتجارية ، ج (ِ

ّٖٕ. 
 .َْٕمصدر سابؽ ، ص ، نادر عبد العزيز الشافي ،عقد اليبة نقبل عف : ( (ّ

(4) Coin – delisle, DONATION ET TESTAMENTS, nouvels édition paris 1855, p 
281. 
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نو يكفي ألو ارتدت عمى الكاىب نفسو ، كما األقارب الذيف إذا تعرضكا إلى إساءة مف المكىكب 
مف قبؿ المكىكب  ة،بالغ إساءةأف تككف ىنالؾ  ،القانكف المصرم طبقا لنصكصلتحقؽ الجحكد 
 العقكبات ،قانكف في  ذه اإلساءة مما يعاقب عميودكف أف يشترط أف تككف ى، لو تجاه الكاىب 

أك أحد أقاربو ،أك قتؿ الكاىب ،فيما لك تسبب  المكىكب لو في جرح ، كعمى العكس مف ذلؾ 
فبل يتحقؽ الجحكد  اإلساءةخطٍا ال عمد، أك استعماال لحقو في الدفاع الشرعي دكف قصد 

 .         (ُ)المكجب لمرجكع

قانكف كسبب لمرجكع مف ال، العراقي قد أخذ بالجحكد المادم المدني في حيف أف القانكف       
، كيتمثؿ بارتكاب المكىكب لو جريمة اتجاه الكاىب ، بتحقؽ القصد الجنائي ، سكاء الفرنسي 

ف لـ يعاقب عمييا قانكف  أككانت جناية أـ جنحة ،  بأم إساءة تحقؽ الجحكد الغميظ ، كا 
 .العقكبات 

 الفرع الثاني
 باليبة النطاق الشخصي لمجحود

لمجحكد األفراد الذيف تعرضكا لمجحكد مف قبؿ المكىكب لو بالنطاؽ الشخصي  نقصد      
منطاؽ الشخصي لمجحكد ، إذ اختمفت التشريعات المدنية لالفرع كعميو فسنخصص ىذا ، الجاحد 

أم ، فمنيا ما ذىب لحصر النطاؽ بالكاىب نفسو ، ليذا النطاؽ  فيما بينيا بيف مكسع كمضيؽ 
ينصب الجحكد عمى نفس الكاىب حصرا ، كمنيا ما ذىب لمتكسعة في النطاؽ الشخصي  أف

 ليشمؿ أقرباء الكاىب كعمى التفصيؿ اآلتي : 
 لضيقاالتجاه ا: أوال 

 مف التشريع العراقي كالفرنسي كعمى التفصيؿ اآلتي :  كيمثؿ ىذا االتجاه كؿي 
 القانون المدني العراقي - 1
يعتبر بنكع خاص سببان مقبكالن  ىذا السبب بالقكؿ: )عمى نص المشرع العراقي لقد      

أف يخؿ المكىكب لو إخبلال خطيران بما يجب عميو نحك الكاىب، بحيث  -لمرجكع في اليبة: أ 
فإذا ما صدر مف المكىكب لو ما يدؿ عمى ،  (ِ)يككف ىذا اإلخبلؿ مف جانبو جحكدان غميظان... (

                                                           

 .ََِمصدر سابؽ ، ص  الكسيط في شرح القانكف المدني ، ( د. عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم ،(ُ
 مف القانكف المدني العراقي. (ُِٔ) المادةالفقرة )أ( مف   (ِ)
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جاز لمكاىب طمب الرجكع ، كليس مف الضركرة ، الجحكد ، كأف ارتكب جريمة ال عذر لو فييا 
بؿ يشمؿ ما يمس الشعكر كاإلحساس  -كما سبؽ بيانو  –أف يقع ىذا الجحكد بصكرة مادية 

كتقدير ذلؾ ،  عمييا القانكفكاإلىانة كالسب ، كما ال يشترط أف يككف الجحكد جريمة يعاقب 
، كىذه المادة تشترط أف يككف إخبلؿ المكىكب لو تجاه الكاىب فقط  (ُ) متركؾ لقاضي المكضكع

عمى كفؽ ما ذىب إليو المشرع ، كما تشترط أف يككف اإلخبلؿ خطيران ، كاإلخبلؿ المقصكد 
األدبي كليس العقدم ؛ ألف األخير خصص لو  اإلخبلؿ ىككما يفيـ مف النص ، ك  العراقي

 :ما يميكيبلحظ عمى ىذا النص ، دة السابقةالمشرع العراقي فقرة أخرل ضمف نص الما
كالمقصكد باإلخبلؿ ىنا ( ، أف يخؿ المكىكب لو ....): عمىالمشرع  نص المالحظة األولى :
ىؿ ىذا كالتساؤؿ الذم يثار ىنا ، عرفا نكرانا لجميؿ الكاىب ، كالذم يعدىك اإلخبلؿ األدبي
 ؟أنو التزاـ نص عميو المشرع  أكناشئ عف العقد ، 

، ىي الجنحة صعكدا أمعياره كما المقصكد بالغمظة ؟ ما ك الجحكد الغميظ  ما :الثانية  المالحظة
 أـ الجنايات التي قد يرتكبيا المكىكب لو ، أـ ما دكف الجنحة مما يخؿ باآلداب كاألخبلؽ؟ 

ميمة  يسيؿ، مما  في غاية المركنة إال أف نقكؿ أنو ال يسعنا أماـ ىذا النص     
كيحدد حاالت ، أف يعدد، فكاف األحرل بالمشرع كيفتح باب االجتياد عمى مصراعيوالقضاء، 
، الذم قد تضيع بسببو حقكؽ المفيكـ، أك عمى أقؿ التقديرات ، تحديد اإلطار العاـ ليذا لمجحكد

)....كليس في القانكف الفقو المصرم ىذا النص بالقكؿ: المتخاصميف، كقد انتقد جانب مف
عمى كؿ  كيعد، يدكاحتياجو إلى التحد، ينافس ىذا النص في افتقاره إلى الدقة  لكضعي نصا

، مثبل نادرا اللتزاـ غير محدد في مكضكعو ، كفي األشخاص الدائنيف فيو ، كليس مف شأف حاؿ
 . (ِ)ذلؾ أف يعيف عمى استقرار المعامبلت(

إال بتكافر السبب ، فقد أشار لعدـ جكاز الرجكع  كأما عف مكقؼ القضاء العراقي      
المقبكؿ ، كما بيف أف مف االسباب المقبكلة االخبلؿ الخطير الذم يعد جحكدا تجاه الكاىب ، 

 - -ِ ا لـ يكجد سبب مقبكؿ ليذا الرجكعم ةال يجكز لمكاىب الرجكع عف ىب - ُبالقكؿ :)كذلؾ 

                                                           

 . ْٖ-ْٕد. حسف عمي الذنكف ، شرح القانكف المدني العراقي ، العقكد المسماة ، مصدر سابؽ ، ص   (ُ)
 .ُٕٔد. محمكد جماؿ الديف زكي ، مصدر سابؽ ، ص ( (ِ
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مكىكب لو إخبلال خطيرا بما يجب عميو نحك ف مف األسباب المقبكلة لمرجكع ، إخبلؿ الإ
 . (ُ)الكاىب(

 القانون المدني الفرنسي  - 2
ىذه األفعاؿ ؛ ألف األصؿ فيو ىك عدـ جكاز الرجكع في  (ِ)لقد حصر القانكف المدني الفرنسي   

 اليبة ، كىي:
 إساءة المكىكب لو لمكاىب إساءة جسيمة.  -ب                 االعتداء عمى حياة الكاىب -أ 
 إذا امتنع عف اإلنفاؽ عميو. -ث         أك إىانة جسيمة، إذا ارتكب نحكه جريمة جسمية  -ت 

     
كالقضاء الفرنسي أيضا المبادئ التالية بخصكص عذر  (ّ)يقرر القانكف المدني الفرنسيك  

 الجحكد:
أم ال تنفسخ اليبة بقكة :  ال يقع من تمقاء نفسو إطالقا المبدأ األول : الرجوع لسبب الجحود -

كىذا ما يؤكده القضاء الفرنسي حيث قضت محكمة النقض الفرنسية في قرارىا الصادر ، القانكف 
ممكية بخصكص قضية متعمقة بعقد ىبة حيث كىب السيد ) أ ( لزكجتو (  َُِٕ/ ِ/ِِ) في

ذا تأخرت ا  ك ، كصيانة كضرائب مف مصاريؼ ، و ف تتكفؿ بكؿ األعباء المتعمقة بأسكف بشرط 
لى شرط إ ىذا باإلضافة، اليبة تمقائيان عف تسديد أم مف المستمزمات في غضكف شير تمغى 

كبعد سنكات مف ، ف تتنازؿ عف نصؼ الممكية البنتو أنو في حالة كفاتو يجب عمييا أ، خر آ
مف تأريخ اخبلؿ المكىكب ليا بشركط ، اليبة مباشرة كتمقائيان  بإلغاءطالبت البنت ، ب كفاة األ
ال يقع  ،ف تقرير الغاء اليبةأ عمى أساس، رفضت ذلؾ ، ف محكمة االستئناؼ أال ، إاليبة 

                                                           

سناء جكاد السبلمي ، ، مشار لو : ( ُْٓٗ/ٔ/ُّ، في ) َُْٓ،ح ٕٖٗ رقـ  ، محكمة التمييز  قرار  (ُ)
 ُِٕص  َُِِدعكل اليبة في القانكف المدني العراقي ، دكف عدد طبعة ، مكتبة صباح ، بغداد ، 

 ( مف القانكف المدني الفرنسي.ٓٓٗ) المادة  (ِ)
(3) La révocation pour cause d’inexécution conditions ou pour cause d’ingratitude 
n’aura jamais lieu de plein droit  
بسبب العقكؽ ال  اليبة بسبب عدـ تنفيذ الشركط أك) أف الرجكع عف  :( مف القانكف المدني الفرنسئٓٗالمادة ) 

                                                                                              (.يحصؿ حكما
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ككاف األساس القانكني لحكـ محكمة االستئناؼ ، كىذا ما ايدتو محكمة النقض الفرنسية ، تمقائيان 
 .(ُ)انكف المدني الفرنسيمف الق (ٔٓٗ)ة ىك نص الماد

: ي تعّد جحود وجسامتيا إلى القضاء المبدأ الثاني : يترك أمر تقدير طبيعة ىذه األفعال الت  -
كاف تقصير األبناء نحك أنو ، (  ََِٕ/ُ/ُٖ ) بيف  القانكف الفرنسي في قرار صادر في إذ
تقديرية لمقضاة تمكنيـ مف اعفاء  ف ىناؾ سمطةأال إ ،بالتزاـ عقدم باء عقكقان كجحكدان كاخبلالن اآل

 . (ِ)األبناء مف ىذه االلتزامات
إف :  المبدأ الثالث : الذي يستطيع رفع دعوى الرجوع في ىذه الحالة ىو الواىب نفسو  -

لدائنيو حؽ رفع الدعكل غير  كليس،  ىك الكاىب نفسو لمجحكدالذم يستطيع رفع دعكل الرجكع 
 دعكل الرجكع لمجحكدكىذا ما ذىب اليو القضاء الفرنسي  عمى شخصية المباشرة بإسـ مدينيـ.  
 دعكل الرجكع لمجحكدف رفع أكدت محكمة النقض الفرنسية أ إذ قرار لو ،كبيف االستثناء فييا في 

 .(ّ)ف تكفي بعدىا يمكف لكرثتو مكاصمة الدعكلا  ك ، ال مف الكاىب نفسو إال يككف 
المشرع إف :  المتعمقة بالجحود تؤسس عمى االعتبار الشخصيالمبدأ الرابع : أن الدعوى  -

كرثة الكاىب ال يجيز ليـ رفع الدعكل ابتداء، إال في حالة ما إذا مات ما يتعمؽ بالفرنسي في 
، كال جداؿ في أنيـ (ْ)الكاىب في السنة التي كقعت فييا الجريمة عميو، أك اكتشفت ىذه الجريمة

 إلى برفعيامكرثيـ أف قاـ الرجكع بسبب الجحكد ، التي سبؽ ليستطيعكف االستمرار في دعكل 
 ،منزؿ لخميميا  بيبةسيدة مو حيث قامت كاكد ىذا المبدأ القضاء الفرنسي في احكا،  القضاء

أعبله دعكل  ةكبعد ثبلث سنكات رفع أبناء السيدالذم بدكره بدأ بالتصرؼ بالتكابع البلحقة لممنزؿ 

                                                           

(1) Cour de cassation , Chambre civil ,du 22 février 2017 , N 15 – 18057. منشكر عمى
https://www.doctrine.fr/الرابط                                                                       :  

َُِٗ/َُ/ّتأريخ الزيارة:  
(2) Cour de cassation , Chambre Civil 1 , du 18 janvier , 2007 , N 06 – 10833. منشكر
https://www.doctrine.fr/الرابط:                                                                   عمى 

َُِٗ/َُ/ّتأريخ الزيارة :    
(3) Cour de cassation , Chambre Civil 1 , du 8 janvier , 1991 , N 89 – 12384.  
https://www.doctrine.fr/ منشكر عمى الرابط :                                                          

                                                                                َُِٗ/َُ/ّتأريخ الزيارة : 
 ( مف القانكف المدني الفرنسي.ٕٓٗالمادة ) (ْ)

https://www.doctrine.fr/الرابط
https://www.doctrine.fr/الرابط
https://www.doctrine.fr/على
https://www.doctrine.fr/
https://www.doctrine.fr/
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،  مكرثتيـرجكع في اليبة رفضت المحكمة الطمب عمى اعتبار اف الدعكل لـ تحرؾ مف قبؿ 
كىذا يعد منافيان لما جاء في ، مف الكفاة ، بعد ثبلث سنكات  نيـ قامكا بتحريؾ الدعكل ابتداءأك 

 . (ُ)ىذا المبدأ 
  لسبب جحود المبدأ الخامس : إن اليبات الحاصمة بخصوص الزواج ، ال يمكن الرجوع فييا -

صادر كفؽ قرار ، اتجو القضاء الفرنسي في ىذا المبدأ لقد  : (ِ)جميل الواىب مطمقا
كبيف ، بضـ منزؿ معد لمسكف كذمة مشتركة لمزكاج القائـ بينيا إحدل السيدات قامت  إذعنو، 

طمبت السيدة الرجكع في ، كنطؽ بحكـ الطبلؽ ، ىذا الزكاج لمزكاؿ  كصؿكبعدما زكجيا ، 
فصمت محكمة النقض بطمبيا كقررت عدـ جكاز الرجكع ، فو عقد ىبة يتصرفيا عمى أساس تكي

 . (ّ)كتأثرىا بحكـ الطبلؽ ككف اليبات الحاصمة بخصكص الزكاج ال يمكف الرجكع فييا، باليبة 
الفقو القانكني ، ىك عبارة عف عقكبة  في إف أساس ىذا الرجكع لمجحكد بحسب رأم    

مدنية، أك عقكبة خاصة ، أم أف أساسيا فكرة الجزاء ، كال عبرة ىنا بحسب رأم القكانيف المدنية 
، بدرجة الضرر، بؿ يمكف إيقاع ىذه العقكبة دكف كجكد ضرر ما، بؿ بمجرد كقكع ما يشكؿ 

 .   ( ْ)الجحكد
قاع الجزاء عمى المكىكب لو ، العاؽ بحرمانو أم أف القانكف يخكؿ الكاىب سمطة إي   

مف اليبة ، ىذا الحرماف في حقيقتو ، يعد عقكبة ، كلكنيا عقكبة مدنية ، يستفيد منيا الكاىب كال 
ينظر فييا إلى المساكاة ، بيف الجزاء كالضرر بؿ كيمكف إيقاعيا بالمكىكب لو ، كلك انتفى 

 .(ٓ)الضرر

                                                           

(1) Cour de cassation , Chambre Civil 1 , du 6 julllet, 2016, N 15 – 16323. منشكر عمى
/https://www.doctrine.fr                   َُِٗ/َُ/ّتأريخ الزيارة :                                    
( 2 ) Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour 
caused’ingratitude   ( ( مف القانكف المدني الفرنسي :)ال يمكف الرجكع عف اليبات بمناسبة ٗٓٗالمادة

العقكؽ(بسبب الزكاج         
(3) Cour de cassation , Chambre Civil 1 , du 28 mai , 2014, N 13 – 17618. : منشور على الرابط 

2/01/1109تأريخ الزيارة :  https://www.doctrine.fr/ 

 .ِٗٓد. إسماعيؿ عبد النبي شاىيف ، مصدر سابؽ ، ص   (ْ)
، مطبعة نيضة مصر ، القاىرة ،  ُد. أكثـ أميف الخكلي ، العقكد المدنية ، الصمح كاليبة كالككالة ، ط( (ٓ

 . ُْٕ، ص ُٕٓٗ

https://www.doctrine.fr/
https://www.doctrine.fr/
https://www.doctrine.fr/
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 الواسعاالتجاه ثانيا : 
لجحكد مف أعذار الرجكع التي نص فا ،كيمثؿ ىذا االتجاه القانكف المدني المصرم  

أك ،بالقكؿ: ) أف يخؿ المكىكب لو بما يجب عميو نحك الكاىب ( ُ)عمييا القانكف المدني المصرم
أف ، يككف ىذا اإلخبلؿ جحكدا كبيرا مف جانبو( ، كالمبلحظ عمى ىذا النص  ،إذنحك أحد أقاربو 

بحيث يشمؿ كذلؾ إخبلؿ المكىكب لو المصرم يكسع مف دائرة اإلخبلؿ تجاه الكاىب ، المشرع 
الفقو المصرم إلى ب كليس تجاه الكاىب فقط ، كيذى، الكاىب  (ِ)بما يجب عميو نحك أحد أقارب

، ك يبلحظ بأف النص المصرم ليس  (ّ) كجكب التكسع في مفيكـ األقارب ليشمؿ الزكج كالزكجة

كيختمؼ  (ْ)إذ أف األخير قد عدىما كيانا كاحدا  كما ىك عميو الحاؿ في القانكف المدني العراقي
  عنو بما يأتي:

لـ يفرد المشرع المصرم لئلخبلؿ العقدم فقرة خاصة بو ؛ ألنو عمى ما يبدك ترؾ ذلؾ  - ُ
 القكاعد العامة تستغرقو.ف أل؛لمقكاعد العامة كىك اتجاه صحيح 

بؿ كسع مف ، لـ يحصر المشرع المصرم األفعاؿ التي تشكؿ اإلخبلؿ بشخص الكاىب  - ِ
الفقو المصرم إلى أف المعيار في  رأمذىب  ك ، في قادـ البحث دائرتيا بصكرة منتقدة كما سنرل

خركج عف ما في عدـ إتياف المكىكب لو بتصرؼ مف شأنو اإلخبلؿ بالجميؿ كال، ىنا يتمثؿ 

                                                           

 مصرم.المدني مف القانكف ال( َُٓ)المادة الفقرة )أ( مف  (ُ)
عمى أنو:) أسرة الشخص تتككف مف ذكم قرباه ، كيعتبر مف  مصرم( مف القانكف المدني الّٖ) المادةصت ن ((ِ

 -ُ)  : ( مف القانكف المدني العراقي عمى أنوّٗ) المادةذكم القربى مف يجمعيـ أصؿ مشترؾ (، كما نصت 
بيف األصكؿ كالفركع ، كقرابة الحكاشي ىي الرابطة ما بيف أشخاص يجمعيـ أصؿ  القرابة المباشرة ىي الصمة ما

كيراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كؿ فرع درجة  -ِ -مشترؾ ، دكف أف يككف أحدىـ فرعا لآلخر
فرع عند الصعكد لؤلصؿ، بخركج ىذا األصؿ ، كعند حساب درجة قرابة الحكاشي تعد الدرجات صعكدا مف ال

 - ّ –=لؤلصؿ المشترؾ، ثـ نزكال منو إلى الفرع اآلخر ككؿ فرع يعتبر درجة دكف أف يحتسب األصؿ المشترؾ
 كأقارب أحد الزكجيف يعتبركف في نفس القرابة كالدرجة بالنسبة لمزكج اآلخر( .

، ك أشرؼ أحمد ََِ، ص ّ، مصدر سابؽ، ىامش ٓد. عبدالرزاؽ السنيكرم ، الكسيط ، مجمد  (ّ)
، دار العدالة  ُعبدالكىاب ك إبراىيـ سيد أحمد ، عقد اليبة في ضكء آراء الفقياء كالتشريع كأحكاـ القضاء ، ط

 .ّٗ، ص  َُِٖلمنشر كالتكزيع ، القاىرة ، 
 مف القانكف المدني العراقي. ّٗ( مف المادة ّينظر : الفقرة )( (ْ
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، كمصطمح الجحكد الكبير ىنا يقابؿ مصطمح الجحكد (ُ)يقتضيو الكاجب تجاه الكاىب كأقاربو
 الغميظ في القانكف المدني العراقي ، كمصطمح العقكؽ في القانكف المدني الفرنسي.

نما تركو ( ِ)منضبطان لمجحكد ، كال صكران محددة لو لـ يضع المشرع المصرم معيارا - ّ  ، كا 
  . (ّ)مرنان تحت سمطة القاضي التقديرية ، ككصفو فقط بالجحكد الكبير

، مثاال لمجحكد الكبير ىك : )  مدني المصرمكرد في األعماؿ التحضيرية لمقانكف ال كقد
أف يصدر مف المكىكب لو ما يدؿ عمى جحكد كبير نحك الكاىب ، أك نحك أحد مف أقاربو ،  -أ

كفي ىذا الصدد مف عدـ التحديد  ،( ْ)كأف يرتكب جريمة ال عذر لو فييا ضد أحد مف ىؤالء...(
عف  امكقؼ المشرع المصرم مختمف كفيككالحصر كالذم استمده المشرع المصرم مف القانكف األلماني ،  

المشرع الفرنسي ، الذم حدد عمى سبيؿ الحصر الحاالت التي باإلمكاف عدىا جحكدا مف المكىكب لو تجاه 
ؼ الفقو القانكني كيبلحظ  ىنا اختبل ، قصرىا عمى شخص الكاىب  الكاىب ، كما أف المشرع الفرنسي

، كما أف النص المصرم يختمؼ عف  لمسمؾ المشرع المصرم (ٔ)كمعارض،  (ٓ)المصرم بيف مؤيد
عف النص العراقي ، إذ أنو يكسع مف دائرة اإلخبلؿ تجاه الكاىب ليشمؿ أقارب الكاىب مضافا 

أف  حيث لمكاىب نفسو ، فيككف بذلؾ أكسع  نطاقاى مف النص العراقي ، دكف تحديد لدرجة القرابة

                                                           

 .َِّد. جماؿ الديف طو العاقؿ ، عقد اليبة ، بيف الفقو اإلسبلمي كالقانكف المدني ، مصدر سابؽ ، ص(ُ) 
 .َٖد. مصطفى أحمد عبدالجكاد حجازم ، مصدر سابؽ ، ص   (ِ)
د. إسماعيؿ عبد  ذكره ، ( مف  القانكف المدني األلماني ، كما سبؽَّٓالنص المصرم مأخكذ عف المادة ) (ّ)

 .َٗٓالنبي شاىيف ، مصدر سابؽ ، ص 
 .ُِٗ، العقكد المسماة ، مطابع مدككر ، القاىرة ، ص  ْ، ج لمقانكف المدني  ينظر األعماؿ التحضيرية   (ْ)
 حيثاالتجاه الفقيي المؤيد لتكسعة نطاؽ اإلخبلؿ: العبلمة السنيكرم يؤيد مسمؾ المشرع المصرم  في ذلؾ  (ٓ)

يطالب بتكسعة نطاؽ ىذا اإلخبلؿ بالقكؿ : كيجب التكسع في تفسير لفظ األقارب ، ليشمؿ الزكج كالزكجة كما 
يقكؿ في الكسيط : )كلـ يكف ىناؾ محؿ لحصر األعماؿ التي تنطكم عمى الجحكد الكبير مف جانب المكىكب لو 

الفرنسي الذم حصر ىذه األعماؿ ؛ ألف في تقنيف يجعؿ األصؿ جكاز الرجكع في اليبة، كىذا بخبلؼ القانكف 
،  مصدر سابؽ ،  ٓد. عبدالرزاؽ السنيكرم ، الكسيط ، مجمد : األصؿ فيو ىك عدـ الرجكع في اليبة( يينظر 

 . َُِ، ص  ِ، ككذلؾ ىامش  ََِص  ّىامش 
ىيف ، كد. إسماعيؿ عبدالنبي شا ُٖ، ص جازم، مصدر سابؽ كىـ كؿ مف: مصطفى أحمد عبدالجكاد ح  (ٔ)
 َٗٓد. إسماعيؿ عبد النبي شاىيف ، مصدر سابؽ ، ص : ىيف كأغمب الفقو المصرم عمى ىذا الرأم يينظر شا

 كما بعدىا.
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في ىذه الحالة أشبو ما يككف  الرجكعإف  ،( ُ)المكضكعتحديد األقارب ىك مف اختصاص قاضي 
نما يمس حقكؽ المكىكب لو فقط  جزاء لنكراف جميؿ الكاىب ، كال يككف لو أثر بالنسبة لمغير ، كا 
، كيؤدم السترداد المكىكب ، إف لـ يكف ىناؾ مانع ، كما أف الرجكع لمجحكد يسرم عمى جميع 

الرسمية ؛ ألف أحكاـ الرجكع مف األحكاـ المكضكعية لعقد  أنكاع اليبات ، سكاء الرسمية ، كغير
 .(ِ)اليبة ، كلذلؾ فإنيا تسرم عمى جميع أنكاع اليبات المباشرة ، كغير المباشرة

مف  الجحكد إف أردنا قياسو ، عمى أنو قكؿ ، أك فعؿ يسبب لمكاىب نكعيبلحظ أف ا ك
األذل ، فالحقيقة أف الجحكد يجب أف يشمؿ األقرباء ، إال أف المشكمة ىنا ىي تكسع دائرة 
األقرباء ، إذ قد يعد البعيد قريبا أحيانا ، مما يجعؿ المكىكب لو تحت رحمة ىذا الضابط 

 زكجة الكاىبأسرة الكاىب كىـ كالمعيار المرف ، عميو فإننا نقترح أف يككف شامبل فقط ألفراد 
 مع أمو كأبيو.ده ، كأكال

كالقانكف ، مجحكد في القانكف المدني الفرنسينخمص إلى أف النطاؽ الشخصي ل    
يشمؿ أقارب بينما في القانكف المدني المصرم  ،، يتعمؽ بشخص الكاىب فقطالمدني العراقي
مكجو ، كالجحكد النستطيع أف نسميو الجحكد المباشر ، فالجحكد المكجو لمكاىبالكاىب أيضا

، كنرل اف اتجاه القانكف المدني العراقي ألحد أقارب الكاىب نستطيع أف نسميو ) الجحكد المرتد(
كالفرنسي افضؿ مف اتجاه القانكف المدني المصرم كذلؾ الف الجحكد ذك صفة شخصية يصدر 

 َمف المكىكب لو اتجاه الكاىب فقط 
 
 
 
 

                                                           

 .َُِ، مصدر سابؽ ، ص  ٓد. عبدالرزاؽ السنيكرم ، الكسيط ، مجمد   (ُ)
اليبة التي يكتسب : ىي  اليبة المباشرة -أ مف تقسيمات عقد اليبة المختمفة الرسمية كغير الرسمية كمنيا : ( (ِ
 ، إذ ينتقؿ إليو ىذا الحؽ مباشرةرعبخصيا دكف مقابؿ عمى سبيؿ التش ك حقا، ألمكىكب لو بمقتضاىا حقا عينياا

اليبة غير المباشرة: اليبة في ذمة الغير، كمفادىا أف ييب اإلنساف شيئا مكجكدان عند  -ب  - مف الكاىب
عبدالرزاؽ  ، د. ك الكديعة، أك العارية، أك الٌديف أك غير ذلؾالمكىكب لو قبؿ اليبة، سكاء كاف بيده عمى نح

 .ٖٕ، مصدر سابؽ، ص  ٓالكسيط ، ج السنيكرم، 
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 المبحث الثاني
 صيل الجحود باليبةأت

، خصكصا في مف الناحية التأريخية أكالال بد لنا مف معرفة أصؿ الجحكد باليبة 
ريخي يبيف أإذ أف التأصيؿ التأحكامو، بياف التي تعرضت لتنظيمو ك  ،الحضارات كالشرائع القديمة

سبلمي ، لبياف في الفقو اإل الجحكد ريخي، كمف ثـ تأصيؿ أالجحكد كامتداده التلنا عمؽ مفيكـ 
أك  الفقو االسبلمي الجحكد يعدكىؿ مدل تطابؽ القانكف المدني، مع مكقؼ الفقو االسبلمي، 

مف جانب ثالث  ؟ شرطا لمرجكع في اليبة أـ الالمقررة في القكانيف المدنية غيره مف األسباب 
نحاكؿ  لمقارنة، كالقكانيف ا القانكف العراقي، ك سنتناكؿ التأصيؿ القانكني لمجحكد في اليبة في

أـ أنو قدـ تحكيرا بيف  ؟عمى خطى الفقو االسبلميالعراقي القانكف المدني  سارىؿ استيضاح 
؟ بناء عمى ما سبؽ مف جانب آخر كقكاعد القانكف المدني مف جانب ،قكاعد الفقو االسبلمي 

جحكد لم فإننا سنقسـ المبحث عمى ثبلثة مطالب، نخصص المطمب األكؿ لمتأصيؿ التأريخي
، بينما نعقد المطمب في الفقو اإلسبلمي لجحكد باليبة االمطمب الثاني لتأصيؿ نعقد باليبة، ك 

 الثالث لمتأصيؿ القانكني لمجحكد باليبة .
 المطمب األول

 التأصيل التأريخي لمجحود باليبة
كامتداده عبر التاريخ ، ريخية لمفيكـ الجحكد باليبة، أكر التىذا المطمب لبحث الجذ نعقد

كىي  القديمةالسماكية ريخي لمجحكد بداية في الشرائع أيو فإننا سنتناكؿ بحث الجانب التكعم
لفرع ابينما نعقد ، ، كىذا ما نخصص لو الفرع األكؿ مف ىذا المطمب  كالقبطية الييكديةالشرائع 
ببلد الرافديف كنختار منيا حضارات  كنختار منيالمحضارات القديمة  لمشرائع الكضعية الثاني

لمدراسة  كنختار منيا مدكنة جكستنياف أنمكذجا الحضارة الركمانية ك، أنمكذجا  شريعة حمكرابي
 .كالبحث

 الفرع األول
 القديمة السماويةالجحود باليبة في الشرائع 

، كنختار القديمة نتناكؿ في ىذا الفرع دراسة مفيكـ الجحكد في بعض الشرائع السماكية 
 كعمى التفصيؿ اآلتي :  المسيحية )القبطية(، كالشريعة  الييكديةمنيا كؿ مف الشريعة 
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 الييوديةأوال : الجحود باليبة في الشريعة 
، العديد مف أحكاـ عقد اليبة، إال أننا سنتناكؿ ىنا الحاالت  الييكديةلقد نظمت الشريعة 

كاآلثار المترتبة عميو، كمف خبلؿ ما اطمعنا عميو التي تتعمؽ ببحثنا، أال كىك الجحكد باليبة، 
سببا ،  الييكديةبيذا الخصكص، بإالمكاف تحديد حالتيف مف الحاالت التي جعمتيا الشريعة 

مف قبؿ المكىكب لو تجاه الكاىب، إال أنيما يعداف  رلمجحكد الصاد، اليبةفي لمرجكع 
، إال بصكرة غير تحديداإذ أنو غير مكجو لشخص الكاىب  -صحت التسمية لك  –جحكدا)عاما( 

، كلكنو كقياسا عمى ما يذىب لو القانكف المدني في بعض الحاالت ، مف أف الجحكد قد مباشرة 
ينشأ عف أم سمكؾ يصدر مف المكىكب لو تجاه الكاىب ، بإالمكاف أف يعد جحكدا لمكاىب إف 

فيستطيع مف خبللو أف يعده جحكدا مكجو نكم ، تسبب لو بأم نكع مف الضرر المادم أك المع
،  ؛ ألنو بالمحصمة النيائية سيتسبب لو بأذل مف نكع مامف الناحية العممية عمى األقؿ، ضده 

 : كالحاالت ىي عمى التفصيؿ اآلتي
 انتياك حرمة الدين الييودي  - 1

ف كاف  –لجحكد نكعا مف ا الييكديةمف الحاالت التي عدتيا الشريعة الحالة األكلى إف  كا 
، إذ يعد ىذا  ىك االرتداد عف الديانة الييكدية -كما سبؽ القكؿ -غير مكجو لشخص الكاىب 

، كما أف في مثؿ ىذه الحالة، رغير مباشجحكد بأنو ، قد يصح كصفو  نكعا مف الجحكد ، لكنو
النتياؾ ألف ا؛ تكجب الرجكع باليبة غير الئؽبأم تصرؼ ، ك انتياؾ حرمة الديف الييكدم 

، مما يجعؿ في الضرر المعنكم المكجو لمكاىب ، سيككف بالتبع سبباالمكجو لمشريعة الييكدية
 (ُ)مفاده جحكد المكىكب لو لديف الكاىب في مثؿ ىذه الحالة، لمكاىب سببا كعذرا مقبكال لمرجكع 

اـ ، مع مبلحظة أف الييكد الذيف كانكا يقطنكف في مصر القديمة كانت تطبؽ عمييـ أحك

 .(ِ)شريعتيـ خصكصا في العيد البطممي
 الزوج عمى زوجتوتعدي  - 2

ىي حالة الجحكد الصادرة مف المكىكب لو ، الحالة الثانية التي تقررىا ىذه الشريعة  إف
، كىك ىنا الكاىب، أف يرجع  فيما كىب لكالد الزكجة، إذ يجكز  ) زكجة المكىكب لو(تجاه زكجتو

                                                           

 .ُِٔد. محمد كامؿ مرسي ، شرح القانكف المدني ، العقكد المسماة ، اليبة ، مصدر سابؽ ، ص ( (ُ
دكف عدد طبعة ، منشكرات جامعة ( د. جكدت ىندم، د. أحمد الحراكي، د. فكاز صالح ، تأريخ القانكف، (ِ

 كما بعدىا. ٖٗ، ص  َُِِدمشؽ ، سكريا ، 
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بالضرب مما يشكؿ  تعدل المكىكب لو عمى زكجتو)بنت الكاىب(،لصيره )زكج ابنتو(، إذا 
، ىك أف الكاىب إنما مف مثؿ ىذا التبرع جحكدا إلحساف األب الكاىب، إذ أف الغاية كالقصد،

، كىك ما يشبو حالة (ُ)؛ ليكـر زكجتو أم بنت الكاىبكاستمالتوقصد شراء رضا زكج البنت 

، كالتي أطمقنا عمييا مصطمح الجحكد المرتد (ِ)صرم النافذالجحكد المقررة في القانكف المدني الم
نما لشخص ييمو أمره مف  عمى الكاىب ، كىك الجحكد غير المكجو مباشرة لشخص الكاىب ، كا 
قراباتو ، كمما الشؾ فيو أف الضرب في حد ذاتو أمر غير مبرر، خصكصا مع إحساف األب 

 .لزكج ابنتو
في ىذه الحالة، ىك أف الكاىب يمكنو الرجكع بسبب كالحكـ الذم تقرره ىذه الشريعة   

،  مف كقت كقكع الجحكد المكجب لمرجكع، مدة ثبلث سنكات  خبلؿالجحكد، إذا حصؿ طمبو 
خالية مف كؿ ما يثقؿ ، باألعياف المكىكبةكمتى رجع الكاىب في اليبة، جاز لو حينيا المطالبة 

ذامف رىف  المكىكب  مكىكب لو بالبيعكتصرؼ فييا ال ، مف العقاراتعياف المكىكبة كانت األ ، كا 

، كىك ما (ّ)، أك حتى مف كرثتو ، فممكاىب المطالبة بيا، ممف ىي في يده كقت الرجكعمثبل 

 .(ْ)بحؽ التتبع القانكف المدني في يسمى
 المسيحية ثانيا: الجحود باليبة في الشريعة 

كنسبتيا ،  اليبة عمى أنيا: ) فضيمة مستحبة بعد الصدقة المسيحيةلقد عرفت الشريعة 
كقبؿ ، الصدقة إلى مستحقيا، كمتى أمضاىا الكاىب  ةسبكن، لى غير مستحقي الصدقة إ

إال  ؛ ك ال تصح اليبة مف الكاىب، (ٓ)المكىكب تـ لو ممكو كالتصرؼ فيو ( يءالشالمكىكب لو 
، فإف  )أم بدكف إكراه( خكؼ مف جية المكىكب لوإذا كاف بالغا رشيدا حرا مختارا ، ليس عميو 

                                                           

 .ِِٔ، ُِٔد. محمد كامؿ مرسي ، شرح القانكف المدني ، العقكد المسماة ، اليبة ، مصدر سابؽ ، ص ( (ُ
ال :) يعتبر بنكع خاص عذرا مقبك تنص عمى أنو  مصرمالمدني مف القانكف ال( َُٓالمادة )الفقرة )أ( مف ( (ِ

أف يخؿ المكىكب لو بما يجب عميو نحك الكاىب، أك نحك أحد أقاربو ، بحيث يككف ىذا  –لمرجكع في اليبة: )أ 
 اإلخبلؿ جحكدا كبيرا مف جانبو ....( 

 .ُِٔد. محمد كامؿ مرسي، شرح القانكف المدني ، العقكد المسماة ، اليبة ، مصدر سابؽ ، ص ( (ّ
ىك حؽ ينشأ لصاحب الحؽ العيني، يمنحو القدرة عمى مبلحقة العقار المرىكف في أم يككف ،  حؽ التتبع(ْ) 

،  َُِٗ، دار السنيكرم ، بيركت ، ُكطمب التنفيذ عميو، ينظر: د. درع حماد عبد، الحقكؽ العينية التبعية ، ط
 .ُّْص 
 .ِّٓبة ، مصدر سابؽ ، ص د. محمد كامؿ مرسي ، شرح القانكف المدني ، العقكد المسماة ، الي( (ٓ
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 كلـ يرجع عنيا بشيادة مقبكلة،، كاف عميو خكؼ مف جيتو فبل يتـ لو، إال إذا مات الكاىب 
ك في ما في الكقت الحاضر مف دكف شرط  كاقؼ، أإ، كلمكاىب أف يمضي اليبة في حياتو

اليبة ىي ، ىذه  كفاتو ، كلو أيضا أف يجعؿ كقت امضائيا بعدالمستقبؿ بشرط مخصكص
الجحكد المقررة في ىذه الشريعة فيي  صكر، كأما ما يخص المسيحيةإطارىا العاـ في الشريعة ب

 عمى التفصيؿ اآلتي :
 تجاه الواىب عدم االلتزام بواجب الشكر – 1

 تتمثؿ في عدـ، المسيحيةجحكد المقررة في الشريعة مف صكر الالصكرة األكلى إف  
، كظممو ظمما قاـ باالعتداء عميو بصكرة مباشرةإحسانو، أك عمى مكاىب ، لشكر المكىكب لو

 .(ُ)الحديثة  في القكانيف المدنية ةمقرر المبلحظ ىنا أف ىذه األحكاـ  ، كافاحش
 إلحاق الخسارة بالواىب  - 2

إذا قاـ  ، ىيا لفضؿ الكاىب المقررة باعتبارىا جحكد الصكرالثانية مف  إف الصكرة 
كيقصد ىنا ،  عظيمة لمكاىب، ك بأية كسيمة كانتمالية المكىكب لو ، بعمؿ ما تسبب في خسارة 

 .أك تدليس ،أك غش، بأم كسيمة كأف يككف باإلتبلؼ المباشر، أك باستعماؿ حيؿ مف نكع ما
 السعي في افساد حياة الواىب   - 3

، في ارتكاب عمؿ، أك سعي المكىكب لو ييفالجحكد  صكرالثالثة مف  أما الصكرة
ف افساد أذ ، إىنا أف ىذه الحالة ذات نطاؽ كاسعكيبلحظ ،  أعماؿ تؤدم إلى إفساد حياة الكاىب

ىب اعف طريؽ إفساد حياة الك  يتـ، كما أنو قد أك معنكية ، ككف بصكرة ماديةيحياة الشخص قد 
الكاىب، مما يككف سببا في إفساد حياة الكاىب نفسو، أك أف يمحؽ إفساد الحياة بأحد أفراد أسرة 

نفسو، فيذه الصكرة يبلحظ عمييا المركنة، كما أنيا تستغرؽ الكثير مف الفركض، كالكقائع في 
 .الحياة العممية

 إنكار شيادة الواىب  – 4
 أنكر  ىي ما إذالمكاىب، المكجو مف المكىكب لو  الرابعة مف صكر الجحكد الصكرة

 .ما  شيءخالؼ ما جرت المكافقة عميو، بشيادة الكاىب في  المكىكب لو، أك

                                                           

مف القانكف ( َُٓ)المادة الفقرة )أ( مف عراقي ، مف القانكف المدني ال( ُِٔ) المادةينظر : الفقرة )أ( مف ( (ُ
 فرنسي.المدني مف القانكف ال( ٓٓٗ) المادةمصرم ، المدني ال
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مف  حصكؿ إحداىا تـ إثباتمتى  الحاالت السالفة الذكر، الصكر ك ع في جميكالحكـ  
، ف يسترجع اليباتأ، مجمس حكـ ظاىر ، كأف يككف ذلؾ في لكاىب ضد ا المكىكب لو، قبؿ 

، كمف جانب آخر (ُ)تكجد، أك كانت ىالكةسكاء أعيانيا إف كانت مكجكدة ، أك قيمتيا إذا لـ 
يمتنع الرجكع في اليبة ، كلك قاـ الجحكد في حالة مكت أحد العاقديف ، أك ىبلؾ المكىكب كميا، 
أك إذا تسبب الرجكع بضرر لممكىكب لو، أك إذا كانت اليبة بعكض ، ففي الحالة االخيرة يجكز 

، كيبلحظ ىنا أف أغمب حاالت االمتناع ىذه ، مقررة في الفقو  (ِ)راضي فقطلتالرجكع با

 .(ْ)، كفي القكانيف المدنية(ّ)االسبلمي

 الفرع الثاني
 القديمة الشرائعالجحود باليبة في 

 مف  كنتناكؿ منيا في بحثنا كبلالقديمة ،  الشرائعلجحكد باليبة في انتناكؿ في ىذا الفرع 
 )مدكنة جكستنياف أنمكذجا( الركمانية القكانيف، ك حمكرابي أنمكذجا()شريعة فديفحضارات ببلد الرا

 تي :، كعمى التفصيؿ اآل
 أوال: الجحود باليبة في حضارات وادي الرافدين

كنتناكؿ تحت ىذا العنكاف ، أسبقية حضارات ببلد الرافديف عمى غيرىا مف الحضارات 
، كمكجز عف عقد اليبة في شريعة حمكرابي ، كأخيرا كأىمية شريعة حمكرابي اإلنسانية األخرل 

 صكر الجحكد باليبة في شريعة حمكرابي كعمى التفصيؿ اآلتي : 
 وأىمية شريعة حمورابيأسبقية حضارات بالد الرافدين  –1

لقد عد العديد مف المؤرخيف ظيكر الكتابة الحد الفاصؿ بيف عصكر اإلنساف األكلى 
تمتيا كاسمكىا بالعصكر التأريخية ما قبؿ التأريخ، العصكر التي  كأطمقكا عمييا اصطبلح عصكر

مما ال شؾ فيو إف حضارة متطكرة كانت سائدة في العراؽ القديـ، كىذا األمر بات مف  ك
المسممات عند المفكريف بكجو عاـ فضبل عف عمماء التأريخ ،  كلقد سبقت الحضارات في ببلد 

                                                           

 .ِٓٓمصدر سابؽ ، ص د. محمد كامؿ مرسي ، شرح القانكف المدني ، العقكد المسماة ، اليبة ، ( (ُ
 .ِٔٓ( المصدر نفسو ، ص (ِ
 ينظر : المطمب الثاني مف ىذا المبحث.( (ّ
( مف القانكف المدني المصرم ، َِٓ( مف القانكف المدني العراقي ، المادة )ِّٔ( ينظر كؿ مف : المادة )(ْ

 الميبي.( مف القانكف المدني ُْٗ( مف القانكف المدني السكرم ، المادة )َْٕالمادة )
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، ، إذ تبمكرت معالـ المدنية في شكميا العاـ (ُ)البسيطةالرافديف غالبية الحضارات عمى كجو 

 ، السيما في عيد الدكلة البابمية.(ِ)كظيرت الكتابة قبؿ أقدـ الكثائؽ المكتشفة بزمف بعيد
م كالذ، كتجارم ، لى مجتمع زراعي ى انتقاؿ العراؽ مف مجتمع بدائي، إلمما أدل إ 

متطكرة؛ بسبب تبادؿ الثركات، ككثرة العقكد، فقد تـ يقترف عادة بقياـ تنظيمات مالية كمصرفية 
ف كتابة ، مما يدؿ عمى أفراد ائؽ، التي تتضمف المعامبلت اليكمية بيف األالؼ الكثالعثكر عمى آ
 ، كانت مف األمكر الشائعة ، كالمألكفة ، حتى في أقميا أىمية.تمؾ الكثائؽ 

نظـ العديد مف  تكما عرف ، (ّ)حضارات ببلد الرافديف عرفت الكثير مف العقكد إف 
، كالكصية كالمقاكلة، كالككالة التجارية، كالشركة ، اإليجار، ك مثؿ عقكد البيع ، القانكف الخاص 

التشريعات كنحف ىنا سنركز بحثنا ضمف شريعة حمكرابي، ال باعتبارىا أقدـ  ، (ْ)كاليبة أيضا

التي ، حيث االكتشافات األثرية الكاضحة أدقيا مفأشيرىا ك ؛ بؿ ألنيا (ٓ)ببلد الرافديف في 

                                                           

( لقد اكتشؼ الشرؽ الكتابة قبؿ الغرب، إذ أف المجتمعات الشرقية، بدأت باستعماؿ الكتابة بشكؿ كبير في (ُ
األلؼ الثالثة قبؿ الميبلد، في حيف أف المجتمعات الغربية لـ تستعمؿ الكتابة إال في األلؼ األكؿ قبؿ الميبلد، 

ء مف الفينيقييف. ينظر: د. جكدت ىندم، د. أحمد الحراكي، ككاف ذلؾ بفضؿ اإلغريؽ الذيف نقمكا حركؼ اليجا
 .ُٓ، ص  ، مصدر سابؽد. فكاز صالح 

( د. آدـ كىيب النداكم ، د. ىاشـ الحافظ ، تأريخ القانكف ، دكف عدد طبعة ، الدار العربية لمقانكف ، بغداد ، (ِ
 .ُُدكف سنة طبع ، ص 

مثؿ عقد البيع ،عقد االيجار ، ، قد عرؼ العراقيكف العديد مف العقكد ف ، العقكد عند العراقييف القدماء تتنكع( (ّ
عقد ايجار العمؿ ) تأجير المالؾ لعبده(، إيجار الصنعة )عقد المقاكلة( ، عقد الككالة، عقد الشركة ، عقد اليبة 

شعيب أحمد  ، عقد الكصية، عقد القرض، كعقد الرىف، كعقد الكفالة، لمزيد مف العمؽ كالتفصيؿ ينظر كؿ مف:
كما بعدىا ، كأيضا  ُّٗ، ص  َُِٔالحمداني، قانكف حمكرابي، طبعة جديدة منقحة، مكتبة السنيكرم، بغداد، 

 .ُٗٓ، ص َُِْ، دار الثقافة لمٌنشر كالتكزيع، عماف، األردف، ْد. عباس العبكدم، تأريخ القانكف، ط 
 كما بعدىا. ُِٗشعيب أحمد الحمداني ، المصدر نفسو ، ص  (ْ)
شريعة حمكرابي ال تعد ىي األقدـ في  ، أف خي لقكانيف حضارات ببلد الرافديفالتسمسؿ التاريالمبلحظ أف ( (ٓ

ببلد ما بيف النيريف، فقد دلت الكثائؽ األثرية المكتشفة عمى أف ببلد الرافديف عرفت قكانيف عدة قبؿ قانكف 
جينا ممؾ مدينة لكش، كقانكف لبت عشتار ممؾ مدينة حمكرابي، مثؿ  قانكف أكرنمك ممؾ مدينة أكر، كقانكف أكركا

د. أحمد الحراكي، د. جكدت ىندم، لمزيد مف التفصيؿ، ينظر كؿ مف : ، ممؾ أشنكنا ، آيسيف، كقانكف ببلالما 
( ، كأيضا د. عباس العبكدم، تأريخ القانكف، المصدر السابؽ ، ّٓ،  ِٓ، مصدر سابؽ ، ص )د. فكاز صالح 

 كما بعدىا.  ُِِص 
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أىـ كثيقة قانكنية تـ العثكر عمييا حتى ، (ُ)ا، كتعد شريعة حمكرابيكاممة تقريبكصمتنا نصكصيا 
ؿ شريعة كال تزايف أخرل كضعت قبميا بمئات السنيف، عمى الرغـ مف اكتشاؼ قكاناآلف، 

الكحيد باعتبارىا القانكف حمكرابي المحكر األساس ألية دراسة تأريخية قانكنية في كادم الرافديف، 

، كتعد شريعة حمكرابي بحؽ مف أركع ما ابتدعتو عبقرية (ِ)صميةالذم كصمنا بصيغتو األ
يما عمماء صدل كاسع لدل رجاؿ القانكف بصكرة عامة، ال س ااإلنساف القديـ ، كقد كاف الكتشافي

تأريخ القانكف ، كقد أدت دراسة ىذه الشريعة إلى االعتراؼ بأف العراقييف، كاف ليـ قصب السبؽ 

 .(ّ)في كثير مف نكاحي المعارؼ القانكنية
 عقد اليبة في شريعة حمورابي –2

، كفؽ الرؤية، في كثير مف جكانبيا، تناكلت شريعة حمكرابي نظـ القانكف الخاص  لقد
أيكلى الشرائع تعد مف ، كأىميا نظاـ االلتزامات كالعقكد، كما أنيا  آنذاؾكالثقافة البشرية السائدة 

بيا  ا، صياغة معتدتي مارست األساليب العممية في صياغة النصكص القانكنية لا، القديمة
شريعة اليبة بكجو عاـ في نصكص عقد كرد ذكر  ، إذ(ْ)، كمنيا أحكاـ عقد اليبةبمقدار عاؿ 

كىي في بيتو ، أك األب لمبنت الزكج لزكجتو، كمف ، كخصكصا ىبة األمكاؿ مف (ٓ)حمكرابي
 .(ٔ)بمناسبة عقد الزكاج

                                                           

 عاما. ّْحمكرابي ىك سادس ممكؾ السبللة البابمية األكلى ، كالذم داـ حكمو ما يقارب  ((ُ
 .ُٓ، مصدر سابؽ ، ص  د. أحمد الحراكي، د. فكاز صالح( د. جكدت ىندم، (ِ
 .ْْص د. آدـ كىيب النداكم ، د. ىاشـ الحافظ ، تأريخ القانكف ، مصدر سابؽ ، ( (ّ

 .َُٔعباس العبكدم، تاريخ القانكف ، مصدر سابؽ، ص  د. (ْ)
( مادة فقد مسح العيبلمييف ما يقارب ََّ(، كالراجح أنيا تزيد عمى )ِِٖتتككف شريعة حمكرابي مف ) ((ٓ
( مادة منيا، كتنقسـ شريعة حمكرابي عمى ثبلث أقساـ ، ىي المقدمة كالمتف ،كالخاتمة ، كقد تضمنت ىذه ّّ)

د. عباس العبكدم، تأريخ القانكف :  ( ، ينظرّٗ( ،)ّٖالشريعة أكثر مف نص ينظـ أحكاـ اليبات كالمكاد رقـ )
 .َُٔ، مصدر سابؽ، ص 

( التي فب متنكعة في ىذه الحضارة ، ىدايا كىبات مناسبة الزكاجإف ( (ٔ اإلضافة إلى ىدية الخطبة ) البيبمـك
 -أيقدميا الخطيب ، أك كالده إلى بيت الخطيبة، ىناؾ أنكاع أخرل مف اليدايا كاألمكاؿ تقدـ بيذه المناسبة مثؿ: 

التيرخاتـك )المير(: كىي كما قمنا األمكاؿ التي يقدميا الزكج، أك أبكه إلى أبي الزكجة بمناسبة الزكاج، كتككف ىذه 
األمكاؿ ممؾ الزكجة حاؿ حياتيا، ثـ تنتقؿ بعد كفاتيا إلى أكالدىا كفي حالة عدـ كجكد األكالد يرجع الماؿ إلى 

: كىي مجمكعة األمكا -ب  –الزكج  ؿ التي قد ييبيا األب إلى ابنتو عند زكاجيا، كتعد بمثابة تعجيؿ الشيرقتـك
لحصة الفتاة مف إرث كالدىا ، كتككف ممكية ىذه األمكاؿ لمزكجة، كفي حالة كفاتيا تؤكؿ إلى أكالدىا ، كفي حالة 
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، كالمجامبلت االجتماعية ، كاألعراؼ  مف جانب آخر فإف اليبات كانت مف التصرفات  
مف ذلؾ ك ، جكانبو  في كثير مف، كالتي يختمط فيو العرؼ مع الديف  المتداكلة في المجتمع آنذاؾ

القائميف عمى  كأ المقربيف منو، أك لممعابد،كالحكاشي لؤلفراد ، اليبات التي يقكـ بيا الممؾ 
كالعسكر كلمنظاـ الحاكـ في حينيا ، ك لمدكلة ، أجميمة لمممؾ  خدماتخدمتيا ، أك لمف قدـ 

  .، الذيف يدافعكف ببسالة عف الممؾ ، كعف الببلد ، في كقت الحرب كالمقاتميف
 الجحود باليبة في شريعة حمورابي –3

في نظـ األحكاؿ ، كعمى كجو الخصكص كرد ذكر اليبات في شريعة حمكرابي  لقد 
كما يمحؽ بيا مف أعراؼ كانت ، كالمير الشخصية ، كذلؾ بمناسبة النص عمى ىدايا الخطبة 

إذا جاء خطيب بيدية إلى ( عمى أنو: شريعة حمكرابي ، إذ نصت ىذه سائدة في ذلؾ الزماف 
أيخرل ، كقاؿ لحميو لف آخذ ابنتؾ زكجة ، فسكؼ  امرأةثـ أحب ، كأعطى صداقا ، بيت حميو 

ة إلى عدـ إمكانية شار كالمبلحظ عمى النص ، اإل، (ُ)يحتفظ كالد الفتاة بكؿ ما جيء لو بو(
، أخرل  كالذىاب إلى، لخطيبتو الخطيب  ترؾالٌرجكع في ىبات كىدايا الخطبة ، كعقكبة عمى 

مف الرجكع في اليبة  امانع، كالتي قد نستطيع القكؿ أنيا تمثؿ قبميا امرأةرغـ أنو خاطب 
كحبو لغيرىا رغـ خطبتو ليا ، يستكجب فييا ، كأف عدـ رغبتو باالصطبلح القانكني الحديث 

قدميا ليا ، كلكف كاف قد التي ،عدـ القدرة عمى استرجاع ىداياه مف نكع ما ، كىي ىنا عقكبة 
صادر مف الكاىب  تصرؼ كسمكؾ كما ىك كاضح ؛ ألنو في حقيقتو، ىذا يختمؼ عما نحف فيو 

 .و كما ىك بحثنا مف المكىكب لجحكدا صادرا كليس ، فيك مف يقدـ اليبة ، نفسو 
كلكف ما يمكف أف نقـك بمقاربتو لمجحكد ىك الحالة المعاكسة ، لما سبؽ كأف بيناه، كىك 
ما بينتو شريعة حمكرابي أيضا بالنص عمى أنو:) إذا دخؿ خطيب اإلبنة، مسكف حميو، كقاـ 

ا ترد جميع ىداي عد ذلؾ، كأعطى زكجتو لرفيقو، فسكؼبمراسيـ الخطبة ، ثـ طرده حميو ب

                                                                                                                                                                      

: كىي األمكاؿ التي ي -ج  –عدـ كجكد أكالد ليا تعكد ممكية ىذه األمكاؿ إلى بيت ابييا  قدميا الزكج النكدكنـك
لزكجتو بمناسبة الزكاج لضماف معيشتيا في حاؿ كفاتو قبميا ، كتعد بمثابة تعجيؿ لحصة الزكجة مف إرث زكجيا 

إال  ،لمزكجة، ال يشاركيا فييا أكالدىا بعد كفاة زكجيا، إال أنيا ال تستطيع أف تمنحيا ا، كتعد ىذه األمكاؿ ممك
شعيب أحمد  :فإنيا تستحؽ ما يعادؿ حصة كلد مف إرث زكجيا. ينظر ألكالدىا كفي حالة عدـ منحيا ىذه اليدية

 .َُٔ، مصدر سابؽ ، ص  الحمداني، قانكف حمكرابي
 .ُْْك  َْْ، د. بدر جاسـ اليعقكب ، مصدر سابؽ ، ص  ( مف شريعة حمكرابيُٗٓ) المادة  ((ُ
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،  (ِ)، كأصؿ النص ىذا مقتبس مف تقنيف لبت عشتار(ُ)الخطكبة لو، كال تتزكج الفتاة مف رفيقو(

 . (ْ)، كلكف النص الكارد في شريعة حمكرابي ، فقط يختمؼ بأف اليدايا ترد مضاعفة(ّ)السكمرم
كالمبلحظ ىنا أف الكاىب ىك الخطيب، كالمكىكب لو )الجاحد( ىك كالد المخطكبة ، كأف  

أف كىبيا الخطيب ا التي سبؽ تزكيج ابنتو لرفيؽ الخطيب ، يعد جحكدا عقكبتو رد اليبات كاليداي
 لخطيبتو ككالدىا، مضافا لعقكبة منع البنت مف الزكاج مف رفيؽ خطيبيا.

 يةحضارة الرومانالثانيا : الجحود باليبة في 
 نتناكؿ تحت ىذا العنكاف بياف أىمية الحضارة الركمانية في الفكر اإلنساني عمكما ،

عف عقد اليبة في مدكنة جكستنياف ، كأخيرا  ذة، كمف ثـ نبكالفكر القانكني عمى كجو الخصكص
 كعمى التفصيؿ اآلتي : فالجحكد في مدكنة جكستنيا

 مية الحضارة الرومانية أى –1
ند بصكرة كبيرة عمى إف مف أىـ المسممات في الفكر القانكني، أف الحضارة الغربية تست 

المفكركف كالعمماء ، ينيمكف مف فكر انكف الركماني، كمنذ قركف عديدة ، ، ال سيما القالفكر القديـ
الحضارتيف عمى اآلثار األدبية فمـ تقتصر آثار ىاتيف يقية كالركمانية، الحضارتيف اإلغر 

 .(ٓ)عمى كجو الخصكص قانكنا ييدؼ لتنظيـ المجتمع ةكالفمسفية، بؿ تركت الحضارة الركماني
كلقد تميز القانكف الركماني، بالبناء المنيجي السميـ، كالتحميؿ الفني الدقيؽ لؤلفكار 

يؽ بيف القانكف كالمجتمع ، كمف فيمكا مدل االرتباط الكث، القانكنية ، كىذا يرجع إلى أف الركماف 

                                                           

 .( مف شريعة حمكرابئُُ) المادة( (ُ
ككضع ، ( قبؿ الميبلد ُٕٖٓ -ُٖٖٓىك خامس ممكؾ أسرة آيسف كقد تكلى الحكـ فيما بيف )  لبت عشتار( (ِ
سمو، كيرجح أف ىذا القانكف سبؽ شريعة حمكرابي بأكثر مف مائة إكعة مف القكانيف السكمرية عرفت بمجم

كخمسكف عاما، كىذا القانكف مدكف عمى أربعة الكاح طينية، كمكتكب بالمغة السكمرية ، مع أف كاضع ىذا القانكف 
تزاؿ تمثؿ كانت ال، كال يمت لمسكمرييف بصمة، كىذا في الكاقع إشارة إلى أف المغة السكمرية ، مف الجزيرة العربية 

المغة الرسمية في الببلد، كيتككف ىذا القانكف مف مقدمة كخاتمة كعدد مف النصكص القانكنية، التي يتجاكز 
 ( نصا، كتبدأ المقدمة بمقالة عف الممؾ لبت عشتار مف أجؿ تحقيؽ الخير لمسكمرييف كاألكدييف.َْعددىا )

 ( مف تقنيف لبت عشتار.ِٗ) المادة( (ّ
 .َْْاليعقكب ، مصدر سابؽ ، ص  د. بدر جاسـ( (ْ
، ص  ُْٕٗ( د. ميشيؿ فيميو، القانكف الركماني، ترجمة د. ىاشـ الحافظ ، دار الحرية لمطباعة ، بغداد ، (ٓ
(ّ،ْ.) 
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جانب آخر فقد أفسحكا الطريؽ أماـ الفقو القانكني ليأخذ دكره ، كرفعكا مف شأنو حتى جعمكه مف 
 .(ُ)المصادر الرسمية لمقانكف

لقد عرؼ القانكف الركماني العديد مف العقكد المسماة بما فييا عقد اليبة ، كلكف لـ تكف 
غيره ، كلـ يكف ىناؾ ما يسمى بعقد  مف، كمتميزا اتفاقا قائما بحد ذاتور العممي، اليبة في العص

نما كاف االتفاؽ عمييا يتـ في األصؿ  اليبة الدعكل ، ك مف خبلؿ كسائؿ مختمفة ، كاإلشياد، كا 
، كمثؿ ىذه األعماؿ كانت تؤدم في نياية المطاؼ الصكرية، كالتعيد الرسمي، كاإلبراء الشكمي

، كقد استمرت الحاؿ عمى ما ىي عميو حتى صاحبتيا نية التبرع عند الكاىب اإلى اليبة ، متى م
االتفاؽ عمى اليبة  بعدعيد االمبراطكرية السفمى، إذ صدر مرسكـ عف جكستنياف، يقضي 

 . (ِ)كمستقبل عف غيره، مشركعا 
 عقد اليبة في مدونة جوستنيان – 2

كغيرىا ، ككاف لذلؾ األثر البالغ حتى  لقد كضع الركماف نظاما دقيقا لبللتزامات كالعقكد
كقكاعد ، في تطكر المجتمع األكربي الحديث ، الذم استند إلى أسس مستمدة مف فمسفة اإلغريؽ 

الخاص  البابعقد اليبة في ، ، كقد تناكلت مدكنة الفقيو الركماني جكستنياف (ّ)القانكف الركماني

:) تكجد طريقة الكتساب جاء بالمدكنة ، كأحد أسباب كسب الممكية آنذاؾ، إذ (ْ)المعقكد ليا

،  (ٓ)(ىبة حاصمة بسبب المكت، كىبة حاصمة بيف األحياء، ، كاليبة نكعاف  الممكية كىي اليبة
يعمؿ بيا بدكف تفكر في أمر  ، ........ىناؾ ىبات أخرلكفي مكضع آخر مف المدكنة :)

                                                           

د. فايز محمد حسيف محمد ، تأريخ القانكف ، دكف عدد طبعة ، دار المطبكعات الجامعية ، االسكندرية ، ( (ُ
 ْٓ، ص  َُِِ

 .َّ، ص د. بدر جاسـ اليعقكب ، عقد اليبة في القانكف المدني الككيتي ، مصدر سابؽ ( (ِ
 .ْ( ميشيؿ فيميو ، القانكف الركماني ، ترجمة د. ىاشـ الحافظ ، مصدر سابؽ ، ص (ّ
، ينظر جكستنياف، مدكنة جكستنياف في الفقو الركماني ، ترجمة عبد الباب السابع مف مدكنة جكستنياف( (ْ
 . ٖٔز فيمي ، بدكف عدد طبعة ، عالـ الكتب، بيركت ، بدكف سنة طبع ، ص العزي
ىي اليبة التي يدفع إلييا تكقع المكت كاالعتبار بو ، كصكرتيا أف ييب  ( اليبة الحاصمة بسبب المكت(ٓ

لو، كأنو إذا امتد أجمو فندـ في  تمممككا لمف كىب يءاالنساف شيئا عمى نية أنو إذا حؿ بو القضاء ، بقي الش
 .ٖٔ، ص المصدر نفسو ،  يعكد إليو يءىبتو كرجع فييا، أك إذا مات المكىكب لو مف قبمو فإف الش
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،  ىذه اليبات ال مشابو بينيا، كبيف الكصيات، اليبات بيف األحياء ، يطمؽ عمييا اسـ  المكت
 .(ُ)ال يجكز الرجكع فييا بدكف سبب مسكغ ( ،كىي بمجرد ما يتـ انعقادىا تككف الزمة

قررتو القكانيف المدنية الحديثة في كثير مما إف ما قرره الفقيو جكستنياف، يتفؽ مع  
، كىك ما تبناه  فيما يتعمؽ بمزكـ عقد اليبة -القانكف المدني الفرنسي ال سيما –نصكصيا 

اليبة بيف األحياء عمؿ :( القانكف المدني الفرنسي عمى أنو ، فقد نصالمشرع الفرنسي الحقا
لصالح المكىكب ، عف الشيء المكىكب ، كبصكرة ال رجكع عنيا ،  حااليتجرد الكاىب بمكجبو 

اليبة، كالذم تبناه القانكف في  ، مضافا لضركرة تكافر السبب المقبكؿ لمرجكع (ِ)لو الذم يقبمو(

 .(ّ)العربيةالفرنسي النافذ ، كاستمدتو منو العديد مف القكانيف المدنية 
 في مدونة جوستنيانباليبة الجحود  - 3

 مفيكـ الجحكد كغيره مف األحكاـ، لقد قرر الفقيو الركماني جكستنياف في المدكنة 
 التي انتقمت الحقا لمقانكف الفرنسي القديـ، كمنو إلى القانكف الفرنسي النافذ، ك  الخاصة بعقد اليبة

) ثـ ليكف معمكما  :ذكر في المدكنة ، إذ ي(ْ)، كانتقمت الحقا لمعديد مف القكانيف المدنية العربية
ميما تكف الزمة نافذة، فإف )جحكد( المكىكب ليـ لفضؿ الكاىبيف، يجيز ليؤالء في ، أف اليبات 

مف إساءة المكىكب ، بعض الصكر أف يرجعكا في تبرعاتيـ ، كىذا كقاية لمذيف جادكا بأمكاليـ 
 .(ٓ)ليـ إلييـ ، مف أف يضيعكا عمييـ أمكاليـ عبثا(

لتأريخي لمفيكـ الجحكد، أنو مستمد مف كمف خبلؿ الكبلـ أعبله،  يتضح لنا الجذر ا       
  مدكنتو ، كمنذ عيد جكستنياف، بؿ ربما ما قبؿ عيده أيضا، ك كما ىك كاضح  القانكف الركماني

المدني مجمكعة مف األحكاـ ، التي قررت الحقا ، في القانكف  اباإلمكاف أف نستخمص مني
، خصكصا القانكف المدني كأخذت عنو كمف تبعو مف القكانيف التي تأثرت بو ، الفرنسي الحديث

                                                           

د. بدر جاسـ اليعقكب ، عقد اليبة في القانكف المدني الككيتي كما بعدىا ، كما ينظر:  ٖٔ، ص  السابؽالمصدر  (ُ)
 .ُّ،  َّ، مصدر سابؽ ، ص 

 فرنسي .المدني مف القانكف ال( ْٖٗ) المادة( (ِ
 فرنسي.المدني مف القانكف ال( ٓٓٗ) المادة( (ّ
مف ( َُٓ)المادةالفقرة )أ( مف ،  العراقي مدني مف القانكف ال( ُِٔ) المادةالفقرة )أ( مف ينظر كؿ مف : ( (ْ

 فرنسي.المدني مف القانكف ال( ٓٓٗ) المادةمصرم ، المدني القانكف ال
 .ٖٗ، مصدر سابؽ ، ص جكستنياف ، مدكنة جكستنياف في الفقو الركماني   (ٓ)
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،  المصرم ، كمف تبعو عمى نفس النيج في تنظيـ عقد اليبة ، كىي غالبية الدكؿ العربية
 كاألحكاـ المستفادة ىي :

، كىك ما استمده القانكف المدني في مدكنة جكستنياف  أف عقد اليبة عقد الـز مف األصؿ –أ 
 . (ُ)عمى نفس النيج المدني الفرنسي الحديث ، كتبعو القانكف منياالفرنسي القديـ 

 . (ِ)في األصؿ جكع في اليبة رغـ أنيا عقد الـزر جكاز ال -ب 
 .(ّ)باليبة كىك ما قرره الفقيو جكستنيافالجحكد ، كىك ىنا فر عذر لمرجكع باليبةاكجكب تك  – ت
ألنو متبرع محسف ، كقائي لمكاىب ؛ ك ف ما تـ اقراره مف أحكاـ أعبله ، ىي جانب حمائي إ – ث

 نية.فيجب أف يككف ىك األجدر بالحماية القانك 
نخمص مف ىذا المطمب ككما تقدـ في الفرعيف السابقيف منو ،أف الجحكد باليبة ، 

كالقبطية، كلكنو بدقة كتفصيؿ أكثر في  الييكديةكمفيكـ لو تطبيقات في كؿ مف الشريعتيف 
، كأما الجحكد في الحضارات القديمة كشريعة الييكدية، منو في الشريعة لقبطية االشريعة 

حمكرابي، كحضارة الركماف ، فإف كانت شريعة حمكرابي، ىي األقدـ في التطبيؽ كما سبؽ 
كذكرناه ، كلكف الحضارة الركمانية قدمت تطبيقا كأحكاما أدؽ ، متمثمة في مدكنة جكستنياف ، كال 

 ريب في ذلؾ فيك التطكر في الفكر البشرم.
 المطمب الثاني

 تأصيل الجحود باليبة في الفقو االسالمي
كلغرض بياف ىذا نخصص ىذا المطمب لتأصيؿ الجحكد باليبة في الفقو االسبلمي ، 

لطبيعة عقد اليبة كعقد ، نخصص الفرع األكؿ منيما ، نتناكلو في فرعيف المكضكع بدقة ، س
 . مجحكد باليبةل عدـ تنظيـ الفقو االسبلمي ل نخصص الفرع الثاني ، كباألصؿغير الـز 
 
 

                                                           

 فرنسي.المدني مف القانكف ال( ْٖٗ) تقابؿ : المادة( (ُ
 ( مف القانكف المدني الفرنسي.ّٓٗالمادة )تقابؿ : ( (ِ
( مف القانكف ََٓ)المادة ( مف ِالفقرة )( مف القانكف المدني العراقي ، َِٔالمادة )تقابؿ كؿ مف المكاد : ( (ّ

 ( مف القانكف المدني الفرنسي.ّٓٗالمدني المصرم ، المادة )
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 الفرع األول
 عدم لزوم عقد اليبة

إف االتجاه الغالب في الفقو االسبلمي يذىب إلى أف األصؿ في العقكد جميعا ىك المزـك         
كع عنو، جكالعقد البلـز ىك العقد الصحيح النافذ، الذم ال يممؾ أحد العاقديف الر ،  (ُ)ال الجكاز

طرفيو، ممـز ل، كبعبارة أخرل أف العقد (ِ)فسخو، أك إبطالو ، استقبلال عف إرادة المتعاقد اآلخر أك
بعد نفاذه كترتب آثاره، فبل يستطيع حينيا أحد العاقديف بعد نفاذ العقد، أف يتحمؿ مف االلتزامات 

ذيف ييا اللى:) يا أقكلو سبحانو كتعاكاستندكا في ذلؾ إلى التي يرتبيا العقد بإرادتو المنفردة ؛ 
المزكـ في كؿ العقكد، فاألصؿ في ىك ، كىك دليؿ يثبت فيو أف األصؿ (ّ)آمنكا أكفكا بالعقكد(

، ككذلؾ سائر العقكد ، كقد استدؿ الفقياء المسممكف عمى أف األصؿ في العقكد  (ْ)البيع المزـك

، كمرد ىذه االستثناءاتبعض ، ، كيخرج عف ىذا  األصؿ(ٓ)ىك المزكـ بدالئؿ مف القرآف كالسنة
دكف تكقؼ  جع فيو أحد العاقديف بإرادتو كحده) إذا كاف قاببل ألف ير فالعقد: ف أمرااالستثناءات 

                                                           

،  دكف عدد طبعة ، المكتبة المرتضكية إلحياء آثار الشيعة ،  ِمحمد بف الحسف الطكسي ، المبسكط ، ج ( (ُ
:  ، كأيضاّّٗ، ص  ُُِْ، مؤسسة النشر اإلسبلمي ،  ُ، ط ِ، ككذلؾ الطكسي ، النياية ، ج ُّّص 

،  ُِّْ، مطبعة ثامف الحجج ، قـ ،  ُ، ط  ٖمحمد حسف المامقاني ، غاية اآلماؿ في حاشية المكاسب ، ج 
 ُ، ط ُمكسى بف محمد النجفي الخكانسارم ، منية الطالب في شرح المكاسب ، جكما بعدىا . كأيضا :  ٕص 

 كما بعدىا ُُٓ، ص  َُُِ، ، مؤسسة التاريخ العربي ، بيركت ، 
،  منشأة  المعارؼ ، اإلسكندرية ُرمضاف عمي الشرنباصي ، النظريات العاٌمة في الفقو اإلسبلمي ، ط  د. (ِ)
 .ُُٗ، ص  َََِ، 

 (.ُسكرة المائدة ، اآلية ) (ّ)
ككذلؾ ينظر :  ، ٖ، مصدر سابؽ ، ص ٖمحمد حسف المامقاني ، غاية اآلماؿ في حاشية المكاسب ، ج  ((ْ

،  ِكجزة في الخيارات كالشركط ، دراسة مكضكعية عمى ضكء الكتاب كالسنة ، ط جعفر السبحاني ، دراسات م
 . ُٖ، ص  ََِٗمىنشكرات جامعة المصطفى العالمية ، قـ المقدسة ، إيراف ، 

، كقاؿ رسكؿ اهلل ) ص( : ) الناس مسمطكف عمى أمكاليـ( ،  (ًباٍلعيقيكدً  أىٍكفيكا آمىنيكا الًَّذيفى  أىيُّيىا يىا)قاؿ تعالى :  ((ٓ
كما بعدىا ، ككذلؾ ينظر :   ُٓٓينظر كؿ مف : مكسى بف محمد النجفي الخكانسارم ، مصدر سابؽ ، ص 

د. عزيز كاظـ جبر الخفاجي ، الخيارات القانكنية كأثرىا في العقكد المدنية ، مقارنة بالفقو اإلسبلمي ، دكف عدد 
 .ٔ، ص  َُُِ، دار الكتب القانكنية ، مصر ، طبعة 
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ما ألف فيو خيارا( كعمى التفصيؿ ، ( ُ)عمى إرادة العاقد اآلخر؛ إما ألف طبيعتو تقتضي ذلؾ ؛ كا 
 اآلتي : 

 الناشئ عن طبيعة العقد لزوم العقدعدم   -أوال 
عدـ مزكـ الناشئ عف طبيعة بعض العقكد، كيغمب أف يككف ىذا الجكاز، أك كىك عدـ ال      

فيي ، عقد كيؼ كاف ) :، كعميو فإف اليبة (ِ)المزكـ ىذا ، في عقكد التبرع كمنيا عقد اليبة
 ،  لى صحتيا كترتب األثر عميياإبالنسبة ، لى االيجاب كالقبكؿ كالقبض إتفتقر بمعنى العقد 

ككاف ، قصد بو التمميؾ المذككر يخرس ؤلل ك ما قاـ مقامو نحك اإلشارة، أكؿ لفظ  فاإليجاب

، كىي مف عقكد التمميؾ ،  (ّ)(كىبتؾ كممكتؾ: صالحا لمداللة عميو بحسب التحاكر كقكلو مثبل 
عميو ، فقد نقؿ عف أبي عبد اهلل الصادؽ مف العقكد غير البلزمة ، في الفقو اإلسبلمي كما أنيا 

السبلـ، أنو قاؿ : ) اليبة جائزة قبضت أك لـ تقبض ، قسمت أك لـ تقسـ ، كالنحؿ ال تجكز 

نما أراد الناس ذلؾ فأخطؤك  قبض ،حتى ي ، فيصح ، كمفردة جائزة ىنا أم غير الزمة ( ْ)(اكا 

أنيا ، كما  (ٓ)، إال إذا كجد مانع مف الرجكع الرجكع فييا ، دكف الحاجة لمتراضي مع المكىكب لو
 قادـ البحث.كما سنبينو في  ،أنيا ال تحتاج لمسبب المقبكؿ

 و بأحد الخياراتاقترانبسبب  لزوم العقدعدم  –ثانيا 
لغة ىك الخيرة ، أم المشيئة في ترجيح أحد األمريف ، ك اصطبلحا  ىك أف الخيار إف   

مضائو ، كىك  كىك االسـ مف االختيار يككف ألحد العاقديف، أك كمييما الحؽ في تنفيذ العقد كا 
فسخو مف  ، أم (ٔ)ك الفسخ ، فيك السمطنة عمى الفسخمريف إما اإلمضاء أالطمب مف خير األ

                                                           

،  ُٖٗٗ، منشكرات الحمبي الحقكقية ، بيركت ،  ِ، ط  ْد. عبدالرزاؽ السنيكرم ، مصادر الحؽ ، ج  (ُ)
، دراسة مقارنة معمقة في الشريعة اإلسبلمية كالقكانيف  إبراىيـ الدسكقي أبك د. .ُُّص الميؿ ، العقد غير البلـز

 كما بعدىا. ِْ، ص  ُْٗٗعدد طبعة ، مطبعة ذات السبلسؿ ، الككيت ،الكضعية ، بدكف 
 كما بعدىا. ِْ، ص  المصدر نفسو(ِ) 
، دار احياء التراث العربي ،  ٕ، ط  ِٖ( محمد حسف النجفي ، جكاىر الكبلـ في شرح شرائع اإلسبلـ ، ج (ّ

 .َُٔ، ص ُُٖٗلبناف ، 
، دار األضكاء ، بيركت ،  ّ، ط ِِأحكاـ العترة الطاىرة ، جيكسؼ البحراني ، الحدائؽ الناضرة  في ( (ْ

 .ِٕٓ، ص  ُّٗٗ
 . ُّٔ، ص  ََِٗ، دار الصفكة ، بيركت ،   ُ، المعامبلت ، ط  ِ، ج  أبك القاسـ الخكئي( (ٓ
 ٖ، مصدر سابؽ ، ص محمد حسف المامقاني ، غاية اآلماؿ في حاشية المكاسب ( (ٔ
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، عمى أف األصؿ في العقد ىك المزكـ  المسمميف استدلكاالفقياء أف  مع مبلحظة،  (ُ)األساس
 أك الحكمية : كلكف يصبح العقد غير الـز في حاؿ اقترانو بأحد الخيارات االتفاقية

 بأحد الخيارات االتفاقيةاقتران العقد  - 1
عف ، بسبب اقتراف العقد بأحد الخيارات؛ فقط يككف العقد غير الـز ألحد طرفيو قد  
عف العقد كذلؾ بالطبع  مف العقد ، فاؽ بيف المتعاقديف، فالخيار يرفع المزكـ نيائياطريؽ االت

 .(ِ)ـز باألصؿالبل
 بأحد الخيارات الحكميةاقتران العقد  -2

إف الخيارات الحكمية ىي الخيارات التي تثبت بحكـ الشرع ، أك بحكـ القانكف دكف 
الحاجة الشتراطيا في العقد ، فيي بيذا الحاؿ تقع بالتقابؿ مع الخيارات المشترطة في العقد ، 

حكما ال اتفاقا، كما ىي قد يقترف العقد بالخيار ، ف (ّ)كالتي يطمؽ عمييا أيضا الخيارات اإلرادية

، فقد كرد عف اإلماـ الرضا يما يثبتاف حكمانأ، إذ (ٓ)، كخيار العيب(ْ)الحاؿ في خيار الرؤية

                                                           

كما  ِٕٓ، ص ُِْٓ، مؤسسة اإلماـ المنتظر ، قـ ،  ِ، ط  ِ، ج ( مرتضى األنصارم ، المكاسب (ُ
مصدر سابؽ،  ،د. عزيز كاظـ جبر الخفاجي ، الخيارات القانكنية كأثرىا في العقكد المدنية كما ينظر : بعدىا ، 

 .ُِٔ، مصدر سابؽ ، ص  النظريات العامة في الفقو اإلسبلميرمضاف الشرنباصي ، د. ، كما ينظر:  ٓص 
العقد غير البلـز مف الطرفيف: كىك العقد الذم يجكز لمطرفيف  –عمى نكعيف ىما: أ  العقد غير البلـز ينقسـ( (ِ

العقد غير البلـز مف جانب كاحد: كىك العقد البلـز في حؽ أحد الطرفيف  –ب  -التحمؿ منو كالشركة، كالككالة
 . َُِ، ص المصدر نفسو  دكف الطرؼ اآلخر كالرىف، ينظر:

 .ّ د. عزيز كاظـ جبر الخفاجي ، الخيارات القانكنية كأثرىا في العقكد المدنية ، مصدر سابؽ، ص ((ّ
ممؾ فسخ  ىك: ، أك  خ العقد أك امضاءه عند رؤية محموحؽ مف يثبت لو شرعا في فس ىك : ( خيار الرؤية(ْ

ال كقت العقد ،عف رؤية المعقكد عميو الذم لـ تسبؽ لو رؤيتو ، لممتعاقد  ك امضاءه الثابت شرعا كقانكنا، أالعقد 
ينظر: ،   ك متغيرا عف الرؤية السابقة، أف جاء مطابقا لمكصؼ ا  ك لـ يكصؼ ك ، أك ال قبمو سكاء كصؼ لو ، 
د. ميرم كاظـ عبيد ، ك معتز محمكد حمزة ، خيار الرؤية كأدلة مشركعيتو ، بحث  ، ُُٗ، ص نفسو مصدر ال

( مف ُالفقرة )كما ينظر:  ُُْٗ، ص  ََُِ، ِ، العدد ، ِْمنشكر، مجمة بابؿ لمعمـك االنسانية، المجمد،
 .....(  عراقي: ) مف اشترل شيئا لـ يره كاف لو الخيار حيف يراه ،المدني مف القانكف ال( ُٕٓ) المادة
، د. عزيز كاظـ نقص في العيف أك زيادة فييا تقتضي النقيصة المالية في عادات التجار( ىكخيار العيب ( (ٓ

( مف ُالفقرة )، كما ينظر :  ِٔٓ، ص ، مصدر سابؽ جبر الخفاجي ، الخيارات القانكنية كأثرىا في العقكد المدنية 
)إذا ظير بالمبيع عيب قديـ كاف المشترم مخيرا  التي تنص عمى أنو : عراقيالمدني مف القانكف ال( ٖٓٓالمادة )

ف شاء قبمو بثمنو المسمى(.  ، إف شاء رده ، كا 
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ف  عميو السبلـ أنو قاؿ:) إف خرج في السمعة عيب كعمـ المشترم ، فالخيار إليو ، إف شاء رد ، كا 
 .(ُ)، كرد ًببل قيمة ًإرش المعيب( شاء أخذ
أف األدلة عمى لزكـ العقد في الفقو اإلسبلمي نصؿ لنتيجة مفادىا، مف كؿ ما تقدـ        

العقكد المسماة  بعض، كىي  المتقدمة في النقاط ضمف نطاقيا ما ذكرناه كأصؿ عاـ ، ال تشمؿ
عقكد عمى سبيؿ المثاؿ ، كمنيا تقابؿ في االلتزامات يككف فييا ، كالتي الفي الفقو اإلسبلمي

، كأما المكرد اآلخر فيك كجكد أم العقكد غير البلزمة بطبيعتيا، كالككالة العارية،الكديعة، ك 
الث فيك النص الشرعي عمى الخيار حكما، كالمبلحظ ىنا أف المكرد الث، كأما (ِ)االتفاقيالخيار 

زمة لطبيعتيا ، العقكد غير البل، أف مف العقكدمعيار التمييز  بيف كؿ مف الطائفتيف السابقتيف 
انية مف العقكد ، كىي العقكد ا الطائفة الثغير قابمة لمتغيير، بينم، ك أصمية صفة الجكاز فييا تككف

؛ فإف صفة الجكاز كجكد الخيارأم غير البلزمة ل -بحسب اصطبلح الفقو االسبلمي  –الجائزة 
كد العق ، كمف المناسب ىنا بياف أف فييا غير أصمية ، فيي ترتفع مع ارتفاع الخيار، أك إسقاطو

، منيا ما ال يقبؿ الخيار ثبلث طكائؼعمى تنقسـ أيضا ، مف حيث قبكليا لمخيار مف عدمو
، أك بالطبلؽ، كال ينحؿ إال الزكاج فيك ال ينتيي إال بالمكت ، كعقدباتفاؽ الفقياءأصبل كذلؾ 

 بالفسخ بسبب العيب المنصكص عميو شرعا، كمنيا ما  يقبؿ الخيار باالتفاؽ كالبيع كأغمب
 .(ّ)العقكد، كمنيا ما ىك مختمؼ فيو كالكقؼ

نخمص إلى أف عقد اليبة في الفقو االسبلمي مف العقكد غير البلزمة ، كأنيا ال تمـز إال 
بكجكد المانع مف الرجكع ، كالمكانع في الفقو االسبلمي محددة عمى سبيؿ الحصر ، كىي ذاتيا 

المكانع قد تككف متزامنة مع االنعقاد كقد تككف  ، مع مبلحظة أف(ْ)التي استمدتيا القكانيف المدنية
 الحقة عميو.
 

                                                           

، مركز المصطفى العالمي لمترجمة كالنشر ، قـ المقدسة،  ُد. يعقكب عمي البرجي ، فقو العقكد المالية ، ط (ُ)
 . َُُ، ص   ،ُِْٓإيراف ، 

، ص ُِْٖ، مطبعة خاتـ األنبياء، قـ المقدسة، إيراف، ّ، طُكاظـ الحسيني الحائرم، فقو العقكد، ج (ِ)
ُّٖ. 
 . َُٕد. يعقكب عمي البرجي،  مصدر سابؽ ، ص    (ّ)
 ( مدني مصرم.َِٓ)المادة ( مدني عراقي، ِّٔ) المادةينظر: ( (ْ
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 الفرع الثاني
 لمجحود باليبةعدم تنظيم الفقو االسالمي 

أسباب الرجكع في اليبة، الجحكد أك نتناكؿ في ىذا الفرع بياف مكقؼ الفقو اإلسبلمي مف 
كؿ ليحكـ لمكاىب بالرجكع في ىبتو ، كما نناقش نقطة في ضركرة تكافر السبب المقبغيره ، أم 

غاية األىمية ، ترتكز عمى ما ذكرناه في الفرع السابؽ فيما يخص عدـ لزكـ عقد اليبة ، كىي 
أك التقاضي ، بيف الفقو االسبلمي كالقانكف المدني ، كعمى ، اختبلؼ أساس شرط التراضي 

 التفصيؿ اآلتي :
    سبب الغير مقيد بضرورة توافر في اليبة جوع الر أوال: 

عقد اليبة مف العقكد  يعد -اإلمامي كالحنفي عمى كجو الخصكص –ف الفقو اإلسبلميإ
، إال ما خرج عف ىذا األصؿ بدليؿ يدؿ عميو ، فيجعؿ اليبة البلزمة غير، أم العقكد الجائزة 
بقية المذاىب  ، دكفؼ كالزيديةكاألحنااإلمامية  التي قاؿ بياع ليس إال ، ك أال كىي المكان ،الزمة

 .(ُ)خرلاإلسبلمية األ
سكاء كانت ىذه ، إال بالتراضي، مف اليبة الزمة ال يمكف الرجكع فيياىذه المكانع تجعؿ  

فمـ ، أما بخصكص أسباب الرجكع  ،(ِ)المكانع جاءت متزامنة مع االنعقاد، أك الحقة عميو 

                                                           

االتجاه االكؿ: كىك الرأم  –أ  لى أكثر مف اتجاه :إ الفقو االسبلمي في جكاز الرجكع اتجاىاتلقد تعددت ( (ُ
 –ب -األكؿ الذم أخذ بو أىؿ الظاىر كمقتضى ىذا الرأم أنو ال يجكز الرجكع في اليبة بأم حاؿ مف األحكاؿ

االتجاه الثاني: كىك رأم المالكية كالشافعية كالحنابمة كمقتضى ىذا الرأم أف األصؿ في اليبة ىك المزـك كعدـ 
االتجاه الثالث: كىك رأم االمامية،  -ج -جكع فييا كيستثنى اعتصار اليبة فقط، لكركد الدليؿ عميوجكاز الر 

ينظر كؿ مف كالحنفية ، كالزيدية كمقتضى ىذا الرأم أف األصؿ ىك جكاز الرجكع في اليبة، إال إذا كجد المانع، 
،  ُ، ط  ٓالحاكم لتحرير الفتاكم، ج  : مف الفقو االمامي : محمد بف أحمد بف إدريس الحمي ، كتاب السرائر

كما بعدىا ، محمد حسف النجفي ، جكاىر  ِِٔ، ص  ََِٖمكتبة الركضة الحيدرية ، النجؼ األشرؼ ، 
كما بعدىا ، كمف الفقو الحنفي : محمد بف  ُُٓ، مصدر سابؽ ، ص  َُالكبلـ في شرح شرائع االسبلـ ، ج 

كما بعدىا  ّْٓ، ص  َُٗٗ، ، ببل مكاف نشرلقرآف كالعمـك اإلسبلميةالحسف الشيباني ، الجامع الصغير إدارة ا
، دار  ُ، ط  ٗ، شمس الديف أحمد بف قكدر ، نتائج األفكار في كشؼ الرمكز كاألسرار )تكممة فتح القدير ( ج 

 : د.كلممزيد مف التفصيؿ حكؿ ىذه االتجاىات أنظر كما بعدىا ،  ُٗ، ص  ََِّالكتب العممية ، بيركت ، 
 .ِْحسف عمي الذنكف، شرح القانكف المدني، العقكد المسماة، عقد اليبة، مصدر سابؽ ، ص 

القسـ األكؿ : مكانع قائمة منذ صدكر اليبة :  –: أ  ـ مكانع الرجكع مف حيث كقت قياميا عمى قسميفتقس( (ِ
ف المدني العراقي دكف المصرم( كىي الرحـ المحرمية ، كىبة الديف سكاء لممديف بو أك لغير المديف بو) في القانك 
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، سكاء الجحكد  لمرجكع في اليبة المقبكؿكجكب تكافر السبب ، الفقو اإلسبلميجانب مف يشترط 
 ، (ِ)المدنية القكانيفكما ىي الحاؿ في ، يقيد الرجكع بتكافر السبب لدل الكاىب فبل ، (ُ)أك غيره

أف عقد اليبة عقد جائز ىك ىذا الحكـ  في ؛ كالسببفالكاىب بإمكانو الرجكع كلك لـ يكجد السبب
، زكـ منشؤه قياـ المانع مكال ، زكـ فيك أمر طارئ عميومكأما الالـز ، ، أم عقد غير  في األصؿ

الذم  –الفقو االسبلمي كالمكانع في االنعقاد ، عمى  اأك الحق، اليبة  انعقادمتزامنا مع  سكاء
 كمحددة عمى سبيؿ الحصر. مذككرة بكؿ كضكح  -يتبنى مبدأ الرجكع في اليبة 

 أو القضاءثانيا : اختالف أساس شرط الرضاء 
إف قكؿ األحناؼ ، كىـ المصدر في أغمب أحكاـ عقد اليبة في القكانيف المدنية، بأف  

ف كاف ظاىره التكافؽ بيف رأم األحناؼ  الرجكع في اليبة ال يتـ إال رضاء ، أك قضاء ، كا 
، كالقانكف المدني، إال أف األساس مختمؼ بيف الرأييف ، فاألحناؼ لـ يقيدكا الرجكع في اليبة 

بضركرة تكافر السبب ، سكاء الجحكد باليبة، أك غيره مف االسباب التي عدىا القانكف المدني 
أسبابا مقبكلة ، كجعؿ تكافر أحدىا شرطا لمرجكع في اليبة، كمف ثـ فإف اشتراط حكـ القضاء 
لدل األحناؼ يستند إلى أساس مختمؼ تماما عما ىك في القانكف المدني ، فيك إنما جاء عمى 

ال فإف أصؿ الحكـ ال يتكقؼ نح ك )الترخيص( ليس إال ، فيك مجرد رخصة كاستئذاف القضاء ، كا 
عمى حكـ القاضي ، أم أف القاضي ليس لو أم سمطة تقديرية ىنا ، كما يعبر باالصطبلح 

 .(ّ)القانكني ، كما أف القاضي غير مقيد في حكمو بضركرة كجكد السبب الشرعي لمرجكع
يشترطكف القضاء  البمقدار كبير، إذ أف اإلمامية  اإلماميةكالرأم أعبله يتفؽ مع رأم 

الكاىب لو حؽ  كالعمة في ذلؾ أف ،، كما أنيـ ال يشترطكف كجكد السبب  لمرجكع في اليبة
 ال يكجد مانع فبل حاجةأما إف لـ ،  فإف كجد المانع فبل رجكع، إف لـ يكف ىناؾ مانع ، الرجكع 

                                                                                                                                                                      

القسـ الثاني : المكانع البلحقة عمى صدكر  -اليبة بيف االزكاج ، العكض ، أف تككف اليبة عمى نحك الصدقة =
 شيءاليبة : كىي زيادة المكىكب زيادة متصمة ، مكت أحد العاقديف ، تصرؼ المكىكب لو بالمكىكب ، ىبلؾ ال

( مف القانكف المدني َُٓ)المادة ( مف القانكف المدني العراقي ، ِِٔ)المادة المكىكب. ينظر كؿ مف : 
 المصرم.

 .ُُٓ، مصدر سابؽ ، ص ةد. مصطفى أحمد عبدالجكاد حجازم ، أحكاـ الرجكع القضائي في اليب( (ُ
( د. إسماعيؿ عبدالنبي شاىيف ، إنقضاء العقد باإللغاء كالرجكع في القانكف المدني ، مصدر سابؽ ، ص (ِ

ٓٗٓ. 
 كما بعدىا. ٓٗٓ، ص  السابؽمصدر ال( ، (ّ
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،  اجائز  اعقد تعدإف لـ يكجد فييا مانع مف الرجكع ف ، مطمقةىنا  ألف اليبة ؛  لمتراضي أصبل
كال محؿ لو ، حكـ الحاكـ ل كال ضركرة ؛ (ُ)دكف تكقؼ عمى إرادة المكىكب لو يجكز الرجكع فيو

 كيأخذه قيرا مف، لرجكع فإف كانت جائزة فممكاىب ا، نكع اليبة  يو ىكعم المعكؿكأف ، أصبل
لـ أـ ، حكـ الحاكـ سكاء عمى الكاىب كال ضماف أصبل ،  ألف الممكية رجعت لو؛  المكىكب لو

ف كانت الزمة لـ يجز لو الرجكع  ،يحكـ   ، لمكىكب لو فيككف مف قبيؿ اإلقالةا ءإال برضا، كا 
كال يحتاج ىنا لحكـ الحاكـ ألنو ممؾ المكىكب لو ؛  أخذه بدكف رضاه كاف غاصبا كضامناكلك 

 .(ِ)يضاأ
غير الـز نخمص ىنا إلى أف الفقو االسبلمي يقرر، أف اليبة عقد مف كؿ ما سبؽ 

مف الفقو الحنفي كاإلمامي، ال يتبنياف مسألة  ، كأف كبل(ّ)ف كجد مانعفيجكز الرجكع فيو، إال إ
أسباب الرجكع ، كشرط لرجكع الكاىب، سكاء الجحكد أك غيره ، رغـ أف الجحكد كمفيكـ ، كما 
سبؽ كأف بيناه منبكذ كغير محبب ، بؿ ىك مكركه في الفقو االسبلمي ، إال أنو ال يشترط كسبب 

   لمرجكع في اليبة.
 المطمب الثالث

 ةالمدني وانينالجحود باليبة في الق تأصيل
ـ ، كأصكلو التي يستند إف تأصيؿ أم مفيكـ قانكني أك غيره ىك دراسة جذكر المفيك 

، كعمى ثبلثة فركع نتناكؿ في ىذا المطمبأحكامو بناء عمييا ، كمف ثـ فستأسس إلييا ، كت
اليبة في القانكف جحكد بتأصيؿ الل، إذ نخصص الفرع األكؿ  ةالمدني القكانيفتأصيؿ الجحكد في 

، باليبة في القانكف المدني المصرم، بينما نخصص الفرع الثاني لتأصيؿ الجحكد المدني العراقي
 كأخيرا نتناكؿ في الفرع الثالث  تأصيؿ الجحكد باليبة في القانكف المدني الفرنسي.

 
 
 

                                                           

، المجمع العالمي لمتقريب بيف المذاىب  ُ، ط ّمحمد حسيف كاشؼ الغطاء، تحرير المجمة  ، ج (ُ)
 كما بعدىا. ٕٗ، ص ََِْاإلسبلمية ، مطبعة خاتـ ، طيراف، 

 .ِٖ، ص  نفسوالمصدر   (ِ)
 .ٓٓالرجكع القضائي في اليبة ، مصدر سابؽ ، ص ( د. مصطفى أحمد عبد الجكاد حجازم ، أحكاـ (ّ
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 الفرع األول
 في القانون المدني العراقي تأصيل الجحود في اليبة
غرض تسمسؿ ، كلاليبة في القانكف المدني العراقينتناكؿ في ىذا الفرع تأصيؿ الجحكد ب

القانكني لعقد اليبة في القانكف المدني العراقي  نظاـملفإننا نعرض أكال ، فكار عمميا كمنطقيااأل
القانكني لعقد اليبة، كمف ثـ نتناكؿ تأصيؿ الجحكد في  النظاـبكجو عاـ، ككيؼ قاـ بتقسيـ 

 تي : القانكف المدني العراقي ، كرأم فقياء القانكف في ذلؾ ، كعمى التفصيؿ اآل
 ن المدني العراقي عقد اليبة في القانوتأصيل أحكام أوال: 

نتناكؿ تأصيؿ أحكاـ اليبة في القانكف المدني العراقي ، عف طريؽ بياف جذكرىا 
لتأريخية ، كمف ثـ كيفية معالجة القانكف المدني العراقي لمتنظيـ القانكني لعقد اليبة ، إذ أنو سار ا

عمى نيج المشرع المصرم في دمج مسألتيف ، ىما أسباب الرجكع كمكانعو لغرض اعطاء عقد 
 ى التفصيؿ اآلتي: يبة قكة في االلزاـ ، كعملا
 مصادر أحكام اليبة في القانون المدني العراقي – 1
أخذ أغمب النصكص المتعمقة بعقد اليبة مف مصدريف  المشرع العراقيبداية نكد بياف أف   

، كبشكؿ أكثر دقة (ُ)، كتحديدا الفقو الحنفيىك الفقو اإلسبلميأساسييف، المصدر األكؿ منيما 

، الذم أخذ بعض كف المدني المصرميك القانف، كأما المصدر الثاني (ِ)مف مجمة االحكاـ العدلية

، عمى المشرع العراقي الرجكع في اليبة س، كقد أس(ّ)األحكاـ بدكره مف القانكف المدني الفرنسي
اليبة في بإالمكاف الرجكع ، كمف ثـ أف عقد اليبة عقد غير الـزأم  فكرة عدـ لزكـ عقد اليبة،

باعتبار أف عقد  ، عقد اليبة مف مقتضيات ىذا العقد ه الخصيصة في، كىذدكف قيد أك شرط 
 .زكـ، كعقكد التبرع يغمب عمييا الجكاز ال الممف عقكد التبرعاليبة 

                                                           

 .ْٗد. محي الديف إسماعيؿ عمـ الديف ، العقكد المدنية الصغيرة ، مصدر سابؽ ، ص ( (ُ
ع العراقي بما جاء في مجمة األحكاـ العدلية مف أحكاـ اليبة ، كقاـ بتعديؿ بعضيا ، كأكجد ( فقد احتفظ المشر (ِ

د. منير القاضي، المذكرة اإليضاحية المختصرة لمشركع القانكف المدني ؿ ينظر: أحكاما أخرل، لمزيد مف التفصي
 .ٔالعراقي ، مصدر سابؽ ،  ص 

( مف القانكف المدني العراقي الخاصة بأسباب الرجكع كمنيا الجحكد ، كىك ما يسمى ُِٔ( كىي المادة )(ّ
( ُِٔ) المادةباصطبلح المشرع الفرنسي العقكؽ، إال أف المشرع العراقي ، عدؿ فييا كأضاؼ ، ينظر كؿ مف: 

 .( مف القانكف المدني الفرنسيٓٓٗ) المادةمف القانكف المدني العراقي ، 
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كأما المصدر الثاني الذم استمد منو المشرع العراقي أسباب الرجكع في اليبة ، كمنيا 
المصرم ، كالذم نقميا بدكره عف القانكف المدني الفرنسي كعمى فيك القانكف المدني ، الجحكد 

ع ىا المشر دد، ع (الجحكد كغيره) ، كأسباب الرجكع في اليبةكجو الخصكص أسباب الرجكع 
العراقي عمى سبيؿ المثؿ كالداللة، ال عمى سبيؿ التحديد كالحصر، كىي عبارة عف مجمكعة مف 

، إال أنو ال يكجد مانع بنكع خاص لمرجكع في اليبة، كلة مقباألسباب التي عدىا المشرع أسبابا 
كقد  مف أف يقدـ الكاىب سببا جديدا ، بشرط أف يقبمو قاضي المكضكع المعركض عميو الدعكل ،

فسر الشراح أف اسباب الرجكع ىذه انما خصت بالذكر؛ ألنيا األسباب الغالبة الكقكع في الحياة 

المانع يقدـ عمى السبب ،  كف ىناؾ مانع مف الرجكع؛ ألفيك ال كيشترط أيضا أف ،(ُ)العممية

 . (ِ)تعارض المانع كالمقتضي قدـ المانع ذا إ ،ا لمقاعدة المقررة بيذا الصدد طبق
 تقييد اطالق الرجوع في اليبة – 2

في د مف إطبلؽ الرجكع قيكعمى ما سار عميو المشرع المصرم ، ؛ ف المشرع العراقيإ 
كنقمتيا عنو  التي قررىا الفقو االسبلمي لممكانع مضافا، ، إذ أكجب تكافر السبب المقبكؿ اليبة 

ىذا ، حاالت اليبة في العديد مف المف نطاؽ الرجكع في بدكره ، ، مما ضيؽ القكانيف المدنية 
كسب :) كيمكف القكؿ بكجو عاـ أف المشرع أالقكؿالعراقي إلى القانكني مف الفقو  ادفع جانب األمر

ف كاف تبرعا قد اليبة صبلبة كقٌكة في اإللزاـع ، عمى النحك الذم ينبغي أف يككف لعقد ىك ، كا 
 .(ّ)ممزما لممتعاقديف كسائر العقكد(

كما ىي الحاؿ ، تماما الرجكع في اليبة في القانكف المدني العراقي ليس مطمقا فأصبح  
، أك بالتقاضي في بالتراضي مع المكىكب لو، بؿ البد أف يتـ إما مف كؿ قيد الفقو اإلسبلمي في 

                                                           

 .ّٕٗ، عقد اليبة ، مصدر سابؽ ، ص  ُُد. إلياس ناصيؼ مكسكعة العقكد المدنية كالتجارية ، ج( (ُ
عراقي: ) إذا تعارض المانع كالمقتضي قدـ المانع( ، كالعمة المدني ( مف القانكف الْ( مف المادة )ُالفقرة )( (ِ

في محؿ استقر فيو  ما يدفعو ، فعند تعارض نصيف في قضية ما ،  يءفي ذلؾ أف المانع دافع كال يتحقؽ ش
لمزيد مف التفصيؿ ينظر: د. منير القاضي ممتقى البحريف الشرح المكجز  ،يقدـ النص المانع فيعمؿ بمكجبو

، لمقانكف المدني العراقي ، المجمد األكؿ ، الباب التمييدم كنظرية االلتزاـ ، دكف عدد طبعة ، مطبعة العاني 
 .ُْ، ص  ُِٓٗبغداد ،

 .ٔمنير القاضي، المذكرة اإليضاحية المختصرة لمشركع القانكف المدني العراقي ، مصدر سابؽ ،  ص  (ّ)
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أف ال يككف ىناؾ مانع مف ، شريطة  (ُ)في اليبة حاؿ رفض المكىكب لو التراضي عمى الرجكع
كمف ىذه األسباب المقبكلة الجحكد  قضاء،  أف يتكافر عند الكاىب السبب المقبكؿالرجكع  ، ك 

  . (ِ)الغميظ
كبيذه الطريقة باإلمكاف القكؿ أف المشرع العراقي ، إنما حاكؿ الحد مف حاالت الرجكع 

ضركرة كجكد السبب المقبكؿ ، إال أنو مف ك في اليبة ، بمقدار يدكر بيف كجكد بعض المكانع ، 
المبلحظ أف كجكد المكانع يمنع مف الرجكع حتى مع قياـ السبب المقبكؿ مما يؤدم بدكره إلى 

 ة سبب الرجكع كانييارىا أماـ المكانع.ىدر قيم
كما ىي أم أف المشرع العراقي اتخذ طريقا كسطا بيف الذىاب لجكاز الرجكع مطمقا  

كما ىي الحاؿ في  ، كعدـ إباحة الرجكع مطمقاالحاؿ في الفقو اإلسبلمي اإلمامي كالحنفي 
 .القانكف المدني الفرنسي

 في القانون المدني العراقي  النص القانوني لمجحودتأصيل  –ثانيا 
سببا مقبكال لمرجكع في  يعتبر بنكع خاص )بالقكؿ: عمى الجحكدنص المشرع العراقي لقد 

أف يخؿ المكىكب لو إخبلال خطيران بما يجب عميو نحك الكاىب، بحيث يككف ىذا  -أ  اليبة:
( مف المشركع ٖٗٓ، كقد كانت ىذه المادة تحمؿ الرقـ )(ّ)اإلخبلؿ مف جانبو جحكدان غميظان... (

التمييدم لمقانكف العراقي، ككانت تنص عمى أنو:) يعتبر بنكع خاص عذرا مقبكال لمرجكع عف 
أف يخؿ المكىكب لو إخبلال خطيرا بما يجب عميو نحك الكاىب )أك نحك أحد أقاربو( ،  -اليبة : أ

ا غميظا ....( ، فيبلحظ ىنا أف أصؿ النص كاف بحيث يككف ىذا اإلخبلؿ مف جانبو جحكد
يتطابؽ مع ما ىك مقرر في القانكف المدني المصرم، ثـ ألغيت العبارة التي تخص أقارب الكاىب 

 .(ْ)لمكاىب فقط اأف االخبلؿ يككف مكجيعمى ، كاقتصر المشرع 

                                                           

: ) لمكاىب أف يرجع في اليبة برضاء المكىكب ، تنص عمى أنو  عراقيالمدني مف القانكف ال( َِٔ)المادة ( (ُ
 سبب مقبكؿ ما لـ يكجد مانع مف الرجكع(فإف لـ يرض كاف لمكاىب حؽ الرجكع عند تحقؽ 

 .ٓمنير القاضي، المذكرة اإليضاحية المختصرة لمشركع القانكف المدني العراقي ، مصدر سابؽ ، ص    (ِ)
 عراقي.المدني مف القانكف ال (ُِٔ) المادةالفقرة )أ( مف   (ّ)
 ريخأالتمييدم التاسع لمجنة كضع المشركع النيائي لمقانكف المدني العراقي، المنعقد في بغداد بت االجتماعفي ( (ْ
= ك عبدالمجيد  ، ضياء شيت خطاب ك إبراىيـ المشاىدم، ينظر لمزيد مف التفصيؿ : ( ـُّْٗ/ُِ/ُّ )
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جريمة ال كأف ارتكب ، فإذا ما صدر مف المكىكب لو ما يدؿ عمى الجحكد ككيفما كاف  
المقصكد بتعبير الجريمة التي ال عذر لو فييا أف يككف لدل المكىكب لو  ، ك ) عذر لو فييا

قصد جنائي عند ارتكاب الجريمة ، كيترتب عمى ىذا أف جرائـ االىماؿ كالخطأ ال تعد عذرا 
يس مف ، كلباليبة جاز لمكاىب طمب الرجكع، فإذا ما تحقؽ ذلؾ (ُ)( مقبكال يشممو النص المتقدـ

الشعكر كاإلحساس كاإلىانة  بؿ يشمؿ ما يمس، ة أف يقع ىذا الجحكد بصكرة ماديةالضركر 
،  قانكف العقكباتال يشترط أف يككف الجحكد جريمة يعاقب عمييا  مف جانب آخر، كالسب

مف األحكاـ ما المادة  كقد تضمنت  ىذه ،  ذلؾ متركؾ لقاضي المكضكع كبالطبع فإف تقدير
 يأتي :

، كليس كما ىي الحاؿ في القانكف  شترط أف يككف إخبلؿ المكىكب لو تجاه الكاىب فقطت - ُ
المدني المصرم الذم يكسع مف دائرة ىذا االخبلؿ، كيؤيد جانب مف الفقو القانكني العراقي مسمؾ 
المشرع المصرم ، كيرل تطبيؽ ما جاء بالنص المصرم ، كيعمؿ تأييده ىذا بذريعة أف أسباب 

نيا الجحكد ، إنما جاءت عمى نحك المثؿ كالداللة ، ال عمى نحك الحصر كالتقييد ىذا الرجكع كم
كمف جانب آخر يتذرع صاحب ىذا الرأم بأف االعتداء عمى الكالد أك األـ يعد ، مف جانب 

 . (ِ)جحكدا غميظا
 .كما تشترط أف يككف اإلخبلؿ خطيرا   - ِ
  كيبلحظ عمى النص الخاص بالجحكد الغميظ في القانكف المدني العراقي ما يمي :   
حسب فيمنا ؟ المقصكد باإلخبلؿ ىنا ...(  ما أف يخؿ المكىكب لو ... ( :  قكؿ المشرع –أ 

ألف األخير خصص لو المشرع نصا خاصا بو ،  ، كليس العقدم، ىك اإلخبلؿ األدبي المتكاضع 
سمكؾ المكىكب لو ، كلكف المشرع ىذا ناشئ عف  كأف، نكرانا لجميؿ الكاىب يعدفاإلخبلؿ األدبي 

 باألصؿ تحكؿ اللتزاـ مدني ، بنص القانكف.  أسبغ عميو قكة ممزمة ، فيك التزاـ أخبلقي
أيضا مف المبلحظ ىنا مركنة معيار تحديد الجحكد، فقد أطمؽ المشرع الصبلحية كالسمطة   –ب 

ا يعد جحكدا مما ليس كذلؾ، كأردفو بكصؼ آخر، ىك ) الغميظ( الذم ال التقديرية في تحديد م
                                                                                                                                                                      

ية لمقانكف المدني العراقي،  ، مجمكعة األعماؿ التحضير  الجنابي كعبدالعزيز الحساني ك غازم إبراىيـ الجنابي=
 كما بعدىا. ُِّمصدر سابؽ ، ص 

 .ْٕد. حسف عمي الذنكف ، شرح القانكف المدني العراقي ، العقكد المسماة ، مصدر سابؽ ، ص ( (ُ
 .ْٖ، ص  نفسوالمصدر ( (ِ
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يقؿ مركنة عف المكصكؼ كىك الجحكد، فبل يفيـ ىنا ما ىي الغمظة التي تجعؿ الجحكد سببا 
 ، بمعنى آخر ىؿ الجحكد غير الغميظ ال يعد سببا لمرجكع ؟ ؟كعذرا لمرجكع

، فكاف  الصعكبة غاية في  قاضي المكضكعيجعؿ ميمة  إف النص في الحقيقة ،
عمى نحك الحصر ، كما فعؿ المشرع الفرنسي كما نرل يحدد حاالت لمجحكد األحرل بالمشرع أف 

، يتـ مف خبللو قياس سمكؾ المكىكب لو  (ُ)في قادـ البحث ، أك كضع معيار قانكني منضبط
 تجاه الكاىب ، كنفس ىذا النقد مكجو لممشرع المصرم كما سنرل في الفرع القادـ.

 الفرع الثاني
 في القانون المدني المصري اليبةبتأصيل الجحود 

 قانكف المدني المصرم ، كنعطي نبذةنتناكؿ في ىذا الفرع تأصيؿ الجحكد باليبة في ال
الجحكد في القانكف المدني تأصيؿ قانكف المدني المصرم القديـ ، كمف ثـ نتناكؿ المكقؼ عف 

 النافذ كعمى التفصيؿ االتي : 
 اليبة في القانون المصري القديم تأصيل الجحود بأوال : 
  لعقد اليبة ، كمف ثـ اخاص اف تنظيمإف القانكف المدني المصرم القديـ لـ يكف يتضم      

، كبعبارة أدؽ فإف المشرع المصرم في القانكف (ِ)ص خاص في الرجكع في اليبةلـ يكف ىناؾ  ن
أف يضعيا مع بو األحرل ك  كالحقكؽ العينية ، نظـ اليبة ضمف أسباب نقؿ الممكية، الممغي 

مف األحكاـ المتعمقة  ايسير  اجانب كأكرد نصكصا تتعمؽ بالشكؿ ك،  (ّ)العقكد المسماة

، فكانت معالجتو لميبة ضمف أسباب نقؿ الممكية ، كليس ضمف العقكد المسماة،  (ْ)المكضكعب

                                                           

ركسكك باكند المعيار القانكني عمى أنو :) قياس لمسمكؾ مكصكؼ في القانكف مف األمريكي يعرؼ العميد  ((ُ
 : باإلنكميزيةخبللو يتجنب الشخص مخاطرة المساءلة عف إحداث ضرر أك خسارة( كنصو 

 (a standard is a measure of conduct prescribed by law from which one depart at his 
peril of answering for damage or loss).                                                            

السنيكرم عمى أنو :) عبارة عف اتجاه عاـ ال يقيد القاضي ، ييتدم بو عند الحكـ ، د. عبد الرزاؽ كعرفو  
الكريـ ، المعيار القانكني كيعطيو فكرة عف القانكف كغايتو( ، لمزيد مف العمؽ كالتفصيؿ ينظر : فارس حامد عبد 

 كما بعدىا. ُْ، ص  ََِٗ، ، دكف دار طبع ،بغداد، ُ، ط
 . ٓٓد. محمكد جماؿ الديف زكي ، مبادئ القانكف المدني في العقكد المسماة ، مصدر سابؽ ، ص ( (ِ
 .ُِد. عبدالكىاب البندارم ، شرح العقكد المدنية ، مصدر سابؽ ، ص ( (ّ
 .ِٕالخكلي ، العقكد المدنية ، الصمح كاليبة كالككالة ، مصدر سابؽ ، ص ( د. أكثـ أميف (ْ
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ىك أحكاـ المذىب ،آنذاؾ ، ك قد كاف الذم عميو العمؿ كالمعٌكؿ حينياىك ما عرضو لبلنتقاد ك 
ككقتيا كاف يتعيف الرجكع فيما لـ ينص عميو التشريع إلى قانكف األحكاؿ الشخصية ،  ،(ُ)الحنفي

ف كانت بحسب طبيعتيا مف األحكاؿ العينية  عمى أساس أف اليبة ممحقة باألحكاؿ الشخصية ، كا 
المندكب إليو ديانة ، فأخرجيا مف  ،لكف المشرع حينيا الحظ قياميا عمى فكرة التصدؽ 

اختصاص المحاكـ المدنية التي تطبؽ أحكاـ القانكف المدني ، كالتي ال عبلقة ليا بكؿ مسألة 

القانكف المدني المصرم يتضمف ، لذا لـ  (ِ)كف مؤثرا في تقرير حكمياتحكم عنصرا دينيا يك
 .أحكاما خاصة بالجحكد آنذاؾالممغي ، 
 الجحود باليبة في القانون المدني المصري النافذ تأصيل ثانيا : 

القانكف المدني المصرم النافذ ، تبلفى النقص المشار لو آنفا ، إذ نظـ عقد اليبة تنظيما 
، إذ نص عمى الرجكع في اليبة، كأنو  كأكرد أحكاميا كاممة في الشكؿ كالمكضكعشامبل ، 

األصؿ في ذلؾ ، كأف عقد اليبة يتميز عف العقكد األخرل ، أف الكاىب يستطيع الرجكع في 
اليبة دكف رضاء المكىكب لو ، إف لـ يكف ىناؾ مانع مف الرجكع ، كاستند الكاىب حينيا إلى 

 .(ّ)سبب )عذر( مقبكؿ
كيترتب عمى الرجكع في اليبة بالتراضي، أك بالتقاضي أف تعد اليبة كأف لـ تكف ، كىذا   

ع المصرم جكاز الرجكع باليبة كمكانع ر ، ك لقد استمد المش(ْ)بخبلؼ مكقؼ المشرع العراقي

 .(ٓ)الرجكع مف الفقو اإلسبلمي
 
 

                                                           

 .ُْٕ، ص  د. عبدالكىاب البندارم ، شرح العقكد المدنية ، مصدر سابؽ(ُ) 
 .ِٕ( د. أكثـ أميف الخكلي ، العقكد المدنية ، الصمح كاليبة كالككالة ، مصدر سابؽ ، ص (ِ
لرجكع في اليبة، دراسة مقارنة بيف الفقو االسبلمي كالقانكف الكضعي ، ( د. حسف محمد محمد بكدم ، مكانع ا(ّ

 .ٔٗ، ص َُِٓدكف عدد طبعة ، دار الجامعة الجديدة ، االسكندرية ، 
( مف ِْٔالمادة )( مف ُالفقرة )مف حيف الرجكع ، كليس بأثر رجعي إذ نصت باطمة  ( الذم يعد اليبة (ْ

إذا رجع الكاىب في ىبتو بالتراضي أك بالتقاضي كاف رجكعو إبطاال ألثر القانكف المدني العراقي عمى أنو :) 
عادة لممكو( .  العقد مف حيف الرجكع كا 

 .ٔٗ( د. حسف محمد محمد بكدم ، مكانع الرجكع في اليبة، مصدر سابؽ ، ص (ٓ
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كمف الجدير بالذكر ىنا أف المشرع  (ُ)األجنبية القكانيفكأما األعذار فاستمدىا مف   
المصرم، لـ يربط عقد اليبة بقكاعد الميراث أك الكصية ، فميس لميبة في تصكير القانكف المدني 
المصرم ، أم اتصاؿ بالميراث ، أك الركابط العائمية كما فعؿ المشرع الفرنسي كالفقو الغربي ، 

 .(ِ)بؿ سمؾ مسمؾ الفقو اإلسبلمي في الغالب 
بإعطاء الكاىب  -المذىب الحنفي  -مشرع المصرم، تبنى مكقؼ الفقو االسبلميف الإ

ة ، حؽ الرجكع في ىبتو كأصؿ عاـ، كلكنو قيد ىذا الحؽ بضركرة استناده إلى أسباب قانكني
لعدـ قناعة كاضعي القانكف المدني المصرم بكفاية القكاعد الشرعية ، فتـ ادخاؿ االسباب 

صدكر الجحكد الكبير مف المكىكب كمف ىذه األسباب ،  (ّ)ظاـ المكانعالمقبكلة لمرجكع ، إلى ن
 ، كالتي استمدىا مف القكانيف األجنبية. لو
القانكف حكـ  ك، الفقو االسبلمي كحكـ مكقؼ  المزج بيفالغرض مما سبؽ مف إف   

عدـ )ك،  (لعقد اليبةالكافية لزاـ اإلإكساب قكة )ىك محاكلة المشرع المصرم ، المدني الفرنسي 
، بحسب فكر لما عميو الحاؿ في الفقو اإلسبلمي  كمعالجة ، (إطبلؽ حرية الكاىب في الرجكع

المقبكؿ لطمب الرجكع في  السببكذلؾ عف طريؽ اشتراط كاضعي القانكف المدني المصرم ، 
، ىذا المزج بيف قكاعد الفقو االسبلمي ، كالقانكف المدني الفرنسي انقسـ حكلو الفقو اليبة 

 ككما يمي : ،اتجاىيف عمىالمصرم 
 لتنظيم أعذار الرجوع المؤيد االتجاه –1

أبدل رأيا نسبو لمفقو المالكي أنو إذ  ، الرأم الذم قاؿ بو العبلمة السنيكرمك  كىك االتجاه
، كذلؾ في اجتماعات لجنة األعماؿ التحضيرية لممشركع دكف بياف المصدر بشكؿ كاضح 

( مف المشركع فقاؿ: ) إف أحكاميا ِٗٓالتمييدم لمقانكف المدني المصرم، عند قراءة المادة )
مأخكذة مف القانكف المدني الفرنسي إال أنيا ال تتعارض مع الشريعة اإلسبلمية التي تقضي 

                                                           

سابؽ ، ص  د. محمكد جماؿ الديف زكي ، مبادئ القانكف المدني في العقكد المسماة ، ، اليبة ، مصدر( (ُ
َُٔ. 
 .ِْٖ، مصدر سابؽ ، ص  ْمجمكعة األعماؿ التحضيرية لمقانكف المدني المصرم ، ج   (ِ)
د. محمكد جماؿ الديف زكي ، مبادئ القانكف المدني في العقكد المسماة ، ، اليبة ، مصدر سابؽ ، ص ( (ّ

َُٔ . 
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فرد عميو بعض أعضاء المجنة : )إف الرجكع  ، ليبة بالتراضي أك بقضاء القاضي(بالرجكع في ا

إال في األحكاؿ التي يمنع منيا مانع مف المكانع المحددة ، في اليبة في الفقو اإلسبلمي مطمؽ 
: ) بأف الرجكع في الشريعة اإلسبلمية ، فرد العبلمة  بشكؿ حصرم في الشريعة اإلسبلمية (

ألف مف ضمف بكاعث الرجكع في اليبة في مذىب المالكية ، ىك إخبلؿ المكىكب غير مطمؽ ؛ 
لو مما يجب عميو نحك الكاىب أك نحك أحد أقاربو ، بحيث يككف ىذا اإلخبلؿ جحكدا كبيرا مف 

، فما كاف مف المجنة إال أنيا قررت ترؾ المادة المذككرة قيد البحث ، كلكنيا أيقرت الحقا  جانبو(
، بدكف بياف المصدر المعتمد ليا كأساس  إلى حذفيااألقكل بعد أف كاف االتجاه ، نة مف قبؿ المج

، كلكف كؿ ما ذكر ىك:) أخذا ببعض أقكاؿ فقياء الشريعة بشكؿ كاضح في الفقو اإلسبلمي 
اإلسبلمية التي تحـر الرجكع في اليبة إال عند السبب المقبكؿ بعد أف كاف االتجاه إلى حذفيا 

قر كمف ثـ أترؾ قيد البحث بداية األمر،  ف النصأفيبلحظ ىنا  ، ( (َُٓرقـ ) كأصبحت تحمؿ
؟؟ إال القكؿ بأف كال يعمـ أحد ما ىي نتيجة البحث، دكف متابعة البحث حكلو  عمى ما ىك عميو

 . (ُ) المجنة اعتمدت عمى أقكاؿ بعض فقياء الشريعة
 لتنظيم أعذار الرجوع االتجاه المعارض –2

فإف مكقؼ المشرع المصرم لـ يسمـ مف المعارضة الضمنية بؿ  مف جانب آخر
كالصريحة ، مف الفقو المصرم ، فقد عمؽ جانب مف الفقو المصرم ، عمى مكقؼ المشرع 

في قكاعد ، كنحف ال نرل مف جانبنا إلقحاـ مبادئ مف القكانيف الغربية المصرم بالقكؿ : )
، ك غير كاضحة أ ،نجد في ذلؾ مصمحة كاضحة كال، مستقرة في ببلدنا منذ قركف حكمة ظاىرة 

فضبل عف  ، كيجد ىذا النداء تأييدا كبيرالى مبادئ الشريعة الغراء بالرجكع إفي كقت ينادم فيو 
ف كاف  أبدال، ف تقييد الرجكع )بقياـ عذر مقبكؿ ( يجعؿ لزكـ العقد تحت رحمة القاضي أ

، عقد اليبة  )مف قكة في االلزاـ ( ضئيؿ القدر كيككف ما اكسب التقنيف ، الكاىب  بإرادةمرتبطان 
ذا رضى المكىكب ، إطمؽ حؽ الرجكع مف كؿ قيد ، سيما كقد أعكس ما تكىمو كاضعكه  عمى

                                                           

 .ِٖٖ، ص  السابؽالمصدر (ُ) 
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بالتقييد حفظا لحقكؽ الغير كحماية الستقرار  أكلىكقد كاف الرجكع في ىذه الحالة ، لو
 .(ُ)(المعامبلت

لمشرع بالقكؿ : ) كبيذا المسمؾ فتح كيعارض جانب ثاف مف الفقو المصرم مسمؾ ا
دكف أف يضع لو معيارا ، القاضي في تحديد ما يعد عذرا مقبكال  ـأما، القانكف باب الحكـ كاسعا 

يستيدم بو ، كلعؿ ىذا ىك المثاؿ الفذ ، اللتزاـ يضع القانكف عقدتو في يد القاضي يحميا إذا 
القكانيف األجنبية التي أخذ عنيا التقنيف أحكاؿ الرجكع اقتنع بقياـ العذر المقبكؿ ، بينما تحدد 

 . (ِ)بكضكح كعمى سبيؿ الحصر حرصا عمى استقرار الحقكؽ كالمعامبلت(
كيعارض جانب ثالث مف الفقو المصرم الرأم السابؽ: ) رأم المشرع المصرم ك رأم 

دأ الرجكع كأصؿ عاـ السنيكرم( تأسيسا عمى أف االتجاه العاـ في الفقو المالكي ، ال يقرر مب
، فيككف مف  ، كما ىي الحاؿ في الفقو اإلسبلمي اإلمامي كالحنفي(ّ) لكي يتـ االحتجاج بو

مستمزمات الرجكع عندىـ اشتراط أسباب لمرجكع ، مف جانب آخر فإف الفقو المالكي ىك مف 
ظاـ يختمؼ أسس مفيكـ االعتصار، كىك الرجكع المقتصر عمى ىبة الكالد لكلده ، كبالطبع ىك ن

تماما عف الرجكع في اليبة المقرر في الفقو الحنفي، كالذم ال يتكقؼ بدكره عمى رضاء الكلد 
المكىكب ، فضبل أنو ال يتكقؼ عمى حكـ القاضي كأصؿ عاـ ، كقد عمؽ صاحب ىذا الرأم 
بالقكؿ: )...إذا كاف ذلؾ فالقكؿ بضركرة تراضي الطرفيف أك قضاء القاضي بالرجكع أمر شطط 

جانبو الصكاب ، مما يستكجب القكؿ بأف الرجكع في اليبة يقع باإلرادة المنفردة لمكاىب سكاء  ،
أعذار الرجكع  ، ككيفما كاف فإف الجحكد الكبير يعد مف (ْ)كانت ألجنبي، أـ كانت لكلد الكاىب(

أف يخؿ المكىكب لو بما يجب عميو نحك التي نص عمييا القانكف المدني المصرم بالقكؿ: )، 

                                                           

مبادئ القانكف المدني في العقكد المسماة ، ، اليبة ، مصدر سابؽ ، ص د. محمكد جماؿ الديف زكي ، ( (ُ
َُٔ. 
 .ُّٕ( د. أكثـ أميف الخكلي ، العقكد المدنية ، الصمح كاليبة كالككالة ، مصدر سابؽ ، (ِ
( د. إسماعيؿ عبدالنبي شاىيف ، إنقضاء العقد باإللغاء كالرجكع في القانكف المدني ، مصدر سابؽ ، ص (ّ

 ا بعدىا.كم ُٕٓ
 .ٕٔٓ، ص  نفسوالمصدر ( (ْ
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، كالمبلحظ عمى  (ُ)الكاىب أك نحك أحد أقاربو بحيث يككف ىذا اإلخبلؿ جحكدا كبيرا مف جانبو(
 ما يمي : ىذا النص
بحيث يشمؿ كذلؾ أف المشرع المصرم يكسع مف دائرة اإلخبلؿ تجاه الكاىب ،  -أ 

كليس تجاه الكاىب فقط ، كيذىب ، إخبلؿ المكىكب لو بما يجب عميو نحك أحد أقارب الكاىب 
 ك ،(ِ)بعض جكانب الفقو المصرم إلى كجكب التكسع في مفيكـ األقارب ليشمؿ الزكج كالزكجة

ليشمؿ إذ أنو يكسع مف دائرة اإلخبلؿ تجاه الكاىب ، النص المصرم يختمؼ عف النص العراقي 
مضافا لمكاىب نفسو ، فيككف بذلؾ أكسع  نطاقا مف النص العراقي، دكف تحديد ، أقارب الكاىب 
جانب كما أنو منتقد أيضا مف قبؿ ، كىذا نقص في التشريع المصرم يجب تبلفيو ، لدرجة القرابة

 .(ّ)تحديد األقارب ىك مف اختصاص قاضي المكضكع عمما أف الفقو القانكني المصرم، مف

نما (ْ)لـ يضع المشرع المصرم معيارا منضبطا لمجحكد كال صكران محددة لو -ب    ، كا 
أف القكؿ ذىب بعض جكانب الفقو المصرم إلى  ، كقد (ٓ)تركو مرنا تحت سمطة القاضي التقديرية

كالخركج  ، بتصرؼ مف شأنو اإلخبلؿ بالجميؿ، يتمثؿ في عدـ إتياف المكىكب لو ، المعيار ىنا 
 .(ٔ)أقاربوأحد  ك، أعف ما يقتضيو الكاجب تجاه الكاىب 

كالمذكرة اإليضاحية مثاؿ ، كرد في األعماؿ التحضيرية لمقانكف المدني المصرم   –ت 
أف يصدر مف المكىكب لو ما يدؿ عمى جحكد كبير نحك الكاىب أك  -لمجحكد الكبير كىك :)أ
كفي ىذا ، (ٕ) عذر لو فييا ضد أحد مف ىؤالء...(كأف يرتكب جريمة ال، نحك أحد مف أقاربو 

لمكقؼ المشرع  ا، مشابي يجعؿ مكقؼ المشرع المصرم، الصدد مف عدـ التحديد كالحصر 
الحاالت التي ، الذم حدد عمى سبيؿ الحصر ، عف المشرع الفرنسي  امختمفك  العراقي ، 

كما أف المشرع الفرنسي قصرىا عمى ، باإلمكاف عدىا جحكدا مف المكىكب لو تجاه الكاىب 

                                                           

 مصرم.المدني مف القانكف ال( َُٓ)المادة الفقرة )أ( مف   (ُ)
 .ََِ، ص ّ، مصدر سابؽ ، ىامش  ٓد. عبدالرزاؽ السنيكرم ، الكسيط ، مجمد   (ِ)
 .َُِالمصدر نفسو ، ص   (ّ)
 .َٖد. مصطفى أحمد عبدالجكاد حجازم ، مصدر سابؽ ، ص   (ْ)
 .ْٓسماعيؿ عمـ الديف ، مصدر سابؽ ، ص إي الديف يمح د.( (ٓ

 .َِّد. جماؿ الديف طو العاقؿ ، مصدر سابؽ ، ص(ٔ) 
 .َٖد. مصطفى أحمد عبدالجكاد حجازم ، مصدر سابؽ ، ص  (ٕ)
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، نطاؽ ىذا اإلخبلؿ  بتكسعةيطالب ( مؤيد)، كىنا اختمؼ الفقو المصرم بيف (ُ)شخص الكاىب

جانب )معارض(  ك، (ِ)(كيجب التكسع في تفسير لفظ األقارب ليشمؿ الزكج كالزكجة: ) بالقكؿ

بؿ كينتقد ىذا النص ، كيطالب بقصره عمى شخص الكاىب فقط ، (ّ)مسمؾ المشرع المصرمل
كبشدة بالقكؿ : )مف الكاضح أف ىذا النص قد بمغ الذركة في اإلبياـ ، فما الذم يجب عمى 
لى أم حد نذىب في تعييف أقارب الكاىب الذيف يمتـز  المكىكب لو نحك الكاىب أك أقاربو؟ كا 

، ما داـ المكىكب لو بعدـ جحكدىـ؟ كلماذا ال نضيؼ أصدقاء الكاىب؟ قياسا عمى األقارب 
القانكف ال يحدد العذر المقبكؿ عمى سبيؿ الحصر؟ كما معنى الجحكد الكبير؟ ليس لنا أماـ ىذا 

كقد عمؽ جانب ،  (ْ)النص إال أف نعمؽ األمؿ عمى حصافة القاضي ،كحسف تقديره عند تطبيقو(
الكضعي : ) كليس في القانكف جانب ثاف مف الفقو القانكني المصرم عمى النص السابؽ بالقكؿ 

ينافس ىذا النص في افتقاره إلى الدقة ، كاحتياجو لمتحديد ، كيعد عمى كؿ حاؿ مثبل  ، نص
نادرا اللتزاـ غير محدد في مكضكعو ، كفي أشخاص الدائنيف فيو ، كليس مف شأف ىذا أف يعيف 

 . (ٓ)عمى استقرار المعامبلت(
؛ كما فعؿ المشرع العراقي ، لـ يفرد المشرع المصرم لئلخبلؿ العقدم فقرة خاصة بو -ج

 .ألنو عمى ما يبدك ترؾ ذلؾ لمقكاعد العامة
 الفرع الثالث

 الجحود باليبة في القانون المدني الفرنسيتأصيل 
نتناكؿ في ىذا الفرع مكقؼ القانكف المدني الفرنسي مف عقد اليبة بكجو عاـ ، كمف ثـ 

 كعمى التفصيؿ اآلتي : ، نؤصؿ الجحكد في القانكف المدني الفرنسي ، كبناءه القانكني 
 

                                                           

 ( مدني فرنسي.ٓٓٗ) المادة( (ُ
 (. َُِ،  ََِ، مصدر سابؽ ، ص )  ٓد. عبدالرزاؽ السنيكرم، الكسيط ، مجمد  (ِ)
، د. إسماعيؿ عبد النبي شاىيف ، مصدر  ُٖد. مصطفى أحمد عبدالجكاد حجازم ، مصدر سابؽ  ، ص  (ّ)

 كما بعدىا. َٗٓمصدر سابؽ ، ص 
 .ُْٕ( د. أكثـ أميف الخكلي ، العقكد المدنية ، الصمح كاليبة كالككالة ، مصدر سابؽ ، (ْ
المسماة ، ، اليبة ، مصدر سابؽ ، ص د. محمكد جماؿ الديف زكي ، مبادئ القانكف المدني في العقكد ( (ٓ

ُٕٔ. 
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 أوال : التأصيل القانوني لعقد اليبة في القانون المدني الفرنسي
، كلذا نجده يتشدد (ُ)كشؾ ليبة نظرة ريبة كحذرينظر المشرع الفرنسي بكجو عاـ لعقد ا

، كمظاىر ىذا التشدد تظير بجعؿ أكثر مف باقي العقكد األخرل  جدا في القكة الممزمة لمعقد
، بؿ إنو يتنافى لزـك عقد اليبة مع جكاز ابتداء كأصؿ عاـ  االمشرع الفرنسي عقد اليبة الزم

 (ِ)معنى يفكؽ في قكتو األثر الممـز لمعقد عمى العمكـالرجكع فيو ، فيما نقيضاف ، فممزكـ اليبة 
ال ة كبصكر ، اليبة بيف األحياء عمؿ يتجرد الكاىب بمكجبو حاليا  (: ، لذا فقد نص عمى أنو

اشترط الرسمية النعقادىا ، كقد ، (ّ)المكىكب لصالح الكاىب الذم يقبمو( يءرجكع عنيا عف الش
 .ل في القكانيف المدنية األخر  مما عميو الحاؿ،  اكبتنظيـ أكثر تشدد

يظير تشدد المشرع الفرنسي بتقييد حرية الكاىب في النصاب المحدد  مف جانب آخر 
: ) ال  عمى أفيف التي تنص يممقكلة المشيكرة بيف القانكنل ة طبقاالقكة الممزمة لميب، إف  (ْ)لميبة

 تعطي شيئا كتتكقع الرجكع فيوك ، أف تمنح أنو ال يصمح إلى أ  ترميمسؾ( أعطى ك أيسكل مف 
فيما ،  طراؼرادة المشرع لحماية األإكعدـ الرجكع فييا مستمدة مف  ةفإف قاعدة الزامية اليب، 

قداـ عمى التنازؿ عف مالو بصكرة يخص الكاىب، عدـ الرجكع في ىبتو يجبره لمتفكير قبؿ اإل
 م التحذير مف خطكرتياأ، (َُْٖ)رادة المشرع سنة إليو إ الذم ترميىذا ىك اليدؼ  ، كبدية أ
 ةأما بالنسبة لممكىكب لو، الذم يككف فرحا بتمقيو ماال مجانيا، فعدـ إمكانية الرجكع في اليب، 

 . (ٓ)ف تككف مرتبطة بياأالتي يمكف ، تمنعو مف القبكؿ بتيكر عمى كؿ الشركط 

                                                           

(1) Répertoire de droit civil, Dalloz ,Tom, 111,Donation , p 288-289. 
 .ّْبدر جاسـ اليعقكب ، عقد اليبة في القانكف المدني الككيتي ، مصدر سابؽ ، ص  د.نقبل عف : 

(2) R. POTHIER, Traité des donations entre vifs, n° 65 et 79 
(3 (  (894) :La donation entra vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille 
actuellementet irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui 
l’accepte ).  

) عندما يزيد التبرع عف النصاب الحر ، يتكجب عمى المتبرع لو ،  :( ِْٗ( إلى : )ُِٗالمكاد مف : ) (ْ)
المستحؽ أك غير المستحؽ لئلرث ، أف يعكض عمى الكرثة أصحاب الحصص المحفكظة في حدكد الجزء الزائد 

 مف القانكف المدني الفرنسي النافذ. مف التبرع ميما كانت الزيادة (
(5) R. POTHIER, Traité des donations entre vifs, n° 65 et 79. 



 مفيوم الجحود باليبة                                             الفصل األول               
 

- 85 - 
 

المشرع الفرنسي ؛ ألف  فالقانكف المدني الفرنسي بكجو عاـ يربط بيف اليبة كالميراث 
، فيك كما ىك الحاؿ في الفقو اإلسبلميكليس ، (ُ)ينطمؽ مف قاعدة الممكية الجماعية ال الفردية

عف طريؽ اليبة؛ كلذا فإنو يقرر ، ، إلى ممكية أسرة أخرل رغب في انتقاؿ ممكية أسرة الكاىبال ي
 : ، مثؿ بعض األحكاـ الكقائية

  حق اإلنقاص - 1
ىك حؽ يمتـز بو المكىكب لو األجنبي، إذا كانت اليبة تزيد عمى نصاب الكصية، كعميو ك 

لدرء مخاطر  كجانب كقائي ، (ِ)متصمتاف بالميراث، فاليبة كالكصية في القانكف المدني الفرنسي 
الفرنسي ، إذ القانكف المدني  بصكرة أكبر في، أف اليبة تتداخؿ مع الميراث  ، ككما ذكرنااليبة

، صرا الكرثة ححؽ االنقاص يمارسو  ك حؽ االنقاص،يقرر القانكف عمى المكىكب لو لمكرثة 
 ياالمكىكب يعكد ليـ خال ءالشيف أ إذعف حؽ اعادة التقسيـ لمتركة ، في حقيقتو الذم يختمؼ ك 

 اف يتتبعك أكؿ مرة ، كال يمكف لمدائنيف أمثمما كاف عميو في يد الكاىب ، عباء كاألمف كؿ الديكف 
 .(ّ) ك يمارسكهأنقاص اإلفي حؽ  اف يدخمك أك ، أالعيف 

 حق اإلرجاع - 2

إذا كانت اليبة لكارث ، كمفاد ىذا الحؽ أنو   حؽ االرجاعىناؾ أيضا ما يسمى ب
إذ يتـ بناء عمى ىذا الحؽ، ، فيتكجب عمى المكىكب لو)الكارث( أف يعيد اليبة لمجمكع التركة 
مدني مف القانكف ال( ِْٗ) المادةتكزيع اليبة عمى الكرثة بمقدار أنصبتيـ، كىذا الحؽ أشارت لو 

فرنسي عمى أنو:) عندما يزيد التبرع عف النصاب الحر، يتكجب عمى المتبرع لو، المستحؽ أك ال
ظة في حدكد الجزء غير المستحؽ لئلرث، أف يعكض عمى الكرثة أصحاب الحصص المحفك 

                                                           

(1)Répertoire de droit civil , opcit , p288-289 , 
.ّْفي القانكف المدني الككيتي ، مصدر سابؽ ، ص بدر جاسـ اليعقكب ، عقد اليبة نقبل عف : د.   

(ِ)M.le Baron LOCRÉ, la legislation civil, commerciale et criminelle de la france, 
TOME ONZIEME, paris 1827. P499                                                               
(2) M.le Baron LOCRÉ, la legislation  civil opcit, p499.  
 



 مفيوم الجحود باليبة                                             الفصل األول               
 

- 87 - 
 

فإف القانكف المدني ، لرجكع في اليبة أما فيما يتعمؽ با،  (ُ)الزائد مف التبرع ميما كانت الزيادة (
؛ ألف اليبات بيف األحياء تصدر الزمة ال رجكع (ِ)الفرنسي األصؿ فيو ىك عدـ جكاز الرجكع

 فييا .
 ثانيا : الجحود باليبة في القانون المدني الفرنسي النافذ

أف األصؿ في القانكف المدني الفرنسي ىك لزـك العقد ، كمنع الرجكع مطمقا ، إال أنو أكرد أسبابا  
األصؿ في القانكف المدني الفرنسي ، أم أف كع كاستثناء عمى ىذا األصؿ العاـلمرج -أعذارا  -

الجحكد؛ ىك عدـ جكاز الرجكع في اليبة ، كالرجكع يقع كاستثناء عمى ىذا األصؿ العاـ كمنيا 
، فيك يقرر أف اليبة بيف األحياء الفرنسي تنعقد الزمة مف االبتداءألف اليبة في القانكف المدني 

في   الرجكعالذم يشير لجكاز نفسو ع كبمقتضى النص ، غير أف المشر ال يجكز الرجكع فييا
كاستثناء ، كعمى نحك الحصر الحاالت الثبلث اآلتية، كالتي جاءت في الكقت نفسو، يحدد اليبة

 عمى ىذا األصؿ العاـ كالتي منيا الجحكد باليبة كىي :
 حالة عدـ تنفيذ الشركط المتفؽ عمييا في عقد اليبة.  -  1
 .ؽ(حالة جحكد المكىكب لو) العقك   -2
 .بكالدة كلد لمكاى  -  3
بة مردىا لتبرير الرجكع في الي، رنسي مما سبؽ يتبيف لنا األسباب التي اعتمدىا القانكف الف     

، كاإلخبلؿ كحالة طركء كلد لمكاىب، كحاالت قضائية كحالتي الجحكد، إلى أسباب قانكنية

               مف أف، ي القانكف الفرنسي القديـ مما كاف مقررا ف، (ّ)استمد ىذا المفيكـ كقد ،بااللتزامات

 .(ْ)العطاء كالرجكع ال يجتمعاف

                                                           

(1) )L’héritier réservataire gratifié par préciput au-delà de la quotité disponible et qui 
accepte la succession supporte la réduction en valeur, comme il est dit à l’article 
 a' concurrence de ses droits dans la réserve, cette réduction se fera en moins 
prenant .                                                                                                  

رجكع عف ىبة إال بسبب عدـ تنفيذ : ) ال يمكف التنص عمى أنو  فرنسيالمدني مف القانكف ال( ّٓٗالمادة ) (ِ)
 الشركط المفركضة عمى المكىكب لو ، كبسبب العقكؽ ، كبسبب كالدة أكالد (.

 ( مف القانكف المدني الفرنسي.ٔٔٗ( إلى : )ْٓٗالمكاد مف : ) (ّ)
 . ّْٖنادر عبد العزيز شافي ، عقد اليبة ، مصدر سابؽ ، ص نقبل عف :  (ْ)
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ىك عبارة عف عقكبة ،  ي المصرمالفقو القانكنجانب مف كأساس ىذا الرجكع بحسب رأم 
أم أف أساسيا فكرة الجزاء ، كال عبرة ىنا بحسب رأم القكانيف ،  (ُ)أك عقكبة خاصة، مدنية 

دكف كجكد ضرر ما، بؿ بمجرد كقكع ما  ، بؿ يمكف إيقاع ىذه العقكبة، المدنية بدرجة الضرر 

 . (ِ)يشكؿ الجحكد
كخبلصة القكؿ أف القانكف المدني الفرنسي يختمؼ عف نيج كؿ مف القانكف المدني  
، أما لقانكنيف األصؿ فييا جكاز الرجكع؛ ألف اليبة في ىذيف اكالقانكف المدني المصرمالعراقي ، 

في القانكف المدني الفرنسي تنعقد الزمة ال يمكف الرجكع  كما ىك معبر عنيا، اليبات بيف األحياء
؛ ألف األصؿ فيو  ىذه األفعاؿ( ّ)حصر القانكف المدني الفرنسي ، مف جانب آخرا إال استثناءفيي

 ىك عدـ جكاز الرجكع في اليبة ، كىي:
 االعتداء عمى حياة الكاىب. - أ 
 إساءة المكىكب لو لمكاىب إساءة جسيمة.  - ب 
 أك إىانة جسيمة. ، إذا ارتكب نحكه جريمة جسمية - ت 
 امتنع عف اإلنفاؽ عميو.إذا  - ث 

 . (ْ)اليبات الحاصمة بشأف الزكاج ال يجكز الرجكع فييا لسبب جحكد جميؿ الكاىب -ج 
حكد عمى سبيؿ الحصر صكر الج دني العراقي كالمصرم ، فمـ يحدداأما القانكف الم  

،  (ٓ)يقرر القانكف المدني الفرنسي الجتياد القاضي ، مف جانب آخر اكاىر نما تكالتحديد ، كا  
الرجكع لسبب الجحكد ال يقع مف تمقاء نفسو ف فإ، مبادئ بخصكص عذر الجحكد المجمكعة مف 

                                                           

ىنا أف أساس الرجكع في اليبة بيذا العذر )الجحكد( ىك فكرة الجزاء كالعقكبة بالعقكبة الخاصة يقصد  ( (ُ
المدنية ، عمى المكىكب لو لجحكده لفضؿ الكاىب ، فيك بمثابة عقكبة مدنية ، أك جزاء مدني خاص نص عميو 

ىكب لو ، المشرع ، إذ ال يؤخذ بالحسباف  في ىذه المسألة تعادؿ الضرر الذم أصاب الكاىب جراء جحكد المك 
ف لـ يمحؽ الكاىب ضرر ما( : ينظر :  د. لجميؿ الكاىب كفضمو ، بؿ يمكف تطبيؽ عقكبة الرجكع في اليبة ، كا 

 .ِٗٓإسماعيؿ عبد النبي شاىيف ، مصدر سابؽ ، ص 
 .ِٗٓالمصدر نفسو ، ص   (ِ)
 ( مف القانكف المدني الفرنسي.ٓٓٗالمادة )  (ّ)
 ( مف القانكف المدني الفرنسي : )ال يمكف الرجكع عف اليبات بمناسبة الزكاج بسبب العقكؽ(.ٗٓٗالمادة ) (ْ)
 ( مف القانكف المدني الفرنسي.ٔٓٗالمادة )  (ٓ)
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ي تعٌد يترؾ أمر تقدير طبيعة ىذه األفعاؿ الت، كما  أم ال تنفسخ اليبة بقكة القانكف إطبلقا ،
 . (ُ)جحكد كجسامتيا إلى القضاء

 

                                                           

 كما بعدىا مف ىذه الرسالة. ْٗينظر : ص ( (ُ


