
 المقدمة

 

- 1 - 

 

 موضوع البحث فكرة عن : أوال 
التي نظميا المشرع وخمع عمييا اسما ، وفي الوقت ، إن عقد اليبة من العقود المسماة 

ىي نفسو ىي من طائفة عقود التبرع ، وفي التنظيم القانوني لميبة يرتكز عقد اليبة عمى مسألة ، 
أن المشرع اختصو بنظام خاص ، ىو الرجوع الذي يقصد بو ، أن لمواىب أن يرجع عن ىبتو 

وجود مجموعة من الموانع ، قد تتزامن مع نع ذلك لفي أحوال معينة حددىا القانون ، ولكن قد يمت
ابرام العقد ، وقد تنشأ الحقا ، فإذا قام المانع امتنع الرجوع باليبة ، ولكن إن لم يكن ىناك مانع ، 

 لمواىبحكم يوكان لدى الواىب سبب يجيز لو الرجوع ، وقبل ىذا السبب من قبل القضاء ، 
ة قضاء في حال ثبوتيا ، صدور جحود غميظ من الموىوب بالرجوع ، ومن أسباب الرجوع المقبول

 لو تجاه الواىب .
نكران جميل المحسن بوجو عام ، تصرف تستنكره الفطرة اإلنسانية واألخالق إن جحود و 

عنو ،  نيى، ، أضف إلى ذلك أن الدين اإلسالمي سواء في القرآن الكريم ، أو السنة النبوية 
، ولكن قد يصح القول  يتعمق باألخالق أكثر من تعمقو بالقانونفي األصل ، الجحود تصرف و 

، إذ أن ىذه من جانب آخربالقاعدة القانونية ،  من جانب أنو ممتقى لمقاعدة الدينية واألخالقية
 .منذ زمن قديم فراد في المجتمع القواعد ىي التي تنظم سموك األ

خالقية باألصل ، حود ذو صفة أ، فإن كنا نقول أن الجولكن األمر ليس بيذه السيولة 
إذ إن عقد ن الفقو االسالمي لم يشترطو لمرجوع في اليبة ، ، إال أ الميةالشريعة االس كرىتووقد 

ألن طبيعة  ؛ينطمق من منطمق عدم لزوم عقد اليبة ، الفقو اإلسالمي اغمب مذاىب اليبة في 
ومن ثم فال حاجة لبحث أسباب لمرجوع في اليبة ، فقط يشترط ارتفاع  عقد اليبة تقتضي ذلك ،

 لجحود وال غيره من أسباب الرجوع .موانع الرجوع ، فمم يبحث ال ا
ضح بين مذاىب الفقو اويتداخل مع ىذه المسألة مسألة جوىرية أخرى ىي االختالف الو  
ضف لذلك ، أم ىو عقد غير الزم أ، ا الزم ارتيا لعقد اليبة كونيا عقدفي نظ ذاتيا ، اإلسالمي

اختالفا جوىريا عن الفقو ، الذي تختمف رؤيتو لعقد اليبة  موقف القانون المدني الفرنسي
الرجوع  وما، فيو ينطمق من منطمق مغاير تماما ، وىو لزوم عقد اليبة كأصل عام ،  اإلسالمي

منيا ، و عمى سبيل الحصر ، رنسي إال استثناء يرد عميو ، وفق حاالت حددىا القانون المدني الف
 .الجحود باليبة ، أو كما يسميو القانون المدني الفرنسي العقوق 
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، والفقيي والقانوني ، ريخي ر حول مفيوم الجحود، وتأصيمو التأع بحثنا يدو و فموض
فقد فآثاره بين العاقدين ، تختمف عنيا بين العاقدين والغير ، ، وبيان آثاره عمى العقد والمتعاقدين 

قرار الجحود ، مع بيان أن الجحود ينشأ بحكم قضائي ،  تطرأ حاالت فيما بين ابرام العقد ، وا 
ومن ثم فيو يحتاج لدعوى ، فالحق بالرجوع لمجحود لو دعوى تحميو ، وىي تخضع في أحكاميا 

أحكام خاصة بيا ، وقد تختمف من قانون آلخر كما سنراه  لما تخضع لو أي دعوى ، مع وجود
 .الرسالة  أثناءفي 

 البحث اشكاليةثانيا : 
إذا ، يساعد الواىب عمى استرجاع ىبتو ، قانوني  تنظيمتكمن مشكمة البحث في ايجاد 

من الرجوع أحيانا ، وتنصمو ، رغم وجود المانع ما اصطدم جميمو واحسانو بنكران الموىوب لو 
ومن جانب آخر تكمن مشكمة البحث أيضا في ايجاد معالجة قانونية ، لمسألة ىذا من جانب ، 

انسانية ، يجد فييا الواىب نفسو قد فقد مالو ، ثم قوبل بالنكران واإلساءة ، وذلك من خالل 
د يصل األمر في ذىاب ىذا المال إلى شخص كان رده عمى ىذه اليبة باإلساءة والنكران ، بل ق

الموىوب لو في دار رعاية كبار أن يرمي الواىب بعض الحاالت حد القتل ، أو الشروع فيو ، أو 
 .السن عمى أقل تقدير 

ذ ال نرى رأيا واضحا في ، إالجحود من الناحية الشرعية والقانونية  من بيانفالبد لنا  
، فالتنظيم كسبب لمرجوع فضال عن الجحود  ،أصال  يقرر سببا لمرجوع، الفقو االسالمي 

فقو ال يشترط الجحود كسبب  ووى، القانوني لعقد اليبة مأخوذ عن الفقو االسالمي الحنفي 
 ،ىذا المفيوم ضمن تنظيم عقد اليبة بإقحامولمرجوع ، وأما ما تذرع بو القانون المدني المصري 

رتو لعقد الذي تختمف نظ، القانون الفرنسي  فقد نقمو عنمن جممة ما يطمق عميو أعذار الرجوع ، 
 .سالمياليبة عنيا في الفقو اإل

القانون المدني ن القانون المدني المصري قد مارس تحويرا لما نقمو عن مضافا إلى أ 
فال ىو حافظ عمى تنظيم  بدوره ، نقمو المشرع العراقي عن المشرع المصري ، وىو ماالفرنسي

ظيم ن خرج تنكان أفالفقو اإلسالمي ، وال ىو استمد تنظيم العقد من القانون الفرنسي فقط ، 
، نتيجة المزج بين نظامين  في جوانب أخرى بيامواإلفي جانب ، الجحود يعتريو بعض النقص 

يعد ، في حد ذاتو  لذا فإن الجحود،  الفرنسيالمدني متضادين ىما الفقو االسالمي والقانون 
ه عمى عقد اليبة ، خصوصا أن الجحود حث من حيث تحديد مفيومو ، وأثر مشكمة تستحق الب
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غير واضح المعالم في الفقو اإلسالمي ، فضال عن الجدل ، لمرجوع في اليبة  جيزكعذر م
 الفقيي القانوني الناشئ عن االختالف في صوره ونطاقو ، وآثاره عمى عقد اليبة.

 : أهمية البحث ثالثا 
ىميتو العممية ، إن أىمية البحث تبرز من خالل األىمية العممية لموضوع البحث وأ

ي الجحود ين المدنية فنفقد اختمف الفقو االسالمي مع القوا، لمبحث  العممية باألىميةوفيما يتعمق 
و صوره أ، فيبرز في حصر القانون المدني  نطاقما االختالف الواقع في كسبب لمرجوع ، وأ

أضف إلى ذلك ، بين التقييد واالطالق  ما ينعكس بدوره عمى سمطة القاضي التقديريةم، طالقيا إ
، وعمى وجو الخصوص في في الجحود باليبة تكاد تنعدم ، عمقة تأن الدراسات القانونية الم
فضال عن ، عن عقد اليبة عموما  كثيرة التي ال يوجد فييا كتابات، المكتبة القانونية العراقية 

 الجحود باليبة.
الواىب المحسن من البدييي ن إذ أ، العممية  لألىميةفيي انعكاس  ىمية العمميةما األأ

فإذا بو يفاجئ بالجحود والنكران ، فالبحث يعالج مسألة ، أنو ينتظر رد اإلحسان باإلحسان 
، قد تصيب بدورىا االجتيادات القضائية إن سانية وأخالقية في الوقت نفسو ، من جانب آخر إن

تارة ، مما يعرض حقوق المتداعين لمضياع في بعض االحيان  ،في أحيان أخرى  وقد تخطئ
 .لالجتياد القضائي في غير محمو أخرى وتارة ، لغموض النص 

 : تساؤالت البحثرابعا
واضحة منا ، أوليا  إلجاباتالتي تحتاج ، البحث مجموعة من التساؤالت  أثناءتثار في 

بسبب الجحود الصادر من  ،ىل يستطيع الواىب الرجوع في ىبتو ىو  المركزي والسؤال 
عمى مجموعة ذا التساؤل نحدد إجاباتنا األخرى ضوء اإلجابة عمى ى وفيالموىوب لو أم ال ؟ 

 مثال : من التساؤالت الفرعية  ومنيا 
القانونية  الطبيعة ماو أم القوانين ؟  الدينأصل الجحود كمفيوم ىو األخالق أم ىل 
نيا أيضا وعمى مو خالل بالتزام قانوني؟ ىل ىو إخالل بواجب أخالقي ؟ أم أنو إو لمجحود ؟ 

ذن مسألة ال تتعمق بالعقد وااللتزامات الناشئة فيو إ،  باألخالقن الجحود مفيوم يتعمق فرض أ
التزام أخالقي ب اخالل ىو،  في اليبة لمرجوعكسبب الجحود ليو ساس الذي يستند إاألفيل عنو ، 
 التزام أخالقي أسبغت عميو قوة قانونية ممزمة؟اخالل بأم أنو  ؟ محض
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الصادرة تجاه أقارب الواىب جحودا ، صرفات اختمفت القوانين المدنية في عد الت ىل
متفقة القوانين المدنية ىل كذلك من جانب آخر  ؟أن األمر ليس كذلكم أ، و ليينصرف أثره إ

، فيكون أثر الحكم فوريا  ، فقط لى آثار العقدىل ينصرف إ؟ أم ال الحكم الصادر بالجحود  حول
الذي يرتد لوقت ، فيتصف باألثر الرجعي ، لميبة قضائيا وال يرتد لمماضي ، أم أنو يعد فسخا 

 . ؟االبرام
الذي تعامل ، في كال الحالتين لو أثر مختمف عمى الغير الرجعي ، وال يخفى أن األثر 

تي قدمتيا القوانين ؟ لفما الحمول ا مما قد يضعف الجانب الحمائي ليذا الغير ، مع الموىوب لو
أم ؟  فقط بالواىبمنحصر  دعوى الرجوع لمجحودالحق برفع وىل وما رأي الفقو القانوني فييا؟ 

دعوى ما مدى سمطة القاضي التقديرية في وأخيرا  موضوعيا أو إجرائيا؟ أن ىناك غيره من يخمفو
 المقارنة؟ محلفي القوانين  دعوى الرجوع لمجحود؟ وما المدة المقررة النقضاء الرجوع لمجحود

 ؟و أييما أصمح لمتداعي،  أم مدة سقوط فقط، لمدة تقادم  خضعت دعوى الرجوع لمجحودوىل 
 : منهج البحثخامسا

اعتمدنا في دراستنا لمجحود باليبة المنيج المقارن بين الفقو االسالمي والقانون المدني ، 
عمما أن الفقو اإلسالمي لم كأساس مع بيان االختالفات والمقارنة بين المذاىب اإلسالمية ، 

وذلك بعيدا عن مذىبة الفقو االسالمي بوصفو نسيجا واحدا ، وتراثا يغطي كل أحكام الموضوع ، 
غنيا ، لم يكن قصدنا في بيان المذاىب المؤيدة لفكرة ما أو المعارضة ليا ، عرض الخالفات 
بين المذاىب ، وال ننكر أثر ىذه الخالفات بين المذاىب في اغناء أي بحث قانوني مقارن ، 

 والقانون المدني المصري والفرنسي ،، بيان االختالفات بين القانون المدني العراقي ل باإلضافة 
 .قرارات القضاء العراقي والمقارن  مع استعراض

 البحث هيكمية: سادسا
دراسة  –الجحود باليبة ) :  الموسومةرسالتنا  بناء عمى ما سبق بيانو فإننا سنتناول

وقد  :باليبة في الفصل األول مفيوم الجحود  ولاتنسنعمى فصمين (  بالفقو اإلسالمي مقارنة
المبحث  كانبينما باليبة مبحثين خصصنا المبحث األول لماىية الجحود  عمىسمناه بدوره ق

وعمى مبحثين  : أحكام الجحود باليبة يعرضنا في الفصل الثانو باليبة ، تأصيل الجحود لالثاني 
وفيما ، نفسيم أفيما بين المتعاقدين  باليبة ثار الجحودآ، منيما المبحث األول  سنتناول فيأيضا 

 .باليبة دعوى الرجوع لمجحودفي المبحث الثاني  ، و الغيربينيم وبين 
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نوصي بو وما ، نتائج ما توصمنا لو من ضمناىا أىم : وأخيرا ختمنا الرسالة بخاتمة  
 من مقترحات نرى أىميتيا العممية والعممية.


