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الممخص
تناولــت ىــذه الد ارســة موضــوع نظريــة الباعــث ــي الفجــو اإلســبلمي والجــانون الوضــعي ،حيــث تــم
طـرح ىــذا الموضــوع لتســميط الضــوء عمــى نظريــة الباعــث ــي الفجــو اإلســبلمي والجــانون الوضــعي (د ارســة
مجارنة) ،لمتعرف عمى نظرية الباعث وطبيعتيا الجانونية ،والتعرف عمى التشريعات المجارنة التي اىتمـت
بنظريــة الباعــث ،وا دــار المترتبــة عــن تطبيــق نظريــة الباعــث مــن حيــث تصــحيح أو إبطــال العجــد ممــا
يســاعد ــي إرجــاع األ ـراد الفاســدة التــي تســعى إلــى تطبيــق الفســاد عنــد معــر تيم لمــا يترتــب عــن إعمــال
الباعث.
وقــد قســمت الباحدــة الد ارســة إلــى دبلدــة صــول ،تنــاول الفصــل األول :اإلطــار النظــري لنظريــة
الباعــث ،مدرجــة تحــت ىــذا العن ـوان ســتة مباحــث ،يتنــاول أوليمــا :ماىيــة الباعــث ،الــذي قســم بــدوره إلــى
دبلدــة مطالــب ليتحــدث عــن مفيــوم الباعــث لغــة واصــطبلحا كمطمــب أول،تعريــف الباعــث ــي الش ـريعة
اإلسـبلمية وعنـد الفجيـاء كمطمـب د ٍ
ـان ،أمـا المبحـث الدـاني مـن ىـذا الفصـل والـذي يحمـل عنـوان ضـابط
الباع ــث،احتوى ب ــدوره عم ــى مطمب ــين ،تح ــدث األول :ع ــن ض ــابط الباع ــث ــي الشــريعة اإلس ــبلمية ،أم ــا
المطمــب الدــاني تنــاول ضــابط الباعــث ــي الجــانون الوضــعي ،أمــا المبحــث الدالــث :تحــت عن ـوان ا دــار
المترتبــة عمــى الباعــث ،وقــد احتــوى عمــى مطمبــين ،المطمــب األول :الباعــث المشــروع ،والمطمــب الدــاني:
الباعــث الغيــر مشــروع ،أمــا المبحــث ال اربــع :تحــت عن ـوان شــروط الباعــث وخصائصــو،ويحتوي مطمبــين
األول :شروط الباعث ،والداني :خصائص الباعث ،أما المبحث الخامس :تحت عنـوان :أقسـام الباعـث،
ويحتــوى مطمبــين :األول :أقســام الباعــث ــي الش ـريعة اإلســبلمية ،والمطمــب الدــاني :أقســام الباعــث ــي
الجــانون ،أمــا المبحــث الســادس :تحــت عنـوان الجواعــد الخاصــة بضــبط الباعــث :ويحتــوي مطمبــين :األول
قاعدة :سد الذرائع ،الداني :قاعدة المآل.

و

وقــد حمــل الفص ــل الدــاني عنـ ـوان نظريــة الس ــبب ،جةســم ى ــو أيض ـاً إل ــى أربعــة مباح ــث ،األول:
تعريف نظريـة السـبب لغـة واصـطبلحا ـي الفجـو اإلسـبلمي،أما ـي المبحـث الدـاني مـن ىـذا الفصـل ،جـد
تطرقت الباحدة إلى ماىية نظرية السبب ي الجانون ،واحتوى بذلك عمى مطمب وىو :نظريـة السـبب ـي
الجوانين الجديمة ،و يو رعين األول :السبب ي العصور األولى لمجانون الروماني ،والفرع الداني :السبب
ي العصر العممي ،أما المبحث الدالث جاء تحت عنوان :السبب ي النظريات ،المطمب األول :السـبب
ــي النظري ــات التجميدي ــة م ــن حي ــث تعريف ــة وش ــروطو وخصائص ــو ،والمطم ــب الد ــاني نظري ــة الس ــبب ــي
الجوانين الحديدة ،أما المبحث الرابع جاء تحـت عنـوان :نظريـة السـبب ـي التشـريعات المجارنـة وعبلقتيـا
بالباعث.
وقــد حمــل الفصــل الدالــث عن ـوان :تطبيجــات نظريــة الباعــث ،ويحتــوي مبحدــين ،المبحــث األول:
تطبيجــات الباعــث ــي العجــود ويشــمل مطمبــين األول اليبــة والدــاني الوصــية ،المبحــث الدــاني :تطبيجــات
نظرية الباعث عمى المعامبلت و يو مطمبين األول :موقف الشريعة من الباعث ي المعـامبلت ،الدـاني:
موقف الجانون من الباعث ي المعامبلت ،وأخي اًر الخاتمة والتوصيات.
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Abstract
The study has examined the theory of Reason in the Islamic jurisprudence and
positive law, when this subject has been raised to highlight that theory, (A comparative
study).to indentifies its legitimate nature. And the comparative legislation concerned with
effects and contract which will enable to deter the bad individuals who seek to spread
corruption. The researcher has divided this study into three chapters. The first deals with
the theoretical framework of the theory of the reason, under which six subject are listed.
The first examines what the induction is, which in turn is divided into three requirements to
talk about the concept of the incentive in terms of language and terminology as the first
requirement, and defining the incentive in the Islamic law (sharia) and for the jurist as a
second demand.
The second subject of this chapter entitled as the induction control, involves two
requirements. The first talks about the induction control in the Islam law. (Sharia) the
second deals with the induction control in the positive law.
The third topic entitled as the effects of the induction, includes tow demands: the
first: the legitimate induction. The second: the illegitimate induction. As for the fourth
topic, entitled as the terms and characteristics, this involves two requirements. The first:
terms of the induction. The second: trats or qualities of the induction.
The fifth subject, entitled as parts of the induction, has two demands: the first: parts
of the induction in the Islamic law. The second: parts of the induction in law.
The sixth subject: under the heading of the special rules of the induction control. It
includes tow demands: the first is the rule of cause-preventing. The second: the rule of
money.
The second chapter is entitled as the theory of reason; it has been categorized into
four topics, the first: the definition of the theory of reason in language and terminology in
the Islamic jurisprudence.
ح

In the second subject of this chapter, the researcher has touched upon the concept
of the theory of reason in the ancient laws. It has two sections: the first: the reason in the
early ages of the Roman law. The second: the reason in the scientific age.
As for the third topic, it came under the title of: the reason in theories. The first
demand: the reason in the traditional theories. In terms of definition, terms and: a
characteristic, the second one is the theory of reason in the modern laws.
The fourth subject entitled as the theory of reason in the comparative legislation
and its relationship with the induction.
The third chapter came under the heading of: the applications of the theory of
reason. It includes two demands: the will and gave away.
The second subject: the applications of theory of reason on transactions. This has
two requirements: the first: the position of the Islamic law. For the reason in transaction.
The second: the position of law for the reason in transaction.
The third entitled as: the applications of the theory of reason on the administrative
decision. This involves two demands: the first is the position of the Islamic law for the
reason on the administrative decision. The second: the position of law for the reason on the
administrative decision. And finally: recommendations and conclusion.

ط

نظرية الباعث
في الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي
المقدمة
أس ــاس نظري ــة الباع ــث ،نظري ــة الس ــببر وي ــؤدي الس ــبب باعتب ــاره قي ــدا عم ــى اإلرادة وظيفت ــين
أساسـ ــيتين ىمـ ــار حمايـ ــة العاقـ ــدر إذ تحجـ ــق ىـ ــذه الوظيفـ ــة المصـ ــمحة الفرديـ ــة لممتعاقـ ــدين ومجاليـ ــا كـ ــل
التصر ات أما الوظيفة الدانية يي حماية المجتمع منو وتمك الوظيفة مجاليا أوسع من األولى إذ تشمل
جميــع العجــود والتصــر ات وان كــان معيارىــا ىــو الــذي يتغيــر بتغيــر الجــانون أو الحيــاة االجتماعيــة ــي
مجتمع معين ،تمك الوظيفة التي تجوم بيا نظرية الباعث محل الدراسة.
نجد من أىم ما تتسم بو الشريعة اإلسبلميةر أنيا جمعت بين النظر إلى ظواىر األعمال واحساسيا من
ناحية ،والنظـر إلـى البواعـث والمجاصـد التـي تحمـل المكمفـين عمـى الجيـام بتمـك األعمـال والتصـر ات مـن
ناحية أخرى ،مم تكت ِ
ـف بظـاىر العمـل ،بـل جمعـت مـا يجـوم بـو اإلنسـان مـن أعمـال إراديـة نحـو أىـداف
يرغـب ــي تحجيجيـا ــي شـكل تصــورات وطموحـات قــد تشــغل قمبـو وعجمــو ،ـبل ييــدأ حتـى تحجيجيــا بشــكل
كامــل ،والبــد لتمــك األ عــال حتــى تصــل إلــى أىــدا يا المنشــودة مــن محركــات تــدعوا اإلنســان إلــى عميــا
وتحجيجيا ،ىذه المحركات تُعرف باسم البواعث أو المجاصد

ي

وقد جمعت نظرية الباعث بين كبلً من التعريف ،والشروط ،والمعايير ،والوظيفة ،وكيفية حكميا عمى
كبلً من التصر ات والعجود والعبادات والمعامبلت ،وما تتميز بو من قدرتيا عمى تحميل اإلطار النظري
وكيفية االستدالل والمجارنة بين المذاىب الفجيية لتودق ما جاء بو التشريع اإلسبلمير إضا ة إلى إلغاء
المشرع من
كل مناقضة من جانب المكمف ،بين قصده ي العمل وامتدال التكميف ،وبين قصد ُ
التشريعر حتى يكون عمل المكمف ممدبلً صورة صادقة لكل ما يعممو ،وضابط ذلك "نظرية الباعث"
ووظيفتيا األساسية التي تربط كا ة أشكال التشريع ،ىو بجاء اإلسبلم ي أحكامو ،ومجاصده وغاياتو
ي الوجود البشري.
وال يختمف العمماء عمى أن النية الباعدة عمى الجيام بالعمل تختمف عن قيامو بالعمل لجول الرسول
صمى اهلل عميو وسمم" :إنما األعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى من كانت ىجرتو إلى اهلل ورسولو
يجرتو إلى اهلل ورسولو ومن كانت ىجرتو لدنيا يصيبيا أو امرأة ينكحيا يجرتو إلى ما ىاجر إليو"(،)1
من عجد عمى امرأة ناويا التأقيت وكان باعدو تحميل المطمجة دبلدا لزوجيا أدم ،وان نوى استدامة النكاح
وعفاف النفس أديب ،ىذا من حيث ترتب الدواب والعجاب ي الحياة ا خرة ،وينطبق ذلك عمى كا ة
األمور.
وعند عرض نظرية ىل يكون ي التشريعات المجارنةر يجب أال تكون ىذه المجارنة و ق صياغة
النظرية جط ،نظ اًر الختبلف طبيعة كل تشريعر كل تشريع يختمف عن ا خر إنيا تختمف باختبلف
البيئات والمجتمعات ،لذا البد من البحث عمى أساس واحد يصمح لممجارنة ويكون نفسو ي الشرائع
كميا.

()1

يؾًذ ثٍ اعًبػٛم ثٍ اثشاْٛى ثٍ انًغٛشح انجخبس٘ اثٕ ػجذ هللا ،صذٛخ انجخبس٘ ،كزبة االًٚبٌ ،ثبة ثذء انٕؽ،ٙ
غ ،1ص  ،2ؽذٚش سلى ،1 :داس انشؼت ،انمبْشح1987 ،وْ1407 ،ـ ،ؽغت رشلٛى فزؼ انجبس٘.
ك

لكن قد نتساءل ىل يكون لمنية الباعدة أدر ي التصر ات والعجود؟ وىل يكون لؤلحكام الصادرة نحو
التصر ات والعجود نتيجة( ،ظاىر الجول) أي اإلرادة الظاىرة ،الذي أنشأىا دون االلتفات إلى النية
الباعدة إزاء ىذا التصرف أو العجد؟ أم يكون األساس ىو النية الباطنة والجصد الخفي؟
وبالتالي ىل يعد الباعث ُركنا ىاماً ي العمل داخبلً يو ال ينفصل عن النية الظاىرة أم ال؟ يكون
الفعل بدون الباعث مستو ياً لكل عناصر وجوده المكونة لو ويصبح الباعث ي تمك الحالة ظاىرة
منفصمة ليس ليا أي قيمة.
و ي سياق ذلكر تتناول الباحدة ي ىذه الرسالة طرحر "نظرية الباعث ي الفجو اإلسبلمي والجانون
الوضعي".

أىمية الدراسة
تبرز أىمية الدراسة من ناحيتين:
األىمية النظرية
تكمن أىمية ىذه الد ارسـة مـن الناحيـة النظريـة ـي كونيـا متعمجـة بنظريـة الباعـث عمـى الصـعيد الجـانوني
والشرعي ،ممـا يـؤدي إلـى تنـاول الباحدـة لنظريـة الباعـث يمـا يتعمـق بـالعجود والتصـر ات وبيـان أدـره ـي
كبلً من الفجو اإلسبلمي والجانون الوضعي.
األىمية العممية
تكمن أىمية الباعـث مـن الناحيـة العمميـة :أنيـا قـد تكـون مصـد اًر تاريخيـاً لمعديـد مـن التشـريعات المجارنـة
إلــى أن تجمعيــا ســمات عامــة تــدل عمــى أن مصــدرىا واحــد ،لكــن تختمــف يمــا بينيــا ،ــتكمن األىميــة
العمميــة ــي ى ـذه الد ارســةر ــي البحــث عــن مصــدر واحــد يكــون أساســا لكا ــة التش ـريعات المجارنــة ألتــي
اىتمت بنظرية الباعث.

ل

أىداف الدراسة
تيدف ىذه الدراسة إلى ا تي:
أوالً :التعرف عمى نظرية الباعث وطبيعتيا الجانونية.
دانياً :التعرف عمى التشريعات المجارنة ألتي اىتمت بنظرية الباعث.
دالد ـاً :بيــان شــمولية الفجــو اإلســبلمي لكــل الجوانــب المتعمجــة بنظريــة الباعــث ،يــو لــيس مجتص ـ اًر عمــى
جانب واحد ،وغير مجتصر عمى اإلرادة الظاىرة بل اىتم أيضاً بالبحث ي النية والجصد.
رابعاً :توضيح ا دار المترتبة عمى تطبيق نظرية الباعث من حيث تصحيح أو إبطال العجد مما يسـاعد
ي إرجاع اإلرادة الفاسدة التي تسعى إلى تطبيق الفساد عند معر تيم لما يترتب عن إعمال الباعث.

الدراسات السابقة
لجد قمت باإلطبلع عمى الدراسات المتاحة المتعمجة بالموضوع ،ومن ىذه الدراسات ما يمي:
 .1الباع ــث وأدـ ـره ــي العج ــود والتص ــر ات (لمص ــونة الخطي ــب الحس ــني ،رس ــالة ماجس ــتير2003 ،م،
الجامعة األردنية) إال أن ىذه الدراسة كانت ي أدر الباعث ي العجـود والتصـر ات ولـم تتطـرق إلـى
نظرية الباعث ما بين الفجو والجانون.
 .2نظرية الباعث وأدرىا ي العجود والتصر ات ـي الفجـو اإلسـبلمي (لؤلسـتاذ عبـد اهلل الكيبلنـي ،رسـالة
ماجستير ي الجامعة األردنية سنة 1989م ،ولكن ىذه الدراسة كسابجتيا كانت ي أدر الباعث ي
العجود والتصر ات ولم تجارن نظرية الباعث ما بين الفجو اإلسبلمي والجانون الوضعي.
وقــد اســتفدت مــن ىــذه الد ارســات الســابجة ،إال أن مــا يميــز ىــذه الد ارســة (نظريــة الباعــث ــي الفجــو
اإلس ــبلمي والج ــانون الوض ــعي) أني ــا د ارس ــة مجارن ــة م ــا ب ــين الشـ ـريعة اإلس ــبلمية والج ــانون وم ــا ب ــين
التشريعات التي اىتمت بالباعث.

م

منيجية الدراسة
لموصول ألىداف البحث وادبات رضياتو ،اتبعت الباحدة منيجا يعتمد عمى التكامل بـين دبلدـة
محاور وىي:
المحور األول :المنيج االستقرائي
وتشــمل الد ارســة النظريــة التــي تخــص مجــال الد ارســة عــن مفيــوم الباعــث ــي ك ـبلً مــن الجــانون
الوضعي والفجو اإلسبلمي إضا ة إلى بيان مفيوم السبب والنظريات التجميدية والحديدة يو.
المحور الثاني :المنيج الوصفي
يشــمل الجواعــد الخاصــة بنظريــة الباعــث مــن خــبلل د ارســة وتحميــل تمــك الجواعــد التــي تــم مراعاتيــا عنــد
ضبط نظرية الباعث.
المحور الثالث :المنيج المقارن
بيان نظرية الباعث ومجارنتيا ما بين الشريعة والجانون والتشريعات التي اىتمت بالباعث.

إشكالية الدراسة
ي حديث "إنما األعمال بالنيات" نرى أن اهلل يحاسب الشخص عمى نيتو سواء كانت حـبلل أم
حرام ،وبالتالي عند الحديث عن النية نـرى بـأن المجصـود بيـا ىـو الباعـث كونيـا ليـا أىميـة ـي الكشـف
عن ماتخفيو النفوس ،سواء كانت حسنة أم سيئة.
وعم ــى أد ــر ذل ــك نج ــد أن نظري ــة الباع ــث باعتبارى ــا أح ــد أكد ــر النظري ــات الجانوني ــة تطبيجـ ـاً ــي المج ــال
العممي ،بل ىي النظرية التي الينجطع الجضاء عن تطبيجيا يما يعرض عميو وذلك عبـر تجسـيد نظريـة
الباعث ي العجود والتصر ات و ي جميع مناحي الحياة.

ن

وبالتالي تكون دراسة الباعث ىي من أشد الدراسات صعوبة ،ألنيا تخوض ـي أعمـاق الـنفس البشـرية،
والصعوبة العممية لدور الباعث من الوجية الجنائية.
وىكذا تدير الدراسة العديد من التساؤالت عمى النحو ا تي:
أوالً :ما ىو الباعث وشروطو وخصائصو؟
دانياً :ما ضابط الباعث من ناحية كبلً من الجانونية والشريعة اإلسبلمية؟
دالداً :ماالجواعد الخاصة بضبط الباعث؟
رابعاً :ما موقف الجانون من نظرية الباعث بالمجارنة مع التشريعات األخرى والفجو اإلسبلمي؟
خامساً :ما الفرق بين نظرية السبب والباعث؟
سادساً :ما التطبيجات العممية لنظرية الباعث؟
وسيتم اإلجابة عمى ىذه التساؤالت ي ىذه الدراسة من خبلل دبلدة صول وخاتمو عمى النحو التالي:
الفصل األول :تناول اإلطار المنيجي لمدراسة من خالل المقدمة
الفصل األول :اإلطار النظري لنظرية الباعث (ويشمل ستة مباحث)
المبحث األول :تعريف الباعث (ويشمل أربعة مطالب)
المطمب األول :تعريف الباعث ي المغة واالصطبلح
المطمب الداني :الفرق بين الباعث والنية والجصد
المطمب الدالث :تعريف الباعث ي الشريعة اإلسبلمية
الفرع األول :تعريف الباعث عند الفجياء
المطمب الرابع :تعريف الباعث ي الجانون (ويشمل رعان)
الفرع األول :الباعث عند عمماء الجانون الجنائي
الفرع الداني :الباعث عند عمماء الجانون المدني
س

المطمب الخامس :التعريف المختار لمباعث
المبحث الثاني :ضابط الباعث (ويشمل مطمبان)
المطمب الداني :ضابط الباعث ي الشريعة اإلسبلمية
المطمب الداني :ضابط الباعث ي الجانون
المبحث الثالث اآلثار المترتبة عمى الباعث (ويشمل مطمبين)
المطمب األول :الباعث المشروع
المطمب الرابع :الباعث غير المشروع
المبحث الرابع :شروط الباعث وخصائصو (ويشمل مطمبان)
المطمب الخامس :شروط الباعث
المطمب الداني :خصائص الباعث
المبحث الخامس :أقسام الباعث (ويشمل مطمبان)
المطمب الداني :أقسام الباعث ي الشريعة اإلسبلمية
المطمب الداني :أقسام الباعث ي الجانون
المبحث السادس :القواعد الخاصة بضبط الباعث (ويشمل مطمبان)
المطمب األول :قاعدة سد الذرائع
المطمب الداني :قاعدة المآل
الفصل الثاني :نظرية السبب (وفيو أربعة مباحث)
المبحث األول :تعريف نظرية السبب (وفيو ثالثة مطالب)
المطمب األول :تعريف السبب ي المغة
المطمب الداني :تعريف السبب ي االصطبلح
ع

المطمب الداني :تعريف السبب ي الفجو اإلسبلمي
المبحث الثاني :تعريف السبب في القانون (وفيو مطمب وفيو فرعين)
المطمب األول :نظرية السبب ي الجوانين الجديمة
الفرع األول :السبب ي العصور األولى لمجانون الروماني
الفرع الدالث :السبب ي العصر العممي
المبحث الثالث :السبب في النظريات (وفيو مطمبين)
المطمب األول :النظرية التجميدية
الفرع األول :تعريف السبب ي النظرية التجميدية
الفرع الدالث :خصائص السبب ي النظرية التجميدية
الفرع الدالث :شروط السبب ي النظرية التجميدية
الفرع الرابع :نجد النظرية التجميدية ي السبب
المطمب الداني :نظرية السبب ي الجوانين الحديدة
المبحث الرابع :نظرية السبب في التشريعات المقارنة وعالقتيا بالباعث
الفصل الثالث :تطبيقات نظرية الباعث (ويشتمل عمى ثالثة مباحث)
المبحث األول :تطبيقات الباعث في العقود (ويشتمل عمى مطمبين)
المطمب األول :اليبة
المطمب الداني :الوصية
المبحث الثاني :تطبيقات نظرية الباعث عمى المعامالت (وفيو مطمبين)
المطمب الداني:وقف الشريعة من الباعث ي المعامبلت

ف

المطمب الداني :موقف الجانون من الباعث ي المعامبلت
الخاتمة :تشمل النتائج التي تم التوصل إلييا
قائمة المراجع
الفيرس

ص

الفصل األول
اإلطار النظري لنظرية الباعث
يختمـف الباعــث عــن اإلرادة،ر الباعـث يتعــدد بِنــاءاً عمـى الســبب الــدا ع الجـانون نحــو التصــرف
الجانونير نظ اًر ألن الباعث ىو الحا ز الذي ُيشجع ويد ع إرادة الفرد لمجيام بعمـل معـين بيـدف الوصـول
إلى أغراض ُمعينة عمى عكس اإلرادةر يي سموك نفسي يتجو نحو تحجيق ىـدف معـين مـن خـبلل أداة
معينة...السيما إذا كان الغرض غير مشروع أي ي شكل نتيجة غير قانونية كانـت اإلرادة نحوىـا عـ ٌل
ُيحددهُ الجانون(.)1
اإلرادة البد أن تكون موجودة ي كا ة األشكال من الناحية االجتماعية و ي نفس الوقت يكون دا عيا
الباعثر ليكون لدييا ىدف تتحرك من ِ
أجمو(.)2

المبحث األول :تعريف الباعث
تحل نظريـة الباعـث مكانـة كبيـرة ـي الفجـو اإلسـبلمي و ـي الجـانون الوضـعي ،رغـم أنيـا ـي ىـذا األخيـر
يعبر عنيا نظرية السبب ،وعبر عنيا عمماء الفجو اإلسبلمي بتعبيرات مختمفة سيأتي ذكرىا ي المطمب
الدالث من ىذا المبحث ،كما أنيم لـم يسـموىا نظريـة ،وانمـا ىـذه التسـمية معاصـرة ،لـم تكـن معرو ـة ـي
الجدم ،و يما يمي مفيوميا.
المطمب األول :تعريف الباعث في المغة واالصطالح
ِ
عممو(.)3
ورغبوُ عمى
إدارة الشيء وتوجييوُ ،يجال ًبعدو عمى الشيء أي أدارهُ َ

ويأتي الباعث ي لغة العرب بمعاني متعددة منيا مايمي:
( )1يؾًٕد َغٛت ؽغُ ،ٙششح لبٌَٕ انؼمٕثبد ،انمغى انؼبو ،غ1977 ،4و ص.633
)( 2
Jusserand Louis: Les mobiles dams' les acts juridique paris.1980.
( )3ساغت األصفٓبَ ،ٙيفشداد أنفبظ انمشآٌ انكشٚى ،داس انمبعى ،ثٛشٔد ،غ ،ِ1418 ،2ص .132
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اإلرسال :يجول العربر بعدو بعداًر أي أرسمو ،وبعث بو :أرسمو مـع غيـره( ،)1ومـن ىـذا المعنـى قـول اهلل
تعالىً { :لَقَدْ تَعَثنا يف كُلِّ أُمحٍ زَّسٌُالً}(.)2
إحيــاء اهلل المــوتى ونشــرىم مــن قبــورىم( :)3تحجيجــاً لجــول اهلل تعــالى { :ثُ م َّ تَعَثنمماك مممه تعممد مممٌ
لعل

ش

سًن}()4ر الباعث الذي يبعث الخمق بعد موتيم ىو اهلل سبحانو وتعالى.

اإلثارة والتيييج( :)5يجول العربُ :بعدت البعير انبعث أي :أدرتوُ دار.
ك رباطيا أرسميا ،أو كانت باركة ياجيا ،ومنو قـول عائشـة رضـي اهلل
وبعث الناقة :أدارىا انبعدتّ ،
عنيا " :بعدنا البعير إذا العجد تحتو"( ،)6بمعنىر آدرناه جام وانبعث.
أم ــا الباعـــث فـــي االصـــطالح( :ال ــدا ع ال ــذي يح ــرك إرادة المنشـ ـ لمتص ــرف إل ــى تحجي ــق غ ــرض غي ــر
ِ
عممو.
مباشر)( .)7الباعث ىو مدير خارجي يد ع الفرد لمجيام بسموك إرادي أو يحدو عمى
وتحث معظم الجوانين وبشكل خاص الجوانين الجنائية الفرد عمى تعديل سموكو وتكيفو لما يبلءم ظروف
المجتمع من خبلل البواعث(.)8
وأستنتج مما سبقر بأن مفيوم الباعث واحـد ـي كـبلً مـن المغـة واالصـطبلحر إذ ىـو إدـارة خارجيـة تـد ع
الفرد نحو أداء سموك معين.
من خصائصو ا تية:
( )1ص ٍٚانذ ٍٚأثٕ ػجذ هللا يؾًذ ثٍ أث ٙثكش انشاص٘ ،يختبس انصذبح( ،ثبة انجبء ،ثَ َؼضَّ ثَؼضب) انًؾمكٕٚ :عف انشٛخ
يؾًذ ،انًكزجخ انؼصشٚخ – انذاس انًُٕرعٛخ ،ثٛشٔد ،غ ،5ص .327
( )2انمشآٌ انكشٚى ،سٕسح انُذم ،آٚخ.36:
( )3يؾًذ ثٍ أؽًذ ثٍ األصْش٘ انٓشٔ٘ ،تٓزٚت انهغخ ،انًؾمك :يؾًذ ػٕض ُيشػت ،داس اؽٛبء انزشاس انؼشث ،ٙغ،1
2001و ،ط ،2ص .335
( )4انمشآٌ انكشٚى ،سٕسح انجمشح ،آٚخ.56:
( )5عًبل انذ ٍٚيؾًذ ثٍ يكشو أثٕ انفعم اثٍ يُظٕس ،نسبٌ انؼشة ،ثٛشٔد ،غْ1414 ،23ـ ،ط ،2ص.117
(.)117/2
( )6صؾٛؼ انجخبس٘ ،انؾذٚش ،كتبة فضبئم انصذبثخ.3469 ،
( )7فزؾ ٙانذسَ ،ُٙٚظشٚخ انتؼسف ف ٙاستؼًبل انذك ،يئعغخ انشعبنخ ،ثٛشٔد غ 1977 ،2و ،ص .207
( )8يؾًذ يؾ ٙٛانذ ،ٍٚانمبٌَٕ انجُبئ ،ٙيجبدئّ األعبعٛخ َٔظشٚبرّ انؼبيخ ،دساعخ يمبسَخ ،يطجؼخ عبيؼخ انمبْشح
ٔانكزبة انغبيؼ ،ٙانمبْشح1981 ،و.
2

 .1ذاتير بمعني يختمف من شخص خر.
 .2خارجير بمعني أنو خارج نطاق العجد.

المطمب الثاني :الفرق بين الباعث والنية والقصد
الفجيــاء المســممين اســتعمموا بعــض المصــطمحات كالنيــة والجصــد ،وأرادوا بيــا الباعــث ــي بعــض
مؤلفاتيم ،مما يوحي بأنيا مصطمحات متراد ة ،ولكن عند التدقيق يظيـر بينيـا بعـض الفـروق ،وىـذا مـا
سأبينو يما يمي:
الفرع األول :النية
زمت( ،)1ونوى الش ي ِ ِ ِ
وعزم إليو(.)2
ويت أيَ :ع ُ
النية لغةً :مأخوذة من َن ُ
َ
نويو ن َيةً :قَ َ
صدهُ َ
النيــة اصــطبلحا :وردت الكديــر مــن تعريفــات لمعممــاء لمنيــة اصــطبلحا وجــاءت مطابجــة لممعنــى المغــوي،
ومن ىذه التعاريف تعريف اإلمام الج ار ي ،حيث عر يا( :قصد اإلنسان بجمبو ما يريده بفعمو)(.)3
كما أن ىناك من العمماء من اعتبر النية مطابجة لئلرادة والجصد ،مدـل حجـة اإلسـبلم أبـو حامـد الغ ازلـي
حيث اعتبرىا مصطمحات تؤدي المعنى نفسو ،دم عرف النية بأنيا( :النية عبارة عن الصـفة المتوسـطة
وىــي اإلرادة وانبعادــات الــنفس بحكــم الرغبــة والميــل إلــى مــا ىــو موا ــق لمغــرض إمــا ــي الحــال وامــا ــي
المال)(.)4

( )1اثشاْٛى يصطفٗ ،اؽًذ انضٚبد ،ؽبيذ ػجذ انمبدسٔ ،يؾًدذ انُغدبس ،انًؼجمى انٕسمٛظ( ،ثدبة انُدٌََٕ ،د َُٕٖ َٕ ََ ،
ٚذََِٛ،دخ)
رؾمٛك :يغًغ انهغخ انؼشثٛخ ،داس انذػٕح ،ط ،2ػبو 1399و ،ص .965
( )2أثٕ انؾغ ٍٛثٍ فبسط ،يؼجى يمبٛٚس انهغمخ ،رؾمٛدك :ػجدذ انغدمو يؾًدذ ْدبسٌٔ ،داس انفكدش ،ػدبو 1979و ،ط ،5ص
.366
( )3شٓبة انذ ٍٚأؽًذ ثٍ ادسٚظ انمشاف ،ٙانزخٛشح ،رؾمٛك :يؾًذ ؽغ ،ٙداس انغشة اإلعدمي ،ٙغ ،1ػدبو 1994و،ط،1
ص .240
( )4أثٕ ؽبيذ انغضان ،ٙإدٛبء ػهٕو انذٔ ،ٍٚثٓبيشّ :انًغُ ٙػٍ ؽًم األعفبس ف ٙرخشٚظ يب فد ٙاألؽٛدبء يدٍ أرجدبس ألثدٙ
انفعم ػجذ انشؽٛى انؼشال ،ٙداس انفكش ،ط،4ص.309
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كما عر يا الج ار ي ـي تعريـف اخـر بجولـو( :ىـي إرادة تتعمـق بإمالـة الفعـل إلـى بعـض مـا يجبمـو ال بـنفس
الفعل من حيث ىو) دم عر يا وقال( :ىي اإلرادة الخاصة المميمة لمفعل من جية األحكام الشرعية)(.)1
من خبلل ىذه التعريفات ممكن الجول بأن النية ىي :عمل قمبي يسبق أي تصرف يجوم بو اإلنسان.
النية إذا وان كان العمماء قـد اسـتعمموىا مراد ـة لمباعـث ـي الكديـر مـن المواضـع ،وخاصـة مـن الناحيـة
المغوية ،إال انيا تختمف عن الباعـث مـن حيـث التعريـف المغـوي واالصـطبلحي ،كمـا أن الباعـث حسـب
التعريفات السابجة ىو المحرك لمنية ،يـذه األخيـرة ىـي ميـل الـنفس وتوجيييـا نحـو العمـل ،والباعـث ىـو
الدا ع المدير ليذا الميل ،كما أن الباعث أكدر ما يستعمل ـي العجـود ،والمـراد بالباعـث موضـوع البحـث
ىــو الباعــث س ـواء كــان مشــروعا أو غيــر مشــروع ،وبالتــالي إذا لحــق بالعجــد إمــا يصــح وامــا يفســد وامــا
يبطـل ،عمـى عكـس النيـة ـبل يخمـو منيـا أي تصــرف مـن تصـر ات اإلنسـان وىـي المحـددة لـو إذا كانــت
خالصة هلل وحده أو أشرك بيا غيره ،تكون صحيحة كما قد تكون اسدة.
الفرع الثاني :القصد
()2
ـدت قَص َـدهُ:
تعريف الجصـد :الجصـد لغـة :اسـتجامة الطريـق  ،والجص ُـد :اعتمـاد واأل ّم واتيـان الشـ َ ،وقَص ُ

خبلف اإل راط وىو ما بين اإلسر ِ
اف والتجتير(.)3
الجصد ي الش :
ُ
َنحوت َنحوهُ ،و ُ
اصطبلحا :عرف الكدير من العمماء النية بأنيا الجصد ،كما عـرف آخـرون الجصـد تعـاريف مختمفـة عنـد
تطرقيم لمتفرقة بينو وبين النية ومن ىذه التعاريف:
تعريف الج ار ي (رحمو اهلل) بأنو( :إرادة الفعـل ـي حـال إيجـاده جـط ،واذا تجدمنـو بأوقـات لـم يس َـم قصـدا،
أال ترى انو ال يصح أن تجول :قصدت أن أزورك غدا)(.)1
( )1شٓبة اندذ ٍٚاؽًدذ ثدٍ ادسٚدظ انمشافد ،ٙاأليُٛمخ فم ٙإدسان انُٛمخ ،رؾمٛدك :يغدبػذ ثدٍ لبعدى انفدبنؼ ،يكزجدخ انؾدشي،ٍٛ
انشٚبض ،غ ،1ػبو 1988و ،ص .119
()2
صذَ ،لَصذاَ) ،ص .185
اثشاْٛى يصطفٗ ٔاؽًذ انضٚبد ،يشجغ سبثك( ،ثبة انمبف ،لَ َ
( )3أثٕ انؾغ ٍٛثٍ فبسط ،يشجغ سبثك ،ص .204
4

وبيــذا التعريــف ــرق الج ار ــي (رحمــو اهلل) بــين النيــة والجصــد ،كمــا ضــرب مدــاال يوضــح يــو ىــذا الفــرق،
حيث قال :رق بين قصدنا لفعل الصبلة ،وبين قصدنا لكون ذلك الفعـل قربـة أو رضـا أو نفـبل أو أداء
أو قضــاء( .)2وقــد ــرق ابــن الجــيم (رحمــو اهلل) بــين النيــة والجصــد أيضــا ،وان كــان قــد اعتبــر النيــة بأنيــا
الجصد ،ذكر بينيما رقين:
أحدىما :أن الجصد معمق بفعل الفاعل نفسو وبفعل غيره ،والنية ال تتعمق إال بفعمو نفسو ،ـبل يمكـن أن
ينوي الرجل عل غيره.
دانييمـا :أن الجصــد ال يكــون إال بفعــل مجـدور يجصــده الفاعــل ،وأمــا النيــة ،ينـوي اإلنســان مــا يجــدر عميــو
وما يعجز عنو ،النية تتعمـق بالمجـدور عنـو والمعجـوز عنـو ،بخـبلف الجصـد واإلرادة ،إنيمـا ال يتعمجـان
بالمعجوز عنو ال من عمو وال من عل غيره(.)3
ويمكــن الجــول أن بــين الباعــث والجصــد اختبل ــا عمــى الــرغم مــن أن العممــاء أطمج ـوا نفــس المعنــى عمــى
المصطمحين ،حيث يختمفان ي المعنـى المغـوي واالصـطبلحي ،كمـا أن الجصـد ىـو العـزم عمـى عـل أو
إرادة شـيء معــين ،الجصــد بيــذا ىــو مرحمــة مــن م ارحــل اإلرادة ،ومدمــو كــذلك النيــة والعــزم ،مرحمتــان مــن
مراحميما ،بخبلف الباعث ،مدبل :شخص يفكر ي أن يتزوج ،يذه نية ،دـم يخطـب امـرأة ،يـذا قصـد،
يجري الترتيبات البلزمة لمزواج يـذا عـزم وىـذه م ارحـل اإلرادة ،ولكـن قـد يكـون ىـذا الـزواج ألجـل غايـة
خفية كتحميل ىذه المرأة لزوجيا ،يذا ىو الباعث وىو خارج عن ىذه المراحل(.)4

( )1انمشاف ،ٙيشجغ سبثك ،ص .121
( )2انمشاف ،ٙيشجغ سبثك ،ص.119
( )3أؽًذ ثٍ أث ٙثكش ثٍ إٔٚة اثٍ لٛى انغٕصٚخ ،ثذائغ انفٕائذ ،رؾمٛك :ػه ٙثٍ يؾًذ انؼًشا ،داس ػبنى انفٕائذ ،ط،3
.1143
( )4يصَٕخ انخطٛت انؾغُ ،ٙانجبػث ٔأثشِ ف ٙانؼمٕد ٔانتصشفبد ف ٙانفمّ اإلسالي ،ٙدساعخ يبعغزٛش2003 ،و،
ديشك.
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وبالباعث يمكن أن نكشف عن النية والجصد ،ولكن ال يمكن أن نكشف عن الباعـث ييمـا.كمـا أن النيـة
والجصد واحدة وغير متعددة ،أما البواعث جد تتعدد من تصرف ألخر ،ومن شخص ألخر(.)1

المطمب الثالث :تعريف الباعث في الشريعة اإلسالمية
تؼشٚف انجبػث ػُذ انفمٓبء
تحــدث عممــاء الشـريعة اإلســبلمية عــن الباعــث ،أو الســبب كمــا يســميو عممــاء الجــانون ،ــبل عبـرة عنــدىا
بظــاىر العمــل وصــورتو إذا كــان مخــبل" بالســموك والخمــق كمــا إذا كــان الجصــد منــو غيــر مشــروع ،أو إذا
كانت النية تتجـو إلـى اإلضـرار بـالغير ،جعمـت مـن الباعـث رقيبـا وقيـدا عمـى اإلرادة حتـى ال تخـرج ـي
تصر اتيا عن تحجيق مجاصد الشرع ،ومؤيد ذلك ىو إبطال التصـرف ـي حـال كـون الباعـث عميـو غيـر
مشروع ،وكان ىذا الباعث متبدياً ي دوب مادي من التصر ات.
عرف ابن الجيم الباعـث ـي "أعـبلم المـوقعين"ر أنـو أصـل مـن أصـول الـدين ،دون تسـميتو باسـمو ،وانمـا
تحت اسم النية جال ":النية روح العمل ولو قوامو ،وىو تابع ليا يصح بصحتيا ويفسد بفسادىا"(.)2
أما بالنسبة إلى تعريف الفجياء المعاصرون لمباعث ،حيث عر و تحي الدريني بأنو (الدا ع الذي يحرك
إرادة المنش لمتصرف إلى تحجيق غرض غير مباشر)( .)3بمعنى أن الباعث أمر خارجي يد ع المكمف
عمى الجيام بسموك إرادي أو الجيام بعمل ما ،جد يكون الباعث مشروعا" ،وقد يكون غير مشروعا".

( )1ؽهًٛخ اٚذ ؽًٕدَ٘ ،ظشٚخ انجبػث ف ٙانششٚؼخ اإلساليٛخ ٔانمبٌَٕ انٕضؼ ،ٙداس انؾذاصخ ،ثٛشٔد ،ػبو1986و،
غ ،1ص.14
( )2يؾًذ ثٍ أث ٙثكش ثٍ إٔٚة ثٍ عؼذ شًظ انذ ٍٚاثٍ لٛى انغٕص٘ ،أػالو انًٕلؼ ،ٍٛداس انكزت انؼهًٛخ ،ثٛشٔد ،غ،1
ْ1411ـ 1991-و ،ط ،2ص .91:92
( )3فزؾ ٙانذس ،ُٙٚانذك ٔيذٖ سهطبٌ انذٔنخ ف ٙتمٛٛذِ َٔظشٚخ انتؼسف ف ٙاستؼًبل انذك ،يئعغخ انشعبنخ،
ثٛشٔد ،غْ1404 ،3ـ 1984/و ،ص.433
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المطمب الرابع :تعريف الباعث في القانون الوضعي
عــرف عممــاء الجــانون الباعـث مــن حيــث تعمجــو بالجــانون الجنــائي ،ولــم يتناولـو عممــاء الجــانون المــدني إال
بشكل بسيط ،وأيضاً األنظمة الوضعية التي تيتم بتحديد معناه ،وما ذلك إال لمغموض الذي يحيط بفكرة
الباعـث ذاتيــا ،مــن خــبلل االخـتبلف بالمصــطمحات الشــرعية والجانونيــة لمباعـث ،الجــانون المــدني عــرف
الباعث بالسبب ،والتفصيل يما يمي.
الفرع األول :الباعث عند عمماء القانون الجنائي
اتفجــت كممــة شـ ـراح الجــانون يم ــا يتعمــق بوظيف ــة الباعــث ،وعبلقت ــو بــاإلرادة ،وان اختمف ــت نظ ـرتيم إل ــى
طبيعتو.
حركـة لـئلرادة"( ،)1أو ىـو "الجـوة النفسـية
الم ّ
منيم من عر و عمى أساس طبيعتو وصفو بأنو "أساس الجـوة ُ
التــي تُحــث عمــي الســموك اإلرادي الناتجــة عــن إدراك وتصــور لمغايــة"( .)2ومــنيم مــن عر ــو عمــى أســاس
دوره ي العممية اإلرادية ،وىو" :المنفعة أو العاطفة التي د عت الفاعل إلى ارتكاب الجريمة"(.)3
وبريـي التعريـف األول ىـو التعريـف األصـح ،ألنـو يحـدد طبيعـة الباعـث ،أمـا التعريـف ا خـر جـد حـدده
أ
بالمنفعة وىذا تعريف غير جامع.
ومع قمـة اسـتخدام لفـظ الباعـث ـي الجـوانين العربيـة ،إال أن بعضـيا اسـتخدمت مصـطمح الباعـث ،ولكـن
تحــت مســمى آخــر وىــو الــدا ع ،مدــل قــانون العجوبــات الســوري ــي المــادة ( ،)192وقــانون العجوبــات
اليمنــي ــي المــادة ( ،)367وىــو واضــح أيضــا ــي قــانون العجوبــات األردنــي ــي المــادة ( ،)262أم ــا
الجانون المصري مم يخمو من تنظيم خاص لمباعث.

( )1يؾًٕد يؾًٕد يصطفٗ ،ششح لبٌَٕ انؼمٕثبد انؼبو ،انمسى انؼبو  421/فمشح ( ،)392داس انُٓعخ انؼشثٛخ،
انمبْشح ،غ1983 ،1و.
( )2ػه ٙؽغٍ ػجذ هللا انششف ،ٙانجبػث ٔأثشِ ف ٙانًسؤٔنٛخ انجُبئٛخ ،انضْشاء نإلػمو انؼشثْ1406 ،ٙـ ،ص.41
( )3ػجذ انْٕبة ؽٕيذ ،ششح لبٌَٕ انجضاء انكٕٚت ،ٙانمغى انؼبو ،103/يطجٕػبد عبيؼخ انكٕٚذ ،غ1975/2و.
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الفرع الثاني :الباعث عند عمماء القانون المدني
رجال الجانون يسمون الباعث ي اصطبلحيم ب ـ(سبب السـبب) و(السـبب الـدا ع) ،أي ىـو الغـرض غيـر
المباشــر الــذي ييــدف الن يصــل لــو المتعاقــدين بعــد تحجيــق الغــرض المباشــر ،وبالتــالي ىــم جمع ـوا بــين
السبب والباعث.
يرى "عبد الحي حجازي"()1ر بأن الباعث ىو "وسيمة احتياطيـة" وأطمـق عميـو "السـبب المصـمحي"ر حيـث
عر و" :وسيمة احتياطية يجصد بيا إبطال عجد يستيدف بوسائل مشروعة نتائج غير مشروعة" ،بمعنـىر
أال يوج ـد وســيمة أخــرى إلبطــال العجــد ،ــإذا كــان العجــد بــاطبلً مــن الناحيــة الفنيــة ،إنــو ال داعــي لمبحــث
ويراد بيـذا العجـد
الباعثر إذ يتم البحث عن الباعث عندما يكون العجد مستو ياً لجميع أركانو وشروطوُ ،
تحجيق نتائج غير مشروعة أي تحجيق نتائج غير التي ُشرع من أجميا ذلك العجد ،يجصد بيا إبطال عجد
يستيدف بوسائل مشروعة نتائج غير مشروعة(.)2
وانتجد ىذا التعريف بأنو غيـر جـامعر نظـ اًر ألنـو يجصـر أدـر ىـذا الباعـث عمـى العجـد جـط ،بينمـا الباعـث
يتضــمن كــل تصــر ات اإلنســان .وبالتــالي ىــو بــذلك لــم يبــين ماىيــة الباعــث وال طبيعتــو ،اقتصــر عمــى
وظيفتو ودوره ي إبطال العجد دون غيره من التصر ات.
أمــا " تحــي الــدريني" عر ــور بأنــو الــدا ع الــذي ُيحــرك إرادة المنش ـ لمتصــرف إلــى تحجيــق غــرض غيــر
مباشر"(.)3
جــد يكــون الغــرض غيــر المباشــر لمباعــث مشــروعاً أو غيــر مشــروع كمــا ّبينــا ســابجاً ،ــإذا كــان الغــرض
مشروعاً بل يسال عنو صاحبو المكمف بو ،أما إذا كان مخالفاً لمغرض الـذي شـرع مـن اجمـو التصـرف،

( )1ػجذ انؾ ٙؽغبص٘ ،انُظشٚخ انؼبيخ نالنتضاو ،يكزجخ ػجذ هللا ْٔجّ ثذٌٔ غجؼخ ،ثذٌٔ ربسٚخ ،ط ،1ص .138
( )2ػجذ انؾ ٙؽغبص٘ ،انُظشٚخ انؼبيخ نالنتضاو ،يشعغ عبثك ،ص .138
( )3فزؾ ٙانذس ،ُٙٚانذك ٔيذٖ سهطبٌ انذٔنخ ف ٙتمٛٛذِ َٔظشٚخ انتؼسف ف ٙاستؼًبل انؾك،يشعغ عبثك ،ص .434
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أي يتعــدى الحــدود األخبلقيــة ،أو يمــس المصـمحة العامــة ،يســأل المكمــف بــو ،ومــن دــمر ُينــاقض مجاصــد
الشارع(.)1
عر ت ــو حميم ــة آي ــت حم ــودي بأن ــو" :ى ــو وس ــيمة إلبط ــال التص ــر ات الت ــي ظاىرى ــا الجـ ـواز ويجص ــد بي ــا
الوصول إلى غاية غير مشروعة"(.)2
بتحميل التعريف السابق يمكن أن يستنتج الباحث مايمي:
 .1ال تجتصر كرة الباعث عل العجود جط بل تشمل جميع تصر ات األ راد.
 .2إذا كانت ىذه التصر ات جائزة من الناحية الفنية مسـتو ية لجميـع أركانيـا ،إال أنيـا تبطـل ألنيـا
يجصد بيا تحجيق أغراض غير معتبرة من الشارع.
 .3تُدــار كـرة الباعــث سـواء كــان الغــرض مشــروعا أو غيــر مشــروع ،ولكنيــا تدــار عمــى األغمــب إذا
كان الغرض غير مشروع.
عر و "عبد اهلل الكيبلني" ،بأنو" :األمر النفسي الذي ُيحرك اإلرادة ويبعديا ،لتحجيق تصرف معين"(.)3
ويأخــذ عمــى ىــذا التعريــف بأنــو ادخــل مــا ال يمــزم ،بمعنــى انــو ادخــل يــو كــل باعــث يــد ع بــاإلرادة نحــو
المرد ي الحديث عن الباعث ىو الباعث
تصرف ما ،سواء كان ىذا الباعث مباشرا" أو غير مباشر ،و ا
المستتر غير المباشر.
وعر ــو الــدكتور عبــد الــرزاق الســنيوري ( :الســبب ىــو الباعــث الــدا ع إلــى التعاقــد ،ال مجــرد الغــرض
المباشر المجصود من العجد ،وىو أمر نفسي خارج عن العجد يتغير بتغير البواعث)(.)4

( )1ػجذ هللا اثشاْٛى صٚذ انكٛمَ ،ٙرمذٚى :فزؾ ٙانذسَ ،ُٙٚظشٚخ انجبػث ٔأثشْب ف ٙانؼمٕد ٔانتصشفبد ف ٙانفمّ
اإلسالي ،ٙص .27
(  )2ؽهًٛخ آٚذ ؽًٕدَ٘ ،ظشٚخ انجبػث ف ٙانششٚؼخ اإلساليٛخ ٔانمبٌَٕ انٕضؼ ،ٙداس انؾذاصخ نهطجبػخ ٔانُشش
ٔانزٕصٚغ ،ػ.و.و ،نجُبٌ ،ثٛشٔد ،انطجؼخ األٔنٗ1986 ،و ،ص .37
(َ )3ظشٚخ انجبػث ٔأثشْب ف ٙانؼمٕد ٔانتصشفبد ،يشعغ ركش عبثمب ،ص.27
(  )4د.ػجذ انشصاق انغُٕٓس٘ ،انٕسٛظ ف ٙششح انمبٌَٕ انًذَ ٙانجذٚذ ،يصبدس االنتضاو ،يُشٕساد انؾهجٙ
انؾمٕلٛخ،غ ،3ثٛشٔد1998 ،و.
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المنبيـات الخارجيـة تُديـر الـدا ع وترضـيو ـي
يرى د.محمد محيي الدين عوض أن الباعثر ىو نوع من ُ
آن واحد....السيما تأدر رد عندما يري صديجو يتعذب من آالم معينة(.)1
وما يميز ىذا التعريف بأنو ميز بين السبب ألجصدي والسبب الباعث عمى التعاقد ،وبين طبيعة الباعث
يو أمر نفسي.
نستنتج أن الباعث ورد تحت مسمى السبب ي األنظمة الوضـعية ،التـي لـم تجـم بتفصـيمو وتحديـد معنـاه
واقتصرت عمى بيان دوره ـي إبطـال االلتـزام إذا لـم يكـن مشـروعا أو مخالفـا لمنظـام العـام وا داب ،وانـو
ركن من أركان االلتزام ،دون التفريق بينو وبين السبب ،بل ترك ذلك لشراح الجانون.

المطمب الخامس :التعريف المختار لمباعث
التعريف المختار لمباعث:
والباعث ىو :المجصود الحجيجي ،غير المباشر ،المحرك إلرادة المكمف ،نحو تصرف ما(.)2
(المجصــود الحجيجــي) :أي مــا ىــو المجصــود الرئيســي ليــذا المكمــف مــن قيامــو واقدامــو عمــى تصــرف مــا،
وبالتالي يتم إخراج كل البواعث التي قد تستفاد من ظاىر التصرف.
مدال ذلك :بيع العنب ،المشتري ىنا لو باعدان ،الباعث الظاىر :الرغبة ي الحصول عمى العنب ،ىذا
ما نستفيده من ظاىر التصرف ،والباعث الحجيجي :ىو اتخاذ العنب خمرا ،يو تممك العنب ليصـل إلـى
الباعث والمجصد الحجيجي.
(غير المباشر) :يناك بواعث حجيجية مباشرة ،من إقـدام الشـخص عمـى التصـرف ،وال يترتـب عمييـا إي
تغييــر ــي الحكــم .والم ـراد ىــو الباعــث الغيــر مباشــر ،كمــا ــي ىبــة الم ـرأة صــداقيا لزوجيــا ،يحــق ليــا
( )1يؾًذ يؾ ٙٛانذ ٍٚػٕض ،انمبٌَٕ انجُبئ ٙيجبدئّ األسبسٛخ َٔظشٚبتّ انؼبيخ دساسخ يمبسَخ ،يطجؼخ عبيؼخ انمبْشح
ٔانكزبة انغبيؼ ،ٙانمبْشح1981 ،و ،ص.381
( )2اثشاْٛى ثٍ يٕعٗ ثٍ يؾًذ انهخً ٙانشبغج ٙانغشَبغ ٙأثٕ اعؾبق ،انًٕافمبد ،انًؾمك :يشٕٓس ثٍ ؽغٍ آل
عهًبٌ ،داس اثٍ ػفبٌ ،ط،3ػبو 2008و،ص .168
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الرجوع لو طمجيا بعد ذلـك ،جـد كـان ىنـاك باعـث حجيجـي غيـر مباشـر ،وىـو رغبتيـا ـي اسـتدامة الحيـاة
الزوجية(.)1
(المحرك إلرادة المكمف) :أي بيان المحرك الرئيسي الذي حـرك إرادة المكمـف ،بمعنـى أن ىـذا التصـرف
قائم عمى إرادة نابعة من المتصرف ،ولم يصدر نتيجة عن حدث طارئ.
(نحــو تصــرف مــا) :أي بيــان لمجــال عمــل الباعــث ،وان كــل التصــر ات س ـواء الجوليــة أو الفعميــة ،ىــي
مؤدرة ي الفعل ،باختبلف النية والباعث ،تكون صحية تارة ،و اسدة تارة أخرى(.)2

المبحث الثاني :ضابط الباعث
المطمب األول :ضابط الباعث في الشريعة اإلسالمية
إن جياء الشريعة اإلسبلمية ،متفجون جميعا عمى إبطال التصر ات التي تتخذ وسيمة لتحجيق غاية غير
مشروعة ،إال أنيم اختمفوا ي ضابط ىذا الباعث ،بل كان لكل منيم ضابط ،كمايمي:
مذىب الحنفية
يرى عمماء الحنفية ضابط الباعث كمايمي :ال يصح االعتداد بـو إال إذا كـان مـذكو اًر بشـكل صـريح ـي
العجد ،لكن يعتدوا بو إذا أمكن استنتاجو من طبيعة محل العجد(.)3
إذا لــم يشــمل العجــد الباعــث ال صـراحة والضــمناً ،يــو عجــد صــحيح ،ألنيـم أجــازوا نكــاح التحميــل إذا لــم
تذكر نيـة التحميـل أدنـاء العجـد ،و ـي ذلـك يجـول الكاسـاني " :ـإن تزوجـت بـزوج آخـر ،ومـن نيتيـا التحميـل
لؤلول ي قـوليم سـواءر ألن مجـرد
إن لم يشترطا ذلك بالجول وانما نويا ودخل بيا عمى ىذه النية حمّت ّ

( )1يصَٕخ انخطٛت انؾغُ ،ٙيشجغ سبثك ،ص .25
( )2اثشاْٛى ثٍ يٕعٗ ثٍ يؾًذ انهخً ٙانشبغج ٙانغشَبغ ٙأثٕ اعؾبق ،يشجغ سبثك ،ص .170
( )3ػمء انذ ٍٚانكبعبَ ،ٙثذائغ انصُبئغ ف ٙتشتٛت انششائغ ،داس انكزت انؼهًٛخ ،ثٛشٔد2003 ،ِ1424 ،و ،ط،4
ص.404
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النية ي المعامبلت غير معتبرة ،وقع النكاح صحيحاً الستجماع شـرائط الصـحة تحـل لـؤلولر كمـا لـو
نويا التوقيت وسائر المعاني المفسدة"(.)1
مذىب الشافعية
ال تعترف الشافعية بالباعثر إذا لم يتضمن العجد صراحةً ،نظ اًر أنيم يرون أن العجد صحيح(.)2
وقــد وا ــق مــذىب الشــا عية مــذىب الحنفيـة ــي إجــازة عجــد نكــاح التحميــل ،إذ يجــول الشــا عي" :وكــذا لــو
نكحيــا ونيتــو ونيتيــا أو نيــة أحــدىما دون ا خــر أن اليمســكيا إال قــد ار ُيصــيبيا يحمميــا لزوجيــا ،دبــت
النكاح ،وسواء نوى ذلك الولي معيا أو نوى غيره أو لم ينوه والغيره"(.)3
وممــا ســبق نســتنتج بــأن ك ـبلً مــن الحنفيــة والشــا عية أكــدوا عم ـى النزعــة الموض ـوعيةر إذ ال يأخــذوا ــي
العجود لدييم بالنية أو الجصد طالما العجد عندىم مستو يا كبلً من األركان والشروط.
مذىب المالكية
خالف مذىب المالكية راء كبلً مـن مـذىبي الحنفيـة والشـا عيةر يـم يعتـدون بالنيـة والجصـد ـي العجـود،
ظنـو
كل عجد شمل باعداً غيـر مشـروع إنـو باطـل عنـدىم ،حتـى ولـو لـم يـتم ذكـره ـي العجـد اكتفـاء بمـا ّ
واحتياطاً لدرء المفسدة(.)4
يجــول اإلمــام مال ـك ــي المدونــة ":اليعجــبن أن يبيــع الرجــل داره ممــن يتخــذىا كنيســة ،وال ي ـؤاجر ممــن
يتخذىا كنيسة ،وال يبيع شأنو من المشتركين إذا عمم ّأنيم ّإنما يشترونيا ليذبحوىا ألعيادىم ،قال مالك:
"وال يكري دابتو منيم إذا عمم ّأنيم ّإنما استكروىا ليركبوىا إلى أعيادىم"(.)5
( )1فزؾ ٙانذس ،ُٙٚانذك ٔيذٖ سهطبٌ انذٔنخ ف ٙتمٛٛذِ َٔظشٚخ انتؼسف ف ٙاستؼًبل انذك ث ٍٛانششٚؼخ ٔانمبٌَٕ،
يطجؼخ عبيؼخ ديشك ،غ1967 ،1و ،ص.444
(  )2ػجذ انشاصق انغُٕٓس٘ ،يصبدس انذك ف ٙانفمّ اإلسالي( ٙدساعخ يمبسَخ ثبنفمّ انؼشث ،)ٙيُشٕساد انؾهجٙ
انؾمٕلٛخ ،ثٛشٔد ،نجُبٌ1998 ،و ،ط ،4ص ص.55 ،54
( )3اثٕ ػجذ هللا يؾًذ ثٍ ادسٚظ انشبفؼ ،ٙاألو ،داس انًؼشفخ ،ثٛشٔد1990،ِ1412 ،و ،ط ،6ص .206
(  )4ػجذ انشاصق انغُٕٓس٘ ،يصبدس انذك ف ٙانفمّ اإلسالي( ٙدساعخ يمبسَخ ثبنفمّ انغشث ،)ٙيُشٕساد انؾهجٙ
انؾمٕلٛخ ،ثٛشٔد ،نجُبٌ ،غ19998 ،و ،ط ،4ص .71:72
( )5يبنك ثٍ أَظ ،انًذَٔخ انكجشٖ ،داس انكزت انؼهًٛخ ،ثٛشٔد ،نجُبٌ ،غْ1415 ،1ـ ،ط ،3ص .435
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ولكن ىناك بعض المالكية ليم رأيا آخر كما يمي:
إذ يرون بأن العجد ينعجد مع وجود الباعث غير المشروع وبذلك يكون العجد غير باطل بل واجب الفسخ
وذلك عندما لم يعمم البائع بنية المشترير وجبره عمى إخراجو من ممكو(.)1
أن المـذىب
ويعد الرأي الراجح لـدييم ىـو الـرأي األول وىـذا مـا رجحـو د .تحـي الـدريني إذ يجـول" :نـرجح ّ
المالكي يميل إلى األخذ بالنظرية الذاتية"(.)2
مذىب الحنابمة
اعتــد مــذىب الحنابمــة بالباعــثر حتــى ولــم يتضــمنيا العجــد .الســيما إذا عمــم الطــرف ا خــر بــور مســتكفياً
بأن يستنتج الباعث من الجرائن وظروف الحال لكي يؤخذ بو.
عم ـى ســبيل المدــالر مــن بــاع عصــير عنــب إل ـى شــخص يتــاجر ــي الخمــرر يــذا دليــل قــاطع عم ـى أن
المشتري قد يستخدم خم اًر(.)3
إمــا بجول ـو ،وا ّمــا بجـ ـرائن
ويجــول ابــن قدامــور " إنمــا يح ــرم البيــع ويبطــل إذا عمــم البــائع المش ــتري ذلــكّ ،
مختصــة بــو تــدل عم ـى ذلــك.وىكــذا الحكــم ــي كــل مــا قصــد بــو الح ـرام كبيــع الســبلح ألىــل الحــرب ،أو
لجطاع الطريق ،أو ي الفتنة ،وبيع األمة لمغنـاء ،أو إجارتيـا كـذلك ،أو إجـارة داره لبيـع الخمـر ييـا ،أو
لتتخذ كنيسة ،أو بيت نار ،وأشباه ذلك ،يذا حرام ،والعجد باطل(.)4
كما ورد ي كشاف الجناع" :وال يجوز بيـع مـا نـوى بـو الحـرام ،كعنـب وكعصـير لمتخـذىا خمـ اًر ،وكـذلك
بيع السبلح ألىل الفتنو إذا عمم البائع نية المشتري ولو بجرائن"(.)5

( )1فزؾ ٙانذس ،ُٙٚانُظشٚبد انفمٓٛخ ،يُشٕساد عبيؼخ ديشك ،غ1997 ،4و ْ1417-ـ ،ص.244
( )2فزؾ ٙانذس ،ُٙٚانُظشٚبد انفمٓٛخ ،يشعغ عبثك ،ص .244
( )3انذك ٔيذٖ سهطبٌ انذٔنخ ف ٙتمٛٛذِ َٔظشٚخ انتؼسف ف ٙاستؼًبل انذك ث ٍٛانششٚؼخ ٔانمبٌَٕ ،ص37
( )4اثٍ لذايخ انًمذع ،ٙانًغُ ، ٙرؾمٛك :ػجذ هللا ػجذ انًؾغٍ انزشك ،ٙػجذ انفزبػ يؾًذ انؾهٕ ،داس ػبنى انكزت ،غ،3
ْ1417ـ ،ط ،6ص.319
( )5يُصٕس انجٕٓر ،ٙكشبف انمُبع ػهٗ يتٍ اإللُبع ،رؾمٛك :يؾًذ أي ٍٛانعُبّٔ ٘ ،ػبنى انكزت ،ثٛشٔد ،نجُبٌ ،غ،1
ْ1417ـ1997-و ،ط ،2ص.488
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ونستنتج مما سبقر بأن منيج كبلً من المالكية والحنابمة واحدر إذ اتفجوا ي إعمال الباعث حتى ولو لم
يتم ذكره ي العجد.
ومــن خــبلل األقـوال وا راء الســابجة نجــد أن الفجيــاء قــد اختمفـوا ــي تحديــد ضــابط لمباعــث حتــى يرتكــز
عميـو ،الشــا عية والحنفيــة ،يشــترطوا إلعمــال الباعــث غيــر المشــروع أن يكــون منصوصــا عميــو ــي مــتن
العجد ،أو عمى األقل أن يكون مستخمص مـن المحـل .أمـا الحنابمـة والمالكيـة ،يشـترطوا إلعمـال الباعـث
غيــر المشــروع ،أن يكــون معمومــا مــن الطــرف ا خــر ،ويوجــد ق ـرائن يفتــرض معيــا ىــذا العمــم ،أي أنيــم
اخذوا بالنزعة الذاتية .والمالكية باألخص ليم رأيان ي االعتداد بالباعث ،أوليما :ال ينعجـد العجـد بتـأدير
الباعث غير المشروع ،ويجع باطبل إذا عمم من الطرف ا خر .دانييما :ينعجد العجد ،لكن يفسخ إذا عمـم
البــائع بنيــة المشــتري ويجبـره عمــى إخ ارجــو مــن ممكيتــو .والـراحج عنــدىم ىــو الـرأي األول .ورأي المالكيــة
والحنابمة يتم إعمال الباعث ،حتى ولو لم يذكر ي العجد.

المطمب الثاني :ضابط الباعث في القانون الوضعي
اختمــف جيــاء الجــانون ــي ضــابط الباعــث إال أنيــم اتفج ـوا كفجيــاء الش ـريعة اإلســبلمية عمــى أنــو اليجــوز
االعتداد بالباعث غير المشروع إذا كان مجيوالً من الطرف األخر.
اشــترط الفجيــو " كابيتــان" إلعمــال الباعــث غيــر المشــروع أن يكــون متفجـاً عميــو مــن المتعاقــدين ،واالتفــاق
وحــده ــي نظــر كابيتــان ،وىــو الــذي يــدخل الباعــث ــي دائـرة التعاقــد()1ر ممــا يعنــي بأنـو يجــب أن يكــون
الباعث مشروعاً وذلك حفظاً لمحرمات األخبلقية واألىداف الجانونية.
أما إذا كان الباعث غير مشروع االلتزام باطل ،ويترتـب عمـى ذلـك بطـبلن العجـد ،ولـو تـوا ر الت ارضـي،
ومن ىنا ألجي بفكرة السبب ،بمعنى الباعث ،وشرط المشروعية يو قيـد عمـى اإلرادة العجديـة عنـدما أريـد

( )1ػجذ انشاصق انغُٕٓس٘ ،يشجغ سبثك ،ط ،1ص .448
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تحريرىا من الجيود الشكمية ،حل السبب محل الشكل قيداً عمى اإلرادة .لذلك إن نظرية السبب ال محل
ليا ي غير االلتزامات الناشئة باإلرادة(.)1
أما الفجيو " ،"Bois - Juzanي البداية رق بين عجد المعاوضات( ،)2وعجد التبرعات
يرى ي المعاوضاتر يشترط إلعمال الباعث غير المشروع مساىمة الطر ين ي تحجيق ىذا الباعـث،
بمعنى أن البد أن يصدر من المتعاقد ا خر عمل إيجابي حتى يكون الباعث مشروعاً.
عمى عكس التبرعاتر يرى "بوجيزان" اإلكتفاء بمرتبة العمم جطر يو دائماً يعتد بالباعث ي التبرعات.
واختمف "  "Josserondعن " "Bois – Juzaكمايمي:
إذ إكتف ـى " "Josserondالعمــم بالباعــث غيــر المشــروع ــي المعاوضــات دون التبرعــاتر نظ ـ اًر ألنيــا
تُســيطر ييـا إرادة المتبــرع وحــده عمـى التصــرف ،وبالتــالي يكتفــي بــالوقوف عنــدىا سـواء ــي اليبـة التــي
البــد أن يــتم ييــا التبــرع بتجابــل إرادتــين أم بــإرادة واحــدة كالوصــية وعم ـى ذلــك يعتــد بالباعــث الــذي د ــع
المتبرع ،سواء أكان معموماً من الطرف األخر أو كان مجيوالً(.)3
وقد نصت بعض الجوانين الحديدة عمى وجوب عمم الطرف ا خر بالباعث غير المشروع عمى ا تي:
تـنص المـادة " "1345مـن الجــانون المـدني اإليطـالي" :يكــون العجـد غيـر مشــروع إذا كـان المتعاقـدان لــم
يد عيما إلى إبرامو ال دا ع غير مشروع ُمشترك بينيما"(.)4
أمــا ــي الج ـوانين العربيــةر لــم تــنص بصــدد الباعــث غيــر المشــروع عم ـى ىــذه الجاعــدة ،أي عمــم الطــرف
ا خر بالباعث غير المشروعر لكن يمكن الجول بوجوب األخذ منيا من أجل استجرار التعامل كمايمي:

( )1فٕاص صبنؼ ،أسكبٌ انؼمذ ،انًٕسٕػخ انؼشثٛخ ،انًٕسٕػخ انمبََٕٛخ انًتخصصخ ،يزبػ ػه ٙانشاثػ انزبن،ٙ
https://www.arab-ency.com_/details.law.php?full=1&nid=165317
( )2ػمٕد انًؼبٔضبد؛ ْٕ انؼمذ انز٘ ٚؤرز ف ّٛكمً يٍ انًزؼبلذ ٍٚيمبثمً نًب أػطبِٔ ،لذ ركٌٕ يجبدنخ يبالً ثًبلٔ ،رشًم
انجٛغ ثغًٛغ إَٔاػّٔ ،لذ ركٌٕ يجبدنخ ثغًٛغ إَٔاػّ كبعبسحٔ ،لذ ركٌٕ يجبدنخ يبل نٛظ ثًبل ٔال ثًُفؼخ .اَظش:
رٕفٛك ؽغٍ فشط ،انُظشٚخ انؼبيخ نمنزضاو ،انذاس انغبيؼٛخ ،غ ،2ص .341
)(3
Jsserand Louis: Les mobiles dams les acts juridique paris.1980.
( )4انمبٌَٕ انًذَ ٙاالٚطبن ،.ٙانًبدح "."1345
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ذكـر الجـانون المـدني األردنــي ـي تعريـف الســبب ـي المـادة  ،166-165اشــترط بأنـو ال يصـح العجــد
إذا لم تكن ىناك مصمحة مشروعة لعاقديو ،وأن يكون السـبب (الباعـث) صـحيحا موجـودا غيـر مخـالف
لؤلخبلق العامة وا داب(.)1

وما ورد ي شرح المذكرة اإليضاحية لممادتين السابجتين :أن المراد بالمجصد ىنا ما يعرف ـي الجـانون
بالســبب وىوالباعــث الــدا ع إلــى التعاقــد .وقــد رؤي تفضــيل كممــة المجصــد (عمــى الســبب) الن لمســبب
ي أصول الفجو و ي الفجو اإلسبلمي معنى آخر غير المراد بو عنـد رجـال الجـانون ر عـا لمةـبس رؤي
استعمال كممة (مجصد) عمى أن يكون المراد بيا ما يراد بالسبب عند رجال الجانون .وبعد بيـان ذلـك
يســتوي التعبيــر بكممــة (الســبب) أو (المجصــد( ومــا ورد ــي الجــانون المــدني الج ازئــرير عمـى أنــو لــيس
لمــن وقــع ــي غمــط أن يتمســك بــو عمـى وجــو يتعــارض مــع مــا يجضــي بــو حســن النيــة"()2ر أمــا إذا صــدر
المـ ـدلس عمي ــو أن يطم ــب إبط ــال العج ــد م ــا ل ــم يدب ــت أن
التــدليس م ــن غي ــر المتعاق ــدين ،م ــيس لممتعاق ــد ُ
المتعاقد ا خر كان يعمم ،أو كان من المفروض حتماً أن يعمم بيذا التدليس.
وعميــور إلعمــال الباعــث غيــر المشــروعر يجــب أن يكــون الباعــث معموم ـاً مــن الطــرف ا خــر ــي عجــود
المعاوضات ،ويشترط ىذا العمم ي التبرعات(.)3
مــا ورد ــي الجــانون المــدني المصــرير يســجط الحــق ــي إبطــال العجــد ،إذا لــم يتمســك بــو صــاحبو ،خــبلل
دبلث سنوات .ويبدأ سريان ىذه المـدة ،ـي حالـة نجـص األىميـة ،مـن اليـوم الـذي يـزول يـو ىـذا السـبب،
و ي حالة الغمط والتدليس ،من اليوم الذي ينكشف يو ،و ـي حالـة اإلكـراه ،مـن يـوم انجطاعـو .و ـي كـل

( )1انمبٌَٕ انًذَ ٙاألسدَ ،ٙسلى " ،"43ػبو 1976و.
( )2انمبٌَٕ انًذَ ٙانجضائش٘ ،انًبدح " ،"85ػبو 2007و.
( )3انمبٌَٕ انًذَ ٙانجضائش٘ ،انًبدح" ،"192ػبو 2007و.
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حال ،ال يجوز التمسك بحق اإلبطال ،لغمط أو تدليس أو إكراه ،إذا انجضت خمس عشرة سنة من وقـت
تمام العجد"(.)1

المبحث الثالث :اآلثار المترتبة عمى الباعث
المطمب األول :الباعث المشروع
الباعــث (الس ــبب) ى ــو ركن ــا م ــن أرك ــان العج ــد ،كالرض ــى والمح ــل ،وبالت ــالي مت ــى ت ــو ر الرضـ ـى ت ــو ر
الباع ــثر وبالت ــالي اليتطم ــب ذكـ ـره ــي م ــتن العج ــد ،إنم ــا يس ــتخمص م ــن طبيع ــة العج ــد ،وم ــن الظ ــروف
المحيطــة بــو وعم ـى ذلــك ــالجزاء ىنــا ال يترتــب لتخمــف الباعــث ،وانمــا يكــون الج ـزاء لمخالفتــو أو لعــدم
مشروعيتو.
ويعرف مخالفة الباعثر بأنو عدم تحجق الغاية أو الغرض الذي التزم المتعاقد مـن أجمـو ،ويمكـن إرجـاع
ذلك إلى عدد من األسباب منو مايمي:
السبب األول؛ عدم تحجق الباعث بسبب الغمط يو ،كمن يوصي بمال إلى شخص يظنو قريبو ،ويتبـين
بعد ذلك أنو ليس قريبو ،أو كمن يؤجر منزلو ظناً أنو نجل ي عممو إلى مدينة أخرى ،ويتضح بعد ذلك
أنو لم ينجل ،وىذه الحالة تدخل ي مجال نظرية الغمط ،وليس نظرية الباعث(.)2
السبب الثاني؛ أن يذكر الباعث ي متن العجد ،ويعمق عميو وجود العجد وزوالو ،في ىذه الحالة يصبح
الباعث شرطاً ومجالو نظرية الشروط.
السبب الثالث؛ عدم ذكر الباعث ي متن العجدر في ىذه الحالة يمكن استخبلصو من طبيعـة العجـد أو
من ظروف انعجاد العجد.

( )1انًبدح" ،"140انمبٌَٕ انًذَ ٙانًصش٘1948 ،و.
( )2صجؾ ٙانًؾًصبَ ،ٙانًٕججبد ٔانؼمذ ،ط ،2داس انؼهى نهًم ،ٍٛٚثٛشٔد1972 ،و ،ص .95
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عمى سبيل المدالر استدان رجبلً من زوجتو دبلدين دينا اًر وأميمتو خمس سـنوات ،ولكنـو طمجيـا بعـد سـنة
ونصــف ،جاضــتو الزوجــة تطمــب حمــول الــدين وســجوط األجــل ،ر ــع الجاضــي أمرىــا إلــى ذلــك المجمــس،
أ تى ابن عتاب لمصمحتيا معمبلً بأن ىذا اإلتفاق كان ممحوظاً يو ود الزوجيـة مـازال الغـرض أصـبح
األجل ببل سبب ،ومن دم لزم أن يزول بزوالو(.)1
ونســتنج ممــا ســبقر أنــو إذا كــان الباعــث عم ـى العجــد باعد ـاً مشــروعاً ،ولكــن تخمــف تحججــو ،يمكــن ألحــد
المتعاقدين أن يطمب سخ العجد إذا كان العجد الزماًر أما إذا كان العجد غير الزم العجد يكون باطبلً(.)2

المطمب الثاني :الباعث غير المشروع
يترتب عمى الباعث غير المشروعر البطبلن ،وىذا ىو الحكم الذي تنص عميو معظم التشـريعات سـواء
ي الجانون الوضعي ،أو الشـريعة اإلسـبلميةر لكـن انفـرد المـذىب المـالكي بحكـم خـاص و يمـا يمـي ذكـر
كل حالة بالتفصيل:
الفرع األول :البطالن في القانون الوضعي
ىو الجزاء الذي يترتب عمى تخمفو ركن العجد أو أحد شروطو التأسيسية ،أو شرط من شروط صحتو.
ويتنوع البطالن إلى نوعين ىما:
 .1البطبلن المطمقر وىو الذي يترتب عمى تخمف ركن العجد وبالتالي ال ينعجد العجد.
 .2الــبطبلن النســبير (ىــو العجــد المنــتج لكا ــة آدــار العجــد الصــحيح حتــى يجضــي ببطبلنــو) ،يــو عجــد
صحيح منعجد ،إال أنو يكون باطبلً إذا طمب ذلك ممن شرع لصـالحو الـبطبلن ،ويكـون صـحيحاً إذا

( )1صجؾ ٙانًؾًصبَ ،ٙيشجغ سبثك ،ص .96
( )2ؽهًٛخ آٚذ ؽًٕد٘ ،يشجغ سبثك ،ص .251
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أجازه ،أو ر ض طمبو باإلبطـال( .)1أي أنـو مـا كـان ـي شـق منـو بـاطبل يـذا الشـق وحـده ىـو الـذي
يبطل إال إذا تبين أن العجد ما كان ليتم إال بيذا الشق الذي وقع باطبل أو موقو ا يبطل العجد كمو.
الفرع الثاني :البطالن في الشريعة اإلسالمية
الش ـريعة اإلســبلمية ليــا نظاميــا الخــاص ــي تــدرج العجــد عمــى م ارتــب متعــددة مــن حيــث ظيــور أد ـره.
وم ارتــب العجــود حســب تــدرجيا مــن الضــعف إلــى الجــوة ىــي العجــد الباطــل ،دــم الفاســد ،دــم الموقــوف ،دــم
النا ــذ ،دــم الــبلزم وىــو أقــوى م ارتــب العجــود مــن حيــث ظيــور األدــر .العجــد الباطــل :مــا لــيس مشــروعا ال
أصــبل وال وصــفا ،أي مــا كــان ــي ركنــو أو ــي محمــو خمــل ،وىــو ال ينعجــد أصــبل وال يفيــد الممــك ــي
األعيــان الماليــة ولــو بــالجبض .ويســتخمص مــن ذلــك أن قواعــد الــبطبلن ــي الش ـريعة اإلســبلمية تختمــف
اختبل ا واضحا عن قواعد البطبلن ي الجانون الحديث(.)2
بل يوجد ي الفجو اإلسبلمي نظرية عامة لمبطبلن يتم تطبيجيا عمى سائر العجود ـي أحـوال معينـةر بـل
أن بعــض نصــوص الفجــو اإلســبلمي تُعبــر عــن الــبطبلن بكممــة الفســخ( ،)3وكــذلك ــإن الفســخ ــي الفجــو
اإلسبلمي ليس حجاً خالصاً لمدائن مدل الحال ي الجـانون الوضـعي بـل ـي بعـض األحيـان يكـون واجبـاً
عميو باعتباره حجاً لمشارع مدل الحال ي العجود الفاسدة ،إذ يجب عمى المتعاقد أن يطمب سخو وير عـو
الجاضي جب اًر(.)4

( )1عًٛم انششلبَٔ٘ ،ظشٚخ ثطالٌ انتصشف انمبََٕ ،ٙداس انُٓعخ انؼشثٛخ ،انمبْشح ،غ.1956 ،1
( )2انغُٕٓس٘ ،يشعغ عبثك ،ط ،1ص.533
( )3انفشق ث ٍٛانجطمٌ ٔانفغخ :انجطمٌ ثُٕػ ّٛيطهك َٔغجٚ ٙشعغ انٗ عجت يمثظ نزكٕ ٍٚانؼمذ أ٘ يمزشٌ ثّٔ ،ألشة
أعجبثّ ٔعٕد ػٛت يٍ ػٕٛة اإلسادح ،فم ٚغٕص أٌ ٚشعغ انجطمٌ أل٘ عجت الؽك نُشؤح انؼمذ ،أيب انفغخ فٛفزشض
لٛبو انؼمذ صؾٛؾب ً ٔاَزبط آصبسِ انمبََٕٛخ ٔرشرٛت انزضايبرّ ف ٙريخ غشفٛخ ،صى ارزمل أؽذ غشف ّٛثبنزضايبرّ فُٓب ُٚزظ
انفغخ كغضاء ػٍ ْزا اإلرمل .أَظش :يصبدس االنتضاو ،كًبل ػجذ انؼضٚض ،انزمُ ٍٛانًذَ ٙف ٙظٕء انفمّ ٔانمعبء،
ص.859
( )4ػضًبٌ ثٍ ػه ٙانضٚهؼ ٙفخش انذ ٍٚاؽًذ انشهج ،ٙتج ٍٛٛانذمبئك ششح كُض انذلبئك ٔثٓبيشّ دبشٛخ انشهج،ٙ
انًطجؼخ األيٛشٚخ انكجشْٖ1314 ،ـ ،غ ،1ط ،5ص.143
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أما جو اإلمام المالكير إنو يرى ىناك دبلث أنـواع مـن الجـزاءات ،تختمـف بحسـب مـا إذا كـان المتعاقـد
األخر عالماً بالباعث غير المشروع أم لم يعمم بو ،و يما يمي بالتفصيل:
 الجزاء األولر إذا كان المتعاقدان عالمين بالباعث غير المشروع الجزاء عمى ذلك البطبلن ،العجد
الينعجد ويعتبر كأن لم يكن.
 الجزاء الدانير إذا كان المتعاقد األخر غير عالم بالباعث غير المشروع عند إبرام العجـد ولكـن تبـين
لو ذلك بعد انعجاد العجد(.)1
عمى سبيل المدالر استأجر شخص منزالً الستعمالو لمجمار أو الدعارة ،وكان المؤجر اليعمم ذلك ،ولكـن
بعــد انعجــاد اإليجــار عمــم بغــض المســتأجر ،ــإن اإليجــار ــي ىــذه الحالــة يفســخ ..وبالتــالي يجــب عم ـى
المؤجر أن يطالب بالفسخ ،ويمكن لمجاضي نفسو أن يحكـم بالفسـخ ألن الفسـخ لـيس حجـاً خالصـاً لمـدائن
يطالبو بل يكون أحياناً واجباً عميو باعتباره حجاً لمشارع.
 الجـزاء الدالـثر إذا كـان المتعاقــد األخـر غيـر عــالم بالباعـث غيـر المشـروع عنــد إبـرام العجـد ،الســيما
كمــن يبيــع الســبلح لجــاطع الطريــق ،وىــو غيــر عــالم بــذلكر ويــرى اإلمــام مالــك ــي ىــذه الحالــة ،بــأن
يجرر إجبار المشتري عمى إخراج المبيع من ممكو ،وىكذا يضمن مجاصد الشارع ويحول دون تحجق
الغـرض غيـر المشـروع ،ويضــمن كـذلك اسـتج ارر المعــامبلت وحجـوق المتعاقـد الـذي لــم يكـن لـو عمــم
بمجاصد المتعاقد ا خر(.)2

( )1شٛخ اإلعمو اؽًذ ثٍ ػجذ انؾهٛى اثٍ تًٛٛخ ،يشعغ عبثك ،ص.417
(َ )2بصش ثٍ ػه ٙانخهٛف ،ٙانظشٔف انًشذدح ٔانًخففخ ف ٙػمٕثخ انتؼضٚش ف ٙانفمّ اإلسالي ،ٙيطجؼخ انًذُٚخ ،غ،1
ػبو ْ1412ـ ،ص .364
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المبحث الرابع :شروط الباعث وخصائصو
المطمب األول :شروط الباعث
 .1عمم الطرف ا خرر عمى عكس لو كان الفعـل منفـرداً ـبل يشـترط حينئ ٍـذ بعمـم الطـرف ا خـر ،نظـ اًر
أنيا تصر ات تنشأ بإرادة منفردة(.)1
 .2أال يكون المال مناقضا أو األداء من جية الصورة المادية لمفعل (لغرض المشرع) ،إذا كان المـال
مناقضا ،بل عبرة بالباعث الن المناقضة غير مشروعة لذاتيا.
 .3مشروعية الباعث مما يعني ا تي:
أ -الباعــث ال يمكــن أن يكــون غيــر موجــوداً ألنــو ال يتصــور أن تتجــو اإلرادة إلــى التعاقــد دون أن
يكون ليا باعث إال إذا صدر التصرف من شخص عديم التمييز(.)2
ب -مشروعية الباعث ىو الشرط الوحيد الذي يجب تو ره حتى يكون العجد صحيحاً ،وقد عمل الفجياء
عمى اشتراطيم ىذا الشرط بأنو موا جاً لمنظام العام

()3

المش ّرع األردني(.)4
وا داب وىذا ما عمو ُ

المطمب الثاني :خصائص الباعث
 .1الباعــث ركنــا مــن أركــان العجــد مدمــو مدــل الرضــى والمحــل ،حتــى وان لــم يــذكر ــي العجــد ،ألنــو ىــو
المحرك الدا ع لئلرادة لمجيام بالعمل أو االمتناع عن الجيام بعمل.
 .2أمر نفسي ،وعمى ذلك يو شيء ذاتي لمممتزم ،إذ يرجع إلى نواياه ،وما يتأدر بو من دوا ع.
 .3متغير ال ي كل نوع من العجود حسب بل ي كل عجد عمى حدة(.)5

(ٔ )1ؽٛذ انذ ٍٚعٕاس ،انتؼجٛش ػٍ اإلسادح ،يكزجخ انُٓعخ انًصشٚخ ،انمبْشحْ1379 ،ـ 1960-و ،غ ،1ص .515
( )2صجؾ ٙانًؾًصبَ ،ٙانُظشٚخ انؼبيخ نهًٕججبد ،ط ،2غ ،2داس انؼهى نهًم ،ٍٛٚثٛشٔد ،1972 ،ص .96-95
( )3انُظبو انؼبو  :ػجبسح ػٍ يغًٕػدخ انًصدبنؼ انزدٚ ٙمدٕو ػهٓٛدب كٛدبٌ انًغزًدغ عدٕاء أكبَدذ ْدزِ انًصدبنؼ الزصدبدٚخ أٔ
اعزًبػٛخ أٔ عٛبعٛخ.اٜداة ْٙ :انمٕاػذ انخهمٛخ انزٚ ٙمٕو ػهٓٛب انًغزًغ ف ٙصيٍ يؼٔ ٍٛثٛئخ يؼُٛخ.
( )4صجٛؼ انًغكَٕ ،ٙانمبٌَٕ انشٔيبَ ،ٙغ  ،1يطجؼخ شفٛك ،ثغذاد1968 ،و.
( )5ؽهًٛخ آٚذ ؽًٕد٘ ،يشجغ سبثك ،ص .120
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المبحث الخامس :أقسام الباعث
المطمب األول :أقسام الباعث في الشريعة اإلسالمية
ينقسم الباعث إلى عدد من األقسام كما يمي:
الفرع األول :الباعث باعتبار المشروعية وعدمو؛ وينجسم ىذا الجسم إلى نوعين كمايمي:
 .1باعث مناقض لجصد الشارع
إذ يوصف بأنو باعث غير مشروعر وضابطو ىو كل من قصد أن يعجد عجداً ليفسـخ ،لـيس لغـرض ـي
المعجود عميو ،أو قصد منفعة محرمة بالمعجود وبالتالي يذا قصد ما ينا ي العجد أو الشرعر لذا أدر ـي
العجد(.)1
عمى سبيل المدال :النكاح بنية التحميـل ،وقـد ب ّـين ابـن تميمـة وجـو المناقضـة ـي ىـذا العجـد بجولـو ":مدـل
المحمل الذي ال يجصد مجصود النكاح من األلفة والسكن التي بين الزوجين ،وانما يجصد نجيض النكاح،
وىو الطبلق لتعود إلى األول ،وعميو جصد المحمل الرد إلى األول ،وىذا عمى عكس ما قصده الشارع،
وبالتالي يجب إبطال قصده بإبطال وسيمتو"(.)2
 .2باعث غير مناقض لجصد الشارع
ويوصف بأنو باعث مشروعر ـإذا كـان لمراعاتـو أدـر ـي الحكـم وجـب إعمالـو ،وكـان داخـبلً ـي مسـائل
البحث.
عمى سـبيل المدـالر إذا وىبـت المـرأة صـداقيا لزوجيـار ـإن الباعـث ليـا يعـرف باسـم اليبـةر وىـي الرغبـة
ي استدامة المودة ي الحياة الزوجية ،وىو باعث غير منـاقض لمجصـود الشـارع ،بـل ىـو مـن مجاصـده

( )1اثٍ رًٛٛخ ،ثٛبٌ انذنٛم ػهٗ ثطالٌ انتذهٛم ،انًؾمك :ؽًذ٘ ػجذ انًغٛذ انغهف ،ٙغ1998 ،1و ،ص.431
( )2اثٍ رًٛٛخ ،يشجغ سبثك ،ص .166
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ي شرعة اليبة ،إذا لـم تطمـق المـرأة بعـد ذلـك جـاز ليـا الرجـوع ـي ىبتيـا ،إعمـاالً لمباعـث الـذي د عيـا
ليبة صداقيا إلى زوجيا مما انتفى الباعث انتفت اليدية يي تدور معو وجوداً وعدماً(.)1
عمـ ـى س ــبيل المد ــال ،إذا الباع ــث عمـ ـى النك ــاح ل ــيس المجص ــود األص ــمي من ــو وى ــو التناس ــل كم ــا ق ــرر
الشـاطبي ،وانمـا الباعـث عميـو مجاصـد تبعيـة أخـرى مـن طمـب السـكن ،والتعـاون عمـى المصـالح الدنيويـة
واألخروي ــة ،والنظ ــر إل ــى م ــا خم ــق اهلل م ــن المحاس ــن ــي النس ــاء ،والتجم ــل بم ــال المـ ـرأة ،ونحوى ــا م ــن
المجاصد التي ليس ييا مناقضة لممجصود الشرعي األساسي من النكاح ،النكاح من أجل ىذه البواعث
سائغ بل قصد التسبب لو حسن(.)2
الفرع الثاني :تأثير الباعث في الحكمُٚٔ ،مسى ْزا انمسى إنٗ َٕػ ٍٛكًب ٚه:ٙ
 .1باعث مؤدر ي الحكم ،سواء أكان تأديره من أجل مناقضـتو لمجصـود الشـارع أم ال ،وىـذا النـوع مـن
الباعث يجب إعمالو عند النظر إلى الوقائع(.)3
 .2باعث غير مؤدر ي الحكم ،بل يمتفت إليو ،وال يحمل عميو عند تجرير األحكام عمى النوازل ،عمـى
ســبيل المدــالر مــا ُيســمي بجتــل الرحمــة ،إذا قــام الطبيــب بتمــك الجريمــة ،أو الممــرض مــع مريضــيما،
تمك البواعث وان كانت ي نفسيا شريفة ،إال أن العجوبة معيا لمجاني ال تختمـف عمـن كـان باعدـو
دنيئاً عمى الجتل ،كالجتل العمد العدوان.
والجاعدة العامة ي تمك المسألةر عدم االلتفات ليذه البواعث ي الجنايـات الموجبـة لمجصـاص ،أو الحـد
متى تو رت شروطيار كونيا عجوبات مجـدرة شـرعاً ،شـرعت لحمايـة األنفـس ،واألمـوال وغيرىـا ،متـى مـا

( )1ػجذ انشؽًٍ انغؼذ٘ ،انمٕاػذ ٔاألصٕل انجبيؼخ ٔانفشٔق ٔانتمبسٛى انجذٚؼخ انُبفؼخ ،رؾمٛك ربنذ ثٍ ػه ٙثٍ يؾًذ
انًشٛمخ ،ثذٌٔ غجؼّ ،ثذٌٔ ربسٚخ ،ص .186
( )2اثشاْٛى ثٍ يٕعٗ ثٍ يؾًذ انهخً ٙانشبغج ٙانغشَبغ ٙأثٕ اعؾبق ،انًٕافمبد ،انًؾمك :يشٕٓس ثٍ ؽغٍ آل
عهًبٌ ،داس اثٍ ػفبٌ 2008،و ط ،3ص .139
( )3ػجذ انمبدس ػٕدح ،انتششٚغ انجُبئ ٙاإلسالي ٙيمبسَب ثبنمبٌَٕ انٕضؼ ،ٙداس انكزبة انؼشث ،ٙثٛشٔد،ِ1374 ،
ص.83
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اعتــدي عمييــا اســتحق المعت ــدي مــا قــدر عميــو ش ــرعا مــن العجوبــة ،ولــم يك ــن الباعــث إن وجــد مس ــوغاً
لتخفيــف العجوبــةر باإلضــا ة إلــى إســجاطيا ،ولمجاضــي مس ـند ش ـرعي ــي تحــدي العجوبــة المناســبة عم ـى
اعتبــار الباعــث الــذي حمــل عم ـى الجنايــة مدــل تنويــع العجوبــة الشــرعية عم ـى جريمــة الح اربــة( ،)1إذا قــال
مجموعة من المحججين إلى أن العجوبات المنصوص عمييا ـي قولهتعالى {:إِوَّمَا جَزَاء الَّرِّهَ ُّحَمازِتٌُنَ اللَّموَ
ًَزَسٌُلَوُ ًَّسْعٌَْنَ فِِ األَزْضِ فَسَادًا أَن ُّقَتَّلٌُاْ أًَْ ُّصَلَّثٌُاْ أًَْ ُقَ طَّعَ أَّْدِّيِ ْ ًَأَزْجُلُيُ مِّهْ خِالفٍ أًَْ ُّنفٌَْا مِهَ األَزْضِ ذَلِكَ لَيُ ْ خِزٌُْ
فِِ الدُّوَْْا ًلَيُ ْ فِِ آخِسَجِ عَرَابٌ عَظِْ ٌ * إِالَّ الَّرِّهَ َاتٌُاْ مِه قَثْلِ أَن َقْدِزًُاْ عَلَْْيِ ْ فَاعْ لَمٌُاْ أَنَّ اللَّوَ غَفٌُزٌ زَّحِْ }(.)2
الفرع الثالث :الباعث باعتبار أثره
الجاعدة العامة ،أنو متى ما كان األدر الذي يحددو إعمال الباعث وراء التصرف إبطال التصرف نفسو،
إن ىذا اإلبطال يعود عمى التصرف حسب اإلمكان ،إن أمكن إبطال التصرف ي حق جميع أطراف
التصــرف ،ومــن جميــع وجــوه كــان ىــذا ىــو الم ـراد ،واال أبطــل مــا أمكــن إبطالــو ور عــو مــن وجــوه ذلــك
التصرف ،وحق من أمكن اإلبطال ي حجو من أطراف التصرف(.)3
الفرع الرابع :الباعث باعتبار ظيوره واستتاره
ينجسم الباعث و جاً لذلك إلى قسمين:
 .1باعث مـذكور ـي التصـرف ،عمـى سـبيل المدـال :لـو قـال شـخص خـر :زوجتـك مـوليتي بلنـة
عمى أن تحمميا لزوجيا األول دم تطمجيا ،يذا الباعث المنصـوص عميـو ال خـبلف بـين الفجيـاء
ي وجوب اعتباره ،ومن دم إبطال العجد بسببو.
( )1ؽغٍ ثٍ ػه ٙانشبرن ،ٙانجُبٚبد ف ٙانفمّ اإلسالي ،ٙداس انكزبة انغبيؼ ،ٙغ ،2ص .134
( )2سٕسح انًبئذح ،آٚخ "."33
( )3شٛخ اإلعمو اؽًذ ثٍ ػجذ انؾهٛى اثٍ رًٛٛخ ،ثٛبٌ انذنٛم ػهٗ ثطالٌ انتذهٛم،رؾمٛك :ؽًذ٘ ػجذ انًغٛذ انغهف،ٙ
انًكزت اإلعمي ،ٙثٛشٔد ،غ.ِ1418 ،1
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 .2باعث مختفي ،غير مذكور ي النصوص ،إال أن يتم الكشف عنو من خبلل الجرائن واألحوال،
عم ـى ســبيل المد ــال :بيــع عص ــير العنــب لم ــن يعمــم م ــن حالــو اتخ ــاذه خم ـ اًر ،وى ــذا النــوع م ــن
البواعث محل نظر واجتياد الفجياء(.)1

المطمب الثاني :أقسام الباعث في القانون
من خالل القراءة في الظواىر اإلرادية؛ اتضح أن أنواع البواعث متعددة؛ كمايمي:
الفرع األول :أنواع البواعث وفقاً لميدف
 .3بواعث تتمثل في اليدف المباشر
وىو الباعث الذي يكون عنص ار ي التصرف وركنا يو ال ينفصل عنو.
عمى سبيل المدالر يكون غرض البائع من عجد البيع حصولو عمى الدمن ،عمى عكس غرض المشتري
ـايعرف عــادة بالســبب ــي الجــانون المــدني ،وىــذه
إذ يكــون غرضــور ىــو حصــولو عم ـى المبيــع ،وىــذا مـ ُ
البواعث ليست باعث بالمعنى الحجيجير نظ اًر بأن الباعث اليمكن أن ينفصل عن النية ،واذا نظرنا إلـى
المدالر وجدنا أن نية المتعاقد ىي الباعث نفسو ،إذ أن نية البائع ىي الحصول عمى دمن المبيعر ونيـة
المشتري ىي الحصول عمـى المبيـع نفسـو ،ومـن د ّـم يـرى ""Jsserandر بـأن تسـمية ىـذا النـوع بالباعـث
ُيعد تجاو اًز لمجانون(.)2
 .7بواعث تتمثل في اليدف غير المباشر
وىذا النوع من البواعث عكس النوع السابقر إذ ليس عنص اًر ي التصرف ،بل خارج عنو ،يي بواعـث
ردية تختمف من شخص خر ،بل و ي النوع الواحـد مـن التصـر اتر إذ التصـرف بـدون ىـذه البواعـث

(ٕٚ )1عف ثٍ ػجذ هللا ثٍ يؾًذ ثٍ ػجذ انجش انًُش انمشغج ،ٙانكبف ٙف ٙفمّ أْم انًذُٚخ ،رؾمٛك :يؾًذ أؽًذ ،غ ،1ص
.677
)(2
Jusserand Louis:Les mobiles dams les acts juridique paris.1980.
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يكــون مســتو ياً لســائر عناص ـره المؤسســة لــو والمكونــة لــور بمعن ـى أن الباعــث لــيس ركن ـاً ــي التصــرفر
نظ اًر ألن التصرف قد استو ى عناصره الكاممةر لكن يصـبح ظـاىرة منفصـمة عـن كـل غايـةر إذ لـيس لـو
قيمــة وال معنـى ،وبالتــالي البــد مــن البحــث عــن البواعــث الفرديــة التــي تُعبــر عــن التصــرف ،وكــذلك التــي
ُوضعت من أجمو.
وعن ــد المجارن ــة ب ــين الن ــوعين م ــن البواع ــثر نج ــد أن الن ــوع الد ــاني ى ــو أس ــاس العممي ــة المتص ــورة ــي
مجموعيا ،وليست أساس كل التزام عمى حدهر بمعني أنيا تُمدل اليدف من التصرف(.)1
الفرع الثاني :أنواع البواعث وفقاً لمزمن
 .3البواعث في الماضي
تُعرف بالسبب المنش ر نظ اًر ألنيا العمميات التي تسبق التصرف ،ويكون ليا طابع سمبي.
عمـى سـبيل المدــالر إذا اقتـرض شخصـاً مـن آخــر مبمغـا مــن المـالر ألن مـوارده الماليـة قــد نفـذتر ــيفيم
من ذلك جطر بأن الظروف ىي التي رضت عميو ذلك دون معر ة اليدف(.)2
 .7البواعث في المستقبل
الذي يكشف ىدف العممية ،ويسمي باسم الباعث اليد ي.
عمـى ســبيل المدــال :إذا قيــل بــأن الشــخص يجتــرض مــن أجــل بنــاء منــزلر فــي ىــذه الحالــة يكــون اليــدف
الذي يسعى من أجمو معروف(.)3

الفرع الثالث :تقسيم البواعث وفقاً لمزاوية التي ينظر إلييا عمماء القانون كما يمي:
 .1البواعث باعتبار األصل والمنشأر قد تكون دوا ع طرية أو مكتسبة.
( )1ػجذ انشصاق انغُٕٓس٘ ،يشجغ سبثك ،ط ،1ص.240
)(2
Jsserand Louis:Les mobiles dams les acts juridique paris.1980, P:24
( )3ػجذ انشاصق انغُٕٓس٘ ،يشجغ سبثك ،ط ،1ص.246
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 .2البواعث من زاوية قياس مدى قوتيا وضعفيا ،بمعنى مدى تناسبيا مع األ عال التـي أدت إلييـا
والنتائج التي ترتبت عمييا ،قد تكون بواعث ميمة أو غير ميمة.
 .3البواعــث مــن حيــث انســجاميا مــع الضـمير االجتمــاعي واألخــبلق العامــة ،قــد تكــون إمــا بواعــث
أخبلقية ،أو بواعث غير أخبلقية(.)1
الفرع الرابع :أنواع البواعث وفقاً لعددىا
قد يكون الغرض من الفعل باعداً ريداً بشكل متميـز ويعـرف ب ـ"الباعث الفريـد" ويجابمـو "الباعـث المتعـدد"
ويعرف بأنو ":يجوم بو مجموعو من البواعث تعمل معاً ي وقـت واحـد ـي تسـبيب الفعـل ،تمـك البواعـث
تتعاون مرة وتختمف مرة أخرى إلى أن تجتمع ي شكل واحد وتصبح لشكل باعث واحد وو جاً لذلك قسم
الغزالي الباعث إلى أربعة أقسام كمايمي:
 .1أن يأتي الباعث وحيداً ،السيما عندما يجدم مجموعو من األ راد عمـى الفـرد وكممـا رآىـم قـام مـن
مكانو يعول ي نفسو باعداً الفرار منيم وعدم مشاركتيم.
 .2أن يجتمع باعدان كل واحد مستجل حتى لو انفردر السيما عندما يتعاون شخصان رجـبلن عمـى
حمل شيء وىو ي نفس الوقت عنده الجدرة أن يحممو بذاتو.
 .3أن ال ينفرد كل واحد ولكل قوي مجموعيا عمى إنياض الجدرة ،السيما ي أن يتعاون شخصـان
ضعيفان عمى حمل ماال ينفرد أحدىما بو.
 .4أن يكــون أحــد البــاعدين مســتجبلً لــو انفــرد بنفســو واألخــر اليســتجل ،و لكــن لمــا انضــاف إليــو لــم
ينفك عن التأدير باإلعانة والتسييل ،السيما أن يعاون الضعيف الرجل الجوي عمى حمل شيء،

()1

ػه ٙؽغٍ ػجذ هللا انششف ،ٙانجبػث ٔأثشِ ف ٙانًسؤٔنٛخ انجُبئٛخ "دساسخ يمبسَخ" ثؤدكبو انششٚؼخ اإلساليٛخ،
1986و ،ص .56-41
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ولو انفـرد الرجـل الجـوي السـتطاع الحمـل ،إال أنـو لـو اسـتجل الضـعيف لـم يسـتطيع حمـل الشـيء
بمفرده(.)1
ومما سبق يستنتج الباحث بأن ىناك أربعة أنواع لمباعث ُيمكن تمخيصيا كما يمي:
 .1الباعــث الــذي يكــون وراء الســبب المباشــر ،وبالتــالي يكــون جــزءا الينفصــل عــن التصــرف الموجــود
معو.
 .2الباعث إما يدل عمى الماضـي والـذي يمدـل التصـر ات السـابجة لمموضـوعر وامـا يـدل عمـى المسـتجبل
والذي يعرف اليدف من وراء تصر و.
 .3باعــث إمــا أن يكــون دا عــو طــري أو مكتســب كــذلك قــد يكــون ميــم أو غيــر ميــم إضــا ة إل ـى أنــو
أخبلقي أم غير أخبلقي.
 .4الباعث إما أن يكون مستجبلً أي يجوم بو شخص واحد .أو متعدداً أي يجوم بو مجموعو من األ راد.

المبحث السادس :القواعد الخاصة بضبط الباعث
المطمب األول :قاعدة سد الذرائع
لم ييتم عمماء الجانون بدراسة ىذا المبدأ ،واكتفوا باإلشارة إليو سواء ي الماضي أم ي الوقت الراىن.

( )1أث ٙؽبيذ يؾًذ ثٍ يؾًذ انغضان ،ٙإدٛبء ػهٕو انذ ،ٍٚداس اثٍ ؽضو ،ثذٌٔ غجؼّ ،ثذٌٔ ربسٚخ ،ص.14:15 ،
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الفرع األول :تعريف الذريعة
ع ــبلن بِ َذريعــة أي تَ َوصــل بيــا ،والجم ــع
ذر َ
الذريعــة لغ ـةًر ىــي الَوســيمة والطري ــق إلــى الشــيء ،ويجــال تَ ـ ّ
السبب إلى الشيء(.)2
ذرائع( ،)1الذريعة:ىي الَوسيمة وى َي
ُ
أما ي االصطبلح يوجد عدد من التعريفات كمايمي:
 .1التذرع الممنوع :ىو التوسل بما ىو ي مصمحة إلى مـا ىـو مفسـدة( ،)3كشـرب الخمـر المفضـي
إلى مفسدة السكر.
 .2المسألة التي ظاىرىا اإلباحة ويتوصل بيا إلى عل محرم( ،)4كعجد النكاح لمتحمل.
 .3أمر غير ممنوع ي نفسو يخاف من ارتكابـو الوقـوع ـي ممنـوع أي أن الشـارع المشـرع المجتيـد
ىو الذي يخاف أو يتوقع أو يظن أن ذلك المباح سيفضى إلى الممنوع أي إلى المفسدة(.)5
 .4حســم مــادة وســائل الفســاد د عــا ليــا ،متــى كــان الفعــل الســالم عــن المفســدة وســيمة لممفســدة منــع
المالك من ذلك الفعل ي كدير من الصور(.)6

تعريف سد الذرائع في الفقو اإلسالمي:

( )1أؽًذ ثٍ يؾًذ ثٍ ػه ٙانًمش٘ انفٕٛي ،ٙانًصجبح انًُٛش ف ٙغشٚت انششح انكجٛش ،انًكزجخ انؼهًٛخ - ،ثٛشٔد،
ػ1ص.318
( )2يؾًذ ثٍ يكشو ثٍ يُظٕس ،نسبٌ انؼشة ( ،ثبة انزالَ ،ر َسعَ ،ان َزسَ ٚؼخُ) داس صبدس – ثٛشٔد ،ط ،7ص .1498
( )3اثشاْٛى ثٍ يٕع ٙثٍ يؾًذ انهخً ٙانشبغج ،ٙانًٕافمبد ،انًؾمك :يشٕٓس ثٍ ؽغٍ آل عهًبٌ ،داس اثٍ ػفبٌ ،ط ،2
ص375
( )4يؾًذ ثٍ ػه ٙانشٕكبَ ،ٙإسشبد انفذٕل إن ٙتذمٛك انذك يٍ ػهى األصٕل ،انًؾمك :عبي ٙثٍ انؼشث ٙاألصش٘،
ثذٌٔ غجؼخ ،ثذٌٔ ربسٚخ ص .246
( )5انمشغج ،ٙيشجغ سبثك ،ط ،2ص .51
( )6انمشاف ،ٙيشجغ سبثك ،يشعغ عبثك ،ط2ص.22
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عرف الج ار ي _ رحمو اهلل _ سد الذريعة :الحيمولة دون الوصول إلى المفسدة ،إذا كانت النتيجة سـادا.
ويجول (:اعمم أن الذريعة كما يجب سدىا ،يجب تحيا ،وتكره وتندب وتباح ،إن الذريعـة ىـي الوسـيمة،
كما أن وسيمة المحرم محرمة ،وسيمة الواجب واجبة)(.)1
الفرع الثاني :عالقة مبدأ سد الذريعة بالباعث
في الواقع؛ تنقسم موارد األحكام إلى اآلتي:
 .1نوايار وىي الطرق الواصمة إلييا وحكميا واحد.
 .2ووسائلر وسائل تؤدي إلى حبلل يي حبلل ،ووسائل تؤدي إلى الحرام يي ح ارم(.)2
دمر لجعل الوسائل ذرائع ،البد من ا تي:
ومن ّ
 .1النظر إلى المآلر بمعنى رؤية النتائجر ـإذا كانـت نتيجـة العمـل ييـا منفعـة عامـة ،كـان العمـل
واجباً ،وان كانت نتيجتو اسدة ،كان العمل اسداً ،وبالتالي البد من النظر إلى الباعث.
 .2النظر إلى الباعث الذي يد ع الفرد إلى العملر كأن يعجد عجدا يجصد بو أمر محرمر إذا كانت
كل الدالئل تظير ىذا الباعث ،كان العجد باطبلً( ،)3نظ اًر ألن اعتبار النية التي قام عمييا دليل
مادي ظاىر اقترن بإنشاء العجد ،أولى من اعتبار األلفاظ المجردة ،إن النظر إلى الباعث من
حيث التأديم أوال ،دم من حيث بطبلن التصرف إن قام الدليل عمى ذلك.

إذ ُينظر في مبدأ سد الذرائع إلى النية والقصد مع النتيجة ،أو إلى النتيجة فقط.

( )1انمشاف ،ٙيشجغ سبثك ،ط  ،2ص .245
( )2أؽًذ ثٍ أث ٙثكش ثٍ إٔٚة اثٍ لٛى انغٕصٚخ أثٕ ػجذ هللا اثٍ انمٛى ،أػالو انًٕلؼ ،ٍٛانًؾمك :يشٕٓس ثٍ ؽغٍ آل
عهًبٌ أثٕ ػجٛذح ،ط.553 ،4
( )3يؾًذ يصطف ٙانضؽٛه ،ٙانٕجٛض ف ٙأصٕل انفمّ اإلسالي ،ٙداس انخٛش نهطجبػخ ٔانُشش ٔانزٕصٚغ ،ديشك ،عٕسٚب،
غْ1427 ،2ـ 2006 -و ،ط ،2ص .880
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ويتشابو الباعث مع مبدأ سد الذرائع ي النوع الداني من أقسام الـذرائع وىـير الوسـيمة الموضـوعة لمبـاح
المتوسل بيا إلى ساد.

المطمب الثاني :قاعدة مبدأ المآل
ي البدايةر لم ييتم الفجياء بدراسة ىذا المبدأ بل اكتفوا باإلشارة إليـور إال أن العممـاء ـي الوقـت الـراىنر
اىتموا بدراستو بشكل خاص.
الفرع األول :تعريف المآل
لغةًر الرجوعر يجال :رجعت عن عل الشيء(.)1
ي االصطبلحر تعددت التعريفات ي ىذا المبدأ ومن أىميا مايمي:
 .1تحجيق مناط الحكم بالنظر ي االقتضاء التبعي الذي يكون عميو عند تنزيمور من حيث قصده،
والبناء عمى ما يستدعيو ذلك االقتضاء.
 .2النظر إلى النتائج دون اعتبار لما ّأدت إليو األسباب(.)2
الفرع الثاني :عالقة قاعدة مبدأ المآل بالباعث
يتداخل المآل مع الباعث ليكون معيار الحكـم عمـى األ عـالر إذ يحكـم المـآل عمـى األ عـال كونيـا حـبلل
أم حرامر صالحو أم اسدةر وبالنتيجة الظاىرةر يتم تشكيل المعيار الـذاتي النفسـي مـن خـبلل النظـر إلـى
الباعث الدا ع لمجيام بفعل ذلك(.)3

( )1اثٍ يُظٕس اإلفشٚم ٙانًصش٘ ،نسبٌ انؼشة،ثبة األنف (آ َل،ان ،ّٛأَٔالَٔ ،اَٚبالٔ،يآال) رؾمٛك :ػجذ هللا ػه ٙانكجٛش
ٔيؾًذ أؽًذ ،داس انًؼبسف ،ثذٌٔ غجؼخ ،ثذٌٔ ربسٚخ ط ،1ص .171
( )2ثكبسح ثٕشُزٕفَ ،ظشٚخ انجبػث ٔتطجٛمبتٓب ػهٗ يسبئم األدٕال انششػٛخ ،سعبنخ يبعغزٛش ،انغضائش2014،و
ص.56
( )3ػجذ انشؽًٍ ثٍ يؼًش انغُٕع ،ٙاػتجبس انًآالد ٔيشاػبح َتبئج انتصشفبد ،داس اثٍ انغٕص٘ ،انًًهكخ انؼشثٛخ
انغؼٕدٚخ ،غْ1424 ،1ـ،ص.139
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كم ــا أن رعاي ــة الباع ــث تش ــكل مس ــاحة معتبـ ـرة م ــن اىتم ــام النظ ــر الم ــالي ،وى ــذا م ــا يس ــتدعي ض ــرورة
اإلحاطة بطرق ضبطو ومعر تو ،حيث أن أكدـر الحـاالت التـي يخـرم ييـا المـال المشـروع ال تخـرج عـن
الجصــد الفاســد ،اذ أنــو يــؤدي إلــى نتــائج ضــررية ،ولمــا كانــت األمــور بمجاصــدىا ،ــإن أســاس كــل مــن
نظرية الباعث والمال ىو قطع المضار المتوقعة ،مما يجعل الصـمة بينيمـا تـرتبط بمفيـوم حفـظ مجاصـد
الشريعة(.)1
إض ــا ة إل ــى أنيم ــا (الم ــآل والباع ــث) يبين ــان ويوض ــحان م ــدى ح ــرص الش ــارع عم ــى س ــبلمة تص ــر ات
المكمفين من بدايتيا إلى نيايتيـا ،وذلـك بـالنظر إلـى البواعـث والنيـات التـي حركـت الفعـل ،وتسـتمر ىـذه
العناية إلى نتيجة وآدار ىذا الفعل .و ان لكـل منيمـا ( المـآل والباعـث) دو ار وقائيـا ،ألن مجـال عمميمـا
يرتكــز عمــى تنــاول مــا لــيس لــو تشــخيص محســوس يوقــف عميــو ،باعتبــار أن الوظيفــة الوقائيــة غالبــا مــا
تستند إلى التوقع واالحتياط ،وىما أمران ذاتيان(.)2

( )1ػجذ انشؽًٍ اثشاْٛى انكٛمَ ،ٙلٕاػذ انًمبصذ ػُذ اإليبو انشبطج ( ٙػشضبً ٔدساسخ ٔتذهٛالً )،داس انفكش ،عٕسٚب،
غْ1421 ،1ـ2000 ،و ،ص.360
( )2ثكبسح ثٕشُزٕفَ ،ظشٚخ انجبػث ٔتطجٛمبتٓب ػهٗ يسبئم األدٕال انششػٛخ ،سعبنخ يبعغزٛش ،انغضائش2014،و
ص.56
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الفصل الثاني
نظرية السبب
تمييد:
عرف الجانون األردني العجدر بأنو "ارتباط اإليجاب الصادر من أحد المتعاقدين بجبول ا خـر وتوا جيمـا
ّ
عمى وجو دبت أدره ي المعجود عميو ويترتب عميو التزام كل منيم بما وجب عميو لآلخر"(.)1
لكن يما بعد أضاف المشروعية عر و بأنو "العجد المشروع بأصمو ووصفو بأن يكون صـاد اًر مـن أىمـو،
ُمضــا اً إلــى المحــل قابــل لحكمــو ولــو غــرض قــائم وصــحيح ومشــروع و أوصــا و صــحيحة ولــم يجتــرن بــو
شرط ُمفسد لو"(.)2
نجــد ــي التعريــف الســابق ،ربــط الجــانون بالمشــروعية ،ممــا يــؤدي إلــى إلجــاء الضــوء عمــى أمــر اخــر ــي
إطار نظرية العجد أال وىو السبب.
و ي ذات الوقت اشترط الجانون األردني المشروعية كشرط عام ،يتضح من خبلل المحل والسبب حيـث
ويفتــرض ــي العجــود ىــذه المص ـمحة
نــص أنــو "اليصــح العجــد مــالم تكــن يــو منفعــة مشــروعة لعاقديــو ُ
المشروعة مالم يجم الدليل عمى غير ذلك"(.)3
و ي ىذا اإلطارر البد من الجول بأن نظرية السبب قد صاحبيا جدل كبير من الناحية الشـرعية( ،)4ممـا
جع ــل ا راء تتض ــارب إذ ظي ــرت النظري ــة التجميدي ــة الت ــي عر ــت الس ــبب بأن ــو الس ــبب الجص ــدر بمعن ــى
الغرض المباشر الجريب الذي يرمي إليـو المتعاقـد مـن وراء إل ازمـو يـو ذاتـو ـي النـوع الواحـد مـن العجـود
وبالتالي اليصح البحث عنو خارج العجد رغبة ي تجصي البواعث التي حممت المتعاقد عمى التعاقد.
( )1انًبدح " ،"87انمبٌَٕ انًذَ ٙاألسدَ ،"43" ،ٙػبو 1976و.
( )2انًبدح " ،"167انمبٌَٕ انًذَ ٙاألسدَ ،"43" ،ٙػبو 1976و.
( )3انًبدح " ،"166انمبٌَٕ انًذَ ٙاألسدَ "34" ،ٙػبو 1976و.
( )4يؾبعُخ يؾًذ ،يفٕٓو انًذم ٔانسجت فَ ٙظشٚخ انؼمذ ،داس انُٓعخ انؼشثٛخ ،انمبْشح1986 ،و ،ص.13-1
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والبد من اإلشارةر بأن نظرية السبب كان ليا معارضين كدير إذ أشاروا بعـدم ائـدتيار نظـ اًر ألنـو ُيمكـن
اسـتبداليا بفكـرة المحـل ومـن دـم يمكـن مسـحيا مـن الجـانون دون ضـرر()1ر لكـن الفجيـو كابيتـان دا ـع عـن
نظرية السبب وقام بتعديميا بحيث أصبح السبب ليس ىو مصدر االلتزام وانما تنفيذه.
دم ظيرت النظرية الحديدة ي السـبب ،وتعـرف بأنيـا نظريـة الجضـاء الفرنسـي التـي عر ـت السـببر بأنـو
الباعــث الــدا ع إلــى التعاقــدر وىــذا مــا ركــز عميــو الجــانون المــدني األردنــير إذ عــالج إشــكالية الســبب مــن
خبلل التركيز عمى المفيوم الحديث لمسبب بوصفو الباعث الدا ع إلى التعاقد(.)2
وبنــاءاً عمــى ماتجــدم ،كــان ىــذا األمــر ىــو الــدا ع الــذي قــادني إلـى د ارســة مفيــوم نظريــة الســبب ،ونظريــة
الســبب ــي ك ـبلً مــن النظريــة التجميديــة والحديدــة ،وتطــور النظريــة ،ومشــروعيتيا وكــذلك مضــمونيا ــي
التشريعات المجارنة ،وأخي اًر العبلقة بينيا وبين نظرية الباعث.

المبحث األول :تعريف نظرية السبب
المطمب األول :تعريف السبب في المغة
وجم ُعوُ أسباب .قال زىير بن أبي ُسممى (ت627م(:
كل شيء ُيتَوصل بو إلى َغيرهْ ،
ِ
ســـــــــــــــمِم
السـ
َسـ
ــــــــــــــب َ
َ
ام أ َ
ــــــــــــــماء ِب ُ
اب َ
َ
َر َ

الم َن َايـــا َين َمنـــو َولَـــو
َو َمـ َ
َسـ َــب َ
ــن َىـ َ
ــاب أ َ
اب َ

السبب ىنا ُيشير إلى الحيل تحجيجاً لجول اهلل تعالى{ :مَهْ كَانَ َّظُهُّ أَنْ لَهْ َّنصُسَهُ اللَّوُ فِِ الدُّوَْْا ًَآخِسَجِ فَلَْْمْدُدْ
تِسَثَةٍ إِلََ السَّمَاءِ ثُ َّ لَِْقْطَعْ فَلَْْنظُسْ ىَلْ ُّرْىِثَهَّ كَْْدُهُ مَا َّغِْظُ}

()3

أي :ميمدد حببلً ي سجف السماء.

( )1انًكزت انفُ ٙنُمبثخ انًؾبي ،ٍٛانًزكشاد اإلٚضبدٛخ ،انمبٌَٕ انًذَ ،ٙط 2000 ،1و ،ص .165
( )2انًبدح " ،"165انمبٌَٕ انًذَ ٙاألسدَ "43" ،ٙػبو 1976و.
( )3انمشآٌ انكشٚى ،سٕسح انذج ،آٚخ15:
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الســبب ىنــا الحبــل والســماء الســجف ،أي ميمــدد حــببلً ــي ســجفو دــم ليجطــعر إذ ُيمــد الحبــل حتــى ينجطــع،
وودجــا أي
الســبب ــي كــل شــيء يتوصــل بــو إلــى غيـره ،وجعمــت بلنــا ســبباً لــي إلــى ــبلن ــي حــاجتي ّ
ُوصمة وذريعة.
و ي الحديث" :وِان األَ َنساب يوم ا َل ِقي ِ ِ
س َب ِبي"(.)1
س ِبي َو َ
امة تَ َنقَطعُ َغ َي َر َن َ
َ َ ََ َ َ َ
السبب بالزواج والنسب بالوالدة(.)2

المطمب الثاني :السبب في االصطالح
السبب ي االصطبلح :ىو الغرض المباشر الذي يجصد الممتزم الوصول إليو من وراء الت ازمـو( ،)3وىـذا
التعريــف ُيشــير إلــى أنــو نســب الســبب إلــى االلت ـزام ولــيس إلــى العجــد ،وبــذلك ســار مــع أصــحاب النظريــة
التجميدية التي ُوجيت ليا انتجادات متعددة ،وىو من بينيم.
وعر و آخرر اليدف الذي من أجمو التزم المدين(.)4
ونجد ي ىذا التعريـفر بـأن صـاحبو نسـب السـبب إلـى االلتـزام دـم ـي البدايـة إال أنـو ت ارجـع ونسـبو إلـى
العجد ي موضع آخر ،إذ عر و أنو "المصـمحة التـي يسـعي المتعاقـد إلـى الحصـول عمييـا مـن العجـد ،أو
الغرض الذي يجصد الوصول إليو من طريق العجد"(.)5

( )1انشٛجبَ ،ٙأؽًذ ثٍ ؽُجم ،يسُذ أدًذ ،ط ،4ص ،323ؽذٚش سلى ،18927 :يئعغخ لشغجخ ،انمبْشح ،لبل شؼٛت
األسَبإٔغ :ؽذٚش صؾٛؼ دٌٔ لٕلٔ :اٌ األَغبة ٕٚو انمٛبيخ رُمطغ غٛش َغجٔ ٙعججٔ ٙصٓش٘ ،فٕٓ ؽغٍ
ثشٕاْذِ ْٕٔ اعُبد ظؼٛف.
( )2يؾًذ ثٍ يكشو ثٍ ػه ٙأثٕ انفعم اثٍ يُظٕس ،نسبٌ انؼشة ،داس صبدس ،ثٛشٔد ،غْ1414 ،1ـ ،ص.79
( )3ػجذ انشاصق انغُٕٓس٘ ،انٕسٛظ ف ٙششح انمبٌَٕ انًذَ ٙانجذٚذ ،يُشٕساد انؾهج ٙانؾمٕلٛخ ،ثٛشٔد ،نجُبٌ ،غ،3
1998و.
( )4رٕفٛك ؽغٍ فشط ،انُظشٚخ انؼبيخ نالنتضاو (يغ يمبسَخ ث ٍٛانمٕاَ ٍٛانؼشثٛخ) ،انذاس انغبيؼٛخ ،غ ،ص .202
( )5رٕفٛك ؽغٍ فشط ،انُظشٚخ انؼبيخ نالنتضاو ( يغ يمبسَخ ث ٍٛانمٕاَ ٍٛانؼشثٛخ ) ،انًشعغ انغبثك ،ص ،202
ص.203
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المطمب الثالث :السبب في الفقو اإلسالمي
عرف الفجياء السبب بأنور "الوصف الظاىر المنضبط الذي دل الدليل السـمعي عمـى كونـو ُم َعر ـاً لحك ٍـم
الم َســب ِب بوجــوده وعدمــو ،وبالتــالي الســبب
شــرعي ،وكونــو منضــبطاً أي محــدداً ال يتغيــر ،وي ـرتبط وجــود ُ
عند األصوليين يشمل جميع أبواب الفجو من عبادات وعجوبات ومعامبلت ،ولذا قيل عـن عجـود التمميـك
أنيا من األسباب الشرعية التي تتيح أخذ مال الغير(.)1
وقــد جــاء ــي المــادة )97( :مــن مجمــة األحكــام العدليــة" :ال يجــوز ألحـ ِـد أن يأخــذ مــال أحـ ِـد بــبل ســبب
شرعي"(.)2

المبحث الثاني :نظرية السبب في القانون
المطمب األول :نظرية السبب في القوانين القديمة
نالــت نظريــة الســبب اىتمامــا كبيـ اًر لمغايــة ــي معظــم التشـريعات ،و ــي الجـوانين البلتينيــةر إال أنــو يمكــن
الجول بأن السبب مرتبط بالعنصر المكون لئلرادة ومن دم لم يظير إال إذا ظير مبدأ الرضا بأن االلتزام
وليد اإلرادة.
الفرع األول :السبب في العصور األولى لمقانون الروماني
لم تكن نظرية السبب معرو ـة ـي العصـور األولـى لمجـانون الرومـانير بـل كانـت العجـود مجـرد شـكمية إذ
الينعجــد العجــد إال بأشــكال معينــة ولــيس لــئلرادة أي دخــل يــو ،ويعــرف ىــذا الشــكل ــي الجــانون بالســبب
المدني ،و ي الشريعةر ُيعرف بالسبب المنش أي المصدر المنش لبللتزام ،وبـذلك السـبب بيـذا المعنـي
يختمف عن السبب محل الدراسة أال وىو الباعث ،وبالتالي متى توا رت الشكمية ينعجـد العجـد ناتجـاً كا ـة
( )1يؾًذ ػه ٙػجذَِ ،ظشٚخ انسجت ل ٙانمبٌَٕ انًذَ ،ٙيُشٕساد انؾهج ،ٙثٛشٔد ،غ ،2004 ،1ص .12
( )2ػه ٙؽٛذس ،دسس انذكبو ششح يجهخ األدكبو ،رؼشٚت :فًٓ ٙانؾغ ،ُٙٛداس انكزت انؼهًٛخ ،ثٛشٔد ،دٌٔ ربسٚخ ،ط،1
ص.86
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آداره سواء قامت إرادة المتعاقدين أم ال ،أو كانت اإلرادة صحيحة أم غير صحيحة ،وسواء اتجيت إلـى
غرض مشروع أم غرض غير مشروع نظ اًر أن الشكمية وحدىا ىي التي توجد العجد(.)1
و لم يكن لمسبب بمعنى الباعث أي أدر عمى تكوين العجد ،سواء كـان الباعـث عمـى التعاقـد مشـروعاً أم
ال إنو ليس لو عبلقة بالعجد ،ومتى تـوا ر الشـكل الجـانوني لمعجـد انعجـد دون النظـر إلـى الغايـة المنشـودة
منو(.)2
ىناك عدة تعريفات لمسبب بصورة عامة (كنظرية) منيا:
وركن ضروري لحمايتيا وحماية المجتمع" (.)3
أن السبب تبرير لوجود اإلرادة
ُ
وعر و السنيورير بأنو الغرض المباشر الـذي يجصـد الممتـزم الوصـول إليـو مـن جـراء الت ازمـو ،جـد اعتبـر
السنيوري أن لمسبب صمة وديجة باإلرادة ،وال يتصور وجود إرادة ال تتجو إلى السبب إال إذا صدرت من
غير وعي(.)4
ـى واحــد وىــو أن الســبب ىــو الــدا ع الــذي
وىكــذار ميمــا اختمفــت التعريفــات وكدــرت يــي تصــب ــي معنـ ً
يد ع اإلرادة إلى التصرف وتحجيق األغراض المنشودة من إنشاء االلتزام.

الفرع الثاني :السبب في العصر العممي
يوضح الباحث في ىذاالجزء مفيوم السبب في نوعين من العقود كمايمي:
( )1ػجذ انشاصق انغُٕٓس٘ ،يشجغ سبثك ،ط ،1ص .456
( )2ؽهًٛخ آٚذ ؽًٕد٘ ،يشجغ سبثك ،ص .76_75
( )3يؾًذ ػه ٙػجذِ ،يشجغ سبثك ،ص14
( )4ػجذ انشصاق انغُٕٓسَ٘ ،ظشٚخ انؼمذ ،داس انفكش ،ثٛشٔد ،دٌٔ ربسٚخ ،ص.536
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 )3العقود الشكمية (المبادالت التجارية)
تمي ــز ى ــذا العص ــر بظي ــور ق ــانون الش ــعوب ل ــيحكم المب ــادالت التجاري ــة ب ــين كـ ـبلً م ــن الروم ــان وس ــائر
الشعوب اإلمبراطورية ،وذلـك ألن طبيعـة المعـامبلت التجاريـة تتطمـب ضـرورة التحـرر مـن قيـود الشـكلر
لكن ىذا الجانون نزع عن كدير من العجود الجيود الشكمية ولم يبق منيا إال العجد المفظي ،ومع ذلك عمى
الرغم من أنو بجي شـكمياً بمعنـى ظـل ُممزمـاً وناتجـاً كا ـة آدـاره أيـاً كـان شـكمو إال أنـو تـأدر بفكـرة السـبب
بشــكل غيــر مباشــر ،وبالتــالي متــى انعــدم ســبب ىــذا العجــد أو كــان غيــر مشــروع الجــانون أعطــى لممــدين
دعوى من دعاوى االسترداد المعرو ـة ـي الجـانون الرومـاني التـي يسـتطيع أن يسـترد مـا أداه دون سـبب
أو بسبب غير مشروع ،تمك الدعوى قد يمجأ إلييا المدين ير عيا عمى الدائن(.)1
والمجصود بالسبب ي ىذه الحالة سالفة الذكرر الغرض الجريب المباشـر الـذي يريـد المتعاقـد تحجيجـو مـن
العجد نظ اًر بـأن كـرة السـبب التـي تـأدر بيـا ىـذا العجـد لـم تـتم عمـى أسـاس متصـل بـاإلرادة بـل العتبـارات
أخــرى الســيما العدالــة نظ ـ اًر بــأن الشــكمية ضــد اإلرادة ــي الجــانون الرومــاني ،ــإذا طــردت الشــكمية االادة
إنيا تطرد ي نفس الوقت السبب ،وىو المعنى المتصل باإلرادة(.)2
 )7العقود الغير شكمية
تتمدل العجود غير الشكمية ي العجود الرضائية ،وعجود التبرع ،وتكون اإلرادة المنفردة كا ية لتكوين ىـذه
العجــود ،إذا الســبب ييــا يكــون واضــحاً أكدــر ،إذا أصــبح التـزام كــل متعاقــد ســبباً اللتـزام المتعاقـد األخــرر
لكن أدرىا يجتصر جط عمى مرحمـة تكـوين العجـد وال يتخطـى إلـى مرحمـة التنفيـذ ،عمـى سـبيل المدـالر إذا
ىمك المبيع قبل البيع ي عجد البيعر في ىذه الحالة يسجط التزام البائع النعدام المحـل وبالتـالي اليمزمـو
المشتري النعدام السبب.

( )1ؽهًٛخ آٚذ ؽًٕد٘ ،يشجغ سبثك ،ص .77
( )2ػجذ انشاصق انغُٕٓس٘ ،يشجغ سبثك ،ط ،1ص .459
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عمى العكسر لو تم عجد البيعر في ىذه الحالة اليجوز لمبائع أن يمتنـع المبيـع حتـى لـو امتنـع المشـتري
عن د ع الدمن نظ اًر بالتزام كل متعاقد مستجبلً عن ا خر.
أما ي عجود التبرعات وليكن اليبةر إن التزام المتبـرع ىـو نيـة التبـرعر ـإذا تخمفـت النيـة انعـدم السـبب،
وبالتالي بطل العجد ىذا من ناحية ،ومـن ناحيـة أخـرى إذا ارتبطـت تمـك اليبـة بشـرط وىـو السـبب يترتـب
عمى ذلك إذا لم يتحجق الشرط لمواىب أن يسترد ىبتو بدعوى االسترداد.
مما سبق نستنتج ا تي:
 .1لــم تكــن ك ـرة الســبب معرو ــة ــي الج ـوانين الجديمــة إال ــي بعــض العجــود التــي تغمــب عمييــا اإلرادة
بشــكل كبيــر وكــان الســبب ــي ىــذه العجــود أيض ـاً صــغي اًر لمغايــة مدــل الوصــية باعتبارىــا أحــد عجــود
التبرعاتر إذ اليتخطى أدرىا مرحمة تكوين العجد إلى مرحمة التنفيـذ ،ويعـرف السـبب ـي ىـذه الحالـة
بأنو الغرض المباشر الذي يجصد الممتزم الحصول عميو من التزامو.
 .2لم يكن الباعث معرو اً عمى اإلطبلق ي الجوانين الجديمة ،وبشكل خاص الجانون الروماني.
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المبحـــث الثـــاني :الســـبب فـــي النظريـــات (النظريـــة التقميديـــة ونظريـــة الســـبب فـــي
القوانين الحديثة)
ُي ــذكر ب ــأن نش ــأة نظري ــة الس ــبب بش ــكل ع ــام ق ــد ص ــاحبيا الكدي ــر م ــن الجـ ــدل الفجي ــي مم ــا جع ــل ا راء
تتضارب حولو بشكل كبير ،يناك نظريتين ي السبب.
أوليما :النظرية التجميدية.
دانييما :النظرية الحديدة ي السبب والتي تعـرف أحيانـاً بنظريـة الجضـاء كـون الجضـاء الغربـي ىـو الـذي
ابتدعيا.

المطمب األول :النظرية التقميدية
الفرع األول :تعريف السبب في النظرية التقميدية
وقد عر ـت السـببر بوصـفو السـبب ألجصـدي أي الغـرض المباشـر الجريـب الـذي يرمـي إليـو المتعاقـد مـن
وراء إل ازمــو يــو ذاتــو ــي النــوع الواحــد مــن العجــود وال يصــح البحــث عنــو خــارج العجــد رغبــة ــي تجصــي
البواعث التي حممت المتعاقد عمـى التعاقـد ،ـإن ىـذه النظريـة وجـدت ليـا معارضـين قــالوا بعـدم صـحتيا
وعــدم ائــدتيار أمــا يمــا يتعمــق بعــدم صــحتيا ،ــإن ذلــك يظيــر مــن اســتعراض الســبب ــي ئــات العجــود
المختمفة العجد الممزم لمجانبين والعجـد العينـي وعجـد التبـرع فـي العجــد الممــزم لمجـانبين ال يجـوز الجـول أن
سبب كل إلزام ىذا االلتزام ا خر ألن ي ذلك اسـتحالة منطجيـة ،االلتزامان يولدان ي وقت واحد ومـن
مصدر واحد ىو العجد(.)1
أما الجول بأن النظرية غير مفيدة ،ذلك ألنو يمكن استبداليا بفكرة المحل وبالتالي إنـو يمكن محوىا من
الجــانون دون ضــرر ،ولكــن جــاء الفجيــو كابيتــان ودا ــع عــن نظريــة الســبب وقــام بتحويرىــا بحيــث أصــبح
السبب ليس ىو وجود االلتزام وانما تنفيذه
( )1ػجذ انشاصق انغُٕٓس٘ ،،يشجغ سبثك ،ص .507
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لجد رقت النظرية التجميدية بين دبلدة أنواع من السبب كما يمي:
 .1السبب اإلنشائير ىـو مصـدر االلتـزام وىـو ـي طبيعتـو واقعـة أنشـأت االلتـزام ،وبالتـالي السـبب بيـذا
المعني وجب استبعاده نظ اًر بأن طبيعتو تختمف عن طبيعة البحث محل الدراسة
 .2السبب ألجصدي ،ويعرف بأنو الغاية المباشرة الذي يجصد الممتزم الوصول إليو من التزامو
 .3السبب الدا عر ويعرف بأنو الباعث الذي يد ع الممتزم لبللتزام(.)1
الممزمـة لجانـب واحـد عـن العجـود
إذاً يختمف السبب ي العجود التبادليـة عـن عجـود التبرعـات عـن العجـود ُ
االحتمالية كما يمي:
 .1السبب ي العجود التبادليةر المجابل الذي يطمبو الممتزم.
 .2أما السبب ي عجود التبرعاتر ىو نية المتبرع نفسو.
الممزمــة لجانــب واحــدر ســبب االلتـزام بــالرد ىــو ســبق اســتبلم ىــذا الشــيء إذا
 .3والســبب ــي العجــود ُ
كان العجد عينياً كالوديعة والجرض التي ال تتم إال بتسميم الشيء(.)2
 .4أما السبب ي العجود االحتمالية إن سبب االلتزام المستأمن ىو تأمين المؤمن لو من الحـوادث
التي تجع عمى الشيء المؤمن عميو كعجد التأمين(.)3
الفرع الثاني :خصائص السبب في النظرية التقميدية
 .1الســبب شــيء داخمــي ــي العجــد ،ويعتبــر عنص ـ اًر مــن عناصـرهر عمــى ســبيل المدــالر اليمكــن تصــور
اليبة بدون نية التبرع ،أو البيع بدون التزام البائع بتسميم المبيع ،أو التزام المشتري بد ع الدمن.

( )1عًبل انذ ٍٚيؾًذ يؾًٕد ،سجت االنتضاو ٔششػٛتّ ف ٙانفمّ اإلسالي ،ٙداس انُٓعخ انؼشثٛخ ،انمبْشح1969 ،و،
ص.25
( )2ػجذ انشاصق انغُٕٓس٘ ،يشجغ سبثك ،ط ،1ص.489
( )3ػجذ انؾ ٙؽغبص٘ ،انُظشٚخ انؼبيخ نالنتضاو ،داس انكزت ،انمبْشح ،1958 ،ط ،2ص .150
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 .2يترتــب عمــى تخمــف الســبب ــي أي عج ـد مــن العجــود تخمــف عنصــر مــن عناص ـره ،ومــن دــم اليكــون
لمعجد أي وجود.
 .3السبب ي النظرية التجميدية واحد ي كل نوع من أنـواع العجـود إذ اليتغيـرر عمـى سـبيل المدـالر ـي
كل عجد بيعر سبب التزام البائع بتسميم المبيع ىو التزام المشتري بد ع الدمن ،وسبب التزام المشـتري
ىو التزام البائع بتسميم المبيع.
الفرع الثالث :شروط السبب في النظرية التقميدية
ُيذكر بأن تشريع نابميون قرر دبلدة شروط لمسبب كمايمي:
 .1أن يكون السبب موجوداً.
أي البد لبللتزام من سبب ،ويترتب عمى تخمفـو بطـبلن العجـد ،والمـراد بعـدم وجـود السـبب ـي معنـى
ىذا الشرط أن يتعاقد الطر ان ،وىما عمى بينة من أن السبب غير موجود.
عمى سـبيل المدـالر أن يكـره أحـد المتعاقـدين عمـى التوقيـع عمـى تعيـد بـدينر ـي تمـك الحالـة اليوجـد
لبللتزام سبب ،يكون ىذا العجد باطبلً النعدام السبب.
 .2أن يكون السبب صحيحاً.
بمعنى إذا كان السـبب غيـر صـحيحاً ـبل يجـوم االلتـزام ،ومـن دـم يبطـل العجـد .كـالوارث الـذي يتعاقـد
م ع شخص يعتجد أنو وارث معو وىو ليس بوارث ،يعطيو مبمغا من النجود حتى يتخمى عن نصيبو
من الميراث ،يذا التخارج باطل ألن سببو موىوم.
 .3أن يكون السبب مشروعاً(.)1
يكــون الســبب غيــر مشــروع إذا كــان مخالفـاً لمنظــام العــام أو ا داب ،كمــا لوكــان الشــيء الــذي تعيــد بــو
الممتزم غير مشروع أو خارجاً عن التعامل أو اليسمح بو الجانون(.)1
( )1انًبدح " ،"1131تششٚغ َبثه.ٌٕٛ
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من أىم األمدمة التي وردت عمى عدم مشـروعية السـببر بـأن يتعيـد ا خـر بارتكـاب جريمـة مجابـل مبمـغ
مــن النجــود عمــى أن يمتــزم الشــخص ا خــر بــد ع النجــود محمــو مشــروعاً ولكــن ســببو ىــو الت ـزام الشــخص
األول بارتك ــاب الجريم ــة غي ــر مش ــروع ــبل يج ــوم ى ــذا االلتـ ـزام ال لع ــدم مش ــروعية ب ــل لع ــدم مش ــروعية
السبب(.)2
وى ــذه الش ــروط ى ــي الش ــروط الم ــذكورة ــي الج ــانون الم ــدني األردن ــي ،وأيض ــا مش ــروع الج ــانون الم ــدني
الفمســطيني حيــث يــنص المشــروع -1( :يكــون العجــد بــاطبل إذا كــان ســببو غيــر مشــروع -2 .يعــد ســبب
العجد غير مشروع إذا كان الباعث الدا ع إليو مخالفا لمنظام العام وا داب)(.)3
الفرع الرابع :نقد النظرية التقميدية في السبب
تعرضت ىذه النظرية لعدة انتجادات منيا ،أنيا غير صحيحة وغير مفيدة ،ويمكن االستغناء عنيا ،كمـا
أن السبب يختمط بالمحل ي العجود الممزمة لجانبين ،وبالرضا ي عجود التبرع.
ويمكن الجول من خبلل ىذه النظرية أن الباعث والسبب شيئان مختمفان ،كمـا أن ىـذه النظريـة لـم تحـدد
السبب بشكل واضح ودقيـق ،مـا اعتبرتـو سـببا ىـو ـي حجيجـة األمـر أحـد أركـان العجـد ،التـي ال قيـام وال
وجــود لمعجــد بــدونيا ،يــو يختمــف بــاختبلف نــوع العجــد ،فــي العجــود الممزمــة لجــانبين التــي تعتبــر الســبب
الت ـزام كــل واحــد مــن المتعاقــدين ،ىــو ــي حجيجــة األمــر ركــن الصــيغة ،و ــي العجــود العينيــة التــي يعتبــر
السبب ييا ىو التسميم ،ىو عبارة عن ركن المعجود عميو ،و ي عجود التبرع التي سببيا نية التبرع ،ىذا
أيضا عبارة عن شرط من الشروط المتعمجة بالعاقدين وىو الرضا(.)4

( )1صمػ ػه ٙاثشاْٛى ،انسجت ٔانًمبثم ٔأثشِ ف ٙانؼمٕد ،سعبنخ يبعغزٛش ،كهٛخ انمبٌَٕ ،عبيؼخ انخشغٕو2002 ،و،
ص.18
( )2انغُٕٓس٘ ،يشجغ سبثك ،ط،1ص.480
( )3انًبدح ( )137يٍ يششٔع انمبٌَٕ انًذَ ٙانفهسط ،"4"ُٙٛػبو 2012و.
( )4اعًبػٛم ٕٚعف ،تمذٚى َظشٚخ انسجت ف ٙانمبٌَٕ األسدَٔ ٙانجضائش٘" ،دساعخ يمبسَخ" ،سعبنخ يبعغزٛش (غٛش
يُشٕسح) ،انغبيؼخ األسدَٛخ ،ػًبٌ ،األسدٌ 2008 ،و.
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الســبب ــي ىــذه النظريــة لــيس ركنــا متمي ـ از ــبل معنــى وال ضــرورة لــو ،بــل ىــو بيــذا المعنــى تعبي ـ ار عــن
اإلرادة وليس سببا .لكن لم تًجابل تمك االنتجادات أىمية ،وان استأنفت تمك االنتجادات مرة أخرى وخاص ًة
الفجيو ( )Planiolىاجم تمك النظرية بشكل شديد قائماً عمى عدد من الحجج منيا مايمي:
عندما ُيجال ي العجود التبادلية بأن سبب التزام أحد المتعاقدين ىو التزام المتعاقد ا خر ،إن التزام كـبلً
من المتعاقدين سـبب ونتيجـة ـي ذات الوقـت وىـذا ـي نظـره غيـر منطجيـاً ألنـو مـن الضـروري أن يكـون
المسبب(.)1
السبب سابجاً عن ُ
باإلضا ة إلى وجود انتجادات أخرى تم توجيييا لمنظرية التجميدية كا تي:
أنيــا غيــر صــحيحة ،ال ائــدة منيــا ،غيــر منطجيــة ،يمكــن االســتغناء عنيــا ،االكتفــاء بالمحــل والرضــا،
نظرية عجيمة ال تضيف شيئا إلى دورة الجانون.
مما سبق يستنتج اآلتي:
النظريــة التجميديــة لمســبب ال يمكــن أن تجــوم بــذات الوظيفــة التــي كــان يجــب أن تجــوم بيــا ك ـرة الســبب،
وبالتالي لم تستطع أن تواجو الحياة العممية ،لذا كان يجب البحـث عـن كـرة أخـرى يجـب أن تجـوم بـدور
الحماية االجتماعية ،حتى ظيرت نظرية السبب ي الجوانين الحديدة.

المطمب الثاني :نظرية السبب في القوانين الحديثة
ع ـرف القضــاء الفرنســي الســبب بأنــو؛ الباعــث الــدا ع إلــى التعاقــد ،إضــا ة إلــى أنــو عنصــر شخصــي
يختمف ي النوع الواحد من العجود وشرطو الوحيد ىو المشروعية(.)2
إذ استعمل الجضاء الفرنسي كرة السبب لتحجيق الحماية االجتماعية وذلك بإبطال االتفاقات التـي يكـون
الباعث عمييا مخالفة الجانون ،أو النظام العام ،أو حسن ا داب ،لكن ـي نفـس الوقـت ال توجـد أحكامـاً

( )1انغُٕٓس٘ ،يشجغ سبثك ،ط ،1ص.488
( )2يؾكًخ " "Pauاالثزذائٛخ ف ،1950/10/18 ٙيٕسٕػخ دانٕص ف ٙاألدكبو.
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ذكــرت اســتخدام كـرة الســبب لتحجيــق الحمايــة الفرديــة إال األحكــام التــي صــدرت ــي مســألة الســبب غيــر
الحجيجـي أو تخمـف الســبب أو اختفائـو بعــد تكـوين العجــد ،إال أن ىـذا ال يحجــق الكديـر ــي مجـال الحمايــة
الفردية وذلك يرجع إلى أن كرة السبب التجميدي تجعل السبب ىو المجابل الذي يد عو الممتـزم ا خـر وال
تشترط يو ،إال أن يكون حجيجياً.

()1

ويســمى الس ــبب ــي ىــذه النظري ــة ،بس ــبب الســبب ،والس ــبب ألمص ــمحي ،أو الســبب ال ــدا ع أو الباع ــث.
الســبب والباعــث ــي ىــذه النظريــة ىمــا شــيئا واحـدا ،بــل أن ىــذه النظريــة خمطــت بينيمــا خمطــا تامــا ــي
جميع العجود ،حيث تجد أنيم كمما عر وا السبب إال وذكروا معو الباعث .وقد ذكروا شرطين لمسبب ـي
ىــذه النظريــة وىمــا :أن يكــون الســبب مشــروعا ،وأن يكــون الطــرف األخــر عمــى عمــم بــو ،وقــد اقتصــر
بعضيم عمى شرط واحد وىو أن يكون مشـروعا .والمجصـود بالمشـروعية ىـي :أال يكـون مخالفـا لـآلداب
ولمنظام العام ،وأن ال يكون محظو ار قانونا(.)2

المبحث الثالث :نظرية السبب في التشريعات المقارنة وعالقتيا بالباعث
بعــا القـوانين العربيــة اقتصــرت عمــى اعتبــار أن الســبب بــالمعنى الحــديث وىــو الباعــث الــدافع إلــى
التعاقد منيا مايمي:
 .1ق ــد اعتب ــرت الم ــادة " "165م ــن الج ــانون الم ــدني األردن ــي ب ــأن الس ــببر ى ــو الغ ــرض المباش ــر
المجصــود مــن العجــدر إذ يجــب أن يكــون موجــوداً وصــحيحاً ومباح ـاً غيــر مخــالف لمنظــام العــام
وا داب العامــة( .)3وأضــا ت المــادة " "166بأنــو "ال يصــح العجــد مــا لـم تكــن يــو منفعــة لعاقديــو
ويفترض ي العجود ىذه المصمحة المشروعة ما لم يجم الدليل عمى غير ذلك"(.)4
ُ
( )1ؽهًٛخ اٚذ ؽًٕد٘ ،يشجغ سبثك ،ص.130
( )2ػجذ انؾ ٙؽغبص٘ ،يشجغ سبثك ،ص .165
( )3انًبدح " ،"165انمبٌَٕ انًذَ ٙاألسدَ ،ٙسلى (1976 ،)43و.
( )4انًبدح " ،"166انمبٌَٕ انًذَ ٙاألسدَ ،ٙسلى (1976 ،)43و.
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 .2أما مشروع الجانون المدني الفمسطيني ":ال ينشأ االلتزام إذا لم يكن لو سبب ويبطل العجد" .وىنا
اشترط السبب وجعمو ركن من أركان العجد(.)1
 .3الجــانون المــدني الج ازئــرير جــد اعتبــر أن الســبب ىــو "الباعــث الــدا ع" إلــى التعاقــد ،نظ ـ اًر بــأن
المش ــرع الج ازئ ــري ل ــم يش ــترط ــي الس ــبب إال ش ــرطاً واح ــداً أال وى ــو المش ــروعية ،إذ ل ــم يش ــترط
الوجود الذي ىو شرط من شروط نظرية السبب التجميدي.
 .4والمفروض أن كل عجد اليدف منو تحجيق غاية مشروعة إلى أن يدبت العكس(.)2
 .5وكــذلك التجنــين المــدني الميبــير إذ يــرى بأن ـو إذا التــزم المتعاقــد لســبب غيــر مشــروع ،كــان العجــد
باطبلً(.)3
 .6والجانون التجاري الكويتي يو يرى بأنو "إذا كان سبب التعاقد ممنوعاً قانونـاً ،أو ُمخالفـاً لمنظـام
العام أو لآلداب ،كان العجد باطبلً"(.)4
 .7أما الجانون المدني المصري يرى بأنـو "إذا لـم يكـن لبللتـزام سـبب ،أو كـان سـببو مخالفـاً لمنظـام
العام وا داب ،كان العجد باطبلً"(.)5
إذ يشترط الجانون المدني المصري لمسبب شرطين:
أوليما :شرط الوجود ،وىنا يكون لغواً ،إذا قصد بالسـبب معنـى الباعـث جـط ،ألنـو مـا مـن إرادة منعدمـة
مــن باعــث ،لــذا ــإن وجــود ىــذا الشــرط ،يشــير إلــى أن الجــانون المــدني المصــري مــازال يأخــذ بك ـبلً مــن
الس ــبب التجمي ــدي إل ــى جان ــب الس ــبب الح ــديث أال وىو(الباع ــث ال ــدا ع) وان رأي بع ــض الج ــانونيين ب ــأن
الجانون المدني المصري يجتصر جط عمى السبب الحديث والذي يتضمن الباعث الدا ع عمى التعاقد(.)6
( )1انًبدح"  "135يششٔع انمبٌَٕ انًذَ ٙانفهسط "4"ُٙٛػبو 2012و.
( )2انًبدح " ،)1/98انمبٌَٕ انًذَ ٙانجضائش٘2007 .و.
( )3انًبدح  ،136انمبٌَٕ انًذَ ٙانهٛج ،ٙسلى(  ،)29ػبو 1969و.
( )4انًبدح " ،"1/133انمبٌَٕ انتجبس٘ انكٕٚت.ٙ
( )5انًبدح " ،"136انمبٌَٕ انًذَ ٙانًصش٘ سلى "1948 ،"131و.
( )6ػجذ انشاصق انغُٕٓس٘ ،يشجغ سبثك ،ط ،1ص .471
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دانييا :شرط المشروعية.
وىناك بعا القوانين العربية تعرف السبب كما عرفتو النظرية التقميدية.
الجــانون المــدني المبنــاني جــد جــاءت النصــوص واضــحة ــي التمييــز بــين الســبب بمعنــى الباعــث والــذي
جعمتو سبباً ي العجد ،وبين السبب بالمعنى التجميدي والذي جعمتو سبباً ي االلتزام(.)1
وقد عرف المشرع المبناني سبب االلتزام" ،إن السبب الموجب يكون ي الدا ع الذي يحمـل عميـو مباشـرة
عمــى وجــو ال يتغيــر ،وىــو يعــد جــزءاً غيــر منفصــل عــن العجــد ،كالموجــب المجابــل ــي العجــود المتبادلــة،
والجيــام بــاألداء ــي العجــود العينيــة ،ونيــة التبــرع ــي العجــود المجانيــة ،أمــا ــي العجــود ذات العــوض غيــر
المتبادلة السبب ىو الموجب الموجود من قبل مدنياً كان أوطبيعياً"(.)2
وىناك بعا القوانين مازالت تأخذ بالنظرية التقميدية إلى جانـب النظريـة الحديثـة فـي تعريـف السـبب
كما يمي:
الجانون المدني السوري والذي شمل معنى المـادة " "136مـن الجـانون المـدني المصـري التـي تـنص عمـى
أنو "إذا لم يكن لبللتزام سبب ،أو أن سببو مخالفا لمنظام العام أو ا داب ،كان العجد باطل"(.)3
يستنتج الباحث مما سبق ا تي:
بعض الجوانين العربية اقتصرت عمى أن السـبب بـالمعنى الحـديث وىـو الباعـث الـدا ع إلـى التعاقـد وىـي
الجانون األردني ،الكويتي ،الجزائري .بعض الجـوانين العربيـة عر ـت السـبب كمـا عر تـو النظريـة التجميديـة
وىو الجـانون المـدني المبنـاني .وىنـاك بعـض الجـوانين العربيـة ما ازلـت تأخـذ بـالنظريتين التجميديـة والحديدـة
ــي تعريــف الســبب وىــو الجــانون المــدني الســوري .الجــانون المــدني المصــري اقتصــر جــط عمــى معنــى
السبب الحديث والذي يشمل الباعث الدا ع إلى التعاقد جط.

( )1انًبدح " ،"194انمبٌَٕ انًذَ ٙانهجُبَ ،ٙسلى "1932 ،"51و
( )2انًبدح  ،"195انمبٌَٕ انًذَ ٙانهجُبَ ٙسلى "1932 ،"51و.
( )3انًبدح " ،"137انمبٌَٕ انًذَ ٙانسٕس٘ سلى "2011 ،"43و.
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الجــانون المــدني المبنــاني يــرى بــأن ســبب االلتـزام ىــو الغــرض المباشــر الــذي يجصــده المتعاقــد مــن تحمــل
االلتزام ،وعمى ذلك ىو السبب كما عر تو النظرية التجميدية.

الفصل الثالث
تطبيقات نظرية الباعث
لنظرية الباعث تطبيجات كديرة ،وسيشير الباحث عمى أمدمة لتطبيجاتو ي مجاالت متعددة كمايمي:

المبحث األول :تطبيقات الباعث في العقود
تجابــل عجــود التبــرع ــي تجســيمات العجــود عجــود المعاوضــات وعجــود التبــرع ىــي العجــود التــي يتجــرد ييــا
المتبــرع مــن مالــو دون مجابــل ولــذلك ــإن نظريــة الســبب ــي ىــذه العجــود تجــوم بوظيفــة واحــدة جــط وىــي
الحماية االجتماعية الشرط الوحيد لنفاذ عجود التبرع ي الفجو اإلسبلمي -و ي تحجق آدارىا-خموىا مما
يؤذى أغراض الشارع ،من أىميا عجود اليبة ،والوصية.
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المطمب األول :عقد اليبة
الفرع األول :تعريف عقد اليبة
تُعد اليبة أداة من أدوات التكا ل بين المسممين ،إذ أنيا تعمل عمى نشر الود بـين األ ـراد ،وتـذىب الكـره
بينيم ،إال اذا كان ليا باعث غير شريف يجعميا مر وضة من ناحية الشريعة اإلسبلمية ،إذا ماىو عجـد
اليبة ،ومتى يكون باعديا غير مشروع؟.
ـك
ـك الشـ ــيء :أَعـ ـ َـدهُ َودام ،وأَمكنـ ـ َ
ب لـ ـ َ
ـب لـ ـ َ
ـك الشـ ــيء َييَبـ ــوُ َوىب ـ ـاً َوَوىب ـ ـاً ،وأ َ
وى ـ ـ َ
تعريـ ــف اليبـ ــة لغـ ــة :وىـ ـ َ
أنَ تأخذهُ( .)1تعريف اليبة ي االصطبلحر "تمميك المال ببل عوض"(.)2
الفرع الثاني :انعقاد عقد اليبة
ينعجد عجد اليبة بتوا ر ركنين اإليجاب والجبول()3ويشترط البعض

()4

الجبض كشرط صحة إذا لم يجـبض

لم يمزم الواىب.
أما اإلمام مالك يعتبر اليبـة صـحيحة باإليجـاب والجبـول أمـا الجـبض ـبل بـد منـو دبـوت الممـك( ،)5وذلـك
أخذا بجولو صمى اهلل عميو وسمم (التجوز اليبة إال مجبوضة)(.)6

()1
َتَْٔ ،جبً َٔ َْٔجبً ) ،ثٛشٔد ،غْ1414 ،3ـ ،ط،6
يؾًذ ثٍ يكشو أثٕ انفعم اثٍ يُظٕس ،نسبٌ انؼشة،ثبة انٓبء( َْٔ َ
ص .4929
( )2شًظ انذ ٍٚأثٕ ػجذ هللا يؾًذ ثٍ يؾًذ انًغشث ،ٙيٕاْت انجهٛم ف ٙششح يختصش خهٛم ،داس انفكش ،غْ1412 ،3ـ
1992و ،ط ،8ص.3(ٚ )3شٖ ثؼط انفمٓبء اٌ انمجٕل يٍ انًْٕٕة نّ نٛظ ثشكٍ اعزؾغبَب ٔٔعّ االعزؾغبٌ اٌ انٓجخ ف ٙانفمّ ػجبسح ػٍ
يغشد اٚغبة انًبنك يٍ غٛش ششٚطخ ٔانمجٕل ٔانمجط نضجٕد انؾكى ال نٕعٕدْب –انٓذاٚخ ط 3ص .164
( )4يُٓى انشبفؼٔ ٙانؾُفٛخ ٔانضٕس٘ –اَظش اثٍ سشذ ثذاٚخ انًجتٓذ َٔٓبٚخ انًمتصذ ،ط2ص.274
( )5عًبل انذ ٍٚيؾًٕد ،سجت االنتضاو ٔششػت ّٛف ٙانفمّ االساليٗ ،يشعغ عبثك ،ص.459
( )6انجٓٛم ،ٙأؽًذ ثٍ انؾغ ،ٍٛيؼشفخ انسٍُ ٔاٜثبس ،رؾمٛك :ػجذ انًؼط ٙأي ٍٛلهؼغ ،ٙط ،9ص ،52عًغ انذساعبد
اإلعميٛخ ،ؽهت ،ديشك ،غْ1412 ،1ـ ،غشٚت :أَظش :انذٚهؼ ،ٙعًبل انذ ٍٚأثٕ يؾًذ ػجذ هللا ثٍ َٕٚظ ثٍ يؾًذ،
َصت انشاٚخ ألدبدٚث انٓذاٚخ ،رؾمٛك :يؾًذ ػٕايخ ،ط ،4ص ،121يئعغخ انشٚبٌ نهطجبػخ ٔانُشش ،ثٛشٔد،
نجُبٌ ،داس انمجهخ نهضمبفخ اإلعميٛخ ،عذح ،انغؼٕدٚخ1997 ،و ،لبل األنجبَ :ٙال أصم نّ يشفؼٕػبً ،أَظش :األنجبَ،ٙ
يؾًذ َبصش انذ ،ٍٚسهسهخ األدبدٚث انضؼٛفخ انًٕضٕػخ ،ط ،1ص ،536انغؼٕدٚخ ،غ1992 ،1و.
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الفرع الثالث :عالقة اليبة بالباعث
إن الغ ــرض م ــن اليب ــة كس ــب محب ــة المي ــدى إلي ــو ،وتوطي ــد العبلق ــات ب ــين المس ــممين ،وى ــذا إذا كان ــت
لشــخص مــن عامــة الن ـاس أمــا إذا كانــت لصــاحب ىيئــة كالجاضــي ،والعمــال ــي مجــال معــين ،إني ــا
ســيكون ليــا باعــث غيــر مشــروع ،وىــو التجــرب مــن ىــذا الميــدى إليــو وقضــاء المــآرب ،تكــون بمدابــة
الرشوة ،كما أن لميدايا تأدير عمى الجموب ،تميل إلى الميدي وتزيغ عن الحق .متى قصد الواىـب مـن
ىبتو غرضا آخر غير األغراض التي شرعت ليا اليبة كانت ىبتو غير مشروعة وباطمة.

وىنا ،التفصيل:
 .1اليدايا لمجاضي ال تجوز ـي الفجـو اإلسـبلمي إذا لـم تجـر العـادة بـين الميـدي والجاضـي باليـدايا قبـل
واليتو ألن اليداية ي ىذه الحالة تحمل مظنة الجور إذ قد يكون قصد الميدي مـن ىـذه اليديـة ىـو
حمل الجاضي عمى الحكم أصالحو وليس تأكيد أواصر المودة(.)1
 .2ىدية المجترض لممجترض قبل األداء إذا لـم تجـر بينيمـا عـادة بـذلك ال تجـوز ألنـو قـد يكـون الباعـث
عمييا الربـا ـالجرض ـي الفجـو اإلسـبلمي يكـون بـدون ائـدة كـل قـرض بفائـدة يعتبـر ربـا ولـذلك ـإن
المجترض الذي يجدم ىدية لممتجرض قبل أداء مبمغ الجرض وكان ال يفعل ذلك قبل الجرض ـإن ىـذه
اليدية تعتبر ائدة لمجرض يي إذا ربا.

( )1ػجذ انشؽًٍ ثٍ أؽًذ ثٍ سعت انؾُجه ،ٙانمٕاػذ ف ٙانفمّ اإلسالي ،ٙثذٌٔ غجؼخ ،ثذٌٔ ربسٚخ ،ص .322
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 .3ىديــة العمــال إلــى األم ـراء ال تجــوز ــي الفجــو اإلســبلمي والعمــال ىــم الــذين ــي جمــع الصــدقات أو
الزكاة ييدون إلى الحكام يذه اليدية مظنة اإلغضاء عن تجصير العامل أو ظممو لمناس.
 .4اليــدايا لعامــل الزكــاة ال تجــوز ــي الفجــو اإلســبلمي ألنيــا مظنــة التغاضــي عــن مجــدار الزكــاة وىــو
ضــرر بالمصــمحة العامــة و يــو ظمــم ألنــو يأخــذ مــن ا خـرين المجــدار كــامبل ويأخــذ مــن ىــذا المجــدار
ناقصا .ويحق لرئيس الدولة مصادرة جميع اليدايا التـي اخـذىا العمـال او الـوالة ويجسـميا بـين الـوالة
وبــين خزينــة المــال لمدولــة ومــن ىنــا يظيــر ان نظريــة الباعــث تمعــب دو ار عظيمــا لــيس ــي مجــال
الجانون الخاص حسب بل حتى ي مجال الجانون العام اي عبلقة الفرد بالدولة(.)1
 .5اليبة لمن يشفع ي شفاعة عند السمطان يذه اليبة أيضا باطمة ي الفجو اإلسبلمي الباعـث عمـى
ىـ ــذه اليديـ ــة الرشـ ــوة وذلـ ــك ألن النصـ ــح لمسـ ــمطان مـ ــن المصـ ــالح العامـ ــة وكـ ــذلك ايصـ ــال الحجـ ــوق
ألصــحابيا ــبل ينبغــي ان يتوصــل الييــا باليديــةر ــبل ُيمكــن اعتبــار اليديــة اجـ ار عمــي ىــذه الشــفاعة
ألنيا واجبة وما كان واجبا بل أجر عميو ي الشريعة اإلسبلمية ولذلك إن ىذه اليدية التفسـر ىنـا
باألجر ولذلك يي تفسر بالرشوةر إذ ىي الرشوة ي حجيجتيا إال ان الفجو اإلسبلمي لم يجتصر عمى
ابطال اليبات التي يكون الباعث عمييا غير مشـروع بـل يبطـل كـل اليبـات التـي تـؤدى إلـى غـرض
غير مشروع ولو كان الباعث عمييا مشروعا من ذلك.
 .6ىبــة االب ألحــد أبنائــو :اليج ـوز ــي الفجــو اإلســبلمي أن ييــب االب أو الجــد شــيئا مــن مالــو الحــد
ابنائــو دون االخـرين اذ تُكـره تنزييـاً ألنيــا تــؤدى إلــى العجــوق وىــذا ينــا ي الشــارع وىــي إدامــة المحبــة
بين الناس البطبلن ي ىذه الحالة إذن ليس لفساد نية الواىـب ألن نيـة الواىـب ـي ىـذه الحالـة ال
يمكن وصفيا بعدم المشروعية وانما كان لممآل غير المشروع(.)2

( )1فزؾ ٙانذس ،ُٙٚانذك ٔدٖ سهطبٌ انذٔنخ ف ٙتمٛٛذِ َٔظشٚخ انتؼسف ف ٙاستؼًبل انذك ،ص.106
( )2اثٍ سعت ،انمٕاػذ ف ٙانفمّ االسالي ،ٙيشعغ عبثك ،ص .322
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اليــدايا التــي يجــدميا أحــد الخــاطبين لآلخــر أبــان الخطبــة ومنيــا الشــبكة ،تعتبــر مــن قبيــل اليبــات يســري
عمييا ما يسري عمى اليبة من أحكام ي الجانون المدني ،ولما كان السبب ركنا من أركان العجد وينظر
ي تو ره أو عدم تو ره إلى وقت انعجاد العجد وكان العجد قد انعجد صحيحا بتو ر سببو انو يمكن الجـول
بعــد ذلــك بتخمــف ىــذا الســبب بعــد وجــوده ،ومــن دــم ــإذا كانــت الخطبــة ىــي الســبب ــي ىــذا النــوع مــن
اليبات وذلك باعتبارىا الباعث الدا ع لمتبرع ـان سـخيا ال يمكـن أن يـؤدي إلـى انعـدام ىـذا السـبب بعـد
أن تحجق وتظل اليبة صحيحة قائمة رغم العدول عن الزواج(.)1

المطمب الثاني :عقد الوصية
الفرع األول :تعريف الوصية
ووصاه أي عيد إليو.الوصية :ما أوصيت بو ،والوص ةي الذي ُيوصي
الوصية ي المغةر (أوصى الرجل َ
والــذي ُيوصــى لــو وىــو مــن األضــداد ،وســميت وصــية التصــاليا بــأمر الميـت ،إذ أوصــى بشــيء :جعمــو
لو)(.)2
الوصية ي االصطبلحر (اتفجت تعاريف المذاىب األربعة عمـى تعربـف واحـد لموصـية :عمـى أنـو تمميـك
مضاف لما بعد الموت ،وأضاف المالكية ،تمميك مضاف لما بعـد المـوت مـن خـبلل التبـرع)( .)1وعر يـا
الحنابمة (:الوصية بالمال ىو التبرع بو بعد الموت) (.)2
(َ )1مط يصش٘ يذَ ،ٙانطؼٍ سلى  ،62نغُخ 1936و ،عهغخ  ،1974 /5/26ط ،25ع ،1ص  ،948أَظش :ػضًبٌ
انزكشٔس٘ ،اؽًذ انغٕٚط ،ٙيصبدس االنتضاو( يصبدس انذك انشخص،)ٙانًكزجخ االكبد،ًٙٚفهغط2016،ٍٛيػ،1
ص.23
()2
َ
صٗ) يشعغ عبثك ،ط ،6ص .4854
اثٍ يُظٕس ،نسبٌ انؼشة،ثبة انصبد( َٔصّ ٗ،أٔصِٗ َٚ ،
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الفرع الثاني :انعقاد عقد الوصية
الوصية :ىي تصرف ي الممكية إلى ما بعد الموت ،وىي تتم باإليجاب وحده أو الجبـول ـي وقتيـا بعـد
موت الموصي وقد اختمف الفجياء ي الجبول ىل ىو شرط صحة أم ال؟ كمايمي:
قال اإلمام مالك بأنو شرط ي صحة الوصية إذ شبييا باليبة(.)3
أما اإلمام الشا عير يرى انو ليس شرطا ي صحتيا عمى أساس أن الوصية أخـت الميـراث ـي أن كـبل
منيمــا خبل ــة كمــا أن اإلرث يدبــت ــي الشــيء دون الجبــول كــذلك الوصــية

()4

والوصــية عجــد غيــر الزم

من جية الموصي قبل موتو مو أن يرجع ييا بإرادتو دون قبول من أحد ألن الموجود قبـل موتـو مجـرد
إيجاب وأنو يحتمل الرجوع ي عجد المعاوضـة يـو ـي التبـرع أولـى كمـا ـي اليبـة والصـدقة ،ـإذا مـات
الموصي ُمص اًر عمى وصيتو انجمبت الوصية الزمة ي حق وردتو وتنفذ ي دمث مالو دون إجـازة الوردـة
وتنفذ ي أكدر من الدمث بإجازة الوردة(.)5
الفرع الثالث :الغاية من عقد الوصية
ُيذكرر بأنو ُشرعت الوصية لكي يتجنب الفرد بعض ما ـرط يـو مـن واجبـات سـواء نحـو اهلل أو اال ـراد
مو الوصية ان يتصدق ببعض مالو بعد و اتو تعويضا لما اتو.
طٍ
ـال َر ُسـو ُل
َحددََنا َعمِ ةي ْب ُن ُم َحمٍدَ ،حددََنا َو ِكيعٌَ ،ع ْن طَْم َحةَ ْب ِن َع ْم ٍروَ ،ع ْن َع َ
ال :قَ َ
اءَ ،ع ْن أَبِي ُى َرْي َرةَ قَ َ
ِ
ِ
َع َمالِ ُك ْم"(.)6
ق َعمَ ْي ُك ْمِ ،ع ْن َد َوَاتِ ُك ْم ،بِدُمُ ِث أ َْم َوالِ ُك ْمِ ،زَي َ
صد َ
ادةً لَ ُك ْم ِي أ ْ
وسم َم" :إِن الموَ تَ َ
صمى اهلل َع ْميو َ
اهلل َ
( )1يؾًذ ثٍ ؽغ ٍٛانمبدس٘ ،تكًهخ انجذش انشائك ششح كُض انذلبئك ،رؾمٛك :صكشٚب ػًُٛشاد ،داس انكزت انؼهًٛخ،
ثٛشٔد – نجُبٌ ،غْ1418 ،1ـ 1997-و ،ط ،9ص.211
( )2يؾًذ ثٍ اؽًذ ثٍ لذايّ ،يشجغ ركش سبثمب ،ط ،3ص.153
( )3اثٍ سشذ ،ثذاٚخ انًجتٓذ َٔٓبٚخ انًمتصذ ،يشعغ عبثك ،ط ،2ص.252
( )4ػه ٙاثٍ أث ٙثكش ػجذ انغهٛم انًشغُٛبَ،ٙانٓذاٚخ ف ٙششح ثذاٚخ انًجتذئ ،داس اؽٛبء انزشاس انؼشث ،ٙثٛشٔد–
نجُبٌ ،ط ،4ص  .172اَظش :األو نهشبفؼ ،ٙيشعغ ركش عبثمب ،ط ،5ص .149
( )5ػمء انذ ٍٚأثٕ ثكش انكبعبَ،ٙثذائغ انصُبئغ ف ٙتشتٛت انششائغ ،يشعغ عبثك ،ط 7ص .378
( )6اثٍ يبعّ يؾًذ ثٍ ٚضٚذ انمض ٔ ،ُٙٚسٍُ اثٍ يبجّ ،رؾمٛك :يؾًذ فئاد ػجذ انجبل ،ٙكزبة انٕصبٚب ،ثبة انٕصٛخ
ثبنضهش ،ط ،2ص  ،904سلى ،2709 :داس انفكش ،ثٛشٔد ،لبل األنجبَ :ٙؽغٍ ،اَظش :األنجبَ ،ٙيؾًذ َبصش انذ،ٍٚ
صؾٛؼ اثٍ يبعّ،ط ،2ص .112
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الفرع الرابع :عالقة الباعث بالوصية لموارث
الفجيـاء كميـم متفجـون عمــى عـدم جـواز الوصـية ألحــد الوردـة ،ألن الشــارع أعطـى لكــل ـرد حجــو ،بالتــالي
العبلقة بين الباعث غير المشروع وبين الوصية لموارث تكمن ي أن الموصـي قـد يكـون قصـده حرمـان
باقي الوردة أو بعضيم من حجو ي التركة ،وليذا نجـد أن العممـاء قـد اتفجـوا عمـى بطـبلن الوصـية ألحـد
لموردة ،ألن ي ىذا التصرف ظمم لبجية الوردة(.)1
كمــا أن يــو تفريــق ب ــين الوردــة ممــا قــد ي ــؤدي الــى نشــر العــداوة والبغض ــاء بيــنيم ،وك ـره ى ـؤالء الورد ــة
لمموصي ،كما قد يتسبب ي عجوق الوردة لمموصي إذا كان والدىم أو اميم(.)2
واذا كان الباعث عمى الوصية أم ار غير مشروع أو إذا أدت الوصية ي ذاتيا إلى غـرض غيـر مشـروع
لم تشرع ،الوصية غير المشروعة ىي الوصية التي يكون الغـرض منيـا اإلعانـة عمـى المعصـية أو إذا
كــان الغالــب ييــا أن تــؤدى إلــى ذلــك أو إذا تمحضــت تمامــا إلــى المعصــية المجيــاس ىنــا لــيس النيــة أو
الباعـث حسـب ولكـن المـآل العمـم بالباعـث غيـر المشـروع يكـون ـي المعاوضـات أمـا ـي التبرعـات ــبل
يشترط العمم الباعـث غيـر المشـروع كوصـية اإلضـرار بالوردـة بطمـت وصـيتو ألن اإلضـرار بالوردـة أمـر
محرم غير مشروع(.)3

المبحث الثاني :تطبيقات نظرية الباعث في المعامالت
المطمب األول :موقف الشريعة من نظرية الباعث في المعامالت
بيع العنب لمن يعمل بالخمر
( )1ػه ٙانخفٛف ،انتصشف االَفشاد٘ ٔاإلسادح انًُفشدح ثذث يمبسٌ ،داس انفكش انؼشث2009-1430 ،ٙو،ثذٌٔ غجؼخ،
ص.111
( )2أثٕ يؾًذ يشفك انذ ٍٚػجذ هللا ثٍ أؽًذ ثٍ لذايّ ،انًغُ ،ٙيكزجخ انمبْشح ،ثذٌٔ غجؼخ1968 ،ِ1388 ،و ،ط ،6ص
.385
( )3اثٍ سعت ،انمٕاػذ ف ٙانفمّ اإلسالي ،ٙيشعغ عبثك ،ص .321
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اختمف الفجياء ي تمك المسألة :إذ يـرى اإلمـام أبـو حنيفـة ال بـأس ببيعـو مسـتندا بجولـو":ان المعصـية ال
تجــوم بعــين العنــب بــل بعــد تخمي ـره عمــى عكــس بيــع الســبلح ــي أيــام الجتــال ،نظ ـ اًر بــأن المعصــية تجــوم
بذاتيا ،وألن العنب يتم استخدامو ي أشكال مشروعة أخرى السيما األكل"(.)1
واختمف معو الصاحبان (محمد وأبو يوسف) بجوليم ُيكره بيع العنـب لمـن يعمـل ـي الخمـر مسـتنداً ـي
التحميلر بأن ي بيعو لو ُيساعده عمى المعصية مستدلين بجول الرسول صمى اهلل عميو وسمم" :لعن ـي
الخمر عشرة"( ،)2ومنيم كل من سـاعد عمييـا ،وىـذا الـذي إليـو الصـاحبان ىـو االستحسـان ،عمـى عكـس
قول اإلمام أبي حنيفة الجياس(.)3
ونستنتج مما سبقر بأن مذىب الحنفية قد استخدموا الباعثر يما إذا ظير الباعث لـدي الطـرف الدـاني
مــن قرينــة الحــال ،ولــو كانــت المعصــية ال تجــوم بعــين المبيــع يك ـره تنزييي ـا ،وقــد عــدلوا عــن الجيــاس،
واستحسنوا تحجيجاً لجول اهلل تعالىَ ً { :عَاًَوٌُا عَلََ الْثِمس ًَالتققْمٌٍَ ًَال َعَماًَوٌُا عَلَمَ امِثْم ِ ًَالْعُمدًَْانِ}( ،)4ومـن د ّـم
يجبر صاحب الباعث غير المشروع عمى إخراج المبيع من ممكو كما أشار اليو شمبي ي كتابو(.)5
أمــا اإلمــام الشــا عير قــال" :أن مــا أذىــب إليــو ،أن كــل عجــد صــحيح ــي الظــاىر ،ال أبطمــو بتيمــة ،وال
أن النية إذا كان لـو ظيـرت تفسـد العجـد ،يـي مكروىـة
بعادة بين المتابعين ،وأجيزه بصحة الظاىر ،إال ّ
وىي ُمستترة"(.)6
كره التصرف الصادر عن باعث لو ظيـر ُيفسـد العجـد ،وال يفسـده
ومن ىنا نستنتجر بأن اإلمام الشا عي ّ
ُبناءاً عمى الباعث المستتر ،ولو ظير بجرينة سموك الرجل .السيما بيع العنب ممن يراه بعصره خم اًر.
( )1ػضًبٌ ثٍ ػه ٙانضٚهؼ ٙفخش انذ ،ٍٚتج ٍٛٛانذمبئك ششح كُض انذالئك ٔثٓبيشّ دبشٛخ ،انطجؼخ األيٛشٚخ انكجش٘،
ْ1314ـ ،ط .3
( )2انزشيز٘ ،اثٕ ػٛغٗ يؾًذ ثٍ ػٛغٗ ،سٍُ انتشيز٘ ،رؾمٛك :أؽًذ شبكش ٔارشٌٔ ،كزبة األصشٚخ ،ثبة انُٓ ٙأ ٚزخز
انخًش رم ،ط  ،3ص  ،589ؽذٚش سلى ،1295 :داس اؽٛبء انزشاس انؼشث ،ٙثٛشٔد ،لبل انزشيز٘ :ؽذٚش غشٚت.
( )3انضٚهؼ ،ٙانًشجغ انسبثك،ط ،6ص .29
( )4انمشآٌ انكشٚى ،سٕسح انًبئذح ،آٚخ2 :
( )5انشهج ،ٙتج ٍٛٛانذمبئك ٔدبشٛخ انشهج ،ٙيشعغ عبثهك ،ط ،6ص .29
( )6انشبفؼ ،ٙيشجغ سبثك ،ط ،1ص .65
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حرم بيع العصير لمن يعتجد أنو يتخذه خم ارً  ،وأنو بيع ِـو باطـلر معمـبلً بأنـو إذا كـان
أما اإلمام الحنبمير ّ
يعمم بباعدو ،دم عجد معو العجد أو كان بإمكانو أن يعمم إنـو يكـون معاونـاً لـو عمـى اإلدـم والعـدوان ،وقـد
ُنيي عن ذلك ي كتاب اهلل تعالىَ ً { :عَاًَوٌُا عَلََ الْثِس ًَالتققٌٍَْ ًَال َعَاًَوٌُا عَلََ امِثْ ِ ًَالْعُدًَْانِ}(.)1
وكذلك ي السنة النبوية" :لعن ي الخمر عشرة ومنيم كل من عاون عمييا وساعد ييا"(.)2
ويســتنتج الباحــث ممــا ســبقر بــأن اإلمــام أحمــد قــد أعمــل الباعــثر إذا أبطــل التصــرف الــذي يجصــد بــو
المعصية ،ولم ُيفرق بين قيام المعصية بعين المبيع أم بعد تغيـره مدـل مـذىب الحنفيـة إذ يـتم البحـث ـي
الجصد ال الشيء المباع.

المطمب الثاني :موقف القانون من نظرية الباعث في المعامالت
يذكر ،أن الجانون المدني يتكون من نزعتين ،كالتالي:
 النزعة الذاتية :وتمك التي يمدميا االتجاه الفرنسي الذي يأخذ بالنظرية الحديدة لمسبب. النزعة المادية :الموضوعية التي يمدميا االتجاه األلماني ،يو ال يعتد بالسبب الباعث الدا ع إال إذاظير ي التعبير عن اإلرادة.
ونجد أن االختبلف ىنا بين ىل العبرة لئلرادة الظاىرة أم الباطنة؟
ويرى الفجو الفرنسي بأن العبرة لئلرادة الباطنة عمى أساس أنيا أصل اإلرادة الظاىرةر بمعنى الصيغة أو
المظير المادي المحسوس ،واإلرادة الظاىرة التعبير مادي عنيار غير أن اإلرادة الباطنة البد من تـوا ر
شرطان العتبارىا:
 .1خموىا من العيوبر كالغمط ،واإلكراه والتدليس.

( )1انمشآٌ انكشٚى ،سٕسح انًبئذح ،آٚخ.2 :
( )2انزشيز٘ ،أثٕ ػٛغٗ يؾًذ ثٍ ػٛغٗ ،سٍُ انتشيز٘ ،رؾمٛك :أؽًذ شبكش ٔآرشٌٔ ،كزبة األصشٚخ ،ثبة انُٓ ٙأ ٚزخز
انخًش رم ،ط  ،3ص  ،589ؽذٚش سلى ،1295 :داس اؽٛبء انزشاس انؼشث ،ٙثٛشٔد ،لبل انزشيز٘ :ؽذٚش غشٚت.
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 .2مشروعية الباعث عمييا.
وم ــن أج ــل اس ــتجرار المع ــامبلت اش ــترط الجض ــاء الفرنس ــير امكاني ــة العم ــم بالباع ــث م ــن أج ــل اسـ ـتجرار
المعــامبلت مــن الزعزعــة بــدعوى عــدم مشــروعية الباعــث عمــى عكــس الفجــو اإلســبلمي جــد أُجبــر عمــى
اخراج السمعة من ممكو منعاً لو من مخالفة النظام العام(.)1

ي االمر تفصيل جيي وقانوني:
أدر الباعث ال يظير غالبـا اال إذا كـان غيـر مشـروع ،عندئـذ يكـون اداة البطـال العجـد أو التصـرف عنـد
م ــن يعت ــد ب ــو ،وال يع ــول عم ــى الباع ــث غي ــر المش ــروع اال ــي مج ــال االباح ــة ،اي م ــا ى ــو م ــأذون ي ــو
ومشروع ،وظابطو المتفق عميو ىو عمم المتعاقد االخربو.
وبمــا أن الباعــث أمــر ذاتــي نفســي يــو يتصــل بــاالرادة الباطنــة أودــق صــمة ،وىــذه االرادة تمدــل جــوىر
التصــرف ،يــي االرادة التــي يرجــع الييــا تحريــك االدــار الشــرعية المترتبــة عمــى العجــد أو التصــرف .أمــا
االرادة الظــاىرة يرجــع الييــا الفضــل ــي اب ـراز مــا ــي الــنفس مــن بواعــث ومجاصــد ،وال بــد مــن وجــود
االرادتين معا الن وجود أحـدىما عمـى انفـراد ال يكـون لـو اي تـأدير ـي وجـود العجـد أو التصـرف وال ـي
ترتب اداره.
ومن الفجياء من غمب عمى روعو واصولو األخذ باالرادة الظاىرة من غير بحث ي النيات الباعدة بل
أدر لمباعث عندىم ما لم يدخل ي دائرة التعاقد كالحنفية والشا عية ،وىؤالء قالوا باالعتـداد باأللفـاظ ـي
العجــود دون النيــات .ومــن الفجيــاء مــن أخــذ بالنيــات والبواعــث ولــم يشــترط لمبحــث ييــا ظيورىــا ــي مــتن

()1

ػجذ هللا اثشاْٛى صٚذ انكٛمََ ،ٙظشٚخ انجبػث ٔأثشْب ف ٙانؼمٕد ٔانتصشفبد ف ٙانفمّ اإلسالي ،ٙسعبنخ يبعغزٛش،
دٌٔ ربسٚخ ،ص .174
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العجــد مــا دام الطــرف االخــر عمــى عمــم بيــا كالمالكيــة والحنابمــة ،وىـؤالء قــالوا باالعتــداد بالنيــة او الجصــد
دون المفظ(.)1
والجاعدة المعتمدة عند الحنفية (العبرة ي العجود لممجاصد والمعاني ال لؤللفاظ والمباني) ال تتعارض مع
مــا ذىب ـوا إليــو باالعتــداد بــاإلرادة الظــاىرة ،ألن الم ـراد بالجاعــدة عنــدىم أن العب ـرة بالمــدلول المغــوي الــذي
يفيــم مــن العبــارة التــي أنش ـ بيــا العجــد ال بظــاىر المفــظ ذاتــو ولــيس م ـرادىم النيــة الباعدــة التــي حركــت
اإلرادة لمتعاقد ذلك مما ال تتعرض لو تمك الجاعدة.
وقـول الحنفيــة ىــذا الموا ـق لجــول المالكيــة والحنابمــة بـأن العجــود والمعــامبلت تتبـع مجاصــدىا والمـراد منيــا
بأي لفظ ىو الجول الصحيح(.)2
لجــد عــد الجــانون الباعــث أو الســبب ركنــا ــي العجــد إضــا ة إلــى المحــل والرضــا ،إمــا ــي الفجــو اإلســبلمي
ركن العجد إما أن يجتصر عمى الصيغة كركن وحيد كمـا ىـو الحـال ـي الفجـو الحنفـي ،وامـا أن يضـيف
إلييا العاقدين والمحل كما ىو الحـال عنـد الجميـور ،ـبل مكـان لمباعـث ضـمن أركـان العجـد ،ويكـن عـده
شرط انعجاد عند من يعتد بو كالمالكية والحنابمة من شروط المحل قابميتو لحكم العجد ،ومن ىذا الشرط
يمكن إبطال العجود المخالفة لمنظام الشرعي العام ،ويكـون أسـاس الـبطبلن ىـو تخمـف المجصـد األصـمي
لمتصرف.
بل خبلف بين العمماء جميعا ي أن النية الباعدة عمى العمل ىي مدار حل الفعل وحرمتـو وىـي أيضـا
أســاس الد ـواب والعجــاب ،وال خــبلف بــين المــذاىب ــي إبطــال التصــر ات إذا كــان الباعــث عمييــا غيــر
مشــروع ،ولكــن الخــبلف بيــنيم ىــو ــي طــرق االســتدالل عمــى الباعــث وىــي دــبلث طــرق-1 :أن يكــون
الباعث بصورة شرط مجترن بالعجد.
-2أن تدل عميو طبيعة المعجود عميو.
( )1يصَٕخ انخطٛت انؾغُ ،ٙانجبػث ٔأثشِ ف ٙانؼمٕد ٔف ٙانتصشفبد ف ٙانفمّ اإلسالي ،ٙيشعغ عبثمب ،ص .260
( )2انضٚهؼ ،ٙتج ٍٛٛانذمبئك ششح كُض انذلبئك ٔثٓبيشّ دبشٛخ ،يشعغ ركش عبثمب ،ص .154
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 -3أن تدل عميو قرائن األحوال ومبلبساتيا.
إذا كان الباعث منصوصا عميو ي العجد بل خبلف بين العممـاء ـي إعمالـو ألنـو ـي تمـك الحالـة يعـد
داخــبل ــي صــيغة العجــد ،وىــو جــزء مــن التعبيــر عــن اإلرادة ويبطــل العجــد تبعــا لــذلك ،أمــا إذا لــم يكــن
منصوصا عميو ي صمب العجد جد وقع الخبلف بين الفجياء ،ذىب الحنفية والشا عية إلى انـو ال يعتـد
بالباعــث طالمــا انــو متـوار عــن دائـرة التعاقــد ،وذىــب المالكيــة والحنابمــة إلــى االعتــداد بــو مــا دام الطــرف
الداني عمى عمم بو(.)1
أما ي الجوانين المعاصرة توجد نظريتان أحداىما تعد باإلرادة الخفية الباطنة واألخرى تجف عند اإلرادة
الظاىرة جط( .نظرية اإلرادة الباطنة) مفاد ىذه النظرية أنيا تعتـد بـاإلرادة الحجيجيـة لممتعاقـدين ،وبالتـالي
ال قيمــة لؤللفــاظ إال إذا كانــت معبـرة عــن مكنــون الــنفس ،كمــا انــو ينبغــي عمــى الجاضــي أن يبحــث دائمــا
عن إرادة المتعاقدين الحجيجية ،وأما التعبير الظاىر يو مجرد قرينة يأخذ بيا الجاضي أو يدعيا.
وقد تـأدر الجـانون الفرنسـي بيـذه النزعـة شـانو شـأن التشـريعات البلتينيـة ،وال شـك أن ليـذه النظريـة نتـائج
عمى نظرية العجـد فـي الصـورية مـدبل :تكـون العبـرة بـاإلرادة الحجيجيـة أو مـا يسـمى (ورقـة الضـد) وأيضـا
عنــد تفســير العجــد ــان البحــث إنمــا يكــون عــن النيــة الحجيجيــة لممتعاقــدين حتــى ولــو خالفــت النصــوص
الظاىرة(.)2
(نظرية اإلرادة الظاىرة) ترى ىذه النظرية أن األو ق ىو االعتداد باإلرادة ي مظيرىا المـادي كمـا عبـر
عنيــا األطـراف ،ــان ذلــك يــدعو إلــى اســتجرار التعامــل ويشــيع جـوا مــن الدجــة بــين النــاس ،ــالتعبير الــذي

( )1ؽهًٛخ اٚخ ؽًٕد٘ ،ركش سبثك ،ص .160
( )2يٍ انفمّ انفشَس ،ٙس ،ُٕٚدسٔط ف ٙانمبٌَٕ انًذَ ،ٙط ،2،1973ص ،336ػٍ انذكزٕس ػجذ انؾ ٙؽغبص٘
انُظشٚخ انؼبيخ نمنزضاو،ط،2ص.62
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يظير و جا لما تجول بو ىذه النظرية ىو اإلرادة ذاتيا ،وىو قرينة ال تجبل إدبات العكس ،ومعظم أنصار
ىذه النظرية من الفجياء األلمان وتأدر بيا المشرع األلماني(.)1
وىم ال يشترطون شكمية معينة يظير ييا التعبير عن اإلرادة أي وسيمة تصمح لدييم ،لكـن ينبغـي أن
يصدر ىذا التعبير عن إرادة مميزة حرة وبالتـالي ـإذا صـدر التعبيـر مـن شـخص مجنـون أو صـغير ـبل
يترتب عميو أي أدر.
أما موقف القانون المدني األردني والفقو اإلسالمي من النظريتين:
الحجيجــة أن الج ـوانين الوضــعية ــي مجمميــا لــم تأخــذ بإحــدى النظ ـريتين بصــفة مطمجــة ولكــن العتبــارات
عممية يي تأخذ بإحدى النظريتين بصفة أصمية وتعتد بالنظرية األخرى بصفة استدنائية.
وىذا ما عمو الجـانون المـدني األردنـي إذ وقـف موقفـاً وسـطاً بـين النظـريتين ذلـك انـو اسـتجى أحكامـو مـن
الفجو اإلسبلمي الذي نحا ىـذا النحـو ،األصـل ـي الفجيـين اإلسـبلمي واألردنـي انـو طالمـا كانـت اإلرادة
واضحة بل يجوز االنحراف عنيا لمتعرف عمى اإلرادة الحجيجية لممتعاقدين.
لكنيما لم يغفبل اإلرادة الباطنة إذ العبرة ي ىذين الفجيين بالمجاصد والمعاني ال باأللفاظ والمبـاني ،ـإذا
لم تكن داللة المفظ واضحة تكون العبرة إذا بما قصده المتعاقدان حجيجة(.)2
أمــا الجــانون المــدني المصــري ،ــيكمن الجــول إنــو يأخــذ بحســب األصــل بــاالرادة الباطنــة متــأدر ــي ذلــك
باالتجاىات االتينية ،لكنو لم يغفل نظرية االرادة الظاىرة حفاظا عمى استجرار المعامبلت(.)3

( )1انغُٕٓس٘ ،يشجغ سبثك ،صٔ .96انذكزٕس ػجذ انؾ ٙؽغبص٘ ،يشجغ سبثك ،ص .296
(ٔ )2اٌ كبٌ انفمّ اإلعميٚ ٙؼزذ ثبإلسادح انظبْشح ثصفخ يطهمخْٔ ،زا يب ٚؼجش ػُّ ؽذٚش انشعٕل صهٗ هللا ػهٔ ّٛعهى:
(صمس عذٍْ عذ ْٔضنٍٓ عذ :انُكبػ ٔانطمق ٔانشعؼخ) .كزنك انًٕاد ( )239ٔ 214ٔ 91يٍ انمبٌَٕ انًذَٙ
األسدَ "34"ٙػبو 1976و.
( )3انًٕاد ( )128ٔ 126ٔ 120ٔ 92ٔ 91يٍ انمبٌَٕ انًذَ ٙانًصش٘ " ،"131ػبو 1948و.
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الخاتمة
بعد ىذه الدراسة ،التي حاولت توضيح نظرية الباعث ي كبلً من الجانون الوضعي والفجو اإلسبلمي مع
بيان تطبيجاتيا توصمت إلى عدد من النتائج من أىميا مايمي:
 إن دراسة الباعث ىي من أشد الد ارسـات صـعوبة لمـا ييـا مـن غمـوض ،وىـي ذو طبيعـة مزدوجـة،من عنصر نفسي واخر ذىني كري ،يو اتحاد ظواىر نفسية وذىنية ،ولمباعـث دـبلث خصـائص:
يو شيء :خارج عن نطاق التصرف ،ذاتي :يجوم ي نفس المتعاقـد ،متغيـر حسـب ظـروف العجـد،
وىـذا مـا يميـزه عـن الجصـد الـذي ال يتغيـر بتغيـر األشـخاص ،يـو واحـد مـن كـل المكمفـين ـي النــوع
الواحد من العجود.
كذلك ان االىتمام بالباعث يؤدي وظيفة اجتماعية ،وىي حماية المجتمع من النيات والمجاصد السـيئة،
الن االعتداد بو يؤدي إلى منع صحة عجد يبتغي بوسائل مشروعة الوصول إلى نتائج غير مشروعة.
 وال مـانع ــي الشــرع والجـانون مــن إطــبلق لفــظ الـدا ع عمــى الباعــث يمــا اسـمان لمســمى واحــد ،وىــوالحمــل عمــى الفعــل ،وكــذلك ال ضــير مــن إطــبلق لفــظ الســبب عمــى الباعــث الن كمييمــا يرجــع إلــى
معنى واحد وىو طريق الوصول إلى الشيء المجصود.
والباعـث نـوع مــن النيـة دل عمــى ذلـك معنـى قولــو صـمى اهلل عميــو وسـمم( :إنمـا األعمــال بالنيـات) النيــة
معنيان :األول :معنى شرعي جيي يتعمق بصحة العمل ـي الظـاىر وتميـزه عـن أشـكالو ،ويـتخمص ـي
الجصــد المجــارن لمفعــل ،وىــذه ىــي النيــة المباش ـرة ،ويطمــق عمييــا لفــظ النيــة أو الجصــد ،والدــاني :معنــى
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شــرعي ســموكي ينظــر إلــى صــحة الجصــد واخبلصــو ــي البــاطن وترتــب الد ـواب عميــو ،وىــي نيــة غيــر
مباشرة أو بعيدة وتسمى الباعث ،ومعظم الفجياء يستعممون لفظ الجصد أو النية لمداللة عميو.
 وأما أدر الباعث جد يكون مشروع وقد يكـون غيـر مشـروع ،ولكنـو غالبـاً ال يظيـر إال إذا كـان غيـرمشروعا ،عندئذ يكون أداة إلبطال العجد أو التصرف عند من يعتد بو ،وال يعول عمى الباعث غيـر
المشــروع إال ــي مجــال اإلباحــة ،أي مــا ىــو مــأذون يــو ومشــروع ،وضــابطو المتفــق عميــو ىــو عمــم
المتعاقد ا خر بو.
وبمــا أن الباعــث أمــر نفســي ذاتــي يــو يتصــل بــاإلرادة الباطنــة أودــق صــمة ،وىــذه اإلرادة تمدــل جــوىر
التصرف ،يي اإلرادة الحجيجية التي يرجع إلييا تحريك ا دار الشرعية المترتبة عمى العجد أو التصرف،
أما اإلرادة الظـاىرة يرجـع إلييـا الفضـل ـي إبـراز مـا ـي الـنفس مـن بواعـث ومجاصـد ،وال بـد مـن وجـود
اإلرادتــين معــا الن وجــود أحــداىما عمــى انفـراد ال يكــون لــو أي أدــر ــي وجــود العجــد أو التصــرف وال ــي
ترتب آداره.
 لجد عد الجانون الباعث أو السبب ركنا ي العجد إضا ة إلى المحل والرضا ،أما ي الفجو اإلسـبلميــركن العجــد إمــا أن يجتصــر عمــى الصــيغة كــركن وحيــد كمــا ىــو الحــال ــي الفجــو الحنفــي ،وامــا أن
يضيف إلييما العاقدين والمحل كما ىو الحال عند الجميور ،بل مكان لمباعث ضمن أركان العجد.
 وال خبلف بين عمماء الجانون والشريعة ي إبطال التصر ات إذا كان الباعث عمييما غيـر مشـروع،ولكنيم اختمفوا يما بينيم ي طرق االستدالل عمى الباعث.
 ىنـاك عبلقـة بـين مبــدأ سـد الـذرائع والباعـث ،يمــا ييـد ان إلـى غايـة واحــدة وىـي التوسـع ـي نطــاقعدم المشروعية ،والحرص عمى المزيد من حماية المجتمع عن طريق إبطال التصـر ات التـي يظـن
أنيــا تفضــي إلــى المفســدة ،ويفترقــان م ـرة أخــرى مبــدأ ســد الــذرائع يجمــع بــين المعيــار الموضــوعي
والذاتي ،أما مبدأ االعتداد بالباعث يستند عمى المعيار الذاتي جط.
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الفجو اإلسبلمي أول من تبنى كرة الباعث.
 الســبب عنــد رجــال الجــانون ىــو الباعــث مــرو اًر بمــرحمتين :مرحمــة النظريــة التجميديــةر والتــي أىممــتالسبب واىتمت بالشكمية ي العجود .ومرحمة النظرية الحديدةر ظيرت بعد تعرض النظرية التجميدية
لمنجـدر اىتمــت بالســبب طبجتــو ،حيــث أطمــق عميــو اسـم الســبب الــدا ع أو الباعــث ،وىكــذا حــذا رجــال
الجــانون نحــو الفجيــاء ــي إعمــال الباعــث ،ممــا يــدل عمــى أىميــة الباعــث التــي اكتســبيا الباعــث ــي
تكوين العجود.
 لــم تكــن ك ـرة الســبب معرو ــة ــي الج ـوانين الجديمــة إال ــي بعــض العجــود التــي تغمــب عمييــا اإلرادةبشــكل كبيــر وكــان الســبب ــي ىــذه العجــود أيض ـاً صــغي اًر لمغايــة مدــل الوصــية باعتبارىــا أحــد عجــود
التبرعاتر إذ ال يتخطى أدرىا مرحمة تكوين العجد إلى مرحمة التنفيذ ،ويعرف السبب ي ىـذه الحالـة
بأنــو الغــرض المباشــر الــذي يجصــد الممتــزم الحصــول عميــو مــن الت ازمــو ،وبــذلك يختمــف الســبب عــن
الباعث الذي ُيعرف بأن الغرض البعيد أو الغاية المرجوة من ىذا العجـد والتـي يختمـف مـن عجـد إلـى
آخر.
 كـبلً مــن الباعــث وقاعــدة الــذرائع والمــآلر عمــى الــرغم مــن أنيــا تختمــف عــن بعضــيار إال أنيــا تعتبــربمدابة معايير التي يمكن الحكم من خبلليا عمى التصر ات.
 اختمف جياء الشرعية استخدام الباعث ي المعامبلت:استخدم مذىب اإلمام أبي حنيفة الباعثر يما إذا ظير الباعث لدى الطرف الداني من قرينة الحـال،
ولو كانت المعصية ال تجوم بعين المبيع يكره تنزييا ،وقد عدلوا عن الجياس.
أمــا اإلمــام أحمــد قــد أعمــل الباعــثر إذا أبطــل التصــرف الــذي يجصــد بــو المعصــية ،ولــم ُيفــرق بــين قيــام
المعصية بعين المبيع أم بعد تغيره مدل مذىب الحنفية إذ يتم البحث ي الجصد ال الشيء المباع.
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واإلمـام الشــا عي كـ ّـره التصــرف الصــادر عـن باعــث لــو ظيــر ُيفســد العجـد ،وال يفســده بنــاءاً عمــى الباعــث
المستتر ،ولو ظير بجرينة سموك الرجل .السيما بيع العنب ممن يراه بعصره خم اًر.
 أما رأي الجانون ي المعامبلت جد كان كالتالي:من أجل استجرار المعامبلت اشترط الجضاء الفرنسير إمكانية العمم بالعث مـن أجـل اسـتجرار المعـامبلت
من الزعزعة بـدعوى عـدم مشـروعية الباعـث عمـى عكـس الفجـو اإلسـبلمي جـد أُجبـر عمـى إخـراج السـمعة
من ممكو منعاً لو من مخالفة النظام العام.

التوصيات
بناء عمى ما تجدم ،توصي الباحدة با تي:
 إن النظريــات الحديدــة ــي الجــانون الوضــعي كنظريــة الباعــث ونظريــة التعســف ــي اســتعمال الحــق،سباقاً ليا ،غير أنيـا لـم تكـن بيـذه الصـياغة التـي ىـي عميـو اليـوم،
الكدير منيا الفجو اإلسبلمي كان ّ
ل ــذا يج ــب إظي ــار ض ــل الفج ــو اإلس ــبلمي ــي ى ــذا المج ــال م ــن خ ــبلل بح ــوث أكاديمي ــة ت ــرد ى ــذه
النظريات إلى أصوليا.
 مــع وجــود مشــروع قــانون مــدني مســطيني رقــم " ،"4عــام 2012م ،إنــا جميعـاً نييــب رئــيس الســمطةالوطنيـة الفمسـطينية والمجمـس التشـريعي بتفعيمـو وتطبيجـو عمـى أرض الواقــع بـالنظر بأنـو مطبـق ــي
قطاع غزة.
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قائمة المصادر والمراجع
أوالً :القرآن الكريم.
ثانياً :القوانين
الجانون المدني األردني رقم "1976 ،"43م.
الجانون المدني الجزائري2007 ،م.
الجانون المدني السوري رقم "2011 ،"43م.
الجانون المدني المبناني رقم "1932 ،"51م.
الجانون المدني الميبي ،رقم ( ،)29عام 1969م.
الجانون المدني المصري رقم "1948 ،"131م.
مشروع الجانون المدني الفمسطيني رقم"2012 ،"4م.

ثالثاً :السنة النبوية
ابـن ماجـو محمــد بـن يزيــد الجزوينـي ،ســنن ابـن ماجـو ،تحجيــق :محمـد ـؤاد عبـد البــاقي ،كتـاب الوصــايا،
بــاب ،ج ،2رقــم ،2709 :دار الفكــر ،بيــروت ،قــال األلبــاني :حســن ،انظــر :األلبــاني ،محمــد
ناصر الدين ،صحيح ابن ماجو ،ج.2
الترمــذي ،أبــو عيســى محمــد بــن عيســى ،ســنن الترمــذي ،تحجيــق :أحمــد شــاكر وآخــرون ،كتــاب األدريــة،
بـ ــاب النيـ ــي أ يتخـ ــذ الخمـ ــر خـ ــبل ،ج  ،3حـ ــديث رقـ ــم ،1295 :دار إحيـ ــاء الت ـ ـراث العربـ ــي،
بيروت ،قال الترمذي :حديث غريب.
البييجــي ،احمــد بــن الحســين ،معر ــة الســنن وا دــار ،تحجيــق :عبــد المعطــي أمــين قمعجــي ،ج ،9جــامع
الدراسات اإلسبلمية ،حمب ،دمشق ،ط1412 ،1ه.
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الريـة ألحاديـث اليدايـة ،تحجيـق:
الزيمعي ،جمال الدين أبو محمد عبد اهلل بن يوسـف بـن محمـد ،نصـب ا
محمد عوامة ،ج ،4مؤسسة الريان لمطباعة والنشر ،بيروت ،لبنان ،ط1997 ،1م.
الشيباني ،احمد بن حنبل ،مسند احمد ،ج ،4حديث رقم ،18927 :مؤسسة قرطبة ،الجاىرة.
صحيح البخاري ،محمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن المغيـرة البخـاري أبـو عبـد اهلل ،كتـاب اإليمـان ،بـاب
بدء الوحي ،ط ،1حديث رقم ،1:دار الشعب ،الجاىرة ،عدد األجزاء ،9:د.ت.
صحيح مسمم ،كتاب اإلمارة ،باب قولو صمي اهلل عميو وسمم "إنما األعمال بالنيات"1907 ،م.
رابعاً :المراجع والمصادر
أبو محمد مو ق الدين عبد اهلل بن أحمد بن قدامو ،المغني ،مكتبة الجاىرة ،بدون طبعة ،ج1388 ،6ى ـ
1968م.أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الجرطبي ،بداية المجتيـد ونيايـة المجتصـد ،بـدون طبعـة ،دار الحـديث
– الجاىرة ،ج2004 ،2م.
ابن قدامو المجدسي ،المغني ،تحجيق :عبد اهلل عبد المحسن التركي ،عبد الفتاح محمد الحمـو ،دار عـالم
الكتب ،ط ،3ج1417 ،6ىـ.
ابن تميمة ،بيان الدليل عمى بطبلن التحميل ،المحجق :حمدي عبد المجيد السمفي ،ط1998 ،1م.
أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ،إحياء عموم الدين ،دار ابن حزم ،ج ،4د.ت.
إبراىيم بن موسـى بـن محمـد المخمـي الشـاطبي الغرنـاطي أبـو إسـحاق ،الموا جـات ،المحجـق :مشـيور بـن
حسن آل سممان ،دار ابن عفان ،ج2008 ،3م.
إبراىيم بن موسـي بـن محمـد المخمـي الشـاطبي الغرنـاطي أبـو إسـحاق ،الموا جـات ،المحجـق :مشـيور بـن
حسن آل سممان ،دار بن عدمان ،ج2008 ،2م.
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إب ـراىيم مصــطفى ،احمــد الزيــات ،حامــد عبــد الجــادر ،ومحمــد النجــار ،المعجــم الوســيط ،تحجيــق :مجمــع
المغة العربية ،دار الدعوة ،ج1399 ،2ه.
أبي عبد اهلل محمد بن أحمد األنصاري الجرطبي ،الجامع ألحكام الجران تفسير الجرطبـي ،ج  ،2تحجيـق:
ىاني الحاج ،المكتبة التو يجية الحديدة ،د.ت.
أبو الحسين بن ارس ،معجم مجاييس المغة ،تحجيق :عبد السبلم محمد ىارون ،دار الفكر ،ج،5
1979م.
أحمد بن أبـي بكـر بـن أيـوب ابـن قـيم الجوزيـة ،بـدائع الفوائـد ،تحجيـق :عمـي بـن محمـد العمـرا ،دار عـالم
الفوائد ،ج ،3د.ت.
أحمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية أبو عبـد اهلل ابـن الجـيم ،إعـبلم المـوقعين ،المحجـق :مشـيور
بن حسن آل سممان أبو عبيدة ،ج ،4د.ت.
أحمد بن محمد بن عمي المجري الفيومي ،المصباح المنير ي غريب الشرح الكبير ،المكتبة العمميـة- ،
بيروت ،ج ،1د.ت.
الشا عي أبو عبد اهلل محمد بن إدريس ،األم ،دار المعر ة – بيروت ،بدون طبعة1410 ،ىـ 1990/م.
تو يــق حســن ــرج ،النظريــة العامــة لبللت ـزام (مــع مجارنــة بــين الج ـوانين العربيــة) ،الــدار الجامعيــة ،ط،2
د.ت.
حميمــة آيــت حمــودي ،نظريــة الباعــث ــي الش ـريعة اإلســبلمية والجــانون الوضــعي ،دار الحدادــة لمطباعــة
والنشر والتوزيع ،ش.م.م ،لبنان ،بيروت ،ط1986 ،1م
حممي المميجي ،عمم النفس المعاصر ،دار النيضة العربية ،بيروت ،ط2000 ،8م.
عبد الجادر عودة ،التشريع الجنائي اإلسبلمي مجارنا بالجانون الوضعي ،دار الكتاب العربي ،بيروت،
1374ه.
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حسن بن عمي الشاذلي ،الجنايات ي الفجو اإلسبلمي ،دار الكتاب الجامعي ،ط ،2د.ت.
جمال الدين محمد بن مكرم أبو الفضل ابن منظور ،لسان العرب ،بيروت ،ط ،23ج1414 ،2ىـ.
جميل صميباً ،المعجم الفمسفي ،الشركة العالمية لمكتاب ،بيروت ،ج1414 ،1ىـ1994-م.
جمال الـدين محمـد محمـود ،سـبب االلتـزام وشـرعيتو ـي الفجـو اإلسـبلمي ،دار النيضـة العربيـة ،الجـاىرة،
1969م.
جميل الشرقاوي ،نظرية بطبلن التصرف الجانوني ،دار النيضة العربية ،الجاىرة ،ط1956 ،1م.
راغب األصفياني ،مفردات ألفاظ الجرآن الكريم ،دار الجاسم ،بيروت ،ط1418 ،2ه.
زيــن الــدين أبــو عبــد اهلل محمــد بــن أبــي بكــر ال ـرازي ،مختــار الصــحاح ،المحجــق :يوســف الشــيخ محمــد،
المكتبة العصرية – الدار النموذجية ،بيروت ،ط ،5د.ت.
سميمان محمد الطحاوي ،نظريـة التعسـف ـي اسـتخدام السـمطة (االنحـراف بالسـمطة) د ارسـة مجارنـة ،دار
الفكر العربي ،ط1966 ،2م.
شـيخ اإلســبلم احمــد بــن عبــد الحمــيم ابــن تيميــة ،بيــان الــدليل عمــى بطــبلن التحميــل ،تحجيــق :حمــدي عبــد
المجيد السمفي ،المكتب اإلسبلمي ،بيروت ،ط1418 ،1ه.
شــياب الــدين أبــو العب ــاس أحمــد ابــن إدري ــس الج ار ــي ،الفــروق ،المحجــق :عم ــر حس ـن الجيــام ،مؤسس ــة
الرسالة ناشرون ،ط1424 ،1ىـ 2003-م.
شياب الدين أحمد بن إدريس الج ار ي ،الذخيرة ،تحجيق :محمد حجي ،دار الغرب اإلسبلمي ،ط ،1ج،1
1994ه.
شياب الدين احمد بن إدريس الج ار ـي ،األمنيـة ـي إدراك النيـة ،تحجيـق :مسـاعد بـن قاسـم الفـالح ،مكتبـة
الحرمين ،الرياض ،ط1988 ،1م.
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شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن محمد المغربي ،مواىب الجميل ي شرح مختصر خميل ،دار الفكر،
ط ،3ج1412 ،8ىـ 1992-م.
صبحي المحمصاني ،الموجبات والعجد ،ج ،2دار العمم لممبليين ،بيروت1972 ،م.
صبلح عمي إبراىيم ،السبب والمجابل وأدره ي العجود ،رسالة ماجستير ،كمية الجانون ،جامعة الخرطـوم،
2002م.
عدمان بن عمي الزيمعي خر الدين – أحمد الشمبي ،تبيـين الحجـائق شـرح كنـز الـدقائق وبيامشـو حاشـية
الشمبي – المطبعة األميرية الكبرى ،ط ،1ج1314 ،5ىـ.
عــبلء الــدين الكاســاني ،بــدائع الصــنائع ــي ترتيــب الش ـرائع ،دار الكتــب العمميــة ،بيــروت :لبنــان ،ج،4
1424ىـ2003 ،م.
عمي ابن أبي بكر عبد الجميـل المرغينـاني ،اليدايـة ـي شـرح بدايـة المبتـدي ،دار إحيـاء التـراث العربـي،
بيروت – لبنان ،ج  ،4د.ت
عدمــان التكــروري ،احمــد الســويطي ،مصــادر االلت ـزام (مصــادر الحــق الشخصــي) ،المكتبــة األكــاديمي،
مسطين ،ط2016 ،1م.
عبــد الــرحمن الســعدي ،الجواعــد واألصــول الجامعــة والفــروق والتجاســيم البديعــة النا عــة ،تحجيــق خالــد بــن
عمي بن محمد المشيجخ ،بدون طبعو ،د.ت.
عبد الحي حجازي ،النظرية العامة لبللتزام ،دار الكتب ،الجاىرة ،ج1958 ،2م.
عبد الحي حجازي ،النظرية العامة لبللتزام ،مكتبة عبد اهلل وىبو بدون طبعو ،ج ،1د.ت.
عبــد الـرازق الســنيوري ،الوســيط ــي شــرح الجــانون المــدني الجديــد ،منشــورات الحمبــي الحجوقيــة ،بيــروت،
لبنان ،ط1998 ،3م.
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عبــد ال ـرازق الســنيوري ،مصــادر الحــق ــي الفجــو اإلســبلمي (د ارســة مجارنــة بالفجــو الغربــي) ،منشــورات
الحمبي الحجوقية ،بيروت ،لبنان ،ط ،8ج1999 ،4م.
عبد الرحمن إبراىيم الكيبلني ،قواعد المجاصد عند اإلمام الشاطبي (عرضاً ودراسة وتحميبلً) دار الفكر،
سوريا ،ط1421 ،1ىـ2000 /م.
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبمي ،الجواعد ي الفجو اإلسبلمي ،بدون طبعة ،د.ت.
عبد الرحمن بن معمر السنوسي ،اعتبار المآالت وم ارعـاة نتـائج التصـر ات ،دار ابـن الجـوزي ،المممكـة
العربية السعودية ،ط1424 ،1ىـ.
عبد الرزاق السنيوري :نظرية العجد ،دار الفكر ،بيروت ،د.ت.
عبــد الوىــاب حومــد ،شــرح قــانون الجـزاء الكــويتي ،الجســم العــام ،103/مطبوعــات جامعــة الكويــت ،ط،2
1975م.
عدمان بن عمي الزيالعي خر الدين ،تبيين الحجائق شرح كنز الدقائق وبيامشو حاشية ،الطبعة األميرية
الكبرى ،ج1314 ،2ىـ.
عمي الخفيف ،التصرف االنفرادي واإلرادة المنفردة بحث مجارن ،دار الفكر العربي1430 ،ىـ2009/م.
عمي حسن عبد اهلل الشر ي ،الباعث وأدره ي المسؤولية الجنائية ،الزىراء لئلعبلم العربي1406 ،ىـ.
عمــي حســن عبــد اهلل الشــر ي ،الباعــث وأد ـره ــي المســؤولية الجنائيــة "د ارســة مجارنــة " بأحكــام الش ـريعة
اإلسبلمية1986 ،م.
عمــي حيــدر ،درر الحكــام شــرح مجمــة األحكــام ،تعريــب :يمــي الحســيني ،دار الكتــب العمميــة ،بيــروت،
دون طبعة ،ج  ،1د.ت.
تحي الدريني ،الحق ومدي سمطان الدولة ي تجييـده ونظريـة التعسـف ـي اسـتعمال الحـق بـين الشـريعة
والجانون ،مطبعة جامعة دمشق ،ط1967 ،1م.
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تحي الدريني ،النظريات الفجيية ،منشورات جامعة دمشق ،ط1417 ،4ىـ1997/م.
تحــي الــدريني ،الحــق ومــدي ســمطان الدولــة ــي تجييــده ونظريــة التعســف ــي اســتعمال الحــق ،مؤسســة
الرسالة ،بيروت ،ط1404 ،3ىـ 1984/م.
محاسنة محمد ،مفيوم المحل والسبب ي نظرية العجد ،دار النيضة العربية ،الجاىرة1986 ،م.
محمد بن الطيب أبو بكر الباقبلني ،تمييد األوائل وتمخيص الدالئل ،تحجيق عماد الدين حيدر ،مؤسسة
الكتب الدجا ية ،بيروت ،ط1987 ،1م.
محمد عمي عبده ،نظرية السبب ي الجانون المدني ،منشورات الحمبي ،بيروت ،ط2004 ،1م.
محمــد محيــي الــدين عــوض ،الجــانون الجنــائي مبادئــو األساســية ونظرياتــو العامــة د ارســة مجارنــة ،مطبعــة
جامعة الجاىرة والكتاب الجامعي ،الجاىرة1981 ،م.
محمــد مصــطفي الزحيمــي ،الــوجيز ــي أصــول الفجــو اإلســبلمي ،دار الخيــر لمطباعــة والنشــر والتوزيــع،
دمشق ،سوريا ،ط ،2ج1427 ،2ىـ 2006 /م.
مالك بن أنس ،المدونة الكبرى ،دار الكتب العممية ،بيروت ،لبنان ،ط ،1ج1415 ،3ىـ.
محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الــدين ابــن قــيم الجوزيــة ،إعــبلم المــوقعين ،دار الكتــب
العممية ،بيروت ،ط ،1ج1411 ،2ىـ 1991-م.
محمـد بــن أحمـد بــن األزىـري اليــروي ،تيـذيب المغــة ،المحجـق :محمــد عـوض ُمرعــب ،دار إحيـاء التـراث
العربي ،ط ،1ج2001 ،2م.
محمــد بــن حســين الجــادري ،تكممــة البحــر ال ارئــق شــرح كنــز الــدقائق ،تحجيــق :زكريــا ُعميـرات ،دار الكتــب
العممية ،بيروت – لبنان ،ط ،1ج1418 ،9ىـ 1997-م.
محمد بن بيادر بن عبد اهلل الزركشي بدر الدين ،البحر المحيط ي أصول الفجـو ،المحجـق :عبـد الجـادر
عبد اهلل العاني ،ط ،2ج1413 ،5ىـ1992-م.
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محمــد بــن عمــي الشــوكاني ،إرشــاد الفحــول إلــى تحجيــق الحــق مــن عمــم األصــول ،المحجــق :ســامي بــن
العربي األدري ،بدون طبعة ،د.ت.
مصادر االلتزام ،كمال عبد العزيز ،التجنين المدني ي ضوء الفجو والجضاء ،د.ت.
محمــود محمــود مصــطفي ،شــرح قــانون العجوبــات العــام ،الجســم العــام  421/ج ـرة ( ،)392دار النيضــة
العربية ،الجاىرة ،ط1983 ،1م.
محمود نجيب حسني ،شرح قانون العجوبات ،الجسم العام ،ط1977 ،4م.
الضناوي ،عالم الكتب ،بيروت،
منصور البيوتي ،كشاف الجناع عمى متن اإلقناع ،تحجيق :محمد أمين
ّ
لبنان ،ط ،1ج1417 ،2ه1997-م.
ناصــر بــن عمــي الخميفــي ،الظــروف المشــددة والمخففــة ــي عجوبــة التعزيــر ــي الفجــو اإلســبلمي ،مطبعــة
المدينة ،ط1412 ،1ه.
وحيد الدين سوار ،التعبير عن اإلرادة ،مكتبة النيضة المصرية ،الجاىرة ،ط1379 ،1ىـ 1960-م.
يوســف بــن عبــد اهلل بــن محمــد بــن عبــد البــر النمــري الجرطبــي أبــو عمــر ،الكــا ي ــي جــو أىــل المدينــة،
المحجق :محمد محمد أحمد ،ط1978 ،1م.
خامساً :الرسائل واألبحاث الجامعية
أحمد إبراىيم ،التزام التبرعات ،مجال ،مجمة الجانون واالقتصاد.
إسماعيل يوسف ،تجديم نظرية السبب ي الجانون األردني والجزائري" ،د ارسـة مجارنـة " ،رسـالة ماجسـتير
(غير منشورة) ،الجامعة األردنية ،عمان ،األردن 2008 ،م.
بكارة بوشنتوف ،نظرية الباعث وتطبيجاتيا عمـى مسـائل األحـوال الشخصـية ،رسـالة ماجسـتير ،الج ازئـر،
1433ه2014 ،م.
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عبد اهلل إبراىيم زيد الكيبلنـي ،نظريـة الباعـث وأدرىـا ـي العجـود والتصـر ات ـي الفجـو اإلسـبلمي ،رسـالة
ماجستير ،قدم ليا األستاذ الدكتور تحي الدريني ،دون تاريخ.
مصــونة الخطيــب الحســني ،الباعــث وأدـره ــي العجــود والتصــر ات ــي الفجــو اإلســبلمي ،رســالة ماجســتير
بإشراف الدكتور وىبة الزحيمي ،جامعة دمشق2003 ،م.
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سابعاً :المواقع االلكترونية
ـ ـواز ص ــالح ،أرك ــان العج ــد ،الموس ــوعة العربي ــة ،الموس ــوعة الجانوني ــة المتخصص ــة ،مت ــاح عمـ ـى الـ ـرابط
التالي،
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