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 الممخص
حيــث تــم  تناولــت ىــذه الدراســة موضــوع نظريــة الباعــث  ــي الفجــو اإلســبلمي والجــانون الوضــعي،

)دراســة  طـرح ىــذا الموضــوع لتســميط الضــوء عمــى نظريــة الباعــث  ــي الفجــو اإلســبلمي والجــانون الوضــعي

التعرف عمى التشريعات المجارنة التي اىتمـت مجارنة(، لمتعرف عمى نظرية الباعث وطبيعتيا الجانونية، و 

بنظريــة الباعــث، وا دــار المترتبــة عــن تطبيــق نظريــة الباعــث مــن حيــث تصــحيح أو إبطــال العجــد ممــا 

يســاعد  ــي إرجــاع األ ــراد الفاســدة التــي تســعى إلــى تطبيــق الفســاد عنــد معــر تيم لمــا يترتــب عــن إعمــال 

 .الباعث

اإلطــار النظــري لنظريــة  :دــة  صــول، تنــاول الفصــل األولوقــد قســمت الباحدــة الدراســة إلــى دبل

الباعــث، مدرجــة تحــت ىــذا العنــوان ســتة مباحــث، يتنــاول أوليمــا: ماىيــة الباعــث، الــذي قســم بــدوره إلــى 

دبلدــة مطالــب ليتحــدث عــن مفيــوم الباعــث لغــة واصــطبلحا كمطمــب أول،تعريــف الباعــث  ــي الشــريعة 

أمـا المبحـث الدـاني مـن ىـذا الفصـل والـذي يحمـل عنـوان ضـابط اإلسـبلمية  وعنـد الفجيـاء كمطمـب دـاٍن، 

الباعـــث،احتوى بـــدوره عمـــى مطمبـــين، تحـــدث األول: عـــن ضـــابط الباعـــث  ـــي الشـــريعة اإلســـبلمية، أمـــا 

المطمــب الدــاني  تنــاول ضــابط الباعــث  ــي الجــانون الوضــعي، أمــا المبحــث الدالــث: تحــت عنــوان ا دــار 

عمــى مطمبــين، المطمــب األول: الباعــث المشــروع، والمطمــب الدــاني: وقــد احتــوى  ،المترتبــة عمــى الباعــث

الباعــث الغيــر مشــروع، أمــا المبحــث الرابــع: تحــت عنــوان شــروط الباعــث وخصائصــو،ويحتوي مطمبــين 

األول: شروط الباعث، والداني: خصائص الباعث، أما المبحث الخامس: تحت عنـوان: أقسـام الباعـث، 

الباعـــث  ــي الشـــريعة اإلســـبلمية، والمطمـــب الدــاني: أقســـام الباعـــث  ـــي أقســـام  :ويحتــوى مطمبـــين: األول

الجــانون، أمــا المبحــث الســادس: تحــت عنــوان الجواعــد الخاصــة بضــبط الباعــث: ويحتــوي مطمبــين: األول 

 قاعدة: سد الذرائع، الداني: قاعدة المآل.
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احـــث، األول: وقـــد حمـــل الفصـــل الدـــاني عنـــوان نظريـــة الســـبب،  جةســـم ىـــو أيضـــًا إلـــى أربعـــة مب

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 

الروماني، والفرع الداني: السبب و يو  رعين األول: السبب  ي العصور األولى لمجانون  الجوانين الجديمة،

المطمب األول: السـبب  ، ي العصر العممي، أما المبحث الدالث جاء تحت عنوان: السبب  ي النظريات

 ـــي النظريـــات التجميديـــة مـــن حيـــث تعريفـــة وشـــروطو وخصائصـــو، والمطمـــب الدـــاني نظريـــة الســـبب  ـــي 

ريـة السـبب  ـي التشـريعات المجارنـة وعبلقتيـا الجوانين الحديدة، أما المبحث الرابع  جاء تحـت عنـوان: نظ

 بالباعث. 

، المبحــث األول: مبحدــينوقــد حمــل الفصــل الدالــث عنــوان: تطبيجــات نظريــة الباعــث، ويحتــوي 

تطبيجــات الباعــث  ـــي العجــود ويشــمل مطمبـــين األول اليبــة والدــاني الوصـــية، المبحــث الدــاني: تطبيجـــات 

ن األول: موقف الشريعة من الباعث  ي المعـامبلت، الدـاني: نظرية الباعث عمى المعامبلت و يو مطمبي

 وأخيرًا الخاتمة والتوصيات.موقف الجانون من الباعث  ي المعامبلت، 
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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. 
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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. 
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 ثظرية الباعن

 في الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي

 المقدمة

أســــاس نظريــــة الباعــــث، نظريــــة الســــببر ويــــؤدي الســــبب باعتبــــاره قيــــدا عمــــى اإلرادة وظيف تــــين 

ــــدين ومجاليــــا كــــل  ــــق ىــــذه الوظيفــــة المصــــمحة الفرديــــة لممتعاق ــــة العاقــــدر إذ تحج أساســــي تين ىمــــار حماي

ماية المجتمع منو وتمك الوظيفة مجاليا أوسع من األولى إذ تشمل التصر ات أما الوظيفة الدانية  يي ح

ن كــان معيارىــا ىــو الــذي يتغيــر بتغيــر الجــانون أو الحيــاة االجتماعيــة  ــي  جميــع العجــود والتصــر ات وا 

  .تجوم بيا نظرية الباعث محل الدراسة التيتمك الوظيفة  ،مجتمع معين

حساسيا من نجد من أىم ما تتسم بو الشريعة اإلسبلميةر  أنيا جمعت بين النظر إلى ظواىر األعمال وا 

ناحية، والنظـر إلـى البواعـث والمجاصـد التـي تحمـل المكمفـين عمـى الجيـام بتمـك األعمـال والتصـر ات مـن 

حـو أىـداف ناحية أخرى،  مم تكتـِف بظـاىر العمـل، بـل جمعـت مـا يجـوم بـو اإلنسـان مـن أعمـال إراديـة ن

ات وطموحـات قــد تشــغل قمبـو وعجمــو،  ـبل ييــدأ حتـى تحجيجيــا بشــكل تصــور  يرغـب  ــي تحجيجيـا  ــي شـكل

والبــد لتمــك األ عــال حتــى تصــل إلــى أىــدا يا المنشــودة مــن محركــات تــدعوا اإلنســان إلــى  عميــا  ،كامــل

 وتحجيجيا، ىذه المحركات ُتعرف باسم البواعث أو المجاصد
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وكيفية حكميا عمى  ،يير، والوظيفةوقد جمعت نظرية الباعث بين كبًل من التعريف، والشروط، والمعا

كبًل 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  

وبين قصد الُمشرع من  ،ده  ي العمل وامتدال التكميفبين قص ،كل مناقضة من جانب المكمف

نظرية الباعث" وضابط ذلك " التشريعر حتى يكون عمل المكمف  ممدبًل صورة صادقة لكل ما يعممو،

ومجاصده وغاياتو  ،ىو بجاء اإلسبلم  ي أحكامو ،ووظيفتيا األساسية  التي تربط كا ة أشكال التشريع

  ي الوجود البشري.

العمماء عمى أن النية الباعدة عمى الجيام بالعمل تختمف عن قيامو بالعمل لجول الرسول وال يختمف 

نما لكل امرئ ما نوى  من كانت ىجرتو إلى اهلل ورسولو اهلل عميو وسمم: " صمى إنما األعمال بالنيات وا 

، (1)"ىاجر إليو  يجرتو إلى اهلل ورسولو ومن كانت ىجرتو لدنيا يصيبيا أو امرأة ينكحيا  يجرتو إلى ما

لزوجيا أدم، وان نوى استدامة النكاح  وكان باعدو تحميل المطمجة دبلدا التأقيت  من عجد عمى امرأة ناويا

وعفاف النفس أديب، ىذا من حيث ترتب الدواب والعجاب  ي الحياة ا خرة، وينطبق ذلك عمى كا ة 

 .األمور

جب أال تكون ىذه المجارنة و ق صياغة ي روعند عرض نظرية ىل يكون  ي التشريعات المجارنة

النظرية  جط، نظرًا الختبلف طبيعة كل تشريعر  كل تشريع يختمف عن ا خر  إنيا تختمف باختبلف 

لممجارنة ويكون نفسو  ي الشرائع  يصمحلذا البد من البحث عمى أساس واحد  ،البيئات والمجتمعات

 كميا.

                                                           
(1)

، كزبة االًٚبٌ، ثبة ثذء انٕؽٙ، صذٛخ انجخبس٘يؾًذ ثٍ اعًبػٛم ثٍ اثشاْٛى ثٍ انًغٛشح انجخبس٘ اثٕ ػجذ هللا،  

 ْـ، ؽغت رشلٛى فزؼ انجبس٘.1407و، 1987، داس انشؼت، انمبْشح، 1ش سلى: ، ؽذ2ٚ، ص 1غ
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 ي التصر ات والعجود؟ وىل يكون لؤلحكام الصادرة نحو  لمنية الباعدة أدر ىل يكونلكن قد نتساءل 

التصر ات والعجود نتيجة، )ظاىر الجول( أي اإلرادة الظاىرة، الذي أنشأىا دون االلتفات إلى النية 

 أم يكون األساس ىو النية الباطنة والجصد الخفي؟ ؟الباعدة إزاء ىذا التصرف أو العجد

 ي العمل داخبًل  يو ال ينفصل عن النية الظاىرة أم ال؟  يكون  وبالتالي ىل يعد الباعث ُركنا ىاماً 

الفعل بدون الباعث مستو يًا لكل عناصر وجوده المكونة لو ويصبح الباعث  ي تمك الحالة ظاىرة 

 منفصمة ليس ليا أي قيمة.

جانون الفجو اإلسبلمي وال و ي سياق ذلكر تتناول الباحدة  ي ىذه الرسالة طرحر "نظرية الباعث  ي

 ".الوضعي

 أىمية الدراسة

  :تبرز أىمية الدراسة من ناحيتين

 األىمية النظرية 

تكمن أىمية ىذه الدراسـة مـن الناحيـة النظريـة  ـي كونيـا متعمجـة بنظريـة الباعـث عمـى الصـعيد الجـانوني 

دـره  ـي والشرعي، ممـا يـؤدي إلـى تنـاول الباحدـة لنظريـة الباعـث  يمـا يتعمـق بـالعجود والتصـر ات وبيـان أ

 كبًل من الفجو اإلسبلمي والجانون الوضعي.

 األىمية العممية 

تاريخيـًا لمعديـد مـن التشـريعات المجارنـة ة العمميـة: أنيـا قـد تكـون مصـدرًا تكمن أىمية الباعـث مـن الناحيـ

إلــى أن تجمعيــا ســمات عامــة تــدل عمــى أن مصــدرىا واحــد، لكــن تختمــف  يمــا بينيــا،  ــتكمن األىميــة 

ذه الدراســةر  ــي البحــث عــن مصــدر واحــد يكــون أساســا لكا ــة التشــريعات المجارنــة ألتــي العمميــة  ــي ىــ

 .اىتمت بنظرية الباعث
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 أىداف الدراسة 

  :تيدف ىذه الدراسة إلى ا تي

 .التعرف عمى نظرية الباعث وطبيعتيا الجانونية :أوالً 

 .دانيًا: التعرف عمى التشريعات المجارنة ألتي اىتمت بنظرية الباعث

دالدــًا: بيــان شــمولية الفجــو اإلســبلمي لكــل الجوانــب المتعمجــة بنظريــة الباعــث،  يــو لــيس مجتصــرًا عمــى  

 جانب واحد، وغير مجتصر عمى اإلرادة الظاىرة بل اىتم أيضًا بالبحث  ي النية والجصد.

يسـاعد  رابعًا: توضيح ا دار المترتبة عمى تطبيق نظرية الباعث من حيث تصحيح أو إبطال العجد مما

  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:    

م، 2003رســــالة ماجســــتير،  لمصــــونة الخطيــــب الحســــني،اعــــث وأدــــره  ــــي العجــــود والتصــــر ات )الب .1

الجامعة األردنية( إال أن ىذه الدراسة كانت  ي أدر الباعث  ي العجـود والتصـر ات ولـم تتطـرق إلـى 

 نظرية الباعث ما بين الفجو والجانون.

)لؤلسـتاذ عبـد اهلل الكيبلنـي، رسـالة  نظرية الباعث وأدرىا  ي العجود والتصر ات  ـي الفجـو اإلسـبلمي .2

م، ولكن ىذه الدراسة كسابجتيا كانت  ي أدر الباعث  ي 1989معة األردنية سنة ماجستير  ي الجا

 العجود والتصر ات ولم تجارن نظرية الباعث ما بين الفجو اإلسبلمي والجانون الوضعي.

)نظريـــة الباعــث  ــي الفجـــو  وقــد اســتفدت مــن ىـــذه الدراســات الســابجة، إال أن مـــا يميــز ىــذه الدراســة

لوضـــعي( أنيـــا دراســـة مجارنـــة مـــا بـــين الشـــريعة اإلســـبلمية والجـــانون ومـــا بـــين اإلســـبلمي والجـــانون ا

 التشريعات التي اىتمت بالباعث.
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 منيجية الدراسة

دبات  رضياتو، اتبعت الباحدة منيجا يعتمد عمى التكامل بـين دبلدـة  لموصول ألىداف البحث وا 

 محاور وىي: 

 المحور األول: المنيج االستقرائي 

النظريــة التــي تخــص مجــال الدراســة عــن مفيــوم الباعــث  ــي كــبًل مــن الجــانون وتشــمل الدراســة 

 الوضعي والفجو اإلسبلمي إضا ة إلى بيان مفيوم السبب والنظريات التجميدية والحديدة  يو.

 الوصفي  المحور الثاني: المنيج

اعاتيــا عنــد يشــمل الجواعــد الخاصــة بنظريــة الباعــث مــن خــبلل دراســة وتحميــل تمــك الجواعــد التــي تــم مر 

 ضبط نظرية الباعث.

 المحور الثالث: المنيج المقارن 

 بيان نظرية الباعث ومجارنتيا ما بين الشريعة والجانون والتشريعات التي اىتمت بالباعث.

 

 إشكالية الدراسة

نرى أن اهلل يحاسب الشخص عمى نيتو سواء كانت حـبلل أم  " ي حديث "إنما األعمال بالنيات

عند الحديث عن النية نـرى بـأن المجصـود بيـا ىـو الباعـث كونيـا ليـا أىميـة  ـي الكشـف  وبالتالي ،حرام

 .عن ماتخفيو النفوس، سواء كانت حسنة أم سيئة

وعمـــى أدـــر ذلـــك نجـــد أن نظريـــة الباعـــث باعتبارىـــا أحـــد أكدـــر النظريـــات الجانونيـــة تطبيجـــًا  ـــي المجـــال 

يجيا  يما يعرض عميو وذلك عبـر تجسـيد نظريـة العممي، بل ىي النظرية التي الينجطع الجضاء عن تطب

 الباعث  ي العجود والتصر ات و ي جميع مناحي الحياة.
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وبالتالي تكون دراسة الباعث ىي من أشد الدراسات صعوبة، ألنيا تخوض  ـي أعمـاق الـنفس البشـرية، 

 والصعوبة العممية لدور الباعث من الوجية الجنائية.

 التساؤالت عمى النحو ا تي:  وىكذا تدير الدراسة العديد من

 ؟أواًل: ما ىو الباعث وشروطو وخصائصو

 ؟دانيًا: ما ضابط الباعث من ناحية كبًل من الجانونية والشريعة اإلسبلمية 

 ؟دالدًا: ماالجواعد الخاصة بضبط الباعث 

 ؟سبلميرابعًا: ما موقف الجانون من نظرية الباعث بالمجارنة مع التشريعات األخرى والفجو اإل 

 ؟خامسًا: ما الفرق بين نظرية السبب والباعث

 ؟سادسًا: ما التطبيجات العممية لنظرية الباعث

 ىذه الدراسة من خبلل دبلدة  صول وخاتمو عمى النحو التالي:  التساؤالت  يوسيتم اإلجابة عمى ىذه 

 الفصل األول: تناول اإلطار المنيجي لمدراسة من خالل المقدمة

 اإلطار النظري لنظرية الباعث )ويشمل ستة مباحث( الفصل األول:

 )ويشمل أربعة مطالب( المبحث األول: تعريف الباعث

 واالصطبلح تعريف الباعث  ي المغة المطمب األول: 

 المطمب الداني: الفرق بين الباعث والنية والجصد

 : تعريف الباعث  ي الشريعة اإلسبلميةلثالمطمب الدا

 باعث عند الفجياء الفرع األول: تعريف ال

 )ويشمل  رعان( تعريف الباعث  ي الجانون: رابعالمطمب ال

 الفرع األول: الباعث عند عمماء الجانون الجنائي 

 الباعث عند عمماء الجانون المدني  الفرع الداني:
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 المطمب الخامس: التعريف المختار لمباعث 

 ضابط الباعث )ويشمل مطمبان(المبحث الثاني: 

 اني: ضابط الباعث  ي الشريعة اإلسبلمية المطمب الد

 المطمب الداني: ضابط الباعث  ي الجانون 

 (مطمبين)ويشمل  اآلثار المترتبة عمى الباعث الثالثالمبحث 

 المطمب األول: الباعث المشروع 

 المطمب الرابع: الباعث غير المشروع 

 )ويشمل مطمبان( شروط الباعث وخصائصو المبحث الرابع:

 الخامس: شروط الباعث المطمب 

 المطمب الداني: خصائص الباعث 

 المبحث الخامس: أقسام الباعث )ويشمل مطمبان(

 أقسام الباعث  ي الشريعة اإلسبلمية  المطمب الداني:

 أقسام الباعث  ي الجانون  المطمب الداني:

 القواعد الخاصة بضبط الباعث )ويشمل مطمبان( :السادسالمبحث 

 عدة سد الذرائع المطمب األول: قا

 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 
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 بلميتعريف السبب  ي الفجو اإلس المطمب الداني:

 تعريف السبب في القانون )وفيو مطمب وفيو فرعين( المبحث الثاني:

 نظرية السبب  ي الجوانين الجديمة  المطمب األول:

 السبب  ي العصور األولى لمجانون الروماني  الفرع األول:

 السبب  ي العصر العممي  الفرع الدالث:

 المبحث الثالث: السبب في النظريات )وفيو مطمبين(

 ب األول: النظرية التجميدية   المطم

 الفرع األول: تعريف السبب  ي النظرية التجميدية 

 خصائص السبب  ي النظرية التجميدية  الفرع الدالث:

 الفرع الدالث: شروط السبب  ي النظرية التجميدية 

 الفرع الرابع: نجد النظرية التجميدية  ي السبب 

 الحديدة  المطمب الداني: نظرية السبب  ي الجوانين

 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 

 الوصية المطمب الداني:

 طبيقات نظرية الباعث عمى المعامالت )وفيو مطمبين(تالثاني:  المبحث

 المطمب الداني:وقف الشريعة من الباعث  ي المعامبلت 
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 المطمب الداني: موقف الجانون من الباعث  ي المعامبلت 

 الخاتمة: تشمل النتائج التي تم التوصل إلييا 

 قائمة المراجع 

 الفيرس 
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 الفصل األول

 باعثاإلطار النظري لنظرية ال

تصــرف نحــو ال لجـانونا  الــدا ع الباعـث يتعــدد ِبنــاءًا عمـى الســبب  ر،اإلرادةالباعــث عــن  يختمـف

نظرًا ألن الباعث ىو الحا ز الذي ُيشجع ويد ع إرادة الفرد لمجيام بعمـل معـين بيـدف الوصـول  الجانونير

مـن خـبلل أداة  نفسي يتجو نحو تحجيق ىـدف معـين  يي سموكإلى أغراض ُمعينة عمى عكس اإلرادةر 

..السيما إذا كان الغرض غير مشروع أي  ي شكل نتيجة غير قانونية كانـت اإلرادة نحوىـا  عـٌل معينة.

 .(1)الجانونُيحددُه 

نفس الوقت يكون دا عيا  االجتماعية و يالناحية  األشكال من اإلرادة البد أن تكون موجودة  ي كا ة  

 .(2)أجموِ ليكون لدييا ىدف تتحرك من  الباعثر

 تعريف الباعث األول:المبحث 

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 

نمـا ىـذه التسـمية معاصـرة، لـم تكـن معرو ـة  ـي الدالث من ىذا المبحث، كما أنيم لـم يسـموىا  نظريـة، وا 

 الجدم، و يما يمي مفيوميا.

 واالصطالحتعريف الباعث في المغة  األول:المطمب 

 .(3)عمى عمموِ  غبوُ ورَ  عدو عمى الشيء أي أدارهُ ُيجال بً  وتوجييو،إدارة الشيء 

  

 ويأتي الباعث  ي لغة العرب بمعاني متعددة منيا مايمي: 
                                                           

(1)
 .633و ص1977، 4، انمغى انؼبو، غ، ششح لبٌَٕ انؼمٕثبديؾًٕد َغٛت ؽغُٙ 

 ( 2)
Jusserand Louis: Les mobiles dams' les acts juridique paris.1980. 

(3)
 .132ِ، ص 1418، 2اس انمبعى، ثٛشٔد، غ، ديفشداد أنفبظ انمشآٌ انكشٚىساغت األصفٓبَٙ،  



2 
 

قـول اهلل  ىىـذا المعنـ، ومـن (1)أرسمو مـع غيـره بو:وبعث  أرسمو،يجول العربر  بعدو بعدًار أي  سال:اإلر 

 .(2){ًَلَقَدْ تَعَثنا يف كُلِّ أُمحٍ زَّسٌُالً} :تعالى

ثُمم َّ تَعَثنمماك  مممه تعممد مممٌ       } :تحجيجــاً لجــول اهلل تعــالى :(3)إحيــاء اهلل المــوتى ونشــرىم مــن قبــورىم

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

 .: أدرتُو  داريجول العرب: ُبعدت البعير  انبعث أي :(5)اإلثارة  والتيييج

ومنو قـول عائشـة رضـي اهلل  ، ّك رباطيا  أرسميا، أو كانت باركة  ياجيا ،دتأدارىا  انبع :وبعث الناقة

 .ر آدرناه  جام وانبعثى، بمعن(6)تحتو"  بعدنا البعير  إذا العجد" :عنيا

: )الـــدا ع الـــذي يحـــرك إرادة المنشـــ  لمتصـــرف إلـــى تحجيـــق غـــرض غيـــر فـــي االصـــطالحالباعـــث أمـــا 

 .عمموِ  ى الباعث ىو مدير خارجي يد ع الفرد لمجيام بسموك إرادي أو يحدو عم. (7)مباشر(

ظروف  يبلءمتعديل سموكو وتكيفو لما  ىوتحث معظم الجوانين وبشكل خاص الجوانين الجنائية الفرد عم

 .(8)المجتمع  من خبلل البواعث

مـن المغـة واالصـطبلحر إذ ىـو إدـارة خارجيـة تـد ع   ـي كـبلً ر بأن مفيوم الباعث واحـد وأستنتج مما سبق

 الفرد نحو أداء سموك معين.

  :ةا تيمن خصائصو 
                                                           

(1)
انًؾمك: ٕٚعف انشٛخ  )ثبة انجبء، ثََؼضَّ ثَؼضب( ،يختبس انصذبحصٍٚ انذٍٚ أثٕ ػجذ هللا يؾًذ ثٍ أثٙ ثكش انشاص٘،  

 .327، ص 5انذاس انًُٕرعٛخ، ثٛشٔد، غ –يؾًذ، انًكزجخ انؼصشٚخ 
(2)

 .36، آٚخ:سٕسح انُذمانمشآٌ انكشٚى،  
(3)

، 1، انًؾمك: يؾًذ ػٕض ُيشػت، داس اؽٛبء انزشاس انؼشثٙ، غتٓزٚت انهغخأؽًذ ثٍ األصْش٘ انٓشٔ٘،  يؾًذ ثٍ 

 .335، ص 2و، ط2001
(4)

 .56، آٚخ:سٕسح انجمشحانمشآٌ انكشٚى،  
(5)

. 117، ص2ْـ، ط1414، 23، ثٛشٔد، غنسبٌ انؼشةعًبل انذٍٚ يؾًذ ثٍ يكشو أثٕ انفعم اثٍ يُظٕس،  

(2/117.) 
(6)

 .3469 كتبة فضبئم انصذبثخ،ؼ انجخبس٘، انؾذٚش، صؾٛ 
(7)

 .207و، ص 1977، 2، يئعغخ انشعبنخ، ثٛشٔد غ َظشٚخ انتؼسف فٙ استؼًبل انذكفزؾٙ انذسُٚٙ،  
(8)

، يجبدئّ األعبعٛخ َٔظشٚبرّ انؼبيخ، دساعخ يمبسَخ، يطجؼخ عبيؼخ انمبْشح انمبٌَٕ انجُبئٙيؾًذ يؾٛٙ انذٍٚ،  

 و.1981نمبْشح، ٔانكزبة انغبيؼٙ، ا
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 .يختمف من شخص  خر ر بمعنيذاتي .1

 .ق العجدخارجير بمعني أنو خارج نطا .2

 

 المطمب الثاني: الفرق بين الباعث والنية والقصد

بيــا الباعــث  ــي بعــض  وأرادواالفجيــاء المســممين اســتعمموا بعــض المصــطمحات كالنيــة والجصــد، 

مؤلفاتيم، مما يوحي بأنيا مصطمحات متراد ة، ولكن عند التدقيق يظيـر بينيـا بعـض الفـروق، وىـذا مـا 

 سأبينو  يما يمي: 

 : النيةالفرع األول

 .(2)ليوإ وعزمَ  دهُ صَ : قَ ةً يَ نِ  يوِ نوِ ، ونوى الش  يَ (1)زمتُ أي: عَ  ويتُ مأخوذة من نَ : النية لغةً 

النيــة اصــطبلحا: وردت الكديــر مــن تعريفــات لمعممــاء لمنيــة اصــطبلحا وجــاءت مطابجــة لممعنــى المغــوي، 

 .(3)(بو ما يريده بفعموبجم اإلنسانقصد الجرا ي، حيث عر يا: ) اإلمامومن ىذه التعاريف تعريف 

حامـد الغزالـي  أبـو اإلسـبلموالجصد، مدـل حجـة  لئلرادةكما أن ىناك من العمماء من اعتبر النية مطابجة 

النية عبارة عن الصـفة المتوسـطة عنى نفسو، دم عرف النية بأنيا: )حيث اعتبرىا مصطمحات تؤدي الم

مــا ــي الحــال  إمــامــا ىــو موا ــق لمغــرض  إلــىوانبعادــات الــنفس بحكــم الرغبــة والميــل  اإلرادةوىــي   ــي  وا 

 .(4)المال(

                                                           
(1)

ُٚذ،ََِٛدخ( انًؼجمى انٕسمٛظاثشاْٛى يصطفٗ، اؽًذ انضٚبد، ؽبيذ ػجذ انمبدس، ٔيؾًدذ انُغدبس،   َٕ ََ ،ٖ َٕ ، )ثدبة انُدٌٕ، ََد

 .965و، ص 1399، ػبو 2رؾمٛك: يغًغ انهغخ انؼشثٛخ، داس انذػٕح، ط
(2)

، ص 5و، ط1979سٌٔ، داس انفكدش، ػدبو ، رؾمٛدك: ػجدذ انغدمو يؾًدذ ْدبيؼجى يمبٚٛس انهغمخأثٕ انؾغٍٛ ثٍ فبسط،  

366. 
(3)

، 1و،ط1994، ػدبو 1رؾمٛك: يؾًذ ؽغٙ، داس انغشة اإلعدميٙ، غ انزخٛشح،شٓبة انذٍٚ أؽًذ ثٍ ادسٚظ انمشافٙ،  

 .240ص 
(4)

ٔثٓبيشّ: انًغُٙ ػٍ ؽًم األعفبس فٙ رخشٚظ يب فدٙ األؽٛدبء يدٍ أرجدبس ألثدٙ  إدٛبء ػهٕو انذٍٚ، أثٕ ؽبيذ انغضانٙ، 

 .309،ص4نفعم ػجذ انشؽٛى انؼشالٙ، داس انفكش، طا
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بعـض مـا يجبمـو ال بـنفس  إلـىالفعـل  بإمالـةتتعمـق  إرادة)ىـي  :بجولـو اخـركما عر يا الجرا ي  ـي تعريـف 

 .(1)(مة لمفعل من جية األحكام الشرعيةالخاصة الممي اإلرادةىي ( دم عر يا وقال: )الفعل من حيث ىو

 .اإلنسانت ممكن الجول بأن النية ىي: عمل قمبي يسبق أي تصرف يجوم بو من خبلل ىذه التعريفا

وان كان العمماء قـد اسـتعمموىا مراد ـة لمباعـث  ـي الكديـر مـن المواضـع، وخاصـة مـن الناحيـة  إذا النية 

الباعـث حسـب  أنتختمف عن الباعـث مـن حيـث التعريـف المغـوي واالصـطبلحي، كمـا  انيا إال المغوية،

لسابجة ىو المحرك لمنية،  يـذه األخيـرة ىـي ميـل الـنفس وتوجيييـا نحـو العمـل، والباعـث ىـو التعريفات ا

ما يستعمل  ـي العجـود، والمـراد بالباعـث موضـوع البحـث  أكدرالباعث  أنالدا ع المدير ليذا الميل، كما 

مــايصــح  إمــالحــق بالعجــد  إذاغيــر مشــروع، وبالتــالي  أوىــو الباعــث ســواء كــان مشــروعا  مــا يفســد وا   وا 

كانــت  إذاوىـي المحـددة لـو  اإلنسـانتصــرف مـن تصـر ات  أييبطـل، عمـى عكـس النيـة  ـبل يخمـو منيـا 

 بيا غيره،  تكون صحيحة كما قد تكون  اسدة. أشرك أوة هلل وحده صخال
 

 الفرع الثاني: القصد

تيـان مّ : اعتمـاد واألوالجصـدُ  ،(2)الطريـق اسـتجامةتعريف الجصـد: الجصـد لغـة:  : هُ صـدَ قَ  صـدتُ قَ الشـ ، وَ  وا 

 .(3)والتجتير سرافِ  راط وىو ما بين اإلاإل  ي الش : خبلفُ  ، والجصدُ حوهُ ت نَ حو نَ 
 

الجصـد تعـاريف مختمفـة عنـد  آخـروناصطبلحا: عرف الكدير من العمماء النية بأنيا الجصد، كما عـرف 

 تطرقيم لمتفرقة بينو وبين النية ومن ىذه التعاريف:

ذا جـط،  إيجـادهالفعـل  ـي حـال  إرادة( بأنو: )رحمو اهلل) ا ير الجتعريف   ،قصـدا بأوقـات لـم يسـمَ  تجدمنـو وا 

  .(1)غدا( أزورك أنتجول: قصدت  أنترى انو ال يصح  أال

                                                           
(1)

، رؾمٛدك: يغدبػذ ثدٍ لبعدى انفدبنؼ، يكزجدخ انؾدشيٍٛ، األيُٛمخ فمٙ إدسان انُٛمخشٓبة اندذٍٚ اؽًدذ ثدٍ ادسٚدظ انمشافدٙ،  

 .119و، ص 1988، ػبو 1انشٚبض، غ
(2)

 .185، )ثبة انمبف، لََصَذ، لَصذاَ(، ص ، يشجغ سبثكاثشاْٛى يصطفٗ ٔاؽًذ انضٚبد 
(3)

 .204، ص يشجغ سبثك ،أثٕ انؾغٍٛ ثٍ فبسط 
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رحمــو اهلل( بــين النيــة والجصــد، كمــا ضــرب مدــاال يوضــح  يــو ىــذا الفــرق، وبيــذا التعريــف  ــرق الجرا ــي )

 أداء أونفـبل  أو رضـا  أوقصدنا لكون ذلك الفعـل قربـة حيث قال:  رق بين قصدنا لفعل الصبلة، وبين 

، وان كــان قــد اعتبــر النيــة بأنيــا أيضــارحمــو اهلل( بــين النيــة والجصــد وقــد  ــرق ابــن الجــيم ). (2)قضــاء أو

 الجصد،  ذكر بينيما  رقين: 

 يمكـن أن بفعمو نفسو،  ـبل الإالجصد معمق بفعل الفاعل نفسو وبفعل غيره، والنية ال تتعمق  أنحدىما: أ

 ينوي الرجل  عل غيره.

مــا يجــدر عميــو  اإلنســانالنيــة،  ينـوي  وأمــابفعــل مجـدور يجصــده الفاعــل،  إالالجصــد ال يكــون  أندانييمـا: 

ال يتعمجـان   إنيمـا، واإلرادةوما يعجز عنو،  النية تتعمـق بالمجـدور عنـو والمعجـوز عنـو، بخـبلف الجصـد 

 .(3)رهبالمعجوز عنو ال من  عمو وال من  عل غي

نفـــس المعنــى عمـــى  أطمجــواالعممـــاء  أنويمكــن الجــول أن بـــين الباعــث والجصـــد اختبل ــا عمـــى الــرغم مــن 

 أوالجصـد ىـو العـزم عمـى  عـل  أنالمصطمحين، حيث يختمفان  ي المعنـى المغـوي واالصـطبلحي، كمـا 

م، مرحمتــان مــن ، ومدمــو كــذلك النيــة والعــز اإلرادةمعــين،  الجصــد بيــذا ىــو مرحمــة مــن مراحــل  يءشــ إرادة

مراحميما، بخبلف الباعث،  مدبل: شخص يفكر  ي أن يتزوج،  يذه نية، دـم يخطـب امـرأة،  يـذا قصـد، 

غايـة  ألجـل، ولكـن قـد يكـون ىـذا الـزواج اإلرادةوىـذه مراحـل   يجري الترتيبات البلزمة لمزواج  يـذا عـزم

 .(4)ه المراحللزوجيا،  يذا ىو الباعث وىو خارج عن ىذ المرأةخفية كتحميل ىذه 

                                                                                                                                                                                
(1)

 .121ص   ،يشجغ سبثكانمشافٙ،  
(2)

 .119ص ،يشجغ سبثكانمشافٙ،  
(3)

، 3، رؾمٛك: ػهٙ ثٍ يؾًذ انؼًشا، داس ػبنى انفٕائذ، طثذائغ انفٕائذأؽًذ ثٍ أثٙ ثكش ثٍ إٔٚة اثٍ لٛى انغٕصٚخ،  

1143. 
(4)

و، 2003، دساعخ يبعغزٛش، أثشِ فٙ انؼمٕد ٔانتصشفبد فٙ انفمّ اإلساليٙانجبػث ٔيصَٕخ انخطٛت انؾغُٙ،  

 ديشك.
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النيـة  أنكمـا .ييمـانكشف عن الباعـث  أنيمكن  نكشف عن النية والجصد، ولكن ال أنوبالباعث يمكن 

 .(1)رخشخص أل ن، ومرختتعدد من تصرف ألالبواعث  جد  ا، أمحدة وغير متعددةوالجصد وا

 

 : تعريف الباعث في الشريعة اإلسالميةالمطمب الثالث

 ػُذ انفمٓبءتؼشٚف انجبػث 

و الســبب كمــا يســميو عممــاء الجــانون،  ــبل عبــرة عنــدىا أعــن الباعــث،  ســبلميةعممــاء الشــريعة اإل تحــدث

ذا إو أذا كــان الجصــد منــو غيــر مشــروع، إبالســموك والخمــق كمــا  "ذا كــان مخــبلإبظــاىر العمــل وصــورتو 

ال تخـرج  ـي  رادة حتـىاإلضـرار بـالغير،  جعمـت مـن الباعـث رقيبـا وقيـدا عمـى لـى اإلإكانت النية تتجـو 

بطال التصـرف  ـي حـال كـون الباعـث عميـو غيـر إتصر اتيا عن تحجيق مجاصد الشرع، ومؤيد ذلك ىو 

  ي دوب مادي من التصر ات. مشروع، وكان ىذا الباعث متبدياً 

نمـا  باسـمو،دون تسـميتو  الـدين،"أعـبلم المـوقعين"ر أنـو أصـل مـن أصـول  الجيم الباعـث  ـيعرف ابن  وا 

 .(2)"بع ليا يصح بصحتيا ويفسد بفسادىاوىو تا قوامو،" النية روح العمل ولو جال: تحت اسم النية 

الدا ع الذي يحرك ث، حيث عر و  تحي الدريني بأنو )أما بالنسبة إلى تعريف الفجياء المعاصرون لمباع

. بمعنى أن الباعث أمر خارجي يد ع المكمف (3)إرادة المنش  لمتصرف إلى تحجيق غرض غير مباشر(

 أو الجيام بعمل ما،  جد يكون الباعث مشروعا"، وقد يكون غير مشروعا". إراديعمى الجيام بسموك 

 

 

                                                           
(1)

و، 1986داس انؾذاصخ، ثٛشٔد، ػبو َظشٚخ انجبػث فٙ انششٚؼخ اإلساليٛخ ٔانمبٌَٕ انٕضؼٙ،ؽهًٛخ اٚذ ؽًٕد٘،  

 .14، ص1غ
(2)

، 1، داس انكزت انؼهًٛخ، ثٛشٔد، غٍٛأػالو انًٕلؼيؾًذ ثٍ أثٙ ثكش ثٍ إٔٚة ثٍ عؼذ شًظ انذٍٚ اثٍ لٛى انغٕص٘،  

 .91:92، ص 2و، ط1991-ْـ 1411
(3)

، يئعغخ انشعبنخ، انذك ٔيذٖ سهطبٌ انذٔنخ فٙ تمٛٛذِ َٔظشٚخ انتؼسف فٙ استؼًبل انذكفزؾٙ انذسُٚٙ،  

 .433و، ص1984ْـ /1404، 3ثٛشٔد، غ
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 : تعريف الباعث في القانون الوضعيالمطمب الرابع

عممــاء الجــانون المــدني إال  و، ولــم يتناولــث مــن حيــث تعمجــو بالجــانون الجنــائيعــرف عممــاء الجــانون الباعــ

لمغموض الذي يحيط بفكرة  إال، وما ذلك الوضعية التي تيتم بتحديد معناه، وأيضًا األنظمة بشكل بسيط

الباعـث ذاتيــا، مــن خــبلل االخـتبلف بالمصــطمحات الشــرعية والجانونيــة لمباعـث،  الجــانون المــدني عــرف 

 الباعث بالسبب، والتفصيل  يما يمي.

 عمماء القانون الجنائي الباعث عندالفرع األول: 

 إلـــى، وان اختمفـــت نظـــرتيم بـــاإلرادةنون  يمـــا يتعمـــق بوظيفـــة الباعـــث، وعبلقتـــو اتفجـــت كممـــة شـــراح الجـــا

 طبيعتو. 

الجـوة النفسـية ، أو ىـو "(1)أساس الجـوة الُمحّركـة لـئلرادة"" بأنوطبيعتو  وصفو  أساسى منيم من عر و عم

 أســاس مــنيم مــن عر ــو عمــىو  .(2)"لســموك اإلرادي الناتجــة عــن إدراك وتصــور لمغايــةالتــي ُتحــث عمــي ا

 .(3)"د عت الفاعل إلى ارتكاب الجريمة "المنفعة أو العاطفة التي، وىو: اإلراديةدوره  ي العممية 

 جـد حـدده  ا خـرمـا التعريـف يحـدد طبيعـة الباعـث، أ ألنـوىـو التعريـف األصـح،  األولأيـي التعريـف وبر 

 بالمنفعة وىذا تعريف غير جامع.

بعضـيا اسـتخدمت مصـطمح الباعـث، ولكـن  أن إالالعربيـة،  ومع قمـة اسـتخدام لفـظ الباعـث  ـي الجـوانين

وقـــانون العجوبـــات  ،(192) وىـــو الـــدا ع، مدـــل قـــانون العجوبـــات الســـوري  ـــي المـــادة آخـــرتحـــت مســـمى 

 أمـــا(، 262 ـــي المـــادة ) األردنـــي ـــي قـــانون العجوبـــات  أيضـــا(، وىـــو واضـــح 367اليمنـــي  ـــي المـــادة )

 لمباعث.الجانون المصري  مم يخمو من تنظيم خاص 

                                                           
(1)

(، داس انُٓعخ انؼشثٛخ، 392فمشح ) 421انؼبو / ششح لبٌَٕ انؼمٕثبد انؼبو، انمسىيؾًٕد يؾًٕد يصطفٗ،  

 و.1983، 1انمبْشح، غ
(2)

 .41ْـ، ص1406، انضْشاء نإلػمو انؼشثٙ، انجبػث ٔأثشِ فٙ انًسؤٔنٛخ انجُبئٛخػهٙ ؽغٍ ػجذ هللا انششفٙ،  
(3)

 و.2/1975، يطجٕػبد عبيؼخ انكٕٚذ، غ103، انمغى انؼبو/ششح لبٌَٕ انجضاء انكٕٚتٙػجذ انْٕبة ؽٕيذ،  
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 الباعث عند عمماء القانون المدني لفرع الثاني:ا

ىـو الغـرض غيـر  أي الـدا ع(،)السـبب و )سبب السـبب(ـباعث  ي اصطبلحيم بـرجال الجانون يسمون ال

مباشــر الــذي ييــدف الن يصــل لــو المتعاقــدين بعــد تحجيــق الغــرض المباشــر، وبالتــالي ىــم جمعــوا بــين ال

 السبب والباعث.

حيـث "ر لمصـمحياالسـبب وأطمـق عميـو "ر بأن الباعث ىو "وسيمة احتياطيـة" (1)جازي""عبد الحي ح ىير 

ر ىبمعنـ"وسيمة احتياطية يجصد بيا إبطال عجد يستيدف بوسائل مشروعة نتائج غير مشروعة"،  :عر و

داعــي لمبحــث  إلبطــال العجــد،  ــإذا كــان العجــد بــاطبًل مــن الناحيــة الفنيــة،  إنــو ال ىوســيمة أخــر  دأال يوجــ

 دبيـذا العجـوُيراد  لباعثر إذ يتم البحث عن الباعث عندما يكون العجد مستو يًا لجميع أركانو وشروطو،ا

، يجصد بيا إبطال عجد تحجيق نتائج غير مشروعة أي تحجيق نتائج غير التي ُشرع من أجميا ذلك العجد

 .(2)يستيدف بوسائل مشروعة نتائج غير مشروعة

عمـى العجـد  جـط، بينمـا الباعـث  ثىـذا الباعـجـامعر نظـرًا ألنـو يجصـر أدـر بأنو غيـر  فىذا التعريوانتجد 

وبالتــالي ىــو بــذلك لــم يبــين ماىيــة الباعــث وال طبيعتــو، اقتصــر عمــى  اإلنســان.يتضــمن كــل تصــر ات 

 وظيفتو ودوره  ي إبطال العجد دون غيره من التصر ات.

منشـــ  لمتصـــرف إلـــى تحجيـــق غـــرض غيـــر عر ـــور بأنـــو الـــدا ع الـــذي ُيحـــرك إرادة ال "أمـــا " تحـــي الـــدريني

 .(3)مباشر"

 ــإذا كــان الغــرض  ،نــا ســابجاً كمــا بيّ  أو غيــر مشــروع  جــد يكــون الغــرض غيــر المباشــر لمباعــث مشــروعاً 

 لمغرض الـذي شـرع مـن اجمـو التصـرف، أما إذا كان مخالفاً  ، بل يسال عنو صاحبو المكمف بو مشروعاً 

                                                           
(1)

 .138، ص 1، يكزجخ ػجذ هللا ْٔجّ ثذٌٔ غجؼخ، ثذٌٔ ربسٚخ، طانُظشٚخ انؼبيخ نالنتضاوجذ انؾٙ ؽغبص٘، ػ 
(2)

 .138، يشعغ عبثك، ص انُظشٚخ انؼبيخ نالنتضاوػجذ انؾٙ ؽغبص٘،  
(3)

 . 434انؾك،يشعغ عبثك، ص  انذك ٔيذٖ سهطبٌ انذٔنخ فٙ تمٛٛذِ َٔظشٚخ انتؼسف فٙ استؼًبلفزؾٙ انذسُٚٙ،  



9 
 

ومــن دــم ر ُينــاقض مجاصــد  ،، يســأل المكمــف بــومحة العامــةأي يتعــدى الحــدود األخبلقيــة، أو يمــس المصــ

 .(1)الشارع

ىـــو وســـيمة إلبطـــال التصـــر ات التـــي ظاىرىـــا الجـــواز ويجصـــد بيـــا " :حمـــودي بأنـــو آيـــت حميمـــةعر تـــو 

 .(2)الوصول إلى غاية غير مشروعة"

  :مايمي يستنتج الباحثبتحميل التعريف السابق يمكن أن 

 األ راد.جود  جط بل تشمل جميع تصر ات الع  كرة الباعث عل تجتصر ال .1

بطـل ألنيـا  أنيـا تإال أركانيـا،إذا كانت ىذه التصر ات جائزة من الناحية الفنية مسـتو ية لجميـع  .2

 الشارع.يجصد بيا تحجيق أغراض غير معتبرة من 

 إذا، ولكنيــا تدــار عمــى األغمــب غيــر مشــروع أوســواء كــان الغــرض مشــروعا تُدــار  كــرة الباعــث  .3

 غرض غير مشروع.كان ال

 .(3)لتحجيق تصرف معين" ،"األمر النفسي الذي ُيحرك اإلرادة ويبعديا :بأنو ،"عبد اهلل الكيبلني" عر و

نحــو  بــاإلرادةبمعنــى انــو ادخــل  يــو كــل باعــث يــد ع  يمــزم،ادخــل مــا ال  بأنــوويأخــذ عمــى ىــذا التعريــف 

 ي الحديث عن الباعث ىو الباعث  دا، والمر غير مباشر أوتصرف ما، سواء كان ىذا الباعث مباشرا" 

 المستتر غير المباشر.

التعاقـــد، ال مجـــرد الغـــرض  إلـــى) الســـبب ىـــو الباعـــث الـــدا ع  :وعر ـــو الـــدكتور عبـــد الـــرزاق الســـنيوري 

 .(4)نفسي خارج عن العجد يتغير بتغير البواعث( أمرالمباشر المجصود من العجد، وىو 

                                                           
(1)

َظشٚخ انجبػث ٔأثشْب فٙ انؼمٕد ٔانتصشفبد فٙ انفمّ ػجذ هللا اثشاْٛى صٚذ انكٛمَٙ، رمذٚى: فزؾٙ انذسُٚٙ،  

 . 27ص  اإلساليٙ،
(2)

، داس انؾذاصخ نهطجبػخ ٔانُشش َظشٚخ انجبػث فٙ انششٚؼخ اإلساليٛخ ٔانمبٌَٕ انٕضؼٙؽهًٛخ آٚذ ؽًٕد٘،  

 .37و، ص 1986جؼخ األٔنٗ، ٔانزٕصٚغ، ػ.و.و، نجُبٌ، ثٛشٔد، انط
(3)

 .27، يشعغ ركش عبثمب، صَظشٚخ انجبػث ٔأثشْب فٙ انؼمٕد ٔانتصشفبد 
(4)

، يُشٕساد انؾهجٙ انٕسٛظ فٙ ششح انمبٌَٕ انًذَٙ انجذٚذ، يصبدس االنتضاود.ػجذ انشصاق انغُٕٓس٘،  

 و.1998، ثٛشٔد، 3انؾمٕلٛخ،غ
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ىو نوع من الُمنبيـات الخارجيـة تُديـر الـدا ع وترضـيو  ـي  الباعثرمحمد محيي الدين عوض أن .د ىير 

 .(1)...السيما تأدر  رد عندما  يري صديجو يتعذب من آالم معينةواحد.آن 

والسبب الباعث عمى التعاقد، وبين طبيعة الباعث  ألجصديميز بين السبب  بأنوف يوما يميز ىذا التعر 

 نفسي. أمر يو 

الوضـعية، التـي لـم تجـم بتفصـيمو وتحديـد معنـاه  األنظمةالسبب  ي  الباعث ورد تحت مسمى أننستنتج 

، وانـو وا دابمخالفـا لمنظـام العـام  أولـم يكـن مشـروعا  إذاااللتـزام  إبطـالواقتصرت عمى بيان دوره  ـي 

 ، دون التفريق بينو وبين السبب، بل ترك ذلك لشراح الجانون.االلتزام أركانركن من 
 

 المختار لمباعث  المطمب الخامس: التعريف

 التعريف المختار لمباعث:

 .(2)المكمف، نحو تصرف ما إلرادةىو: المجصود الحجيجي، غير المباشر، المحرك  والباعث

قدامــومــا ىــو المجصــود الرئيســي ليــذا المكمــف مــن قيامــو  أي)المجصــود الحجيجــي(:  عمــى تصــرف مــا،  وا 

 اىر التصرف.كل البواعث التي قد تستفاد من ظ إخراجوبالتالي يتم 

مدال ذلك: بيع العنب، المشتري ىنا لو باعدان، الباعث الظاىر: الرغبة  ي الحصول عمى العنب، ىذا 

 إلـىما نستفيده من ظاىر التصرف، والباعث الحجيجي: ىو اتخاذ العنب خمرا،  يو تممك العنب ليصـل 

 الباعث والمجصد الحجيجي.

 إيالشـخص عمـى التصـرف، وال يترتـب عمييـا  إقـدام، من غير المباشر(:  يناك بواعث حجيجية مباشرة)

صــداقيا لزوجيــا،  يحــق ليــا  المــرأةتغييــر  ــي الحكــم. والمــراد ىــو الباعــث الغيــر مباشــر، كمــا  ــي ىبــة 

                                                           
(1)

يمبسَخ، يطجؼخ عبيؼخ انمبْشح  بدئّ األسبسٛخ َٔظشٚبتّ انؼبيخ دساسخانمبٌَٕ انجُبئٙ يجيؾًذ يؾٛٙ انذٍٚ ػٕض،  

 .381و، ص1981ٔانكزبة انغبيؼٙ، انمبْشح، 
(2)

، انًؾمك: يشٕٓس ثٍ ؽغٍ آل انًٕافمبداثشاْٛى ثٍ يٕعٗ ثٍ يؾًذ انهخًٙ انشبغجٙ انغشَبغٙ أثٕ اعؾبق،  

 .168و،ص 2008،ػبو 3عهًبٌ، داس اثٍ ػفبٌ، ط
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الرجوع لو طمجيا بعد ذلـك،  جـد كـان ىنـاك باعـث حجيجـي غيـر مباشـر، وىـو رغبتيـا  ـي اسـتدامة الحيـاة 

 .(1)الزوجية

ىـذا التصـرف  أنالمكمـف، بمعنـى  إرادةبيان المحرك الرئيسي الذي حـرك  أيكمف(: الم إلرادة)المحرك 

 عن حدث طارئ. نتيجةنابعة من المتصرف، ولم يصدر  إرادةقائم عمى 

الفعميــة، ىــي  أوبيــان لمجــال عمــل الباعــث، وان كــل التصــر ات ســواء الجوليــة  أي)نحــو تصــرف مــا(: 

 .(2)أخرى تكون صحية تارة، و اسدة تارة  مؤدرة  ي الفعل، باختبلف النية والباعث،

 

 ضابط الباعث :المبحث الثاني 

 ضابط الباعث في الشريعة اإلسالمية األول:لمطمب ا

التصر ات التي تتخذ وسيمة لتحجيق غاية غير  إبطال، متفجون جميعا عمى اإلسبلمية جياء الشريعة  إن

  :كمايميان لكل منيم ضابط، اختمفوا  ي ضابط ىذا الباعث، بل ك أنيم إالمشروعة، 

 مذىب الحنفية  

ل صـريح  ـي إال إذا كـان مـذكورًا بشـك واالعتداد بـ يصح ال :ضابط الباعث كمايميالحنفية عمماء  ىير 

 .(3)إذا أمكن استنتاجو من طبيعة محل العجد لكن يعتدوا بو ،العجد

م أجــازوا نكــاح التحميــل إذا لــم ، ألنيــصــراحة والضــمنًا،  يــو عجــد صــحيح العجــد الباعــث ال إذا لــم يشــمل

 ـإن تزوجـت بـزوج آخـر، ومـن نيتيـا التحميـل " :الكاسـاني تذكر نيـة التحميـل أدنـاء العجـد، و ـي ذلـك يجـول

نما نويا ودخل بيا عم ىذه النية حّمت لؤلّول  ي قـوليم سـواءر ألن مجـرد  ى إن لم يشترطا ذلك بالجول وا 

                                                           
(1)

 .25، ص يشجغ سبثكٛت انؾغُٙ، يصَٕخ انخط 
(2)

 .170ص  ، يشجغ سبثك،اثشاْٛى ثٍ يٕعٗ ثٍ يؾًذ انهخًٙ انشبغجٙ انغشَبغٙ أثٕ اعؾبق 
(3)

، 4و، ط2003ِ، 1424، داس انكزت انؼهًٛخ، ثٛشٔد، ثذائغ انصُبئغ فٙ تشتٛت انششائغػمء انذٍٚ انكبعبَٙ،  

 .404ص
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كمـا لـو  راح صحيحًا الستجماع شـرائط الصـحة  تحـل لـؤلول وقع النك ،النية  ي المعامبلت غير معتبرة

 .(1)نويا التوقيت وسائر المعاني المفسدة"

 مذىب الشافعية 

 .(2)نظرًا أنيم يرون أن العجد صحيح صراحًة،إذا لم يتضمن العجد  بالباعثر الشافعيةال تعترف 

"وكــذا لــو  :إذ يجــول الشــا عي ة  ــي إجــازة عجــد نكــاح التحميــل،وقــد وا ــق مــذىب  الشــا عية مــذىب الحنفيــ

دبـــت  ،بيا  يحمميـــا لزوجيـــانكحيــا ونيتـــو ونيتيـــا أو نيـــة أحـــدىما دون ا خـــر أن اليمســكيا إال قـــدرا ُيصـــي

 .(3)"أو نوى غيره أو لم ينوه والغيره ، وسواء نوى ذلك الولي معياالنكاح

ر إذ ال يأخــذوا  ــي وعيةزعــة الموضــالن ىنفيــة والشــا عية أكــدوا عمــوممــا ســبق نســتنتج بــأن كــبًل مــن الح

 كبلً من األركان والشروط. االعجود لدييم بالنية أو الجصد طالما العجد عندىم مستو ي

 مذىب المالكية  

 يـم يعتـدون بالنيـة والجصـد  ـي العجـود،   راء كبًل مـن مـذىبي الحنفيـة والشـا عيةر خالف مذىب المالكية

 وظّنـا بمـ اكتفـاءالعجـد  ذكـره  ـي، حتـى ولـو لـم يـتم  كل عجد شمل باعدًا غيـر مشـروع  إنـو باطـل عنـدىم

 .(4)واحتياطًا لدرء المفسدة

" اليعجـــبن أن يبيـــع الرجـــل داره ممـــن يتخـــذىا كنيســـة، وال يـــؤاجر ممـــن :ك  ـــي المدونـــةيجـــول اإلمـــام مالـــ

مالك: شأنو من المشتركين إذا عمم أّنيم إّنما يشترونيا ليذبحوىا ألعيادىم، قال  عوال يبييتخذىا كنيسة، 

 .(5)دابتو منيم إذا عمم أّنيم إّنما استكروىا ليركبوىا إلى أعيادىم" يوال يكر "

                                                           
(1)

، فٙ تمٛٛذِ َٔظشٚخ انتؼسف فٙ استؼًبل انذك ثٍٛ انششٚؼخ ٔانمبٌَٕ انذك ٔيذٖ سهطبٌ انذٔنخفزؾٙ انذسُٚٙ،  

 .444و، ص1967، 1يطجؼخ عبيؼخ ديشك، غ
(2)

)دساعخ يمبسَخ ثبنفمّ انؼشثٙ(، يُشٕساد انؾهجٙ  يصبدس انذك فٙ انفمّ اإلساليٙػجذ انشاصق انغُٕٓس٘،  

 .55، 54، ص ص4و، ط1998انؾمٕلٛخ، ثٛشٔد، نجُبٌ، 
(3)

 .206، ص 6و، ط1990ِ،1412،  داس انًؼشفخ، ثٛشٔد، األو يؾًذ ثٍ ادسٚظ انشبفؼٙ، اثٕ ػجذ هللا 
(4)

)دساعخ يمبسَخ ثبنفمّ انغشثٙ(، يُشٕساد انؾهجٙ  يصبدس انذك فٙ انفمّ اإلساليٙػجذ انشاصق انغُٕٓس٘،  

 .71:72، ص 4و، ط19998انؾمٕلٛخ، ثٛشٔد، نجُبٌ، غ، 
(5)

 .435، ص 3ْـ، ط1415، 1، داس انكزت انؼهًٛخ، ثٛشٔد، نجُبٌ، غانًذَٔخ انكجشٖيبنك ثٍ أَظ،  
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  :آخر كما يمي اولكن ىناك بعض المالكية ليم رأي

إذ يرون بأن العجد ينعجد مع وجود الباعث غير المشروع وبذلك يكون العجد غير باطل بل واجب الفسخ 

 .(1)إخراجو من ممكوعمى وجبره  يرالمشتر  يةوذلك عندما لم يعمم البائع بن

نـرجح أّن المـذىب " إذ يجـول: ي تحـي الـدرينالـرأي األول وىـذا مـا رجحـو د. ويعد الرأي الراجح لـدييم ىـو

 .(2)"يميل إلى األخذ بالنظرية الذاتيةالمالكي 

 مذىب الحنابمة

ف ا خــر بــور مســتكفيًا الســيما إذا عمــم الطــر  .العجــدالباعــثر حتــى ولــم يتضــمنيا بعتــد  مــذىب الحنابمــة ا

 .بأن يستنتج الباعث من الجرائن وظروف الحال لكي يؤخذ بو

أن  ىشــخص يتــاجر  ــي الخمــرر  يــذا دليــل قــاطع عمــ ىســبيل المدــالر مــن بــاع عصــير عنــب إلــ ىعمــ

 .(3)المشتري قد يستخدم خمراً 

ّمـــا بجـــرائن بجولـــ ويجـــول ابـــن قدامـــور " إنمـــا يحـــرم البيـــع ويبطـــل إذا عمـــم البـــائع المشـــتري ذلـــك، إّمـــا  و، وا 

بــو الحــرام كبيــع الســبلح ألىــل الحــرب، أو  قصــد مــاوىكــذا الحكــم  ــي كــل .ذلــك ىمختصــة بــو تــدل عمــ

أو إجـارة داره لبيـع الخمـر  ييـا،  أوالطريق، أو  ي الفتنة، وبيع األمة لمغنـاء، أو إجارتيـا كـذلك،  لجطاع

 .(4)باطل لتتخذ كنيسة، أو بيت نار، وأشباه ذلك،  يذا حرام، والعجد

يجوز بيـع مـا نـوى بـو الحـرام، كعنـب وكعصـير لمتخـذىا خمـرًا، وكـذلك ال و "كما ورد  ي كشاف الجناع:  

 .(5)"م البائع نية المشتري ولو بجرائنبيع السبلح ألىل الفتنو إذا عم

                                                           
(1)

 .244ْـ، ص1417-و 1997، 4، يُشٕساد عبيؼخ ديشك، غانُظشٚبد انفمٓٛخفزؾٙ انذسُٚٙ،  
(2)

 .244، يشعغ عبثك، ص انُظشٚبد انفمٓٛخفزؾٙ انذسُٚٙ،  
(3)

 37، صنذك ثٍٛ انششٚؼخ ٔانمبٌَٕانذك ٔيذٖ سهطبٌ انذٔنخ فٙ تمٛٛذِ َٔظشٚخ انتؼسف فٙ استؼًبل ا 
(4)

، 3، رؾمٛك: ػجذ هللا ػجذ انًؾغٍ انزشكٙ، ػجذ انفزبػ يؾًذ انؾهٕ، داس ػبنى انكزت، غانًغُٙاثٍ لذايخ انًمذعٙ،  

 .319، ص6ْـ، ط1417
(5)

٘، ػبنى انكزت، ثٛشٔد، نجُبٌكشبف انمُبع ػهٗ يتٍ اإللُبعيُصٕس انجٕٓرٙ،   ّٔ ، 1، غ، رؾمٛك: يؾًذ أيٍٛ انعُب

 .488، ص2و، ط1997-ْـ1417
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لو لم عث حتى و ونستنتج مما سبقر بأن منيج كبًل من المالكية والحنابمة واحدر إذ اتفجوا  ي إعمال البا

 .يتم ذكره  ي العجد

الفجيــاء قــد اختمفــوا  ــي تحديــد ضــابط لمباعــث حتــى يرتكــز  أنالســابجة نجــد  وا راء األقــوالومــن خــبلل  

يكــون منصوصــا عميــو  ــي مــتن  أنالباعــث غيــر المشــروع  إلعمــالوالحنفيــة، يشــترطوا  ة،  الشــا عيعميـو

الباعـث  إلعمـالابمـة والمالكيـة، يشـترطوا الحن أمـا يكون مستخمص مـن المحـل. أن األقلعمى  أوالعجد، 

 أنيــم أي ، ويوجــد قــرائن يفتــرض معيــا ىــذا العمــم،ا خــريكــون معمومــا مــن الطــرف  أنغيــر المشــروع، 

 بتـأدير: ال ينعجـد العجـد أوليما ي االعتداد بالباعث،  رأيانليم  باألخصاخذوا بالنزعة الذاتية. والمالكية 

عمـم  إذا. دانييما: ينعجد العجد، لكن يفسخ ا خرعمم من الطرف  إذاالباعث غير المشروع، ويجع باطبل 

المالكيــة  ورأي .األول الــرأيمــن ممكيتــو. والــراحج عنــدىم ىــو  إخراجــوالبــائع بنيــة المشــتري ويجبــره عمــى 

 الباعث، حتى ولو لم يذكر  ي العجد. إعمالوالحنابمة  يتم 

 

 الوضعي ضابط الباعث في القانون :المطمب الثاني

اختمــف  جيــاء الجــانون  ــي ضــابط الباعــث إال أنيــم اتفجــوا كفجيــاء الشــريعة اإلســبلمية عمــى أنــو اليجــوز 

 .االعتداد بالباعث غير المشروع إذا كان مجيواًل من الطرف األخر

واالتفــاق  ،مشــروع أن يكــون متفجــًا عميــو مــن المتعاقــدينالاشــترط الفجيــو " كابيتــان" إلعمــال الباعــث غيــر 

يجــب أن يكــون  ور ممــا يعنــي بأنــ(1)وىــو الــذي يــدخل الباعــث  ــي دائــرة التعاقــد ،ظــر كابيتــانوحــده  ــي ن

 الباعث مشروعًا وذلك حفظًا لمحرمات األخبلقية واألىداف الجانونية. 

أما إذا كان الباعث غير مشروع  االلتزام باطل، ويترتـب عمـى ذلـك بطـبلن العجـد، ولـو تـوا ر التراضـي، 

السبب، بمعنى الباعث، وشرط المشروعية  يو قيـد عمـى اإلرادة العجديـة عنـدما أريـد بفكرة  ألجيومن ىنا 

                                                           
(1)

 .448، ص 1، طيشجغ سبثكػجذ انشاصق انغُٕٓس٘،  
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تحريرىا من الجيود الشكمية،  حل السبب محل الشكل قيدًا عمى اإلرادة. لذلك  إن نظرية السبب ال محل 

 . (1)ليا  ي غير االلتزامات الناشئة باإلرادة

 وعجد التبرعات، (2)بين عجد المعاوضات،  ي البداية  رق Bois - Juzan"أما الفجيو " 

 ،ثىذا الباعـيشترط إلعمال الباعث غير المشروع مساىمة الطر ين  ي تحجيق  ر ي المعاوضات ى ير 

 يصدر من المتعاقد ا خر عمل إيجابي حتى يكون الباعث مشروعًا.أن أن البد  ىبمعن

 .يعتد بالباعث  ي التبرعات ر  يو دائماً كتفاء بمرتبة العمم  جطبوجيزان" اإل" ىير  رالتبرعات عكس ىعم

 : كمايمي" Bois – Juza" عن "Josserondواختمف " 

عـــث غيـــر المشـــروع  ـــي المعاوضـــات دون التبرعـــاتر نظـــرًا ألنيـــا ا" العمـــم بالبJosserond" ىكتفـــإ ذإ 

ة التــي التصــرف، وبالتــالي يكتفــي بــالوقوف عنــدىا ســواء  ــي اليبــ ىا إرادة المتبــرع وحــده عمــُتســيطر  ييــ

ــيــتم  ييــا التبــرع بتجابــل إراد نالبــد أ ذلــك يعتــد بالباعــث الــذي د ــع  ىتــين أم بــإرادة واحــدة كالوصــية وعم

 .(3)سواء أكان معمومًا من الطرف األخر أو كان مجيوالً  ،المتبرع

  ا تي: ىرف ا خر بالباعث غير المشروع عموجوب عمم الط ىقد نصت بعض الجوانين الحديدة عمو 

يكــون العجـد غيـر مشــروع إذا كـان المتعاقـدان لــم " " مـن الجــانون المـدني اإليطـالي:1345ادة "تـنص المـ 

 .(4)"ال دا ع غير مشروع ُمشترك بينيمايد عيما إلى إبرامو 

الطــرف أي عمــم  ،ىــذه الجاعــدة ىأمــا  ــي الجــوانين العربيــةر لــم تــنص بصــدد الباعــث غيــر المشــروع عمــ

 خذ منيا من أجل استجرار التعامل كمايمي: يمكن الجول بوجوب األا خر بالباعث غير المشروعر لكن 

                                                           
(1)

 يزبػ ػهٙ انشاثػ انزبنٙ،  انًٕسٕػخ انؼشثٛخ، انًٕسٕػخ انمبََٕٛخ انًتخصصخ،فٕاص صبنؼ، أسكبٌ انؼمذ،  

https://www.arab-ency.com_/details.law.php?full=1&nid=165317 
(2)

؛ ْٕ انؼمذ انز٘ ٚؤرز فّٛ كمً يٍ انًزؼبلذٍٚ يمبثمً نًب أػطبِ، ٔلذ ركٌٕ يجبدنخ يبالً ثًبل، ٔرشًم ػمٕد انًؼبٔضبد 

ثًبل ٔال ثًُفؼخ. اَظش: انجٛغ ثغًٛغ إَٔاػّ، ٔلذ ركٌٕ يجبدنخ ثغًٛغ إَٔاػّ كبعبسح، ٔلذ ركٌٕ يجبدنخ يبل نٛظ 

 .341، ص 2رٕفٛك ؽغٍ فشط، انُظشٚخ انؼبيخ نمنزضاو، انذاس انغبيؼٛخ، غ
(3)

 Jsserand Louis: Les mobiles dams les acts juridique paris.1980. 
(4)

 ".1345.، انًبدح "انمبٌَٕ انًذَٙ االٚطبنٙ 

https://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=165317
https://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=165317
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ال يصـح العجــد  بأنـو، اشــترط 166-165 ـي تعريـف الســبب  ـي المـادة  األردنــيذكـر الجـانون المـدني   

الباعـث( صـحيحا موجـودا غيـر مخـالف ن يكون السـبب )، وألعاقديولم تكن ىناك مصمحة مشروعة  إذا

 .(1)وا دابالعامة  لؤلخبلق

جـانون المراد بالمجصد ىنا ما يعرف  ـي ال أن لممادتين السابجتين: اإليضاحيةوما ورد  ي شرح المذكرة 

)عمــى الســبب( الن لمســبب  وقــد رؤي تفضــيل كممــة المجصــد التعاقــد. إلــىالباعــث الــدا ع بالســبب وىو 

بس رؤي ر عـا لمةـغير المراد بو عنـد رجـال الجـانون   آخرمعنى  اإلسبلمي الفجوالفجو و ي  أصول ي 

وبعد بيـان ذلـك  .نونيكون المراد بيا ما يراد بالسبب عند رجال الجا أناستعمال كممة )مجصد( عمى 

س أنــو  لــي ى ــي الجــانون المــدني الجزائــرير عمــ دومــا ور  ))المجصــد أويســتوي التعبيــر بكممــة )الســبب( 

ر أمــا إذا صــدر (2)لنيــة"يجضــي بــو حســن ا وجــو يتعــارض مــع مــا ىلمــن وقــع  ــي غمــط أن يتمســك بــو عمــ

لـــم يدبـــت أن  لس عميـــو أن يطمـــب إبطـــال العجـــد مـــاد  التـــدليس مـــن غيـــر المتعاقـــدين،  مـــيس لممتعاقـــد الُمـــ

 .التدليس المتعاقد ا خر كان يعمم، أو كان من المفروض حتمًا أن يعمم بيذا

خــر  ــي عجــود الباعــث معمومــًا مــن الطــرف ا يكــون وعميــور إلعمــال الباعــث غيــر المشــروعر يجــب أن 

 . (3) ي التبرعات مىذا العمالمعاوضات، ويشترط 

 ــي الجــانون المــدني المصــرير يســجط الحــق  ــي إبطــال العجــد، إذا لــم يتمســك بــو صــاحبو، خــبلل  ورد مــا

دبلث سنوات. ويبدأ سريان ىذه المـدة،  ـي حالـة نجـص األىميـة، مـن اليـوم الـذي يـزول  يـو ىـذا السـبب، 

، من اليوم الذي ينكشف  يو، و ـي حالـة اإلكـراه، مـن يـوم انجطاعـو. و ـي كـل و ي حالة الغمط والتدليس

                                                           
(1)

 و.1976"، ػبو 43، سلى "انمبٌَٕ انًذَٙ األسدَٙ 
(2)

 و.2007"، ػبو 85، انًبدح "انمبٌَٕ انًذَٙ انجضائش٘ 
(3)

 و.2007"، ػبو 192، انًبدح"انمبٌَٕ انًذَٙ انجضائش٘ 
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حال، ال يجوز التمسك بحق اإلبطال، لغمط أو تدليس أو إكراه، إذا انجضت خمس عشرة سنة من وقـت 

 .(1)تمام العجد"

 

 الباعث مبحث الثالث: اآلثار المترتبة عمىال

 الباعث المشروع األول:المطمب 

تـــو ر  ى، وبالتـــالي  متـــى تـــو ر الرضـــكالرضـــى والمحـــل، ىـــو ركنـــا مـــن أركـــان العجـــد (الباعـــث )الســـبب

عجـــد، ومـــن الظـــروف ، إنمـــا يســـتخمص مـــن طبيعـــة اللتـــالي اليتطمـــب ذكـــره  ـــي مـــتن العجـــدالباعـــثر وبا

ــ نمــا يكــون الجــزاء لمخالفتــو أو لعــدم  ال ذلــك  ــالجزاء ىنــاى المحيطــة بــو وعم يترتــب لتخمــف الباعــث، وا 

 مشروعيتو.

عدم تحجق الغاية أو الغرض الذي التزم المتعاقد مـن أجمـو، ويمكـن إرجـاع  عرف مخالفة الباعثر بأنووي

  :ذلك إلى عدد من األسباب منو مايمي

عدم تحجق الباعث بسبب الغمط  يو، كمن يوصي بمال إلى شخص يظنو قريبو، ويتبـين السبب األول؛ 

، ويتضح بعد ذلك ىأنو نجل  ي عممو إلى مدينة أخر  ناً ظو ليس قريبو، أو كمن يؤجر منزلو بعد ذلك أن

 .(2)أنو لم ينجل، وىذه الحالة تدخل  ي مجال نظرية الغمط، وليس نظرية الباعث

أن يذكر الباعث  ي متن العجد، ويعمق عميو وجود العجد وزوالو،  في ىذه الحالة يصبح السبب الثاني؛ 

 .لباعث شرطًا ومجالو نظرية الشروطا

ة العجـد أو ر  في ىذه الحالة يمكن استخبلصو من طبيعـعدم ذكر الباعث  ي متن العجدالث؛ السبب الث

 .من ظروف انعجاد العجد

                                                           
(1)

 و.1948، انمبٌَٕ انًذَٙ انًصش٘"، 140انًبدح" 
(2)

 .95و،  ص 1972، داس انؼهى نهًمٍٚٛ، ثٛشٔد، 2، طانًٕججبد ٔانؼمذصجؾٙ انًؾًصبَٙ،  
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سبيل المدالر استدان رجبًل من زوجتو دبلدين دينارًا وأميمتو خمس سـنوات، ولكنـو طمجيـا بعـد سـنة  ىعم

، أمرىــا إلــى ذلــك المجمــس ونصــف،  جاضــتو الزوجــة تطمــب حمــول الــدين وســجوط األجــل،  ر ــع الجاضــي

 مـازال الغـرض أصـبح كان ممحوظًا  يو ود الزوجيـة  قتفاىذا اإلابن عتاب لمصمحتيا معمبًل بأن  ى أ ت

 .(1)، ومن دم لزم أن يزول بزوالواألجل ببل سبب

العجــد باعدــًا مشــروعًا، ولكــن تخمــف تحججــو، يمكــن ألحــد  ىونســتنج ممــا ســبقر أنــو إذا كــان الباعــث عمــ

 .(2)أما إذا كان العجد غير الزم  العجد يكون باطبلً  الزمًارين أن يطمب  سخ العجد إذا كان العجد المتعاقد

 

 الباعث غير المشروع الثاني:المطمب 

الباعث غير المشروعر البطبلن، وىذا ىو الحكم الذي تنص عميو معظم التشـريعات سـواء  ىيترتب عم 

يمـي ذكـر خـاص و يمـا لكـن انفـرد المـذىب المـالكي بحكـم  أو الشـريعة اإلسـبلميةر  ي الجانون الوضعي،

 كل حالة بالتفصيل: 

 البطالن في القانون الوضعي األول:الفرع 

 .شروطو التأسيسية، أو شرط من شروط صحتو أحد أوتخمفو ركن العجد  ىىو الجزاء الذي يترتب عم

  ىما:ويتنوع البطالن إلى نوعين 

 العجد. ينعجد التخمف ركن العجد وبالتالي  ىمبطبلن المطمقر وىو الذي يترتب عال .1

يــو عجــد   يجضــي ببطبلنــو(، حتــىالعجــد الصــحيح  آدــارىــو العجــد المنــتج لكا ــة ) الــبطبلن النســبير .2

إال أنو يكون باطبًل إذا طمب ذلك ممن شرع لصـالحو الـبطبلن، ويكـون صـحيحًا إذا  ،صحيح منعجد

                                                           
(1)

 .96، ص سبثكيشجغ صجؾٙ انًؾًصبَٙ،  
(2)

 .251، ص يشجغ سبثك ،ؽهًٛخ آٚذ ؽًٕد٘ 
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ن  ـي شـق منـو بـاطبل  يـذا الشـق وحـده ىـو الـذي نـو مـا كـاأي أ .(1)أجازه، أو ر ض طمبو باإلبطـال

 موقو ا  يبطل العجد كمو. أوبيذا الشق الذي وقع باطبل  إالالعجد ما كان ليتم  أنتبين  إذا إاليبطل 
 

 البطالن في الشريعة اإلسالمية :الفرع الثاني

ر أدـــره. ليـــا نظاميـــا الخـــاص  ـــي تـــدرج العجـــد عمـــى مراتـــب متعـــددة مـــن حيـــث ظيـــو  اإلســـبلميةالشـــريعة 

الجــوة ىــي العجــد الباطــل، دــم الفاســد، دــم الموقــوف، دــم  إلــىومراتــب العجــود حســب تــدرجيا مــن الضــعف 

 العجــد الباطــل: مــا لــيس مشــروعا ال مراتــب العجــود مــن حيــث ظيــور األدــر. النا ــذ، دــم الــبلزم وىــو أقــوى 

يفيـــد الممـــك  ـــي  أصـــبل وال وصـــفا، أي مـــا كـــان  ـــي ركنـــو أو  ـــي محمـــو خمـــل، وىـــو ال ينعجـــد أصـــبل وال

تختمــف  الشــريعة اإلســبلميةويســتخمص مــن ذلــك أن قواعــد الــبطبلن  ــي  األعيــان الماليــة ولــو بــالجبض.

 .(2)اختبل ا واضحا عن قواعد البطبلن  ي الجانون الحديث

سائر العجود  ـي أحـوال معينـةر بـل  ىيوجد  ي الفجو اإلسبلمي نظرية عامة لمبطبلن يتم تطبيجيا عم بل 

وكــذلك  ــإن الفســخ  ــي الفجــو  ،(3)صــوص الفجــو اإلســبلمي ُتعبــر عــن الــبطبلن بكممــة الفســخأن بعــض ن

اإلسبلمي ليس حجًا خالصًا لمدائن مدل الحال  ي الجـانون الوضـعي بـل  ـي بعـض األحيـان يكـون واجبـًا 

ير عـو المتعاقد أن يطمب  سخو و  ىال  ي العجود الفاسدة، إذ يجب عمحجًا لمشارع مدل الح عميو باعتباره

 .(4)الجاضي جبراً 

                                                           
(1)

 .1956، 1، داس انُٓعخ انؼشثٛخ، انمبْشح، غَظشٚخ ثطالٌ انتصشف انمبََٕٙعًٛم انششلبٔ٘،  
(2)

 .533، ص1انغُٕٓس٘، يشعغ عبثك، ط 
(3)

نؼمذ أ٘ يمزشٌ ثّ، ٔألشة انفشق ثٍٛ انجطمٌ ٔانفغخ: انجطمٌ ثُٕػّٛ يطهك َٔغجٙ ٚشعغ انٗ عجت يمثظ نزكٍٕٚ ا 

أعجبثّ ٔعٕد ػٛت يٍ ػٕٛة اإلسادح، فم ٚغٕص أٌ ٚشعغ انجطمٌ أل٘ عجت الؽك نُشؤح انؼمذ، أيب انفغخ فٛفزشض 

لٛبو انؼمذ صؾٛؾبً ٔاَزبط آصبسِ انمبََٕٛخ ٔرشرٛت انزضايبرّ فٙ ريخ غشفٛخ، صى ارزمل أؽذ غشفّٛ ثبنزضايبرّ فُٓب ُٚزظ 

، كًبل ػجذ انؼضٚض، انزمٍُٛ انًذَٙ فٙ ظٕء انفمّ ٔانمعبء، يصبدس االنتضاواإلرمل. أَظش:  انفغخ كغضاء ػٍ ْزا

 .859ص
(4)

، تجٍٛٛ انذمبئك ششح كُض انذلبئك ٔثٓبيشّ دبشٛخ انشهجٙػضًبٌ ثٍ ػهٙ انضٚهؼٙ فخش انذٍٚ اؽًذ انشهجٙ،  

 .143، ص5، ط1ْـ، غ1314انًطجؼخ األيٛشٚخ انكجشٖ، 
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ىناك دبلث أنـواع مـن الجـزاءات، تختمـف بحسـب مـا إذا كـان المتعاقـد  ىير  ر  إنوالمالكي اإلمام جو أما 

 :األخر عالمًا بالباعث غير المشروع أم لم يعمم بو، و يما يمي بالتفصيل

  ذلك البطبلن،  العجد  ىالمشروع  الجزاء عمالجزاء األولر إذا كان المتعاقدان عالمين بالباعث غير

 .الينعجد ويعتبر كأن لم يكن

  كان المتعاقد األخر غير عالم بالباعث غير المشروع عند إبرام العجـد ولكـن تبـين  إذاالجزاء الدانير

 .(1)لو ذلك بعد انعجاد العجد

ولكـن لمجمار أو الدعارة، وكان المؤجر اليعمم ذلك،  الستعمالوص منزاًل سبيل المدالر استأجر شخ ىعم

 ىوبالتــالي يجــب عمــ. .بعــد انعجــاد اإليجــار عمــم بغــض المســتأجر،  ــإن اإليجــار  ــي ىــذه الحالــة يفســخ

المؤجر أن يطالب بالفسخ، ويمكن لمجاضي نفسو أن يحكـم بالفسـخ ألن الفسـخ لـيس حجـًا خالصـًا لمـدائن 

 يطالبو بل يكون أحيانًا واجبًا عميو باعتباره حجًا لمشارع.

 ا كـان المتعاقــد األخـر غيـر عــالم بالباعـث غيـر المشـروع عنــد إبـرام العجـد، الســيما الجـزاء الدالـثر إذ

، بــأن اإلمــام مالــك  ــي ىــذه الحالــة ىويــر  كمــن يبيــع الســبلح لجــاطع الطريــق، وىــو غيــر عــالم بــذلكر

إخراج المبيع من ممكو، وىكذا يضمن مجاصد الشارع ويحول دون تحجق  ىيجرر إجبار المشتري عم

لــم  يكـن لـو عمــم  ر المعــامبلت وحجـوق المتعاقـد الـذيشـروع، ويضــمن كـذلك اسـتجراالغـرض غيـر الم

 .(2)بمجاصد المتعاقد ا خر

 

 

                                                           
(1)

 .417، يشعغ عبثك، صاثٍ تًٛٛخؽًذ ثٍ ػجذ انؾهٛى شٛخ اإلعمو ا 
(2)

، 1، يطجؼخ انًذُٚخ، غانظشٔف انًشذدح ٔانًخففخ فٙ ػمٕثخ انتؼضٚش فٙ انفمّ اإلساليَٙبصش ثٍ ػهٙ انخهٛفٙ،  

 .364ْـ، ص 1412ػبو 
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 شروط الباعث وخصائصو المبحث الرابع:
 شروط الباعث األول:المطمب 

عكس لو كان الفعـل منفـردًا  ـبل يشـترط حينئـٍذ بعمـم الطـرف ا خـر، نظـرًا  ىعمم الطرف ا خرر عم .1

 .(1)ت تنشأ بإرادة منفردةتصر ا أنيا

كان المـال   إذا(، من جية الصورة المادية لمفعل )لغرض المشرع األداء أويكون المال مناقضا أال  .2

 مناقضا،  بل عبرة بالباعث الن المناقضة غير مشروعة لذاتيا.

  :مشروعية الباعث مما يعني ا تي .3

تتجـــو اإلرادة إلـــى التعاقـــد دون أن أن  يتصـــور الأن يكـــون غيـــر موجـــودًا ألنـــو  يمكـــن الالباعـــث - أ

 .(2)يكون ليا باعث إال إذا صدر التصرف من شخص عديم التمييز

لعجد صحيحًا، وقد عمل الفجياء مشروعية الباعث ىو الشرط الوحيد الذي يجب تو ره حتى يكون ا- ب

 .(4)األردنيع رّ شالمُ   عمو ماوا داب وىذا  (3)بأنو موا جًا لمنظام العام طىذا الشر اشتراطيم  ىعم

 

 المطمب الثاني: خصائص الباعث
ىــو  ألنــون لــم يــذكر  ــي العجــد، المحــل، حتــى وا  العجــد مدمــو مدــل الرضــى و  أركــانالباعــث ركنــا مــن  .1

 االمتناع عن الجيام بعمل. أولمجيام بالعمل  لئلرادةالمحرك الدا ع 

 بو من دوا ع. رأدوما يتذلك  يو شيء ذاتي لمممتزم، إذ يرجع إلى نواياه،  ىأمر نفسي، وعم .2

 .(5)حدة ىعم من العجود  حسب بل  ي كل عجدمتغير ال  ي كل نوع  .3

                                                           
(1)

 .515، ص 1غو، 1960-ْـ 1379، يكزجخ انُٓعخ انًصشٚخ، انمبْشح، انتؼجٛش ػٍ اإلسادحٔؽٛذ انذٍٚ عٕاس،  
(2)

 .96-95، ص 1972، داس انؼهى نهًمٍٚٛ، ثٛشٔد، 2، غ2، طانُظشٚخ انؼبيخ نهًٕججبدصجؾٙ انًؾًصبَٙ،  
(3)

: ػجبسح ػٍ يغًٕػدخ انًصدبنؼ انزدٙ ٚمدٕو ػهٛٓدب كٛدبٌ انًغزًدغ عدٕاء أكبَدذ ْدزِ انًصدبنؼ الزصدبدٚخ أٔ انُظبو انؼبو 

 خ انزٙ ٚمٕو ػهٛٓب انًغزًغ فٙ صيٍ يؼٍٛ ٔثٛئخ يؼُٛخ.: ْٙ انمٕاػذ انخهمٜٛداةاعزًبػٛخ أٔ عٛبعٛخ.ا
(4)

 و.1968، يطجؼخ شفٛك، ثغذاد، 1، غ انمبٌَٕ انشٔيبَٙصجٛؼ انًغكَٕٙ،  
(5)

 .120، ص ، يشجغ سبثكؽهًٛخ آٚذ ؽًٕد٘ 
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 : أقسام الباعثالخامس المبحث

 اإلسالميةأقسام الباعث في الشريعة  لمطمب األول:ا

  :عدد من األقسام كما يميإلى ينقسم الباعث 

  :نوعين كمايميإلى وينجسم ىذا الجسم  ؛والمشروعية وعدم عتبارباالباعث  :الفرع األول

 باعث مناقض لجصد الشارع  .1

، لـيس لغـرض  ـي كل من قصد أن يعجد عجدًا ليفسـخ ىو وضابطو إذ يوصف بأنو باعث غير مشروعر

أدر  ـي  ما ينا ي العجد أو الشرعر لذا ا قصد يذبالتالي ، أو قصد منفعة محرمة بالمعجود و المعجود عميو

 .(1)العجد

:" مدـل بجولـو دىـذا العجـنية التحميـل، وقـد بـّين ابـن تميمـة وجـو المناقضـة  ـي سبيل المدال: النكاح ب ىعم

نما يجصد نجيض النكاح،  المحمل الذي ال يجصد مجصود النكاح من األلفة والسكن التي بين الزوجين، وا 

قصده الشارع،  عكس ما ىالمحمل الرد إلى األول، وىذا عم وىو الطبلق لتعود إلى األول، وعميو  جصد

 .(2)"لتالي يجب إبطال قصده بإبطال وسيمتووبا

 باعث غير مناقض لجصد الشارع .2

وكـان داخـبًل  ـي مسـائل  إعمالـو، ـإذا كـان لمراعاتـو أدـر  ـي الحكـم وجـب  مشروعرويوصف بأنو باعث 

 البحث.

الرغبـة ر وىـي اليبـةباسـم يعـرف الباعـث ليـا ر إذا وىبـت المـرأة صـداقيا لزوجيـار  ـإن سـبيل المدـال ىعم

بـل ىـو مـن مجاصـده  ،ىو باعث غير منـاقض لمجصـود الشـارعالمودة  ي الحياة الزوجية، و  ستدامةا ي 

                                                           
(1)

 .431و، ص1998، 1، انًؾمك: ؽًذ٘ ػجذ انًغٛذ انغهفٙ، غثٛبٌ انذنٛم ػهٗ ثطالٌ انتذهٛماثٍ رًٛٛخ،  
(2)

 .166، ص يشجغ سبثك، اثٍ رًٛٛخ 
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،  إذا لـم تطمـق المـرأة بعـد ذلـك جـاز ليـا الرجـوع  ـي ىبتيـا، إعمـااًل لمباعـث الـذي د عيـا  ي شرعة اليبة

 .(1)الباعث انتفت اليدية  يي تدور معو وجودًا وعدماً  ىزوجيا  مما انتفإلى ليبة صداقيا 

النكــــاح لــــيس المجصــــود األصــــمي منــــو وىــــو التناســــل كمــــا قــــرر  ىعمــــ ســــبيل المدــــال، إذا الباعــــثى عمــــ

نمـا الباعـث عميـو مجاصـد تبعيـة أخـ المصـالح الدنيويـة  ىن طمـب السـكن، والتعـاون عمـمـ ىر الشـاطبي، وا 

ىـــا مـــن خمـــق اهلل مـــن المحاســـن  ـــي النســـاء، والتجمـــل بمـــال المـــرأة، ونحو  مـــا إلـــى واألخرويـــة، والنظـــر

البواعث  هىذالمجاصد التي ليس  ييا مناقضة لممجصود الشرعي األساسي من النكاح،  النكاح من أجل 

 .(2)سائغ بل قصد التسبب لو حسن
 

 ٚهٙ: َٕػٍٛ كًبإنٗ  ىْزا انمسُٔٚمسى  الحكم،تأثير الباعث في  الثاني:الفرع 

مـن  عوىـذا النـو ، الأم  عود الشـار لمجصـتو ضـم، سواء أكان تأديره من أجل مناقباعث مؤدر  ي الحك .1

 .(3)الوقائعإلى الباعث يجب إعمالو عند النظر 

 ى، عمـالنوازل ىعميو عند تجرير األحكام عم وال يحملباعث غير مؤدر  ي الحكم،  بل يمتفت إليو،  .2

ُيســمي بجتــل الرحمــة، إذا قــام الطبيــب بتمــك الجريمــة، أو الممــرض مــع مريضــيما،  ســبيل المدــالر مــا

ن كانت  ي نفسيا شريفة، إال أن العجوبة معيا لمجاني الالبو  تمك ا تختمـف عمـن كـان باعدـو  عث وا 

 .الجتل، كالجتل العمد العدوان ىدنيئًا عم

ت الموجبـة لمجصـاص، أو الحـد اليذه البواعث  ي الجنايـ االلتفاتالعامة  ي تمك المسألةر عدم  والجاعدة

مـا   متـى، لحمايـة األنفـس، واألمـوال وغيرىـا شـرعت ًا،ر كونيا عجوبات مجـدرة شـرعشروطيا تو رت متى

                                                           
(1)

، رؾمٛك ربنذ ثٍ ػهٙ ثٍ يؾًذ انمٕاػذ ٔاألصٕل انجبيؼخ ٔانفشٔق ٔانتمبسٛى انجذٚؼخ انُبفؼخػجذ انشؽًٍ انغؼذ٘،  

 .186انًشٛمخ، ثذٌٔ غجؼّ، ثذٌٔ ربسٚخ، ص 
(2)

ك: يشٕٓس ثٍ ؽغٍ آل انًؾم انًٕافمبد،، اثشاْٛى ثٍ يٕعٗ ثٍ يؾًذ انهخًٙ انشبغجٙ انغشَبغٙ أثٕ اعؾبق 

 .139، ص 3و ط 2008عهًبٌ، داس اثٍ ػفبٌ،
(3)

ِ، 1374، داس انكزبة انؼشثٙ، ثٛشٔد، انتششٚغ انجُبئٙ اإلساليٙ يمبسَب ثبنمبٌَٕ انٕضؼٙػجذ انمبدس ػٕدح،  

 .83ص
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، ولـــم يكـــن الباعـــث إن وجـــد مســـوغًا مـــا قـــدر عميـــو شـــرعا مـــن العجوبـــةاعتـــدي عمييـــا اســـتحق المعتـــدي 

 ىرعي  ــي تحـــدي العجوبــة المناســبة عمـــد شــنإســجاطيا، ولمجاضــي مســـإلـــى باإلضــا ة ر لتخفيــف العجوبــة

، إذا قــال (1)جريمــة الحرابــة ىعجوبــة الشــرعية عمــتنويــع ال الجنايــة مدــل ىالباعــث الــذي حمــل عمــ اعتبــار

إِوَّمَا جَزَاء الَّرِّهَ ُّحَمازِتٌُنَ اللَّموَ   }:تعالىولهقأن العجوبات المنصوص عمييا  ـي إلى مجموعة من المحججين 

ًْ ُّصَلَّثٌُاْ أًَْ  ُقَ ِ األَزْضِ فَسَادًا أَن ُّقَتَّلٌُاْ أَ ًْ ُّنفٌَْا مِهَ األَزْضِ ذَلِكَ لَيُ ْ خِزٌُْ ًَزَسٌُلَوُ ًََّسْعٌَْنَ فِ طَّعَ أَّْدِّيِ ْ ًَأَزْجُلُيُ  مِّهْ خِالفٍ أَ

 .(2){ لَمٌُاْ أَنَّ اللَّوَ غَفٌُزٌ زَّحِْفِِ الدُّوَْْا ًَلَيُ ْ فِِ آخِسَجِ عَرَابٌ عَظِْ ٌ * إِالَّ الَّرِّهَ  َاتٌُاْ مِه قَثْلِ أَن  َقْدِزًُاْ عَلَْْيِ ْ فَاعْ

 

 أثره الباعث باعتبارالفرع الثالث: 

كان األدر الذي يحددو إعمال الباعث وراء التصرف إبطال التصرف نفسو،  الجاعدة العامة، أنو متى ما

التصرف حسب اإلمكان،  إن أمكن إبطال التصرف  ي حق جميع أطراف  ىاإلبطال يعود عم  إن ىذا

ال أبطـــل مـــاالتصــرف، ومـــن جميـــع وجـــوه كـــان ىــذا ىـــو المـــراد أمكــن إبطالـــو ور عـــو مـــن وجـــوه ذلـــك  ، وا 

 .(3)التصرف، وحق من أمكن اإلبطال  ي حجو من أطراف التصرف

 
 ظيوره واستتاره باعتبارالباعث : الرابع الفرع

   :قسمينإلى ينجسم الباعث و جًا لذلك 

 : زوجتـك مـوليتي  بلنـة: لـو قـال شـخص  خـرسـبيل المدـال ىباعث مـذكور  ـي التصـرف، عمـ .1

خـبلف بـين الفجيـاء  الباعث المنصـوص عميـو ال ،  يذان تحمميا لزوجيا األول دم تطمجياأ ىعم

 .، ومن دم إبطال العجد بسببواعتباره ي وجوب 

                                                           
(1)

 .134، ص 2، داس انكزبة انغبيؼٙ، غانجُبٚبد فٙ انفمّ اإلساليٙؽغٍ ثٍ ػهٙ انشبرنٙ،  
(2)

 ".33، آٚخ "انًبئذح سٕسح 
(3)

،رؾمٛك: ؽًذ٘ ػجذ انًغٛذ انغهفٙ، ثٛبٌ انذنٛم ػهٗ ثطالٌ انتذهٛمشٛخ اإلعمو اؽًذ ثٍ ػجذ انؾهٛى اثٍ رًٛٛخ،  

 ِ.1418، 1انًكزت اإلعميٙ، ثٛشٔد، غ
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و من خبلل الجرائن واألحوال، نشف عباعث مختفي، غير مذكور  ي النصوص، إال أن يتم الك .2

وىـــذا  النـــوع مـــن  ،خمـــراً  اتخـــاذه: بيـــع عصـــير العنـــب لمـــن يعمـــم مـــن حالـــو ســـبيل المدـــال ىعمـــ

 .(1)البواعث محل نظر واجتياد الفجياء

 
 : أقسام الباعث في القانونالمطمب الثاني

  :؛ كمايميأن أنواع البواعث متعددة اتضح؛ الل القراءة في الظواىر اإلراديةمن خ

 : أنواع البواعث وفقًا لميدفالفرع األول

 بواعث تتمثل في اليدف المباشر .3

 .ي التصرف وركنا  يو ال ينفصل عنوالذي يكون عنصرا   ثباعوىو ال 

عكس غرض المشتري  ىالدمن، عم ىسبيل المدالر يكون غرض البائع من عجد البيع حصولو عم ىعم

المبيـــع، وىـــذا مـــاُيعرف عـــادة بالســـبب  ـــي الجـــانون المـــدني، وىـــذه  ىإذ يكـــون غرضـــور ىـــو حصـــولو عمـــ

ذا نظرنا إلـى  ريالحجيج ىالبواعث ليست باعث بالمعن نظرًا بأن الباعث اليمكن أن ينفصل عن النية، وا 

دمن المبيعر ونيـة  ىنية البائع ىي الحصول عمأن المدالر وجدنا أن نية المتعاقد ىي الباعث نفسو، إذ 

بالباعـث  عىـذا النـو بـأن تسـمية  ر"Jsserand" ىالمبيـع نفسـو، ومـن دـّم يـر  ىالمشتري ىي الحصول عمـ

 .(2)انونُيعد تجاوزًا لمج

 مباشر الغير عث تتمثل في اليدف بوا .7

ث ،  يي بواعـ، بل خارج عنو ي التصرفعنصرًا ر إذ ليس من البواعث عكس النوع السابق عوىذا النو 

ر إذ التصـرف بـدون ىـذه البواعـث بل و ي النوع الواحـد مـن التصـر ات،  ردية تختمف من شخص  خر

                                                           
(1)

، ص 1أؽًذ، غ رؾمٛك: يؾًذ انكبفٙ فٙ فمّ أْم انًذُٚخ، ٕٚعف ثٍ ػجذ هللا ثٍ يؾًذ ثٍ ػجذ انجش انًُش انمشغجٙ، 

677. 
(2)

 Jusserand Louis:Les mobiles dams les acts juridique paris.1980. 
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ر  ــي التصــرفأن الباعــث لــيس ركنــًا  ىر بمعنــلــو لمكونــةوالــو  المؤسســةيكــون مســتو يًا لســائر عناصــره 

كـل غايـةر إذ لـيس لـو كن يصـبح ظـاىرة منفصـمة عـن ر لعناصره الكاممة ىالتصرف قد استو نظرًا ألن 

التــي ، وكــذلك عــث الفرديــة التــي ُتعبــر عــن التصــرفالبــد مــن البحــث عــن البوابالتــالي ، و ىقيمــة وال معنــ

 .ُوضعت من أجمو

 ــــي  المتصــــورةر نجــــد أن النــــوع الدــــاني ىــــو أســــاس العمميــــة البواعــــث ن مــــنن النــــوعيوعنــــد المجارنــــة بــــي

 .(1)اليدف من التصرف حدهر بمعني أنيا ُتمدل ىعم التزامكل  اس، وليست أسمجموعيا

 
 أنواع البواعث وفقًا لمزمن :الفرع الثاني

 في الماضي البواعث  .3

 سمبي.، ويكون ليا طابع ق التصرفألنيا العمميات التي تسبر نظرًا المنش ُتعرف بالسبب 

المـالر ألن مــوارده الماليـة قــد نفـذتر  ــيفيم مـن آخــر مبمغـا مــن سـبيل المدــالر إذا اقتـرض شخصــًا  ىعمـ

 .(2)اليدفبأن الظروف ىي التي  رضت عميو ذلك دون معر ة   جطرمن ذلك 

 البواعث في المستقبل  .7

 .الباعث اليد يباسم ويسمي  ،الذي يكشف ىدف العممية

يكــون اليــدف  الحالــةيجتــرض مــن أجــل بنــاء منــزلر  فــي ىــذه  الشــخص بــأن ســبيل المدــال: إذا قيــل ىعمــ

 .(3)من أجمو معروف ىالذي يسع

 

 :يمي إلييا عمماء القانون كما التي ينظرتقسيم البواعث وفقًا لمزاوية  لثالث:الفرع ا

 قد تكون دوا ع  طرية أو مكتسبة. راألصل والمنشأ باعتبارالبواعث  .1
                                                           

(1)
 .240، ص1، طيشجغ سبثكػجذ انشصاق انغُٕٓس٘،  

(2)
 Jsserand Louis:Les mobiles dams les acts juridique paris.1980, P:24 

(3)
 .246، ص1، طيشجغ سبثكػجذ انشاصق انغُٕٓس٘،  
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أدت إلييـا  التـي تناسبيا مع األ عال ىمدى بمعن ،قوتيا وضعفيا ىمن زاوية قياس مد البواعث .2

 .، قد تكون بواعث ميمة أو غير ميمةوالنتائج التي ترتبت عمييا

بواعــث واألخــبلق العامــة، قــد تكــون إمــا  االجتمــاعيمير مــع الضــ انســجامياالبواعــث مــن حيــث  .3

 .(1)غير أخبلقية أو بواعثأخبلقية، 
 

 لعددىا البواعث وفقاً أنواع  الرابع:الفرع 

الباعـث المتعـدد" ويجابمـو ""الباعث الفريـد" ـباعدًا  ريدًا بشكل متميـز ويعـرف بـ الفعلقد يكون الغرض من 

بواعـث ، تمـك المعًا  ي وقـت واحـد  ـي تسـبيب الفعـلويعرف بأنو:" يجوم بو مجموعو من البواعث تعمل 

أن تجتمع  ي شكل واحد وتصبح لشكل باعث واحد وو جاً لذلك قسم إلى  ىتتعاون مرة وتختمف مرة أخر 

  :أربعة أقسام كمايمي إلىالباعث  الغزالي

الفـرد وكممـا رآىـم قـام مـن  ىعندما يجدم مجموعو من األ راد عمـأن يأتي الباعث وحيدًا، السيما  .1

 .مكانو  يعول  ي نفسو باعدًا الفرار منيم وعدم مشاركتيم

 ىعمـ نرجـبلشخصان  السيما عندما يتعاون رلو انفردحتى ان كل واحد مستجل أن يجتمع باعد .2

 .حمل شيء وىو  ي نفس الوقت عنده الجدرة أن يحممو بذاتو

ما  ي أن يتعاون شخصـان إنياض الجدرة، السي ىكل واحد ولكل قوي مجموعيا عم ينفرد الأن  .3

 .أحدىما بو دماال ينفر حمل  ىضعيفان عم

ين مســتجبًل لــو انفــرد بنفســو واألخــر اليســتجل، و لكــن لمــا انضــاف إليــو لــم أن يكــون أحــد البــاعد .4

حمل شيء،  ىينفك عن التأدير باإلعانة والتسييل، السيما أن يعاون الضعيف الرجل الجوي عم

                                                           
(1)

، ثؤدكبو انششٚؼخ اإلساليٛخ" انجبػث ٔأثشِ فٙ انًسؤٔنٛخ انجُبئٛخ "دساسخ يمبسَخٙ ؽغٍ ػجذ هللا  انششفٙ، ػه 

 .56-41و، ص 1986
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لـو اسـتجل الضـعيف لـم يسـتطيع حمـل الشـيء  وولو انفـرد الرجـل الجـوي السـتطاع الحمـل، إال أنـ

 .(1)بمفرده

  يمي:ُيمكن تمخيصيا كما  أنواع لمباعث ةالباحث بأن ىناك أربع ومما سبق يستنتج

الينفصــل عــن التصــرف الموجــود ءا يكــون جــز بالتــالي ، و عــث الــذي يكــون وراء الســبب المباشــرالبا .1

 .معو

مـا يـدل عمـى المسـتجبل  ىالباعث إما يدل عم .2 الماضـي والـذي يمدـل التصـر ات السـابجة لمموضـوعر وا 

 تصر و. والذي يعرف اليدف من وراء

أنــو  ىإضــا ة إلــ طــري أو مكتســب كــذلك قــد يكــون ميــم أو غيــر ميــم  يكــون دا عــو أن باعــث إمــا .3

 .أخبلقي أم غير أخبلقي

 .ًا أي يجوم بو مجموعو من األ رادأو متعدد .واحدأن يكون مستجبًل أي يجوم بو شخص  إما الباعث .4

 

 

 

 

 

 الخاصة بضبط الباعثالقواعد  السادس: المبحث

 ل: قاعدة سد الذرائعالمطمب األو

 .راىنإليو سواء  ي الماضي أم  ي الوقت ال باإلشارة، واكتفوا المبدأ لم ييتم عمماء الجانون بدراسة ىذا

                                                           
(1)

 .14:15، داس اثٍ ؽضو، ثذٌٔ غجؼّ، ثذٌٔ ربسٚخ، ص، إدٛبء ػهٕو انذٍٚأثٙ ؽبيذ يؾًذ ثٍ يؾًذ انغضانٙ،  
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 الذريعةتعريف  :الفرع األول

والجمـــع  صـــل بيـــا،وَ تَ  أيريعـــة ذَ  ـــبلن بِ  عَ ذرّ ويجـــال تَـــ ،وســـيمة والطريـــق إلـــى الشـــيءالَ  ىـــيلغـــًةر  الذريعـــة

 .(2)الشيء إلى السببُ  يَ وسيمة وىالَ  ىي:ةالذريع، (1)ذرائع

  : يوجد عدد من التعريفات كمايمياالصطبلح  أما  ي

، كشـرب الخمـر المفضـي (3)مصمحة إلى مـا ىـو مفسـدة  ي: ىو التوسل بما ىو التذرع الممنوع .1

 لى مفسدة السكر.إ

 حمل.، كعجد النكاح لمت(4)ويتوصل بيا إلى  عل محرم اإلباحةظاىرىا  التيلة أالمس .2

أن الشـارع المشـرع المجتيـد  أيممنـوع   ـينفسو يخاف من ارتكابـو الوقـوع   يأمر غير ممنوع  .3

 .(5)إلى المفسدة أييخاف أو يتوقع أو يظن أن ذلك المباح سيفضى إلى الممنوع  الذيىو 

 متــى كــان الفعــل الســالم عــن المفســدة وســيمة لممفســدة منــع  ،حســم مــادة وســائل الفســاد د عــا ليــا .4

 .(6)كدير من الصور  يمن ذلك الفعل  مالكال

 

 :يف سد الذرائع في الفقو اإلسالميتعر 

                                                           
(1)

ثٛشٔد،  -، انًكزجخ انؼهًٛخ، انًصجبح انًُٛش فٙ غشٚت انششح انكجٛشثٍ يؾًذ ثٍ ػهٙ انًمش٘ انفٕٛيٙ،   أؽًذ 

 .318ص1ػ
(2)

 .1498، ص 7ثٛشٔد، ط –، ) ثبة انزال، َرَسَع، انَزسَٚؼخُ( داس صبدس نسبٌ انؼشةيؾًذ ثٍ يكشو ثٍ يُظٕس،  
(3)

، 2ٌ، داس اثٍ ػفبٌ، ط انًؾمك: يشٕٓس ثٍ ؽغٍ آل عهًب انًٕافمبد،اثشاْٛى ثٍ يٕعٙ ثٍ يؾًذ انهخًٙ انشبغجٙ،  

 375ص
(4)

، انًؾمك: عبيٙ ثٍ انؼشثٙ األصش٘، إسشبد انفذٕل إنٙ تذمٛك انذك يٍ ػهى األصٕليؾًذ ثٍ ػهٙ انشٕكبَٙ،  

 .246ثذٌٔ غجؼخ، ثذٌٔ ربسٚخ  ص 
(5)

 .51، ص 2، طيشجغ سبثكانمشغجٙ،  
(6)

 .22ص2، يشعغ عبثك، طيشجغ سبثكانمشافٙ،  
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كانت النتيجة  سـادا.  إذاالمفسدة،  إلىالذريعة: الحيمولة دون الوصول عرف الجرا ي _ رحمو اهلل _ سد 

ة، الذريعـة ىـي الوسـيم ن،  إوتندب وتباح ه، وتكر الذريعة كما يجب سدىا، يجب  تحيا أن) اعمم :ويجول

 .(1)وسيمة المحرم محرمة،  وسيمة الواجب واجبة( أن كما 

 
 عالقة مبدأ سد الذريعة بالباعث :الفرع الثاني

  :اآلتيإلى ؛ تنقسم موارد األحكام في الواقع

 إلييا وحكميا واحد. الواصمةر وىي الطرق نوايا .1

 .(2)محرا ي ي الحرام ىووسائل تؤدي إل ،حبلل يحبلل  يإلى وسائل تؤدي  رووسائل .2

  :البد من ا تي ،لجعل الوسائل ذرائع ومن دّمر   

ل مـ، كـان العانـت نتيجـة العمـل  ييـا منفعـة عامـةرؤية النتائجر  ـإذا ك ىر بمعنالمآلإلى النظر  .1

ن كانت نتيجتو واجباً   .الباعثإلى البد من النظر بالتالي ، كان العمل  اسدًا، و  اسدة، وا 

ر  إذا كانت كأن يعجد عجدا يجصد بو أمر محرمر العملإلى  الباعث الذي يد ع الفردإلى النظر  .2

ل ، نظرًا ألن اعتبار النية التي قام عمييا دلي(3)، كان العجد باطبلً كل الدالئل تظير ىذا الباعث

الباعث من  إلىن النظر لى من اعتبار األلفاظ المجردة،  إأو  ،مادي ظاىر اقترن بإنشاء العجد

 قام الدليل عمى ذلك. إنحيث بطبلن التصرف دم من  حيث التأديم أوال،

 

 .النتيجة فقطإلى والقصد مع النتيجة، أو  النيةإلى ر في مبدأ سد الذرائع نظإذ يُ 

                                                           
(1)

 .245، ص 2ط  ،يشجغ سبثكانمشافٙ،  
(2)

، انًؾمك: يشٕٓس ثٍ ؽغٍ آل أػالو انًٕلؼٍٛاثٍ انمٛى، ؽًذ ثٍ أثٙ ثكش ثٍ إٔٚة اثٍ لٛى انغٕصٚخ أثٕ ػجذ هللا أ 

 .553،  4عهًبٌ أثٕ ػجٛذح، ط
(3)

، داس انخٛش نهطجبػخ ٔانُشش ٔانزٕصٚغ، ديشك، عٕسٚب، انٕجٛض فٙ أصٕل انفمّ اإلساليٙيؾًذ يصطفٙ انضؽٛهٙ،  

 .880، ص 2و، ط2006 -ْـ 1427، 2غ
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لمبـاح  الموضـوعةسد الذرائع  ي النوع الداني من أقسام الـذرائع وىـير الوسـيمة  مبدأمع  ويتشابو الباعث

 . سادإلى المتوسل بيا 
 

 مبدأ المآل قاعدة لثاني:المطمب ا

ر إليـور إال أن العممـاء  ـي الوقـت الـراىن باإلشارة اكتفوابل  أىذا المبدر لم ييتم الفجياء بدراسة  ي البداية

    .بدراستو بشكل خاص اىتموا

 : تعريف المآلالفرع األول

 .(1): رجعت عن  عل الشيءر يجاللغًةر الرجوع

  :أىميا مايمي ومن أىذا المبدتعددت التعريفات  ي  راالصطبلح ي 

، تبعي الذي يكون عميو عند تنزيمور من حيث قصدهال االقتضاءتحجيق مناط الحكم بالنظر  ي  .1

 . االقتضاءيستدعيو ذلك  ما ىوالبناء عم

 .(2)لما أّدت إليو األسباب اعتبارالنتائج دون إلى النظر  .2
 

 قاعدة مبدأ المآل بالباعث: عالقة الفرع الثاني

األ عـال كونيـا حـبلل  ىعمـ لآكـم المـحر إذ ياأل عـال ىث ليكون معيار الحكـم عمـاعيتداخل المآل مع الب

إلـى ر يتم تشكيل المعيار الـذاتي النفسـي مـن خـبلل النظـر الظاىرةر وبالنتيجة  اسدةأم  صالحور أم حرام

 .(3)الدا ع لمجيام بفعل ذلك الباعث

                                                           
(1 )

اَٚبال،ٔيآال( رؾمٛك: ػجذ هللا ػهٙ انكجٛش نسبٌ انؼشةاثٍ يُظٕس اإلفشٚمٙ انًصش٘،  َٔ ،ثبة األنف )آَل،انّٛ، أَٔال، 

 .171، ص 1ٔيؾًذ أؽًذ، داس انًؼبسف، ثذٌٔ غجؼخ، ثذٌٔ ربسٚخ ط
(2)

و 2014، سعبنخ يبعغزٛش، انغضائش،ل انششػٛخَظشٚخ انجبػث ٔتطجٛمبتٓب ػهٗ يسبئم األدٕاثكبسح ثٕشُزٕف،  

 .56ص
(3)

، داس اثٍ انغٕص٘، انًًهكخ انؼشثٛخ اػتجبس انًآالد ٔيشاػبح َتبئج انتصشفبدػجذ انشؽًٍ ثٍ يؼًش انغُٕعٙ،  

 .139،صْـ1424، 1انغؼٕدٚخ، غ
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مـــالي، وىـــذا مـــا يســـتدعي ضـــرورة ال كمـــا أن رعايـــة الباعـــث تشـــكل مســـاحة معتبـــرة مـــن اىتمـــام النظـــر

ج عـن حاطة بطرق ضبطو ومعر تو، حيث أن أكدـر الحـاالت التـي يخـرم  ييـا المـال المشـروع ال تخـر اإل

ن أســاس كــل مــن ة، ولمــا كانــت األمــور بمجاصــدىا،  ــإلــى نتــائج ضــرريالجصــد الفاســد، اذ أنــو يــؤدي إ

ة بينيمـا تـرتبط بمفيـوم حفـظ مجاصـد نظرية الباعث والمال ىو قطع المضار المتوقعة، مما يجعل الصـم

 .(1)الشريعة

ـــى إضـــا ة ـــى ســـبلمة تصـــر ات المـــآ) أنيمـــا إل ـــان ويوضـــحان مـــدى حـــرص الشـــارع عم ل والباعـــث( يبين

البواعـث والنيـات التـي حركـت الفعـل، وتسـتمر ىـذه  إلـىنيايتيـا، وذلـك بـالنظر  إلىالمكمفين من بدايتيا 

ن مجـال عمميمـا لكـل منيمـا ) المـآل والباعـث( دورا وقائيـا، ألن ا و ىذا الفعل. وآدار نتيجة إلىالعناية 

الوظيفــة الوقائيــة غالبــا مــا  أنيرتكــز عمــى تنــاول مــا لــيس لــو تشــخيص محســوس يوقــف عميــو، باعتبــار 

 .(2)مران ذاتيانالتوقع واالحتياط، وىما أ إلىتند تس

 
 

                                                           
(1)

داس انفكش، عٕسٚب، ٔتذهٛالً (،لٕاػذ انًمبصذ ػُذ اإليبو انشبطجٙ ) ػشضبً ٔدساسخ ػجذ انشؽًٍ اثشاْٛى انكٛمَٙ،  

 .360و، ص2000ْـ، 1421، 1غ
(2)

و 2014، سعبنخ يبعغزٛش، انغضائش،َظشٚخ انجبػث ٔتطجٛمبتٓب ػهٗ يسبئم األدٕال انششػٛخثكبسح ثٕشُزٕف،  

 .56ص
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 الفصل الثاني

 نظرية السبب

 :  تمييد

عاقدين بجبول ا خـر وتوا جيمـا بأنو "ارتباط اإليجاب الصادر من أحد المت عّرف الجانون األردني العجدر 

 .(1)"تزام كل منيم بما وجب عميو لآلخروجو دبت أدره  ي المعجود عميو ويترتب عميو ال عمى

، و ووصفو بأن يكون صـادرًا مـن أىمـوالمشروعية  عر و بأنو "العجد المشروع بأصم لكن  يما بعد أضاف

صــحيحة ولــم يجتــرن بــو أوصــا و  المحــل قابــل لحكمــو ولــو غــرض قــائم وصــحيح ومشــروع وإلــى ُمضــا ًا 

 .(2)"شرط ُمفسد لو

خــر  ــي إلجــاء الضــوء عمــى أمــر اإلــى ، ممــا يــؤدي نجــد  ــي التعريــف الســابق، ربــط الجــانون بالمشــروعية

 .إطار نظرية العجد أال وىو السبب

حيـث المحل والسبب  يتضح من خبلل ،رط عامو ي ذات الوقت اشترط الجانون األردني المشروعية كش

محة مشـــروعة لعاقديـــو وُيفتـــرض  ـــي العجـــود ىـــذه المصـــ منفعـــة"اليصـــح العجـــد مـــالم تكـــن  يـــو  نـــص أنـــو

 .(3)غير ذلك" المشروعة مالم يجم الدليل عمى

، ممـا (4)بيا جدل كبير من الناحية الشـرعيةر البد من الجول بأن نظرية السبب قد صاحي ىذا اإلطارو 

   ـــت الســــبب بأنـــو الســـبب الجصـــدر بمعنــــىجعـــل ا راء تتضـــارب إذ ظيـــرت النظريــــة التجميديـــة التـــي عر 

 ـي النـوع الواحـد مـن العجـود إلزامـو  يـو ذاتـو الغرض المباشر الجريب الذي يرمي إليـو المتعاقـد مـن وراء 

 التعاقد. عمىالبواعث التي حممت المتعاقد  اليصح البحث عنو خارج العجد رغبة  ي تجصيبالتالي و 

                                                           
(1)

 و.1976"، ػبو 43، "انمبٌَٕ انًذَٙ األسدَٙ"، 87انًبدح " 
(2)

 و.1976"، ػبو 43، "انمبٌَٕ انًذَٙ األسدَٙ"، 167انًبدح " 
(3)

 و.1976ػبو  "34انمبٌَٕ انًذَٙ األسدَٙ، ""، 166انًبدح " 
(4)

 .13-1و، ص1986، داس انُٓعخ انؼشثٛخ، انمبْشح، يفٕٓو انًذم ٔانسجت فٙ َظشٚخ انؼمذيؾبعُخ يؾًذ،  
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ر نظـرًا ألنـو ُيمكـن ضين كدير إذ أشاروا بعـدم  ائـدتياكان ليا معار  والبد من اإلشارةر بأن نظرية السبب 

لكـن الفجيـو كابيتـان دا ـع عـن  ر(1)ون دون ضـرراسـتبداليا بفكـرة المحـل ومـن دـم  يمكـن مسـحيا مـن الجـان

نما تنفيذه.  االلتزام نظرية السبب وقام بتعديميا بحيث أصبح السبب  ليس ىو مصدر  وا 

ر بأنـو الجضـاء الفرنسـي التـي عر ـت السـبب دم ظيرت النظرية الحديدة  ي السـبب، وتعـرف بأنيـا نظريـة

شــكالية الســبب مــن ركــز عميــو الجــانون المــدني األردنــير إذ عــالج إ ر وىــذا مــاالتعاقــدإلــى الباعــث الــدا ع 

 .(2)التعاقدإلى ث الدا ع المفيوم الحديث لمسبب بوصفو الباع خبلل التركيز عمى

دراســة مفيــوم نظريــة الســبب، ونظريــة  ىإلــني قــاد الــذي ألمــر ىــو الــدا عا ، كــان ىــذاتجــدممانــاءًا عمــى وب

ك مضــمونيا  ـــي ، وتطــور النظريــة، ومشــروعيتيا وكــذلوالحديدـــة الســبب  ــي كــبًل مــن النظريــة التجميديــة

 الباعث. ، وأخيرًا العبلقة بينيا وبين نظريةالتشريعات المجارنة
 

 : تعريف نظرية السببالمبحث األول

 المغة: تعريف السبب في المطمب األول

 :)م627)ت أسباب. قال زىير بن أبي ُسممى وُ عُ يره، وجمْ كل شيء ُيَتوص ل بو إلى غَ 

ـــو ـــا َينَمن ـــَباَب الَمَناَي ـــاَب َأَس ـــَن َى ـــو َوَم  َوَل
 

 رَاَم َأَســـــــــــــــَباَب الَســـــــــــــــَماِء ِبُســـــــــــــــم مِ  
 

كَانَ َّظُهُّ أَنْ لَهْ َّنصُسَهُ اللَّوُ فِِ الدُّوَْْا ًَآخِسَجِ فَلَْْمْدُدْ  هْمَ} :تعالىالحيل تحجيجًا لجول اهلل إلى شير  السبب ىنا يُ 

 أي:  ميمدد حببًل  ي سجف السماء. (3){تِسَثَةٍ إِلََ السَّمَاءِ ثُ َّ لَِْقْطَعْ فَلَْْنظُسْ ىَلْ ُّرْىِثَهَّ كَْْدُهُ مَا َّغِْظُ

                                                           
(1)

 .165و، ص 2000، 1، انمبٌَٕ انًذَٙ، ط انًزكشاد اإلٚضبدٛخانًكزت انفُٙ نُمبثخ انًؾبيٍٛ،  
(2)

 و.1976" ػبو 43، "انمبٌَٕ انًذَٙ األسدَٙ"، 165انًبدح " 
(3)

 15، آٚخ:سٕسح انذجانمشآٌ انكشٚى،   
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ينجطــع، حتــى الحبــل  إذ ُيمــد ري  ميمــدد حــببًل  ــي ســجفو دــم ليجطــع، أ الســبب ىنــا الحبــل والســماء الســجف

ــا أي   ــبلن  ــي حــاجتيإلــى ، وجعمــت  بلنــا ســببًا لــي غيــرهإلــى  الســبب  ــي كــل شــيء يتوصــل بــو  ووّدج 

 .ُوصمة وذريعة

ن  اأَلَنَساَب َيَوَم اَلِقَياَمِة َتَنَقِطُع و ي الحديث: "   .(1)"َغَيَر َنَسِبي َوَسَبِبيواِ 

 .(2) السبب بالزواج والنسب بالوالدة

 

 االصطالحالسبب في  :المطمب الثاني

، وىـذا (3)التزامـومن وراء  إليوالممتزم الوصول  مباشر الذي يجصد: ىو الغرض الاالصطبلحالسبب  ي 

ســار مــع أصــحاب النظريــة  العجــد، وبــذلكإلــى ولــيس  إلــى االلتــزامأنــو نســب الســبب إلــى التعريــف ُيشــير 

 .، وىو من بينيمالتي ُوجيت ليا انتجادات متعددة التجميدية

 .(4)ر اليدف الذي من أجمو التزم المدينوعر و آخر 

إلـى االلتـزام دـم  ـي البدايـة إال أنـو تراجـع ونسـبو إلـى ر بـأن صـاحبو نسـب السـبب لتعريـفا ونجد  ي ىذا

، أو الحصـول عمييـا مـن العجـد تعاقـد إلـىة التـي يسـعي المالمصـمح، إذ عر و أنو "العجد  ي موضع آخر

 .(5)يجصد الوصول إليو من طريق العجد"الغرض الذي 

                                                           
(1)

، يئعغخ لشغجخ، انمبْشح، لبل شؼٛت 18927، ؽذٚش سلى: 323، ص4، طيسُذ أدًذانشٛجبَٙ، أؽًذ ثٍ ؽُجم،  

غ غٛش َغجٙ ٔعججٙ ٔصٓش٘، فٕٓ ؽغٍ األسَبإٔغ: ؽذٚش صؾٛؼ دٌٔ لٕل: ٔاٌ األَغبة ٕٚو انمٛبيخ رُمط

 ثشٕاْذِ ْٕٔ اعُبد ظؼٛف.
(2)

 . 79ْـ، ص1414، 1، داس صبدس، ثٛشٔد، غنسبٌ انؼشةيؾًذ ثٍ يكشو ثٍ ػهٙ أثٕ انفعم اثٍ يُظٕس،  
(3)

، 3يُشٕساد انؾهجٙ انؾمٕلٛخ، ثٛشٔد، نجُبٌ، غ ،انٕسٛظ فٙ ششح انمبٌَٕ انًذَٙ انجذٚذػجذ انشاصق انغُٕٓس٘،  

 و.1998
(4)

 .202، انذاس انغبيؼٛخ، غ، ص انُظشٚخ انؼبيخ نالنتضاو )يغ يمبسَخ ثٍٛ انمٕاٍَٛ انؼشثٛخ(رٕفٛك ؽغٍ فشط،  
(5)

، 202،  انًشعغ انغبثك، ص انُظشٚخ انؼبيخ نالنتضاو ) يغ يمبسَخ ثٍٛ انمٕاٍَٛ انؼشثٛخ (رٕفٛك ؽغٍ فشط،  

 .203ص
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 السبب في الفقو اإلسالمي :المطمب الثالث

لحكـٍم  ر "الوصف الظاىر المنضبط الذي دل الدليل السـمعي عمـى كونـو ُمَعر  ـاً عرف الفجياء السبب بأنو

الســبب بالتــالي وكونــو منضــبطًا أي محــددًا ال يتغيــر، ويــرتبط وجــود الُمَســب ِب بوجــوده وعدمــو، و ، شــرعي

التمميـك  عجـود قيل عـن، ولذا ومعامبلت وعجوبات عبادات عند األصوليين يشمل جميع أبواب الفجو من

 .(1)أنيا من األسباب الشرعية التي تتيح أخذ مال الغير

بــبل ســبب  ( مــن مجمــة األحكــام العدليــة: "ال يجــوز ألحــِد أن يأخــذ مــال أحــدِ 97وقــد جــاء  ــي المــادة: ) 

 .   (2)"شرعي

 

 نظرية السبب في القانون: المبحث الثاني

 : نظرية السبب في القوانين القديمةالمطمب األول

ينيــةر إال أنــو يمكــن ، و ــي الجــوانين البلتكبيــرًا لمغايــة  ــي معظــم التشــريعات اىتمامــانالــت نظريــة الســبب  

 االلتزاملم يظير إال إذا ظير مبدأ الرضا بأن  السبب مرتبط بالعنصر المكون لئلرادة ومن دم   الجول بأن

 . وليد اإلرادة

 لمقانون الروماني السبب في العصور األولى :رع األولالف

ر بـل كانـت العجـود مجـرد شـكمية إذ لمجـانون الرومـاني العصـور األولـى  ـي لم تكن نظرية السبب معرو ـة

لشــكل  ــي الجــانون بالســبب ا ، ويعــرف ىــذايــومعينــة ولــيس لــئلرادة أي دخــل   الينعجــد العجــد إال بأشــكال

المعنـي  ، وبـذلك السـبب بيـذالبللتزام المنش أي المصدر  المنش ر ُيعرف بالسبب و ي الشريعةالمدني، 

ينعجـد العجـد ناتجـًا كا ـة  توا رت الشكمية بالتالي متى، و لسبب محل الدراسة أال وىو الباعثيختمف عن ا

                                                           
(1)

 .12، ص 2004، 1، يُشٕساد انؾهجٙ، ثٛشٔد، غانًذَٙ َظشٚخ انسجت لٙ انمبٌَٕيؾًذ ػهٙ ػجذِ،  
(2)

، 1، رؼشٚت: فًٓٙ انؾغُٛٙ، داس انكزت انؼهًٛخ، ثٛشٔد، دٌٔ ربسٚخ، طدسس انذكبو ششح يجهخ األدكبوػهٙ ؽٛذس،  

 .86ص

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A
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 إلـى، وسواء اتجيت صحيحة أم غير صحيحة اإلرادةأو كانت ن أم ال، المتعاقدي إرادةآداره سواء قامت 

 .(1)غرض مشروع أم غرض غير مشروع نظرًا أن الشكمية وحدىا ىي التي توجد العجد

أم  التعاقـد مشـروعاً  ، سواء كـان الباعـث عمـىتكوين العجد الباعث أي أدر عمى ىمسبب بمعنلم يكن ل و

الغايـة المنشـودة إلـى تـوا ر الشـكل الجـانوني لمعجـد انعجـد دون النظـر تى م، و ال  إنو ليس لو عبلقة بالعجد

 .(2)منو

 : لمسبب بصورة عامة )كنظرية( منيا عدة تعريفاتىناك 

 .(3) "أن السبب تبرير لوجود اإلرادة وركُن ضروري لحمايتيا وحماية المجتمع 

وعر و السنيورير بأنو الغرض المباشر الـذي يجصـد الممتـزم الوصـول إليـو مـن جـراء التزامـو،  جـد اعتبـر 

السنيوري أن لمسبب صمة وديجة باإلرادة، وال يتصور وجود إرادة ال تتجو إلى السبب إال إذا صدرت من 

 . (4)غير وعي

الــدا ع الــذي  ىــو أن الســبب ىــوالتعريفــات وكدــرت  يــي تصــب  ــي معنــًى واحــد و  اختمفــتوىكــذار ميمــا 

 .يد ع اإلرادة إلى التصرف وتحجيق األغراض المنشودة من إنشاء االلتزام

 

 

 

 

  في العصر العمميالفرع الثاني: السبب 

  :يوضح الباحث في ىذاالجزء مفيوم السبب في نوعين من العقود كمايمي
                                                           

(1)
 .456، ص 1، طيشجغ سبثكػجذ انشاصق انغُٕٓس٘،  

(2)
 .76_75، ص يشجغ سبثكؽهًٛخ آٚذ ؽًٕد٘،  

(3)
 14، صيشجغ سبثكهٙ ػجذِ، يؾًذ ػ 

(4)
 .536، داس انفكش، ثٛشٔد، دٌٔ ربسٚخ، صَظشٚخ انؼمذػجذ انشصاق انغُٕٓس٘،  
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 المبادالت التجارية( العقود الشكمية ) (3

قـــانون الشـــعوب لـــيحكم المبـــادالت التجاريـــة بـــين كـــبًل مـــن الرومـــان وســـائر  تميـــز ىـــذا العصـــر بظيـــور

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 

من أنو بجي شـكميًا بمعنـى ظـل ُممزمـًا وناتجـًا كا ـة آدـاره  أيـًا كـان شـكمو إال أنـو تـأدر بفكـرة السـبب الرغم 

بشــكل غيــر مباشــر، وبالتــالي متــى انعــدم ســبب ىــذا العجــد أو كــان غيــر مشــروع  الجــانون أعطــى لممــدين 

ا أداه دون سـبب دعوى من دعاوى االسترداد المعرو ـة  ـي الجـانون الرومـاني التـي يسـتطيع أن يسـترد مـ

 .(1)أو بسبب غير مشروع، تمك الدعوى قد يمجأ إلييا المدين  ير عيا عمى الدائن

ر الغرض الجريب المباشـر الـذي يريـد المتعاقـد تحجيجـو مـن الذكروالمجصود بالسبب  ي ىذه الحالة سالفة 

 العتبـاراتبـل  إلرادةبـاأسـاس متصـل  العجـد لـم تـتم عمـى العجد نظرًا بـأن  كـرة السـبب التـي تـأدر بيـا ىـذا

ت الشــكمية االادة دالســيما العدالــة نظــرًا بــأن الشــكمية ضــد اإلرادة  ــي الجــانون الرومــاني،  ــإذا طــر  أخــرى

  .(2)المتصل باإلرادة ، وىو المعنىنفس الوقت السبب  ي  إنيا تطرد

 العقود الغير شكمية (7

كا ية لتكوين ىـذه  المنفردة اإلرادةوتكون ، شكمية  ي العجود الرضائية، وعجود التبرعالغير تتمدل العجود 

د األخــرر ، إذا أصــبح التــزام كــل متعاقــد ســببًا اللتــزام المتعاقــإذا الســبب  ييــا يكــون واضــحًا أكدــر، العجــود

سـبيل المدـالر إذا  مرحمـة التنفيـذ، عمـىإلـى وال يتخطـى مرحمـة تكـوين العجـد  لكن أدرىا يجتصر  جط عمى

اليمزمـو وبالتـالي المحـل  النعدامر  في ىذه الحالة يسجط التزام البائع البيع ك المبيع قبل البيع  ي عجدىم

 .المشتري النعدام السبب

                                                           
(1)

 .77، ص يشجغ سبثكؽهًٛخ آٚذ ؽًٕد٘،  
(2)

 .459، ص 1، طيشجغ سبثكػجذ انشاصق انغُٕٓس٘،  
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لـو امتنـع المشـتري حتـى ر  في ىذه الحالة اليجوز لمبائع أن يمتنـع المبيـع م عجد البيعالعكسر لو ت عمى

 .كل متعاقد مستجبًل عن ا خر بالتزام عن د ع الدمن نظراً 

، إن التزام المتبـرع ىـو نيـة التبـرعر  ـإذا تخمفـت النيـة انعـدم السـببر  التبرعات وليكن اليبة ما  ي عجودأ

ارتبطـت تمـك اليبـة بشـرط وىـو السـبب يترتـب  إذا ، ومـن ناحيـة أخـرىعجد ىذا من ناحيةبطل الوبالتالي 

 .االسترداد الشرط لمواىب أن يسترد ىبتو بدعوىذلك إذا لم يتحجق  مىع

 :  ا تي مما سبق نستنتج

ــم تكــن  كــرة الســبب معرو ــة  ــي الجــوانين الجديمــة إال  ــي بعــض العجــود التــي تغمــب عمييــا اإلرادة  .1 ل

بشــكل كبيــر وكــان الســبب  ــي ىــذه العجــود أيضــًا صــغيرًا لمغايــة مدــل الوصــية باعتبارىــا أحــد عجــود 

ب  ـي ىـذه الحالـة ، ويعـرف السـبمرحمة التنفيـذإلى أدرىا مرحمة تكوين العجد  يتخطىالتبرعاتر إذ ال

 .بأنو الغرض المباشر الذي يجصد الممتزم الحصول عميو من التزامو

 .يمة، وبشكل خاص الجانون الرومانيالجد  ي الجوانين اإلطبلق لم يكن الباعث معرو اً عمى .2
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نظريـــة الســـبب فـــي النظريـــة التقميديـــة و ) الســـبب فـــي النظريـــات: المبحـــث الثـــاني
 القوانين الحديثة(

الفجيـــي ممـــا جعـــل ا راء  الجــــدلنشـــأة نظريـــة الســـبب بشـــكل عـــام قـــد صـــاحبيا الكديـــر مــــن  ر بـــأنُيـــذك

 . ي السبب نظريتينتتضارب حولو بشكل كبير،  يناك 

 .: النظرية التجميديةأوليما 

الغربـي ىـو الـذي  ءأحيانـًا بنظريـة الجضـاء كـون الجضـا: النظرية الحديدة  ي السبب والتي تعـرف دانييما

 ا.ابتدعي

 : النظرية التقميديةالمطمب األول

 السبب في النظرية التقميدية : تعريفولالفرع األ 

أي الغـرض المباشـر الجريـب الـذي يرمـي إليـو المتعاقـد مـن  ألجصـدير بوصـفو السـبب وقد عر ـت السـبب

 يــو ذاتــو  ــي النــوع الواحــد مــن العجــود وال يصــح البحــث عنــو خــارج العجــد رغبــة  ــي تجصــي  إلزامــووراء 

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 

 أنانبين ال يجـوز الجـول المختمفة العجد الممزم لمجانبين والعجـد العينـي وعجـد التبـرع  فـي العجــد الممــزم لمجـ

ىذا االلتزام ا خر ألن  ي ذلك اسـتحالة منطجيـة،  االلتزامان يولدان  ي وقت واحد ومـن  إلزامسبب كل 

 .(1)مصدر واحد ىو العجد

 إنـو يمكن محوىا من بالتالي ما الجول بأن النظرية غير مفيدة، ذلك ألنو يمكن استبداليا بفكرة المحل و أ

ولكــن جــاء الفجيــو كابيتــان ودا ــع عــن نظريــة الســبب وقــام بتحويرىــا بحيــث أصــبح  الجــانون دون ضــرر،

نما تنفيذه  السبب ليس ىو وجود االلتزام وا 

                                                           
(1)

 .507، ص يشجغ سبثكػجذ انشاصق انغُٕٓس٘،،  
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 : ين دبلدة أنواع من السبب كما يميلجد  رقت النظرية التجميدية ب

 بيـذاالسـبب بالتـالي ، و  ـي طبيعتـو واقعـة أنشـأت االلتـزام ر ىـو مصـدر االلتـزام وىـواإلنشائيالسبب  .1

 المعني وجب استبعاده نظرًا بأن طبيعتو تختمف عن طبيعة البحث محل الدراسة 

 من التزامو  إليو، ويعرف بأنو الغاية المباشرة الذي يجصد الممتزم الوصول ألجصديالسبب  .2

 . (1)ر ويعرف بأنو الباعث الذي يد ع الممتزم لبللتزامالسبب الدا ع .3

ليـة عـن عجـود التبرعـات عـن العجـود الُممزمـة لجانـب واحـد عـن العجـود يختمف السبب  ي العجود التباد إذاً 

  :االحتمالية كما يمي

 . المجابل الذي يطمبو الممتزم السبب  ي العجود التبادليةر .1

 ر ىو نية المتبرع نفسو.أما السبب  ي عجود التبرعات .2

إذا  ءم ىــذا الشــير ســبب االلتــزام بــالرد ىــو ســبق اســتبلب  ــي العجــود الُممزمــة لجانــب واحــدوالســب .3

 .(2)إال بتسميم الشيء ال تتمكان العجد عينيًا كالوديعة والجرض التي 

أما السبب  ي العجود االحتمالية  إن سبب االلتزام المستأمن ىو تأمين المؤمن لو من الحـوادث  .4

 .(3)الشيء المؤمن عميو كعجد التأمين جع عمىالتي ت
 

 لتقميديةفي النظرية ا خصائص السبب الثاني:الفرع 

يمكــن تصــور ســبيل المدــالر ال ر عمــى، ويعتبــر عنصــرًا مــن عناصــرهالســبب شــيء داخمــي  ــي العجــد .1

 .، أو التزام المشتري بد ع الدمندون التزام البائع بتسميم المبيع، أو البيع باليبة بدون نية التبرع

                                                           
(1)

و، 1969، داس انُٓعخ انؼشثٛخ، انمبْشح، االنتضاو ٔششػٛتّ فٙ انفمّ اإلساليٙ سجتعًبل انذٍٚ يؾًذ يؾًٕد،  

 .25ص
(2)

 .489، ص1، طيشجغ سبثكػجذ انشاصق انغُٕٓس٘،  
(3)

 .150، ص 2، ط1958، داس انكزت، انمبْشح، انُظشٚخ انؼبيخ نالنتضاوػجذ انؾٙ ؽغبص٘،  
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اليكــون ، ومــن دــم  د مــن العجــود تخمــف عنصــر مــن عناصــرهتخمــف الســبب  ــي أي عجــ يترتــب عمــى .2

 .لمعجد أي وجود

ر  ـي سـبيل المدـال يتغيـرر عمـىإذ ال السبب  ي النظرية التجميدية واحد  ي كل نوع من أنـواع العجـود .3

، وسبب التزام المشـتري يع ىو التزام المشتري بد ع الدمنر سبب التزام البائع بتسميم المبكل عجد بيع

 .ىو التزام البائع بتسميم المبيع

 

 ط السبب في النظرية التقميديةشرو  الثالث:الفرع 

 مسبب كمايمي: لُيذكر بأن تشريع نابميون قرر دبلدة شروط 

 موجودًا. السببأن يكون  .1

 جـود السـبب  ـي معنـىتخمفـو بطـبلن العجـد، والمـراد بعـدم و  ، ويترتب عمىمن سبب لبللتزامأي البد 

 د.بينة من أن السبب غير موجو  لشرط أن يتعاقد الطر ان، وىما عمىا ىذا

ر  ـي تمـك الحالـة اليوجـد تعيـد بـدين التوقيـع عمـى اقـدين عمـىر أن يكـره أحـد المتعالمدـال سـبيل عمى

 .لعجد باطبًل النعدام السببا ، يكون ىذاسبب لبللتزام

 .السبب صحيحاً  أن يكون .2

. كـالوارث الـذي يتعاقـد لتـزام، ومـن دـم  يبطـل العجـدإذا كان السـبب غيـر صـحيحًا  ـبل يجـوم اال بمعنى

ع شخص يعتجد أنو وارث معو وىو ليس بوارث،  يعطيو مبمغا من النجود حتى يتخمى عن نصيبو م

 موىوم. من الميراث،  يذا التخارج باطل ألن سببو

  .(1)أن يكون  السبب مشروعاً  .3

، كمــا لوكــان الشــيء الــذي تعيــد بــو مخالفــًا لمنظــام العــام أو ا داب يكــون الســبب غيــر مشــروع إذا كــان 

 .(1)ير مشروع أو خارجًا عن التعامل أو اليسمح بو الجانونالممتزم غ
                                                           

(1)
 .تششٚغ َبثهٌٕٛ"، 1131انًبدح " 
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بـأن يتعيـد ا خـر بارتكـاب جريمـة مجابـل مبمـغ عدم مشـروعية السـببر  مة التي وردت عمىمن أىم األمد

الشــخص  أن يمتــزم الشــخص ا خــر بــد ع النجــود محمــو مشــروعًا ولكــن ســببو ىــو التــزام مــن النجــود عمــى

ال لعــــدم مشــــروعية بــــل لعــــدم مشــــروعية  االلتــــزام يجــــوم ىــــذا مشــــروع  ــــبل األول بارتكــــاب الجريمــــة غيــــر

 .(2)السبب

مشــــروع الجــــانون المــــدني  وأيضــــا، األردنــــيوىــــذه الشــــروط ىــــي الشــــروط المــــذكورة  ــــي الجــــانون المــــدني 

يعــد ســبب  -2 كــان ســببو غيــر مشــروع. إذايكــون العجــد بــاطبل  -1) الفمســطيني حيــث يــنص المشــروع:

 .(3)(وا دابمخالفا لمنظام العام  إليوكان الباعث الدا ع  اإذالعجد غير مشروع 

 
 : نقد النظرية التقميدية في السببالفرع الرابع

تعرضت ىذه النظرية لعدة انتجادات منيا، أنيا غير صحيحة وغير مفيدة، ويمكن االستغناء عنيا، كمـا 

 جود التبرع. ي ع العجود الممزمة لجانبين، وبالرضايختمط بالمحل  ي  أن السبب

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 

ممزمــة لجــانبين التــي تعتبــر الســبب وجــود لمعجــد بــدونيا،  يــو يختمــف بــاختبلف نــوع العجــد،  فــي العجــود ال

التــزام 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 

 .(4)لعاقدين وىو الرضاعبارة عن شرط من الشروط المتعمجة با أيضا

                                                                                                                                                                                
(1)

و، 2002، سعبنخ يبعغزٛش، كهٛخ انمبٌَٕ، عبيؼخ انخشغٕو، انسجت ٔانًمبثم ٔأثشِ فٙ انؼمٕداْٛى، صمػ ػهٙ اثش 

 .18ص
(2)

 .480،ص1، طيشجغ سبثكانغُٕٓس٘،  
(3)

 و.2012"، ػبو 4"يششٔع انمبٌَٕ انًذَٙ انفهسطُٛٙ( يٍ 137انًبدح ) 
(4)

، "دساعخ يمبسَخ"، سعبنخ يبعغزٛش )غٛش ش٘تمذٚى َظشٚخ انسجت فٙ انمبٌَٕ األسدَٙ ٔانجضائاعًبػٛم ٕٚعف،  

 و. 2008يُشٕسح(، انغبيؼخ األسدَٛخ، ػًبٌ، األسدٌ، 
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 الســبب  ــي ىــذه النظريــة لــيس ركنــا متميــزا  ــبل معنــى وال ضــرورة لــو، بــل ىــو بيــذا المعنــى تعبيــرا عــن 

ن استأنفت تمك االنتجادات مرة أخرى وخاصًة  وليس سببا. اإلرادة لكن لم ًتجابل تمك االنتجادات أىمية، وا 

 مًا عمى عدد من الحجج منيا مايمي: ( ىاجم تمك النظرية بشكل شديد قائPlaniolالفجيو )

،  إن التزام كـبًل عاقدين ىو التزام المتعاقد ا خرعندما ُيجال  ي العجود التبادلية بأن سبب التزام أحد المت

مـن الضـروري أن يكـون  ت وىـذا  ـي نظـره غيـر منطجيـًا ألنـومن المتعاقدين سـبب ونتيجـة  ـي ذات الوقـ

 .(1)السبب سابجًا عن الُمسبب

 : وجيييا لمنظرية التجميدية كا تيتم ت ىوجود انتجادات أخر إلى  ضا ةباإل

والرضـــا، بالمحـــل  عنيـــا، االكتفـــاء االســـتغناء منطجيـــة، يمكـــن منيـــا، غيـــر صـــحيحة، ال  ائـــدةغيـــر أنيـــا 

 الجانون.عجيمة ال تضيف شيئا إلى دورة  نظرية

 : مما سبق يستنتج اآلتي

، كــان يجــب أن تجــوم بيــا  كــرة الســبب تجــوم بــذات الوظيفــة التــيالنظريــة التجميديــة لمســبب ال يمكــن أن 

ن تجـوم بـدور يجـب أ يجب البحـث عـن  كـرة أخـرى كانعممية، لذا لم تستطع أن تواجو الحياة البالتالي و 

 .حتى ظيرت نظرية السبب  ي الجوانين الحديدة ،الحماية االجتماعية

 المطمب الثاني: نظرية السبب في القوانين الحديثة

ــوعــ عنصــر شخصــي أنــو إلــى  إضــا ةالباعــث الــدا ع إلــى التعاقــد، ؛ رف القضــاء الفرنســي الســبب بأن

 .(2)يختمف  ي النوع الواحد من العجود وشرطو الوحيد ىو المشروعية

إذ استعمل الجضاء الفرنسي  كرة السبب لتحجيق الحماية االجتماعية وذلك بإبطال االتفاقات التـي يكـون 

الجانون، أو النظام العام، أو حسن ا داب، لكن  ـي نفـس الوقـت ال توجـد أحكامـًا  الباعث عمييا مخالفة

                                                           
(1)

 .   488، ص1، طيشجغ سبثكانغُٕٓس٘،  
(2)

 .يٕسٕػخ دانٕص فٙ األدكبو، 18/10/1950" االثزذائٛخ فٙ Pauيؾكًخ " 
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ذكــرت اســتخدام  كــرة 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 

لفردية وذلك يرجع إلى أن  كرة السبب التجميدي تجعل السبب ىو المجابل الذي يد عو الممتـزم ا خـر وال ا

 (1) تشترط  يو، إال أن يكون حجيجيًا.

. أو الباعـــثالســـبب الـــدا ع  أو، ألمصـــمحيســـبب الســـبب، والســـبب ، بويســـمى الســـبب  ـــي ىـــذه النظريـــة

دا، بــل أن ىــذه النظريــة خمطــت بينيمــا خمطــا تامــا  ــي  الســبب والباعــث  ــي ىــذه النظريــة ىمــا شــيئا واحــ

وذكروا معو الباعث. وقد ذكروا شرطين لمسبب  ـي  إالجميع العجود، حيث تجد أنيم كمما عر وا السبب 

عمـــى عمــم بـــو، وقــد اقتصـــر  األخــرأن يكـــون الســبب مشـــروعا، وأن يكــون الطـــرف ىــذه النظريـــة وىمــا: 

 لـآلداب. والمجصـود بالمشـروعية ىـي: أال يكـون مخالفـا عابعضيم عمى شرط واحد وىو أن يكون مشـرو 

  .(2)ولمنظام العام، وأن ال يكون محظورا قانونا
 

 نظرية السبب في التشريعات المقارنة وعالقتيا بالباعث ث:المبحث الثال

بــالمعنى الحــديث وىــو الباعــث الــدافع إلــى اعتبــار أن الســبب  بعــا القــوانين العربيــة اقتصــرت عمــى

 منيا مايمي:  التعاقد

الغــــرض المباشــــر  " مــــن الجــــانون المــــدني األردنــــي بــــأن الســــببر ىــــو165قــــد اعتبــــرت المــــادة " .1

ر إذ يجــب أن يكــون موجــودًا وصــحيحًا ومباحــًا غيــر مخــالف لمنظــام العــام المجصــود مــن العجــد

 م تكــن  يــو منفعــة لعاقديــولــ العجــد مــا ال يصــح" بأنــو "166وأضــا ت المــادة " .(3)وا داب العامــة

 .(4)"غير ذلك لم يجم الدليل عمى وُيفترض  ي العجود ىذه المصمحة المشروعة ما

                                                           
(1)

 .130، صيشجغ سبثكؽهًٛخ اٚذ ؽًٕد٘،  
(2)

 .165، ص سبثكيشجغ ػجذ انؾٙ ؽغبص٘،  
(3)

 و.1976(، 43، سلى )انمبٌَٕ انًذَٙ األسدَٙ"، 165انًبدح " 
(4)

 و.1976(، 43، سلى )انمبٌَٕ انًذَٙ األسدَٙ"، 166انًبدح " 
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لم يكن لو سبب ويبطل العجد". وىنا  إذا" ال ينشأ االلتزام :أما مشروع الجانون المدني الفمسطيني .2

 .(1)العجد أركاناشترط السبب وجعمو ركن من 

التعاقـــد، نظـــرًا بـــأن إلـــى " باعـــث الـــدا عبـــر أن الســـبب ىـــو "الر  جـــد اعتون المـــدني الجزائـــريالجـــان .3

، إذ لـــم يشـــترط شـــرطاً واحـــدًا أال وىـــو المشـــروعية المشـــرع الجزائـــري لـــم يشـــترط  ـــي الســـبب إال

 التجميدي.الوجود الذي ىو شرط من شروط نظرية السبب 

 .(2)أن يدبت العكسإلى عجد اليدف منو تحجيق غاية مشروعة  والمفروض أن كل .4

، كــان العجــد تــزم المتعاقــد لســبب غيــر مشــروعإذا ال وبأنــ إذ يــرى الميبــير وكــذلك التجنــين المــدني .5

 .(3)باطبلً 

، أو ُمخالفـًا لمنظـام كان سبب التعاقد ممنوعًا قانونـاً إذا " وبأن والجانون التجاري الكويتي  يو يرى .6

 .(4)"، كان العجد باطبلً لآلدابالعام أو 

كـن لبللتـزام سـبب، أو كـان سـببو مخالفـًا لمنظـام م يإذا لـبأنـو " دني المصري  يرىأما الجانون الم .7

 .(5)"، كان العجد باطبلً وا دابالعام 

  :إذ يشترط الجانون المدني المصري لمسبب شرطين

شرط الوجود، وىنا يكون لغوًا، إذا قصد بالسـبب معنـى الباعـث  جـط، ألنـو مـا مـن إرادة منعدمـة  :أوليما

إلــى أن الجــانون المــدني المصــري مــازال يأخــذ بكــبًل مــن  مــن باعــث، لــذا  ــإن وجــود ىــذا الشــرط، يشــير

ـــأن  ن رأي بعـــض الجـــانونيين ب ـــدا ع( وا  الســـبب التجميـــدي إلـــى جانـــب الســـبب الحـــديث أال وىو)الباعـــث ال

 .(6)التعاقد يث والذي يتضمن الباعث الدا ع عمىالسبب الحد انون المدني المصري يجتصر  جط عمىالج
                                                           

(1)
 و.2012" ػبو 4يششٔع انمبٌَٕ انًذَٙ انفهسطُٛٙ"" 135انًبدح"  

(2)
 و.2007. انمبٌَٕ انًذَٙ انجضائش٘(، 98/1انًبدح " 

(3)
 و.1969(، ػبو 29سلى)  ،انمبٌَٕ انًذَٙ انهٛجٙ، 136انًبدح  

(4)
 .انمبٌَٕ انتجبس٘ انكٕٚتٙ"، 133/1انًبدح " 

(5)
 و.1948"، 131سلى " انمبٌَٕ انًذَٙ انًصش٘"، 136انًبدح " 

(6)
 .471، ص 1، طيشجغ سبثكػجذ انشاصق انغُٕٓس٘،  
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 المشروعية.شرط  دانييا:

 .بعا القوانين العربية تعرف السبب كما عرفتو النظرية التقميدية ىناكو 

باعــث والــذي ال واضــحة  ــي التمييــز بــين الســبب بمعنــى جــد جــاءت النصــوص  الجــانون المــدني المبنــاني

 .(1)االلتزامدي والذي جعمتو سببًا  ي يالتجم ، وبين السبب بالمعنىجعمتو سبباً  ي العجد

سبب الموجب يكون  ي الدا ع الذي يحمـل عميـو مباشـرة السبب االلتزام، "إن وقد عرف المشرع المبناني 

عمــى وجــو ال يتغيــر، وىــو يعــد جــزءًا 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 

 .(2)بادلة  السبب ىو الموجب الموجود من قبل مدنيًا كان أوطبيعيًا"المت

جانـب النظريـة الحديثـة فـي تعريـف السـبب إلى وىناك بعا القوانين مازالت تأخذ بالنظرية التقميدية 

   :كما يمي

 دني المصـري التـي تـنص عمـى" مـن الجـانون المـ136المـادة " مل معنىالجانون المدني السوري والذي ش

 .(3)العجد باطل" كان، و مخالفا لمنظام العام أو ا دابن سبب، أو أإذا لم يكن لبللتزام سبب" وأن

  ا تي:مما سبق  يستنتج الباحث

التعاقـد وىـي إلـى الـدا ع  الحـديث وىـو الباعـث السـبب بـالمعنىأن  بعض الجوانين العربية اقتصرت عمى

ن العربيـة عر ـت السـبب كمـا عر تـو النظريـة التجميديـة يبعض الجـوان. ير ، الجزائيتي، الكو ألردنيالجانون ا

وىنـاك بعـض الجـوانين العربيـة مازالـت تأخـذ بـالنظريتين التجميديـة والحديدـة  .وىو الجـانون المـدني المبنـاني

 معنـــى  جـــط عمـــى اقتصـــرالجـــانون المـــدني المصـــري  . ـــي تعريـــف الســـبب وىـــو الجـــانون المـــدني الســـوري

 .التعاقد  جطإلى الدا ع  باعثالسبب الحديث والذي يشمل ال

                                                           
(1)

 و1932"، 51، سلى "انمبٌَٕ انًذَٙ انهجُبَٙ"، 194انًبدح " 
(2)

 و.1932"، 51سلى " انمبٌَٕ انًذَٙ انهجُبَٙ"، 195انًبدح  
(3)

 و.2011"، 43سلى " انمبٌَٕ انًذَٙ انسٕس٘"، 137انًبدح " 
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لمتعاقــد مــن تحمــل ىــو الغــرض المباشــر الــذي يجصــده ا االلتــزامبــأن ســبب  الجــانون المــدني المبنــاني يــرى

 .سبب كما عر تو النظرية التجميديةذلك ىو ال وعمى ،االلتزام

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 تطبيقات نظرية الباعث

 طبيجاتو  ي مجاالت متعددة كمايمي:أمدمة لتث عمى ديرة، وسيشير الباحلنظرية الباعث تطبيجات ك

 : تطبيقات الباعث في العقودالمبحث األول

تبــرع ىــي العجــود التــي يتجــرد  ييــا العجــود عجــود المعاوضــات وعجــود ال تجابــل عجــود التبــرع  ــي تجســيمات

وىــي   جــطالمتبــرع مــن مالــو دون مجابــل ولــذلك  ــإن نظريــة الســبب  ــي ىــذه العجــود تجــوم بوظيفــة واحــدة 

خموىا مما -و ي تحجق آدارىا -اإلسبلميالحماية االجتماعية  الشرط الوحيد لنفاذ عجود التبرع  ي الفجو 

 .، والوصية، من أىميا عجود اليبةعالشار  أغراضيؤذى 
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 عقد اليبة المطمب األول:

 عقد اليبة تعريف: الفرع األول

نشر الود بـين األ ـراد، وتـذىب الكـره  عمى أنيا تعمل، إذ ة من أدوات التكا ل بين المسممينُتعد اليبة أدا

ىو عجـد ما ، إذااإلسبلميةمن ناحية الشريعة  مر وضةجعميا ، إال اذا كان ليا باعث غير شريف يبينيم

 .باعديا غير مشروع؟يكون متى ، و اليبة

ــــًا، وأوَ ىبــــًا وَ وَ  بــــوُ يَ الشــــيء يَ  لــــكَ  وىــــبَ  :تعريــــف اليبــــة لغــــة ــــكَ  بَ وَىــــىب  مكنــــكَ ، وأَ داموَ  هُ عــــدَ أَ  الشــــيء: ل

 .(2)تمميك المال ببل عوض"ر "االصطبلحتعريف اليبة  ي  .(1)تأخذهُ أن َ 

 : انعقاد عقد اليبةالفرع الثاني

الجبض كشرط صحة  إذا لم يجـبض  (4)ويشترط البعض(3)والجبول اإليجابينعجد عجد اليبة بتوا ر ركنين 

 .لم يمزم الواىب

وذلـك  ،(5)الممـك دبـوتوالجبـول أمـا الجـبض  ـبل بـد منـو  باإليجـابحة مالك  يعتبر اليبـة صـحي اإلمام أما

 .(6)بجولو صمى اهلل عميو وسمم )التجوز اليبة إال مجبوضة( أخذا
 

                                                           
(1)

ََْت، نسبٌ انؼشةيؾًذ ثٍ يكشو أثٕ انفعم اثٍ يُظٕس،   َٔ ْجبً ،ثبة انٓبء)  َٔ َٔ ْجبً  ، 6ْـ، ط1414، 3(، ثٛشٔد، غ َٔ

 .4929ص 
(2)

ْـ 1412، 3، داس انفكش، غيٕاْت انجهٛم فٙ ششح يختصش خهٛمهللا يؾًذ ثٍ يؾًذ انًغشثٙ، شًظ انذٍٚ أثٕ ػجذ  

 .3، ص8و، ط1992-
(3)

يٍ انًْٕٕة نّ نٛظ ثشكٍ اعزؾغبَب ٔٔعّ االعزؾغبٌ اٌ انٓجخ فٙ انفمّ ػجبسح ػٍ  انمجٕلٚشٖ ثؼط انفمٓبء اٌ  

 .164ص  3انٓذاٚخ ط–كى ال نٕعٕدْب يغشد اٚغبة انًبنك يٍ غٛش ششٚطخ ٔانمجٕل ٔانمجط نضجٕد انؾ
(4)

 .274ص2، طاَظش اثٍ سشذ ثذاٚخ انًجتٓذ َٔٓبٚخ انًمتصذ–يُٓى انشبفؼٙ ٔانؾُفٛخ ٔانضٕس٘  
(5)

 .459، يشعغ عبثك، صسجت االنتضاو ٔششػتّٛ فٙ انفمّ االساليٗعًبل انذٍٚ يؾًٕد،  
(6)

، عًغ انذساعبد 52، ص9جذ انًؼطٙ أيٍٛ لهؼغٙ، ط، رؾمٛك: ػيؼشفخ انسٍُ ٔاٜثبسانجٛٓمٙ، أؽًذ ثٍ انؾغٍٛ،  

ْـ، غشٚت: أَظش: انذٚهؼٙ، عًبل انذٍٚ أثٕ يؾًذ ػجذ هللا ثٍ َٕٚظ ثٍ يؾًذ، 1412، 1اإلعميٛخ، ؽهت، ديشك، غ

، يئعغخ انشٚبٌ نهطجبػخ ٔانُشش، ثٛشٔد، 121، ص4رؾمٛك: يؾًذ ػٕايخ، طَصت انشاٚخ ألدبدٚث انٓذاٚخ، 

و، لبل األنجبَٙ: ال أصم نّ يشفؼٕػبً، أَظش: األنجبَٙ، 1997نهضمبفخ اإلعميٛخ، عذح، انغؼٕدٚخ، نجُبٌ، داس انمجهخ 

 و. 1992، 1، انغؼٕدٚخ، غ536، ص1ط سهسهخ األدبدٚث انضؼٛفخ انًٕضٕػخ،يؾًذ َبصش انذٍٚ، 
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 عالقة اليبة بالباعث :الفرع الثالث

كانـــت  إذا، وتوطيـــد العبلقـــات بـــين المســـممين، وىـــذا إليـــوالغـــرض مـــن اليبـــة كســـب محبـــة الميـــدى  إن

  إنيـــاكانـــت لصـــاحب ىيئـــة كالجاضـــي، والعمـــال  ـــي مجـــال معـــين،  إذااس أمـــا لشـــخص مـــن عامـــة النـــ

،  تكـــون بمدابـــة المـــآربوقضـــاء  إليـــوســـيكون ليـــا باعـــث غيـــر مشـــروع، وىـــو التجـــرب مـــن ىـــذا الميـــدى 

 متى قصد الواىـب مـن  الميدي وتزيغ عن الحق. إلى، كما أن لميدايا تأدير عمى الجموب،  تميل الرشوة

 األغراض التي شرعت ليا اليبة كانت ىبتو غير مشروعة وباطمة. غير آخرىبتو غرضا 

  
 
 
 
 

 :التفصيل ،وىنا

قبـل والجاضـي باليـدايا  الميـديإذا لـم تجـر العـادة بـين  اإلسـبلمي ـي الفجـو  ال تجوزلمجاضي  اليدايا .1

و واليتو ألن اليداية  ي ىذه الحالة تحمل مظنة الجور إذ قد يكون قصد الميدي مـن ىـذه اليديـة ىـ

  .(1)وليس تأكيد أواصر المودة أصالحوحمل الجاضي عمى الحكم 

ىدية المجترض لممجترض قبل األداء إذا لـم تجـر بينيمـا عـادة بـذلك ال تجـوز ألنـو قـد يكـون الباعـث  .2

عمييا الربـا  ـالجرض  ـي الفجـو اإلسـبلمي يكـون بـدون  ائـدة  كـل قـرض بفائـدة يعتبـر ربـا ولـذلك  ـإن 

ة لممتجرض قبل أداء مبمغ الجرض وكان ال يفعل ذلك قبل الجرض  ـإن ىـذه المجترض الذي يجدم ىدي

 .اليدية تعتبر  ائدة لمجرض  يي إذا ربا

                                                           
(1)

 .322بسٚخ، ص ، ثذٌٔ غجؼخ، ثذٌٔ رانمٕاػذ فٙ انفمّ اإلساليٙػجذ انشؽًٍ ثٍ أؽًذ ثٍ سعت انؾُجهٙ،  
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والعمــال ىــم الــذين  ــي جمــع الصــدقات أو  اإلســبلمي ــي الفجــو  ال تجــوز األمــراء إلــىالعمــال  ىديــة .3

 لمناس.ظممو  أوعن تجصير العامل  اإلغضاءالحكام  يذه اليدية مظنة  إلىالزكاة  ييدون 

مظنــة التغاضــي عــن مجــدار الزكــاة وىـــو  ألنيــا اإلســبلمي ــي الفجــو  ال تجــوزلعامــل الزكــاة  اليــدايا .4

يأخــذ مــن ا خــرين المجــدار كــامبل ويأخــذ مــن ىــذا المجــدار  ألنــوة العامــة و يــو ظمــم حضــرر بالمصــم

ويجسـميا بـين الـوالة  مـال او الـوالةدرة جميع اليدايا التـي اخـذىا العويحق لرئيس الدولة مصا .ناقصا

وبــين خزينــة المــال لمدولــة ومــن ىنــا يظيــر ان نظريــة الباعــث تمعــب دورا عظيمــا لــيس  ــي مجــال 

 .(1) ي مجال الجانون العام اي عبلقة الفرد بالدولةحتى الجانون  الخاص  حسب بل 

 باعـث عمـى ال اإلسبلمياليبة لمن يشفع  ي شفاعة عند السمطان  يذه اليبة أيضا باطمة  ي الفجو  .5

ــــك ألن النصــــح لمســــمطان مــــن المصــــالح العامــــة وكــــذلك ايصــــال الحجــــوق  ىــــذه اليديــــة الرشــــوة وذل

 ــبل ينبغــي ان يتوصــل الييــا باليديــةر  ــبل ُيمكــن اعتبــار اليديــة اجــرا عمــي ىــذه الشــفاعة  ألصــحابيا

التفسـر ىنـا ولذلك  إن ىذه اليدية  اإلسبلميةجر عميو  ي الشريعة واجبة وما كان واجبا  بل أ ألنيا

لم يجتصر عمى  اإلسبلميباألجر ولذلك  يي تفسر بالرشوةر إذ ىي الرشوة  ي حجيجتيا إال ان الفجو 

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. 

أن ييــب االب أو الجــد شــيئا مــن مالــو الحــد  اإلســبلميوز  ــي الفجــو ىبــة االب ألحــد أبنائــو: اليجــ .6

العجــوق وىــذا ينــا ي الشــارع وىــي إدامــة المحبــة إلــى تــؤدى  ألنيــاابنائــو دون االخــرين اذ ُتكــره تنزييــًا 

ي ىذه الحالة إذن ليس لفساد نية الواىـب ألن نيـة الواىـب  ـي ىـذه الحالـة ال  بين الناس  البطبلن 

نما كان لممآل غير المشروعيمكن وصفيا بعد   .(2)م المشروعية وا 

                                                           
(1)

 .106، صانذك ٔدٖ سهطبٌ انذٔنخ فٙ تمٛٛذِ َٔظشٚخ انتؼسف فٙ استؼًبل انذكفزؾٙ انذسُٚٙ،  
(2)

 .322، يشعغ عبثك، ص انمٕاػذ فٙ انفمّ االساليٙاثٍ سعت،  
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تعتبــر مــن قبيــل اليبــات  يســري أبــان الخطبــة ومنيــا الشــبكة،  لآلخــراليــدايا التــي يجــدميا أحــد الخــاطبين 

عمييا ما يسري عمى اليبة من أحكام  ي الجانون المدني، ولما كان السبب ركنا من أركان العجد وينظر 

وكان العجد قد انعجد صحيحا بتو ر سببو  انو يمكن الجـول  وقت انعجاد العجد إلى ي تو ره أو عدم تو ره 

كانــت الخطبــة ىــي الســبب  ــي ىــذا النــوع مــن   ــإذابعــد ذلــك بتخمــف ىــذا الســبب بعــد وجــوده، ومــن دــم 

انعـدام ىـذا السـبب بعـد  إلـىيـؤدي  أنلمتبرع  ـان  سـخيا ال يمكـن  الدا عاليبات وذلك باعتبارىا الباعث 

 .(1)وتظل اليبة صحيحة قائمة رغم العدول عن الزواجتحجق  أن

 

 

 

 

 

 عقد الوصية الثاني:المطمب 

 تعريف الوصية األول:الفرع 

اه أي عيد إليو أوصى) رالوصية  ي المغة ي ، والوصية الذي ُيوصأوصيت بو : ماالوصية.الرجل وَوص 

: جعمــو بشــيء ت، إذ أوصــىالميــبــأمر  التصــاليا، وســميت وصــية لــو وىــو مــن األضــداد والــذي ُيوصــى

  .(2)(لو

أنـو تمميـك  مـىععمـى تعربـف واحـد لموصـية:  ت تعاريف المذاىب األربعةاتفج) االصطبلحرالوصية  ي 

 يـا وعر  .(1)(، وأضاف المالكية، تمميك مضاف لما بعـد المـوت مـن خـبلل التبـرعمضاف لما بعد الموت

 .(2) (التبرع بو بعد الموت ) الوصية بالمال ىوالحنابمة:

                                                           
(1)

، أَظش: ػضًبٌ 948، ص 1، ع25، ط1974/ 26/5و، عهغخ 1936، نغُخ 62َمط يصش٘ يذَٙ، انطؼٍ سلى  

، 1يػ2016انًكزجخ االكبدًٚٙ،فهغطٍٛ،يصبدس االنتضاو) يصبدس انذك انشخصٙ(،، اؽًذ انغٕٚطٙ، انزكشٔس٘

 .23ص
(2)

( يشعغ عبثك، طنسبٌ انؼشةاثٍ يُظٕس،   ِٗ ّصٗ،أَٔصٗ، َٚص َٔ  .4854، ص 6،ثبة انصبد) 
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 الفرع الثاني: انعقاد عقد الوصية

بعـد  وقتيـا الجبـول  ـيوحده أو  باإليجابوىي تتم  ما بعد الموت،إلى  ي الممكية  تصرفىي  الوصية:

 : يميال؟ كما أمموت الموصي وقد اختمف الفجياء  ي الجبول ىل ىو شرط صحة 

 .(3)شرط  ي صحة الوصية إذ شبييا باليبة بأنوقال اإلمام مالك 

كـبل  أنالميـراث  ـي  أخـتالوصية  أن أساس ا اإلمام الشا عير يرى انو ليس شرطا  ي صحتيا عمىأم

والوصــية عجــد غيــر الزم  (4)يدبــت  ــي الشــيء دون الجبــول  كــذلك الوصــية اإلرث أنمنيمــا خبل ــة  كمــا 

و مجـرد حد ألن الموجود قبـل موتـأن يرجع  ييا بإرادتو دون قبول من أمن جية الموصي قبل موتو  مو 

 ـإذا مـات ، كمـا  ـي اليبـة والصـدقة أولـىضـة  يـو  ـي التبـرع نو يحتمل الرجوع  ي عجد المعاو إيجاب وأ

وصيتو انجمبت الوصية الزمة  ي حق وردتو وتنفذ  ي دمث مالو دون إجـازة الوردـة  عمى صراً الموصي مُ 

  .(5)الوردة بإجازةمن الدمث  أكدروتنفذ  ي 

 د الوصية: الغاية من عقالفرع الثالث

ات سـواء نحـو اهلل أو اال ـراد يتجنب الفرد بعض ما  ـرط  يـو مـن واجبـ ُشرعت الوصية لكي وُيذكرر بأن 

 ضا لما  اتو.يصد ق ببعض مالو بعد و اتو تعو يتالوصية ان   مو

قَـاَل َرُسـوُل  :َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة َقالَ  ،َعْن َعَطاءٍ  ،َعْن َطْمَحَة ْبِن َعْمٍرو ،َحد دََنا َوِكيعٌ  ،َحد دََنا َعِمية ْبُن ُمَحم دٍ  

 .(6)"ِزَياَدًة َلُكْم ِ ي َأْعَماِلُكمْ  ،ِبُدُمِث َأْمَواِلُكمْ  ،ِعْنَد َوَ اِتُكمْ  ،ِإن  الم َو َتَصد َق َعَمْيُكمْ " :اهلِل َصم ى اهلل َعمْيِو وَسم مَ 

                                                                                                                                                                                
(1)

س انكزت انؼهًٛخ، ، رؾمٛك: صكشٚب ُػًٛشاد، داتكًهخ انجذش انشائك ششح كُض انذلبئكيؾًذ ثٍ ؽغٍٛ انمبدس٘،  

 .211، ص9و، ط1997-ْـ 1418، 1نجُبٌ، غ –ثٛشٔد 
(2)

 .153، ص3ط يشجغ ركش سبثمب،يؾًذ ثٍ اؽًذ ثٍ لذايّ،  
(3)

 .252، ص2يشعغ عبثك، طثذاٚخ انًجتٓذ َٔٓبٚخ انًمتصذ، اثٍ سشذ،  
(4)

 –ٛبء انزشاس انؼشثٙ، ثٛشٔدداس اؽ ،انٓذاٚخ فٙ ششح ثذاٚخ انًجتذئػهٙ اثٍ أثٙ ثكش ػجذ انغهٛم انًشغُٛبَٙ، 

 .149، ص 5. اَظش: األو نهشبفؼٙ، يشعغ ركش عبثمب، ط172، ص 4نجُبٌ، ط
(5)

 .378ص  7، يشعغ عبثك،  طثذائغ انصُبئغ فٙ تشتٛت انششائغػمء انذٍٚ أثٕ ثكش انكبعبَٙ، 
(6)

كزبة انٕصبٚب، ثبة انٕصٛخ  ، رؾمٛك: يؾًذ فئاد ػجذ انجبلٙ،سٍُ اثٍ يبجّاثٍ يبعّ يؾًذ ثٍ ٚضٚذ انمض ُٔٚٙ،  

، داس انفكش، ثٛشٔد، لبل األنجبَٙ: ؽغٍ، اَظش: األنجبَٙ، يؾًذ َبصش انذٍٚ، 2709، سلى: 904، ص 2ثبنضهش، ط

 .112، ص 2صؾٛؼ اثٍ يبعّ،ط
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 الباعث بالوصية لموارث الفرع الرابع: عالقة

بالتــالي  م متفجـون عمــى عـدم جــواز الوصـية ألحــد الوردـة، ألن الشــارع أعطـى لكــل  ـرد حجــو،الفجيـاء كميــ

العبلقة بين الباعث غير المشروع وبين الوصية لموارث تكمن  ي أن الموصـي قـد يكـون قصـده حرمـان 

د باقي الوردة أو بعضيم من حجو  ي التركة، وليذا نجـد أن العممـاء قـد اتفجـوا عمـى بطـبلن الوصـية ألحـ

  .(1)لموردة، ألن  ي ىذا التصرف ظمم لبجية الوردة

كمـــا أن  يـــو تفريـــق بـــين الوردـــة ممـــا قـــد يـــؤدي الـــى نشـــر العـــداوة والبغضـــاء بيـــنيم، وكـــره ىـــؤالء الوردـــة 

  .(2)كان والدىم أو اميم إذالمموصي، كما قد يتسبب  ي عجوق الوردة لمموصي 

ذاو  غـرض غيـر مشـروع إلى إذا أدت الوصية  ي ذاتيا غير مشروع أو  أمراكان الباعث عمى الوصية  ا 

 إذا أوالمعصـية  عمـى اإلعانـةي يكون الغـرض منيـا  الوصية غير المشروعة ىي الوصية الت لم تشرع،

المعصــية  المجيــاس ىنــا لــيس النيــة أو إلــى ذلــك أو إذا تمحضــت تمامــا  إلــىتــؤدى  أنكــان الغالــب  ييــا 

 ـي التبرعـات  ــبل  مـاأغيـر المشـروع يكـون  ـي المعاوضـات الباعـث  حسـب ولكـن المـآل العمـم بالباعـث 

 أمـربالوردـة  اإلضـرارن بطمـت وصـيتو ألبالوردـة  اإلضـراريشترط العمم الباعـث غيـر المشـروع كوصـية 

  .(3)محرم غير مشروع

 
 تطبيقات نظرية الباعث في المعامالت :المبحث الثاني

 معامالتموقف الشريعة من نظرية الباعث في ال األول:المطمب 

 بيع العنب لمن يعمل بالخمر 
                                                           

(1)
و،ثذٌٔ غجؼخ، 2009-1430، داس انفكش انؼشثٙ، انتصشف االَفشاد٘  ٔاإلسادح انًُفشدح ثذث يمبسٌػهٙ انخفٛف،  

 .111ص
(2)

، ص 6و، ط1968ِ، 1388، يكزجخ انمبْشح، ثذٌٔ غجؼخ، انًغُٙأثٕ يؾًذ يشفك انذٍٚ ػجذ هللا ثٍ أؽًذ ثٍ لذايّ،  

385. 
(3)

 .321، يشعغ عبثك، ص انمٕاػذ فٙ انفمّ اإلساليٙاثٍ سعت،  
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 المعصـية ال نبجولـو:"ا مسـتنداببيعـو  ال بـأس حنيفـةأبـو  اإلمـام اختمف الفجياء  ي تمك المسألة: إذ يـرى

، نظــرًا بــأن المعصــية تجــوم عكــس بيــع الســبلح  ــي أيــام الجتــال تجــوم بعــين العنــب بــل بعــد تخميــره عمــى

 .(1)"السيما األكل ال مشروعة أخرىتم استخدامو  ي أشك، وألن العنب يبذاتيا

مـل  ـي الخمـر  مسـتندًا  ـي محمد وأبو يوسف( بجوليم ُيكره بيع العنـب لمـن يعواختمف معو الصاحبان )

"لعن  ـي  :اهلل عميو وسمم المعصية مستدلين بجول الرسول صمى عمى ُيساعده التحميلر بأن  ي بيعو لو

عكـس  ، عمـىالـذي إليـو الصـاحبان ىـو االستحسـانىـذا ، و ومنيم كل من سـاعد عمييـا ،(2)"عشرة الخمر

 .(3)حنيفة الجياس أبيقول اإلمام 

لـدي الطـرف الدـاني ظير الباعث  إذانتج مما سبقر بأن مذىب الحنفية قد استخدموا الباعثر  يما تونس

 ،ا، وقـــد عـــدلوا عـــن الجيـــاسيـــتجـــوم بعـــين المبيـــع  يكـــره تنزيي ، ولـــو كانـــت المعصـــية المـــن قرينـــة الحـــال

، ومـن دـّم (4){ً َعَاًَوٌُا عَلََ الْثِمس  ًَالتققْمٌٍَ ًَال  َعَماًَوٌُا عَلَمَ امِثْم ِ ًَالْعُمدًَْانِ      } :تعالىواستحسنوا تحجيجًا لجول اهلل 

 .(5)المبيع من ممكو كما أشار اليو شمبي  ي كتابو إخراج يجبر صاحب الباعث غير المشروع عمى

وال ، أبطمــو بتيمــة ، الأن كــل عجــد صــحيح  ــي الظــاىر إليــو، أذىــب مــا"أن  :قــال رأمــا اإلمــام الشــا عي 

 العجـد،  يـي مكروىـةأّن النية إذا كان لـو ظيـرت تفسـد  إالبين المتابعين، وأجيزه بصحة الظاىر،  بعادة

 .(6)وىي ُمستترة"

فسـده وال ي، صادر عن باعث لو ظيـر ُيفسـد العجـداإلمام الشا عي كّره التصرف ال ومن ىنا نستنتجر بأن

 .السيما بيع العنب ممن يراه بعصره خمراً  .الرجل، ولو ظير بجرينة سموك الباعث المستتر ُبناءًا عمى
                                                           

(1)
جؼخ األيٛشٚخ انكجش٘، ، انطتجٍٛٛ انذمبئك ششح كُض انذالئك ٔثٓبيشّ دبشٛخػضًبٌ ثٍ ػهٙ انضٚهؼٙ فخش انذٍٚ،  

 . 3ْـ، ط 1314
(2)

، رؾمٛك: أؽًذ شبكش ٔارشٌٔ، كزبة األصشٚخ، ثبة انُٓٙ أ ٚزخز سٍُ انتشيز٘انزشيز٘، اثٕ ػٛغٗ يؾًذ ثٍ ػٛغٗ،  

 ، داس اؽٛبء انزشاس انؼشثٙ، ثٛشٔد، لبل انزشيز٘: ؽذٚش غشٚت.1295، ؽذٚش سلى: 589، ص 3انخًش رم، ط 
(3)

 .29، ص 6ط،نسبثكانًشجغ اانضٚهؼٙ،  
(4)

 2، آٚخ: سٕسح انًبئذحانمشآٌ انكشٚى،  
(5)

 .29، ص 6، يشعغ عبثهك، طتجٍٛٛ انذمبئك ٔدبشٛخ انشهجٙانشهجٙ،  
(6)

 .65، ص 1، طيشجغ سبثكانشبفؼٙ،  
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معمـبًل بأنـو إذا كـان حّرم بيع العصير لمن يعتجد أنو يتخذه خمراً ، وأنو بيعـِو باطـلر  حنبميرالأما اإلمام 

، وقـد اإلدـم والعـدوان ن معاونـًا لـو عمـىو يكـو عمم  إنـد معو العجد أو كان بإمكانو أن ي، دم عجيعمم بباعدو

 .(1){ً َعَاًَوٌُا عَلََ الْثِس  ًَالتققٌٍَْ ًَال  َعَاًَوٌُا عَلََ امِثْ ِ ًَالْعُدًَْانِ} :تعالىُنيي عن ذلك  ي كتاب اهلل 

 .(2)رة ومنيم كل من عاون عمييا وساعد  ييا"ي الخمر عش"لعن   النبوية:وكذلك  ي السنة 

ر إذا أبطــل التصــرف الــذي يجصــد بــو أحمــد قــد أعمــل الباعــث اإلمــامبــأن  ممــا ســبقر ج الباحــثيســتنتو 

البحـث  ـي  د تغيـره مدـل مـذىب الحنفيـة إذ يـتمولم ُيفرق بين قيام المعصية بعين المبيع أم بع ،المعصية

 .الجصد ال الشيء المباع

 

 موقف القانون من نظرية الباعث في المعامالت الثاني:المطمب 

 كر، أن الجانون المدني يتكون من نزعتين، كالتالي:يذ

 النزعة الذاتية: وتمك التي يمدميا االتجاه الفرنسي الذي يأخذ بالنظرية الحديدة لمسبب. -

 إذا إالالنزعة المادية: الموضوعية التي يمدميا االتجاه األلماني،  يو ال يعتد بالسبب الباعث الدا ع  -

 .اإلرادةظير  ي التعبير عن 

 نجد أن االختبلف ىنا بين ىل العبرة لئلرادة الظاىرة أم الباطنة؟و 

الصيغة أو  ر بمعنىويرى الفجو الفرنسي بأن العبرة لئلرادة الباطنة عمى أساس أنيا أصل اإلرادة الظاىرة

المظير المادي المحسوس، واإلرادة الظاىرة التعبير مادي عنيار غير أن اإلرادة الباطنة البد من تـوا ر 

  :رطان العتبارىاش

 والتدليس.، واإلكراه خموىا من العيوبر كالغمط .1

                                                           
(1)

 .2، آٚخ: سٕسح انًبئذحانمشآٌ انكشٚى،  
(2)

بكش ٔآرشٌٔ، كزبة األصشٚخ، ثبة انُٓٙ أ ٚزخز ، رؾمٛك: أؽًذ شسٍُ انتشيز٘انزشيز٘، أثٕ ػٛغٗ يؾًذ ثٍ ػٛغٗ،  

 ، داس اؽٛبء انزشاس انؼشثٙ، ثٛشٔد، لبل انزشيز٘: ؽذٚش غشٚت.1295، ؽذٚش سلى: 589، ص 3انخًش رم، ط 
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 .مشروعية الباعث عمييا .2

تجرار عــــث مــــن أجــــل اســــبار امكانيــــة العمـــم بالالجضــــاء الفرنســــيومـــن أجــــل اســــتجرار المعــــامبلت اشـــترط 

كــس الفجــو اإلســبلمي  جــد ُأجبــر عمــى ع عــدم مشــروعية الباعــث عمــى المعــامبلت مــن الزعزعــة بــدعوى

 .(1)السمعة من ممكو منعًا لو من مخالفة النظام العام اخراج

 

  ي االمر تفصيل  جيي وقانوني:

كـان غيـر مشـروع، عندئـذ يكـون اداة البطـال العجـد أو التصـرف عنـد  إذاأدر الباعث ال يظير غالبـا اال 

 مـــن يعتـــد بـــو، وال يعـــول عمـــى الباعـــث غيـــر المشـــروع اال  ـــي مجـــال االباحـــة، اي مـــا ىـــو مـــأذون  يـــو

 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 

ابـــراز مـــا  ـــي الـــنفس مـــن بواعـــث ومجاصـــد، وال بـــد مـــن وجـــود ييـــا الفضـــل  ـــي االرادة الظـــاىرة  يرجـــع ال

االرادتين معا الن وجود أحـدىما عمـى انفـراد ال يكـون لـو اي تـأدير  ـي وجـود العجـد أو التصـرف وال  ـي 

 ترتب اداره.

بل ومن الفجياء من غمب عمى  روعو واصولو األخذ باالرادة الظاىرة من غير بحث  ي النيات الباعدة  

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)

، سعبنخ يبعغزٛش،  َظشٚخ انجبػث ٔأثشْب فٙ انؼمٕد ٔانتصشفبد فٙ انفمّ اإلساليٙ ػجذ هللا اثشاْٛى صٚذ انكٛمَٙ، 

 .174خ، ص دٌٔ ربسٚ
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ء قــالوا باالعتــداد بالنيــة او الجصــد العجــد مــا دام الطــرف االخــر عمــى عمــم بيــا كالمالكيــة والحنابمــة، وىــؤال

 .(1)دون المفظ

العبرة  ي العجود لممجاصد والمعاني ال لؤللفاظ والمباني( ال تتعارض مع ) والجاعدة المعتمدة عند الحنفية

ألن المــراد بالجاعــدة عنــدىم أن العبــرة بالمــدلول المغــوي الــذي الظــاىرة،  بــاإلرادةباالعتــداد  إليــومــا ذىبــوا 

عبــارة التــي أنشــ  بيــا العجــد ال بظــاىر المفــظ ذاتــو ولــيس مــرادىم النيــة الباعدــة التــي حركــت يفيــم مــن ال

 لمتعاقد  ذلك مما ال تتعرض لو تمك الجاعدة. اإلرادة

وقـول الحنفيــة ىــذا الموا ـق لجــول المالكيــة والحنابمــة بـأن العجــود والمعــامبلت تتبـع مجاصــدىا والمــراد منيــا 

 .(2)بأي لفظ ىو الجول الصحيح

 اإلســبلمي ــي الفجــو  إمــاالمحــل والرضــا،  إلــى إضــا ةلجــد عــد الجــانون الباعــث أو الســبب ركنــا  ــي العجــد 

مـا أن يضـيف كمـا ىـو الحـال  ـي الفجـو الحنفـي، وا  أن يجتصر عمى الصيغة كركن وحيد  إما ركن العجد 

عجـد، ويكـن عـده العاقدين والمحل كما ىو الحـال عنـد الجميـور،  ـبل مكـان لمباعـث ضـمن أركـان ال إلييا

شرط انعجاد عند من يعتد بو كالمالكية والحنابمة  من شروط المحل قابميتو لحكم العجد، ومن ىذا الشرط 

 األصـميالـبطبلن ىـو تخمـف المجصـد  أسـاسالعجود المخالفة لمنظام الشرعي العام، ويكـون  إبطاليمكن 

 لمتصرف.

 أيضـاوحرمتـو وىـي العمل ىي مدار حل الفعل  النية الباعدة عمى أن بل خبلف بين العمماء جميعا  ي 

كـــان الباعـــث عمييـــا غيـــر  إذاالتصـــر ات  إبطـــالالدـــواب والعجـــاب، وال خـــبلف بـــين المـــذاىب  ــي  أســاس

يكــون  أن-1مشــروع، ولكــن الخــبلف بيــنيم ىــو  ــي طــرق االســتدالل عمــى الباعــث وىــي دــبلث طــرق: 

 الباعث بصورة شرط مجترن بالعجد.

 المعجود عميو.تدل عميو طبيعة  أن-2
                                                           

(1)
 .260، يشعغ عبثمب، ص انجبػث ٔأثشِ فٙ انؼمٕد ٔفٙ انتصشفبد فٙ انفمّ اإلساليٙ يصَٕخ انخطٛت انؾغُٙ، 

(2)
 .154، يشعغ ركش عبثمب، ص تجٍٛٛ انذمبئك ششح كُض انذلبئك ٔثٓبيشّ دبشٛخ انضٚهؼٙ، 
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 ومبلبساتيا. األحوالتدل عميو قرائن  أن -3

 ـي تمـك الحالـة يعـد  ألنـو إعمالـوكان الباعث منصوصا عميو  ي العجد  بل خبلف بين العممـاء  ـي   إذا

لــم يكـــن  إذاويبطــل العجــد تبعــا لــذلك، أمــا  اإلرادةداخــبل  ــي صــيغة العجــد، وىــو جــزء مــن التعبيـــر عــن 

انـو ال يعتـد  إلىعجد  جد وقع الخبلف بين الفجياء،  ذىب الحنفية والشا عية منصوصا عميو  ي صمب ال

االعتــداد بــو مــا دام الطــرف  إلــىبالباعــث طالمــا انــو متــوار عــن دائــرة التعاقــد، وذىــب المالكيــة والحنابمــة 

 .(1)الداني عمى عمم بو

 اإلرادةتجف عند  واألخرىلباطنة الخفية ا باإلرادةتعد  أحداىماأما  ي الجوانين المعاصرة  توجد نظريتان 

الحجيجيـة لممتعاقـدين، وبالتـالي  بـاإلرادة( مفاد ىذه النظرية أنيا تعتـد الباطنة اإلرادةالظاىرة  جط. )نظرية 

يبحــث دائمــا  أنكانــت معبــرة عــن مكنــون الــنفس، كمــا انــو ينبغــي عمــى الجاضــي  إذا إال لؤللفــاظال قيمــة 

 يدعيا. أوبيا الجاضي  يأخذقرينة  التعبير الظاىر  يو مجرد ماوأالمتعاقدين الحجيجية،  إرادةعن 

ليـذه النظريـة نتـائج  أنن التشـريعات البلتينيـة، وال شـك سـي بيـذه النزعـة شـانو شـأالجـانون الفرن تـأدروقد 

 وأيضـا الضـد( )ورقـةمـا يسـمى  أوالحجيجيـة  بـاإلرادةعمى نظرية العجـد  فـي الصـورية مـدبل: تكـون العبـرة 

يكــون عــن النيــة الحجيجيــة لممتعاقــدين حتــى ولــو خالفــت النصــوص  إنمــار العجــد  ــان البحــث عنــد تفســي

 .(2)الظاىرة

 ي مظيرىا المـادي كمـا عبـر  باإلرادةاألو ق ىو االعتداد  أنترى ىذه النظرية  الظاىرة( اإلرادة)نظرية 

النــاس،  ــالتعبير الــذي اســتجرار التعامــل ويشــيع جــوا مــن الدجــة بــين  إلــىعنيــا األطــراف،  ــان ذلــك يــدعو 

                                                           
(1)

 .160، ص ركش سبثكؽهًٛخ اٚخ ؽًٕد٘،  
(2)

، ػٍ انذكزٕس ػجذ انؾٙ ؽغبص٘ 336، ص2،1973دسٔط فٙ انمبٌَٕ انًذَٙ، ط، سُٕٚ، انفمّ انفشَسٙيٍ  

 .62،ص2انُظشٚخ انؼبيخ نمنزضاو،ط
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العكس، ومعظم أنصار  إدباتذاتيا، وىو قرينة ال تجبل  اإلرادةيظير و جا لما تجول بو ىذه النظرية ىو 

 .(1)ىذه النظرية من الفجياء األلمان وتأدر بيا المشرع األلماني

لكـن ينبغـي أن  أي وسيمة تصمح لدييم،  اإلرادةوىم ال يشترطون شكمية معينة يظير  ييا التعبير عن  

صـدر التعبيـر مـن شـخص مجنـون أو صـغير  ـبل   ـإذامميزة حرة وبالتـالي  إرادةيصدر ىذا التعبير عن 

 .أدر أييترتب عميو 

  من النظريتين: اإلسالميموقف القانون المدني األردني والفقو أما 

لكــن العتبـــارات النظـــريتين بصــفة مطمجــة و  بإحــدىالجــوانين الوضــعية  ــي مجمميـــا لــم تأخــذ  أنالحجيجــة 

 النظريتين بصفة أصمية وتعتد بالنظرية األخرى بصفة استدنائية. بإحدىعممية  يي تأخذ 

مـن  أحكامـوبـين النظـريتين ذلـك انـو اسـتجى  وسـطاً  وقـف موقفـاً  إذ األردنـيوىذا ما  عمو الجـانون المـدني 

 اإلرادةانـو طالمـا كانـت  نـيواألرد اإلسـبلمي ـي الفجيـين   األصـلالذي نحا ىـذا النحـو،  اإلسبلميالفجو 

 الحجيجية لممتعاقدين. اإلرادةعنيا لمتعرف عمى  االنحرافواضحة  بل يجوز 

  ـإذاوالمبـاني،  باأللفاظالعبرة  ي ىذين الفجيين بالمجاصد والمعاني ال  إذالباطنة  اإلرادةلكنيما لم يغفبل 

 .(2)دان حجيجةبما قصده المتعاق إذالة المفظ واضحة  تكون العبرة لم تكن دال

يأخــذ بحســب األصــل بــاالرادة الباطنــة متــأدر  ــي ذلــك  إنــوأمــا الجــانون المــدني المصــري،  ــيكمن الجــول 

 .(3)باالتجاىات االتينية، لكنو لم يغفل نظرية االرادة الظاىرة حفاظا عمى استجرار المعامبلت

 

 

                                                           
(1)

 .296، ص يشجغ سبثك. ٔانذكزٕس ػجذ انؾٙ ؽغبص٘، 96، صيشجغ سبثكانغُٕٓس٘،  
(2)

عٕل صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى: ٔاٌ كبٌ انفمّ اإلعميٙ ٚؼزذ ثبإلسادح انظبْشح ثصفخ يطهمخ، ْٔزا يب ٚؼجش ػُّ ؽذٚش انش 

انمبٌَٕ انًذَٙ ( يٍ 239ٔ 214ٔ 91)صمس عذٍْ عذ ْٔضنٍٓ عذ: انُكبػ ٔانطمق ٔانشعؼخ(. كزنك انًٕاد )

 و.1976" ػبو 34األسدَٙ"
(3)

 و.1948"، ػبو 131انمبٌَٕ انًذَٙ انًصش٘ "( يٍ 128ٔ 126ٔ 120ٔ 92ٔ 91انًٕاد ) 



61 
 

 

 

 

 الخاتمة

 من الجانون الوضعي والفجو اإلسبلمي مع  ي كبلً  التي حاولت توضيح نظرية الباعث ،بعد ىذه الدراسة

   :عدد من النتائج من أىميا مايميإلى بيان تطبيجاتيا توصمت 

ىي من أشد الدراسـات صـعوبة لمـا  ييـا مـن غمـوض، وىـي ذو طبيعـة مزدوجـة،  دراسة الباعث إن -

 من عنصر نفسي واخر ذىني  كري،  يو اتحاد ظواىر نفسية وذىنية، ولمباعـث دـبلث خصـائص:

: خارج عن نطاق التصرف، ذاتي: يجوم  ي نفس المتعاقـد، متغيـر حسـب ظـروف العجـد، شيء يو 

،  يـو واحـد مـن كـل المكمفـين  ـي النــوع األشـخاصوىـذا مـا يميـزه عـن الجصـد الـذي ال يتغيـر بتغيـر 

 الواحد من العجود.

ات والمجاصد السـيئة، كذلك  ان االىتمام بالباعث يؤدي وظيفة اجتماعية، وىي حماية المجتمع من الني

 نتائج غير مشروعة. إلىمنع صحة عجد يبتغي بوسائل مشروعة الوصول  إلىالن االعتداد بو يؤدي 

الـدا ع عمــى الباعــث  يمــا اسـمان لمســمى واحــد، وىــو لفــظ  إطــبلقوال مـانع  ــي الشــرع والجـانون مــن  -

 إلــىمييمــا يرجــع لفــظ الســبب عمــى الباعــث الن ك إطــبلقالحمــل عمــى الفعــل، وكــذلك ال ضــير مــن 

 المجصود. الشيء إلىمعنى واحد وىو طريق الوصول 

بالنيـات(  النيــة  األعمــال )إنمـاوالباعـث نـوع مــن النيـة دل عمــى ذلـك معنـى قولــو صـمى اهلل عميــو وسـمم: 

، ويـتخمص  ـي أشـكالو: معنى شرعي  جيي يتعمق بصحة العمل  ـي الظـاىر وتميـزه عـن األولمعنيان: 

الجصــد، والدــاني: معنـــى  أو، وىـــذه ىــي النيــة المباشـــرة، ويطمــق عمييــا لفــظ النيـــة الجصــد المجــارن لمفعــل
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خبلصــوصــحة الجصـــد  إلـــىشــرعي ســـموكي ينظــر  وترتـــب الدــواب عميـــو، وىــي نيـــة غيـــر   ـــي البــاطن وا 

 النية لمداللة عميو. أوبعيدة وتسمى الباعث، ومعظم الفجياء يستعممون لفظ الجصد  أومباشرة 

كـان غيـر  إذا إالال يظيـر  يكون مشروع وقد يكـون غيـر مشـروع، ولكنـو غالبـاً  الباعث  جد أدر وأما -

التصرف عند من يعتد بو، وال يعول عمى الباعث غيـر  أوالعجد  إلبطال أداةمشروعا، عندئذ يكون 

مــا ىــو مــأذون  يــو ومشــروع، وضــابطو المتفــق عميــو ىــو عمــم  أي، اإلباحــة ــي مجــال  إالالمشــروع 

 بو. ا خرالمتعاقد 

تمدــل جــوىر  اإلرادةصــمة، وىــذه  أودــقالباطنــة  بــاإلرادةنفســي ذاتــي  يــو يتصــل  أمــرالباعــث  أنوبمــا 

التصرف،  أوالشرعية المترتبة عمى العجد  ا دارتحريك  إليياالحجيجية التي يرجع  اإلرادةالتصرف،  يي 

اصـد، وال بـد مـن وجـود مـا  ـي الـنفس مـن بواعـث ومج إبـرازالفضـل  ـي  إلييـا يرجـع  الظـاىرة اإلرادة أما

التصــرف وال  ــي  أو ــي وجــود العجــد  أدــر أيعمــى انفــراد ال يكــون لــو  أحــداىمامعــا الن وجــود  اإلرادتــين

 .آدارهترتب 

لجد عد الجانون الباعث أو السبب ركنا  ي العجد إضا ة إلى المحل والرضا، أما  ي الفجو اإلسـبلمي  -

مــا أن  ــركن العجــد إمــا أن يجتصــر عمــى الصــيغة كــركن وح يــد كمــا ىــو الحــال  ــي الفجــو الحنفــي، وا 

 يضيف إلييما العاقدين والمحل كما ىو الحال عند الجميور،  بل مكان لمباعث ضمن أركان العجد.

كان الباعث عمييما غيـر مشـروع،  إذاالتصر ات  إبطالوال خبلف بين عمماء الجانون والشريعة  ي  -

 ل عمى الباعث.ولكنيم اختمفوا  يما بينيم  ي طرق االستدال

غايـة واحــدة وىـي التوسـع  ـي نطــاق  إلـىىنـاك عبلقـة بـين مبــدأ سـد الـذرائع والباعـث،  يمــا ييـد ان  -

التصـر ات التـي يظـن  إبطالعدم المشروعية، والحرص عمى المزيد من حماية المجتمع عن طريق 

الموضــوعي   مبــدأ ســد الــذرائع يجمــع بــين المعيــار أخــرىالمفســدة، ويفترقــان مــرة  إلــىتفضــي  أنيــا

 مبدأ االعتداد بالباعث  يستند عمى المعيار الذاتي  جط. أماوالذاتي، 
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  كرة الباعث. سبلمي أول من تبنىالفجو اإل

والتـــي أىممـــت  التجميديـــةرمرحمـــة النظريـــة  بمـــرحمتين:الســبب عنـــد رجـــال الجـــانون ىـــو الباعـــث مــرورًا  -

ظيرت بعد تعرض النظرية التجميدية  يدةرالحدمرحمة النظرية و السبب واىتمت بالشكمية  ي العجود.  

وىكــذا حــذا رجــال  الباعــث،حيــث أطمــق عميــو اسـم الســبب الــدا ع أو  طبجتــو،لمنجـدر  اىتمــت بالســبب 

الباعــث  ــي  التــي اكتســبياأىميــة الباعــث  عمــىممــا يــدل  الباعــث،الجــانون نحــو الفجيــاء  ــي إعمــال 

 العجود.تكوين 

ــم تكــن  كــرة الســبب معرو ــة  ــي الجــواني - ن الجديمــة إال  ــي بعــض العجــود التــي تغمــب عمييــا اإلرادة ل

بشــكل كبيــر وكــان الســبب  ــي ىــذه العجــود أيضــًا صــغيرًا لمغايــة مدــل الوصــية باعتبارىــا أحــد عجــود 

، ويعرف السبب  ي ىـذه الحالـة مرحمة التنفيذإلى أدرىا مرحمة تكوين العجد  يتخطى إذ ال رالتبرعات

يختمــف الســبب عــن  وبــذلك ،الممتــزم الحصــول عميــو مــن التزامــو بأنــو الغــرض المباشــر الــذي يجصــد

إلـى والتـي يختمـف مـن عجـد  ىذا العجـدالباعث الذي ُيعرف بأن الغرض البعيد أو الغاية المرجوة من 

  .آخر

إال أنيــا تعتبــر  رالــرغم مــن أنيــا تختمــف عــن بعضــيا عمــى رباعــث وقاعــدة الــذرائع والمــآلكــبًل مــن ال -

 .التصر ات عمىمكن الحكم من خبلليا بمدابة معايير التي ي

 :ية استخدام الباعث  ي المعامبلتاختمف  جياء الشرع -

 ، يما إذا ظير الباعث لدى الطرف الداني من قرينة الحـال رالباعث حنيفة استخدم مذىب اإلمام أبي  

 ولو كانت المعصية ال تجوم بعين المبيع  يكره تنزييا، وقد عدلوا عن الجياس.

ولــم ُيفــرق بــين قيــام  ،إذا أبطــل التصــرف الــذي يجصــد بــو المعصــية رأحمــد قــد أعمــل الباعــث ماإلمــاأمــا 

 .البحث  ي الجصد ال الشيء المباعالحنفية إذ يتم  المعصية بعين المبيع أم بعد تغيره مدل مذىب
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اعــث واإلمـام الشــا عي كــّره التصــرف الصــادر عـن باعــث لــو ظيــر ُيفســد العجـد، وال يفســده بنــاءًا عمــى الب

 .بيع العنب ممن يراه بعصره خمراً  السيماالمستتر، ولو ظير بجرينة سموك الرجل. 

  :كالتاليأما رأي الجانون  ي المعامبلت  جد كان  -

إمكانية العمم بالعث مـن أجـل اسـتجرار المعـامبلت  رمن أجل استجرار المعامبلت اشترط الجضاء الفرنسي

ى عكـس الفجـو اإلسـبلمي  جـد ُأجبـر عمـى إخـراج السـمعة من الزعزعة بـدعوى عـدم مشـروعية الباعـث عمـ

 .من ممكو منعًا لو من مخالفة النظام العام

 التوصيات

 بناء عمى ما تجدم، توصي الباحدة با تي:

النظريــات الحديدــة  ــي الجــانون الوضــعي كنظريــة الباعــث ونظريــة التعســف  ــي اســتعمال الحــق،  إن -

ليا، غير أنيـا لـم تكـن بيـذه الصـياغة التـي ىـي عميـو اليـوم،  اً اقكان سبّ  اإلسبلميالكدير منيا الفجو 

ـــذا يجـــب  ـــو  إظيـــارل ـــة ـــي ىـــذا المجـــال مـــن خـــبلل بحـــوث  اإلســـبلمي ضـــل الفج ـــرد  أكاديمي ىـــذه ت

 .أصوليا إلىالنظريات 

رئــيس الســمطة نييــب  نــا جميعــاً إم،  2012"، عــام 4" مــع وجــود مشــروع قــانون مــدني  مســطيني رقــم -

وتطبيجـو عمـى أرض الواقــع بـالنظر بأنـو مطبـق  ــي والمجمـس التشــريعي بتفعيمـو الوطنيـة الفمسـطينية 

 قطاع غزة.
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، 2ط الجامعيـــة،ار الـــد (،مـــع مجارنـــة بـــين الجـــوانين العربيـــةالنظريـــة العامـــة لبللتـــزام )  ـــرج،تو يــق حســـن 

 د.ت.

دار الحدادــة لمطباعــة  ،والجــانون الوضــعييــة الباعــث  ــي الشــريعة اإلســبلمية نظر  ،حمــودي حميمــة آيــت

 م1986 ،1ط ،بيروت ،لبنان ،ش.م.م ،والنشر والتوزيع

 .م2000، 8ط ،بيروت ،عمم النفس المعاصر، دار النيضة العربية ،حممي المميجي

الكتاب العربي، بيروت،  ر، دامجارنا بالجانون الوضعي اإلسبلميجنائي عبد الجادر عودة، التشريع ال

 ه.1374
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 ، د.ت.2، دار الكتاب الجامعي، طاإلسبلميحسن بن عمي الشاذلي، الجنايات  ي الفجو 

 .ىـ1414، 2ج ،23ط بيروت، العرب،لسان  منظور،جمال الدين محمد بن مكرم أبو الفضل ابن 

 م.1994-ىـ1414 ،1ج بيروت، لمكتاب،الشركة العالمية  ي،الفمسف مصميبًا، المعججميل 

 الجـاىرة،دار النيضـة العربيـة،  ،اإلسـبلميسـبب االلتـزام وشـرعيتو  ـي الفجـو  محمـود،جمال الـدين محمـد 

 م.1969

  .م1956، 1ط ،الجاىرة ،نظرية بطبلن التصرف الجانوني، دار النيضة العربية ،جميل الشرقاوي

 ه.1418 ،2ط ،بيروت ،دار الجاسم ،ات ألفاظ الجرآن الكريممفرد ،األصفيانيراغب 

 ،يوســف الشــيخ محمــد :المحجــق ،مختــار الصــحاح ،زيــن الــدين أبــو عبــد اهلل محمــد بــن أبــي بكــر الــرازي

 ، د.ت.5ط ،بيروت ،الدار النموذجية –المكتبة العصرية 

دار  ،( دراسـة مجارنـةسـمطةظريـة التعسـف  ـي اسـتخدام السـمطة )االنحـراف بالن ،سميمان محمد الطحاوي

 .م1966، 2ط ،الفكر العربي

تحجيــق: حمــدي عبــد  احمــد بــن عبــد الحمــيم ابــن تيميــة، بيــان الــدليل عمــى بطــبلن التحميــل، اإلســبلمشـيخ 

 ه.1418، 1، بيروت، طاإلسبلميالمجيد السمفي، المكتب 

مؤسســـة  ،ن الجيـــامعمـــر حســـ :المحجـــق ،الفـــروق ،شـــياب الـــدين أبـــو العبـــاس أحمـــد ابـــن إدريـــس الجرا ـــي

 .م2003-ىـ 1424، 1ط ،الرسالة ناشرون

، 1ج، 1، طاإلسبلميتحجيق: محمد حجي، دار الغرب  ،الجرا ي، الذخيرة إدريسشياب الدين أحمد بن 

 .ه1994

النيـة، تحجيـق: مسـاعد بـن قاسـم الفـالح، مكتبـة  إدراك ـي  األمنيـةالجرا ـي،  إدريسشياب الدين احمد بن 

 م.1988، 1طالحرمين، الرياض، 
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 الفكر،دار  خميل،مواىب الجميل  ي شرح مختصر  المغربي،شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن محمد 

 .م1992-ىـ 1412 ،8ج ،3ط

   .م1972 ،بيروت ،دار العمم لممبليين ،2ج ،الموجبات والعجد ،صبحي المحمصاني

 الخرطـوم،جامعة  الجانون،كمية  ير،ماجسترسالة  العجود،السبب والمجابل وأدره  ي  إبراىيم،صبلح عمي 

 م.2002

 حاشـيةوبيامشـو  الـدقائقتبيـين الحجـائق شـرح كنـز  ،أحمد الشمبي –عدمان بن عمي الزيمعي  خر الدين 

 ىـ.1314، 5، ج1ط ،ىالمطبعة األميرية الكبر  –الشمبي 

 ،4ج ،لبنــان :تبيــرو  ،دار الكتــب العمميــة ،بــدائع الصــنائع  ــي ترتيــب الشــرائع ،عــبلء الــدين الكاســاني

 .م2003 ،ىـ1424

 ،دار إحيـاء التـراث العربـي ، ـي شـرح بدايـة المبتـدي اليدايـة ،المرغينـاني بكر عبد الجميـل أبيعمي ابن 

 ، د.ت4ج  ،لبنان –بيروت 

 ،األكــاديميالمكتبــة  (،مصــادر الحــق الشخصــي) عدمــان التكــروري، احمــد الســويطي، مصــادر االلتــزام

 م.2016 ،1ط  مسطين،

تحجيــق خالــد بــن  ،الجواعــد واألصــول الجامعــة والفــروق والتجاســيم البديعــة النا عــة ،لــرحمن الســعديعبــد ا

 .د.ت ،بدون طبعو ،عمي بن محمد المشيجخ

 .م1958 ،2ج الجاىرة، الكتب،دار  لبللتزام،النظرية العامة  حجازي،عبد الحي 

 ، د.ت.1ج طبعو،بدون  مكتبة عبد اهلل وىبو لبللتزام،النظرية العامة  حجازي،عبد الحي 

 ،منشــورات الحمبــي الحجوقيــة، بيــروت ،الوســيط  ــي شــرح الجــانون المــدني الجديــد ،عبــد الــرازق الســنيوري

 .م1998، 3ط ،لبنان
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منشـــورات  ،دراســـة مجارنـــة بالفجـــو الغربـــي(مصـــادر الحـــق  ـــي الفجـــو اإلســـبلمي ) ،عبـــد الـــرازق الســـنيوري

 م.1999 ،4، ج8ط ،لبنان ،بيروت ،الحمبي الحجوقية

دار الفكر،  (عرضًا ودراسة وتحميبلً ) الشاطبيقواعد المجاصد عند اإلمام  عبد الرحمن إبراىيم الكيبلني،

 .م2000 /ىـ1421، 1، طسوريا

 د.ت. طبعة،بدون  اإلسبلمي،الجواعد  ي الفجو  رجب الحنبمي،عبد الرحمن بن أحمد بن 

المممكـة  ،دار ابـن الجـوزي ،اة نتـائج التصـر اتاعتبار المآالت ومراعـ ،عبد الرحمن بن معمر السنوسي

 .ىـ1424 ،1ط ،العربية السعودية

 .د.تدار الفكر، بيروت،  عبد الرزاق السنيوري: نظرية العجد،

، 2ط ،مطبوعــات جامعــة الكويــت ،103الجســم العــام/ ،شــرح قــانون الجــزاء الكــويتي ،عبــد الوىــاب حومــد

 .م1975

الطبعة األميرية  ،تبيين الحجائق شرح كنز الدقائق وبيامشو حاشية ،عدمان بن عمي الزيالعي  خر الدين

 .ىـ1314 ،2ج ،الكبرى

 .م2009ىـ/1430 ،دار الفكر العربي ،المنفردة بحث مجارن واإلرادة عمي الخفيف، التصرف االنفرادي

 .ىـ1406الباعث وأدره  ي المسؤولية الجنائية، الزىراء لئلعبلم العربي،  ،الشر يعمي حسن عبد اهلل 

الباعـــث وأدـــره  ـــي المســـؤولية الجنائيـــة "دراســـة مجارنـــة " بأحكـــام الشـــريعة  ،الشـــر ي عمـــي حســـن عبـــد اهلل

 .م1986 ،اإلسبلمية

بيــروت، عمــي حيــدر، درر الحكــام شــرح مجمــة األحكــام، تعريــب:  يمــي الحســيني، دار الكتــب العمميــة، 

 ، د.ت.1طبعة، ج دون 

ولة  ي تجييـده ونظريـة التعسـف  ـي اسـتعمال الحـق بـين الشـريعة الحق ومدي سمطان الد ،الدريني  تحي

 .م1967، 1ط ،مطبعة جامعة دمشق ،والجانون
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  .م1997ىـ/1417 ،4ط ،منشورات جامعة دمشق ،النظريات الفجيية ، تحي الدريني

مؤسســة  ،الحــق ومــدي ســمطان الدولــة  ــي تجييــده ونظريــة التعســف  ــي اســتعمال الحــق ، تحــي الــدريني

 .م1984ىـ /1404، 3ط ،بيروت ،ةالرسال

 .م1986 ،الجاىرة ،دار النيضة العربية ،مفيوم المحل والسبب  ي نظرية العجد ،محاسنة محمد

مؤسسة  ،تحجيق عماد الدين حيدر ،تمييد األوائل وتمخيص الدالئل ،محمد بن الطيب أبو بكر الباقبلني

 .م1987، 1طبيروت،  ،الكتب الدجا ية

  .م2004، 1رية السبب  ي الجانون المدني، منشورات الحمبي، بيروت، طمحمد عمي عبده، نظ

الجــانون الجنــائي مبادئــو األساســية ونظرياتــو العامــة دراســة مجارنــة، مطبعــة  عــوض،محمــد محيــي الــدين 

 م.1981الجاىرة،  الجامعي،جامعة الجاىرة والكتاب 

 ،لخيــر لمطباعــة والنشــر والتوزيـــعدار ا ،الــوجيز  ــي أصــول الفجــو اإلســبلمي ،محمــد مصــطفي الزحيمــي

 .م2006 /ىـ 1427، 2ج ،2ط ،سوريا ،دمشق

 .ىـ1415 ،3ج ،1ط ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العممية ،ىالمدونة الكبر  ،مالك بن أنس

دار الكتـــب  ،إعــبلم المـــوقعين ،محمــد بـــن أبــي بكـــر بــن أيـــوب بــن ســـعد شـــمس الــدين ابـــن قــيم الجوزيـــة

 .م1991-ىـ 1411 ،2ج ،1ط ،بيروت ،العممية

دار إحيـاء التــراث  ،محمــد عـوض ُمرعــب :المحجـق ،تيـذيب المغــة ،محمـد بــن أحمـد بــن األزىـري اليــروي

 م. 2001، 2، ج1ط ،العربي

دار الكتــب  ،زكريــا ُعميــرات :تحجيــق ،تكممــة البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق ،محمــد بــن حســين الجــادري

 .م1997-ىـ 1418 ،9ج ،1ط ،لبنان –بيروت  ،العممية

عبـد الجـادر  :المحجـق ،البحر المحيط  ي أصول الفجـو ،محمد بن بيادر بن عبد اهلل الزركشي بدر الدين

 .م1992-ىـ1413 ،5، ج2ط ،عبد اهلل العاني
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ســـامي بـــن  :المحجــق ،إرشـــاد الفحـــول إلــى تحجيـــق الحـــق مــن عمـــم األصـــول ،محمــد بـــن عمـــي الشــوكاني

 .د.ت ،العربي األدري، بدون طبعة

 .، د.تتزام، كمال عبد العزيز، التجنين المدني  ي ضوء الفجو والجضاءمصادر االل

دار النيضــة  (،392) جــرة  421شــرح قــانون العجوبــات العــام، الجســم العــام / محمــود مصــطفي،محمــود 

 م.1983، 1ط الجاىرة، العربية،

 م.1977، 4محمود نجيب حسني، شرح قانون العجوبات، الجسم العام، ط

 ،بيروت ،تحجيق: محمد أمين الضناّوي، عالم الكتب ،متن اإلقناع ىشاف الجناع عمك ،منصور البيوتي

 .م1997-ه1417، 2ج ،1ط ،لبنان

، مطبعــة اإلســبلميناصــر بــن عمــي الخميفــي، الظــروف المشــددة والمخففــة  ــي عجوبــة التعزيــر  ــي الفجــو 

 .ه1412، 1المدينة، ط

 .م1960- ـى1379 ،1ط الجاىرة، المصرية،ضة الني ةاإلرادة، مكتبالتعبير عن  سوار،الدين  وحيد

 ،الكــا ي  ــي  جــو أىــل المدينــة ،يوســف بــن عبــد اهلل بــن محمــد بــن عبــد البــر النمــري الجرطبــي أبــو عمــر

 م.1978 ،1ط ،محمد محمد أحمد :المحجق
 

 الجامعية واألبحاثالرسائل خامسًا: 

 د.مجمة الجانون واالقتصا ،مجال ،التزام التبرعات ،إبراىيمأحمد 

ماجسـتير  ة"، رسـال"دراسـة مجارنـة  والجزائري،تجديم نظرية السبب  ي الجانون األردني  يوسف، إسماعيل

 م. 2008األردن،  عمان، األردنية،الجامعة  منشورة(،غير )

رسـالة ماجسـتير، الجزائـر،  بكارة بوشنتوف، نظرية الباعث وتطبيجاتيا عمـى مسـائل األحـوال الشخصـية،

 م.2014ه، 1433
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رسـالة  ،اإلسـبلمينظريـة الباعـث وأدرىـا  ـي العجـود والتصـر ات  ـي الفجـو  ،زيد الكيبلنـي إبراىيمد اهلل عب

 .دون تاريخ ،الدكتور  تحي الدريني األستاذقدم ليا  ،ماجستير

، رســالة ماجســتير اإلســبلميمصــونة الخطيــب الحســني، الباعــث وأدــره  ــي العجــود والتصــر ات  ــي الفجــو 

 م.2003جامعة دمشق،  بة الزحيمي،الدكتور وى بإشراف
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