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 :مقدمة
إف الحمد هلل نحمده كنستعينو كنستغفره، كنعكذ       

باهلل مف شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا، مف ييده اهلل فبل 
مضؿ لو، كمف يضمؿ فبل ىادم لو، كأشيد أف ال إلو إال 

. اهلل كحده ال شريؾ لو، كأشيد أف محمدنا عبده كرسكلو
: بعدأما 

فتعد العقكد مف أعظـ ما ابتدعتو الحضارة       
اإلنسانية مف أدكات، فقد استطاع اإلنساف عف طريؽ 

ىذه األداة أف ييتدم إلى أنظمة متطكرة في تبادؿ السمع 
قامة العبلقات االقتصادية  كالمنافع كتنمية المكارد، كا 

. عمى نطاؽ العالـ بأسره
دة إثر ظيكر  المذاىب لقد ازدىر مبدأ سمطاف اإلرا      

 

 .أستاذ مساعد، كمية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية، جامعة الشارقة  *
اإلرادية كانتشار الفمسفة الفردية في العصكر الحديثة، 
كبحسب األصؿ فإف مبدأ سمطاف اإلرادة في القانكف ال 

يجيز ألحد المتعاقديف أف يستقؿ بنقض االتفاؽ، أك تعديمو 
لمتعاقديف أك لسبب قانكني، أما خبلؼ ذلؾ إال بمكافقة ا

فميس لو سكل تنفيذ ىذا االلتزاـ طكعا، أك جبرا، كليس 
ىناؾ ما يعفي المديف مف عدـ قيامو بما التـز بو إال أف 

ف كانت . تحكؿ دكف ذلؾ قكة قاىرة، أك حادث مفاجئ كا 
نظرية القكة القاىرة قد عالجت الحاالت التي تقـك فييا 

عفاء المديف مف  استحالة مطمقة عف طريؽ إنياء االلتزاـ كا 
التنفيذ، فإف السبيؿ إلى معالجة الحاالت التي تطرأ فييا 

استحالة نسبية ال تؤدل إلى الحيمكلة دكف تنفيذ االلتزاـ ىك 
. نظرية الظركؼ الطارئة

أركانها وشروطها   :نظرٌة الظروف الطارئة

 *أحمد الصوٌعً شلٌبك. د

م 18/10/2006: تاريخ قبول البحثم    28/2/2006 :حثتاريخ وصول الب

ملخص 

أركانيا كشركطيا، كقد جعمو الباحث في تمييد كثبلثة : نظرية الظركؼ الطارئة: تناكؿ ىذا البحث دراسة مكضكع      
كؿ الركف كعرض في المبحث األ. مباحث، عرض في التمييد تعريؼ الركف كالشرط كالفرؽ بينيما، كتعريؼ الظركؼ الطارئة

أما في . األكؿ كىك العقد، ذكر فيو الشركط التي يجب تكفرىا في العقد حتى يمكف تطبيؽ نظرية الظركؼ الطارئة عميو
أما في . المبحث الثاني فعرض الباحث فيو الركف الثاني كىك الظرؼ الطارئ، ذكر فيو أقساـ الظركؼ الطارئة كشركطيا

نظرية الظركؼ الطارئة، في الفقو اإلسبلمي كالقانكف الكضعي، سكاء كاف برد  المبحث الثالث فعرض الباحث الجزاء في
ثـ انتيى الباحث بخاتمة جمع فييا أىـ النقاط التي تطرؽ إلييا الباحث في . االلتزاـ المرىؽ إلى الحد المعقكؿ، أك بفسخ العقد

 .بحثو
Abstract 

      This research involves the topic: “The Unexpected Situations Theory: Its basis and conditions”. The 

research is divided into an introduction and three subjects. The introduction contains the definition of the 

base, the conditions and the differences between them, and the definition of the unexpected situations. 

The second subject contains the first base, “the contract”, and the conditions that must exist to apply the 

unexpected situations theory. The third subject contains the penalty in the unexpected situations theory, 

in the Islamic law, and in the positive law, either to return the exhausting commitment to the reasonable 

limit, or to revoke the contract. Finally, the researcher ended his research with a conclusion containing 

the main points that was discussed in the research. 
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ـر في  ػكتفترض ىذه النظرية أف عقدا ما قد أب      
االقتصادية التي ظؿ األحكاؿ العادية، فإذا بالظركؼ 

كانت أساسا يرتكز عميو تكازف العقد كقت تككينو قد 
تغيرت بصكرة لـ تكف في الحسباف، فيؤدم ىذا التغير 
في الظركؼ إلى أف يصبح تنفيذ العقد ليس مستحيبل 

نما مرىقنا لممديف بحيث ييدده بخسارة فادحة . كا 
لقد سبقت الشريعة اإلسبلمية غيرىا مف الشرائع       
خذ بنظرية الظركؼ الطارئة، ذلؾ ألف الشريعة باأل

اإلسبلمية تقيـ أحكاميا عمى أساس العدالة كالرفؽ 
بالناس كرفع الحرج عنيـ، كىي بذلؾ تختمؼ عف مبدأ 
سمطاف اإلرادة كمف يقكؿ بو، ألنيا تقـك عمى أساس 

. مفيـك الحؽ
قاؿ الفقيو الفرنسي األستاذ المبير في المؤتمر       

قانكف المقارف الذم انعقد بمدينة الىام سنة الدكلي لؿ
إف نظرية الضركرة في الفقو اإلسبلمي تعبر ": 1932

بصكرة أكيدة كشاممة عف فكرة يكجد أساسيا في القانكف 
الدكلي العاـ في نظرية الظركؼ المتغيرة، كفي القضاء 

اإلدارم الفرنسي في نظرية الظركؼ المقارنة، كفي 
أدخمو مف المركنة عمى نظرية  القضاء االنكميزم فيما

استحالة تنفيذ االلتزاـ تحت ضغط الظركؼ االقتصادية 
التي نشأت بسبب الحرب، كفي القضاء الدستكرم 

. (1)"األمريكي في نظرية الحكادث المفاجئة
األستاذ السنيكرم أيضا إلى األخذ بنظرية  كقد نادل      

الشريعة  الظركؼ الطارئة استنادا إلى نظرية الضركرة في
 1936فقد جاء في مقالو الذم نشر عاـ . اإلسبلمية
 :قكلو(: كجكب تنقيح القانكف المدني المصرم)بعنكاف 

عمى أف ىذه النظرية عادلة، كيمكف لممشرع المصرم في "
تقنينو الجديد أف يأخذ بيا استنادا إلى نظرية الضركرة في 

 الشريعة اإلسبلمية، كىي نظرية فسيحة المدل، كخصبة
النتائج تتسع لنظرية الظركؼ الطارئة، كليا تطبيقات 

كثيرة، منيا نظرية العذر في فسخ اإليجار، كقد أصبحت 
نظرية الضركرة مف النظريات األساسية في الشريعة 

اإلسبلمية، كىي تماشي أحدث النظريات القانكنية في ىذا 
. (2)"المكضكع
ذا كاف الفقو اإلسبلمي لـ ترد فيو نظرم       ة عامة كا 

لمحكادث الطارئة عمى النحك الكارد في القكانيف 
الكضعية، إال أنو عرؼ تطبيقات مختمفة ليذه النظرية، 

األعذار في اإليجار، كالمزارعة، كالمساقاة، حيث : أىميا
يفسخ عقد اإليجار، كالمزارعة، كالمساقاة لمعذر عند 
الحنفية، كالجكائح في بيع الثمار، حيث ينقص الثمف 

. معيف عند المالكية كالحنابمة بقدر
كمنيجي في ىذا البحث إف كجدت خبلفا بيف       

الشريعة كالقانكف، أك بيف فقياء القانكف أنفسيـ أذكره مع 
كقد قسمت ىذا البحث إلى مقدمة . أدلتيـ كالترجيح

، كالطريقة التي سرت كتمييد كثبلثة مباحث كخاتمة
: عمييا ما يمي

كالشرط كالمعنى العاـ لنظرية تعريؼ الركف : التمييد
. الظركؼ الطارئة

العقد أو االلتزام التعاقدي : الركن األول: المبحث األول
: كيشمؿ: أف يككف العقد متراخي التنفيذ: الشرط األكؿ
. عقد المدة -1
. العقكد الفكرية المؤجمة التنفيذ -2
أال يككف العقد المتراخي مف العقكد : الشرط الثاني

. االحتمالية
. أف يككف العقد ممزما لمجانبيف: الشرط الثالث
كينقسـ : الحادث الطارئ: الركن الثاني: المبحث الثاني

 :إلى قسميف
. مف حيث طبيعتو كمنشؤه:  القسـ األكؿ

. أف يككف الحادث استثنائيان : الشرط األكؿ
. أف يككف الحادث االستثنائي عامان : الشرط الثاني
دث غير متكقع كال أف يككف الحا: الشرط الثالث
. يمكف دفعو

مف حيث نتيجة الحادث االستثنائي غير : القسـ الثاني
. المتكقع
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. المراد بيذا القسـ -1
. تحديد معيار اإلرىاؽ -2
 .مقدار الخسارة التي تؤدل إلى اإلرىاؽ -3

. الجزاء في نظرية الظروف الطارئة: المبحث الثالث
. الخاتمة
أف يككف ىذا البحث قد  أسأؿ اهلل العمي القدير      

أصاب الحؽ فيما ذىب إليو، كختاما أصمى كأسمـ عمى 
. رسكلنا كنبينا محمد كعمى آلو كصحبو

: دـــتمهً
قبؿ البدء في الحديث عف أركاف نظرية الظركؼ       

الطارئة كشركطيا، نقـك بتعريؼ الركف كالشرط كالمعنى 
. العاـ لنظرية الظركؼ الطارئة

. كن في المغة واالصطالحتعريف الر: أوال
. تعريف الركن في المغة

جانبو األقكل الذم يمسكو، : ركف الشيء في المغة      
كأركاف البيت، كىي زكاياه التي تمسؾ بناءه، كأركاف كؿ 

جكانبو التي يستند إلييا كيقـك بيا، فأركاف الشيء : شيء
. (3)أركاف كأركف: أجزاء ماىيتو، كجمعو

. صطالحتعريف الركن في اال
ىك ما يتكقؼ الشيء عمى كجكده ككاف جزءان مف       

. (4)حقيقتو، أك ماىيتو
. تعريف الشرط في المغة واالصطالح: ثانيا

. تعريف الشرط في المغة
الشرط لغة بمعنى العبلمة المميزة، كمنو أشراط       

ينَو :الساعة، قاؿ اهلل تعالى  لَّل وَوأَو َو كَوفَوُروا فَوتَوْعًسا لَّلُيْم  وَوالَّل ِذ
الَوُيمْ  -عبلماتيا، كمنو سمي الشرط: أم. ]محمد: [8أَوْ مَو

 ألعكاف السمطاف، ألنيـ جعمكا ألنفسيـ -بضـ كفتح
إلزاـ  -بفتح كسككف -كالشرط. عبلمات يعرفكف بيا

. (5)الشيء، كالتزامو في البيع كنحكه كالشريطة
. تعريف الشرط في االصطالح

 يمـز مف ما يمـز مف عدمو عدـ المشركط، كال      
. (6)كجكده كجكد كال عدـ لذاتو

فالركف كالشرط يتفقاف بأف كبل منيما يتكقؼ عميو       
كجكد الشيء كجكدا شرعيا، كيختمفاف بأف الركف يدخؿ 

كيتكقؼ كجكده عميو، فيك يدكر معو  مءفي تككيف الش
كجكدا كعدما، كالشيء في أركانو، فإف تخمؼ أم منيا 

ف كاف يتكقؼ عميو  انتفى كجكده، في حيف أف الشرط كا 
كجكد الشيء فيك ال يدخؿ في مقكمات تككينو، بمعنى 
أف الركف بو اقتضاء الشيء، أك بو كجكده، كليس كذلؾ 

. (7)الشرط
فكؿ معاممة تخمؼ عنيا ركف أك شرط، فيي       

معاممة باطمة ال يترتب عمييا شيء، ألنو يصدؽ عمى 
ا معاممة فقدت كؿ معاممة فقدت ركنيا أك شرطيا، أنو

ماال يمكف تصكرىا ككجكدىا بدكنو، سكاء أكاف جزءان 
منيا، أـ خارجان عنيا، كحينئذ ال يتصكر ليا كجكد يرتب 

. الشارع عميو أثران 

. المعنى العام لنظرية الظروف الطارئة: ثالثا
لـ يضع الفقو اإلسبلمي تعريفا لنظرية الظركؼ       

العامة،  بحث النظرياتالطارئة، ألف الفقياء لـ يعنكا ب
بؿ كانكا يتناكلكف كؿ مسألة عمى حدة، كيجتيدكف في 
تحرم حكـ اهلل تعالى بما يقتضيو العدؿ فييا، استنباطا 
مف النص إف كرد فييا، أك داللة باالجتياد بالرأم مف 
قكاعد التشريع، أك معقكؿ النص، كيمعنكف في تحميؿ 

ىـ ما يحتؼ بيا الكاقعة عمميا ككاقعيا، آخذيف في اعتبار
مف ظركؼ مبلبسة في كؿ عصر يركف أف ليا دخبل 

 .(8)في تشكيؿ عمة الحكـ
مجمكعة : كقد عرفيا بعض المعاصريف بأنيا      

القكاعد كاألحكاـ التي تعالج اآلثار الضارة البلحقة بأحد 
العاقديف الناتجة عف تغير الظركؼ التي تـ بناء العقد 

. (9)في ظميا
أف المقصكد : اإلجمالي لمنظرية، ىككالمعنى       

بالظرؼ أك الحادث الطارئ ىك كؿ حادث عاـ، الحؽ 
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عمى تككيف العقد، كغير متكقع الحصكؿ عند التعاقد، 
ينجـ عنو اختبلؿ بيِّف في المنافع المتكلدة عف عقد 

يتراخى تنفيذه إلى أجؿ أك آجاؿ، كيصبح تنفيذ المديف 
إرىاقان شديدنا، يتيدده اللتزامو كما أكجبو العقد يرىقو 

بخسارة فادحة تخرج عف الحد المألكؼ في خسائر 
التجار، كذلؾ كخركج سمعة تعيد المديف بتكريدىا مف 
التسعيرة كارتفاع سعرىا ارتفاعا فاحشا غير مألكؼ كال 

. ( 1)متكقع
كتفترض ىذه النظرية أف عقدا مف العقكد طكيمة       

اإلجارة، كالمساقاة، األجؿ، أك متراخية التنفيذ، كعقد 
كالمزارعة، كالبيع، ككذا تغير قيمة النقكد، كالجكائح، إذا 

أجؿ تنفيذه، كعقكد التكريد، كالمقاكلة، كعقكد التزاـ المرافؽ 
العامة، قد أبـر في ظؿ األحكاؿ العادية، فإذا بالظركؼ 
االقتصادية التي كانت أساسا يرتكز عميو تكازف العقد 

بصكرة لـ تكف في الحسباف،  كقت تككينو قد تغيرت
فيختؿ التكازف االقتصادم لمعقد اختبلال خطيران، كيؤدم 

ىذا التغير في الظركؼ إلى أف يصبح تنفيذ العقد كالكفاء 
بااللتزامات الناشئة عف العقد ليس مستحيبل استحالة تامة 

نما مرىقا لممديف بحيث يؤدم  ينقضي بيا االلتزاـ، كا 
، أك ينزؿ بو عمى األقؿ خسارة إجباره عميو إلى إفبلسو

فادحة تخرج عف الحد المألكؼ، فتتدخؿ النظرية إلزالة 
الظمـ البلحؽ بالمديف، كرد التزامات العقد إلى الحد 
المعقكؿ تحقيقا لمقتضيات العدالة، كرفعا لمظمـ عف 

. (11)المتعاقديف

: المبحث األول
. (االلتزام التعاقدي)العقد أو  :الركن األول

شترط في تطبيؽ نظرية الظركؼ الطارئة أف م      
يككف االلتزاـ ناشئا عف عقد، سكاء أكاف ىذا العقد مف 
العقكد ثنائية الطرؼ كعقكد التكريد، أك اإلجارة، أـ مف 

. العقكد أحادية الطرؼ كعقكد اإلرادة المنفردة

أما االلتزاـ غير التعاقدم فبل يمكف بأم حاؿ أف       
النظرية، كااللتزاـ الناشئ عف يتحقؽ بو كجكد ىذه 

. الضماف مثبل فإف النظرية ال تنطبؽ عميو
نما        كالعقد ىنا ليس أم عقد تتحقؽ بو النظرية، كا 

: يشترط في العقد شركط ثبلثة ىي

أن ٌكون العقد متراخً التنفٌذ عن وقت  :الشرط األول

 :إبرامه

  ان ػارئة سببػيمكف أف تككف الظركؼ الط حتى       
تعديؿ العقد، يجب أف يككف ىذا العقد متراخي التنفيذ، ؿ

أم أف تككف ىناؾ فترة مف الزمف ما بيف صدكر العقد 
كتنفيذه، ليتصكر طركء العذر، أك الحادث االستثنائي 

المخؿ بالتزامات المتعاقديف بعد إبراـ العقد كقبؿ التنفيذ، 
أك أثناءه، بحيث تختمؼ ظركؼ إبراـ العقد عف ظركؼ 

. ذهتنفي
كيعّد الزمف عنصرا ىاما في شرط التراخي،       

ضركرة : الجانب األكؿ: كتتجمى ىذه األىمية في جانبيف
أف يمتد تنفيذ العقد في المستقبؿ حتى يجد الظرؼ 
الطارئ مسرحا زمنيا يقع فيو اإلخبلؿ باقتصاديات 

. العقد
أف يككف ىناؾ متسع مف : أما الجانب الثاني      

تأثير ىذا الظرؼ الطارئ عمى االلتزاـ الكقت يسمح ب
. (12)العقدم قبؿ تماـ تنفيذه

كيجب أال يككف تراخى التنفيذ راجعا إلى خطأ       
المديف، فإذا كاف تراخى التنفيذ يرجع إلى خطأ المديف، 
كما إذا كاف التنفيذ كاجب الحصكؿ فكر انعقاد العقد 

اخى في كقت أف كاف التنفيذ سيبل ىينا، كلكف المديف تر
التنفيذ مدة طكيمة إلى أف كقع الحادث الطارئ، كجعؿ 
القياـ بالتنفيذ ييدده بخسارة فادحة، فبل تطبؽ النظرية 
كمف ثـ يجب أف يتحمؿ نتائج الحكادث التي جعمت 

تنفيذ التزامو مرىقا، رغـ ككنيا حكادث استثنائية كغير 
 .(13)متكقعة
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رط ش أم – كالعقكد التي تحقؽ ىذا الشرط      
: كالتي يستغرؽ تنفيذىا مدة مف الزمف ىي -التراخي

كىى العقكد التي يدخؿ : عقكد المدة، أك المستمرة -1
الزمف في تعييف محميا، فيككف الزمف عنصرا جكىريا فييا 
بحكـ طبيعة األمكر، بحيث ال يتصكر األداء إال ممتدا 
مع الزمف، إما ألنو ال يمكف تحديدىا إال عمى أساس 

ما ىك الشأف في االلتزامات التي يككف محميا الزمف ؾ
االنتفاع بشيء مف األشياء، مثؿ التزاـ المؤجر بتمكيف 

ما ألف المتعاقديف قد اتفقا عمى . المستأجر مف االنتفاع كا 
تكرارىا فترة زمنية معينة مما يجعؿ مف الزمف مقياسا ليا 

كما ىك الشأف في االلتزاـ بتكريد شيء معيف كؿ فترة 
:  كتنقسـ عقكد المدة إلى .(14)معينة زمنية

كعقد اإلجارة حيث يعد الزمف : عقكد ذات تنفيذ مستمر( أ
فيو عنصرا مبلزما لبلستيفاء ال ينفصؿ عنو، ألنو معياره 

بالنسبة لممستأجر، أك يعّد عنصرا في األداء بالنسبة 
لممؤجر، فاألداء الرئيسي في عقد اإليجار ىك تمكيف 

اع بالشيء المؤجر لمدة معينة، كىذا المستأجر مف االنتؼ
االنتفاع ال يمكف أف يتحقؽ إال إذا ترؾ الشيء في يد 
المستأجر مدة، أك زمنان معينان، كبحيث يككف الزمف ىك 

أساس تحديد مقدار المنفعة المعقكد عمييا، كعقد المزارعة، 
، ككعقكد بيع الثمر القائـ عمى (15)كالمعاممة عند الحنفية

بدك صبلحو، فإنو تقطؼ بطكنيا متبلحقة الشجر، كبعد 
، فيستمر تنفيذ (16)عمى النضارة عادة عند المالكية كالحنابمة

العقد كال يتزامف مع كقت إبرامو، ككبيع الزركع كالخضار 
التي يتبلحؽ قطفيا، ككعقد العمؿ حيث يقـك العامؿ بالعمؿ 
لحساب رب العمؿ، كيتـ تحديد مقدار الخدمات التي يؤدييا 

. امؿ بالزمفالع

كعقد التكريد يمتـز بمكجبو : عقكد ذات تنفيذ دكرم( ب
أحد المتعاقديف أف يكرد لآلخر شيئا يتكرر لمدة معينة، 
كما لك تعاقد متعيد مع شركة عمى أف يكرد ليا مادة 

مائة طف لكؿ شير مقابؿ مبمغ (   1)اإلسمنت بكاقع 
متعاقد اتفؽ عميو بينيما كلمدة ستة أشير، فمحؿ التزاـ اؿ

ىنا يمكف قيامو دكف حاجة إلى الزمف، كلكف المتعاقديف 
فينا . باتفاقيما جعبل الزمف عنصرا جكىريا في العقد

يتصكر إمكانية أف يطرأ الحادث بعد إبراـ العقد كقبؿ 
. تنفيذه، أك في أثناء تنفيذه

كعقكد المدة بقسمييا ىي المجاؿ الطبيعي لنظرية       
ا التقى الفقو اإلسبلمي كالقانكف الظركؼ الطارئة، كليذ

. (17)عمى تطبيؽ النظرية عمييا

العقد الفكرم ىك العقد : العقكد الفكرية المؤجمة التنفيذ -2
الذم ال يككف الزمف عنصرا جكىريا فيو، فيككف تنفيذه 
فكريا كما ىك الشأف في عقد البيع عادة إذ بمجرد تماـ 

ل بدفع الثمف، كقد العقد يقـك البائع بتسمـ المبيع كالمشتر
: يتراخى تنفيذ العقد إلى أجؿ يحدد اختياريا، أك إجباريا

اختياريا كما لك اتفؽ عمى تأجيؿ تسميـ المبيع، أك عمى 
تأجيؿ دفع الثمف، إجباريا كبيع شيء في حالتو المستقبمة 
إذ يجب مركر بعض الكقت إلعداد المبيع، كلكف تأجيؿ 

ال يؤثر عمى صيغتو، بؿ تنفيذ العقد اختيارا، أك إجبارا 
يظؿ عقدا فكريا، ألف تدخؿ عنصر الزمف فيو يعّد 

تدخبل عرضيا ال يؤثر عمى مقدار الثمف، أك عمى مقدار 
. (18)المبيع
كمف ذلؾ يتضح أف العقد الفكرم يتحدد محمو       

مستقبل عف الزمف، كأف الزمف إذا تدخؿ فيو فإنما يتدخؿ 
لتحديد كقت التنفيذ عنصرا عرضيا، ال عنصرا جكىريا، 
. ال لتحديد قيمة المحؿ المعقكد عميو

نما        فالعقكد الفكرية التي ال يتفؽ عمى تأجيميا، كا 
يتـ تنفيذىا فكر انعقادىا، ال يتصكر طركء الظرؼ 
ف طرأ بعد تنفيذىا فبل مجاؿ لتحقؽ ىذه  عمييا، كا 

النظرية أك ترتيب آثارىا، ألف االلتزامات التي نشأت عف 
قد تككف قد انقضت بالكفاء، كبالتالي ال تككف ىناؾ الع

غير أنو قد يحدث في . (19)التزامات قائمة يمكف تعديميا
العقد الفكرم التنفيذ أف ينعقد، كبعد إبرامو فكرا كقبؿ 
تنفيذه يطرأ الحادث، أك العذر، أك الظرؼ، ففي ىذه 
الحالة فإف النظرية تنطبؽ عمى العقد، ألنو ال يشترط 
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ف كاف في الع قد إال أف يككف متراخيا في تنفيذه، كىنا كا 
العقد فكريا إال أنو كلسبب طارئ ال يد لممديف فيو حدث 
العذر، أك الحادث بعد اإلبراـ كقبؿ التنفيذ الفكرم لبللتزاـ 

. ( 2)الناشئ عف ىذا العقد
أما العقكد الفكرية المؤجمة التنفيذ، كعقد البيع الذم       

ؿ دفع الثمف بالكامؿ إلى مدة معينة، يتفؽ فيو عمى تأجي
أك عمى تقسيط الثمف عمى دفعات شيرية فيتصكر طركء 
الظرؼ عمييا، كبالتالي تنطبؽ نظرية الظركؼ الطارئة 

عمييا، ألف شرط التراخي ىك شرط غالب ال شرط 
ضركرم، كالعبرة في ىذا الشرط كجكد فاصؿ زمني بيف 

، أما في (21)سبلميإبراـ العقد كتنفيذه، ىذا في الفقو اإل
القانكف فقد اختمؼ شراح القانكف المدني في إعماؿ 
نظرية الظركؼ الطارئة في العقكد الفكرية المؤجمة 

. التنفيذ

. سبب االختالف
كسبب اختبلؼ شراح القانكف المدني يرجع إلى أنو       

فقرة ثانية مف القانكف ( 147)لـ يرد في نص المادة 
م تشمميا نظرية الظركؼ الطارئة، المصرم بياف العقكد الت

كمع ذلؾ إذا طرأت حكادث استثنائية عامة : )حيث قرر أنو
لـ يكف في الكسع تكقعيا كترتب عمى حدكثيا أف تنفيذ 
ف لـ يصبح مستحيبل صار مرىقا  االلتزاـ التعاقدم، كا 

. (22)...(لممديف بحيث ييدده بخسارة فادحة
لعربية، كيصدؽ ىذا عمى نصكص التقنينات ا      

، كالسكرم في المادة (7 1)كالتقنيف الجزائرم في المادة 
، كالميبي في المادة (146)، كالعراقي في المادة (148)
مف تقنيف ( 269)كجاء نص المادة . (23)(147)

مف القانكف ( 338)االلتزامات البكلكني، كنص المادة 
فمـ يذكرا . مشابيا لمنصكص العربية (24)المدني اليكناني

. ا في ىذا الخصكصشيئ
أما المشرع اإليطالي فقد حسـ كؿ نزاع يثكر في       

الفقو، أك القضايا حكؿ نطاؽ تطبيؽ نظرية الظركؼ 
: عمى أنو( 1467)الطارئة، إذ نص صراحة في المادة 

في العقكد ذات التنفيذ المستمر، أك التنفيذ الدكرم، أك )
ديف مرىقا التنفيذ المؤجؿ إذا أصبح التزاـ أحد المتعاؽ

عمى أثر ظركؼ استثنائية جاز لممتعاقد المديف بيذا 
االلتزاـ أف يطمب فسخ العقد، كلممتعاقد اآلخر أف يدرأ 
طمب الفسخ بأف يعرض تعديبل لشركط العقد بما يتفؽ 

. (25)(مع العدالة
زاء سككت نصكص التقنينات العربية عف مجاؿ        كا 

ره صدكر القانكف تطبيؽ نظرية الظركؼ الطارئة، كما أثا
الخاص باإلصبلح الزراعي  1952لسنة ( 178)رقـ 

في مصر مف مسألة تطبيؽ نظرية الظركؼ الطارئة 
عمى عقكد بيع األرض الزراعية التي أبرمت قبؿ صدكر 
القانكف كالتي لـ يمكف تنفيذىا حتى صدكره، سكاء لعدـ 

إتماـ إجراءات التسجيؿ، أك التفاؽ الطرفيف عمى 
ىؿ يشترط في العقد : ، كقع الخبلؼ في(26)التأجيؿ

الذم تنطبؽ عميو النظرية أف يككف التراخي فيو بيف 
إبرامو كتنفيذه طبيعيا بحيث يككف عنصر الزمف عنصرا 
جكىريا في تككينو، كذلؾ ال يتحقؽ إال في عقكد المدة، 
أـ أف المشترط لتطبيؽ النظرية مطمؽ التراخي بيف إبراـ 

ء أكاف ىذا التراخي طبيعيا، أـ العقد كتنفيذه، أم سكا
كاف باتفاؽ المتعاقديف، كبالتالي تشمؿ النظرية كؿ عقد 

لـ يتعاصر كقت إبرامو مع كقت تنفيذه، عمى ثبلثة 
اتجاىات، اتجاه يضيؽ في مدل تطبيؽ ىذه النظرية 
كيقصرىا عمى عقكد المدة، كاتجاه يكسع في مدل 

جاىيف تطبيقيا، كاتجاه يأخذ مكقفا كسطا بيف االت
. السابقيف

: االتجاه األول
يرل أصحاب ىذا االتجاه أف تطبيؽ النظرية ينحصر       

في عقكد المدة، أم في العقكد المستمرة، أك الدكرية التنفيذ، 
كال يمكف تطبيقيا عمى العقكد الفكرية حتى لك كاف تنفيذىا 

مؤجبل إلى المستقبؿ، أك كاف تنفيذىا مجزءان عمى عدة 
تنفيذ ىذا العقد في كمتا الحالتيف يعّد كبل ال سنكات، ألف 

كقد اعتمد ىذا الرأم فريؽ مف الفقياء العرب في . يتجزأ
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القانكف منيـ األستاذ محمد عرفة الذم كاف أسبقيـ إلى 
قامة الحجة لو . (27)المناداة بو كا 

استند أصحاب ىذا االتجاه في تأييد رأييـ إلى       
 :حجج ىي

يحدد العقكد التي تنطبؽ عمييا إف المشرع ماداـ لـ  -1
، (1467)النظرية كما فعؿ المشرع اإليطالي في المادة 

فيجب أف يككف العقد المراد تطبيقو عميو مف العقكد التي 
تحتـ بطبيعتيا تأجيؿ التنفيذ، إما ألف الزمف ركف أساسي 
في تنفيذ االلتزاـ كعقد المدة، أك ألف العمؿ المراد تحقيقو 

مركر مدة مف الزمف كعقكد االستصناع، يستغرؽ إتمامو 
أما العقكد األخرل التي يككف لمتأجيؿ فييا تحكيما لـ 
يقصد بو إال تسييؿ التنفيذ عمى المديف، فبل تنطبؽ 

 .عميو النظرية

بأف اإلطبلؽ دليؿ عمى أف : كنكقشت ىذه الحجة      
المشرع لـ يشأ أف يقيد النظرية بنكع مخصكص مف 

مجاؿ تطبيؽ نظرية الظركؼ الطارئة  العقكد، حتى يتسع
لجميع العقكد التي تفصؿ ما بيف إبراميا كتنفيذىا فترة 

زمنية، يطرأ خبلليا حادث استنأئي غير متكقع، يؤدم إلى 
جعؿ التنفيذ مرىقا لممديف، كليس مف السائغ مف الكجية 

التشريعية، أف يككف المشرع قد أراد التقييد كلـ ينص عميو 
ق الحاؿ إلى عقكد المدة التي برزت في اعتمادا في ىذ

. (28)مجاؿ تطبيقيا كعقد التكريد
إف تطبيؽ الجزاء المترتب عمى الظركؼ الطارئة  -2

يقضي أف يرد االلتزاـ المرىؽ إلى الحد المعقكؿ بالنسبة 
إلى الحاضر فقط دكف مساس بمستقبؿ العقد، كىك ال 

ذا ما كه. (29)يتأتى إال إذا كاف العقد مف خصائصو التعاقب
يصدؽ بصفة خاصة عمى عقد التكريد، كىك المجاؿ 

 .الخصب لتطبيؽ نظرية الظركؼ الطارئة

بأف تطبيؽ نظرية الظركؼ : كنكقشت ىذه الحجة      
نما يتعمؽ بمرحمة  الطارئة، ال يتصؿ بطبيعة العقد، كا 
تنفيذه، كلذلؾ ال يختمؼ الجزاء المترتب عمى تطبيؽ 

ءات، أك تضمف أداء النظرية، سكاء تضمف جممة أدا
كاحدا، ففي كبل الحالتيف يرد القاضي االلتزاـ إلى الحد 

المعقكؿ بالنسبة لمحاضر، إال إذا كاف أثر الطارئ قد 
 . ( 3)امتد إلى المستقبؿ

في استحداثو لنص الفقرة الثانية ( المصرم)إف المشرع  -3
إنما استجاب لما أشارت بو محكمة ( 147)مف المادة 

ضع تشريع لؤلخذ بالنظرية، ككانت النقض مف كجكب ك
ىذه االستجابة مف المشرع بمناسبة تطبيؽ النظرية عمى 
عقد التكريد، كىك مف عقكد المدة كليس عقدا فكريا، مما 
يدؿ عمى أف المشرع قد ىدؼ إلى حصر نطاؽ تطبيؽ 

. (31)النظرية في العقكد الزمنية دكف العقكد الفكرية
البتدائية بيذا الرأم، كقد أخذت محكمة القاىرة ا      

إف نظرية الحكادث : )(32)فأصدرت حكما جاء فيو
الطارئة إنما مجاليا العقكد المتراخية أك المستمرة، كعقكد 

التكريد ال العقكد الفكرية لعقد البيع الذم ىك فكرم 
بطبيعتو، كال يتصكر حتى مع تقسيط الثمف لمتيسير عمى 

كد بقدر عدد المديف أف يتحمؿ ىذا العقد إلى عدة عؽ
مف القانكف  2/147كأف نص المادة . األقساط المستحقة

المدني ىك استثنائي مف المبدأ العاـ الكارد في فقرتيا 
كال يصح أف يتكسع تفسير  -1/147 -األكلي

. االستثناء
كمف ىذا يتضح أنو ال مجاؿ في رأم ىذا الفريؽ       

بيع لبلحتجاج بنظرية الظركؼ الطارئة في صدد عقكد اؿ
التي يتفؽ فييا المتعاقداف عمى تأجيؿ الثمف أك تقسيطو 
عمى دفعات كمما يقكم تخصيص عمـك العقد في نص 

بعقكد المدة، أف ( 2/147)النظرية في القانكف المدني 
ىذه العقكد ىي التي برزت في مجاؿ تطبيقيا في أكؿ 
نشأتيا، حيث كاف أكؿ تطبيؽ ليا عمى عقكد التكريد 

اإلدارم الفرنسي، فقد صدر حكـ إدارم  بكاسطة القضاء
مجمس )أخذ بيذه النظرية مف المحكمة اإلدارية العميا 

في قضية ثبت فييا أف شركة الغاز في مدينة ( الدكلة
بكركد كجدت نفسيا ممزمة بتكريد الغاز لممدينة بسعر 
ثماني سنتيمات، كقد ارتفع سعر الغاز عقب نشكب 

 1913لمطف في سنة الحرب مف ثمانية كعشريف فرنكا 
، كلما رفع األمر 1915إلى ثبلثة كسبعيف فرنكا في سنة 
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إلى مجمس الدكلة قضى بتعديؿ العقد بما يتناسب مع 
السعر الجديد، ثـ أعقب ىذا الحكـ أحكاـ كثيرة مف 

. (33)القضاء اإلدارم بيذا المعنى

: االتجاه الثاني
يرل أصحاب ىذا االتجاه أف نظرية الظركؼ       

ارئة تنطبؽ عمى عقكد المدة كعمى العقكد الفكرية الط
ذات التنفيذ المؤجؿ، فشرط تطبيؽ النظرية لدل ىؤالء 

ىك أال يتحد كقت انعقاد العقد ككقت التنفيذ، بحيث يكجد 
فاصؿ زمني بيف إبراـ العقد كتنفيذه، كسكاء كاف العقد 

مف العقكد المستمرة كاإليجار كعقد العمؿ، أك مف العقكد 
رية التنفيذ كعقد التكريد، أك كاف مف العقكد الفكرية الدك

كقد . المؤجمة التنفيذ كعقد البيع بأجؿ أك بثمف مقسط
.  (34)اتفؽ غالبية القانكنييف عمى ىذا الرأم

: كاستند أصحاب ىذا االتجاه في تأييد رأييـ لما يمي      

عمـك نص المادة المتعمقة بالظركؼ الطارئة في  -1
، كالتقنينات العربية (2/147)ني المصرم القانكف المد

كالغربية ماعدا اإليطالي، ذلؾ أف المشرع المصرم في 
إطبلقو التعبير بااللتزاـ التعاقدم لـ يخصص نكعا مف 
االلتزاـ التعاقدم بعينو، بؿ أكرد النص بصيغة عامة 

تتسع لتطبيؽ النظرية عمى جميع العقكد التي يفصؿ بيف 
ف يطرأ خبلليا حادث استثنائي عاـ تنفيذىا فترة مف الـز

غير متكقع يؤدم إلى جعؿ تنفيذ االلتزاـ مرىقا لممديف 
يجاكز حدكد السعة، كمف ثـ فإف ىذه النظرية تنطبؽ عمى 

عقكد المدة ذات التنفيذ المستمر أك الدكرم كما تنطبؽ 
عمى العقكد الفكرية المؤجمة التنفيذ، ألنو ليس مف السائغ 

عية أف يككف المشرع قد أراد التقييد كلـ مف الكجية التشرم
ينص عميو اعتمادا في ىذه الحاؿ عمى عقكد المدة التي 

. برزت في مجاؿ تطبيقيا كعقد التكريد

إف األساس الذم نيضت عميو النظرية ىك تحقيؽ مبدأ  -2
العدالة في التعامؿ، فإذا كاف اليدؼ مف كراء تشريع ىذه 

جة إلى إصبلح ما اختؿ النظرية في عقكد المدة ىك الحا
مف التكازف االقتصادم لمعقد في الفترة ما بيف إبرامو كتنفيذه 

نتيجة لمظركؼ االستثنائية التي طرأت خبلؿ ىذه الفترة، 
كذلؾ لرفع العنت عف المديف تمكينا لو مف تنفيذ التزامو 

فإف ىذه الحاجة كما تقـك في ىذه . دكف إرىاؽ كبير
في العقكد الفكرية المؤجمة التنفيذ، العقكد، فإنيا تقـك أيضا 

بحيث لك أىممنا تطبيؽ النظرية عمييا ألدل ذلؾ إلى الظمـ 
كاالختبلؿ في تكازف ىذه العقكد، كىذا ما ينافي مبدأ العدالة 

التي قامت عمييا النظرية، فمـز أف يشمؿ التطبيؽ كبل 
. (35)النكعيف مف العقكد

 يفرؽ في إف االتجاه التشريعي قديمو كحديثو ال -3
كسائر  ةتطبيؽ نظرية الظركؼ الطارئة بيف عقكد المد

. (36)العقكد
كقد أخذت بعض المحاكـ المصرية بيذا االتجاه،       

ديسمبر  8فأصدرت محكمة استئناؼ القاىرة بتاريخ 
حكما قضت فيو بفسخ حكـ محكمة القاىرة  1957

االبتدائية السالفة الذكر، كقد جاء في حكـ محكمة 
كأما في خصكص تطبيؽ ىذه : )ئناؼ ما يمياالست

النظرية، فقد كاف ثمة رأم يقصر تطبيقيا عمى عقد المدة 
الذم يتضمف جممة مف األداءات المتعاقبة، يعتبر كؿ 

كلكف الرأم الصكاب تطبيؽ عمى . منيا كأنو عقد بذاتو
عقكد المدة كالعقكد الفكرية التي يرجأ تنفيذىا إلى 

د يسرم عمييا حكـ النظرية مادامت فكافة العقك. المستقبؿ
كقد صدرت . (37)(ال يتعاصر كقت انعقادىا ككقت تنفيذىا

عف ىذه المحكمة كعف محاكـ أخرل أحكاـ مماثمة تؤيد 
.  (38)ىذا االتجاه كتعتمد في أسبابيا عميو

كقد أخذ المشرع الفرنسي إباف الحرب العالمية األكلى       
بسبب اختبلؿ الظركؼ  كالثانية بنظرية الظركؼ الطارئة

، كنص صراحة عمى تطبيؽ نظرية الظركؼ ةاالقتصادم
. الطارئة عمى العقكد الزمنية كالعقكد الفكرية المؤجمة التنفيذ
كفعؿ ذلؾ أيضا القانكف البمجيكي أثناء الحرب العالمية 

. (39)ـ1919األكلى سنة 
كقد اتجو القانكف المدني اإليطالي في المادة       

نظرية الظركؼ الطارئة عمى العقكد ذات  ؽطبيبت( 1467)
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التنفيذ المستمر كالعقكد ذات التنفيذ المؤجؿ، كجاء في البند 
مف التقرير الذم يتضمف األسباب المكجبة لمشركع ( 665)

يجب أف ال يفرؽ بيف : )التقنيف المدني اإليطالي ما يمي
العقكد ذات التنفيذ المستمر، أك الدكرم كبيف العقكد ذات 
التنفيذ المؤجؿ، فميس مف المعقكؿ أف يعمف قبكؿ نظرية 

الظركؼ الطارئة عمى الطبيعة الخاصة التي لؤلداء الدكرم 
أك المستمر، ثـ إف االلتزاـ الجمي ىك كااللتزاـ الدكرم، 

التزاـ مؤجؿ التنفيذ ال دكريتو كال استمراره ىك الباعث عمى 
رة الطارئة التي الحماية التي قصد بيا استبعاد النتائج الضا

. ترتب عمييا اختبلؿ التكازف التعاقدم الذم أراده المتعاقداف
كىذا االختبلؿ كما يمكف أف يكجد في االلتزاـ الذم ينفذ 
بصفة دكرية، أك بصفة مستمرة يمكف أف يكجد كذلؾ في 

. ( 4)(االلتزاـ الذم ينفذ بعد أجؿ كاحد
ف كاف قد كيجب التنبيو ىنا إلى أف ىذا االتجاه كا        

أقر بتطبيؽ حكـ الظركؼ الطارئة عمى العقكد الفكرية 
المؤجمة التنفيذ، إال أنو اشترط لذلؾ أف يككف تأجيؿ 
التنفيذ بمقتضى االتفاؽ، أك لسبب قيرم البد لممديف 

منو، أما إذا تأجؿ تنفيذ العقد الفكرم بخطأ مف المديف 
. (41)فإف النظرية ال تنطبؽ في ىذه الحالة

: الثالثاالتجاه 
كىذا االتجاه يتكسع في األخذ بنظرية الظركؼ       

الطارئة، فيك ال ييتـ بعنصر الزمف، حيث حدد تطبيؽ 
النظرية كفقا لحالة التنفيذ التي يككف عمييا العقد عند كقكع 

الحادث الطارئ فإما أف يككف العقد قد نفذ فبل تطبؽ 
ما أنو لـ ينفذ فتطبؽ النظرية، سكاء أكاف العقد  النظرية، كا 

مف العقكد الفكرية المؤجمة، أك غير مؤجمة التنفيذ، أـ كاف 
. (42)مف العقكد المستمرة أك الدكرية التنفيذ

بناء عمى ىذا الرأم يمكف تطبيؽ النظرية عمى       
العقكد الفكرية التنفيذ، إذا طرأت حكادث أك ظركؼ 

. استثنائية عقب إبراميا مباشرة كقبؿ تنفيذىا
مكف االستدالؿ ليذا االتجاه باألدلة التي استند كم      

إلييا أصحاب االتجاه الثاني مف عمكمية نص المادة 

في القانكف المصرم كغيره مف التقنينات العربية  2/147
كالغربية، كمف األساس الذم قامت عميو النظرية كىك 

. (43)تحقيؽ مبدأ العدالة في التعامؿ
ال : م بدليؿ عقمي فقالكاكقد استدؿ أصحاب ىذا الرأ      

شؾ في أف الغالب األعـ في تطبيؽ ىذه النظرية أف يمر 
كقت بيف العقد كتنفيذه، كىذا ما يقع في عقكد المدة كالعقكد 
ذات الطبيعة الفكرية المؤجمة التنفيذ، كلكف ىذا الغالب ال 

فقد يقع الحادث االستثنائي بعد . يحكؿ دكف النادر القميؿ
رم مباشرة، فيجب أف ال يمتنع تطبيؽ صدكر العقد الفك

. (44)النظرية في ىذا المجاؿ
كقد أشار السنيكرم إلى أف المشرع قد آثر إطبلؽ       

إف العقد إذا كاف : )النص مقتديا بالمشرع البكلكني، فقاؿ
غير متراخ، كطرأت مع ذلؾ ىذه الحكادث االستثنائية 

ف كاف ذلؾ ال يقع إال نا . دراعقب صدكره مباشرة، كا 
فميس يكجد ما يمنع مف تطبيؽ النظرية، كليذا آثر 

أف  -مقتديا في ذلؾ بالقانكف البكلكني -القانكف المصرم
يسكت عف شرط التراخي، فيك شرط غالب ال شرط 

. (45)(ضركرم
إف نص : )كأكضح السبب في ىذا اإليثار فقاؿ      

التشريع في ىذا الشأف قد كرد عمدا بصفة عامة، حتى 
اؿ تطبيؽ نظرية الظركؼ الطارئة لجميع العقكد يتسع مج

التي تفصؿ ما بيف إبراميا كتنفيذىا فترة زمنية، يطرأ خبلليا 
حادث استثنائي غير متكقع، يؤدل إلى جعؿ التنفيذ مرىقا 

كيراعى في ىذا الشأف أنو عند كضع التقنيف . لممديف
المصرم، كاف تحت نظر المشرع تشريعاف، يشتمؿ كؿ 

نص عاـ في نظرية الحكادث الطارئة، كىما منيما عمى 
، كالقانكف المدني (269)قانكف االلتزامات البكلكني المادة 

، كما كانت المذاىب المختمفة في (1467)اإليطالي المادة 
ككاف في كسع . تحديد نطاؽ ىذه النظرية ماثمة أمامو

القانكف المصرم أف يقتدم في ىذا الشأف بالقانكف 
تطبيؽ النظرية في العقكد ذات التنفيذ  اإليطالي، فيحصر

المستمر كالعقكد ذات التنفيذ المؤجؿ، كلكنو آثر التعميـ 
عمى غرار القانكف البكلكني، حتى تنبسط النظرية عمى كافة 
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العقكد المتراخية، حتى ما كاف منيا غير متراخ في تنفيذه، 
. (46)(إذا طرأ الظرؼ االستثنائي عقب إبراميا كقبؿ التنفيذ

أف : )كقاؿ في مقاؿ نشره في مجمة المحاماة      
نظرية الظركؼ الطارئة تنطبؽ حتى كلك لـ يكف العقد 
متراخيا في تنفيذه، إذا كاف الظرؼ الطارئ قد كقع بعد 

إبراـ العقد كقبؿ تنفيذه، ألف النظرية إنما تقـك في مرحمة 
تنفيذ العقد، فبل يحكؿ دكف انطباقيا، إال أف يككف العقد 

نفذ قبؿ كقكع الظرؼ الطارئ، أك يككف الدائف قد  قد
. (47)(أعذر المديف

: الترجيح
كالراجح مف ىذه اآلراء ىك االتجاه الثالث القاضي       

بسرياف نظرية الظركؼ الطارئة عمى العقكد المستمرة 
كالعقكد الفكرية المؤجمة التنفيذ كغير المؤجمة التنفيذ إذا 

براـ العقد مباشرة، كىك طرأ الحادث، أك العذر بعد إ
يكافؽ ما ذىب إليو الفقو اإلسبلمي، ألف األساس الذم 
بنيت عميو النظرية كىك طركء الظرؼ االستثنائي غير 
المتكقع، يقضي بتطبيقيا عمى كؿ عقد لـ ينفذ، كأف 

الغاية التي شرعت مف أجميا، كىى رد االلتزاـ المرىؽ 
مترتب مف إلى الحد المعقكؿ تقضي بتسكية الجزاء اؿ

تطبيقيا عمى جميع العقكد التي تتكافر فييا شركط 
. النظرية كعناصرىا

كألف األساس الذم نيضت عميو النظرية ىك تحقيؽ       
صبلح ما اختؿ مف التكازف  مبدأ العدالة في التعامؿ، كا 
االقتصادم لمعقد في الفترة ما بيف إبرامو كتنفيذه نتيجة 

عميو، كىذا األساس كما  لمظركؼ االستثنائية التي طرأت
ينطبؽ عمى العقكد المستمرة كالعقكد المؤجمة التنفيذ ينطبؽ 

كذلؾ عمى العقكد الفكرية غير مؤجمة التنفيذ إذا كقع 
الظرؼ الطارئ المؤدم إلى اختبلؿ التكازف التعاقدم بعد 

. إبراـ العقد مباشرة كقبؿ تنفيذه

ٌذ من أال ٌكون العقد المتراخً التنف: الشرط الثانً

 :العقود االحتمالٌة

يشترط لتطبيؽ النظرية أف يككف في العقكد المحددة،       
كىى العقكد التي يستطيع فييا كؿ مف المتعاقديف أف يحدد 
كقت تماـ العقد، القدر الذم أخذ كالقدر الذم أعطى حتى 

لك كاف القدراف غير متعادليف، فبيع شيء معيف بثمف معيف 
الثمف يعادؿ قيمة المبيع، أكال عقد محدد، سكاء كاف 

يعادلو، مادامت قيمة المبيع كمقدار الثمف يمكف تحديدىما 
. كىذا ال خبلؼ فيو. (48)كقت البيع

أما العقكد االحتمالية، كىي العقكد التي ال يعرؼ       
فييا كقت إبراميا مقدار الغـر بالنسبة لمغنـ، أك مقدار 

عاقديف، كال االحتماؿ الذم يستيدؼ لو كؿ مف المت
: مثؿ. يستبيف ىذا إال فيما بعد، كفقا لمجرل الحكادث

بيع األشياء المستقبمة كبيع الثمار قبؿ انعقادىا، كالزرع 
قبؿ نباتو بثمف جزاؼ، كعقد المرتب مدل الحياة المعقكد 
عمى سبيؿ المعاكضة، كعقد التأميف كعقد الرىاف كعقد 

النصيب كعقد المضاربة في بكرصة  
. (49)المالية، أك في بكرصة البضائع األكراؽ
فالمضارب مثبل في عقد المضاربة في البكرصة       

ال يجكز لو أف يطمب تعديؿ التزاماتو استنادا إلى تغير 
. الظركؼ، ألف ذلؾ يتنافى مع طبيعة عقد المضاربة

كالمستأمف في عقد التأميف عمى الحياة ال يستطيع كقت 
ا سيدفع مف أقساط، كال إبراـ العقد أف يحدد مقدار ـ

تستطيع شركة التأميف أف تحدد مقدار ما ستدفع مف 
تعكيضات، فقد تطكؿ حياة المستأمف فيزيد عدد ما 

يدفعو مف أقساط التأميف، كتزيد بالتالي جممة المبالغ 
التي يدفعيا، فتككف شركة التأميف ىي الرابحة، كقد 

، فتخسر يمكت مبكرا فبل يدفع إال قسطا أك أقساطا قميمة
. ( 5)شركة التأميف خسارة جسيمة

كالعقكد االحتمالية ال تنطبؽ عمييا نظرية الظركؼ       
الطارئة في نظر الشريعة اإلسبلمية كجميكر فقياء 
. كشراح القانكف المدني، لقياميا عمى المخاطرة كالغرر

ككؿ عقد ىذا شأنو فيك غير مشركع كال معتبر، كبالتالي 
ة الشرعية كالقانكنية المتمثمة في ال يستفيد مف الرخص

الحمكؿ االستثنائية التي تمنحيا نظرية الظركؼ الطارئة 
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لممتضرر في تنفيذ االلتزاـ التعاقدم، ألف الرخص ال 
. (51)تناط بالمعاصي

ثـ إف مف طبيعة العقكد االحتمالية أف تعرض أحد       
المتعاقديف الحتماؿ كسب، أك خسارة باىظة فاإلرىاؽ 

ـ مع ىذه العقكد كمتكقع مف المتعاقديف منذ إبراـ متبلز
العقد، فاألساس الذم بنيت عميو ىذه العقكد، ىك غبف 

احتمالي كخسارة متكقعة يتحمميا أحد العاقديف، كىذا ينافي 
األساس الذم تقـك عميو نظرية الظركؼ الطارئة، كىك أال 
يككف في الكسع تكقع اإلرىاؽ، أم تكقع حصكؿ الضرر 

كلذلؾ ال تنطبؽ . ، أك الخسارة حيف إبراـ العقدالفاحش
. النظرية عمى العقكد االحتمالية

كيرل بعض شراح القانكف المدني جكاز تطبيؽ       
النظرية عمى جميع العقكد بما فييا العقكد االحتمالية، 

استنادا إلى عمكمية النصكص المقررة لنظرية الظركؼ 
زاـ  ػالطارئة، حيث اقتصرت عمى ذكر االلت

. (52)التعاقدم دكف تخصص، أك تقييد
كقد أخذت محكمة النقض السكرية بيذا الرأم، في       

. (53)1955ديسمبر سنة  13حكميا الصادر في 
كىذا الرأم غير صحيح، ألف عمكمية النصكص       

المقررة لمنظرية، ال تعني إرادتيا انطباؽ النظرية عمى 
مستثناة بداىة بالنص  العقكد االحتمالية، ألف ىذه العقكد

عمى شرط عدـ التكقع في النصكص نفسيا، فقد جاء 
كمع ذلؾ إذا طرأت حكادث : )في القانكف المصرم

فدؿ ىذا ...(. استثنائية عامة لـ يكف في الكسع تكقعيا
النص عمى أف الحكادث االستثنائية المتكقعة الحدكث ال 

. تدخؿ في نطاؽ النظرية
طبلقو، ثـ إف األمر ال يتص       ؿ بعمـك النص كا 

حتى يصح القكؿ بسرياف النظرية عمى كؿ العقكد بما 
نما يتعمؽ األمر بطبيعة العقد  فييا العقكد االحتمالية، كا 

المرتبط باألساس الذم تقـك عميو النظرية، كىك أال يككف 
في الكسع تكقع اإلرىاؽ، فإذا لـ يكجد ىذا العنصر في 

انكني الذم تقـك عميو، العقد فقدت النظرية األساس الؽ
فبل تطبؽ عمى ىذا العقد، كىذا العنصر مفقكد في 

العقكد االحتمالية بحكـ طبيعتيا، فمذلؾ تخرج عف نطاؽ 
. (54)نظرية الحكادث الطارئة

: الشرط الثالث
ىك العقد الذم ينشئ التزامات، : العقد الممـز لمجانبيف      

، كعقد البيع أك حقكقا متقابمة في ذمة كؿ مف المتعاقديف
يمتـز البائع بنقؿ ممكية المبيع في مقابؿ أف يمتـز المشترم 

بدفع الثمف، ككذلؾ عقكد اإليجار، كالقرض، كالعارية، 
كالشركة، كالمقاكلة، كعقد العمؿ، فالظاىرة الجكىرية في 

العقد الممـز لمجانبيف ىك التقابؿ القائـ ما بيف التزامات أحد 
. (55)الطرفيف كالطرؼ اآلخر

فيك العقد الذم : أما العقد الممـز لجانب كاحد      
ينشئ التزامات في ذمة أحد المتعاقديف دكف اآلخر، 

بحيث يككف أحد طرفيو دائنا فقط غير مديف، كاآلخر 
مدينا غير دائف، كعقد الكديعة غير المأجكرة يمتـز 

بمقتضاه المكدع عنده نحك المكدع أف يتسمـ الشيء 
حفظو كأف يرده عينا، دكف أف يمتـز  المكدع كأف يتكلى

. (56)بشيء نحك المكدع عنده
يبلحظ أف االعتداد في تحديد كصؼ العقد، كىؿ       

غير )، أك ممـز لجانب كاحد (متبادؿ)ىك ممـز لمجانبيف 
، ىك بالنظر إلى كقت إبرامو، بحيث ال يعتبر (متبادؿ

ت عمى العقد متبادال إال إذا كاف يرتب منذ إبرامو التزاما
عاتؽ كؿ مف طرفيو، بغض النظر عف االلتزامات التي 

فالعقد الذم يرتب عند إبرامو . قد تنشأ في كقت الحؽ
التزامات عمى عاتؽ أحد طرفيو فقط دكف الطرؼ اآلخر 
يعّد عقدا ممزما لجانب كاحد، كلك نشأ فينا بعد التزاـ، أك 

.  التزامات عمى عاتؽ الطرؼ اآلخر
عض فقياء كشّراح القانكف اشترطكا في مف ىنا نجد ب      

العقد أف يككف ممزما لمجانبيف، أم قصركا تطبيؽ النظرية 
عمى العقكد الممزمة لمجانبيف دكف العقكد الممزمة لجانب 

مف القانكف  2/147كاحد بناء عمى ما نصت عميو المادة 
كمع ذلؾ إذا ) :المدني المصرم كغيره مف التقنينات العربية

استثنائية عامة لـ يكف في الكسع تكقعيا،  طرأت حكادث
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ف لـ . كترتب عمى حدكثيا أف تنفيذ االلتزاـ التعاقدم كا 
لممديف بحيث ييدده بخسارة  ايصبح مستحيبل صار مرىؽ

فادحة، جاز لمقاضي تبعا لمظركؼ كبعد المكازنة بيف 
مصمحة الطرفيف أف يرد االلتزاـ المرىؽ إلى الحد 

. (57)(المعقكؿ
يكحي ( كبعد المكازنة بيف مصمحة الطرفيف: )لوفقك      

. بضركرة كجكد تقابؿ بيف االلتزامات
عمى ( 269)كنص القانكف البكلكني في المادة       

إذا كجدت حكادث استثنائية كحرب، ": ىذا الشرط فقاؿ
أك كباء، أك ىبلؾ المحصكؿ ىبلكا كميا كغير ذلؾ مف 

اـ محكطا النكازؿ الطبيعية، فأصبح تنفيذ االلتز
بصعكبات شديدة، أك صار ييدد أحد المتعاقديف بخسارة 
فادحة لـ يكف المتعاقداف يستطيعاف تكقعيا كقت إبراـ 

العقد، جاز لممحكمة إذا رأت ضركرة لذلؾ، تطبيقا 
لمبادئ حسف النية، كبعد المكازنة بيف مصمحة الطرفيف، 

أف تعيف طريقة االلتزاـ، أك أف تحدد  
. (58)"تقضي بفسخ العقدمقداره، بؿ كأف 

كنص عمى ىذا الشرط القانكف اإليطالي أيضا في       
في العقكد ذات التنفيذ المستمر، ": فقاؿ( 1467)المادة 

أك التنفيذ الدكرم، أك التنفيذ المؤجؿ إذا أصبح التزاـ أحد 
المتعاقديف مرىقا عمى أثر ظركؼ استثنائية، جاز 

يطمب فسخ العقد،  لممتعاقد المديف بيذا االلتزاـ أف
كلممتعاقد اآلخر أف يدرأ طمب الفسخ بأف يعرض تعديبل 

. (59)"لشركط العقد بما يتفؽ مع العدالة
بناء عمى ىذه النصكص قصر ىؤالء الشّراح       

لمقانكف تطبيؽ النظرية عمى العقكد الممزمة لمجانبيف، 
حيث يستطيع أم مف المتعاقديف دائنا أك مدينا أف 

النظرية متى أصبح تنفيذ التزامو مرىقا بما يطمب تطبيؽ 
بخبلؼ العقكد الممزمة لجانب كاحد . يجاكز حدكد قدراتو

فإف النظرية ال تنطبؽ عمييا، ألف العقد ال ينشئ 
االلتزامات إال في جانب أحد المتعاقديف، بحيث يككف 
مدينا كال دائنا، كيككف اآلخر دائنا كال مدينا، كعمى ىذا 

قاعدة تبادؿ التطبيؽ عمى العقكد  ال مجاؿ إلعماؿ

الممزمة لجانب كاحد، ألف الدائف ال يتحمؿ االلتزاـ حتى 
. يطمب الترفؽ بو عند قياـ اإلرىاؽ في التنفيذ

كلكف الصحيح كاهلل أعمـ بالصكاب أف النظرية       
تنطبؽ عمى النكعيف مف العقكد الممزمة لمجانبيف 

ا عمى بعض، كالممزمة لجانب كاحد دكف تفضيؿ بعضو
ألنو إذا كانت الحكمة التي مف أجميا شرعت نظرية 

الظركؼ الطارئة ىي إزالة اإلرىاؽ عف أحد المتعاقديف 
كتخفيؼ التزامو، فميس مف العدالة أف يرفؽ بمتعاقد دكف 
اآلخر لمجرد أف االلتزاـ العقدم الذم يتحمؿ بو ال يجد 

لتزاـ التزاما يقابمو مف الناحية األخرل، فالعبرة باال
التعاقدم الذم إذا طرأ عميو الحادث أك الظرؼ يصبح 

. مرىقا، كليس االلتزاـ الذم يقابمو
كألف األساس الذم نيضت عميو النظرية كىك       

صبلح ما اختؿ مف  تحقيؽ مبدأ العدالة في التعامؿ، كا 
التكازف في العقد كرد االلتزاـ المرىؽ إلى الحد المعقكؿ، 

المترتب مف تطبيؽ النظرية عمى  يقضى بتسكية الجزاء
.  ( 6)جميع العقكد الممزمة لمجانبيف كالممزمة لجانب كاحد

. الظرف الطارئ :الركن الثانً: المبحث الثانً

يكجب ىذا الركف كجكد ظركؼ طارئة بعد إبراـ       
العقد كقبؿ تنفيذه تؤدم إلى اختبلؿ االلتزاـ التعاقدم 

. كتكازنو
حادث يككف سببا لتطبيؽ  كليس كؿ ظرؼ، أك      

النظرية، بؿ يتعيف في ىذا الظرؼ أك الحادث أف 
: يتصؼ بأكصاؼ معينة، يمكف تقسيميا إلى قسميف

: من حٌث طبٌعته ومنشؤه: القسم األول
يشترط في الحادث الذم يطرأ عمى العقد فيما بيف       

إبرامو كتنفيذه، كالذم يترتب عميو جكاز تعديؿ العقد أك 
: لشركط التاليةفسخو، ا

 :أن ٌكون الظرف أو الحادث استثنائٌاًا : الشرط األول
كالمقصكد بالحادث االستثنائي أف يككف غير       

مألكؼ، أم نادر الكقكع، سكاء أكاف ىذا الحادث سماكيا 
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كالجكائح، كالفيضاف، كالجراد، كالعفف، كالدكد، كالزلزاؿ، 
كرة، أك فرض كالكباء، أـ كاف مف اآلدمييف كالحرب، كالث

. تسعير جبرم أك إلغائو
فإذا كاف الحادث مألكفا، فبل يعتد بو، كال تنطبؽ       

النظرية عميو، ألنو مف عادة المألكؼ أف يككف محتمبل 
. (61)بحكـ العادة، أك التعامؿ

كالحادث قد يككف استثنائيا بطبيعتو كالحركب       
دارية مف قبؿ كالزالزؿ كاألكبئة كالتشريعات أك األكامر اإل

الدكلة كصدكر أكامر السمطة الحاكمة بإغبلؽ الحكانيت 
أـ االستيبلء عمييا، كقد يككف بجسامة قدره التي جاكزت 
المألكؼ، كارتفاع األسعار كنزكليا كالفيضاف كاإلصابة 
بدكدة القطف، فالفيضاف في مصر مثبل مألكؼ، كما 

في ينشأ عنو مف أضرار ال يعد ظرفا استثنائيا يؤثر 
االلتزاـ التعاقدم، كلكنو يعد استثنائيا إذا جاكز حده 

. (62)المألكؼ كجعؿ تنفيذ االلتزاـ مرىقا
كيجب أف يراعى في تحديد الحادث االستثنائي       

المكاف كالزماف، فما يككف استثنائيا في بمد قد يككف 
عاديا في بمد آخر، كما يككف استثنائيا في زمف يبدك 

. (63)مألكفا في زمف آخر
ىذا كلـ تأت النصكص العربية كال النص       

اإليطالي كاليكناني بأمثمة عف الجكانب االستثنائية أما 
القانكف البكلكني فقد مثؿ لمحكادث االستثنائية بالحرب 
كالكباء كىبلؾ المحصكؿ ىبلكا كميا، أك غير ذلؾ مف 

. (64)النكازؿ الطبيعية
ـ الفقو الغربي أما في الفقو الكضعي، فنجد معظ      

قد تكلى تحديد الحكادث االستثنائية، فمثميا بالزالزؿ 
كالحرب كالكباء كالفيضاف كزحؼ الجراد، كفرض 
تسعيرة جبرية كاالرتفاع الباىظ في األسعار كغير 

. (65)ذلؾ
: أن ٌكون الحادث االستثنائً عاما :الشرط الثانً

ائي كالمقصكد بالعمـك أف ال يككف الحادث االستثف      
خاصا بالمديف الذم يطمب تعديؿ العقد بؿ يجب أف 

يشمؿ أثره عددا كبيرا مف الناس كأىؿ بمد، أك إقميـ 
معيف، أك طائفة معينة منيـ كالزراع في جية مف 
. الجيات، أك منتجي سمعة بذاتيا، أك المتجريف بيا

أما إذا كاف الحادث االستثنائي خاصا بالمديف       
ق النظرية، كعمى ذلؾ ال يجكز كحده، فبل تطبؽ عمي

لممديف أف يتذرع بمرض أصابو، أك بمكت كلد لو كاف 
يعاكنو في تنفيذ التزاماتو، أك بحريؽ أمكالو، أك اضطراب 

أحكالو، كما ال يجكز لممستأجر أف يتذرع بإصابة 
محصكلو بالدكد البالغ حدا غير مألكؼ إذا اقتصر عمى 

تتكافر فيو صفة محصكلو، كلـ يتعداه إلى غيره بشكؿ 
، ألف ىذه الحكادث كأمثاليا خاصة بالمديف  العمـك

. (66)كليست عامة
كقد أخذت غالبية التقنينات العربية بشرط       

العمكمية، كقد تابعيـ بعض فقياء القانكف في األخذ 
بيذا الشرط، كاستبعاد الظركؼ الخاصة بالمديف مف 

ق  ػانبش مف جػجانب تطبيؽ النظرية، ضمانا لعدـ الغ
. (67)بإدعائو خبلؼ الكاقع

كقد أخذ بيذا الشرط أيضا كؿ مف الدكتكر كىبة       
، كقد بالغ (69)، كالدكتكر محمد سعكد المعيني(68)الزحيمي

ىذا الشرط يؤكد أف : الدكتكر كىبة الزحيمي حينما اعتبر
. أساس ىذه النظرية ىي العدالة

إال -ميةكلـ تأخذ الشريعة اإلسبلمية بشرط العمك      
، ( 7)في بعض المسائؿ كالجكائح عند المالكية كالحنابمة

حيث اشترطكا أف تككف الجائحة عامة كالجراد، كالمطر، 
 -كالبرد، كالطير الغالب، تحقيقا لمعدالة بيت المتعاقديف
بؿ يستكم في الحادث االستثنائي أف يككف عاما أـ 
خاصا الحقا بشخص، أم مف المتعاقديف، فجميع 

ات الفقيية المتعمقة باألعذار، أك الجكائح، أك النظرم
نظرية تغير القيمة ال تأخذ بو، كتكتفي في ذلؾ بأف 
يككف الحادث فرديا ال يتعدل أثره حدكد االلتزاـ الذم 

. (71)يتحمؿ المتعاقد كحده
فالمرض الذم يصيب المديف، أك المكت يعتبر       

سافر عذرا يجيز الفسخ، فمك مات مف استأجر دابة لي
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عمييا، ككاف المكت قد فاجأه في جزء مف الطريؽ، 
لتعيف عميو كفاء األجر بقدر ما سافر كيبطؿ بحساب ما 

يبقي، كمف استأجر حانكتا فأفمس بحيث لـ يعد في 
إمكانو مزاكلة نشاطو التجارم فتخمى عنو، أك يككف قد 
فشؿ فشبل ظاىرا في الحرفة التي يقـك بيا فيتجو قصده 

ؿ منيا إلى حرفة أخرل، كأف ينتقؿ مف حرفة إلى االنتقا
الزراعة إلى حرفة التجارة، فيذه أعذار تمحؽ المستأجر 

لكحده، كلك أبقينا العقد مع كجكد األعذار، فإف ذلؾ 
معناه إبقاء لمعقد مف غير استيفاء المنفعة، كفي ذلؾ 
إضرار بالمستأجر عمى نحك لـ يمتزمو بالعقد، فكاف 

خ العقد بسبب العذر كذلؾ دفعا لممستأجر الحؽ في فس
. (72)لما قد ينزؿ بو مف ضرر

كلقد تابع القانكف المدني اإليطالي كالبكلكني       
كاليكناني كاإلنجميزم كاألمريكي الشريعة اإلسبلمية في 
عدـ األخذ بشرط العمكمية كاكتفى إلعماؿ النظرية أف 

كبو قاؿ بعض فقياء . (73)يككف الحادث استثنائيا فقط
قانكف، حيث انتقدكا اشتراط العمـك في الحادث اؿ

االستثنائي، كدعكا إلى إطبلؽ المفظ في القانكف ليشمؿ 
، ألف الغاية (74)الحادث الخاص كالعاـ عمى حد سكاء

التي شرعت مف أجميا النظرية ىي تحقيؽ مبدأ العدالة 
الذم يقضي برفع اإلرىاؽ عف المديف، فتقييد الحادث 

عمـك يمتنع معو تحقيؽ العدالة في االستثنائي بشرط اؿ
حاالت كثيرة، قد ال يككف الحادث االستثنائي فييا عاما، 
ألف حاجة المديف في رفع اإلرىاؽ عنو بسبب الحادث 
االستثنائي العاـ، ىك عيف حاجتو في الحادث الخاص، 
كبالتالي فإذا كاف تطبيؽ النظرية في الحالة األكلى مما 

يقيا في الحالة الثانية أيضا تقتضيو العدالة، لـز تطب
ضركرة، ألف العدالة ال تتجزأ كليس ثمة حالة منيا أكلى 

مف األخرل، كبيذا يتبيف خطأ أخذ الدكتكر كىبة 
الزحيمي كالدكتكر محمد المعيني بشرط العمكمية دكف 

. اعتبار الحادث الخاص
ثـ إف شرط العمكمية يجافي المنطؽ مف حيث إف       

د تككف أمرا عاما، كقد تككف حادثا فرديا القكة القاىرة ؽ

خاصا بالمديف، مع أنيا أشد كطأة مف الحادث الطارئ، 
فيي تجعؿ تنفيذ االلتزاـ مستحيبل، كىذه االستحالة تؤدم 

أما الحادث االستثنائي فيجعؿ تنفيذ . إلى انقضاء االلتزاـ
االلتزاـ مرىقا، كيقتصر أثره عمى رد االلتزاـ إلى الحد 

، فميس مف المنطؽ أف يشترط في الحادث المعقكؿ
الطارئ كىك أقؿ خطكرة ما ال يشترط في القكة القاىرة 

. (75)كىك العمكمية
ثـ إف القكانيف العربية كالتي اشترطت العمـك       

تجاكزت ىذا الشرط في بعض الحاالت فطبقت النظرية 
. في حاالت يككف فييا الحادث االستثنائي خاصا بالمديف

مف القانكف ( 246/2)ما نصت عميو المادة مف ذلؾ 
يجكز لمقاضي في حاالت استثنائية، : )المدني المصرم

إذا لـ يمنعو نص في القانكف، أف ينظر المديف إلى أجؿ 
معقكؿ أك آجاؿ ينفذ فييا التزامو، إذا استدعت حالتو 
. (76)(ذلؾ، كلـ يمحؽ الدائف مف ىذا التأجيؿ ضرر جسيـ

إذا كاف اإليجار  : )عمى أنو( 8 6)كنصت المادة       
معيف المدة، جاز لكؿ مف المتعاقديف أف يطمب إنياء 
العقد قبؿ انقضاء مدتو إذا جدت ظركؼ خطيرة غير 

متكقعة مف شأنيا أف تجعؿ تنفيذ اإليجار مف مبدأ األمر 
. (77)...(أك في أثناء سريانو مرىقا

يجكز لممكظؼ : )عمى أنو( 9 6)كنصت المادة       
أك المستخدـ إذا اقتضى عممو أف يغير إقامتو أف يطمب 

إنياء إيجار مسكنو، إذا كاف ىذا اإليجار معيف 
. (78)...(المدة

إذا مات : )عمى أنو( 1 6)كنصت المادة       
المستأجر جاز لكرثتو أف يطمبكا إنياء العقد، إذا أثبتكا 
أنو بسبب مكرثيـ أصبحث أعباء العقد أثقؿ مف أف 

مكاردىـ، أك أصبح اإليجار مجاكزان حدكد  تتحمميا
. (79)...(حاجتيـ

أن ٌكون الحادث غٌر متوقع وال ٌمكن  :الشرط الثالث

 :دفعه
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يشترط أيضا لتطبيؽ النظرية أف يككف الحادث،       
أك العذر، أك الظرؼ غير متكقع، أم أف يككف المتعاقد 
د المديف لـ يتكقعو كليس في كسعو تكقعو كقت إبراـ العؽ

كمف استأجر دارا . ( 8)كقبؿ تنفيذه، أك في أثناء التنفيذ
ثـ تيدمت ىذه الدار كبل أك جزءا، أك استأجر دابة 

ليسافر عمى ظيرىا، فمرضت ىذه الدابة، أك نفقت، أك 
استأجر سيارة فسرقت، أك استأجر أرضا ليزرعيا 

فأغرقيا السيؿ، أك انحسر عنيا الماء الذم تعتمد عميو 
. (81)اكحده في سقيو

فإذا كاف المتعاقد قد تكقع الحادث، أك العذر، أك       
الظرؼ، أك كاف في كسعو تكقعو، فميس لو أف يطالب 
بتطبيؽ النظرية، كمف يتعاقد عمى تكريد سمعة مستكردة 
مف الخارج مع قياـ نذر حرب تيدد بقطع المكاصبلت 

كارتفاع أسعار السمع المستكردة، أك فرض القيكد عمييا، 
ا ال يستطيع أف يطمب تعديؿ التزاماتو إذا صارت فيذ

مرىقة بقياـ الحرب، إال إذا كاف قد اشترط ذلؾ ألف ىذه 
. (82)الحرب كانت متكقعة عند إبراـ العقد

دـ تكقعو مف األمكر  ػغير أف تكقع الحادث أك ع      
النسبية التي تختمؼ باختبلؼ األشخاص كالمينة 

تحديد المعيار الذم كالمناطؽ، مما يثير صعكبة في 
كالمعيار المتفؽ . يمكف استخدامو في قياس ىذا التكقع

عميو في القانكف ىك المعيار المكضكعي، ككفقا ليذا 
المعيار تحدد درجة التكقع، ال بالنظر إلى الظركؼ 

نما بالنظر إلى الظركؼ كاألحكاؿ  الخاصة بالمتعاقد، كا 
ف كاف فإ. المكضكعية التي أحاطت بالعممية العقدية

يمكف لمرجؿ المعتاد تكقعو كقت التعاقد كاالرتفاع أك 
االنخفاض المألكفيف في األسعار فبل يعد ظرفا طارئا، 
ألنو يعد مف االحتماالت المألكفة التي يتكقعيا التعاقد 

أما إذا لـ يمكف لمرجؿ المعتاد أف . كعميو تحمؿ خطرىا
 يتكقعو لك كجد في مثؿ ظركؼ المديف المكضكعية كقت
إبراـ العقد، مثؿ الحرب، أك الزلزاؿ، أك غارة جراد، أك 
انتشار كباء، أك فيضاف نير بصكرة شاذة نادرة، فيك 
حادث طارئ، ألنو مف االحتماالت غير المألكفة التي 

تباغت المتعاقد كال تككف في حسبانو كليس في كسعو 
كىذا ما قضت بو محكمة . (83)تكقعيا كقت إبراـ العقد

نكفمبر  11ية في حكميا الصادر في النقض المصر
. (84)ـ1969سنة 
كىذا الشرط يغنى عف الشرط األكؿ، كىك ككف       

الحادث أك الظرؼ استثنائيا، ذلؾ أف الحادث غير 
المتكقع ال يمكف أف يككف حادثا مألكفا، أم البد أف 

يككف استثنائيا، فيثبت بذلؾ أف شرط عدـ إمكاف التكقع 
. (85)ادث استثنائيايغنى عف شرط ككف الح

كيتفرع عف أف الحادث ال يمكف تكقعو، أف يككف       
أيضا مما ال يستطاع دفعو أك التحرز منو غالبا كتحاشيو، 
فإذا كاف في كسع المديف دفعو أك التحرز منو، كلكنو قصر 

في ذلؾ فإنو يتحمؿ كحده تقصيره كال يستفيد مف أحكاـ 
لحكادث التي تعجزه عف النظرية، ألف المديف ممـز بتفادم ا

الكفاء أك ترىقو، ماداـ ذلؾ في كسعو كلك لـ تكف مف 
. (86)الحكادث المتكقعة أك الممكف تكقعيا

أم شرط عدـ  -كالذم يدؿ عمى ىذا الشرط      
في الفقو  -إمكانية دفع الحادث، أك التحرز منو غالبا

اإلسبلمي عبارات الفقياء، مف ذلؾ قكؿ ابف يكنس 
كؿ ما منع المكترم مف السكنى مف : )عالىرحمو اهلل ت

أمر غالب ال يستطيع دفعو مف سمطاف أك غاصب، فيك 
بمنزلة ما لك منعو أمر مف اهلل، كانيداـ الدار، أك امتناع 
ماء السماء حتى منعو حرث األرض، فبل كراء عميو في 

. (87)(ذلؾ كمو
أف الجراد جائحة عند مالؾ : )كجاء فى المدكنة      
.  (88)(النار، كالبرد، كالمطر، كالطير الغالبككذلؾ 
فبل جداؿ أف الجراد كالنار كالمطر كانت مف       

األمكر التي ال يمكف دفعيا بكسائؿ اإلنساف القديـ، 
نما جاءت مكصكفة  كليذا لـ تجئ كممة الطير كحدىا، كا 

عمى حيف ذكرت كممة الجراد ( غالب)كمقترنة بكممة 
، فمع أف الطير يأتي أسرابا خالية مف أم كصؼ أك قيد
إذف عبارة ( الطير الغالب)مثمما يفعؿ الجراد، فعبارة 

قصدت لذاتيا لمتعبير عف شرط عدـ الدفع، فيي بمعنى 
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آخر تشير إلى أسراب الطير الكثيفة التي يعجز اإلنساف 
عف دفعيا بكؿ الكسائؿ المتاحة، أما أسراب الطير التي 

كف التغمب عمييا ببذؿ ليس ليا ىذا الكصؼ فيي مما يـ
. (89)جيد معقكؿ، كبالتالي ال تعتبر مف الجكائح

كال يشترط في العذر الطارئ أف يككف غير متكقع       
عند التعاقد، فقد يككف العذر غير متكقع، كمف استأجر 
حانكتا فأفمس بحيث لـ يعد في إمكانو مزاكلة نشاطو 

اقد، كبمكغ التجارم فتخمى عنو، كقد يككف متكقعا عند التع
الصبي المستأجر الذم آجره أبكه، أك جده، أك القاضي، 
ف  أك أمينو، فبمغ في المدة، فإف شاء أمضى اإلجازة، كا 
شاء فسخ، ككعدكؿ أحد المتعاقديف عف تنفيذ ما تعاقد 

عميو إذا بدا لو أف المصمحة التي كاف يؤمميا منو أقؿ مف 
يككف العذر  كقد. الضرر الذم يمحقو مف جراء تنفيذ العقد

مما يمكف دفعو كمف انتقؿ مف الحرفة إلى الزراعة، أك 
مف الزراعة إلى التجارة، أك مف حرفة إلى حرفة أخرل، أك 

أما في القانكف، فقد دارت في لجنة (  9)انتقؿ إلى بمد آخر
ط كضرب القانكف المدني المصرم مناقشة حكؿ ىذا الشر

عميو مثؿ مف انتشار دكدة القطف، كخصكصا في منطقة 
الدلتا كما ينشأ عنو مف خطر، فمـ يعتبر حادثا استثنائيا 

عاما، ألنو خطر مصدره اإلىماؿ في مكافحة الدكدة التي 
أصبح مف المستطاع التغمب عمييا، فضبل عمى أنو 

أضحى متكقعا في مصر كبخاصة في تمؾ المنطقة، أما 
انتشار الدكدة حدا ال يمكف التغمب عميو، فيعتبر  إذا بمغ

. (91)(حادثا استثنائيا كلك كاف متكقعا
كعمى ىذا األساس جرل حكـ القضاء في تحديد       

الحادث االستثنائي، مف حيث عدـ تكقعو كعدـ إمكاف 
دفعو أك تحاشيو، فاعتبر مف الحكادث االستثنائية التي 

لزاؿ كاألعاصير كالجميد ال يمكف تكقعيا كال دفعيا، الز
الشاذ، أك الحرارة الشاذة كالفيضانات كنقصاف المحصكؿ 
عبلف الحرب، كلـ يعتبر مف الحكادث  بسبب الجفاؼ كا 
االستثنائية تقمب األسعار في زمف الحرب، فميس لمف 
تعاقد بعد نشكب الحرب، أف يحتج بارتفاع األسعار 

ب يجعؿ كيعتبرىا ظرفا طارئا، ألف التعاقد كقت الحر

صعكبات التنفيذ متكقعة، أما إذا حدث ارتفاع غير 
مف جراء تغيير الظركؼ  األسعارمألكؼ كمفاجئ في 

االقتصادية التي كانت قائمة كقت العقد، كبصكرة تيدد 
بخسارة خارجة فيعتبر ذلؾ مف قبيؿ الظركؼ االستثنائية 

. (92)غير المتكقعة

نائً غٌر من حٌث نتٌجة الحادث االستث :القسم الثانً

 :المتوقع
كالمراد ىنا أف يككف الحادث، أك الظرؼ، أك       

العذر مؤثرا عمى العقد، بحيث يجعؿ تنفيذ االلتزاـ مرىقا 
لممديف ييدده بخسارة فادحة، تقتضي تدخؿ القاضي لرد 

أم يؤدم الحادث إلى . االلتزاـ المرىؽ إلى حد المعقكؿ
ثو لتنفيذ ضرر زائد، أك فاحش غير معتاد مبلـز حدك

مكجب العقد، بمعنى أف ىذا الضرر ناتج عف ىذا 
الظرؼ، أك الحادث، أك العذر، كليس مف ذات االلتزاـ 
العقدم بحيث أف المضي في تنفيذ ىذا االلتزاـ يؤدم 

كالضرر في  (93)إلى الضرر الزائد غير المستحؽ بالعقد
الفقو اإلسبلمي ليس ضررا اقتصاديا فحسب، بؿ قد 

ت أخرل ضررا غير اقتصادم، كفي ىذا يككف في حاال
كؿ عذر ال يمكف : )يقكؿ ابف عابديف رحمو اهلل تعالى

معو استيفاء المعقكد عميو إال بضرر يمحقو في نفسو أك 
مالو يثبت لو حؽ الفسخ، فالحاجة تدعك إلى الفسخ عند 
العذر، ألنو لك لـز العقد عند تحقؽ العذر لمـز صاحب 

عقد فكاف الفسخ في الحقيقة العذر ضرر لـ يمتزمو باؿ
. (94)(امتناعا مف التزاـ الضرر

فقد يككف الضرر ماديا اقتصاديا يخؿ بالتكازف       
بيف التزامات الطرفيف العقدية، كما في نظرية الجكائح، 
أك يككف معنكيا يمس االعتبار اإلنساني كما لك قامت 

امرأة بتأجير نفسيا ظئرا، أم مرضعة بمقابؿ، ككاف ذلؾ 
مما يخدش سمعة عائمتيا أك يجرح كبرياءىا كاف ألىميا 

أك يككف . أف يفسخكا عقد اإلجارة بسبب ىذا العذر
شرعيا يمنع الشارع نفسو مف تنفيذ العقد لطركء ىذا 
الحادث أك المانع الشرعي، كذلؾ كمف يستأجر رجبل 
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ليقمع لو ضرسا فسكف األلـ، أك ليقتص لو فعفا عف 
امرأة لتنظيؼ المسجد القصاص، ككمف يستأجر 

فيداىميا الحيض، أك لترضع طفبل صغيرا فتمرض أك 
ففي جميع ىذه الصكر يحـر عمى . تصبح حبمى

المتعاقديف االتفاؽ عمى تنفيذ العقد رغـ تحقؽ الظرؼ 
الطارئ، ألف مثؿ ىذا االتفاؽ يككف عمى إتياف فعؿ 

. (95)محظكر شرعا
لعذر ىك كمعيار اإلرىاؽ أك الضرر في نظرية ا      

معيار مكضكعي، كشخصي، مكضكعي إذا كقع العذر 
الطارئ عمى محؿ االلتزاـ يخؿ باالنتفاع بو، كالدار 

المستأجرة إذا تيدمت كميا أك جزئيا، ككالدابة المستأجرة 
إذا ىمكت أك أصيبت بالعرج أك تقرح ظيرىا، ككاألرض 
الزراعية المستأجرة إذا أغرقتيا مياه الفيضاف، أك غطتيا 

لرياح بطبقة مف الرماؿ، ككالظئر المستأجرة إذا لـ يأخذ ا
الصبي مف لبنيا، أك مرضت، أك أراد أىؿ الصبي 
السفر فامتنعت، كشخصي ينظر فيو إلى شخص 

المتعاقد نفسو، لمعرفة مدل ما أصابو شخصيا مف 
الضرر الشرعي أك الحسي، فرجكع المستأجر مثبل عف 

قدره تقديرا شخصيا، العقد يعد عذرا إذا قاـ عمى سبب م
بحيث لك أجبر عمى تنفيذه رغـ عزكفو عنو لكاف في 
ذلؾ إتبلؼ شيء مف بدنو أك مالو، فإف استأجر مثبل 
طبيبا ليخمع لو ضرسا مكجعا أك ليبتر لو ذراعا بسبب 

أك بسبب مرض ( اآلكمة)مرض كاف يعرؼ قديما باسـ 
آخر، أك استأجر طباخا ليعد لو كليمة بمناسبة زكاج 

اتت العركس، فإذا سكف األلـ أك برئت الذراع مما فـ
أصابيا مف المرض، أك انتفت مناسبة الزكاج ألم سبب 

مف األسباب فمممستأجر في جميع ىذه الحاالت فسخ 
كليس لمطرؼ اآلخر أف يجبره عمى خمع . (96)العقد

الضرس أك بتر العضك أك إقامة الكليمة، ألف في ذلؾ 
لو، فجكاز الفسخ لممستأجر إتبلفا لشيء مف بدنو أك ما

إنما ألنو ىك الذم يقدر ما في عدكلو عف العقد مف 
. مصمحة لو كدفع لمضرر عنو

أما معيار درجة اإلرىاؽ أك الضرر في نظريتي       
الجكائح كتغير القيمة، فيعد معيارا مكضكعيا بؿ إف 

نظرية الجكائح تضع معيارا حسابيا جامدا، كىك أف يككف 
. (97)سببو الجائحة الثمث أك أكثرالتمؼ الذم ت

كال يشترط في الحادث االستثنائي غير المتكقع الذم       
يراد االستناد إليو لتعديؿ العقد أف يترتب عميو جعؿ 

التزامات المديف مستحيمة استحالة تامة، ألف تحقؽ ىذه 
االستحالة ال يشترط إال في القكة القاىرة التي ينقضي بيا 

نما يكفي أف يترتب عمى الحادث  االلتزاـ كينفسخ العقد، كا 
االستثنائي جعؿ الكفاء مرىقا لممديف إرىاقا ييدده بخسارة 
فادحة، أم أنو إذا كاف ال يشترط فييا أف يصير الكفاء 

مستحيبل، فإنو ال يكفى أف يصبح أكثر كمفة، بؿ يجب أف 
تبمغ ىذه الكمفة حد اإلرىاؽ الذم يصبح معو مف الظمـ 

أما في . (98)يف عمى الكفاء بما التـز بو كامبلإجبار المد
الشريعة اإلسبلمية، فقد يككف الحادث مستحيبل كتنطبؽ 

. (99)عميو النظرية في بعض الحاالت
كىنا نرل الفرؽ بيف الحادث الطارئ كالقكة القاىرة،       

ف كانا يشتركاف في أف كبل منيما ال يمكف تكقعو  فيما كا 
ىما يختمفاف في أف القكة القاىرة كال يستطاع دفعو، إال أف

تجعؿ تنفيذ االلتزاـ مستحيبل، أما الحادث الطارئ فيجعؿ 
التنفيذ مرىقا فقط، كيترتب عمى ىذا الفرؽ فرؽ في 

األثر، إذ القكة القاىرة تجعؿ االلتزاـ ينقضي فبل يتحمؿ 
تبعة عدـ تنفيذه، أما الحادث الطارئ فبل يقضي االلتزاـ 

المعقكؿ فتتكزع الخسارة بيف المديف بؿ يرده إلى الحد 
. (  1)كالدائف كيتحمؿ المديف شيئا مف تبعة الحادث

ما ييدد : كعرفت التقنينات العربية اإلرىاؽ بأنو      
الخسارة )غير أف تعبير . المديف بالخسارة الفادحة

جاء مطمقا، كمف ثـّ البد مف تحديد مقداره ( الفادحة
ة كالمألكؼ منيا، كتحديد لمتمييز بيف الفادح مف الخسار

ذلؾ يعتمد عمى تحديد معيار اإلرىاؽ، لمعرفة ما إذا 
. كاف يجب أف يتناكؿ ذات المديف أك مكضكع العقد

. تحدٌد معٌار اإلرهاق
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مف القانكف األردني، ( 5 2)إف نص المادة       
( 147)مف القانكف الجزائرم، كالمادة ( 7 1)كالمادة 

ىا مف نصكص التقنينات مف القانكف المصرم، كغير
العربية، تدؿ عمى أف المشرع جعؿ العقد معيارا 

إذا طرأت حكادث )لئلرىاؽ، حيث كرد النص عمى أنو 
استثنائية عامة، كلـ يكف في الكسع تكقعيا، كترتب عمى 

ف لـ يصبح  حدكثيا أف تنفيذ االلتزاـ التعاقدم، كا 
مستحيبل، صار مرىقا لممديف بحيث ييدده بخسارة 

. (1 1)(حةفاد
يتبيف مف ىذا النص أف اإلرىاؽ يختص بذات       

العقد ال بذات المتعاقد، كىذا ما قضت بو محكمة 
مايك سنة   1النقض المصرية في حكميا الصادر في 

تدخؿ القاضي لرد : )ـ، إذ جاء في قرارىا أف1962
 147/2طبقا لممادة  -االلتزاـ المرىؽ إلى الحد المعقكؿ

رخصة مف القانكف، يجب  -ممف القانكف المدف
الستعماليا تحقؽ شركط معينة أىميا اإلرىاؽ الميدد 

بخسارة فادحة، كتقدير ذلؾ منكط باالعتبارات 
. (2 1)(المكضكعية بالنسبة لمصفقة ذاتيا

ديسمبر سنة  12كقضت في حكـ آخر صادر في       
كتقدير مدل اإلرىاؽ الذم أصاب : )ـ، جاء فيو1968

لحادث الطارئ ىك مما يدخؿ في المديف مف جراء ا
السمطة التقديرية لمحكمة المكضكع كمناط ىذا اإلرىاؽ 

االعتبارات المكضكعية بالنسبة لمصفقة ذاتيا، ال 
. (3 1)(الظركؼ المتعمقة بشخص المديف

مما تقدـ يتبيف أف معيار الخسارة كاإلرىاؽ يقدر       
 تقديرا مكضكعيا ال شخصيا، كيعكؿ في تقدير اإلرىاؽ
عمى مدل اختبلؿ التكازف االقتصادم بيف التزامات 

كالتقدير يجب أف يككف بالنظر إلى المديف . الطرفيف
العادم أك المتكسط، فإذا كاف مف شأف الحادث الطارئ 

أف يصبح االلتزاـ مرىقا لممديف العادم بحيث ييدده 
بخسارة فادحة، اعتبر كذلؾ بالنسبة لممديف المطمكب 

كانت ىذه الخسارة ال تعد شيئا بالنسبة  منو التنفيذ، كلك
لثركتو الضخمة، أما إذا لـ يكف التنفيذ مرىقا لممديف 

العادم فبل يعتبر مرىقا بالنسبة لممديف المطالب بالتنفيذ 
كلك كاف ىذا التنفيذ يعتبر شيئا كبيرا بالنسبة إلى ثركتو 

. (4 1)الضئيمة
عيار كىذا القكؿ فيو نظر، بؿ األكلى أف يككف ـ      

اإلرىاؽ مكضكعيا كشخصيا ما أمكف إلى ذلؾ سبيبل، 
فبل ينظر إلى درجة إمكاف المديف شخصيا تحمؿ 

الخسارة الناشئة مف تغير الظركؼ فقط، بؿ ينظر إلى 
مدل الخسارة الناشئة عف ذلؾ كمجاكزتيا قدر الخسارة 
المحتممة عادة في مثؿ ىذه الصفقة المعقكدة، ألنو ما 

قد ال يككف مرىقا لمديف آخر، كما  يككف مرىقا لمديف
يككف مرىقا لمديف في ظركؼ معينة قد ال يككف مرىقا 

. لنفس المديف في ظركؼ أخرل
رىاؽ المديف : )كفي ذلؾ يقكؿ السنيكرم ما نصو       كا 

ال ينظر فيو إال لمصفقة التي أبـر في شأنيا العقد، فمك أف 
غ أضعاؼ المديف تيددتو خسارة مف جراء ىذه الصفقة تبؿ

الخسارة المألكفة، كانت الخسارة فادحة حتى لك كانت ال 
تعد شيئا كبيرا بالنسبة إلى مجمكع ثركتو، نعـ إف ثركة 

المديف تككف إلى حد معيف محؿ اعتبار في تقدير 
الخسارة الفادحة، فمف كاف فقيرا كانت خسارتو فادحة كلك 

ب أف لـ تبمغ أضعاؼ الخسارة المألكفة، كمف كاف ثريا كج
تبمغ الخسارة الفادحة بالنسبة إليو أضعاؼ الخسارة 

. (5 1)(المألكفة
كيتحقؽ اإلرىاؽ إذا كاف الفرؽ كبيرا بيف قيمة       

االلتزاـ المحددة في العقد، كقيمة العقد الفعمية عند 
التنفيذ، كلك كاف المديف يممؾ مف الكسائؿ ما يمكنو مف 

ف المديف أف تنفيذه دكف عناء، فميس ينفي اإلرىاؽ ع
يككف كاسع الثراء، كما لك كاف المديف مصرفا ماليا كبيرا 

أك دكلة، فالحككمة نفسيا لك كانت مدينة بالتزاـ، قد 
تتمسؾ بنظرية الظركؼ الطارئة إذا حدث ما يسبب ليا 
خسارة فادحة في تنفيذ التزاميا، كلك كانت ىذه الخسارة 

مجمكعيا، كال  شيئا ال يذكر بالنسبة لميزانية الحككمة في
قدر مف السمعة التي التـز  -أم المديف -أف يككف لديو

بتكريدىا يسمح لو بالكفاء بالتزاماتو بالرغـ مف الحادث 
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الطارئ، كمف تعاقد عمى تكريد سمعة معينة ثـ ارتفع 
سعرىا ارتفاعا فاحشا بسبب الحرب مثبل، كلكف المديف 

الحرب،  كاف قد اشترل كميات كبيرة مف ىذه السمعة قبؿ
فرغـ أف ىذا المديف بالذات لف يخسر شيئا في ىذه 
الصفقة، إال أف شرط اإلرىاؽ يتحقؽ مع ذلؾ مف 

الناحية المكضكعية، ألف أم مديف آخر في مركزه كاف 
سيصاب بخسارة كبيرة، كككف ىذا المديف بالذات قد قاـ 

قبؿ الحرب بتخزيف كميات كبيرة مف ىذه السمعة، ال 
رفا خاصا ال يعتد بو في تقدير يعدك أف يككف ظ

. (6 1)اإلرىاؽ
كقد أخذت بعض المحاكـ اإليطالية بالمعيار       

المكضكعي، مف ذلؾ ما قضت بو محكمة استئناؼ 
: ـ، فقالت بأف1947إبريؿ سنة  22تكرينك بتاريخ 

تقتضي تقديرا مكضكعيا لمتكازف بيف  1467المادة )
درة المديف األداء كمقابؿ األداء، بصرؼ النظر عف ؽ

كحكمت محكمة نابكلي في حكميا . (7 1)(االقتصادية
اإلرىاؽ : )ـ بأف1947فبراير سنة  17الصادر بتاريخ 

الفادح يجب مع ذلؾ أف يؤثر مكضكعا في العقد، فبل 
يعتبر مف قبيؿ اإلرىاؽ الفادح سكء مركز أحد الطرفيف 

. (8 1)(الناشئ مف ظركؼ شخصية بحتة
. إلى اإلرهاق تً تؤدىــمقدار الخسارة ال

لـ يحدد القانكف المقدار الذم يجب أف تبمغو الخسارة،       
لتصبح فادحة خارجة عف المألكؼ كفضؿ تركو لمقضاء 

. يقدره تقديرا حسابيا حسب مقتضى الظركؼ
كمع أف المشرع قد كضع لئلرىاؽ معيارا ماديا حدده       

ة الفادحة بنطاؽ العقد، إال أنو لـ يحدد معيارا ماديا لمخسار
التي تؤدم إلى اإلرىاؽ، كآثر أف ال يحدد الخسارة بمقدار 

معيف حتى يصبح حصكليا مرىقا لممديف، كاختار األسمكب 
المرف في تقديرىا، ليككف ذلؾ أدنى إلى بمكغ الغاية التي 

. شرعت النظرية مف أجميا
ذلؾ أف اإلرىاؽ الذم يصيب المديف مف جراء       

ر مرف ليس لو مقدار ثابت، فيك الحادث الطارئ، معيا

يتغير بتغير الظركؼ كاألحكاؿ، كقد يتخمؼ بيف ظرؼ 
كظرؼ كبيف مديف كمديف، فما يككف مرىقا لمديف في 

ظركؼ معينة، قد ال يككف مرىقا لو في ظركؼ أخرل، 
كما يككف مرىقا لمديف قد ال يككف مرىقا لمديف 

تتأثر  فالخسارة إذف تتأثر بتبدؿ الظركؼ، كما. (9 1)آخر
بمصمحة المديف، كلذلؾ كجب أف يقـك تحديدىا عمى 

أساس مراعاة الظركؼ كاألحكاؿ التي أدت إلييا، كالمكازنة 
. بيف مصمحة الطرفيف المتأثرة بيا

كقد ذىبت محكمة كفر الشيخ المصرية في حكميا       
ىبكط قيمة : )ـ، بأف1955مارس سنة  2الصادر في 

عيف جنييا ال يعتبر خسارة الفداف مف مائة جنيو إلى سب
. ( 11)(فادحة
كقضت محكمة اإلسكندرية االبتدائية في حكميا       

نقص السمؾ : )ـ، أف1955إبريؿ سنة  26الصادر في 
في البحيرة المستأجرة بمقدار الربح ال يتجاكز الخسارة 

. (111)(المألكفة
في  ت محكمة استئناؼ القاىرة ػف قضػفي حي      

ىبكط : )ـ، أف 196مايك سنة   1حكميا الصادر في 
قيمة المبيع إلى ما يقارب النصؼ، يعتبر خسارة فادحة، 

. (112)(ألنو يزيد عمى ما يتغابف فيو الناس
كما ذىبت إليو محكمة استئناؼ القاىرة في قرارىا       

مف تحديد الخسارة الفادحة بمعيار التغابف ال يقاس عميو، 
نكاعا مختمفة مف ألف نظرية الظركؼ الطارئة تشمؿ أ

العقكد كال تقتصر عمى نكع كاحد منيما، كالخسارة في كؿ 
التزاـ تتأثر بعكامؿ قد ال يتأثر بيا التزاـ آخر، فقد تقؿ 

الخسارة عما يتغابف فيو الناس كقد تزيد عنو تبعا لظركؼ 
. كؿ عقد كمصمحة المتعاقديف فيو

ار كماداـ المعيار المتخذ لتحديد اإلرىاؽ ىك معي      
مكضكعي يتعمؽ بمكضكع العقد، فيككف المقصكد 

بالخسارة الفادحة، ىك كؿ ما يمس كياف العقد 
االقتصادم كيزعزع أركانو، بحيث يصبح احتراـ العقد 
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كىذا ما أخذ . كتنفيذه ضربا مف الجكر ال يطاؽ احتمالو
. بو القضاء اإلدارم في تحديد الخسارة الفادحة

ارة الفادحة، أف تككف إال أنو يشترط في الخس      
نتيجة حتمية لمطارئ الذم ال يمكف دفعو كال تحاشيو، 

فإذا كانت مف عمؿ المديف، أك نتيجة لخطئو، أك لسكء 
تصرفو، فبل يعتد بيا في إرىاقو، كيمتنع عميو التمسؾ 

. (113)بنظرية الظركؼ الطارئة
كقد جاء في قرار لمحكمة النقض المصرية الصادر       
كما ال يجكز : )ـ ما نصو1964سنة مارس  26في 

إعماؿ حكـ الظركؼ الطارئة عمى األقساط التي تككف قد 
حمت قبؿ كقكع الحادث الطارئ، كقصر المديف في الكفاء 

ذلؾ أنو يشترط لتطبيؽ النظرية أال . بيا، حتى كقع الحادث
يككف تراخي تنفيذ االلتزاـ إلى ما بعد كقكع الظرؼ الطارئ 

. (114)(مديفراجعا إلى خطأ اؿ

: المبحث الثالث
 الجزاء فً نظرٌة الظروف الطارئة

يعد تأثر االلتزاـ العقدم بالحادث الطارئ ىك       
المحكر الذم ترتكز عميو نظرية الظركؼ الطارئة، 

فحدكث الظرؼ الطارئ يعطي لمقاضي سمطة التدخؿ 
لتعديؿ العقد كفسخو، كذلؾ بقصد المقاربة بيف ما قصده 

ف عقدىما، لمتغيير الذم طرأ بعد إبرامو، المتعاقداف ـ
فاإلبقاء عمى . مف حيث ظيكر ظركؼ طارئة مستجدة

العقد كعدـ فسخو، أك عدـ تعديؿ قيمة االلتزاـ التي أثر 
فييا الظرؼ الطارئ، بما يعيد التكازف، أصبح سببا 

مفضيا إلى ظمـ أحد طرفيو، كانتفاع اآلخر بما ال يحؿ، 
ـ تشرع العقكد أساسا لتككف أك بالباطؿ، كالشريعة ؿ

أسبابا مفضية لذلؾ، أك إليقاع الناس في الظمـ مف جراء 
تنفيذىا في ظرؼ طرأ فأثر عمى قيمة االلتزاـ تأثيرا بينا، 

. (115)فكاف أثره ضررا الزما لتنفيذه، كال ينفؾ عنو
كالجزاء في نظرية الظركؼ الطارئة يككف برد       

قكؿ، كقد يككف بفسخ االلتزاـ المرىؽ إلى الحد المع
. العقد

: رد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول :المطلب األول
لمقاضي سمطة كاسعة في ىذا الشأف، فمو أف يسمؾ أحد 

: طرؽ ثبلثة
قد يرل القاضي كقؼ تنفيذ العقد : كقؼ تنفيذ العقد -1

حتى يزكؿ الحادث الطارئ إذا كاف الحادث كقتيا يقدر لو 
ما إذا تعيد مقاكؿ بإقامة بناء، الزكاؿ في كقت قصير، ؾ

كارتفعت أسعار بعض مكاد البناء لحادث طارئ ارتفاعا 
فاحشا، كلكنو ارتفاع يكشؾ أف يزكؿ لقرب فتح باب 
االستيراد مثبل، فيكقؼ القاضي التزاـ المقاكؿ بتسميـ 

المبنى في المكعد المتفؽ عميو، حتى يتمكف المقاكؿ مف 
ذا لـ يكف في كقؼ التنفيذ ىنا القياـ بالتزامو دكف إرىاؽ، إ

 .(116)ضرر جسيـ يمحؽ صاحب المبنى

كما ذىب إليو القانكف يكافؽ ما ذىب إليو الفقو       
اإلسبلمي، فإنو يجيز لمقاضي تعديؿ العقد إذا كاف في 

ذلؾ مصمحة لممتعاقديف، أك ألحدىما بشرط أف ال 
. يتضرر المتعاقد اآلخر

كلك استأجر دابة ": تعالىقاؿ ابف قدامة رحمو اهلل       
ليركبيا، أك يحمؿ عمييا إلى مكاف معيف، فانقطعت 

الطريؽ إليو لخكؼ حادث، أك اكترم إلى مكة، فمـ يحج 
الناس ذلؾ العاـ مف تمؾ الطريؽ، فمكؿ كاحد منيما فسخ 

ف أحب إبقاءىا إلى حيف إمكاف استيفاء  اإلجارة، كا 
. (117)"المنفعة جاز

جمع الفقيي اإلسبلمي، فقد جاء كىذا ما قرره الـ      
كيحؽ لمقاضي أيضا أف : )في القرار السابع ما نصو

يميؿ الممتـز إذا كجد أف السبب الطارئ قابؿ لمزكاؿ في 
كقت قصير، كال يتضرر الممتـز لو كثيرا بيذا 

. (118)(اإلمياؿ

قد يرل القاضي : زيادة االلتزاـ المقابؿ لبللتزاـ المرىؽ -2
بؿ ليقمؿ خسارة المديف، فإذا تعيد تاجر زيادة االلتزاـ المقا

مثبل بتكريد كمية مف القمح بسعر ألؼ دينارا لمطف، ثـ 
ارتفع السعر إلى ثبلثة آالؼ دينار نتيجة لمحادث الطارئ، 
فإف القاضي يرفع السعر الكارد في العقد، كلكنو ال يرفعو 
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ال يككف قد حمؿ الدائف كؿ ما ترتب  إلى ثبلثة آالؼ كا 
ث الطارئ، االرتفاع الفاحش لؤلسعار مع عمى الحاد

االرتفاع المألكؼ، كاألصؿ أف االرتفاع المألكؼ لؤلسعار 
يتحممو المديف، كما يتحمؿ الدائف انخفاض األسعار 

فإذا فرضنا أف االرتفاع المألكؼ في سعر القمح . المألكؼ
خمسمائة دينار، فإف ىذه يتحمميا المديف لكحده، كما زاد 

ىك ارتفاع غير  -غ ألؼ كخمسمائة ديناركيبؿ -عمى ذلؾ
مألكؼ يقسميا القاضي مناصفة بيف المتعاقديف، حتى 
يتحمؿ كؿ منيما نصيبو في الخسارة غير المتكقعة، 

تضاؼ إلى الثمف المتفؽ عميو   65فيصيب الدائف منيا 
، (  5)كىك ألؼ باإلضافة إلى الزيادة المألكفة لؤلسعار 

دينار، كلكف   225إلى كمف ثـ يرفع القاضي الثمف 
نما  القاضي ال يفرض عمى الدائف أف يشترم بيذا السعر، كا 

فإذا اختار . يخيره بيف أف يشترم بو، أك أف يفسخ العقد
الفسخ كاف ىذا أصمح لممديف، إذ يرتفع عف عاتقو كؿ أثر 

. (119)لمحادث الطارئ
كما ذىب إليو القانكف يكافؽ ما ذىب إليو ابف       

اهلل في تغير قيمة النقكد مف كجكب  عابديف رحمو
التصالح بيف المتعاقديف لتكزيع العبء الطارئ بينيما، 

كمف خبللو يتقاسـ كؿ مف البائع كالمشترم، أك المقرض 
حيث . كالمقترض الضرر الناشئ عف تغير قيمة النقكد

أما إذا صار ما كاف قيمتو مائة مف نكع يساكم : )قاؿ
تسعيف، كمف آخر ثمانية تسعيف، كمف نكع آخر خمسة ك

كتسعيف، فإف ألزمنا البائع بأخذ ما يساكم التسعيف 
ف ألزمنا المشترم بدفعو  بالمئة فقد اختص الضرر بو، كا 
بتسعيف اختص الضرر بو، فينبغي كقكع الصمح عمى 

.  ( 12)(األكسط
كيكافؽ ما قرره المجمع الفقيي اإلسبلمي في قراره       

العقكد المتراخية التنفيذ في : )السابع الذم جاء فيو
إذا تبدلت ( كعقكد التكريد، كالتعيدات، كالمقاكالت)

الظركؼ التي تـ فييا التعاقد تبدال غير األكضاع 
كالتكاليؼ كاألسعار، تغييرا كبيرا، بأسباب طارئة عامة 
لـ تكف متكقعة حيف التعاقد، فأصبح بيا تنفيذ االلتزاـ 

، غير معتادة مف العقدم يمحؽ بالممتـز خسائر جسيمة
تقمبات األسعار في طرؽ التجارة، كلـ يكف ذلؾ نتيجة 
تقصير، أك إىماؿ مف الممتـز في تنفيذ التزامو، فإنو 
يحؽ لمقاضي في ىذه الحاؿ عند التنازع، كبناء عمى 

الطمب تعديؿ الحقكؽ، كااللتزامات العقدية، بصكرة تكزع 
رفيف القدر المتجاكز لممتعاقد مف الخسارة عمى الط

. (121)(المتعاقديف

كما إذا تعيد شخص بتكريد : إنقاص االلتزاـ المرىؽ -3
سمعة معينة، ثـ يقؿ المعركض في السكؽ مف ىذه السمعة 
نتيجة لحادث طارئ كحرب منعت استيراد السمعة، فيصبح 
مف العسير عمى الشخص أف يكرد جميع الكميات المتفؽ 

التي يمتـز  عمييا، فعندئٍذ يجكز لمقاضي أف ينقص الكمية
المديف بتكريدىا، بالمقدار الذم يراه كافيا لرد التزاـ المديف 

 . (122)إلى الحد المعقكؿ

كما ذىب إليو القانكف يكافؽ ما ذىب إليو الفقو       
اإلسبلمي مف جكاز إنقاص االلتزاـ بسبب الحادث 

الطارئ في العذر الطارئ عند الحنفية، كالجكائح عند 
، حيث يكضع عف المشترل مف الثمف المالكية كالحنابمة

بمقدار ما أصاب ثماره المشتراة مف جائحة بالثمث، أك  
. (123)دكنو عمى خبلؼ في ذلؾ عند المالكية كالحنابمة

أف المرض الذم يصيب : جاء في الفتاكل اليندية      
المستأجر يعد عذرا، كمكت المستأجر، كمرضو يعتبر 

أجر دابة ليسافر عذرا يجيز الفسخ، فمك مات مف است
عمييا ككاف المكت قد فاجأه في جزء مف الطريؽ، إذا 

لتعيف عميو كفاء األجير بقدر ما سافر، كيبطؿ بحساب 
. (124)مف يبقى
سئؿ ابف أبي زيد ": قاؿ الحطاب رحمو اهلل تعالى      

إذا أصاب األجير في البناء مطر في بعض اليـك منعو 
، قاؿ بحساب ما مضى  فمو: مف البناء في بعض اليـك

. (125)"كيفسخ في بقية اليـك
إذا استأجر ما ": كقاؿ ابف تيمية رحمو اهلل تعالى      

تككف منفعة إيجاره لمناس، مثؿ الحماـ، كالفندؽ، 
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فنقصت المنفعة المعركفة، مثؿ . كالقيسرية، كنحك ذلؾ
أف ينتقؿ جيراف المكاف، كيقؿ الزبكف لخكؼ، أك خراب، 

ىـ، كنحك ذلؾ فإنو يحط عف أك تحكيؿ ذم سمطاف ؿ
المستأجر مف األجرة بقدر ما نقص مف المنفعة 

. (126)"المعركفة

ال يجكز لمقاضي في القانكف  :فسخ العقد :المطلب الثانً
الكضعي فسخ العقد، ذلؾ أف النص ال يجعؿ لو إال أف 

فااللتزاـ المرىؽ . يرد االلتزاـ المرىؽ إلى الحد المعقكؿ
يرد إلى الحد المعقكؿ، فتتكزع  يبقى كال ينقضي، كلكف

بذلؾ تبعة الحادث الطارئ بيف المديف كالدائف، كال 
يتحمميا الدائف كحده بفسخ العقد بناء عمى طمب 

. (127)المديف
كخالؼ القانكف البكلكني كاليكناني فأجازا لمقاضي       

فسخ العقد كمو، أك الجزء الذم لـ ينفذ، فقد جاء في القانكف 
ز لممحكمة، إذا رأت ضركرة لذلؾ، تطبيقا جا: )البكلكني

لمبادئ حسف النية، كبعد المكازنة بيف مصمحة الطرفيف، أف 
تعيف طريقة تنفيذ االلتزاـ، أك أف تحدد مقداره، كبؿ كأف 

.  (128)(تقضى بفسخ العقد
فيجكز : )كجاء في القانكف اليكناني ما نصو      

اـ المرىؽ لممحكمة بناء عمى طمب المديف، أف ترد االلتز
إلى الحد المعقكؿ، كليا أف تقضى بفسخ العقد كمو، أك 
الجزء الذم لـ ينفذ منو، فإذا قضت المحكمة بالفسخ 

انقضت التزامات الطرفيف، كعمى كؿ منيما أف يعيد إلى 
اآلخر ما أداه إليو كفقا لؤلحكاـ المتعمقة باإلثراء ببل 

. (129)(سبب
كاليكناني يكافؽ ما  كما ذىب إليو القانكف البكلكني      

ذىب إليو الفقو اإلسبلمي في العذر الطارئ في فسخ 
عقكد اإلجارة، كالمزارعة، كالمعاممة عند الحنفية، كفي 
فسخ عقد اإلجارة بالطكارئ عند المالكية، كبالعذر عند 

الحنابمة في الحاالت التي يأخذكف فييا بالعذر، لمحاربة 
ر ال يمكف معو الضرر كمنع كقكعو مطمقا، ألف كؿ عذ

استيفاء المعقكد عميو إال بضرر يمحقو في نفسو، أك مالو، 

يثبت لو الحؽ الفسخ، فالحاجة تدعك إلى الفسخ عند 
العذر، ألنو لك لـز العقد عند تحقؽ العذر لمـز صاحب 
العذر ضرر لـ يمتزمو بالعقد، فكاف الفسخ في الحقيقة 

. امتناعا مف التزاـ الضرر
نكف اإليطالي بفسخ العقد لمصمحة كأجاز القا      

المديف المرىؽ، كلكف يجعؿ لممتعاقد اآلخر الحؽ في أف 
يدرأ طمب الفسخ بأف يعرض تعديبل لشركط العقد بما 

في العقكد : )يتفؽ مع العدالة، فقد جاء في نص القانكف
ذات التنفيذ المستمر، أك التنفيذ الدكرم، أك التنفيذ 

حد المتعاقديف مرىقا عمى أثر المؤجؿ، إذا أصبح التزاـ أ
ظركؼ استثنائية، جاز لممتعاقد المديف بيذا االلتزاـ أف 
يطمب فسخ العقد، كلممتعاقد اآلخر أف يدرأ طمب الفسخ 

بأف يعرض تعديبل لشركط العقد بما يتفؽ مع 
. ( 13)(العدالة
كما أخذ بو القانكف اإليطالي يتفؽ مع أحكاـ العذر       

ة، كما لك استأجر دابة فمرضت، أك في فسخ عقكد اإلجار
بيتا فانيدـ بعض حجرات البيت، أك استأجر أرضا زراعية 
فانقطع عنيا الماء الذم يديرىا، ففي ىذه الحاالت يثبت 
لممستأجر الحؽ في فسخ العقد بالعذر، فإذا زاؿ سبب 

الفسخ، فإف الحؽ في خيار الفسخ يسقط تبعا لذلؾ، فإف 
انيار قبؿ أف يفسخ المستأجر بنى المؤجر الحائط الذم 

العقد بالعذر لـ يكف لؤلجير حؽ الفسخ لزكاؿ العيب 
المكجب لمفسخ، ككذا الحاؿ إذا برئت الدابة مما أصابيا، 

. (131)أك تدفؽ الماء بعد انقطاعو
تفسخ : )قاؿ اإلماـ الزيمعي رحمو اهلل تعالى      

اإلجارة بالعيب، ألف العقد يقتضي سبلمة البدؿ عف 
يب، فإذا لـ يسمـ فات رضاه فيفسخ كما في البيع، الع

كالمعقكد عميو في ىذا الباب المنافع، كىي تحدث ساعة 
فساعة، فما كجد مف العيب يككف حادثا قبؿ القبض في 
حؽ ما بقى مف المنافع فيكجب الخيار، كما إذا حدث 
العيب بالمبيع قبؿ القبض، ثـ إذا استكفى المستأجر 

فقد رضي بالعيب فيمزمو جميع البدؿ  المنفعة مع العيب،
كما في البيع، فإف فعؿ المؤجر ما أزاؿ بو العيب فبل 
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خيار لممستأجر، ألف المكجب لمرد قد زاؿ قبؿ الفسخ، 
كالعقد يتجدد ساعة فساعة، فمـ يكجد فيما يأتي بعده، 

. (132)(فسقط خياره

. الخاتمة
ق الحمد هلل خالؽ السمكات كاألرض، أحمده سبحاف      

كتعالى في جميع الحاالت، كأصمي كأسمـ عمى سيد 
الخمؽ سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو، كأسأؿ اهلل 
. سبحانو كتعالى أف يختـ لنا بالباقيات الصالحات

ىذا كبعد أف أتيت إلى نياية بحثي ىذا الذم ميما       
بذلت فيو مف جيد، فمف ألـ بجميع جكانبو نظرا لتشعبو، 

فت مف خبلؿ بحثي ىذا عمى نتائج كلكف يكفي أنني كؽ
: تتمخص فيما يمي

أف الشريعة اإلسبلمية قد سبقت القكانيف الكضعية  -1
. العربية كغير العربية في نظرية الظركؼ الطارئة

أنو يشترط في تطبيؽ نظرية الظركؼ الطارئة أف  -2
يككف االلتزاـ ناشئا عف عقد متراخي التنفيذ عف 

د المستمرة التنفيذ، كقت إبرامو، سكاء أكاف مف العقك
أـ مف العقكد الفكرية المؤجمة التنفيذ، كحتى العقكد 
الفكرية غير المؤجمة إذا طرأ حادث، أك عذر بعد 

 .إبراـ العقد فكرا كقبؿ تنفيذه

 يؽ ػدني في مدل تطبػشراح القانكف الـ اختمؼ  -3

نظرية الظركؼ الطارئة عمى العقكد الفكرية، كسبب 
قنينات العربية عمى االختبلؼ ىك عدـ نص الت
 .العقكد التي تشمميا النظرية

أنو يشترط في العقد المتراخي التنفيذ أف يككف مف  -4
العقكد المحددة، كليذا ال تنطبؽ النظرية عمى العقكد 
االحتمالية لقياميا عمى المخاطرة كالغرر، غير أننا 

كجدنا بعض شراح القانكف المدني يركف جكاز 
 .د االحتماليةتطبيؽ النظرية عمى العقك

أنو ال يشترط أف يككف العقد ممزما لمجانبيف حتى  -5
تنطبؽ النظرية، بؿ تنطبؽ النظرية عمى العقكد 

الممزمة لجانب كاحد، ألف الحكمة التي شرعت مف 

أجميا النظرية ىي إزالة اإلرىاؽ عف أحد المتعاقديف 
كتخفيؼ التزامو، كىذا كما ينطبؽ عمى العقكد 

نطبؽ عمى العقكد الممزمة لجانب الممزمة لمجانبيف ت
 .كاحد

أنو ال يشترط في الظرؼ الطارئ أف يككف عاما،  -6
بؿ يستكم في الحادث االستثنائي أف يككف عاما، 
أك خاصا الحقا بشخص أم مف المتعاقديف، كقد 
تابع القانكف المدني اإليطالي كالبكلكني كاليكناني 

 .الشريعة اإلسبلمية في عدـ األخذ بشرط العمـك

أف الضرر أك الحادث في الفقو اإلسبلمي ليس  -7
ضررا اقتصاديا فقط، بؿ قد يككف ضررا غير 
اقتصادم، فقد يككف الضرر معنكيا، كقد يككف 

شرعيا، كمعيار اإلرىاؽ أك الضرر في نظرية العذر 
ىك معيار شخصي، كفي نظرية الجكائح كتغير 

 .القيمة فيك معيار مكضكعي

ئة تتشابو في كثير مف أف نظرية الظركؼ الطار -8
كجكىيا مع أحكاـ العذر كالجكائح في الفقو 

. اإلسبلمي
كأخيرا أرجك مف اهلل العمي القدير أف أككف قد       

كفقت في إظيار ىذا البحث كما يجب، كصمى اهلل عمى 
 .سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف
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المصباح المنير في محمد بف عمي المقرم الفيكمي، 

، 1، بيركت، دار القمـ، جر لمرافعيغريب الشرح الكبي
 .421ص

ت )محفكظ بف أحمد بف الحسف الكمكذاني الحنبمي ( 6)
: ، تحقيؽالتمييد في أصول الفقو، (ـ1115/ى 51

، 1985محمد بف عمي بف إبراىيـ، جدة، دار المدني، 
 ت)سميماف بف خمؼ الباجي األندلسي . 68، ص1ج

، باجيكتاب الحدود في األصول لل، (ـ79 1/ى474
، 1973نزيو حماد، بيركت، مؤسسة الزعبي، : تحقيؽ
 . 6ص

، القاىرة، دار الوجيز في أصول الفقوعبد الكريـ زيداف، ( 7)
محمد  .59ص ،(1ط)، 1993التكزيع كالنشر اإلسبلمية، 

، 4  2، دبي، دار القمـ،  مم أصول الفقوالزحيمي، 
، أصول الفقو اإلسالميبدراف، . 148، ص(1ط)

 . 29ص

، دمشؽ، جامعة النظريات الفقييةفتحي الدريني، ( 8)
قباني، نظرية الظركؼ . 139، 143دمشؽ، ص
مصادر عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم، . 85الطارئة، ص

، بيركت، المجمع العممي الحق في الفقو اإلسالمي
 . 9، ص1959العربي اإلسبلمي، 

 محمد خالد منصكر، تغير قيمة النقكد كتأثر ذلؾ بنظرية( 9)
مجمة الظركؼ الطارئة في الفقو اإلسبلمي المقارف، 

 

، الجامعة األردنية، دراسات  موم الشريعة والقانون
 .153، ص1998، 1، العدد(1)المجمد 

عبد الرزاؽ . 92، صنظرية الظروف الطارئةقباني، (  1)
، الوسيط في شرح القانون المدنيأحمد السنيكرم، 

 .631، ص1بيركت، دار إحياء التراث، ج

يكسؼ الثمب، الظركؼ الطارئة كأثرىا عمى االلتزاـ ( 11)
مجمة كمية الد وة العقدم في الفقو اإلسبلمي، 

، 1991، 1، كمية الدعكة اإلسبلمية، العدداإلسالمية
. 153، صالنظريات الفقييةالدريني، . 136ص

، القاىرة، مطابع دار النشر نظرية العقدسميماف مرقس، 
حسيف دركيش . 333ص ،1956لمجامعات المصرية، 

، القاىرة، النظرية العامة في العقود اإلداريةعبد العاؿ، 
عمي . 146، ص2، ج1958مكتبة األنجمك المصرية، 

الظروف التي تطرأ أثناء تنفي  العقد ، لمحمد عبد المكؿ
الترمانيني، .  1، القاىرة، شركة الطكبجي، صاإلداري

 .1نظرية الظركؼ الطارئة، ص

جبلؿ عمى . 149، صالنظرية الفقييةالدريني، ( 12)
، بيركت، المكتب الشرقي أصول المعامالتالعدكم، 

، 1، جالوسيطالسنيكرم، . 291لمنشر كالتكزيع، ص
النظرية العامة لمضرورة في محمد المعيني، . 642ص

،  199، بغداد، مطبعة العاني، الفقو اإلسالمي
نظرية الضرورة الشر ية، كىبة الزحيمي، . 156ص
. 318، ص(3ط)، 1982كت، مؤسسة الرسالة، بير

المصادر  العقد واإلرادة المنفردةمحمد الشيخ عمر، 
. 272ـ، ص1972، بيركت، مطبعة داغر، اإلرادية

شرح القانون المدني، عبدالرزاؽ أحمد السنيكرم، 
، بيركت، دار إحِياء التراث العربي، نظرية العقد

 . 97ص

، القاىرة، مة لاللتزامالنظرية العاعبد الحي حجازم، ( 13)
أحمد . 197، ص2، ج1954مطبعة نيضة مصر، 

، نظرية االلتزام في القانون المغربيحسف البرعي، 
. 221، ص(1ط)، 1981الدار البيضاء، دار الثقافة، 

أنكر طمبة، . 276العقد واإلرادة المنفردة، صعمر، 
حسيف . 421، ص1، جالوسيط في القانون المدني

، القاىرة، مطبعة مصر، زمة لمعقدالقوة الملعامر، 
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النظرية العامة في عبد العاؿ، . 83، ص(1ط)، 1949
 .151، ص2ج العقود اإلدارية، 

أصول العدكم، . 166، ص1جالوسيط، السنيكرم، ( 14)
النظرية العامة لاللتزام، حجازم، . 212صالمعامالت، 

نظرية سمير عبد الستار تناغك، . 3 1، ص2ج
أنكر . 25ية، منشأة المعارؼ، صاإلسكندرااللتزام، 
، عماف، منشكرات الجامعة مصادر االلتزامسمطاف، 
نظرية االلتزام في البرعي، . 17، ص1987األردنية، 

، نظرية العقدالسنيكرم، . 47، صالقانون المغربي
 .142ص

 /ى587ت )أبك بكر بف مسعكد الكاساني الحنفي( 15)
بيركت،  ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (ـ1192

عثماف بف . 197، ص4، ج1974دار الكتاب العربي، 
تبيين الحقائق ، (ـ1348/ى743 ت)عمي الزيمعي، 

، 5، بكالؽ، المطبعة األميرية، جشرح كنز الدقائق
عبد الرحمف بف الشيخ محمد بف سميماف . 284ص

مجمع ، (ـ1655/ ى78 1ت )المدعك بشيخ زاده، 
ار إحياء التراث ، بيركت، داألنير شرح ممتقى األبحر

 .399، ص3العربي، ج

، (ـ79 1/ ى474ت )سميماف بف خمؼ الباجي ( 16)
، بيركت، دار الكتاب المنتقى شرح موطأ اإلمام مالك

محمد بف . 232، ص4، ج(3ط)، 1983العربي، 
بداية ، (ـ  12/ى595ت )أحمد بف رشد القرطبي 

، بيركت، دار المعرفة، المجتيد ونياية المقتصد
مكفؽ الديف عبد اهلل بف قدامة . 156، ص2، ج1978

، المغني  مى مختصر الخرقي، (ـ1225/ ى 62 ت)
أحمد . 216، ص4الرياض، مكتبة الرياض الحديثة، ج

، (ـ1333/ى728ت)بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني ا
، (1ط)، بيركت، مؤسسة الرسالة، مجموع الفتاوى

 .282، ص 2ج

النظرية المعيني، . 149صالنظريات الفقيية، الدريني، ( 17)
نظرية الضرورة الزحيمي، . 156، صالعامة لمضرورة

الظروف كحي فاركؽ لقماف، . 318، صالشر ية
، رسالة االستثنائية التي تطرأ  مى العقد بعد إبرامو

، 1، جالوسيطالسنيكرم، . 121، ص1992ماجستير، 

 

، 1، جالوسيط في القانون المدنيطمبة، . 642ص
 .272، صقد واإلرادة المنفردةالععمر، . 418ص

مصادر سمطاف، . 165، ص1، جلوسيطالسنيكرم، ا( 18)
تناغك، . 81، صنظرية العقدمرقس، . 17، صااللتزام

، أصول المعامالتالعدكم، . 25صنظرية االلتزام، 
، 2، جالنظرية العامة لاللتزامحجازم، . 112، ص1ج

 .1 1ص

قس، مر. 291، ص1، جأصول المعامالتالعدكم، ( 19)
 ،النظرية العامة لاللتزامحجازم، . 84، صنظرية العقد

 .7 1، ص2ج

السنيكرم، .  15، 147، صالنظريات الفقييةالدريني، (  2)
، 6جمصادر الحق، السنيكرم، . 642، ص1، جالوسيط

 .148، صنظرية االلتزامتناغك، . 23ص

نظرية الزحيمي، . 149، صالنظريات الفقييةالدريني، ( 21)
النظرية العامة المعيني، . 318صشر ية، الضرورة ال
الظروف الطارئة وأثرىا الثمب، . 156، صلمضرورة

 .154ص مى االلتزام العقدي في الفقو اإلسالمي، 

الوسيط طمبة، . 629، ص1، جالوسيطالسنيكرم، ( 22)
نظرية مرقس، . 416، ص1، جفي القانون المدني

، 2ج ،النظرية العامة لاللتزامحجازم، . 338صالعقد، 
 .191ص

. 112- 11، صنظرية الظروف الطارئةالترمانيني، ( 23)
بكلحية . 146ص1، جالوسيط في القانون المدنيطمبة، 
، نظرية الظروف الطارئة في القانون الجزائريجميمة، 

الجزائر، معيد الحقكؽ كالعمـك اإلدارية، جامعة الجزائر، 
 .228، صمصادر االلتزامسمطاف، . 94، ص1983

مصادر سمطاف، . 641، ص1ج الوسيط،نيكرل، الس( 24)
 نظرية الظروف الطارئة،الترمانيني، . 228، صااللتزام

بكلحية . 338، صنظرية العقدمرقس، . 34-33ص
 .2 1، صنظرية الظروف الطارئةجميمة، 

 .المصادر السابقة( 25)

مرقس، . 123، صنظرية الظروف الطارئةالترمانيني، ( 26)
 .339، صنظرية العقد

. 123، صنظرية الظروف الطارئةالترمانيني،  (27)
. 194، ص2، جالنظرية العامة لاللتزامحجازم، 
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نظرية بكلحية جميمة، .  34، صنظرية العقودمرقس، 
 .2 1، صالظروف الطارئة

نظرية الترمانيني، . 642، ص1، جالوسيطالسنيكرم، ( 28)
نظرية مرقس، .  13-129، صالظروف الطارئة

 .339، صالعقد

أم أف عقد المدة يتضمف جممة أداءات يعقب بعضيا ( 29)
بعضا، كيعتبر كؿ منيا محبل لعقد قائـ بذاتو، كبذلؾ 

: انظر. يككف ثمة عقكد متعاقبة بقدر األداءات المعاقبة
 .194، ص2، جالنظرية العامة لاللتزامحجازم، 

. 134-133، صنظرية الظروف الطارئةالترمانيني، (  3)
 سيط في النظرية العامةالوحمدم عبد الرحمف، 

، 1999، القاىرة، دار النيضة العربية، لاللتزامات
 . 49، ص1، ج(1ط)

نظرية الظروف الطارئة في القانون بكلحية جميمة، ( 31)
 .4 1، صالمدني الجزائري

بكلحية . 125، صنظرية الظروف الطارئةالترمانيني، ( 32)
 .4 1، صنظرية الظروف الطارئةجميمة، 

نظرية الترمانيني، .  97، صنظرية العقد، السنيكرم( 33)
 نظريةبكلحية جميمة، . 19، صالظروف الطارئة
، نظرية العقدمرقس، . 4 1، صالظروف الطارئة

 .336ص

القوة عامر، . 272، صالعقد واإلرادة المنفردةعمر، ( 34)
 نظرية الظروفالترمانيني، . 78صالممزمة لمعقد، 

، 1، جامة لاللتزامالنظرية العسكار، . 125، صالطارئة
، 2جالنظرية العامة لاللتزام، حجازم، . 339ص
البرعي، .  34، صمنظرية االلتزاتناغك، . 194ص

سمطاف، . 221، صنظرية االلتزام في القانون المغربي
الظروف لكحي لقماف، . 228، صمصادر االلتزام

. 54صالتي تطرأ  مى العقد بعد إبرامو،  ةاالستثنائي
 .5 1صظرية الظروف الطارئة، نبكلحية جميمة، 

بكلحية . 128صنظرية الظروف الطارئة، الترمانيني، ( 35)
 .3 1، صنظرية الظروف الطارئةجميمة، 

 .المصادر السابقة( 36)

 .127-126، صنظرية الظروف الطارئةالترمانيني، ( 37)

 . المصادر السابؽ( 38)

 

. 195، ص2، جالنظرية العامة لاللتزامحجازم، ( 39)
. 28-27، صنظرية الظروف الطارئةيني، الترماف

نظرية الظروف الطارئة في القانون بكلحية جميمة، 
 .5 1المدني الجزائري، ص

. 195، ص2، جالنظرية العامة لاللتزامحجازم، (  4)
، ىامش 132، صنظرية الظروف الطارئةالترمانيني، 

 (.1)رقـ 

حجازم، . 291، ص1، جأصول المعامالتالعدكم، ( 41)
البرعى، . 197-196، ص2، جالعامة لاللتزام النظرية

تناغك، . 221، صنظرية االلتزام في القانون المغربي
نظرية بكلحية جميمة، . 148، صنظرية االلتزام

 .9 1، صالطارئة الظروف

السنيكرم، . 742، ص1، جالوسيطالسنيكرم، ( 42)
، نظرية االلتزامتناغك، . 23، ص6جمصادر الحق، 

، نظرية الظروف الطارئة، بكلحية جميمة. 148ص
 .9 1ص

 . 1راجع ص( 43)

، أثر الظروف الطارئة  مى التزام العقدحسبك الفزارل، ( 44)
بكلحية . 257، ص1997اإلسكندرية، مطبعة الجيزة، 

 . 11، صنظرية الظروف الطارئةجميمة، 

 .642، ص1، جالوسيطالسنيكرم، ( 45)

 . 13-129صنظرية الظروف الطارئة، الترمانيني، ( 46)

 .131- 13المصدر السابؽ، ص: انظر( 47)

نظرية مرقس، . 163، ص1، جالوسيطالسنيكرم، ( 48)
، 2، جالنظرية العامة لاللتزامحجازم، .  8، صالعقد
العدكم، . 26ص نظرية االلتزام،تناغك، .   1ص

جميؿ الشرقاكم، .  11، ص1ج أصول المعامالت،
ة العربية، ، القاىرة، دار النيضلاللتزام النظرية العامة

 .71، ص1981

 .المصادر السابقة( 49)

. 45، صنظرية االلتزام في القانون المغربيالبرعي، (  5)
 أصولالعدكم، .  34، صنظرية العقدمرقس، 

 .111- 11، ص1، جالمعامالت

المعيني، . 318، صنظرية الظروة الشر يةالزحيمي، ( 51)
مصادر السنيكرم، . 156، صالنظرية العامة لمضرورة
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.  34، صنظرية العقدمرقس، . 24، ص6، جحقال
عمر، . 187، ص2، جالنظرية العامة لاللتزامحجازم، 

أصول العدكم، . 272، صالعقد واإلرادة المنفردة
الظروف  نظريةالترمانيني، . 291، ص1، جالمعامالت
الظروف االستثنائية التي تطرأ لقماف، .  12، صالطارئة

 .123، ص مى العقد بعد إبرامو

. 292، ص1، جأصول المعامالتالعدكم، ( 52)
بكلحية . 122، صنظرية الظروف الطارئةالترمانيني، 

 .   1، صنظرية الظروف الطارئةجميمة، 

، نظرية الظروف الطارئةبكلحية جميمة، : انظر( 53)
 (.2)، ىامش   1ص

بكلحية . 122، صنظرية الظروف الطارئةالترمانيني، ( 54)
 .1 1، صرئةنظرية الظروف الطاجميمة، 

نظرية مرقس، . 158، ص1ج الوسيط،السنيكرم، ( 55)
، 2، جالنظرية العامة لاللتزامحجازم، . 71صالعقد، 

سمطاف، . 23، صنظرية االلتزامتناغك، . 87ص
، أصول المعامالتالعدكم، . 15، صمصادر االلتزام

نظرية االلتزام في القانون البرعي، . 3 1، ص1ج
 . 4، صالمغربي

 .ر السابقةالمصاد( 56)

بكلحية . 277، صالعقد واإلرادة المنفردةعمر، ( 57)
 .97، صنظرية الظروف الطارئةجميمة، 

نظرية الترمانيني، . 641، ص1، جالوسيطالسنيكرم، ( 58)
، نظرية العقدمرقس، . 34-33، صالظروف الطارئة

، نظرية الظروف الطارئةبكلحية جميمة، . 338ص
 .2 1ص

 .المصادر السابقة( 59)

. 196، ص2، جالنظرية العامة لاللتزامازم، ػحج(  6)
الثمب، الظروف الطارئة وأثرىا  مى االلتزام العقدي،  

، نظرية الظروف الطارئةبكلحية جميمة، . 155ص 
الظروف االستثنائية التي تطرأ  مى لقماف، . 98ص

 .56، صإبرامو العقد بعد

ية نظرالزحيمي، .  15، صالنظريات الفقيية، مالدريف( 61)
النظرية العامة المعيني، . 318، صالضرورة الشر ية

، الظروف لطارئةالثمب، . 156ص لمضرورة،

 

مصادر السنيكرم، . 643، ص1، جالوسيطالسنيكرم، 
. 221، صنظرية االلتزام، مالبرع. 24، ص6، جالحق

مرقس، . 292، ص1، جأصول المعامالتالعدكم، 
 .341، صنظرية العقد

الظروف الثمب، .  15، صالفقيية النظرياتالدريني، ( 62)
. 341، صنظرية العقدمرقس، . 156، صالطارئة
 .57، صالظروف االستثنائيةلقماف، 

 .432، ص1، جالنظرية العامة لاللتزامسكار، ( 63)

، 33، صنظرية الظروف الطارئةالترمانيني، : انظر( 64)
بكلحية، جميمة . 338، صنظرية العقدمرقس، .  11

الوسيط طمبة، . 2 1، 94، صارئةنظرية الظروف الط
 .146، ص1، جفي القانون المدني

السنيكرم، . 643، ص1، جالوسيطالسنيكرم، ( 65)
، مصادر االلتزامسمطاف، . 24، ص6، جمصادر الحق

. 292، ص1، جأصول المعامالتالعدكم، . 229ص
العقد واإلرادة عمر، . 341صنظرية العقد، مرقس، 
 .273، صالمنفردة

نظرية الترمانيني، . 148، صنظرية االلتزامتناغك، ( 66)
، أصول المعامالتالعدكم، . 138، صالظروف الطارئة
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. 139، صنظرية الضرورة الشر يةالزحيمي، (   1)
. 157، صالنظرية العامة لمضرورةالمعيني، 

عامر، . 158صنظرية الظروف الطارئة، الترمانيني، 
، نظرية العقدالسنيكرم، . 89ص، القوة الممزمة لمعقد

 .971ص

. 159صنظرية الظروف الطارئة، الترمانيني، ( 1 1)
. 121، صنظرية الظروف الطارئةبكلحية جميمة، 

 . 6، صالظروف االستثنائيةلقماف، 

. 123، صنظرية الظروف الطارئةبكلحية جميمة، ( 2 1)
 .278صالعقد واإلرادة المنفردة، عمر، 

 .المصادر السابقة( 3 1)

. 198، ص2، جالنظرية العامة لاللتزامحجازم، ( 4 1)
البرعي، . 293، ص1، جأصول المعامالتالعدكم، 
، نظرية العقدمرقس، . 221، صااللتزام نظرية
 .343ص

 

السنيكرم، . 745، ص1جالوسيط، السنيكرم، ( 5 1)
 .25، ص6، جمصادر الحق

نظرية تناغك، . 745، ص1، جالوسيطالسنيكرم، ( 6 1)
عبد . 343، صنظرية العقدمرقس، . 149، صااللتزام
، 2، جالنظرية العامة في العقود اإلداريةالعاؿ، 

. 273، صالعقد واإلرادة المنفردةعمر، . 154ص
 .122صنظرية الظروف الطارئة، بكلحية جميمة، 

 .124، صنظرية الظروف الطارئةبكلحية جميمة، ( 7 1)

 .المصدر السابؽ( 8 1)

الترمانيني، . 645، ص1، جالوسيطالسنيكرم، ( 9 1)
النظرية عبد العاؿ، . 162، صنظرية الظروف الطارئة

لقماف، . 153، ص2جفي العقود اإلدارية،  العامة
 .62-61، صالظروف االستثنائية

-124، صنظرية الظروف الطارئةبكلحية جميمة، (  11)
 .162، صنظرية الظروف الطارئةالترمانيني، . 125

 .المصدر السابؽ( 111)

 .لسابؽالمصدر ا( 112)

. 163، صنظرية الظروف الطارئةالترمانيني، ( 113)
لقماف، . 276، صالعقد واإلرادة المنفردةعمر، 

 .62، صالظروف االستثنائية

 .163، صنظرية الظروف الطارئةالترمانيني، ( 114)

نظرية الظروف الطارئة في الفقو اإلسالمي الدريني، ( 115)
 .159-158، صالمقارن

الوسيط في طمبة، . 647، ص1ج، الوسيطالسنيكرم، ( 116)
 نظرية االلتزامالبرعي، . 416، ص1، جالقانون المدني

الوسيط في عبد الرحمف، . 222، صفي القانون المغربي
العامة  النظريةحجازم، . 498، صالنظرية العامة لاللتزام

الظروف االستثنائية التي لقماف، .   2، ص1جلاللتزام، 
 .63، صتطرأ  مى العقد بعد إبرامو

 . 3، ص6، جالمغنيابف قدامة، ( 117)

قرارات مجمس المجمع الفقيي اإلسبلمي لرابطة العالـ ( 118)
-99، صى1398اإلسبلمي مف دكرتو األكلى عاـ 

1 4. 

الوسيط  طمبة، . 647، ص1، جالوسيطالسنيكرم، ( 119)



 أحمد شلٌبك .................................................................................أركانها وشروطها  :نظرٌة الظروف الطارئة 

المجلد الثالث، العدد                                                          المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
 م2007/ ه 1428، (2)

198 

 

نظرية البرعي، . 416، ص1، جفي القانون المدني 
عبد الرحمف، . 222، صفي القانون المغربي االلتزام
، النظرية العامة لاللتزامحجازم، . 498، صالوسيط

الظروف االستثنائية التي تطرأ لقماف، .   2، ص1ج
 .63ص مى العقد بعد إبرامو، 

 /ى1252ت )محمد أميف بف السيد عمر عابديف (  12)
، بيركت، دار مجمو ة رسائل ابن  ابدين، (ـ1857

 .55إحياء التراث العربي، ص

ت مجمس المجمع الفقيي اإلسبلمي لرابطة العالـ قرارا( 121)
-99، صى1398اإلسبلمي مف دكرتو األكلى عاـ 

1 4. 

الوسيط طمبة، . 647، ص1، جالوسيطالسنيكرم، ( 122)
نظرية البرعي، . 416، ص1، جفي القانون المدني

عبد الرحمف، . 222، صفي القانون المغربي االلتزام
، امة لاللتزامالنظرية العحجازم، . 498، صالوسيط

الظروف االستثنائية التي تطرأ لقماف، .   2، ص1ج
 .63، ص مى العقد بعد إبرامو

حاشية ، (ـ1835/ى 123ت)محمد عرفة الدسكقي ( 123)
، 3ج بيركت، دار الفكرالدسوقي  مى الشرح الكبير، 

أحمد . 188، ص2ابف رشد، بداية المجتيد، ج. 183ص
/ ى1125 ت)المالكي بف غنيـ بف سالـ بف مينا النفراكم 

، 2، بيركت، دار الفكر، جالفواكو الدواني، (ـ 173
أحمد بف . 119، ص4، جالمغنيابف قدامة، . 141ص

 /ى728 ت)بدالحميـ بف تيمية الحرانيأحمد بف ع
، بيركت، مؤسسة الرسالة، مجموع الفتاوى، (ـ1333
 .279، ص 3، ج(1ط)، 1978

 :كانظر. 445، ص4، جالفتاوى الينديةنظاـ، ( 124)
 .1 4، ص2، جالدر المنتقىالحصفكي، 

محمد بف عبد الرحمف المغربي المعركؼ بالحطاب ( 125)
مواىب الجميل لشرح مختصر ، (ـ1534/ى954 ت)

، 5، ج(3ط)، 1992، بيركت، دار الفكر، خميل
 .432ص

 .311، ص 3، جمجموع الفتاوىابف تيمية، ( 126)

 

يط الوسطمبة، . 647، ص1، جالوسيطالسنيكرم، ( 127)
النظرية حجازم، . 416، ص1، جفي القانون المدني

 .  2، ص1، جلاللتزام العامة

الترمانيني، . 641، ص1، جالوسيطالسنيكرم، ( 128)
 .34صنظرية الظروف الطارئة، 

 .المصدر السابؽ( 129)

الترمانيني، . 641، ص1، جالوسيطالسنيكرم، (  13)
 .34، صنظرية الظروف الطارئة

مد بف بكر الشيير بابف ىيـ بف محزيف الديف بف إبرا( 131)
 البحر الرائق شرح كنز، (ـ1518/ى 97 ت)نجيـ 

. 41، ص8، ج1993، بيركت، دار المعرفة، الدقائق
 محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ العبدرم الشيير بالمكاؽ

، التاج واإلكميل لمختصر خميل، (ـ1477/ ى897ت)
. 433، ص5، ج(3ط)، 1992بيركت، دار الفكر، 

 /ى476 ت)عمي الشيرازم الفيركزآبادم  يـ بفإبراه
، القاىرة، شركة مكتبة مصطفى المي ب، (ـ24 1

، المغنيابف قدامة، . 5 4، ص1البابي الحمبي، ج
 .418، ص5ج

 .144-143، ص5جتبيين الحقائق، الزيمعي، ( 132)


