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   : الملخص

یمك�ن  ال یمكن التنّبؤ بتبني المشرع األردن�ي م�ذھبًا واض�حًا ف�ي م�سألة تف�سیر العق�د، ف�ال                      
عل�ى إطالقھ�ا ف�ي ھ�ذا     ) الم�ذھب الموض�وعي  (القول بأنھ قد أخذ بنظریة اإلرادة الظ�اھرة   

الم�ذھب  (الخصوص، كما ال یمكن القول بأنھ قد أخ�ذ بنظری�ة اإلرادة الباطن�ة أو الحقیقی�ة      
  . ًاعلى إطالقھا أیض) الشخصي

طن��ة ف��ي بع��ض   الم��شرع ق��د ق��ّرر ن��صوصًا قانونی��ة ت��وحي بتبنی��ھ اإلرادة البا  أنب��ل نج��د 
األحی��ان وتل��ك الظ��اھرة ف��ي أحی��ان أخ��رى، ولك��ن وم��ن خ��الل ص��یاغة مجم��ل الن��صوص  
وجدنا أنھ وحسب خطة المشرع األردني فإنھ یعتد باإلرادة الظ�اھرة كقاع�دة عام�ة، وم�ن               
ثم وفي أحوال استثنائیة أجاز اللجوء إل�ى اإلرادة الباطن�ة للمتعاق�دین عل�ى ح�ساب اإلرادة        

 . الظاھرة

   .، تفسیر العقد ، تفسیر ، الحقیقیة ، الباطنة ، الظاھرة  اإلرادة:ت المفتاحیةالكلما
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Abstract:    

Adoption by the Jordanian Lawmaker of an explicit ideology 
for interpreting the contract cannot be predicted. It is not 
possible to say that such Lawmaker has adopted the explicit 
will (Objective Ideology) in absolute terms in this regard, nor 
is it possible to say that the Lawmaker has adopted the 
implicit or real-will theory (Personal Theory) quite absolutely. 

We will rather find that the Lawmaker has decided legal texts 
revealing that the Implicit Will has sometimes been adopted, 
and that the Explicit Will has at other times been adopted. But 
through wording both texts, we found - based on the 
Jordanian Lawmaker’s plan - that such Lawmaker has 
advocated the explicit will as a general rule, and permitted the 
contracting parties in exceptional cases to resort to the 
implicit will at the expense of the explicit will. 

Keywords: Will, Explicitly, Implicitly, Real, Interpretation, 
Interpreting the Contract. 
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  املقدمة

 ف��ي تك��وین العق��د وإن��شائھ وإبرام��ھ، فھ��ي  مھ��مم��ن المتف��ق علی��ھ أن ل��إلرادة دوٌر 
العام�ل األول والمھ��م ف�ي إیج��اد العق�د وھ��ي رك��ن ج�وھري فی��ھ وت�سمى اإلرادة ف��ي الفق��ھ      

  .)١(االسالمي بالقصد أو النیة 

قد تختلط باإلرادة ألفاظ ذات صلة بھا كالرضا؛ وھما یختلفان عن بعضھما و
البعض، فالرضا یمثل الرغبة في الفعل واالرتیاح الیھ، وھو یكون مالزمًا للفعل أو یأتي 
عقبھ، بخالف اإلرادة التي تكون قبلھ، والمرء قد یرید الشيء لكنھ ال یرضاه أي ال یرتاح 

   . )٢(یرادف اإلرادة، بالتالي فالرضا ال إلیھ

. ویقسم األستاذ مصطفى الزرقا اإلرادة الى ق�سمین؛ إرادة حقیقی�ة وإرادة ظ�اھرة              
فھي : أما اإلرادة الحقیقیة فیعرفھا بأنھا اإلرادة الباطنة التي ال ُیّطلع علیھا، وأما الظاھرة  

   .)٣(التي تبرز بالتعبیر قوًال او فعًال أو ما یقوم مقامھ كالتعاطي

ا ظھ��ر تق��سیم ط��رق تف��سیر العق��د ال��ى ط��رق داخلی��ة وأخ��رى خارجی��ة؛   وم��ن ھن��
من ) ٢٣٩(فالطرق الداخلیة ھي التي تستمد من عبارات العقد ذاتھا، وبذلك قضت المادة             

 كانت عبارة العقد واض�حة ف�ال یج�وز    إذا" بفقرتھا األولى بأنھ     )٤(القانون المدني األردني    
:  أنھ ، ومن ذلك أیضًا" على إرادة المتعاقدیناإلنحراف عنھا عن طریق تفسیرھا للتعرف

وأم��ا الط��رق الخارجی��ة فھ��ي الت��ي تخ��رج ع��ن   ). ال عب��رة بالدالل��ة ف��ي مقابل��ة الت��صریح (
 وب��ذلك ق��ضت الم��ادة  )٥(عب��ارات العق��د ون��صوصھ و تتعل��ق بالنی��ة الم��شتركة للمتعاق��دین   

ن�اك مح�ل لتف�سیر العق�د     أم�ا إذا ك�ان ھ  : "من القانون المدني وبفقرتھا الثانی�ة بان�ھ      ) ٢٣٩(
فیجب البحث عن النیة المشتركة للمتعاقدین دون الوقوف عند المعنى الحرفي لأللفاظ م�ع      
االستھداء في ذلك بطبیعة التعام�ل وبم�ا ینبغ�ي أن یت�وافر م�ن أمان�ة وثق�ة ب�ین المتعاق�دین             

 ف�ي  العب�رة : "والتي قضت ب�أن ) ٢١٣( وكذلك المادة "وفقا للعرف الجاري في المعامالت    
  ".العقود للمقاصد والمعاني ال لأللفاظ والمباني

                                                           

، نظریة العقد لدى الشیخ مصطفى الزرقا ، دراسة فقھیة مقارنة ، رسالة )٢٠١٣(العجوري، سامي ) ١(
  . ٣٣-٣٢ماجستیر، جامعة األزھر، غزة، 

 ٣٢العجوري، سامي، المرجع ذاتھ، ) ٢(
 ٣٤العجوري، سامي، المرجع ذاتھ، ) ٣(
 ).١/٨/١٩٧٦(بتاریخ ) ٢٦٤٥(لجریدة الرسمیة رقم من عدد ا) ٢(المنشور على الصفحة رقم ) ٤(
، تفسیر العق�د وم�ضمون االلت�زام العق�دي وفق�ًا لقواع�د االثب�ات،               )٢٠٠٣(عبد الرحمن، أحمد شوقي     ) ٥(

  . ٤-٣دراسة فقھیة وقضائیة، 
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فیتضح من البیان السابق، بأن الُمشرع األردن�ي أورد جمل�ة م�ن القواع�د ال ُتنب�ئ            
بتبني مذھٍب معیٍن على غیره من المذاھب، ولك�ي ی�ستقیم التحلی�ل الق�انوني ال�دقیق لق�رار             

، ث�م  )المبح�ث األول ( الق�رار  المحكمة مدار البحث، فإن ذل�ك یتطل�ب بی�ان م�شتمالت ذل�ك           
للق�ول بم�دى   ) المبح�ث الث�اني  (یتم التطرق إلى موقف المشرع األردني من ك�ال الم�ذھبین     

تط�ابق موق��ف المحكم��ة الم��وقرة م��ع م��ا رم��ى إلی�ھ الم��شرع م��ن إی��راده لتل��ك القواع��د ف��ي   
  .القانون المدني
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  املبحث األول

  مشتمالت حكم احملكمة 

ھذا الحكم، ال بد من بیان الوقائع الثابتة التي ُبني للوقوف على كافة مشتمالت   
ومن ثم بیان النتیجة التي انتھت إلیھ المحكمة الموقرة بشأن تفسیر ) المطلب األول(علیھا 

    ).المطلب الثاني(االتفاقیة موضوع القرار 

  اطب اول

   و ادوى

في ) ٥٠٣/٢٠٠٩(تتلخص وقائع الدعوى بأن المدعي كان قد أقام دعواه رقم 
   :مواجھة المدعى علیھا، وموضوعھا

  دینار مع الحجز التحفظي) ٧٠٠١(مطالبة مالیة مقدرة لغایات الرسوم بمبلغ. 

  : مؤسسًا دعواه على وقائع مفادھا أَن

المدعي محاٍم، تولى تمثیل المدعى علیھا في القضیة الحقوقیة رقم  -١
عاب تتضمن التزامھا بدفع ما ، حیث قامت بالتوقیع على اتفاقیة أت)٩٤٣/٢٠٠٠(

دینار ) ٥٠٥٠٠٠(من قیمة الدعوى المذكورة اعاله والبالغة %) ١٠(قیمتھ 
الموقع / نحن/ أنا(والمقامة علیھا مع سائر ورثة مورثھا، وفق الصیغة التالیة 

من قیمة الدعوى على أن یدفع %) ١٠(بدفع مبلغ نسبتھ ... ح اتعھد .ادناه ز
مقدمًا والباقي في نھایة الدعوى مع ما تحكم بھ المحكمة مبلغ خمسة االف دینار 

ح على .أ عن القضیة الحقوقیة البدائیة المقامة من ج.من أتعاب الى المحامي ف
 ....).وأنا واحدة منھم وعلى تركتھ. ح.م.ورثة المرحوم م

 المدعى علیھم في الدعوى أحدقام المدعي بتمثیل المدعى علیھا، بصفتھا  -٢
ة الذكر، وبالنتیجة كسبت المدعى علیھا دعواھا تلك و تم رد الدعوى الحقوقیة آنف

فترتبت . عنھا وعن باقي المدعى علیھم فیھا، وتصدق الحكم استئنافًا وتمییزًا
 .بذمتھا األتعاب المتفق علیھا فتمنعت عن دفعھا

 قرارھا في القضیة رقم محكمة الدرجة االولىوبنتیجة المحاكمة أصدرت 
دینار وتضمینھا ) ٤٤٨٥٠(لقاضي بإلزام المدعى علیھا بأداء مبلغ ا) ٥٠٣/٢٠٠٩(

  .الرسوم النسبیة والمصاریف واألتعاب والفائدة القانونیة وتثبیت الحجز التحفظي
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  .لم ترتِض المدعى علیھا بذلك القرار فطعنت فیھ استئنافًا

 حكمًا برقم محكمة االستئناف أصدرت ١٨/١٠/٢٠١٠وبتاریخ 
قضت فیھ برد االستئناف موضوعًا وتأیید الحكم المستأنف وتضمین ) ١٤١٠٠/٢٠١٠(

  .المستأنفة الرسوم والمصاریف واألتعاب

  .لم ترتِض المدعى علیھا بھذا القرار فطعنت فیھ تمییزًا

 قضت بأكثریة ھیئتھا محكمة التمییز الموقرةولدى عرض ملف الدعوى على 
وأنا واحدة (ناقشة محكمة االستئناف لعبارة العادیة بنقض الحكم المطعون فیھ لعلة لعدم م

الواردة في بند اتفاقیة األتعاب، وأثرھا على تفسیر بنود االتفاقیة وفیما ) منھم وعلى تركتھ
من كامل قیمة الدعوى %) ١٠(إذا كان ذلك یؤثر علیھا أم ال وفیما إذا كانت النسبة ھي 

أما قرار المخالفة في . م.م ممن حصتھا باعتبارھا واحدة من ورثة المرحو%) ١٠(أم 
ھذا الحكم فقد أید محكمة االستئناف، واعتبر أن عبارة العقد كانت واضحة على أن 

والمقامة (األتعاب ھي من كامل قیمة القضیة، وأن تفسیر بند األتعاب في ضوء عبارة 
على أن المقصود منھ حصة المدعى علیھا فقط ولیس من ) على الورثة وأنا واحدة منھم

 . كامل قیمة القضیة، فیھ انحراف عن العبارات الواضحة والصریحة لالتفاقیة

) ١٩٩٠/٢٠١١(وبعد النقض واإلعادة قررت محكمة االستئناف بحكمھا رقم 
  .عدم اتباع النقض واإلصرار على قرارھا السابق) ١٦/٥/٢٠١١(تاریخ 

  .تمییزًالم یلَق القرار االستئنافي قبوًال لدى المدعى علیھا فطعنت فیھ 

وتوصلت محكمة التمییز الموقرة بھیئتھا العامة إلى أن أسباب التمییز ال ترد 
  .على القرار الممیز وانتھت بالنتیجة إلى رد التمییز موضوعًا وتأیید الحكم الممیَّز

ب اطا  

  ت م  از اورة

 محكمة موضوع وواقع، من المعلوم بأن محكمة التمییز ھي محكمة قانون ال
بحیث ینصب الطعن أمامھا على عیب مخالفة القانون بمفھومھ الواسع أو الخطأ في 
تفسیره أو تأویلھ وال ینصب على ثبوت الوقائع أو نفیھا، وُیعد الخطأ الُمنصب على 
التفسیر القانوني للعقود من أحد أسباب الطعن القانونیة التي ُتقبل في معرض الطعن 

، بحیث ال تملك المحكمة البحث في نقاط لم یوردھا الممیز ضمن أسباب )١( بالتمییز

                                                           

دار اث�راء  : ، الوجیز في قانون أصول المحاكمات المدنیة األردني، عم�ان      )٢٠١١(الزعبي، عوض   ) ١(
 .٤٠٣ر والتوزیع، للنش
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تمییزه طالما أنھا لیست من متعلقات النظام العام، وتكمن أھمیة اإلشارة إلى ھذه الجزئیة 
في أن ُحكم المحكمة الموقرة قد جاء ردًا على أسباب طعن محددة، األمر الذي یستوجب 

  . ثم بیان رد المحكمة الموقرة بشأنھاوإیاه بیان ھذه األسباب ومن

ولقد انصبت أسباب الطعن بالتمییز على أن محكمة االستئناف قد أخطأت في 
تفسیر بند اتفاقیة األتعاب وأنھا قد اتبعت ظاھر العبارات في التفسیر ولم تراِع القصد 

  .الحقیقي أو اإلرادة الباطنة لألطراف

كمھا بأن أسباب الطعن الُمقدم من ولقد وجدت محكمة التمییز في حیثیات ح
المدعى علیھا جمیعھا ال تنال من صحة القرار المطعون فیھ، حیث جاء في حیثیات ھذا 

  :القرار

یستفاد من العبارات التي جاءت بالسند أنھا واضحة بأن نسبة أتعاب المحامي "
رة من قیمة الدعوى، وأن عبا%) ١٠(في الدعوى المشار الیھا ھي ) الممیز ضده(
ال عالقة لھا بنسبة األتعاب ) م وأنا واحد منھم.ح على ورثة المرحوم م.المقامة من ج(

واحدة من ورثة ) الممیزة(المتفق علیھا، وإنما جاءت لبیان صفتھا في الدعوى باعتبار 
جاءت مطلقة وال تتعلق ) من قیمة الدعوى% ١٠نسبة (، ذلك أن عبارة .م.المرحوم م

یھا بنتیجة الدعوى، والمطلق یجري على إطالقھ، وجاءت العبارة بحصتھا أو ما یؤول ال
من القانون ) ٢٣٩/١(وھذا ما نّصت علیھ المادة . واضحة الداللة في معناھا

 - وجاء تعلیقًا على ھذا النص في المذكرات اإلیضاحیة للقانون المدني األردني....المدني
یجب الوقوف في تفسیر العقد  (: ما یلي٢٤٤ ص-١٩٨٥ - الطبعة الثانیة-الجزء األول

عند الصیغ والعبارات الواردة في العقد واستخالص معانیھا الظاھرة دون االنحراف عن 
المعنى الظاھر إلى معان أخرى بحجة أنھا ھي المعاني التي تتمثل فیھا اإلرادة الباطنة، 

الذي یعنیھ ھو فاإلرادة الباطنة ال شان لنا بھا، اذ ھي ظاھرة نفسیة ال تعني المجتمع و
اإلرادة الظاھرة التي اطمان الیھا كل من المتعاقدین في تعاملھ مع اآلخر فھذه ظاھرة 

  )".اجتماعیة ال ظاھرة نفسیة وھي التي یتكون منھا العقد

المب�ادئ والن�صوص   وبناًء علیھ یمكن القول أن الوقائع الثابتة والم�ذكورة آنف�ا تحكمھ�ا       
  :اآلتیة

 ٢١٣الم�ادة   " (دین واألصل في العقد ما ارتضاه المتعاقدان      العقد شریعة المتعاق  "  -١
 ). من القانون المدني

" یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیھ وبطریقة تتفق م�ع م�ا یوجب�ھ ح�سن النی�ة          " -٢
 ). من القانون المدني٢٠٢المادة (

 المشرع األردني قد تبن�ى اإلرادة الظ�اھرة ف�ي تف�سیر العق�ود، وال ی�تم اللج�وء           إن -٣
 استثناًء فھي إرادة نفسیة ال تعني المجتم�ع م�ن     إال اإلرادة الباطنة في التفسیر      ىإل

 .من القانون المدني) ٢٣٩(حیث المبدأ، وھذا ما یستفاد من ترتیب فقرات المادة 
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 ). من القانون المدني٢١٥المادة ( ال عبرة بالداللة في مقابلة التصریح،  -٤

قام�ھ، أي أن�ھ یحك�م بالظ�اھر فیم�ا یتع�ذر             دلیل الشيء في األمور الباطن�ة یق�وم م        " -٥
 . من مجلة االحاكم العدلیة) ٦٨(، المادة " االطالع علیھ

 ٢١٦الم�ادة  " (إعمال الكالم أولى من إھمالھ لكن إذا تعذر إعم�ال الك�الم یھم�ل،        " -٦
 ).من القانون المدني

 ٢١٨دة  الم�ا ( ،  " أو داللةً  اقھ إذا لم یقم دلیل التقیید نصً      المطلق یجري على إطال   " -٧
  ). من القانون المدني
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  املبحث الثاني

  اإلرادة املعتربة يف تفسري العقود يف القانون األردني

لقد سبق وأن بّینا بأن اإلرادة المنشئة وتلك المفسرة للعقود تنقسم إلى قسمین 
رئیسین؛ إرادة ظاھرة وأخرى باطنة، حیث تعتمد األولى على ظاھر العبارات واأللفاظ 

 دون بحٍث فیما ھو أعمق من ذلك، بینما تلجأ الثانیة إلى البحث في مكنونات المستخدمة
  .فكر المتعاقدین وما اتجھت إلیھ نیتھما من وراء عقدھما

 فیما -كما سبق بیانھ في المقدمة–ونظرًا للنصوص العدیدة التي أوردھا الُمشرع 
ظاھر النصوص بأن یتعلق بكال اإلرادتین، فإنھ یصعب القول فورًا وبمجرد مطالعة 

المشرع األردني قد أخذ بأحد االتجاھین على حساب اآلخر، فالُمشرع األردني لم یكتِف 
بالطرق الداخلیة للتفسیر فقط، أو الخارجیة فقط، إنام كان االعتبار وحسب خطة المشرع 
األردني، لكلیھما ، فیثور تساؤٌل مشروٌع، وبعدة صیغ، فمتى یتم اللجوء لھذه ومتى یتم 

  اللجوء لتلك؟ أیھما األصل وأیھما االستثناء؟ وما نطاق كل منھما ؟ 

فاألصل الذي تقتضیھ طبائع األمور أن تعبر اإلرادة الظاھرة عن اإلرادة 
 فیعبر كل منھما عّما یجول في خاطره وتتجھ الیھ ارادتھ ویكون ذلك باستعمال الباطنة،

مكن فھم مقصودھما من المعنى الظاھر ألفاظ تتطابق مع اإلرادة الحقیقة لدیھم، بحیث ی
 لكن . وقد توجد إرادة باطنة دون إرادة ظاھرة وھذه ال تنتج عقدًا باألساسلعبارات العقد،

كثیرًا ما نجد عقودًا یتخللھا الضعف والركاكة في الصیاغة، بحیث ال یستطیع المتعاقدین 
یھم، مما یؤدي لوجود تناقض ما استعمال األلفاظ الدقیقة التي تعبر عن اإلرادة الحقیقیة لد

بین اإلرادة الحقیقیة للمتعاقدین وما تم التعبیر عنھ، وقد یكون مرد عدم التطابق قصد كال 
،  الستعمال الفاظ معینة بقصد إحداث آثٍر معین-  دون علم االخر-المتعاقدین أو أحدھما  

اھما، فما الحل في ھذه فھنا تجتمع كال اإلرادتین معًا لكنھما تختلفان في مفھومھا ومرم
  الحالة ؟

إن فھم كال اإلرادتین ومدى تبني المشرع إلحداھما دون األخرى، ال ُیعد ترفًا 
عملیة ذھنیة یقوم بھا فكریًا زائدًا، وإنما أمٌر جوھرّي وضرورّي للتفسیر، فالتفسیر ُیعد 

مشتركة المفسر، بسبب ما اعترى العقد من غموض، للوقوف على اإلرادة الحقیقیة ال
للطرفین المتعاقدین، مستندًا في ذلك الى صلب العقد والعناصر الخارجیة عنھ والمرتبطة 

، فالُمفسر ال بد لھ من فھم طبیعة اإلرادة الظاھرة لیقول بتوافرھا من عدمھ، وكذلك )١(بھ 
  .ال بد من فھم اإلرادة الباطنة للقول بوجود الغموض في بنود العقد من عدمھ

                                                           

دار الثقاف�ة للن�شر   : ، المدخل إل�ى عل�م الق�انون، عم�ان       )٢٠١٥(حزبون، جورج، والصراف، عباس     ) ١(
 .٧٠والتوزیع، 
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ي موقف مشرعنا من كال اإلرادتین، ال بد من بیان موقف الفقھ وقبل الخوض ف
ومن ثم بیان موقف المشرع )  األولالمطلب(من كالھما بما یتضمن بیان مفھومھما 

األردني من كال اإلرادتین ومدى موافقة قرار المحكمة الموقرة لما ذھب إلیھ المشرع 
  ).المطلب الثاني(األردني 

  اطب اول

رادة اادى ا طرادة ارة واظ  

قد ظھرت نظریتان لتفسیر العقد، األولى النظریة الذاتیة، والتي تعتد باإلرادة 
الحقیقیة للمتعاقدین أو ما یسمى باإلرادة الباطنة لترتیب اآلثار القانونیة على التصرف، 

  .  االثاروالثانیة النظریة الموضوعیة والتي تعتد باإلرادة الظاھرة لترتیب ھذه

والتعبیر ) اإلرادة الباطنة(وفي الواقع ال تظھر مشكلة الخیار بین اإلرادة الحقیقیة 
عند حدوث التطابق بینھما، فالنتیجة واحدة سواء أخذ باإلرادة ) اإلرادة الظاھرة(عنھا 

الباطنة أو اإلرادة الظاھرة، ولكن تثور المشكلة في حال االختالف، فیظھر الفارق بین 
یعني البحث في ) أوًال(فاالخذ باألول . مین الشخصي والموضوعي في التفسیرالنظا

أعماق النفس البشریة عما تكّنھ، واالنتصار لإلرادة الباطنة على حساب التعبیر عنھا، أما 
یحدث العكس حیث یغلب التعبیر على اإلرادة فیتعلق بھ ) ثانیًا(في النظام الموضوعي 
  . اإلرادة الحقیقیة للمعبراالثار القانونیة ایا كانت

مع اإلشارة إلى أن الورقة البحثیة ستقتصر على بیان مفھوم كال النظامین لدى 
الفقھ اإلسالمي دون الغربي، ألن الحدیث في األخیر یطول على نحٍو ال تتسع لھ ھذه 
الورقة البحثیة، باإلضافة إلى أن الفقھ اإلسالمي األكثر موافقة لنصوص القانون ُیعد 

صدرًا أساسیًا من مصادر القانون المدني األردني وفقًا لما تقضي بھ المادة الثانیة من م
  . القانون المدني األردني

  األولالفرع 

  النظریة الشخصیة

تقوم ھذه النظریة أساسًا على تغلیب اإلرادة الباطنة على التعبیر المادي عنھا، 
السیادة، ویقصد باإلرادة ھنا تلك اإلرادة وكما یدل اسمھا فإنھا تعطي اإلرادة االولویة في 

الباطنة أو النفسیة، وھي الكامنة في دخیلة النفس البشریة، واإلرادة اذا ما اتفقت مع 
التعبیر المادي عنھا، فإنھ عند التفسیر یؤخذ بالتعبیر، لیس النھ ھو محل اعتبار والحائز 

نة التي تمنحھ الوجود والمضمون على القیمة الذاتیة بل النھ الدلیل على اإلرادة الباط
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أما اذا اختلف التعبیر عن اإلرادة فإن الغلبة تكون لإلرادة الباطنة، وھذا االختالف قد .)١(
یكون كامًال عندھا یھدر كل التعبیر، وإما أن یكون جزئیًا فیھدر الجزء المخالف ویؤخذ 

  .بالجزء المطابق لإلرادة

انب من الفقھ اإلسالمي، والذي استند إلى ولقد القت ھذه النظریة قبوًال لدى ج
 ویرى ابن القیم ،)٢(" إنما االعمال بالنیات ولكل امرئ ما نوى"الحدیث النبوي الشریف 

أن العبرة للنیة ولیس للظاھر وینصرف ھذه الحكم للعبادات والتصرفات ولیس فقط 
المقاصد واالعتبارات للعبادات ویقول ابن القیم ان قاعدة الشریعة التي الیجوز ھدمھا أن 

معتبرة في التصرفات والعبارات كما ھي معتبرة في العبادات والتقربات، فالقصد والنیة 
، وفي حال انفصام اإلرادة "واالعتقاد یجعل الشيء حالًال أو حرامًا، صحیحًا أو فاسدًا

تدل الى الظاھرة عن الباطنة فإن العبرة لإلرادة الباطنة ولیس الظاھرة، متى قامت قرائن 
وجود ھذا االنفصام، وفي سبیل الوصول الى اإلرادة الباطنة لدى المتعاقدین قد یتم 

وكان على رأس من أخذ . الخروج عن العبارات التي اوردھا المتعاقدین في العقد
باإلرادة الباطنة من الفقھ االسالمي ھم الحنابلة فمما ال شك فیھ أن المذھب الحنبلي انحاز 

  . )٣(خذ باإلرادة الباطنة، اذا قامت القرائن على التباین بینھما بشكل كامل لال

ویستشھد البعض بالمادتین الثانیة والثالثة من مجلة االحكام العدلیة باعتبارھا من 
القواعد الكلیة المعمول بھا بالفقھ الحنفي للداللة على أّن العبرة في اإلرادة الباطنة ال 

العبرة في العقود للمقاصد "ث جاء في المادة الثالثة الظاھرة في الفقھ اإلسالمي، حی
، ویرى انصار ھذا "االمور بمقاصدھا"والمادة الثانیة .." والمعاني ال لأللفاظ والمباني

الرأي أن ھذه القواعد تدل داللة واضحة على ان العبرة في الفقھ االسالمي باإلرادة 
ھو "؛ "قاصد والمعاني ال لأللفاظ والمبانيالعبرة في العقود للم"فالمقصود بقاعدة . الباطنة

غیر ، االعتداد بالمقاصد التي عینتھا القرائن التي توجد في عقد فتكسبھ حكم عقد آخر
فالقصد . )٤(" إذا قصد العاقدان ھذا المعنى، العقود التي وضعت لھا ھذه األلفاظ أصًال
ع ھنا إال للتعبیر عن ھذا بل وإنھ لم یوض، أجدر باالعتبار من لفظ ال یفید قصد العاقد

ولتصح الصیغ یجب مطابقتھا لما ، فالصیغ تخبر عن ما في النفس من معاني، القصد
فاللفظ ال یصیر ، ثم ُیحكم بالجمع بین اللفظ والمعنى، وإال كانت خبرا كاذبا، أخبرت عنھ

                                                           

من�شأة  : ، تفسیر العقد في القانون المدني المصري والمقارن، االس�كندریة )١٩٨٥(فودة، عبد الحكیم   ) ١(
 .٤٢المعارف، 

وم�سلم ف�ي ص�حیحھ، ب�اب      ). ١( ص�حیحھ، ب�اب ب�دء ال�وحي، رق�م            متفق علیھ، أخرجھ البخاري ف�ي     ) ٢(
 ).١٩٠٧(إنما األعمال بالنیة، رقم "قولھ صلى اهللا علیھ وسلم 

 .١٦٥فودة، عبد الحكیم، المرجع السابق، ) ٣(
دار الفك�ر،  : ، دمشق)١ج(، موسوعة الفقھ اإلسالمي والقضایا المعاصرة،       )٢٠١٢(الزحیلي، وھبة   ) ٤(

١٣٥. 
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الذي دلیلھ فالعبرة للمعنى ، مؤثرا على العقود والتصرفات إال إذا اقترن بمعناه وإن بقرینة
  )١(". صرنا إلى غیره لتعذره، فإذا لم ُیفھم من اللفظ معناه، اللفظ

 فیفھم من ھذه المادة أنھ فالمعاني ھي ما تدل علیھ األلفاظ بوضعھا أو باستعمالھا"
عند حصول العقد ال ینظر لأللفاظ التي یستعملھا العاقدان حین العقد فقط، وإنما ینظر 

یة من الكالم الذي یلفظ بھ حین العقد، ألن المقصود الحقیقي كذلك إلى مقاصدھم الحقیق
وقصد  ".)٢(" ھو المعنى، ولیس اللفظ و الصیغة المستعملة وما األلفاظ إال قوالب للمعاني

وال یمكن تجاھل ھذا القصد ، العاقدین تكشفھ وتحدده ظروف وعناصر العقد وشروطھ
  . )٣("واألخذ بحرفیة العقد مھما كانت النتائج

وبالرغم من الفقھ االسالمي قد اختلف في ترجیح اإلرادة الظاھرة أم الباطنة، اال 
أن كلمتھم انعقدت على االخذ باإلرادة الظاھرة أو التعبیر، اذا ما جاء متطابقًا مع اإلرادة 
الباطنة، ولم یتوفر من القرائن ما ینفي ھذا التطابق، وكانت عبارات العقد واضحة ال 

اذ ال اجتھاد مع وضوح النص فاللفظ یحمل على معناه الحقیقي ال . غموضلبس فیھا وال 
  . )٤(معناه في المجاز، الن االصل في الكالم الحقیقة وال عبرة للداللة في مقابل التصریح 

انما تفید االحكام اذا قصد ) صیغ العقود(وھذه االقوال "وفي ھذا یقول ابن القیم 
جعلت لھ، واذا لم یقصد بھا ما یناقض معناھا، وھذا فیما  ما -او حكم–بھا المتكلم حقیقة 

بینھ وبین اهللا تعالى، فأما الظاھر فاألمر محمول على الصحة واال لما تم عقد وال 
بعت أو تزوجت، كان ھذا اللفظ دلیًال على أنھ قصد معناه المقصود : فإذا قال. تصرف

ا شأن عامة أنواع الكالم، فإنھ وھذ..بھ، وجعلھ الشارع بمنزلة القاصد وإن كان ھازال
محمول على معناه المفھوم منھ عند االطالق، فإن المتكلم علیھ أن یقصد بتلك األلفاظ 

فإن لم یقصد المتكلم بھا معانیھا، . معانیھا، والمستمع علیھ أن یحملھا على تلك المعاني
 قصده، فإن كان بل تكلم بھا غیر قاصد لمعانیھا، أو قاصدا لغیرھا، أبطل الشارع علیھ

  . )٥(.." ھازال أو العبا لم یقصد المعنى، الزمھ الشارع المعنى

                                                           

-١١٩دار الكت��ب العلمی��ة، : ، بی��روت)٣ج(، إع��الم الم��وقعین ع��ن رب الع��المین، )١٩٩١(یم اب��ن ق��) ١(
١٢٠. 

دار ع��الم الكت��ب،  : ، الری��اض)١ج(، درر الحك��ام ف��ي ش��رح مجل��ة األحك��ام،  )٢٠٠٣(حی��در، عل��ي ) ٢(
٢١. 

اف�ة للن�شر   دار الثق: ، االتجاھات العامة في القانون الم�دني، عم�ان  )٢٠٠١(سوار، محمد وحید الدین     ) ٣(
 .٢١٨والتوزیع، 

 .١٦٣فودة، عبد الحكیم، المرجع السابق، ) ٤(
 .١٢٠ابن قیم، المرجع السابق، ) ٥(
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  الفرع الثاني

  النظریة الموضوعیة

یعتمد التصرف القانوني في النظام الموضوعي بشكل عام على التعبیر عن 
االرادة، وینظر الیھ على أنھ االرادة بذاتھا منفصلة عن شخص المعبر بحیث یتعامل 

 ھذا التعبیر باعتباره ظاھرة اجتماعیة ملموسة وال یلتفت الى االرادة الباطنة المفسر مع
كظاھرة نفسیة یصعب تلمسھا، فكل شخص یتمتع باالھلیة الالزمة قانونًا النشاء 
التصرف یكون مسؤوال عن تعبیره وما یلحقھ من اثار قانونیة، فالقانون یرعى االرادة اذا 

ن مناالطالع علیھا، مما یولد الثقة لدیھم بھذا التعبیر ظھرت بصورة تعبیر یمكن االخری
  .)١(وعندھا یجب على القانون أن یوفر الحمایة الالزمة لھذه الثقة حتى تستقر المعامالت 

ولقد انحاز الجانب األكبر من الفقھ االسالمي إلى األخذ باالرداة الظاھرة لتفسیر 
لمتعاقد، دون أن یتعداھا الى المعاني العقد، فھو یقف عند المعنى الظاھر من الفاظ ا

الكامنة في السریرة وھو في سبیل ذلك یقف طویًال امام عبارات العقد لتحلیلھا وشرح 
" معانیھا، ولیس ھذه منھ استمساكا باللفظ لذاتھ بل لتغلیب االرادة الظاھرة على الباطنة

)٢( .  

 على اإلرادة الباطنة وكان في مقدمة من انتصر لإلرادة الظاھرة ونادى بتفضیلھا
وقد استند األحناف الى أنھ متى ما بلغ الشخص سن . )٣(لتفسیر العقد المذھب الحنفي 

العقل، فإن ذلك یعني تطابق ارادتھ الباطنة مع ما تم التعبیر عنھ، فإن بلغ الشخص سن 
علیھا؛ العقل فإنھ یستطیع انتقاء الفاظھ للتعبیر عن ارادتھ الباطنة والتي یتعذر الوقوف 

أي أنھم وضعوا معیار موضوعي للقول بتطابق االرادتین الظاھرة والباطنة، وھذا 
المعیار ھو بلوغ سن العقل النھ في الغالب االعم اذا بلغ االنسان سن العقل فإنھ یعي ما 

  .یقول ویقدر االمور حق قدرھا

ألخذ لكن األخذ باإلرادة الظاھرة وترجیحھا على اإلرادة الباطنة ال یعني ا
بالمعنى الحرفي لأللفاظ، بل یجب البحث عن معاني ھذه االلفاظ، وذلك أیضًا ال یعني 
البحث في طّیات النفس عن اإلرادة الكامنة لدى المتعاقد، أي البحث عن إرادتھ الباطنة، 
بل یجب أخذ اإلرادة الظاھرة للمتعاقدین من معنى األلفاظ التي عبر بھا المتعاقدین عنھا، 

لك قول شخص آلخر وھبتك ھذه الساعة بألف دینار، فالوقوف على اإلرادة ومثال ذ
الظاھرة للمتعاقدین ھنا ال یعني تفسیر عبارات العقد تفسیرًا حرفیًا بحتًا واعتبار ھذا العقد 

                                                           

دار الثقاف�ة  : ، شرح م�صادر الحق�وق الشخ�صیة، عم�ان        )٢٠٠٩(خاطر، نوري، والسرحان، عدنان     ) ١(
 .٢٣٨للنشر والتوزیع، 

 .١٨٢دار احیاء التراث العربي، : ت، بیرو)١ج(، الوسیط، )١٩٦٤(السنھوري، عبد الرزاق ) ٢(
الكاس��اني، ع��الء . ٤٣٧دار القل��م، : ، دم��شق)٢ط(، )١ج(، الم��دخل الفقھ��ي الع��ام، )٢٠٠٤(الزرق��ا ) ٣(

. ١٨٩دار الكت�ب العلمی�ة،     : ، بی�روت  )٢ط(،  )٤ج(، بدائع الصنائع ف�ي ترتی�ب ال�شرائع،          )١٩٨٦(الدین  
 . ١٩٧دار الفكر العربي، : لقاھرة، أحكام المعامالت الشرعیة، ا)٢٠٠٨(الخفیف، علي
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عقد ھبة، بل إن إرادة المتعاقدین الظاھرة ھنا تفید بأن العقد ھو عقد بیع، فإذا أعطى 
ه الساعة وأخذ منھ ألف دینار كان العقد بیعًا، والتوصل لھذه الشخص األول الثاني ھذ

النتیجة ال یتطلب البحث في طّیات النفس عن اإلرداة الباطنة للمتعاقدین، بل یقتصر 
  .)١(االمر على تفسیر عبارات العقد 

وال یغّرنك ما ترى بین قواعد المجلة من مواد "وفي ھذا الصدد یقول بعض الفقھ 
لى التعویل على االرداة الباطنة كالمادة الثالثة التي تنص على أن العبرة یشیر ظاھرھا ا

في العقود للمقاصد والمباني ولیس لالفاظ والمباني، فإن إمعان النظر في الفروع التي 
یأتي بھا الفقھاء كتطبیق لھذه القاعدة یدعو للقول بأن مؤداھا ھو أن العبرة في تفسیر 

 للتفسیر الحرفي ذلك أن الفقھاء یقصدون بالمعنى الوارد في العقود لالرادة الظاھرة ال
  . )٢(" المادة السابقة االرادة الظاھرة ویقصدون بالمبنى المعنى الحرفي

مما سبق نجد ان الفقھ االسالمي فیھ اتجاھیین لتفسیر العقد، اتجاٌه اعتد باإلرادة 
 بشكل عام فإن الفقھ االسالمي الباطنة لتفسیر العقد، واتجاه اخذ باإلرادة الظاھرة، لكن

یمیل الى الموضوعیة في تفسیر العقد لدرجة أن بعض الفقھاء أغرق في المادیة بصورة 
یجعلھ یقترب من التفسیر الحرفي لعبارت العقد، ومما ال شك فیھ أن االعتداد باالرادة 

ا تعلق حق الظاھرة لترتیب االثار القانونیة للعقد أدعى الستقرار المعامالت، خاصة إذ
  .للغیر باإلرادة التي ظھرت لھ من التعبیر الذي استعملھ المتعاقد اآلخر

ب اطا  

ردون اف او وء  ء ا  قا   

لقد أشارت محكمة التمییز الموقرة إلى أن القانون المدني األردني اعتد باإلرادة   
 وذلك تأثرًا منھ بالفقھ )٣(ة في مجال تفسیر العقد الظاھرة ورجحھا على اإلرادة الباطن

، )٤(اإلسالمي على خالف المشرع المصري الذي تأّثر باإلرادة الباطنة من حیث المبدأ 

                                                           

 .٣٣العجوري، سامي، المرجع السابق، ) ١(
، وفي ذات المعنى انظر لطفًا المراجع ال�واردة ف�ي      ٢١٩سوار، محمد وحید الدین، المرجع السابق،       ) ٢(

 ).١(الھامش رقم 
 رق���م  انظ���ر لطف���ًا ق���رار محكم���ة التمیی���ز الم���وقرة ب���صفتھا الحقوقی���ة       : وف���ي التأكی���د عل���ى ذل���ك   ) ٣(
ھیئ���ة (، )٣٤٨٩/٢٠١٣(، وقرارھ���ا رق���م  )٣٠/١٢/٢٠١٠(، ت���اریخ )ھیئ���ة عام���ة (، )١٥٨٥/٢٠١٠(

 .، منشورات مركز قسطاس)١٧/٣/٢٠١٤(، تاریخ )خماسیة
إن القاض�ى مل�زم ب�أن یأخ�ذ عب�ارة المتعاق�دین       "وفي ذل�ك ق�ضت محكم�ة ال�نقض الم�صریة الم�وقرة           ) ٤(

ال اللف��ظ إال أن المف��روض ف��ي  اإلرادة  ھ��و وض��وحالواض��حة كم��ا ھ��ى، ول��ئن ك��ان المق��صود بالوض��وح 
األص��ل أن اللف��ظ یعب��ر ب��صدق عم��ا تق��صده اإلدارة فمت��ى كان��ت عب��ارة العق��د واض��حة ف��ي إف��ادة المعن��ى   
المقصود منھا فإنھ ال یجوز اإلنحراف عن مؤداھ�ا الواض�ح إل�ى معن�ى آخ�ر وعل�ى القاض�ى إذا م�ا أراد                     

، "ن یب�ین ف�ي حكم�ھ األس�باب المقبول�ة الت�ى تب�رر ھ�ذا الم�سلك         حمل العبارة على معنى مغایر لظاھرھا أ    
موق�ع  . ٣٠٤، ق ١٦٢٧، ص ٢، ع ٤٥، س ٢١/١٢/١٩٩٤ جل�سة    ٥٦ ل�سنة    ٢٥٣قرارھا في الطعن رقم     

 .محكمة النقض المصریة 
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لكن بالرجوع الى احكام القانون المدني االردني نجد بعض القواعد الخاصة في تفسیر 
إلرادة الباطنة للمتعاقدین، ومن العقود قد تشیر الى أن المشرع في بعض المواطن اعتد با

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ال " والتي جاء فیھا ٢١٤/١ھذه النصوص، المادة 
  .٢٣٩/٢وما جاء في المادة " لأللفاظ والمباني

ابتداًء ال بد من اإلشارة إلى أن المشرع األردني أحال بشأن تفسیر القانون 
لك في المادة الثالثة من القانون المدني االردني والتي جاء عمومًا إلى الفقھ االسالمي وذ

، ومما سبق دراستھ "یرجع في فھم النص وتأویلھ وداللتھ الى قواعد الفقھ االسالمي"فیھا 
نجد أن الراي الراجح في الفقھ االسالمي یمیل الى االخذ باإلرادة الظاھرة وترجیحھا 

  .)١(على اإلرادة الباطنة 

ن السابق یوحي بتبني المشرع األردني لإلرادة الظاھرة، كما أن فظاھر البیا   
المشرع في القانون المدني، أورد جملة من القواعد التي تشیر الى أن المشرع اعتد 

العبرة في . ١: " من القانون المدني على٢١٤فمن جھة نصت المادة . باإلرادة الظاھرة
االصل في الكالم الحقیقة فال یجوز . ٢. العقود للمقاصد والمباني ال لاللفاظ والمباني

  ".حمل اللفظ على المجاز اال اذا تعذر حملھ على معناه الحقیقي

، وكذلك "ال عبرة للداللة في مقابل التصریح" نصت على أنھ ٢١٥كما أن المادة 
ولعل أبرز النصوص ". اعمال الكالم اولى من اھمالھ" والتي جاء فیھا ٢١٦بشأن المادة 

من القانون المدني والتي وضعت القاعدة ) ٢٣٩(وضوحًا، یكمن في المادة وأكثرھا 
العامة بشأن التفسیر، فطالما أن إرادة المتعاقدین واضحة، ال یجوز االنحراف عنھا إلى 

  .النیة المشتركة للمتعاقدین

فھذه القواعد السابقة تشیر الى أن المشرع اخذ باإلرادة الظاھرة وغّلبھا على 
لباطنة، فباالستناد للقواعد السابقة عند تفسیر العقد، فإن اإلرادة التي ینعقد بھا اإلرادة ا

العقد والتي یعول علیھا لترتیب االثار القانونیة ھي اإلرادة الظاھرة للمتعاقدین، والتي 
یجب أن یستدل علیھا من عبارات العقد، بصرف النظر عن النیة الداخلیة للمتعاقدین 

  .بیر عنھاوالتي لم یتم التع

فال " العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ال لاللفاظ والمباني"أما ما ورد بشأن 
یكفي للقول بأن المشرع اعتد باإلرادة الباطنة، لكن وبالرغم من أن جانبًا من الفقھ یرى 

 أن ھذه -كما تم بیانھ–أن المقصود منھا ھو االخذ باإلرادة الباطنة، اال أن الرأي الراجح 
قاعدة ما ھي اال تأكید لالخذ باإلرادة الظاھرة ولیس الباطنة، وھي تعني أن العبرة في ال

العقود لإلرادة الظاھرة التي یتوصل الیھا المفسر من عبارات العقد ولیس من المعنى 
الحرفي لاللفاظ، وھي أیضًا ال تعني البحث في طیات النفس البشریة وصوًال الرادتھ 

فوفق ھذه القاعدة وإن كان المشرع . نظریة الشخصیة للتفسیرالباطنة وفق مفھوم ال

                                                           

 .١٧٧وفودة، عبد الحكیم، المرجع السابق، . ١٨٢السنھوري، المرجع السابق، ) ١(
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االردني اخذ باإلرادة الظاھرة للمتعاقدین، اال أن ذلك ال یعني أن المشرع اعتد بالتفسیر 
الحرفي لنصوص العقد، فیجب على المفسر البحث عن إرادة المتعاقدین الظاھرة 

لوارد في العقد ولیس من خارج والوصول لقصد المتعاقدین بما یستخلص من التعبیر ا
  .ھذا التعبیر، دون البحث عن ارادتھ الباطنة والتي لم یتم التعبیر عنھا في العقد

حیث یفترض أن شخصًا أجر آلخر شقة في "ومثال ذلك ما ساقھ الفقیھ بوتیھ 
منزل یشغل باقیھ، وذلك بموجب عقد ایجار، وبانتھاء ھذا العقد، حرر لھ عقد ایجار آخر 

بھ أنھ یؤجر لھ المنزل بالقیمة االیجاریة الواردة في عقد االیجار السابق، فھل معنى جاء 
  . )١(" ذلك أنھ یعطیھ المنزل كلھ بنفس القیمة االیجاریة السابقة والمقررة للشقة في المنزل

فإذا نظرنا الى المعنى الحرفي لاللفاظ وفسر العقد بناء على ذلك المعنى نجد أن 
ھت نیتھما الى تأجیر المنزل كامًال بما فیھ الشقة موضوع العقد السابق، المتعاقدین اتج

لكن باعمال قاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ال لأللفاظ والمباني والتي تحتم 
على القاضي عدم التوقف عند المعنى الحرفي لأللفاظ، نجد أن إرادة المتعاقدین الظاھرة 

 اتجھت الى تأجیر جزء من ھذا المنزل وھو الشقة موضوع والمستمدة من عبارات العقد
  .العقد السابق فقط

وھذا التفسیر لھذه القاعدة یأتي أكثر انسجاما مع سائر القواعد التي نص علیھا 
المشرع في تفسیر العقد، والتي أّكدت أن العبرة في اإلرادة الظاھرة المسمدة من عبارات 

  . العقد

أما اذا كان " والتي نّصت على أنھ ٢٣٩الثانیة من المادة أما فیما یتعلق بالفقرة 
ھناك محل لتفسییر العقد فیجب البحث عن النیة المشتركة للمتعاقدین، دون الوقوف عند 
المعنى الحرفي لأللفاظ، مع االستھداء في ذلك بطبیعة التعامل وبما ینبغي أن یتوافر من 

والتي تشیر الى البحث ." ري في المعامالتأمانة وثقة بین المتعاقدین وفقا للعرف الجا
عن النیة المشتركة للمتعاقدین أي البحث عن إرادة المتعاقدین الباطنة، فإن ذلك یكون 
بحاالت خاصة واستثنائیة، وھي تعذر الوصول لإلرادة الظاھرة للمتعاقدین من عبارات 

 في حال كانت عبارات العقد، ومما یؤكد ذلك أن الفقرة االولى من ذات المادة بینت أنھ
العقد واضحة ال یجوز اإلنحراف عن ھذه العبارات والبحث عن إرادة المتعاقدین 
الباطنة، بل یجب األخذ بما تدل علیھ ھذه العبارات الواضحة، وھذا تأكید لمنھج المشرع 
االردني في االعتداد باإلرادة الظاھرة للمتعاقدین، اما اذا كانت عبارات العقد غیر 

ة وال یمكن من خالل ھذه العبارات الوصول إلرادة المتعاقدین الظاھرة منھا وھذا واضح
اذا كان ھناك مجاال " ما تحدثت عنھ الفقرة الثانیة من ذات المادة حیث جاء في مطلعھا 

فیتم البحث عن اإلرادة الباطنة للمتعاقدین، وفي سبیل الوصول الیھا یراعى ...." للتفسیر
ا ینبغي أن یتوافر من أمانة وثقة بین المتعاقدین وفقا للعرف الجاري طبیعة التعامل وبم

  .في المعامالت

                                                           

 .٥٠سابق، فودة، عبد الحكم، المرجع ال) ١(
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 بأن )١(، فإننا مع ما یذھب إلیھ جانٌب من الفقھ  اإلرادة أما فیما یتعلق بعیوب
 ُتشكل توجھا حقیقیًا من المشرع األردني نحو اإلرادة الباطنة، إال أن مثل اإلرادةعیوب 

قھ ال یستقیم ونصوص القانون المدني األردني، والتي لم تكتِف بھذه ھذا القول على إطال
العیوب للقول بتوافرھا، وإنما وضعت ضوابط من شأنھا أن تحد من مفعول اإلرادة 

من القانون المدني األردني الباحثة عن ) ١٥١(الباطنة المتصلة بھذه العیوب، فالمادة 
لغلط أن یكون ظاھرًا بأن دلت علیھ ، اشترطت في ا اإلرادة الغلط كعیب من عیوب

ظروف الحال أو طبیعة التعامل أو صیغة العقد ذاتھ، ولو كان المشرع یھدف من وراء 
ولكن في الوقت . تبني مثل ھذه العیوب إلى تبني اإلرادة الباطنة لما اشترط ظاھریة الغلط
 كاإلكراه اإلرادة ذاتھ ال یمكن إنكار الدور الذي تؤدیھ اإلرادة الباطنة في سائر عیوب

والتغریر المقترن بالغبن الفاحش، فالمشرع أكد في كال العیبین على أن العبرة في 
توافرھما من عدمھ لإلرادة الباطنة، بدلیل أن انعدام التوافق في حالة اإلكراه وانعدام 

  .التطابق في حالة التغریر

یف الذي اورده للعقد  اخذ باإلرادة الظاھرة، التعراألردنيومما یؤكد أن المشرع 
 بالقبول، على اإلیجاب من القانون المدني حیث بین أن العقد ھو ارتباط ٨٧في المادة 

، و بین المشرع معنى إرادتینخالف بعض التشریعات التي عرفتھ على أن توافق 
االیجاب والقبول "  من القانون المدني والتي نصت على ٩١ والقبول في المادة اإلیجاب

 تعبیرین، أوأي العقد ینشأ بارتباط لفظین ..."  العقدإلنشاءفظین مستعملین عرفا ھما كل ل
 باإلرادة الظاھرة الذي األخذ بالتعبیر یعني فاألخذومنھا یستدل على إرادة المتعاقدین، 

 أن العقد ینشأ بارتباط إلى أشار أن المشرع في تعریفھ للعقد أيیدل علیھا ھذا التعبیر، 
  .ھرتین للمتعاقدین الظااإلرادتین

 في القانون المدني األردني األصلمما تقدم یتضح أن المشرع األردني من حیث 
یمیل للنظریة الموضوعیة لتفسیر العقد، فھو یعتد باإلرادة الظاھرة للمتعاقدین لترتیب 

ل اآلثار القانونیة للعقد، واستثناًء یلجأ لإلرادة الباطنة للتفسیر، وذلك في حال تعذر الوصو
لإلرادة الحقیقیة للمتعاقدین من عبارات العقد، وذلك لغموض ھذه العبارات فیتم اللجوء 

 البحث عن ارادتیھما الباطنة مع مراعاة بعض أيللبحث عن النیة المشتركة للمتعاقدین، 
فال یمكن إنكار اإلرادة الباطنة في التشریع األردني، . إلیھا اإلشارةالضوابط التي تم 

دت استثناًء من األصل، إال أنھا ُتشكل حجر األساس في حاالت ال یمكن والتي وإن ع
  .التفسیر بدونھا

وكما ذكر سابقا، فإن اخذ المشرع باإلرادة الظاھرة ال یعني بأي حال من 
 ھذه العبارات بما قصده االحوال تفسیر نصوص العقد تفسیرًا حرفیًا، دون ربط معنى

العقد، فاإلرادة الظاھرة للمتعاقدین یتم اخذھا من ن من استخدامھم لعبارات االمتعاقد

                                                           

، نظری��ة العق��د ف��ي الق��انون الم��دني األردن��ي ب��ین اإلرادة الظ��اھرة واإلرادة )٢٠٠٦(ملك��اوي، ب��شار ) ١(
 .٢٨٨، ٢، العدد ٣٣الباطنة، مجلة دراسات، المجلد 
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مقاصد ومعاني العبارات المستخدمة في العقد، وذلك تطبیقا لقاعدة العبرة في العقود 
  . للمقاصد والمعاني ال لاللفاظ والمباني

وفیما یتعلق بقرار محكمة التمییز ، فإن المحكمة كانت قد استھلت قرارھا في 
بني المشرع األردني لإلرادة الظاھرة كأصٍل عام، وھذا قوٌل سبق إرساء قاعدة مفادھا ت

، فالمشرع )١(تأكیده من جھة، وأكدت علیھ المذكرات اإلیضاحیة للقانون المدني األردني 
  .األردني وكقاعدة عامة تبنى اإلرادة الظاھرة

 إال أننا وباستعراض العبارة التي وردت في اتفاقیة أتعاب المحاماة والتي ثار
... ح اتعھد .الموقع ادناه ز/ نحن/ انا("الخالف بشأن تفسیرھا، نجد بأنھا قد تضمنت 

من قیمة الدعوى على ان یدفع مبلغ خمسة االف دینار مقدمًا %) ١٠(بدفع مبلغ نسبتھ 
أ عن .والباقي في نھایة الدعوى مع ما تحكم بھ المحكمة من أتعاب الى المحامي ف

وأنا واحدة منھم . ح.م.ح على ورثة المرحوم م.المقامة من جالقضیة الحقوقیة البدائیة 
، ال نجد بأن عبارة العقد جاءت واضحة الداللة والمنطوق، فالعبارة جاء ....)وعلى تركتھ

فیھا أن النسبة ُتحسب من قیمة الدعوى ال من قیمة حصة المدعى علیھا ومن ثم جاء 
كما -ة مع مقدمتھا، وال یصدق اعتباره تفصیٌل في ذیل العبارة یوحي بتعارض ذیل العبار

 بیانًا لصفة المدعى علیھا في الدعوى عمد األطراف - ذھبت إلى ذلك المحكمة الموقرة
  .إلى إیراده بغیة تحدید الدعوى مدار األتعاب تحدیدًا ال یشوبھ لبس وال غموض

وعلیھ، فإن قول المحكمة الموقرة بأن االتفاقیة جاءت واضحة، وأن مدلول 
راتھا واضح ھو قوٌل ال یستقیم وعبارات االتفاقیة، فالمحكمة الموقرة وإن أرست عبا

 أن عمل المفسر ال -رغم وجاھة وصواب ما اتجھت إلیھ–المبدأ العام، إال أن ما فاتھا 
یقتصر على قراءة العبارات الواضحة والتي لیست بحاجة لتفسیر بشأنھا، لیقول بعد ذلك 

نقلب المفسر إلى آلة صماء تتعامل مع معطیات ثابتة وتؤدي أنھ تولى تفسیرھا، وإال ال
نتائج ثابتة، وھو ما ال یستقیم والقانون وما یشھده من تطوٍر وتنوٍع في العالقات تشھدھا 

  .المحاكم یومیًا
أن المفسر وإن كان یستحضر في تفسیره للعبارة موضوع التفسیر فالمقصود 

ھا، إال أن ذلك ال یعني أن یخرج المفسر عن اإلرادة الظاھرة لألطراف وال یخرج عن
متقضیات المنطق القانوني السلیم وأصول االستدالل القضائي القویم في سبیل تمسكھ 
باإلرادة الظاھرة، فالمشرع األردني وعندما أورد أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني 

نما أراد إعطاء مجال لم یقصد من وراء ذلك الخروج عن تمسكھ باإلرادة الظاھرة، وإ
لالجتھاد والتأویل من قبل المفسر في ضوء تمسكھ باإلرادة الظاھرة، فال یعزل المفسر 
نفسھ عن ما یحیط بھ من وقائع لعلة وضوح اإلرادة، على أن ال یصل التأویل إلى حد 
إیجاد افتراضات ال أساس لھا في الدعوى بحجة إعمال المقصد والمعنى من وراء 

قد، فال ُیقال بأن العرف أو الفقھ قد جریا على التعامل مع المسألة موضوع عبارات الع

                                                           

دار الثقاف��ة للن��شر  : ، الم��ذكرة اإلی��ضاحیة للق��انون الم��دني األردن��ي، عم��ان   )٢٠١٥(الق��ضاة، عم��ار ) ١(
 . ٢٣٩والتوزیع، 
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التفسیر بطریقة معینة وبالنتیجة فھما واجبا االتباع، ذلك أن مثل ھذا القول من شأنھ أن 
ینسف جملة من المبادئ تعلو في أھمیتھا وتسمو على االعتبارات الواردة في العرف 

تشریعي ومبدأ سلطان اإلرادة وما یتفرع عنھ من عدم جواز والفقھ، منھا قاعدة التدرج ال
  .تعطیل بنٍد أو تفسیره على نحٍو یھدر إرادة أطرافھ الذي ارتضتھ ابتداًء

أما إن كان ھنالك غموٌض یشوب عبارات العقد أو تناقٌض یتخلل تلك العبارات، 
ي ذلك االستعانھ فكان ال بد على المفسر أن یستحضر النیة المشتركة للمتعاقدین ولھ ف

بوسائل خارجیة، فالمقصود بعبارة وضوح عبارة العقد، لیس وضوح كل جملة على 
حدة، وإنما ھو وضوح داللة العقد من مجموع ما جاء فیھ من عبارات، ألن األصل أن 

، فال )١(یعتبر العقد وحدة متصلة األجزاء متكاملة األحكام كلما دعت الحاجة إلى تفسیره 
وأنا واحدة منھم وعلى (بمعزٍل عن عبارة ) من قیمة الدعوى% ١٠(رة ینظر إلى عبا

  ).تركتھ
ن اإلرادة الباطنة ھي الواجبة اإلعمال في حالتنا ھذه، إومع ھذا البیان، وحیث 

والتي بموجبھا للمفسر أن یستعین بوسائل خارجیة للبحث عن النیة المشتركة للمتعاقدین، 
انوني الذي یلعب دورًا ال یقل أھمیة عن التفسیر ذاتھ، ومن أبرز تلك الوسائل المنطق الق

فإننا مع ما ذھبت إلیھ المحكمة الموقرة عندما استعانت بأن ما ورد في االتفاقیة وعلى 
فرض تفسیره كما رأت المحكمة الموقرة ال یتجاوز النسبة المقررة في قانون نقابة 

 بامتیاز، وینم عن استشراٍف المحامین، ففي ھذا ربٌط منطقّي قائم على عمٍل ذھنّي
  .لمختلف نواحي العملیة التفسیریة

إال أن ما یؤخذ على المحكمة ورغم بذلھا لمثل ھذا الجھد الذھني في سبیل إیجاد 
الرابط المنطقي، عدم تحریھا أوجھ المنطق والدقة في سائر طرائق تفسیرھا، فھي ابتدأت 

 أمٌر یوحي بأن المحكمة الموقرة كانت قد بالربط بما ورد في قانون نقابة المحامین وھو
فطنت إلى وجوب البحث عن اإلرادة الباطنة، إال أنھا عادت وتمسكت باإلرادة الظاھرة، 
وكان األولى أن ُتكمل المحكمة طرائق التفسیر المالئمة التي بدأت بھا ال أن تنتھي إلى 

لى المحكمة أن تستعین نتیجة تخالف األساس الذي بدأت منھ، والمقصود بذلك أن كان ع
بالوسائل الخارجیة المحیطة بالعقد لتفسیر عبارتھ، ومن تلك الوسائل ملف الدعوى التي 

  .ُأبرمت االتفاقیة من شأنھا وُحكم القانون بشأن تلك الدعوى
فابتداًء ال بد من أن المدعي كان قد قدم ضمن حافظة بیناتھ صورة عن القرار 

لتوكیل بشأنھا، والتي یتبین من اإلطالع على قرار الصادر في الدعوى التي جرى ا
، أن المدعى علیھا قامت بتوكیل المدعي إال أن سائر )٢(محكمة التمییز الموقرة بشأنھا 

الورثة كانوا قد قاموا بتوكیل محاٍم آخر، فالمنطق القانوني یقضي حتمًا بأن المدعى علیھا 
من حصتھا، ال سیما وأن موضوع تلك قد قصدت منح المدعي أتعاب محاماة بنسبة تقدر 

                                                           

دار الثقاف��ة للن��شر  : ، عم��ان)٨ط(، م��صادر االلت��زام ف��ي الق��انون الم��دني،    )٢٠١٥(س��لطان، أن��ور  ) ١(
 .١٩٨والتوزیع، 

، ت��اریخ )ھیئ��ة خماس��یة (، )٢٨٩٣/٢٠٠٨(ق��رار محكم��ة التمیی��ز الم��وقرة ب��صفتھا الحقوقی��ة رق��م      ) ٢(
 .، منشورات مركز عدالة)٣/١٢/٢٠٠٨(
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الدعوى كان المطالبة بشیكات جرى سحبھا من قبل مورث المدعى علیھا، أي أن 
 .موضوعھا قابٌل للتجزئة فیما بین الورثة

وفي االستعانة بما ورد في أوراق تلك الدعوى تطبیٌق سلیم لإلرادة الباطنة وفق 
المحكمة إن استعانت بتلك الدعوى لم تخرج قاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، ف

عن مقتضیات اتفاقیة األتعاب، وإنما استعانت بالدعوى التي ُأبرمت بشأنھ االتفاقیة، وفي 
  .ھذا كشٌف عن اإلرادة الحقیقیة لطرفّي االتفاقیة

ًا مھمًا في عملیة التفسیر، رنصوص القانونیة تلعب دوومن جھة ُأخرى فإن ال
لعقود أولى من إھمالھا، تقتضي بأن تفسیر العقد یجب أن یكون بالقدر فقاعدة أن إعمال ا

الذي یجعل منھ موافقًا لنصوص القانون منعًا من إبطالھ وإھمال أحكامھ، فمحكمة التمییز 
الموقرة كانت قد استھلت عملیة التفسیر بإیراد ھذا الرابط، بأن تحققت من االتفاقیة ال 

لمحامین، ولكن ألم یكن من األفضل أن تواصل المحكمة تخالف الحد الوارد في نقابة ا
تحلیلھا الذھني المنطقي لعبارات العقد، وأن تصل ھذه العبارات بنصوص القانون، 
فالمشرع األردني وعندما نظم أحكام المیراث، جعل من الوارث والمورث بحكم الشخص 

 الوارث وإن كان ینتصب الواحد لغایات المخاصمة، إال أنھ وفیما یتعلق بالمطالبة، فإن
خصمًا لدائن المورث، فإنھ ینتصب بمقدار ما سیؤول إلیھ من التركة دون ما ھو أكثر من 

فإن استلھمنا ھذا المبدأ في تفسیرنا لعبارة العقد لكّنا وصلنا إلى نتیجة مغایرة، . ذلك
قیمة فالدعوى التي جرى إبرام االتفاقیة بشأنھا، دعوى صرفیة تنصب على المطالبة ب

شیكات، وإن الحكم الذي كان سیصدر فیھا ضد المدعى علیھا كان سیصدر بمقدار ما 
سیؤول إلیھا من التركة فقط، بینما سیلزم سائر الورثة بمقدار ما آل إلیھم أیضًا، وبالتالي 
فإن المدعى علیھا انصبت مصلحتھا في تلك الدعوى بمقدار ما سیؤول إلیھا من التركة 

لك أقصى ما یمكن إلزامھا بھ، فكان األولى أن یتم تفسیر االتفاقیة على على اعتبار أن ذ
  .أساس مقدار حصة المدعى علیھا من تلك الدعوى وباألحرى مقدار حصتھا من التركة

  



 - ٣٣٨٥ -

 الخاتمة

یتضح من حكم المحكمة الموقرة بأنھا قد استلھمت األحكام الناظمة لعملیة تفسیر 
ي، وأرستھا كمبادئ عامة أكدت فیھا على موقف المشرع العقود في القانون المدني األردن

  .األردني من كال اإلرادتین؛ الظاھرة والباطنة

فالمحكمة الموقرة قد أكدت على أن المشرع األردني وتأثرًا منھ بالفقھ اإلسالمي 
كان قد تبنى المذھب القائل باإلرادة الظاھرة على حساب اإلرادة الباطنة، وبّینت السند 

ني لحكمھا ھذا من القانون وأیدتھ بما ورد في المذكرة اإلیضاحیة للقانون المدني القانو
  .األردني

وفي سبیل الوقوف على مدى دقة ما ذھبت إلیھ المحكمة الموقرة، كان لزامًا 
علینا بعد استعراض حیثیات حكمھا والمبادئ القانونیة الواجبة اإلعمال بشأن ھذا القرار، 

كال اإلرادتین لدى الفقھ اإلسالمي بوصفھ مصدرًا من مصادر أن نتطرق إلى مفھوم 
القانون المدني األردني، حیث انتھت الدراسة إلى أن ھنالك جانٌب من الفقھ اإلسالمي قد 
انحاز إلى اإلرادة الباطنة، إال أن الجانب األكبر كان قد سعى وراء اإلرادة الظاھرة وفي 

  .مقدمتھم الفقھ الحنفي

ت الدراسة نصوص القانون المدني األردني، وانتھت إلى أن ومن ثم استعرض
 ینحاز صوب اإلرادة الظاھرة، وأن ھنالك جملة من -كقاعدة عامة–المشرع األردني 

النصوص وردت تؤكد ذلك، كما أن النصوص التي یرى البعض فیھا انحیاٌز لإلرادة 
مفھوم اإلرادة الظاھرة، كما الباطنة تبین بأنھا ال تخرج في حقیقتھا عن التفسیر السلیم ل

بّینت الدراسة حدود اللجوء إلى اإلرادة الباطنة ضمن النصوص التي وردت في القانون 
  .المدني األردني

وانتھاًء تطرقت الدراسة إلى قرار محكمة التمییز الموقرة، حیث تبین بأن 
ھت إلى نتیجة المحكمة الموقرة رغم ارسائھا لمبادئ سلیمة بشأن التفسیر، إال أنھا انت

مغایرة لما تقتضیھ تلك المبادئ، حیث تبّین أن التفسیر وفي إطار اإلرادة الظاھرة یجب 
أن ال یخرج عن عبارات العقد في حال وضوحھا، إال أنھا بدأت تفسیرھا لالتفاقیة 
بوسائل خارجیة، وھو أمٌر یتفق والغموض الذي شاب عبارات االتفاقیة، والتي كان یجب 

من منظومة متكاملة تشمل فیما تشمل النصوص القانونیة المتعلقة بالعقد أن ُتفسر ض
موضوع التفسیر وتتصل اتصاًال وثیقًا بالمنطق القانوني السلیم، وال حرج على المفسر 
إن لجأ إلى أوراق خارجیة تظھر فیھا إرادة المتعاقدین الظاھرة بشكٍل أوضح، ال سیما 

 أن المشرع كان فما دامم العقد موضوع التفسیر، وأن ھذه األوراق ھي السبب في إبرا
 إلعمال اإلرادة الباطنة، فإن مثل ھذه اإلرادة ھي الواجبة اإلعمال متى اوضع حدوًد

تحققت تلك الحدود، وكان األولى بالمحكمة الموقرة وطالما أن شرط إعمال اإلرادة 
قدین ال أن تتمسك بعبارة الباطنة قد تحقق أن تلجأ إلى البحث عن النیة المشتركة للمتعا

  .العقد رغم عدم وضوح مدلولھا
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