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 : وشرعا لغة  العقد مسّمى -أّوال
  احلبل  عقد يقال وشّد، ربط  مبعىن عقد  الفعل من مأخوذ احلّل، خالف : لغة  العقد
 . البناء من عقد  ما والعقد  العهد، والعقد وشّده، ربطه مبعىن

 :مذهبان فيه الشريعة  فلعلماء  : االصطالح   حيث من أّما
  وجه على بقبول  إجياب ارتباط: فقالوا األركان، مبقتضى العقد عّرف من_  األّول

  اإلجياب وجود العقد أركان من جيعل املنهج فهذا. احمللّ  يف آاثر له تكون مشروع
 .قبول يقابله اّلذي 
  بتوّفر  هؤالء عند عربة فال. العقد حملّ  يف مؤثّر تصّرف كلّ :  فقالوا_  الثّاين وأّما

 . قبول إىل حيتاج  ال إجياب إّّنا أنّه مع  عقد فالوقف والقبول، اإلجياب
  معنّي،  قانونّ  أثر إحداث  على إرادتني توافق فهو القانونّ  اجلانب حيث من أّما

  التزام، إنشاء فالّضمان . له إهناء أو فعل أو اِلتزام إنشاء يكون قد  القانونّ  األثر  وهذا
 .إهناء واإلقالة  نقل، والبيع 
 :ثالثة  أركاان للعقود فإنّ  وتتّبعا استقراء: العقد أركان  :  اثنيا
 كالوقف  واحد، عاقد فيها عقود توجد قد  لكن  عاقدين،  وجود واألغلب : العاقد_ 

 .مثال
  ويقصد  االلتزام، آاثر فيه  تتجّلي اّلذي  وهو  عليه، املعقود به ويقصد : احمللّ _ 

 . دينا أو منفعة أو  عينا يكون قد احمللّ  وهذا  فيه، الّتصّرف
  بعدها أتيت ثّ  العبارة، فيها واألصل االلتزام، تنشئ اّلت  الوسيلة  وهي: الّصيغة _ 

 .اإلشارة ثّ  الكتابة،



  من  الكناية  اعتبار  يف خصوصّياته عقد  ولكلّ  كناية   أو صرحية  تكون قد والعبارة
 . غريها
  أن  دون وقبول إجياب على يدلّ  فعل كلّ  وهي املعاطاة الّصيغة  مراتب وآخر

  عدم  من العقد آاثر ترّتب يف الفقهاء  اختلف وهذه. إشارة أو كتابة   أو قول يصاحبه
 :ذلك
  وال خفيّ  وهو الرّتاضي،  العقود يف  األصل  ألنّ  آاثر، عليها ترتّتب  ال  الّشافعيّ  فقال

 .ذلك على تدلّ  ال واملعاطاة عليه، تدلّ  قرينة  من بدّ 
  حتصيل  املقصود ألنّ  ابملعاطاة العقود تصحّ  فقال أمحد  اإلمام ذلك  يف  وخالف
 .اإلشارة أو  الكتابة   أو القول  وبني  بينها فرق فال عليه،  تدلّ  واملعاطاة الّرضا،
  الرّتاضي،  عليها يغلب اّلت  العقود يف  املعاطاة فجّوز العقود بني فّصل من  ومنهم
 .احلرمة  أصل  عن خرجت اّلت العقود  يف ومنعها

 : الّشروط_ اثلثا 
 :األركان  هذه من ركن  من شروط عن حديث هو العقد شروط  عن  احلديث 

 من مجلة  توّفرت إذا تثبت حكمّية  صفة  واألهلّية . األهلّية  فيه فاشرتطوا: العاقد
 .الّسفه عدم والّتربّعات املعاوضات عقود  ويف. والبلوغ العقل   أساسها األوصاف

  االنتفاع  وحّلّية  بطهارته تتعّلق  شروط  توافر من بدّ  ال  وشرعا. العقد مورد وهو : احمللّ 
  والّنتيجة  اآلاثر مبعىن . حلكمه العقد حملّ  بقابلّية  يتعّلق  شرطا الفقهاء وأضاف به،
 .العقد  على املرتتّبة  لآلاثر قابال  العقد  حملّ  كان  إذا إالّ  صحيحا العقد يكون فال

  ألن  تقبل  الّنقود هل  اخلالف ومنشأ الفقهاء بني خالف  فيه جيوز؟ هل الّنقود وقف
   ال؟ أو  الوقف  لعقد حمالّ  تكون

 ميكن ال الّنقود ويف تسخريها، مبعىن املنفعة  تسبيل مع األصل حتبيس الوقف مقتضى
 . حبست إن انتفاع  فال وإالّ  األصل، حتبس  أن



  من  فكلّ  الّنقود، لتلك الّتقديريّة  ابلقيمة  العربة ألنّ  الّنقود وقف  جّوز من ومنهم  
 . الوقف  حمللّ  يعيده ثّ  أيخذ  مبلغا احتاج
  فيه  يتمّ  اّلذي  اجمللس ضابط  يف العلماء بني  خالف  وهنا: العقد يف  اجمللس احتاد
  وقد  األبدان، اجتماع وهو حقيقّيا يكون  قد اجمللس احتاد أنّ  والّصحيح. العقد
  كاالّتصال  واألفعال، األقوال جتتمع ولكن األبدان جتتمع أبالّ  حكمّيا  يكون

 .اإللكرتونّية  العقود    وتسّمى ابالّتصاالت تتمّ   اّلت العقود  سائر وكذلك ابهلاتف،
 

 بينهما  واضح فرق هنا: العقد وشروط العقد يف  الّشروط بي  الفرق
  أو  احلكيم  الّشارع منشؤها والثّانية  عليها، يتواضعان العاقدين من منشؤها األوىل_ 

 . املشرّع
 .عليه سابقة  الثّانية   بينما العقد  على الحقة  األوىل _ 
  ابألركان،  لتعّلقها العقد معها انتفى انتفت إن العقد شروط  اآلاثر  حيث من اثلثا_ 
 . العقد تصحيح  وإّما الفسخ إّما للمتعاقدين فيها فاحلكم العقد يف  الّشروط  أّما

  ال  توقيفّية  فاألوىل . اجلعلّية  والّشروط الّشرعّية  الّشروط  يف  الّنظر املسألة  هذه  وأصل
 صّحة  يف  العلماء بني  اخلالف  وقع  وقد  فاجتهاديّة  الثّانية  وأّما فيها للعاقدين مدخل

  أو  اإلابحة  االشرتاط  يف األصل هل هو هنا اخلالف ومبىن. عدمه من االشرتاط
 . فلرتاجع املنع؟ األصل

 
 : ابعتبارات العقد العلم أهل قّسم : العقود تقسيمات

  قصد فيه وافق ما وضابطها الّصحيحة  العقود: وعدمها الّصّحة  حيث من_  أّوال
 إّّنا  وغريمها والّنكاح فالبيع. الّشرعّية  آاثره عليه وترتّبت الّشارع قصد املكّلف
 . عنه تنتج  اّلت  الّشرعّية   آاثره عقد ولكلّ . الّشرعّية  آاثرمها عليهما ترتّبت  إذا يصّحان 



  انتفت  إذا وذلك الّشرعّية، آاثره عليه ترتّتب ال ما فهو الباطل أو الفاسد العقد أّما
 .  املوانع من مانع  وجد أو  وشروطه أركانه
 أّما ووصفه، أبصله عنه هني ما الباطل فقالوا والباطل الفاسد بني فّرقوا احلنفّية  لكنّ 

  بينما  تصحيحه  ميكن  ال الباطل أنّ  ذلك وأثر أبصله ال لوصفه عنه فنهي الفاسد
 . ميكن الفاسد

  غري  وعقود  الّتربّعات،  وعقود  املعاوضات كعقود  مالّية  عقود : احمللّ  حيث  من _  اثنيا
 .وغريها اهلدنة  وكعقد مثال الّنكاح كعقد  مالّية 
  ترتّتب ما الّنافذة فالعقود. موقوفة  وعقود  انفذة، عقود هناك: األثر ابعتبار_ اثلثا

  حاال  آاثرها عليها ترتّتب  ال ما فهي املوقوفة  وأّما . البيع كعقد  مباشرة آاثرها عليها 
  عليه احملجور عقود  ومنها شرط، لتوّقف أو أحد إجازة على لتوقّفها توّقف وإّّنا

 .للعقود إبرامه جيوز عندما والّصبّ 
 


