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 المحاضرة الثانية في مقياس التقنين الفقهي

 السنة األولى ماستر الفقه المقارن وأصوله

 السداسي الثاني
 

 

 نظرية البطالن والفساد عند الحنفية، ومقارنتها بالمذاهب الفقهية األخرى 

 نظرية البطالن: أوال

 : تعريف البطالن لغة واصطالحا- 1

  :البطالن لغة-أ

. بطل دم القتيل، إذا ذىب ىدرا بال ثأر وال دية:    ىو سقوط الشيء لفساده؛ ويقال
؛ ومنو تعبري "باطل"ما ال ثبات لو عند الفحص عنو، ومنو قيل خلالف احلق : والباطل أيضا

  .أي بغري حق" أكل ادلال بالباطل" 

   مث دلا بدأت تتكون لغة الفقو اإلسالمي واصطالحاتو، أخذ البطالن يف لسان الفقهاء 
معٌت عمليا تشريعيا جديدا، فاستعملوه دبعٌت عدم صحة العمل ذي األثر الشرعي عندما 
يكون ذلك العمل غري معترب يف نظر  الشارع، حبيث يعد وجوده كعدمو، دلخالفة ناحية 

يوجب الشارع مراعاهتا فيو، فال يًتتب عليو أثره الشرعي اخلاص من نشوء حق أو سقوط 
تكليف، وجيري ذلك يف سلتلف التصرفات من  العبادات الدينية واألعمال وادلعامالت ادلدنية 

  .على السواء 
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 : البطالن اصطالحا-ب

 :    إن كل تصرف من اإلنسان لو ناحيتان يف الوجود

 .وىو وقوعو حبركتو وصورتو ادلادية: وجود حسي*

وىو أن يعترب الشارع لو بعد وقوعو صفة الصلوح ألن تًتتب عليو : وجود اعتباري*
ومن الواضح أن كل ما كان لو صفة اعتبارية متوقفة . أحكامو، وىي آثاره ادلقررة لو شرعا

 . عليها أحكامو فإن عدم اعتباره جيعل وجوده كعدمو

   ىذا وإن البطالن دبعناه ادلدين يلحق األفعال كما يلحق األقوال وعلى ذلك ميكننا تعريف 
عدم اكتساب التصرف وجوده االعتباري وآثاره يف »: البطالن يف االصطالح الفقهي بأنو

 .، وإن وجدت صورتو احلسية«نظر الشارع

   فالعقود كالبيع واإلجارة واذلبة وجودىا احلسي ىو صدور اإلجياب والقبول، أو ما يقوم 
مقامهما شلا تعقد بو العقود عادة؛ ووجودىا االعتباري، ىو حصول الرابطة ادلنعقدة اليت تربط 

 . ادلتعاقدين حبقوق والتزامات رتبها الشرع على انعقاد ىذه الرابطة بينهما

   فإذا وجدت ىذه العقود مستوفية مقوماهتا وشرائطها األساسية يف نظر الشارع اعتربت 
منعقدة أي موجودة شرعا كما وجدت حسا، وترتبت عليها أحكامها ونتائجها اليت رتبها 

 .الشارع على انعقادىا من سبليك أو غريه

   وأما إذا وقعت غري مستوفية ألركاهنا وشرائطها اليت جعل الشارع وجودىا االعتباري متوقفا 
عليها يف نظره، كما لو صدر البيع من رلنون، أو حصلت اذلبة والتربع من مال وقف أو مال 
قاصر صغري، فإن العقد رغم وجوده حسا يكون معدوما اعتبارا، أي غري منعقد، فال يًتتب 

 .وىو شامل للتصرفات القولية والفعلية. وىذا معٌت البطالن. عليو حكمو من سبليك أو التزام
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:   بطالن التصرفات القولية*

    ومثل ذلك يقال يف غري العقود من التصرف القويل، سواء أكان إخبارا كاإلقرار، أو كان 
إنشاء كالدعوى بطلب احلق؛ فإذا صدر اإلقرار من شخص مستوفيا شرائطو يؤاخذ بو ادلقر، 

فمن أقر بعقد لزمو حكمو، ومن أقر بفعل : ألن من القوانني العامة أن ادلرء مؤاخذ بإقراره
 ..كإتالف حنوه لزمو موجبو من الضمان وادلسؤولية 

    لكن إذا نقص اإلقرار بعض شرائطو الشرعية، كما لو صدر من  غري ذي أىلية كالصغري، 
أو صدر من ذي أىلية لكنو ظاىر الكذب، كمن أقر بأنو قطع يد فالن، واليد قائمة 

: سليمة، فإنو ال يعترب شرعا، فيكون وجوده احلسي كعدمو، فال يؤاخذ بو ادلقر، وعندئذ يقال
 .. إن اإلقرار باطل

    فإذا كان ادلدعي مثال صغريا دون سن التمييز، أو كبريا  رلنونا ، أو كان الشيء ادلدعى 
بو رلهوال أو مستحيال عقال أو عادة، فإن الدعوى يف كل ىذه األحوال تكون غري معتربة 

إهنا دعوى باطلة، فال يستمع : الوجود شرعا، وإن وجدت بالفعل أمام القضاء، وعندئذ يقال
 .إليها القاضي، وال يسأل عنها اخلصم

 بطالن التصرفات الفعلية * 

   وكذلك يقال يف التصرفات الفعلية، سواء أكانت مستقلة كإحراز ادلباحات، فإحراز  
الشيء ادلباح مثال ينشئ عليو شرعا ملكية حملرزه إذا استوىف اإلحراز شرائطو اليت منها أن 

يكون واقعا بقصد التملك، فإذا مل يقع هبذا القصد كان وجوده كعدمو، ألنو مل يكتسب 
الوجود االعتباري يف نظر الشارع، فال يًتتب عليو حكمو، وىو ادللكية حملرزه، بل جيوز لغريه 

 . أخذه



4 
 

    وتسليم ادلبيع إىل ادلشًتي لكي يعترب تنفيذا صحيحا لعقد البيع، جيب فيو تسليم ادلبيع 
خاليا غري مشغول حبق لغري ادلشًتي، فلو سلم البائع الوعاء ادلبيع من كيس وحنوه مشغوال 

بأشيائو كان التسليم باطال، فال يًتتب عليو حكمو وىو انتقال ضمان ادلبيع إىل عهدة 
ادلشًتي، بل يبقى البائع ىو ادلسؤول الضامن ذلالك ادلبيع كأنو ال يزال يف يده حكما دون 

 .تسليم ، ألنو ىو الشاغل 

ىو العقد الذي ليس مشروعا بأصلو، : "    ومن مث يقول الفقهاء يف تعريف العقد الباطل
 "أي أنو وقع سلالفا لناحية جوىرية من النظام الشرعي فيو

 ما هي الناحية الجوهرية في التصرفات؟ 

    يقصد بالناحية اجلوىرية اليت توجب سلالفتها البطالن كل ناحية أو شريطة أساسية، سواء 
أكانت ذاتية أي متعلقة ببعض األوصاف ادلشروطة شرعا يف مقومات التصرف وأركانو، أو 

كانت شكلية زلضة، لكن خيتل التصرف باختالذلا،كتسجيل أو إشهاد أو كتابة، حبيث تعد 
تلك الصفات الشكلية يف نظر التشريع من شرائط تكوينها، كاإلشهاد يف عقد الزواج شرعا؛ 

أو عقود عينية يعترب فيها تسليم األعيان اليت يرد عليها العقد شريطة لتمامها، كالقرض 
والوديعة؛ فجميع تلك ادلقومات العقدية، وشرائطها األساسية إمنا تعرب دائما عن تلك 

النواحي األساسية يف نظر الشارع وربددىا، إما دبقتضى نصو الصريح، وإما بطريق االجتهاد 
 .يف فهم نصوصو والقياس عليها

شرائط االنعقاد، ألن كال منها يعرب عن ناحية من تلك :     وتسمى تلك الشرائط يف العقود
 .اليت إذا فقدت مل ينعقد العقد النواحي اجلوىرية،

    فعدم أىلية العاقد لصغره أو جنونو مثال يوجب بطالن العقد دلخالفتو ناحية جوىرية يف 
نظام التعاقد من النواحي الذاتية، وكذا عدم قابلية زلل العقد للتصرف الوارد عليو، كبيع ادلال 
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ادلوقوف، وكزواج الرجل دبن ال ربل لو من النساء، وعدم اإلشهاد يف عقد النكاح، وعدم 
 .التسجيل فيما يوجب القانون النعقاده التسجيل يف مقام رمسي 

 نظرية الفساد : ثانيا

 : معنى الفساد لغة واصطالحا- 1

: الفساد لغة-أ

: ىو تغري الشيء عن احلال السليمة، وخروجو عن االعتدال، فهو ضد الصالح، يقال   
 .فسد اللنب واللحم والفاكهة واذلواء إذا اعًتاه تغري أو عفونة حىت أصبح غري صاحل

   مث استعمل لغة يف صبيع األشياء واألمور اخلارجة عن نظام االستقامة كالبغي والظلم 
ريِف : والفتنة، وعليو قولو تعاىل : ، وقولو(41اآلية : سورة الروم ) ظَظهَظرَظ الْلفَظسَظادُد يفيِف الْلبَبَظرِّر وَظالْلبَظحْل

 دَظ ميِفنَظ الْلمُدصْلليِفحيِف   (.220اآلية : سورة البقرة ) وَظاللَّلوُد يَبَظعْللَظمُد الْلمُدفْلسيِف

   مث دلا أنشأت االجتهادات الفقهية واصطالحاهتا أطلق فقهاء احلنفية الفساد على معٌت 
تشريعي مدين جديد، فاستعملوه للداللة على حالة يعتربون فيها العقد سلتال يف بعض نواحيو 

الفرعية اختالال جيعلو يف مرتبة بني الصحة والبطالن، فال ىو بالباطل غري ادلنعقد، ألن 
سلالفتو لنظامو الشرعي ليست سلالفة يف ناحية جوىرية كما يف حالة البطالن، وال ىو 

بالصحيح التام االعتبار، ألن فيو إخالال بنظام التعاقد ولو أن ىذا اإلخالل يف ناحية فرعية 
 .غري جوىرية، ولفظ الفساد يشعر بذلك ألنو ينبئ دبعٌت التغري واالختالل يف شيء موجود

 :الفساد اصطالحا-ب

   ىو العقد ادلشروع بأصلو ال بوصفو، باعتبار أنو اختالل يف العقد ادلخالف لنظامو الشرعي 
 .يف ناحية فرعية متممة جيعلو مستحقا للفسخ
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 : منشأ الفساد في العقود واالختالف فيه- 2

   إن الفساد يف العقود حنفي ادلنشأ،  فإن االجتهاد احلنفي ىو الذي قرره وانفرد بو من بني 
سائر االجتهادات األخرى اليت ال ذبعل بني البطالن والصحة مرتبة ثالثة؛ حيث أن االجتهاد 

احلنفي حلظ أن صور ادلخالفات ليست يف درجة واحدة، بل منها سلالفات أساسية، ومنها 
فرعية،فال ينبغي أن تكون النتيجة واحدة يف احلالني، ألن قوة اجلزاء جيب أن تتناسب مع 

 .درجة ادلخالفة للنظام

 : سبب االختالف في مرتبة الفساد-3

   وأصل ذلك أهنم اختلفوا يف مقتضى النهي الشرعي عن التصرفات ذات الوجود االعتباري 
كالعقود؛ فذىبت بعض االجتهادات، وخاصة احلنبلي إىل أن مقتضى النهي ىو البطالن، 
ألنو ينايف مشروعية الفعل ادلنهي عنو مطلقا، دون سبييز بني النواحي اليت يتعلق هبا النهي؛ 

 .ولذلك قالوا إن النهي يقتضي فساد ادلنهي عنو، وىم يقصدون بالفساد البطالن

فَظإيِفنْل ملَظْل تَبَظفْلعَظلُدوا فَظأْلذَظنُدوا  :    وعلى ىذا حكموا ببطالن عقود الربا، للنهي القرآين بقولو تعاىل
َظرْلبٍب ميِفنَظ اللَّلويِف وَظرَظسُدوليِفويِف وَظإيِفنْل تَبُدبْلتُدمْل فَبَظلَظكُدمْل رُدءُدوسُد أَظمْلوَظاليِفكُدمْل الَظ تَظظْلليِفمُدونَظ وَظالَظ تُدظْللَظمُدونَظ  سورة البقرة، ) حبيِف

؛ وحكموا كذلك ببطالن العقد ادلقًتن بشرط شلنوع للنهي عنو يف السنة النبوية، (279اآلية 
 .وقد يبطلون الشرط دون العقد

   وذىب االجتهاد احلنفي إىل أن رلرد النهي عن الفعل ال يدل على عدم مشروعية أصلو 
 : حتما؛ بل قد ذبتمع مشروعية أصل الفعل مع النهي عنو، كما يظهر من التفصيل التايل

قد ينهى الشرع عن الفعل ألنو ليس دبشروع من أصلو؛ إذ يكون من ادلفاسد القبيحة يف -أ
ذاهتا كالزىن والقتل والغصب، ويف مثل ىذا يعترب الفعل ادلنهي عنو باطال زلضا ال يفيد 
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وعلى ىذا ال يثبت يف الزىن نسب وال مهر، وال يرث القاتل من قتيلو، . صاحبو شبرة أو منفعة
 .كما ال ميلك الغاصب ادلغصوب

   ومن ىذا القبيل النهي الوارد يف السنة النبوية عن بيع ادلالقيح وادلضامني، فإن الشرع مل 
يعتربىا زلال صاحلا للعقد، وكذا النهي عن بيع ادلالمسة وادلنابذة، ألنو مل يعرب  عن تراض 

وىذا ما . صحيح، فتكون ىذه العقود فاقدة بعض مقوماهتا من زلل أو ركن، فتعترب باطلة
 .يسمى بالنهي لذات الشيء

وقد بنهى الشارع عن الفعل ادلشروع األصل، فينصرف النهي إىل وصف يستقبحو -ب
الشارع فيو ويريد ذبريده عنو؛ ذلك ألن األصل دلا كان مشروعا مل يبق إال الوصف ىدفا 

وذلك كالنهي الشرعي عن الربا، فإن عقد الربا ىو بيع أو قرض فهو مشروع  . للنهي
 . األصل،  ولكن فيو وصفا زائدا يستقبحو الشارع ىو اشتمالو على فضل بال عوض

   وكذلك النهي عن اشًتاط بعض شروط خاصة يف عقد البيع واإلجارة، فإن عقدمها يف 
 .أصلو مشروع، ولكن الشرط ىو وصف غري مشروع

ال يفيد النهي بطالنو –أي مشروع  األصل –   فالعقد ادلنهي عنو إذا كان من ىذا القبيل 
كغري ادلشروع أصال، بل يعترب منعقدا انعقادا فاسدا، أي سلتال يف ناحية فرعية منو اختالال 

جيعلو غري مستحقا لإلبطال، فيستقر اعتباره ويثبت حكمو، وىذا ما يسمى بالنهي لغريه أو 
 .احلرام لغريه

وقد ينهى الشرع عن الفعل ادلشروع الذي ليس يف أصلو أو أوصافو الذاتية أية سلالفة -ج
لنظامو، وتكون علة النهي أمرا خارجيا زلضا، كالنهي القرآين عن البيع وقت آذان اجلمعة، 

ىو تام ادلقومات -من حيث ىو مدين–فهذا النهي ال يوجب بطالنا وال فساد، ألن البيع 
والشرائط الذاتية، وإمنا النهي دلعٌت خارجي ىو االلتهاء بالعقد عن العبادة الواجبة، فمقتضاه 
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فإن ذلك . رلرد احلرمة الدينية، كما لو اشتغل اإلنسان دببايعاتو عن صالة أخرى فات وقتها
 .زلرم ديانة، ولكنو ال يؤثر يف صحة عقوده اليت مارسها عوضا عن العبادة يف وقتها

   ومن ىذا القبيل النهي الوارد يف السنة النبوية عن خطبة اإلنسان على خطبة أخيو، وسومو 
فال يوجب ىذا النهي يف . على سوم أخيو، إال أن يأذن لو، وأمثال ذلك من صور النهي

النكاح والشراء الواقعني كذلك بطالنا أو فسادا من الوجهة ادلدنية القضائية، وإمنا يوجب 
 .كراىة دينية دلعٌت أخالقي خارج عن عناصر تكوين العقد

   واالجتهادان ادلالكي والشافعي، خالفا للحنبلي ، قد تابعا يف مواطن دون أخرى التمييز 
احلنفي بني هني مفسد دلاىية الفعل، وهني متعلق بأمر خارج عنها فال يفسدىا؛ لكنهما مل 
يضعا ضوابط تؤسس للمعنيني وتفرق بينهما خبالف ما قام بو احلنفية،  وبذلك يتضح ما 

تقدمت اإلشارة إليو أن العقد الفاسد يف نظر الفقهاء يعترب يف مرتبة بني البطالن والصحة، 
 . فال ىو بالباطل ادلعدوم االعتبار وال بالصحيح التام االعتبار

 التصرفات التي يفترق فيها الفساد عن البطالن - 4
   رأينا أن البطالن جيري يف صبيع أنواع  التصرفات من فعلية وقولية، عقدية كانت أو غري 

عقدية؛ أما الفساد فمجالو أضيق من ذلك، فإن التمييز بني البطالن والفساد ال يشمل صبيع 
الصحة والبطالن، فال فرق فيو بني فاسد : التصرفات، بل إن منها ما ليس لو إال مرتبتان

وباطل يف عدم االعتبار الشرعي، كما يف العبادات، من صالة وصيام وحج وإيتاء الزكاة، 
إما صحيحة مربئة لذمة ادلكلف، أو غري صحيحة فال يسقط هبا : فإهنا صبيعا تكون

 . الواجب، ويف ىذه احلال يقال إهنا فاسدة أو باطلة دبعٌت واحد
 ضابط ما تجري فيه نظرية الفساد وما ال تجري -5

   إن التمييز بني الفساد والبطالن ال جيري إال يف العقود ادلالية اليت تنشئ التزامات متقابلة، 
 .أو تنقل ادللكية



9 
 

   فيدخل يف ىذا الضابط عقود البيع واإلجارة والرىن واحلوالة والصلح عن ادلال وادلخارجة 
والقسمة والشركة وادلزارعة وأمثاذلا، ألهنا تنشئ التزامات متقابلة، ويدخل أيضا عقد القرض 

فكل ذلك شلا يتميز فساده عن بطالنو، يعترب مع  الفساد .واذلبة، ألهنما ينقالن ادللكية
 .منعقدا

 :    وخيرج عن ىذا الضابط صبيع التصرفات األخرى التالية
 .التصرفات الفعلية مطلقا*
التصرفات القولية اليت ليست من قبيل العقود، بل من تصرف اإلرادة ادلنفردة كالطالق *

 . واإلعتاق، والوقف واإلبراء والكفالة وكذلك اإلقرار
العقود غري ادلالية كالزواج والوكالة والوصاية والتحكيم، فإن الوكالة والوصاية والتحكيم عقود *

 .تفويض
العقود ادلالية اليت ال تنشئ التزامات متقابلة وال تنقل ادللكية كاإليداع واإلعارة؛ حىت أن *

 .الفقهاء ال يصورون الفساد يف اإلعارة إال عندما تكون لقاء عوض فتأخذ حكم اإلجارة
   فكل ىذه األنواع من التصرفات اليت زبرج عن ذلك الضابط ال يعترب ذلا إال مرتبتا وجود 
وعدم أو صحة وبطالن، وليس ذلا بينهما مرتبة ثالثة ىي الفساد، بل إن فسادىا وبطالهنا 

. دبعٌت واحد يف الداللة على عدم وجودىا االعتباري يف نظر الشرع
 


