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 المحاضرة الثالثة في مقياس التقنين الفقهي

 السنة األولى ماستر الفقو المقارن وأصولو

 السداسي الثاني
 

األسباب العامة للفساد 

سلالفة العقد لنظامو : إف حاالت الفساد كما يفهم من تعريفو، ترجع إىل سبب عاـ ىو   
 وىذه ،وىذا السبب يتجلى يف صور سلتلفة من العقود؛ الشرعي يف ناحية فرعية متممة

الصور للمخالفة ادلوجبة للفساد منها مالو تأثري مفسد عاـ يف العقود اليت يعًتيها الفساد، 
: ومن مث تنقسم أسباب الفساد إىل نوعني .ومنها ما خيتص ببعض ىذه العقود دوف بعض

. عامة وخاصة

اجلهالة والغرر واإلكراه، على رأي من يرى : وتلك األسباب العامة للفساد ال تعدو ثالثة   
اإلكراه موجبا لفساد العقد ال لتوقفو 

 : الجهالة: أوال

 وىي اليت تفضي ،اجلهالة ادلفسدة للعقود يف االجتهاد احلنفي إمنا يراد هبا اجلهالة الفاحشة   
إىل نزاع مشكل، والنزاع ادلشكل ىو الذي يتعذر حسمو لتساوي حجة الطرفني فيو استنادا 

 .إىل تلك اجلهالة

 فالبائع قد يريد إعطاء الرديئة ؛وذلك كما لو باع إنساف شاة غري معينة من قطيع غنم   
  .حبجة عدـ التعيني، وادلشًتي كذلك يريد اجليدة حبجة عدـ التعيني أيضا
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وال ،   وكذا لو تعاقدا إجارة بأجرة رلهولة، أو مزارعة دوف بياف حصة كل منهما من احلاصل
. يوجد عرؼ يف مكاف العقد لريجع إليو

.    وكذا لو عقد أشخاص شركة دوف بياف كيفية تقسيم الربح بينهم

.    فكل ذلك وأمثالو من صور اجلهالة مفسد للعقد

 كما لو باع اإلنساف كل ما يف ؛   أما اجلهالة اليت ال تؤدي إىل نزاع مشكل فال تضر بالعقد
 فيصح العقد ألف ادلبيع، وإف كاف رلهوال، ىو معني ،صندوقو أو يف بيتو دوف معرفة ما فيو

وىذا التعيني حجة صاحلة إللزاـ .  وىو الصندوؽ أو البيت،بالذات حبد حاصر لو متفق عليو
 ، فإنو إذا ظهر أكثر شلا يظن البائع فحجة ادلشًتي عليو راجحة،كال ادلتبايعني وحسم النزاع

. وإذا ظهر أقل شلا يظن ادلشًتي فحجة البائع عليو راجحة
وعلى ىذا جوز االجتهاد احلنفي أيضا اشًتاط خيار التعيني يف عقود ادلعاوضة، كما لو    

بيع أحد أشياء معينة على أف يكوف ألحد ادلتعاقدين من بائع أو مشًت حق تعيني الواحد 
.. الذي ينصرؼ إليو البيع

وقد أقر االجتهاد احلنفي اشًتاط خيار التعيني ىذا قياسا على خيار الشرط حلاجة ادلتعاقد    
ال يضر ما فيو من جهالة ادلبيع عند العقد، ألهنا غري : وقالوا   .إىل الًتوي وادلشورة فيهما

مفضية إىل نزاع مشكل، فإف تفويض التعيني إىل أحد ادلتعاقدين قد فتح طريق إزالة ىذه 
 وىذا صاحل حلسم النزاع قضاء ،اجلهالة ، وجعل إرادة ادلفوض يف التعيني ملزمة لآلخر برضاه

. دوف ذباوز على إرادة أحد العاقدين

:  الجهات التي تتعلق بها الجهالة المفسدة
:  ىذا وإف اجلهالة ادلفسدة للعقد إمنا ترجع غالبا إىل أربع جهات   
وذلك كجهالة ادلبيع يف عقد البيع أو ادلػأجور يف : (زلل العقد)اجلهالة يف ادلعقود عليو -1

. اإلجارة، أو ادلصاحل عنو يف الصلح، أو ادلوىوب يف اذلبة ، وىكذا
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وذلك كجهالة الثمن يف عقد البيع ، وجهالة : جهالة العوض يف عقود ادلعاوضات ادلالية-2
. البدؿ ادلصاحل عليو يف عقد الصلح

وذلك كجهالة ادلدة ادلتعاقد عليها يف عقد : جهالة اآلجاؿ يف كل ما جيري فيو أجل ملـز-3
اإلجارة، وجهالة موعد استحقاؽ الثمن ادلؤجل يف عقد البيع، أو موعد استحقاؽ البدؿ 

. ادلؤجل يف عقد الصلح
أما األجل غري ادللـز فال تضر جهالتو كمدة استمرار عقد الشركة فإف الشركة عقد غري    

 فال حاجة إىل معرفة ، فلو حدد ذلا أجل جاز للشريك فسخها قبلو؛الـز يف االجتهاد احلنفي
. أجلها سلفا، بل تستمر حىت يوجد ما ينهيها من فسخ قصدي أو موت

وذلك كما لو اشًتط البائع على ادلشًتي تقدمي : جهالة وسائل التوثيق ادلشروطة يف العقد-4
. فيجب أف يكوف الكفيل والرىن معينني، وإال فسد البيع. كفيل أو رىن بالثمن ادلؤجل

 الغرر: ثانيا
  .   الغرر ىو يف اللغة دبعٌت التغرير، أي اإليهاـ والتوريط

 ومسي كذلك ألف ،وادلراد بو عند الفقهاء أف يعتمد التعاقد على أمر موىـو غري موثوؽ   
وأصلو ما ثبت يف السنة أف النيب عليو الصالة  .ظاىره يغر العاقد ويورطو يف نتيجة موىومة

  ."قد هنى عن بيع الغرر"والسالـ 

:  واالجتهاد احلنفي دييز يف ىذا الصدد أنواعا من الغرر   

وىذا يوجب بطالف العقد، وذلك كبيع احلمل يف بطن .  غرر يف أصل ادلعقود عليو:األول
وكبيع ضربة القانص والغائص، ، أمو،فإنو باطل الحتماؿ أف يكوف انتفاخا، أو أف يولد ميتا

أي ما سيخرجو الصياد يف شبكتو من السمك ، والغائص يف غوصتو من الدرر، فال ينعقد 
 ولذا كانت ادلباحات ال جيوز  بيعها قبل ،البيع يف شيء من ذلك الغرر، فإنو أشبو بالقمار

. إحرازىا
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وىذا يوجب فساد العقد، . غرر يف األوصاؼ وادلقادير وحنوىا من النواحي الفرعية: والثاني
. وىو ادلقصود ىنا

. وأكثر ما يذكر الفقهاء الفساد للغرر يف البيوع والشركات   

 لو باع شخص بقرة وقاؿ أهنا ربلب كذا رطال، فالبيع فاسد للغرر، إذ ديكن :ففي البيوع*
 وىذا خبالؼ ما لو باعها على أهنا حلوب أو غزيرة اللنب، ؛أف ال ربلب ىذا ادلقدار سباما

 فإذا تبني أهنا ليس ذلا لنب تسمى بو حلوبا أو غري غزيرة اللنب يف ؛فهذا وصف ال غرر فيو
وكذا لو باع شاة على أهنا . العرؼ، حيق للمشًتي الفسخ خبيار فوات الوصف ادلشروط

. حامل، أو حامل ذكرا، فالبيع فاسد للغرر

 لو اشًتط ادلتعاقداف يف عقد الشركة أف يكوف ألحدمها مقدار زلدد من :وفي الشركات*
الدنانري أو الدراىم من الربح فإف ذلك غرر، الحتماؿ أف ال تربح الشركة سوى ىذا القدر أو 

 فيشًتط لصحة الشركة أف يكوف الربح موزعا بني الشركاء ؛أقل أو ال تربح أصال أو زبسر
حصصا شائعة نسبية، كالنصف أو الربع، أو كذا يف ادلائة، فإذا شرط ألحدىم مقدار 

. مقطوع فسدت الشركة

 إذا اشًتط كذلك ألحد الطرفني قدر معني مقطوع من زلصوؿ :وفي المزارعة والمساقاة*
األرض أو شبر الشجر فسدت ادلزارعة للغرر، فيجب لصحة العقد أف تكوف احلصص من 

. احلاصل شائعة نسبية

اإلكراه : ثالثا
   وأما اإلكراه فقد اختلف الرأي يف االجتهاد احلنفي حوؿ أثره يف العقود إذا عقدت 

ىل يفسدىا إفسادا، أو جيعلها موقوفة؟ : باإلكراه
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   فذىب اإلماـ أبو حنيفة إىل أف إكراه يفسد العقد إفسادا، وتًتتب عليو سائر أحكاـ 
 حىت أنو لو كاف اإلكراه يف بيع أو ىبة مثال تنتقل فيو ملكية ادلبيع أو ادلوىوب ،العقد الفاسد

. إذا مت تنفيذ العقد بالتسليم، وفقا لؤلحكاـ العامة يف العقد الفاسد
   وذىب زفري بن اذلذيل من كبار أصحاب أيب حنيفة إىل أف العقد مع اإلكراه صحيح 

موقوؼ ال فاسد، فال يفيد حكمو بالتنفيذ، بدليل أنو يقبل اإلجازة بعد زواؿ اإلكراه باتفاؽ 
. وىذا من دالئل التوقف ال الفساد. اآلراء 

"  من اجمللة يشعر ظاىرىا بأهنا قد اختارت رأي زفر، إذ صرحت بأف 1006   وأف ادلادة 
ولكن إذا أجازىا العاقد ادلستكره بعد زواؿ اإلكراه عنو  العقود الواقعة باإلكراه غري معتربة،

ألف العقد ادلوقوؼ ىو الذي ال يفيد حكمو قبل اإلجازة، وال ينتقل فيو ادللكية إذا  ،"تعترب
أما أبو حنيفة فيقوؿ بانتقاؿ ادللكية يف العقد ادلعقود باإلكراه .كاف ناقال ذلا ولو مت تنفيذه 

. إذا مت تنفيذه ككل عقد فاسد، وإمنا للمستكره حق الفسخ 

 ويليها يف العمـو الشرط ؛ للفساد يف االجتهاد احلنفيالثالثة    ىذه ىي األسباب العامة 
ادلفسد، وىو الشرط التقييدي ادلمنوع ، فإف الشرط ادلفسد يفسد صبيع  عقود ادلعاوضات 

والصلح والقسمة وادلخارجة، وكذا عقود الشركة وادلزارعة كالبيع واالستصناع واإلجارة 
. وادلساقاة

   وأما األسباب اخلاصة فريجع يف معرفتها إىل شرائط الصحة يف كل عقد على حدة من 
. كتب الفقو

. فالشيوع مثال يفسد الرىن، وال يفسد البيع   

. واالشًتاط ادلمنوع، ادلسمى بالشرط ادلفسد، يفسد عقود ادلعاوضات وال يفسد اذلبة    
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والتوقيت يفسد البيع، وعدـ التوقيت يفسد اإلجارة، وعدـ التقابض يف رللس العقد    
يفسد عقد الصرؼ إىل غري ذلك شلا يرجع يف معرفتو إىل شرائط الصحة يف كل عقد على 

 .حدة

 نتيجة الفساد 

 وىذا االنعقاد يستوجب أثرا لو، ؛   إف العقد الفاسد يعترب منعقدا رغم أنو مستحقا للفسخ
أف : باعتبار أف العقد الذي ال يًتتب عليو أثره أصال ىو الباطل؛ ونتيجتو عند احلنفية ىي

.  كما يف حالة البطالف،يصبح العقد مستحقا للفسخ بإرادة كل من الطرفني وبإرادة القاضي
ضباية لنظاـ التعاقد الذي ىو من النظاـ العاـ؛ طادلا أف  العقد الفاسد فقد قوتو اإللزامية، 

: فيًتتب احلكم نتيجة لالنعقاد، واستحقاؽ الفسخ نتيجة للفساد، حبسب التفصيل اآليت

:  ترتيب الحكم على العقد الفاسد: أوال

   فأما ترتيب احلكم على العقد الفاسد دبقتضى انعقاده فإنو ال يثبت دبجرد العقد، كما يف 
العقد الصحيح؛ بل يتأخر حىت تنفيذ العقد الفاسد، فإذا كاف بيعا فاسدا مثال ال ديلك 

ادلشًتي ادلبيع بتماـ اإلجياب والقبوؿ كما يف البيع الصحيح، بل مىت تسلمو فعندئذ ديلكو 
 وكذا اذلبة الفاسدة بالنسبة المتالؾ ادلوىوب، والصلح الفاسد بالنسبة ؛وينفذ تصرفو فيو

المتالؾ البدؿ، والقسمة الفاسدة بالنسبة المتالؾ األقساـ، وىلم جرا؛ ويف اإلجارة الفاسدة 
. يثبت حكمها وتلـز األجرة باستيفاء ادلنفعة فعال ال جبرد العقد

   غري أف ىذا احلكم الذي يثبت يف العقد الفاسد عند تنفيذه ال تثبت يف احلقوؽ ادلتقابلة 
. حبدودىا اليت حددىا العقد، ألف احلدود االتفاقية يف العقد قد فسدت بفساده

وعلى ىذا قرروا يف البيع الفاسد أنو إذا مت تنفيذه بالتسليم حىت انتقلت إىل ادلشًتي ملكية    
 والقيمة ىي سعر السوؽ ال شبنو االتفاقي ادلسمى يف ،ادلبيع وجبت عليو قيمتو يـو القبض

. العقد
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   ويف اإلجارة الفاسدة يستحق ادلؤجر بتنفيذىا أجر ادلثل كقيمة للمنافع ادلستوفاة، ال األجر 
ويف الشركة الفاسدة إذا كانت شركة األمواؿ، فالربح احلاصل فيها يستحقو . ادلسمى يف العقد

 وإذا كاف رأس ؛الشركاء بنسبة حصصهم يف رأس ادلاؿ، ال حبسب اتفاقهم يف عقد الشركة
ادلاؿ من أحد الطرفني، كما يف شركة ادلضاربة إذا فسدت، فالربح لرب ادلاؿ، وللمضارب 

.  أجر مثل عملو، على أف ال يتجاوز ادلقدار ادلشروط لو يف العقد
. في عقد الرىن ال فرق بين صحيح وفاسد: مالحظة

تستوي يف نظر فقهائنا نتيجة الفساد والصحة يف عقد الرىن؛ فقد صرحوا بأف الرىن    
أحكاـ الرىن الصحيح، من حق - بالنسبة إىل االستدانة اليت سبت بسببو- الفاسد تثبت فيو

احتباس ادلرىوف، واالمتياز يف استيفاء الدين منو، ولو أف الراىن ادلستدين فسخ الرىن 
ويكوف ادلرىوف يف حالة الفساد مضمونا على ادلرهتن الدائن دبا يعادؿ الدين . دبقتضى الفساد

كما يف الرىن الصحيح سباما، وذلك على الراجح من اآلراء ادلذىيية؛ وذلك ألف الراىن 
فإذا فسخ الراىن الرىن فعليو . ادلدين مل يتوصل إىل االستدانة إال على أساس التوثيق بالرىن

إعادة الدين قبل استعادة ادلرىوف، وإف حق احتباس ماؿ الغري الستيفاء احلق منو قد يثبت 
. شرعا يف حاالت كثرية، دوف رىن عقدي

: استحقاق الفسخ وموانعو: ثانيا
:    وأما استحقاؽ الفسخ دبقتضى الفساد فهو مقيد بشريطتني

فيمتنع فسخ البيع الفاسد إذا ىلك .بقاء ادلعقود عليو على حالو بعد تنفيذ العقد: األولى
ادلبيع عند ادلشًتي أو استهلكو أو غري شكلو تغيريا يتبدؿ بو امسو، كما لو كاف قمحا 

وكذا إذا أحدث فيو زيادة كما لو كاف ادلبيع دارا فعمرىا، أو ، فطحنو، أو كاف دقيقا فخبزه
. أرضا فغرس فيها شجرا، أو كاف ثوبا فصبغو

وامتناع الفسخ يف صبيع ىذه األحواؿ وأمثاذلا يًتتب عليو أف تستقر ادللكية أو احلكم       
 .الذي ثبت بتنفيذ العقد الفاسد

أف ال يؤدي فسخ العقد الفاسد إىل إبطاؿ حقوؽ قد اكتسبها غري ادلتعاقدين يف : الثانية
ادلعقود عليو، وإال كاف احلق الناشئ للغري مانعا شرعيا من فسخ العقد السابق دبقتضى 

 .الفساد
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وعلى ىذا لو تسلم ادلشًتي ادلبيع يف بيع فاسد حىت اعترب مالكا لو بالقبض،  مث باعو أو   
 واستقر احلكم الذي ،أو وقفو امتنع فسخ البيع األوؿ الفاسد وىبو أو رىنو بعقد صحيح

. ثبت بتنفيذه
وغاية الفقهاء من منع الفسخ رغم الفساد عند توافر ىاتني الشريطتني إمنا ىي احلرص على   

. استقرار التعامل، وصيانة احلقوؽ ادلكتسبة

لمن تكون سلطة الفسخ في العقد الفاسد؟ 
  وسلطة الفسخ تثبت لكل من العاقدين، شريطة أف يكوف دبحضر اآلخر مهما كاف سبب 

. الفساد يف نظر أيب حنيفة، وكذا للقاضي ىذه السلطة
  لكن ذىب صاحبو اإلماـ زلمد إىل أف الفساد إذا كاف ناشئا عن شرط مفسد مشروط 
دلصلحة أحد الطرفني على اآلخر فحق الفسخ ينحصر بالطرؼ الذي كاف الشرط ادلفسد 

مشروطا دلصلحتو، ألنو ىو القادر على تصحيح العقد حبذؼ الشرط، فلو ساغ لآلخر 
 .الفسخ ألبطل حقو يف التصحيح وتثبيت العقد


