
  من حیث الجملة العقود أقسام
  

 ھ، وعدم اإقرار الشرع لھھا النظر إلى منللعقود أقسام متعددة باعتبارات مختلفة،   
  .وغایاتھاا ھالنظر إلى أغراضو

  :ا لھ يالشرع الوصفبحسب العقود 
  :ا وعدمھ إلى الشرع لھاعتبار إقرار د بونقسم العقت  
، كأحقیة البائع للثمن ثاراآل اعلیھ ترتبتف ا،وشروطھ اأركانھت فواست ةصحیح -  

  .والمشتري للسلعة
  .ة، حینما تكون بخالف ذلكغیر صحیح -  
كالبیع  في العقود الناقلة للملكیةھذا  ؛باطل وفاسد: إلى  صحیحالغیر قسمت  الحنفیةو  

  .والشركةوالھبة  كراءوال
 التزام الوالعقود المالیة التي  ،أما العقود غیر المالیة كالوكالة والزواج على األصح  
، الطالق والوقف واإلقرارنفردة كباإلرادة الم، والتصرفات ودیعةكاإلعارة والھما فیھا من

  .، مثلما فعل الجمھور مع سائر العقودالعبادات، فھذه ال فرق فیھا بین الفاسد والباطلكذا و
 ؟ كبیوعفساد المنھي عنھ ھل النھي یقتضي :  ة أصولیةھما ھو القاعدمنشأ الخالف بین  

  .بیعتین في بیعة أو في تفسیرھا ؟ كالنھي عنغرر، ال
بیع الخمر والسمك في ك ،ھالعقد فیقتضي بطالن ركاننھي الراجع ألالن بیالحنفیة  فرق  

 ، أوالعقد، كبیعتین في بیعة دونوصف مالزم لھ، فیبطل الوصف ما یرجع إلى الماء، وبین 
  .غیر مالزم لھ كالبیع وقت النداء لصالة الجمعة

 ،، أو ما لم یشرع بأصلھ وال بوصفھھو ما اختل ركنھ لعقد الباطلا: وبعبارة وجیزة   
ً بأصلھ دون وصفھو   .العقد الفاسد ھو ما كان مشروعا

  : اھالنظر إلى أغراضبالعقود 
  : إلى وغایاتھاا ھالنظر إلى أغراضبد ونقسم العقت  

ً عینسواء كان  ،تملیكالقصد بذل فیھا شيء مقابل آخر ھي ما ی:  التملیكات -1 ؛ أو منفعة ا
 عوض غیربو ،بیعكال بعوض للعین تملیك: وبعوض ودونھ؛ وعلیھ تصبح القسمة أربع 

  .)اإلعارة( عاریةكال عوضغیربو والكراء؛ اإلجارةك بعوض للمنفعة تملیكوالوقف؛ و الھبةك
  .ھیقصد بھا إسقاط حق من الحقوق، سواء ببدل أم دون ھي ما:  اإلسقاطات - 2

ن مال، والعفو عن القصاص، دوفھو اإلسقاط المحض، كالطالق  األولفإن كان   
  .واإلبراء عن الدین، والتنازل عن حق الشفعة

  .مال، والعفو عن القصاص بالدیةب خلع، فھو إسقاط المعاوضة، كالالثانيوإن كان   
، لشخص ید غیره في العمل، كالوكالةإطالق ا فاألولى:  التقییداتا ویقابلھ اإلطالقات - 3

  .؛ وفي الثانیة المنعللصغیر الممیز بالتجارةو ،واإلذن للمحجور علیھ بالتصرف
  .الكفالة والرھن، كضمان الدیون ألصحابھاال تراد لذاتھا، وإنما لھي التي :  التوثیقات - 4
المزارعة والشركات  أنواعالمشاركة في العمل والربح، كھي التي یقصد بھا :  االشتراك - 5
 ).تعھد األشجار بالسقي(والمساقاة ) تعھد األرض بالعنایة(
 


