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 االختالالت يف العقود املالية وطرق تصحيحها
 محود بن مسلط املرزوقي

 دكتوراه يف الفقه املقارن من املعهد العالي جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
 h3a33@hotmail.com  :الربيد اإللكرتوني

 امللخص
وما  العقود؟أهداف البحث: يأتي البحث إجابة عن قضايا مهمة نحو: ما هو تعريف االختالل يف 

بتفريق   المراد  وما  العقد؟  يف  االختالل  تصحيح  آلية  وما  ضوابطه؟  وما  أنواعه؟  وما  معياره؟ 

البحث: اتبعت    جومنه  دوره.الصفقة؟ وما أثره يف التصحيح؟ وما المراد بتحول العقد؟ وما هو  

الشرعية   يف النصوص  قراءة  على  القائم  المقارن  االستقرائي  التحليلي  المنهج  البحث:  هذا 

بينها. والمقارنة  وتحليلها  العقود،  يف  االختالالت  يف  الفقهاء  أقوال  وإلى  من   ودراستها،  وكان 

أن الشريعة اإلسالمية قادرة على مواكبة المتغيرات التي يمكن االستفادة منها يف  :  نتائج البحث

والحكم بموجبها استنادا ألصولها الموجودة يف   الترجيح،واالستناد عليها يف    الشرعية،األحكام  

المتغيرة    الشريعة، المعطيات  مع  الكلية، السيما  وأصوله  العامة  قواعده  مع  يتوافق  بما  وذلك 

الجور  العقود التي ال يتحقق فيها العدل تتجلى فيها صور الظلم و ن وأ الناس. والمستمرة يف حياة 

وهو من الحقوق التي كفلتها الشريعة فشرعت أحكام وأقرت  تقره،الذي ال تأتي به الشريعة وال 

من   العقد  لتوازن  البحث   نوم  االختالل.حماية  من  مزيدا  الموضوع  إعطاء  البحث:  توصيات 

من  العقود  لحفظ  المالية؛  األسواق  يف  المستجدة  المصرفية  المنتجات  لكثرة  واالستقراء؛ 

دراسة البدائل المصرفية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية؛ ،  االختالالت وحمايتها من التقلبات

 للمحافظة على العقود من االختالل السيما التمويالت طويلة األجل؛ ألنها مظنة المخاطرة..

 التحول. -الصفقة-المالية- العقود-الكلمات المفتاحية: االختالل
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Imbalances between Financial Contracts and Ways of 

Correction 

By: Hemoud Bin Meslat Al- Marzouki 

PhD. in Comparative Jurisprudence 

An Independent Researcher 

Email: h3a33@hotmail.com 

Abstract 

This research highlights the common imbalances between 

financial contracts and how to right them. The research tries to answer 

some crucial questions such as; what is meant by imbalances between 

financial contracts? What are the criteria of these imbalances? What 

types of imbalances are there? What are the restrictions of those 

imbalances? What kind of mechanism can be employed to right such 

imbalances? What is meant by breaking up the deal? How does it 

influence the process of correction? What is meant by shifting the 

contract? And what role does it have? The research applies the 

comparative  ،inductive and analytical approach which is based on 

reading and studying the legal texts  ،statements of the jurists 

concerning imbalances between financial contracts as well as 

analyzing and comparing them. The research concludes that the 

Islamic jurisprudence keeps up with the changes that could be utilized 

by the legal provisions ،considering it in instances of preponderance  ،

making decisions on ad hoc basis as well as relying on the general 

principles of Sharia  ،with special regard to the continuous changing 

data about people's lives. In addition  ،in unfair contracts  ،one can 

easily discern apparent forms of oppression and injustice which are 

not identifiable or approved by the Islamic Sharia. It is a guaranteed 

right by the Sharia to issue rulings and protect contracts from any 

imbalance. The research has also recommended that more research 

work should be carried out on this topic due to the growing banking 

products of the financial markets so that contracts can be protected 

from imbalances or shifts. Moreover  ،banking alternatives- 

compatible with Islamic sharia- should be utilized to protect contracts 

from any imbalance; especially long-term funds for being risky.  

Key words: imbalance ،contracts ،financial ،deal ،shift.   
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 ةــــــاملقدم

الحمدد   ر  العدالمين والصددددالة والسددددالم على خداتم األنبيداء والمرسددددلين وعلى آلده 

 وصحبه أجمعين ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين                                    

 أما بعد         

  فإن الشدددريعة اإلسدددالمية لدددرعت العقود وسدددائل لغاياتها ومقاصددددها من أجل تحقيق 

ڑ }  مصددددالح العبداد، وجعدل ق وامهدا الوفداء امتثداال لقول البداري جلدت قددرتده ژ ژ 

المعداوضددددات -ووسدددديلتده يف العقود،  وأسدددداسددددهدا العددل الدذي ترتكز عليده.{ک ڑ

 .ًوانتهاء  ًهو التوازن يف الحقوق والواجبات بين المتعاقدين ابتداء-والمشاركات

تدعددالدى    ٱ ٻ ٻ }  تدعددالدىوقددال  .{چ چ چ ڇ ڇ }  قددال 

 .{ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ
إن العدل يف المعامالت هو قوام العالمين، ال تصدلح  "¬:  قال لدي  اإلسدالم ابن تيمية

الدنيا واآلخرة إال به، وإن عامة ما نهى عنه الكتا  والسنة من المعامالت يعود إلى تحقيق العدل 

          ."والنهي عن الظلم دقه وجله

فالعدل هو مقصدددد الشدددريعة األول، وذلك أن الشدددريعة نهت عن كثير من العقود التي ال 

تتحقق فيهدا المعدادلة والتوازن يف العقدد، ففي عقود المعداوضددددات مثال يتجلى العددل الذي أمرت 

 به الشريعة يف تحقيق التوازن بين المتعاقدين. 

 

 (.1ورة المائدة اآلية رقم )س 

 (.90) رقم  اآلية  النحل سورة 

 (.25سورة الحديد اآلية رقم ) 

 . (211 ص:) الشرعية السياسة 
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تزامات التعاقدية، بحيث يسدعى كل العقد ينشدأ بين المتعاقدين على أسداس التوازن يف االل

متعاقد إلى بذل ما يطلب منه يف مقابل حصوله على مقصوده فهو التزام مقابل التزام. والعقود لها 

واألحكام  "ومقصددددها الرئيو هو تبادل االلتزامات بين المتعاقدين، قال الشددداطبي:  مقاصدددد،

ي معانيها وهي المصدالح التي الشدرعية ليسدت مقصدودة ألنفسدها، وإنما قصدد بها أمور أخر  ه

فكل من العاقدين يطلب من "وبين ذلك لددي  اإلسددالم ابن تيمية فقال: ."لددرعت من أجلها

والقبوض هي المسدددد ولدة المقصددددودة   اآلخر تسددددليم مدا عقدد عليده فدالعقود موجبدة للقبوض، 

 ."المطلوبة، ولهذا العقود تتم بالتقابض من الطرفين

مدا يخدل بتوازنده ويحرفده عن وقدد يعرض للعقدد مدا يخد  فدإذا طرأ على العقدد  ل بتوازنده، 

العقدد أو تنفيدذ   مقصددددوده والغدايدة التي لددددرع من أجلهدا وفقدد العقدد توازنده، وال يمكن ابتدداء 

االلتزامات المتفق عليها إال بتحمل ضدرر زائد يلحق بالدائن أو المدين أو ييرهما ممن له عالقة  

يعود للعقد توازنه، أو فسد  العقد منعا للضدرر واإلضدرار. وأصدله بالعقد، فال بد من رفع الضدرر ل

   ."ال ضرر وال ضرار":  قوله 
 

 

 . (3/120) الموافقات 

 (. 30/264مجموع الفتاو  ) 

  ورواه ،  ( 2362)  برقم   (1/736)  بجاره  يضر  ما  حقه  يف  بنى  من  يف  با   األحكام  كتا   يف  ماجه  ابن  أخرجه  

 يف  الدارقطني  ورواه  ،(20947)   برقم   ( 10/133)  القسمة  يحتمل   ماال  با   القاضي  آدا   كتا   يف  البيهقي

 والمخاضرة  المحاقلة  عن  النهي  با   البيع  كتا   يف  الحاكم  ورواه،  (4539برقم)  (5/407األقضية)  كتا 

، (31)  برقم   (2/745)  المرافق   يف  القضاء  با   األقضية  كتا   يف   مالك  ورواه ،  (2305)  برقم   (2/58)  والمنابذة

:  طاألرناؤوتعليق    مسند عبد ا  بن عباس عن النبي  ( يف  2867)  ( برقم 5/327)  مسنده   يف   أحمد  اإلمام  ورواه 

ولهذا الحديث طرق كثيرة قد جاوزت العشر، وهي وإن كانت ضعيفة مفرداتها، فإن كثيرًا  "، قال األلباين: حسن

.  "منها لم يشتد ضعفها، فإذا ضم بعضها إلى بعض تقّو  بها الحديث وارتقى إلى درجة الصحة إن لاء ا  تعالى

 (. 3/413الغليل )إرواء 
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 خطة البحث:
 التمهيد وفيه مطلبان: 

 المطلب األول: تعريف االختالل يف العقود لغة واصطالحا. 

 . : معيار االختالل يف العقودالمطلب الثاين

   العقود.: أنواع االختالل يف ولاأل بحثالم

 ضوابط االختالل الم ثر يف العقود.  المبحث الثاين: 

 وفيه ثالثة مطالب:. االختالل يف العقد : تصحيحبحث الثالثالم

 الصفقة.المطلب األول: تعريف تفريق 

 الثاين: مذاهب الفقهاء يف حكم تفريق الصفقة.  طلبالم

 الثالث: بيان وجه حماية تفريق الصفقة للعقود من االختالل. طلبالم

 وفيه ثالثة مطالب: . التحول يف العقود: المبحث الرابع

 . المطلب األول: تعريف التحول يف العقود

 المطلب الثاين: مذاهب الفقهاء يف اعتبار التحول يف العقود.

 االختالل.للعقود من  "تحول العقد "المطلب الثالث: بيان وجه حماية 

 الخاتمة.

                         الفهارس.
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 التمهيد

 ختالل يف العقود ومعياره. التعريف ا

 وفيه مطلبان:    

 لغة واصطالحا:  العقوداملطلب األول: تعريف االختالل يف 

والخلدل يف األمر والحر  كدالوهن والفسدددداد. وأمر مختدل: واهن. وأخدل   االختالل لغدة:

واختلَّ فعل: خماسدي الزم متعد والخلل اضدطرا  الشديء وعدم انتظامه.بالشديء: أجحف.

، مصدر ا ْخت الٌَل. ، َيْختَلُّ  بحرف. ا ْختَلَّ

 واالختالل اصطالحا: قد ذكر بعض المعاصرين تعريفات عديدة لالختالل يف التوازن منها: 

 ."االختالل الظاهر بين الحقوق وااللتزامات"التعريف األول:  

 مناقشة التعريف:

ومع ذلدك فال ،  فعرف االختالل بدأنده االختالل الظداهر وهدذا دور،  )االختالل الظداهر(: فيده دور

 .بالعقددائما مضرا   يكون االختالل

هو الحدالدة التي أدت أن يتمتع أحدد المتعداقددين بمركز اقتصددددادي متفوق، وهدذا  "التعريف الثداين: 

 ."التفوق أتاح له إرادة متغلبة يمكنها أن تضع لروطا ال تقبل لها تعديال وال تحويرا

  مناقشة التعريف:
 

 ( مادة ]خلل[. 11/215سان العر ، البن منظور )ل 

 ( مادة ]خ ل ل[. 1/180المصباح المنير ) 

 (.1/2724أبو العزم ) يلعبد الغن(، معجم المغني، 1/253ينظر: المعجم الوسيط ) 

الحقوق  ا   كلية  يف  دكتوراه  رسالة  العقد،  نشأة  عند  العقدي  عسالي  لتوازن  لعرعارة  الجزائر،  بجامعة 

 (. 186)ص:

 (. 77-76عقود اإلذعان يف التشريع المصري، لعبد المنعم فرج الصدة )ص:  
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تددأثير على   متفوق(: ليو للمراكز  إلى    العقددد)مركز اقتصددددداد  وليو توحيددد    ،ظلمإال إذا أدت 

 وقدر التفاوت بين عباده.، بل ا  قسم وأعطى، المراكز بمقدور لنا

وإن بدا فيها ما   العقود،)تعديال وتحويرا(: ليسدت كل الشدروط م دية بالضدرورة إلى االختالل يف 

 ختالل.يمكن أن يظن أنه يسبب اال

هو نوع من اإلكراه االقتصدددادي الذي ال يمو المتعاقد إال يف نطاق المال وال "التعريف الثالث: 

 ."أثر له يف صحة الرضا مع تقارٍ  بين مركزي التعاقد

  مناقشة التعريف:

فاالقتصدددار عليه قصدددور يف   العقود،)اإلكراه االقتصدددادي(: هو سدددبب من أسدددبا  االختالل يف  

 التعريف.

هو الحدالدة التي تكون فيهدا التزامدات أحدد المتعداقددين ال تتعدادل مطلقد  مع مدا  "التعريف الرابع:  

 ."خرحصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد، أو ال تتعادل مطلق  مع المتعاقد اآل

 مناقشة التعريف:

فقدد يكون العقدد فيده ،  )ال تتعدادل مطلقدا(: ليو عددم التعدادل المطلق يف االلتزامدات اختالال دائمدا

تفداوت كبير يف قيمتده لكنده متوازن؛ لعلم المتعداقددين ومعرفتهم بدالتفداوت كمدا يف الغبن مع علم  

 المتعاقدين مثال.

اقشات إال أن فيها أيضا وصفا لالختالل يف بعض مراحل وهذه التعريفات مع ما ورد عليها من من

وقدد يعرض للعقدد يف كدل   وااللتزامدات،  أعم من ذلدك، فيشددددمدل الحقوق  العقدد، واالختالل 

هو كدل مدا يحرف العقدد عن مقصددددوده يف الحقوق  ":  -وا  أعلم-مراحلده، فدالتعريف المختدار  

 .  "أو أثناء تنفيذه أو بعده  وااللتزامات انحرافا بينا سواٌء كان عند إنشاء العقد

 

 (. 86ختالل التوازن االقتصادي للعقد، لعصمت عبد المجيد بكر )ص: ا 

 (. 214ختالل التوازن العقدي الناجم عن الشروط التعسفية، لحسين الكالبي )ص: ا 
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 لرح التعريف:

االختالل قد يكون معدما للتوازن، وقد يكون منقصد  له، وذلك باعتبار سدبب االختالل وموطنه، 

 فاالختالل عند إنشاء العقد، يتفاوت عن االختالل أثناء التنفيذ، يختلف عن االختالل بعده.     

يعدد مبررًا كداف يد  إلطالق حكم االختالل؛ فهنداق قددر من وليو كدل اختالل يف العقدد 

التي يجب أن   ""االختالل الطبيعي الذي تسدددببه ما يسدددمى بالمخاطر العادية 

يعتبرها كل متعداقد وقت التعداقد. فمجرد التغير يف األسددددعدار أو يف قيمدة التكلفدة أو يف ثمن المواد  

المعتدادة ال يعدد كدافيد  للحكم بوجود اختالل يف توازن  األوليدة النداتج عن التقّلبدات االقتصدددداديدة  

 العقد، مالم ينجم عن ذلك ضرٌر م ثر على أحد المتعاقدين.

التفاوت بين حقوق المتعاقدين والتزاماتهم أمر تقتضدديه طبائع الناس، وتفاوت خبراتهم، 

والظروف التي حملتهم على التعداقدد، إال أن هدذا التفداوت إذا    ومعدارفهم، ويدايداتهم من التعداقدد،

دها، أو  ها الشددددرع الحنيف وينشدددد  تضددددّمن مجدانبدًة للتوازن، ومخدالفدًة للعددالة العقددية، الذي يقرا

تتضدمن مخالفة لمقصدود الشدارع، أو مقصدود العقد كان العقد مختالم، ومع تطور وسدائل التعاقد، 

عقددة، وظهور تقنيدات ذات تعقيدد، تزايددت مشددددكلدة التفداوت بين  وظهور عقود جدديددة مركبدة وم

المتعداقددين، فداالختالف يف المراكز مثالً كدأن يكون أحدد المتعداقددين يتمتّع بقوة نداتجدة عن مركزه 

مدات العلم والددرايدة بكدل مدا يتصددددل بدالعقدد المراد عقدده، وهدذه القوة   االقتصددددادي، وامتالكده مقوا

ى بالطرف الضددعيف فهذا التفاوت إذا لم ينجم عنه يبنا أو تدليسددا أو االقتصددادية ولّدت ما يسددمّ 

تصددرفا ي خلُّ بمقصددود الشددارع أو مقصددود العقد ال ي عدُّ م ثرًا. ال بد من دفع اختالل التوازن يف 

كدافدة مراحدل العقدد، عندد تكوينده وإنشددددائده، وأثنداء تنفيدذه وبعدد تنفيدذه، وأن كدل مدا يعرض للعقدد 

لتوازن، يعدد سددددببد  من أسددددبدا  اختالل توازن العقدد الدذي ينجم عنده ضددددرٌر  فيحرفده عن جدادة ا

وإضدراٌر بأحد المتعاقدين، أو كليهما، أو ييرهما، والتوازن الذي تقتضديه قواعد العدل رفع هذا  

 االختالل، بل إن الشريعة جعلت من األحكام ما يدفع االختالل قبل وقوعه؛ حماية لقيمة العدل.
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 ي ي ستدل به للحكم على االختالل يف العقد:وأما المعيار الذ

  الخاصددة، واالقتصددار إما أن يكون معيارًا لددخصدديّا: وذلك بالنظر إلى لددخع المتعاقد وظروفه  

مليالدا وال يتدأثر بداالختالل، فدالمعيدار  العقود  المعيدار فيده نظر؛ كون بعض من يعقدد  على هدذا 

الشددددخصددددي ينظر للعداقدد بمعزل عن موضددددوع العقدد، وهدذا يجدايف مبددأ العددالدة واإلنصدددداف يف 

 الشريعة.

والنظر الثداين يف معيدار اختالل توازن العقدد أن يكون المعيدار موضددددوعيدام: فينظر لمحدل  

د، وإلى العقد نفسدده دون اعتبار لشددخع العاقد، فمتى لحق الضددرر بأحد المتعاقدين اختل  العق

 العقد.

يظدهدر لي أعلدم-والددذي  فشددددخدع   -وا   االختدالل،  علدى  دليدالً  المدعديددارين  اعتدبددار كال 

المتعاقد البد من اعتباره؛ لضدمان أهليته ورضداه، وال بد من اعتبار موضدوع العقد؛ ليكون العقد  

  - من وجهة نظري-قصدود الشدارع، ومن ثمَّ موافقا لمقصدود العاقد، فاعتبار المعيارينموافقا لم

  َأَسّد؛ لحماية العقد من االختالل، وهما متكامالن من حيث النظر.

 

 

 

 

 

 

 

(، نظرية الظروف الطارئة أركانها ولروطها، بحث منشور يف  882-878-1لوسيط، للسنهوري )اينظر:    

(، التوازن العقدي عند نشأة  17العدد الثاين، ألحمد لليبك )ص:    1428المجلة األردنية يف الدراسات اإلسالمية  

القابل  214لي )ص:  العقد رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق بجامعة الجزائر، لعرعارة عسا (، إجازة العقد 

 (. 172لإلبطال، لحمدي المغاوري )ص: 
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 املبحث األول
 أنواع االختالل يف العقود

 االختالل يف العقود يتفاوت بحسب النظر إليه من عدة اعتبارات:

باار األول فنوع من  االعت فيدده االختالل:  وقع  الددذي  إلى الركن  النظر  االختالل من حيددث  أنواع   :

االختالالت تقع يف صددديغة العقد، ونوع يقع يف العاقد، ونوع يقع يف المعقود عليه، ويتفاوت نوع  

ل:  أو إنقداصددددا منده بحسددددب الركن الدذي وقع فيده، فمدا يتعّلق بدالنوع األو  للعقدداالختالل إبطداال  

يف اإليجا  والقبول، إما لعدم تطابقهما، أو اختالف الصدديغة،  الصدديغة: كاالختاللاالختالل يف  

 كالتعاقد بصيغة االستفهام.

والنوع الثاين: االختالل يف العاقد، كأن يكون فاقد لألهلية، أو مكره على التعاقد، أو فاقدا لوالية  

 التصرف.

الل لددددرط يف المعقود عليده، كدأن يكون يير مقددور على  والنوع الثدالدث: االختالل الراجع الخت 

 تسليمه، أو محّرما، أو ال يملكه البائع.

 أنوع االختالل من حيث النظر إلى سببه: ويتنوع إلى نوعين:    االعتبار الثاني:

النوع األول: سدبب عام، كالزالزل والبراكين، وكل ما يخرج عن تدبير المتعاقدين وما ال يد لهم 

 رج عن إرادتهم، فهذا يجعل تنفيذ االلتزام مستحيال، فينفس  به العقد.فيه، وخا

 والنوع الثاين: سبب خاص يتعّلق بالمدين، فهذا على قسمين:   

القسددددم األول: إذا كداندت الظروف التي تعّرض لهدا المددين يير متوقعدة، تجعدل تنفيدذ االلتزام  

االلتزام إلى حد يسدتطيع معه المدين تنفيذه،  مرهقا، وربما تحّمل خسدارة، فالقاضدي يتدخل؛ لرد 

 مع مراعاة الطرفين.

بدالتزامده، وتقصدددديرا وتفريطدا، فدإنده يلزم بدالتنفيدذ    والقسددددم الثداين: إذا كدان إخالال من المددين 

 والتعويض.

 : أنواع االختالل من حيث النظر إلى موطن االختالل: ويتنوع إلى ثالثة أنواع: االعتبار الثالث
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ول: اختالل وقع يف مرحلة إنشدداء العقد، كأن يتعاقدان على ما ال يملكه البائع، أو يكون  النوع األ

 فيه إكراه، أو ال يكون اإليجا  والقبول متطابق .

 النوع الثاين: اختالل وقع يف مرحلة التنفيذ، وهذا على قسمين:   

ل التبعة.القسم األول: إخالل من المتعاقد نفسه، بالمماطلة وعدم الوفاء بما ال  تزم به، فيتحما

 وينفس  العقد.والقسم الثاين: اختالل لظروف قاهرة، فينقضي االلتزام

فيده، أو التعسددددف يف   أو العيو   الثدالدث: اختالل وقع بعدد العقدد، كدالخطدأ يف التنفيدذ  والنوع 

ذ له حقه، ويحقق   ذ بما يحفظ للمنفَّ اسدتعمال الحق، فللقاضدي تقييم الخطأ والعيب، وإلزام المنفا

 العدالة.

القسدددم األول:    أنواع االختالل من حيث النظر إلى األثر: وينقسدددم إلى قسدددمين:  االعتبار الرابع:

اختالل ال يمكن للعقد أن يسدددتقيم ويتم بوجوده، كأن يقع العقد مخالفا لمقصدددود الشدددارع، أو 

والقسدددم الثاين: اختالل ال ينعدم فيه التوازن وإنما   مقصدددود العاقد، فينعدم التوازن ويبطل العقد.

ى التوازن، ويسددددتمر يختدل اختالال ال يفضددددي بده إلى االنعددام، فيعدالج االختالل، ويرد العقدد إل

 العقد؛ لينتج أثره، وتتحقق يايته.

 

 

 

 

  

 

، انعدام األهلية يف العقود الجائزة،  المقاصة يف الديون،  إبراء الدائن للمدينقد ينقضي االلتزام بعدة أمور منها:    

 وييرها. ، عدم إمكان التنفيذ، اإلفالس

 يف االختالل وأسبابه. ذه األنواع أنتجها االستقراء والتمعن ه 
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 املبحث الثاني
 ضوابط االختالل املؤثر يف العقود

يف عقود   الواقعددة  فدداالختالالت  العقددد،  بنوع  أثره اعتبددارا  يتفدداوت  العقود  يف  االختالل 

التبرعدات أقدل تدأثيرا، المعداوضددددات ألددددد تدأثيرا على العقدد، بينمدا االختالالت الواقعدة يف عقود  

فداالختالل يف عقود التبرعدات ال ي ثر إال إذا خدالفدت مقصددددود الشددددارع؛ ألن عقود التبرعدات يف 

أصدلها لم ت بَن على التعادل يف األداءات والحقوق وااللتزامات، بل هي عقود مبنية على التسدامح  

ل تبيّن درجتده ومن تلدك  وطيدب النفو، بيدد أن االختالل الم ثر ال بدد لده من ضددددوابط تبيّنده، بد 

 الضوابط:

 الضابط األول: خمالفة مقصود الشارع:
فكل عقد خالف مقصدددود الشدددارع فهو مختل اختالال تاّما ال يمكن تعديله وال معالجته،  

من عمدل عمال ليو عليه  ": ولو تراضددددى المتعداقدين عليده، بل آثاره منعددمة، قال رسددددول ا   

من الدددترط لدددرطا ليو يف ": المتفق عليه قول الرسدددول   ويف حديث بريرة."أمرنا فهو رد

 .  "كتا  ا  فهو باطل وإن كان مائة لرط كتا  ا  أحق ولرط ا  أوثق

وهدذا الحدديدث الشددددريف المسددددتفيض الدذي اتفق العلمداء على تلقيده  "قدال ابن تيميدة:  

بالقبول، اتفقوا على أنه عام يف الشددروط يف جميع العقود، ليو ذلك مخصددوصددا عند أحد منهم 

البيع، بدل من الددددترط يف الوقف أو العتق أو الهبدة أو البيع أو النكداح أو اإلجدارة أو  بدالشددددروط يف

النذر أو يير ذلك لدروطا تخالف ما كتبه ا  على عباده، بحيث تتضدمن تلك الشدروط األمر بما 

نهى ا  عنده، أو النهي عمدا أمر بده، أو تحليدل مدا حرمده، أو تحريم مدا حللده، فهدذه الشددددروط بداطلدة 

 ."تفاق المسلمين يف جميع العقودبا

 

(، وأخرجه  2550أخرجه البخاري: كتا  الصلح با  إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ح)  

 (. واللفظ لمسلم. 1718مسلم: كتا  األقضية با  نقض األحكام الباطلة ورد محدثات األمور ح)

 (. 4/248لفتاو  الكبر  )ا 
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 الضابط الثاني: خمالفة مقصود العقد:
العقود لهدا مقداصددددد ويدايدات، فدأي تصددددرف يحول بين تحقيق مقصددددودهدا، يعدد اختالال، 

فمقصددود البيع تملك السددلعة، فلو الددترط عليه البائع أن ال يتصددرف فيها وال يملكها، كان هذا  

ن اختالال، وكمدا يف عقدد النكداح تشددددترط عليده مدا يندايف الشددددرط مصددددادمدا لمقصددددود العقدد، فكدا

المقصددود األصددلي للنكاح؛ وهو: المعالددرة الزوجية، بأن تشددترط أال يطأها، أو يشددترط هو: أال  

مهر لها، كلها لددروط مخالفة لمقصددود العقد فيختل العقد بها. ومن القواعد الفقهية الدالة على  

والرضدا بالعقد مع مخالفته لمقصدود العقد  ."بالشدرطما ثبت بالشدرع مقدم على ما ثبت  "ذلك 

ولو تراضددددا المالّق على تعددي الحددود لم يصددددح منهم مع  "ال يبيحده، يقول اإلمدام الجويني:  

 ."التواطئ والتراضي

 : الضابط الثالث: أن يشتمل العقد على نوع من أنواع الظلم
المتعداقددين تقوم على العددل، ودفع الظلم، فلو الددددتمدل  األصددددل أن العقود المبرمدة بين  

العقدد على ربدا أو يرر م ثر أو يبن فداحو أو يو، أو يير ذلدك من األمور التي ت حر ف العقدد 

عن جادة العدل، فهو عقد احتو  على ما أخلَّ به والتوازن نفيه عن العقد، والظلم ال يحل يف أي 

العدل يف المعامالت من أهم مقاصدددد التي تتشدددوف لها حال من األحوال، بل الواجب العدل، و

 فمنع الظلم، ووجو  العدل من أكبر قواعد الشريعة يف با  المعامالت، وأهمها، ،الشريعة

 

 (. 149لباه والنظائر، للسيوطي )ص: األ(، 1/149ينظر: األلباه والنظائر، لتاج الدين السبكي ) 

 (.495ياث األمم يف التياث الظلم )ص: ي 

واصطالحا: عبارة عن التعدي عن الحق إلى الباطل، وهو الجور،    وضع الشيء يير موضعه تعديا.الظلم لغة:    

( فارس  البن  اللغة،  مقاييو  ينظر:  الحد.  ومجاوزة  الغير  ملك  يف  التصرف  هو  ]ظلم[، 3/468وقيل:  مادة   )

(، مجموع الفتاو ، البن 144( مادة ]ظ ل م[، والتعريفات، للجرجاين )ص:  2/368المصبح المنير، للفيومي )

 (. 118(، طريق الهجرتين، البن القيم )ص: 18/157تيمية )

 (. 4/7(، الموافقات، للشاطبي )1/541ينظر: أحكام القرآن، البن العربي ) 
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فدإن عدامدة مدا نهى عنده الكتدا  والسددددندة من المعدامالت يعود إلى تحقيق "يقول ابن تيميدة: 

 ."المال بالباطل، وجنسه من الربا والميسرالعدل، والنهي عن الظلم: دقه وجله، مثل أكل 

والشددددارع نهى عن الربدا لمدا فيده من الظلم، وعن الميسددددر لمدا فيده من "ويقول ابن القيم:  

من   الظلم، والقرآن جداء بتحريم هدذا وهدذا، وكالهمدا أكدل المدال بدالبداطدل، ومدا نهى عنده النبي  

صدددالحه، وبيع السدددنين، وبيع حبل الحبلة، وبيع  ، وبيع الثمر قبل بدو -كبيع الغرر-المعامالت  

هي داخلة إما يف   -المزابنة، والمحاقلة، وبيع الحصددداة، وبيع المالقيح والمضدددامين، ونحو ذلك

  ."الربا وإما يف الميسر

 :الضابط الرابع: اجلمع بني العقود املتضادة
أن العقود أسددبا   "قال القرايف:  فالعقدان المتضددادان ال يجوز اجتماعهما يف عقد واحد، 

اللدتمالها على تحصديل حكمتها يف مسدبباتها بطريق المناسدبة والشديء الواحد باالعتبار الواحد  

والضدابط: أال يكون  ."ال يناسدب المتضدادين فكل عقدين بينهما تضداد ال يجمعهما عقد واحد

 

التي كانوا يتقامرون عليها، كانوا إذا أرادوا أن ييسروا، التروا جزورا نسيالة،    القمار.الميسر لغة:     الجزور 

وعشرين قسما، أو عشرة أقسام، فإذا خرج واحد واحد باسم رجل رجل،  ونحروه قبل أن ييسروا، وقسموه ثمانية  

ظهر فوز من خرج لهم ذوات األنصباء، ويرم من خرج له الغفل. واصطالحا: لعب على مال ليأخذه الغالب من 

( فارس  البن  اللغة،  مقاييو  ينظر:  كان.  من  كائن   المحيط،  156/ 6المغلو   القاموس  ]يسر[،  مادة   )

 (. 307( مادة ]ي س ر[، المطلع، البن أبي الفتح البعلي )ص: 500ي )ص: للفيروزآباد 

 (.124لسياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية )ص: ا 

 (.1/292عالم الموقعين عن ر  العالمين )إ 

المتضادة،    العقود المتضادة: هي العقود التي ال يمكن اجتماعها يف عقد واحد لتنافر مقتضاهما. ينظر: العقود  

رسالة ماجستير مقدمة للمعهد العالي للقضاء بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، للباحث/ محمد البقمي  

 (.64(، العقود المالية المركبة، للعمراين )ص: 22هد )ص: 1434

 (. 156( ف )3/142الفروق، للقرايف ) 
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أو لدرطين يف عقد واحد كل    والتضداد بين عقدين،العقدان متضدادين وضدعا متناقضدين حكما.

ذلك مبطل للعقد، فاجتماع عقدين مختلفين يف الشدددروط واألحكام، وترتب تضددداد يف موجباتها 

وآثدارهمدا كدان هدذا اختالال يف توازن العقدد، بدل معددمدا للتوازن، كدالجمع بين هبدة عين وبيعهدا  

 للموهو ، أو هبتها وإجارتها.  

 لضعف املتعاقد:  غاللالضابط اخلامس: أن يكون يف العقد است
مقتضددى العقود سددالمتها مما يخّل بها، وأن المتعاقد يبيّن ما يف سددلعته من مزايا وعيو ، 

إال أن تداعيات التطّور الصددناعي والتكنولوجي وما صدداحبه من تطور صددناعي، أدت إلى ظهور  

فيمدا يبرم من عقود، وطرف ضددددع والقوة االقتصدددداديدة  يف  وتمكن طرف قوي، يمتلدك النفوذ 

اقتصدددداديام، مسددددتهلك محتاج لتلك السددددلع، وعقد تلك العقود؛ وهذا ألقى بظالله على الطبيعة  

التعداقدديدة، وأّثر على الحريدة التعداقدديدة، وظهر التفداوت البيّن بين األداءات يف العقود والتزامدات  

قتصدادية،  المتعاقدين، وهذا التفاوت يخّل بالتوازن يف كل عقد بحسدبه سدواٌء كان بسدبب القوة اال

أو الددتمل على اسددتغالل طيو وهو  جامح يف المتعاقد، ونتج عنه تفاوت  م ثرا. فاالسددتغالل 

 عيب يف الرضا، يجعل التوازن يف العقد مختالم.

 الضابط السادس: خمالفة ما اتفق على تنفيذه:
إذا تم العقدد واتفقدا على تنفيدذه بصددددورة معيندة، وبمواصددددفدات معيندة ومحدددة، فدالتوازن  

ل اختالال يف توازن العقدد؛ ألن الشددددريعدة   تنفيدذهدا على الوجده المتفق عليده، وعددم التزامهدا يشددددكدا

توجب على المتعاقدين الوفاء بما التزموه بالعقد، مالم يخالف مقصدود الشدارع ومقصدود العقد،  

أن يقوم المددين بدالوفداء بعين مدا التزم بده، وذلدك طبقًدا للعالقدة التي تربطده بدالددائن فدإذا  فداألصددددل

عرض المدين ليالًا آخر يير ما التزم به، عندئذ للدائن أن يرفض هذا الوفاء، بمعنى أن المدين ال  

أكبر منه   يسددتطيع أن يجبر الدائن على قبول يير المتفق عليه حتى لو كان مسدداوًيا له يف القيمة أو

قيمة، لكن ليو هناق ما يمنع من االتفاق على أن يقدم المدين لددديالًا يير الشددديء الذي يف ذمته، 

 

 (. 281ضايا فقهية معاصرة، لنزيه حماد )ص: ينظر: ق 
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ويقبل الدائن بهذا الشددديء، كما ال يجوز للمدين أن يجبر الدائن على قبول لددديء يير الشددديء  

ق عليده، حتى  المتفق عليده بينهمدا، فإنه ال يجوز للددائن أن يطلدب من المددين لدددديالًدا آخر يير المتف

لو كان هذا الشدديء أقل قيمة من قيمة الشدديء محل االتفاق األصددلي. وعند قبول الدائن اسددتيفاء  

لديء آخر من المدين مقابل دينه، ينقضدي الدين وتبرأ ذمة المدين عن طريق الوفاء بمقابل وليو 

 عن طريق الوفاء.

 لوجه الذي التزم به.فاألصل أن يقوم المدين بالوفاء بعين ما التزم به، على ا

 الضابط السابع: أن يشتمل العقد على ضرر باملتعاقدين أو غريهما:
األصدل أن الشدريعة هي أسداس معرفة الحقوق واعتبارها، سدواٌء كانت حقوق لدخصدية أو  

اجتمداعيدة، لكن هدذه الحقوق مقيّددة بقيود؛ لت دي مراداتهدا ويدايداتهدا دون المسدددداس بمدا يضددددر 

تي هي منشددأ الحقوق مبنية على تحقيق المصددالح وتكميلها ودرء المفاسددد  بغيرها، فالشددريعة ال

وتقليلها، فإذا اسددتعمل هذا الحق لإلضددرار، دون مصددلحة تعود لصدداحبه، أو لتحقيق يرٍض ال  

يتناسددب مع اإلضددرار الالحق بالغير، أو اسددتعمل يف مناقضددة مقصددود الشددارع أو العقد، أو كان 

 كان تعّسف  يف استعمال حقه. ذريعة لتحصيل حقوق يير مشروعة

تددعددالددى ڀ  ڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀقددال 

 .ٹٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٺڀ ٺ ٺ

أي وال تراجعوهن إن راجعتموهن يف عددهن مضددددارة لهن لتطولوا عليهن مدة انقضدددداء 

عددهن، أو لتأخذوا منهن بعض ما آتيتموهن بطلبهن الخلع منكم لمضدارتكم إياهن بإمسداككم  

 

 (.324-2/323لحسن الذنون )،  (، المبسوط يف لرح القانون المدين3/936الوسيط، للسنهوري )ينظر:    

( بتصرف. والتعسف كمصطلح منقول  25حق ومد  سلطان الدولة يف تقييده، لفتحي الدريني )ص:  ينظر: ال  

 (.213. )ص:  "تصرف مأذون فيه لرع   مناقضة قصد الشارع يف"من كتب القانونيين الغربيين، وعرفه الدريني:  

 (.231ورة البقرة اآلية رقم )س 
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فالمراجعة حق للزوج لكن لما كان قصدده اإلضدرار  إياهن، ومراجعتكم وهن ضدرارا واعتداء.

 عماال لما لرعه ا  يف اإلضرار بها فنهي عنه.بالزوجة كان هذا است

إنه من حق المالك أن يفتح يف داره نافذة لدخول النور والهواء بشددرط "قال ابن فرحون:  

عددم تجداوز حقده، بدأن تكون هدذه الندافدذة كدالددددفدة على جداره يسددددتطيع بواسددددطتهدا االطالع على 

 وكالبيع الذي يقصد منه إسقاط الشفعة.."أحواله

من نخل يف حائط رجل من األنصدددار  كانت له عضددددوما جاء أن سدددمرة بن جند   

يدخل إلى نخله فيتأذ  به ويشددق عليه فطلب إليه أن  قال: ومع الرجل أهله قال: فكان سددمرة 

أن يبيعه فأبى   فذكر ذلك له فطلب إليه النبي   يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى فأتى النبي 

، "أندت مضددددار"ه أن ينداقلده فدأبى قدال فهبده لده ولدك كدذا وكدذا أمرا ريبدة فيده فدأبى فقدال:  فطلدب إليد 

 ."اذهب فاقلع نخله"لألنصاري:  فقال رسول ا  

كل ما كان على هذه الجهة، وفيه ضدرر، يمنع من ذلك، ": ¬قال اإلمام أحمد بن حنبل

 ."ذلك، وفيه مرفق لهفإن أجا  وإال أجبره السلطان، وال َيضرُّ بأخيه يف 

وفيه من العلم أنه أمر بإزالة الضدرر عنه وليو يف هذا الخبر أنه قلع نخله، "قال الخطابي:  

 

 (. 179-4/178امع البيان، للطبري )ينظر: ج 

 (. 2/355بصرة الحكام يف أصول األقضية واألحكام )ت 

 (. 5/262لمغني، البن قدامة )ينظر: ا 

 (. 3/252إذا صار للنخلة جذع يتناول منه فهو عضيد. النهاية يف يريب الحديث، البن األثير ) 

(،  وأخرجه البيهقي: كتا  إحياء الموات  3636أخرجه أبو داود: كتا  األقضية أبوا  من القضاء با  ح)  

( االجتهاد  على  عنهم  الضرر  ودفع  فيه صالحهم  بما  الناس  بين  قضى  من  األلباين:  (  6/157با   الشي   قال 

 ضعيف.

 (. 6/451لفروع، البن مفلح )ا 



 

1140 
 

 2020يونيو والثالثون إصدار الثامن اجمللد 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

 ."ويشبه أن يكون أنه إنما قال ذلك ليردعه به عن األضرار

فداسددددتعمدال الحق يف يير مدا لددددرع لده ي دي إلى اختالل يف التوازن يف العقدد، والمضدددداّرة 

يعالج هذا االختالل بما ال يضدرُّ بالمتعاقدين   "الضدرر يزال"قا للقاعدة الفقهية الكلية بالغير، ووف

 أو ييرهما.

وهذه الضدددوابط تبيّن االختالل ونوعه، لكن ال ريب أن نشدددأة العقد على أسددداس التوازن  

ن أولى من إيجداد حلول االختالل عندد تكوينده أو تنفيدذه أو بعدد تنفيدذه، وقيدامده على سدددداق التواز

 .أمر مهم

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 (.4/181نن )معالم الس 
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 ثالثاملبحث ال

االختالل يف العقدتصحيح
 تفريق الصفقة

 وفيه ثالثة مطالب:

 املطلب األول: تعريف تفريق الصفقة:
 تعريفه باعتباره مركبا إضافيا: •

التفريق لغة: الفاء والراء والقاف أصددديل صدددحيح يدل على تمييز وتزييل بين لددديالين، والفرق:  

الصددفقة لغة: الصدداد والفاء والقاف أصددل الجمع، وانفرق الشدديء وتفرق وافترق.خالف 

صدحيح يدل على مالقاة لديء ذي صدفحة لشديء مثله بقوة. من ذلك صدفقت الشديء بيدي، 

إذا ضددددربتده ببداطن يددق بقوة. والصددددفقدة: ضددددر  اليدد على اليدد يف البيع والبيعدة، وتلدك عدادة  

بالبيعة والبيع وعلى يده صددفقا: ضددر  بيده على يده، وذلك جارية للمتبايعين. وصددفق يده 

عند وجو  البيع، وتصدددافق القوم عند البيعة. ويقال: ربحت صدددفقتك، للشدددراء، وصدددفقة 

 رابحة وصفقة خاسرة. وصفقت له بالبيع والبيعة صفقا أي ضربت يدي على يده.

 تعريف باعتباره لقبا: •

وعندد يوجدب الملدك يف بعض المبيع دون البعض.عندد الحنفيدة: أي تفريق العقدد، بدأن  

 

هو بدذل الجهد والوسع يف حماية تصرف صادر عن مكلف من الفساد والبطالن بوسيلة معتبرة لرع ، إذا   

رالة، بحث منشور يف  كان ذلك ممكن . قواعد تصحيح التصرفات يف الفقه اإلسالمي، لمحمد العمري وأحمد الق

 (. 246م، )ص: 2009بتاري   2العدد  15مجلة المنارة المجلد 

 ( مادة]فرق[. 10/299( مادة]فرق[، لسان العر ، البن منظور )4/493مقاييو اللغة، البن فارس )ينظر:    

)ينظر:     فارس  البن  اللغة،  ل3/290مقاييو  مادة]صفق[،  البن  (  العر ،  مادة  (  10/200)منظور  سان 

 ]صفق[. 

 (. 4/603د المحتار على الدر المختار، البن عابدين )رينظر:  
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وعند الشددافعية: جمع يف البيع بين ما يجوز بيعه المالكية: الددتمال الصددفقة على حالل وحرام.

 وبين ما ال يجوز بيعه، كالحر والعبد وعبده وعبد ييره.

 وعند الحنابلة: تفريق ما التر  يف عقد واحد.

، ومفادهددا "نظريددة إنقدداص العقددد"ن علددى تفريددق الصددفقة مددا يسددمى أمددا القددانونيون فيطلقددو

أن: العقددد يتضددمن مجموعددة مددن الشددروط بعضددها صددحيح والددبعض اآلخددر باطددل، وذلددك 

لمخالفتهدددا للنظدددام العدددام واآلدا  العامدددة، أو أن المحدددل كدددركن العقدددد لدددم يسدددتوف أحدددد 

لعقددد طالمدددا أن لددروطه ففددي مثدددل هددذه الحدداالت يدددتم إعمددال مدددا يسددمى بفكددرة إنقددداص ا

الدددبطالن لحدددق لدددقا مدددن العقدددد، فانتقددداص العقدددد بطدددالٌن جزئدددٌي كدددبطالن لدددطر يف العقدددد، 

 فيقتصر البطالن على الشطر الباطل فقط ويبقى العقد صحيح .

وتقوم فكرة انتقداص العقدد على أنده إذا تعدددت أجزاء العقدد واعتر  البطالن بعض هدذه 

ألجزاء التي لحقها البطالن تبطل دون بقية األجزاء إذا تبين  األجزاء ولم يعتر البعض اآلخر، فإن ا

أن العقدد يمكن أن يتم بغير الجزء البداطدل. وبنداء عليده فنظريدة انتقداص العقدد تتعلق بعقدد بداطدل أو 

قابل لإلبطال قضي فعال بإبطاله، فالذي يجوز االنتقاص منه هو العقد الذي يكون جزء منه باطال 

تكون األجزاء مترابطة بحيث ال يمكن فصدلها، وإال ففي هذه الحالة   واآلخر صدحيحا بشدرط أال

  يبطل العقد بأكمله.

 

 

 (. 2/681قد الجواهر الثمينة، البن لاس )ينظر: ع 

 (. 1/269هذ ، للشيرازي )ينظر: الم 

 (. 277لمطلع على ألفاظ المقنع، للبعلي )ص: ينظر: ا 

 (،  100-4/99صادر الحق، للسنهوري )ينظر: م 
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 املطلب الثاني: مذاهب الفقهاء يف حكم تفريق الصفقة
 :ينقسم تفريق الصفقة إلى ثالثة أقسام

أن يبيع معلومدا ومجهوال يف صددددفقدة واحددة بثمن واحدد، كدأن يقول بعتدك هدذه   القسددددم األول:

؛ ألن المجهول ال يصددددح بيعده الفرس، ومدا يف بطن هدذه الفرس األخر ، بدألف. فهدذا بداطدل

لجهدالتده، فيصددددير المبيع المعلوم مجهول الثمن وال سددددبيدل إلى معرفتده، ألن المعرفدة إنمدا تكون  

 ين، والمجهول ال يمكن تقويمه فيتعذر التقسيط.بتقسيط الثمن على المبيع

أن يكون المبيعان مما ينقسدم الثمن عليهما باألجزاء، كدار مشدتركة بينه وبين ييره  القسدم الثاين: 

 باعها بغير إذن لريكه، اختلف الفقهاء على قولين:

الروايتين وإحدد   وأحدد قولي الشددددافعي،وقول مدالدك،أحددهمدا: قول أبي حنيفدة،

يصددح البيع يف ملكه بقسددطه من الثمن، ويبطل فيما ال يملكه؛ ألن لكل واحد منهما  عن أحمد،

حكم المسددددتقدل لو انفرد، فدإذا جمع بينهمدا ثبدت لكدل واحدد منهمدا حكمده، وألن مدا يجوز لده بيعده 

 قد صدر فيه البيع من أهله يف محله بشرطه فصح كما لو انفرد.

ال يصددددح فيهمدا، ألن ، وإحدد  الروايتين عن أحمدد،ول للشددددافعيدةالقول الثداين: ق

 

 (. 179-4/178المغني، البن قدامة )عند الحنابلة ينظر:  

 (. 4/178ينظر: المغني، البن قدامة ) 

 (. 4/138(، تبيين الحقائق، للزيلعي )5/145بدائع الصنائع، للكاساين )ينظر:  

 (. 3/15ينظر: حالية الدسوقي ) 

 (. 2/397(، مغني المحتاج، للشربيني )1/269ينظر: المهذ ، للشيرازي ) 

 (. 4/178المغني، البن قدامة ) 

 (. 179-4/178ينظر: المغني، البن قدامة ) 

 (. 2/42ينظر: أسنى المطالب، لزكريا األنصاري ) 

 (. 4/178المغني، البن قدامة )ينظر:  
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الصدفقة جمعت حالال وحراما، فغلب التحريم، وألن الصدفقة إذا لم يمكن تصدحيحها يف جميع  

 المعقود عليه بطلت يف الكل، كالجمع بين األختين.

طل فيما ال يملكه؛  أنه يصدددح البيع يف ملكه بقسدددطه من الثمن، ويب -وا  أعلم-والراجح  

كدل واحدد منهمدا لده حكم لو كدان منفردًا، فدإذا جمع بينهمدا ثبدت لكدل واحدٍد منهمدا حكمده، وألن ما  

يجوز له بيعه قد صددددر فيه البيع من أهله يف محله بشدددرطه، فصدددح كما لو انفرد، وهو ما رجحه  

 ، وابن قدامة.النووي

سدددالل عن الصدددرف يدا بيد فقال الدددتريت أنا   المنهالويمكن أن يسدددتدل بما جاء أن أبا  

فسدألناه فقال فعلت أنا ولدريكي زيد    ولدريك لي لديالا يدا بيد ونسديالة فجاءنا البراء بن عاز 

أرقم فقددال:    وسدددددألنددا النبي    بن  ومددا كددان نسدددديالددة "عن ذلددك  بيددد فخددذوه  يدددا  مددا كددان 

 حيح منها ويبطل ما ال يصح.وي ستَدلُّ به لجواز تفريق الصفقة، فيصح الص."فذروه

أن يكون المبيعان معلومين، مما ال ينقسددم عليهما الثمن باألجزاء كعبد  والقسددم الثالث:

 

 (. 4/178لمغني، البن قدامة )ينظر: ا 

 (. 9/381)ينظر: المجموع  

 (.4/178لمغني )ينظر: ا 

ح)   الصرف  فيه  يكون  وما  والفضة  الذهب  يف  االلتراق  با   الشركة  كتا   البخاري:  (، 2497أخرجه 

 (.   1589وأخرجه مسلم: كتا  المساقاة با  النهي عن بيع الورق بالذهب دينا ح)

(. وتعقب ابن حجر 4/290نقله القسطالين يف إرلاد الساري لشرح صحيح البخاري عن الزين بن المنيار ) 

بقوله:  ا الباري  فتح  يف  بذلك  هذا  "الستدالل  وي يد  مختلفين  عقدين  إلى  ألار  يكون  أن  الحتمال  نظر  وفيه 

فذكر   الموسم  إلى  نسيالة  السوق  دراهم يف  لي  باع لريك  قال  المنهال  أبي  آخر عن  ما جاء من وجه  االحتمال 

ي  الحديث وفيه قدم النبي   دا بيد فليو به بأس وما كان نسيالة فال  المدينة ونحن نتبايع هذا البيع فقال ما كان 

يصلح فعلى هذا فمعنى قوله ما كان يدا بيد فخذوه أي ما وقع لكم فيه التقابض يف المجلو فهو صحيح فأمضوه  

.  "وما لم يقع لكم فيه التقابض فليو بصحيح فاتركوه وال يلزم من ذلك أن يكونا جميعا يف عقد واحد وا  أعلم 

 (. 5/135فتح الباري )
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وحر، وخل وخمر، وعبدده وعبدد ييره وعبدد حاضددددر وآبق. فاختلف الفقهداء على قولين: األول:  

أنه يصدح فيه   الروايتين عن أحمد،وإحد  وأظهر القولين عند الشدافعية،قول الصداحبين،

البيع بقسدددطه من الثمن؛ ألنه يصدددح بيعه منفردا فلم يبطل بانضدددمام ييره إليه، والثاين: قول أبي  

أنه يبطل فيهما؛ ألن  والرواية األخر  عن اإلمام أحمد،وقول للشدافعية،ومالك،حنيفة،

- ى القيمدة، وذلدك مجهول حين العقدد. والراجح الثمن مجهول، وألنده يتبين بتقسدددديط الثمن عل

يبطل فيهما؛ لجهالة الثمن، والجهالة سددبب من أسددبا  اختالل توازن العقود؛ ألنها   -وا  أعلم

مفضدية للتنازع، وأما عقود التبرعات والتوثيقات وسدائر العقود إذا جمعت ما يجوز وما ال يجوز  

ألنهدا ليسددددت عقود معداوضددددة، فال توجدد جهدالدة كدالحكم يف البيع إال أن الظداهر فيهدا الصددددحدة؛  

 العوض فيها.

 شروط إعمال تفريق الصفقة: 
أن يكون التصددرف عبارة عن صددفقددددددة واحدة، أما إذا كان صددفقاٍت متعددٌة فال يدخل يف  األول:

أن تكون الصفقة الواحددددة يف حكم صفقات متعددة، كما لو قال:   والثاين:  أحكام تفريق الصفقة.

له بعتدك هذا الجمدل بمدائة ديندار، وهذه النداقة بمدا تجود به نفسددددك، فقدال المشددددتري قبلدت البيع،  

فالصدددفقة هنا الدددتملت على الصدددحيح وهو بيع الجمل، ويير الصدددحيح وهو بيع الناقة لجهالة 

 

 (. 26(، تأسيو النظر، الدبوسي )ص:13/4ينظر: المبسوط، للسرخسي ) 

 (. 2/397ينظر: مغني المحتاج، للشربيني ) 

 (. 4/179(، المغني، البن قدامة )2/269ينظر: مسائل اإلمام أحمد برواية صالح ) 

 (. 2/4(، االختيار، للموصلي )5/136ينظر: بدائع الصنائع، للكاساين ) 

 (. 3/15ينظر: حالية الدسوقي ) 

 (. 2/42ينظر: أسنى المطالب، لزكريا األنصاري ) 

 (. 4/179(، المغني، البن قدامة )2/619سائل اإلمام أحمد برواية مهنا الشامي )مينظر:  

 (. 4/179لمغني، البن قدامة )ينظر: ا 
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المتعددة، فيصدح يف الجمل بالثمن المذكور، ويفسدد يف الثمن، والتصدرف هنا يف حكم الصدفقات  

الناقة، أما إذا كان يف حكم صدفقة واحدة، فالعقد فاسدد بال خالف، كما لو باع معلوم  ومجهوالً  

كقول بعتك هذه الفرس، وما يف بطن هذه الفرس األخر  بألف. فهذا البيع باطل بكل حال؛ ألن  

لوم مجهول الثمن وال سدبيل إلى معرفته؛ ألن معرفته إنما المجهول ال يصدح بيعه لجهالته، والمع

أال يترتب   والثالث:  تكون بتقسديط الثمن عليهما والمجهول ال يمكن تقويمه فيتعذر التقسديط.

على التفريق ضددرر بالتسددليم، فإن ترتب عليه ضددرر سددر  الفسدداد إلى الجميع. ومثاله كمن باع  

ة بفضدة أو ذهب؛ ألن العقد يف الحلية صدرف، والصدرف ال  سديف  محلى بفضدة ال يجوز بيعه نسديال

، فيفسدددد العقد يف الحلية، وهذا الفسددداد يسدددري إلى وال تقابض يف النسددديالةبد فيه من التقابض،  

السديف؛ ألنه ال يمكن نزع الحلية من السديف إال بضدرر يلحق بصداحب السديف بالتسدليم، وضدرر 

   التسليم مفسد للعقد.

بيان وجه محاية تفريق الصفقة للعقود من االختالل:املطلب الثالث: 
إن تفريق الصدفقة يف أقسدامها الثالثة، وكالم الفقهاء يف أحكامها، من مقاصدده، ومراداته،  

حمدايدة العقود من اختالل توازنهدا وإبطدالهدا؛ ألن عددم القول بتفريق الصددددفقدة فيده إبطدال لكدامدل 

لعباد يف كل لددد ونهم، ومعامالتهم على وجه العقد، والشدددريعة تتشدددوف إلى تحقيق مصدددالح ا

الخصددوص؛ ألنها من الضددرورات التي عنيت الشددريعة برعايتها وحفظها، فإذا عقد العقد وكان 

االختالل واقعد  يف جزء منده، وكدان قدابال ألن يصددددحح، فدالموافق لنظر الشددددريعدة ومقداصدددددهدا 

رارها قدر اإلمكان، ال سديما  تصدحيحه ما أمكن؛ ألن يف تصدحيحه ضدمان السدتقرار العقود واسدتم

إذا كان البطالن لحق لددقا من العقد ولم يشددمل جميع أجزائه حتى ال ي دي إلى حدوث خسددائر  

 اقتصادية واجتماعية.

  
 

 (. 4/162ينظر: المغني، البن قدامة ) 

 (. 14/12المبسوط، للسرخسي )ينظر:  



  

  1147   
 

 تصحيحهااالختالالت يف العقود املالية وطرق 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

 املبحث الرابع
 التحول يف العقود

 وفيه ثالثة مطالب:

 املطلب األول: تعريف التحول يف العقود:
حدال الشدددديء حوال وح وال وأحدال: تحول. وهو االنتقدال، يقدال تحول من  التحّول لغدة:

آخدر. مدوضددددع  إلدى  عدندده  اندتدقددل  تدعددالدىمدكدداندده إذا  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  }قددال 

يديدركدم،  .{ۉ إلدى  عدندكدم  تدحدويدلدده  أو  عدندكدم،  ذلددك  دفدع  عدلدى  يدقدددرون  هددل  فدداندظدروا  أي 

وإنمدا يملكده ويقددر عليده خدالقكم فتددعوهم آلهدة، فدإنهم ال يقددرون على ذلدك، وال يملكونده،  

 فالتحويل والتحّول قد يقصد به  النقل. وخالقهم.

أنده إذا كدان العقدد بداطال أو قدابال لإلبطدال، وتضددددمن أركداندا أو   وتحول العقدد اصددددطالحدا:

عناصدر عقد آخر ريم بطالنه فإن العقد الذي قصدد إليه المتعاقدان وهو العقد الباطل يتحول إلى 

الدذي وبدالتدالي تترتدب آثدار العقدد الصددددحيح    العقدد  توافرت عنداصددددره وهو العقدد الصددددحيح 

 فشروط فالتحول يف العقود له ثالثة لروط تتبين من تعريفه االصطالحي: الشرعية.

 أوال: تعرض العقد األصلي للبطالن أو أن يكون قابال لإلبطال.

 ثانيا: اإلرادة من المتعاقدين يف تحول العقد.

 ثالثا: موافقة العقد الباطل أركان عقد صحيح آخر. 

 
 

)ينظر:     منظور  البن  العر ،  مادة11/188لسان  )]حول[،    (  للفيومي  المنير،  مادة  1/157المصباح   )

 ]حول[. 

 (.56سورة اإلسراء اآلية رقم ) 

 (. 14/626بيان، للطبري )ينظر: جامع ال 

 (2/634ينظر: نظرية العقد، للسنهوري ) 
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 املطلب الثاني: مذاهب الفقهاء يف اعتبار التحول يف العقود:
التحّول مصدددطلح قد اعتبره الفقهاء، وأثبتوا له أحكام ، يف العبادات والمعامالت، وله تطبيقات  

الرتباطه بالتوازن، وإال   يف أسدددفار األئمة، تثبت ذلك، وسدددأجعل الحديث عن ما يتعلق بالعقود؛

والتحول يتم بحسددددب توافر لددددروطده، وأحكدامده الفقهيدة فدإن صددددور التحول وتطبيقداتده كثيرة،

 ومراعاة مقاصد أطراف العقد، والتحول يف العقود باالستقراء قد ينقسم إلى قسمين:

كالة األول: تحول العقود المسددددتكملة لشددددرائطها: ومثالها تحول المضدددداربة الصددددحيحة إلى و

وإلى لددددركدة إن ربح المضددددار ، وإلى إجدارة فداسدددددة إن بدالنسددددبدة لتصددددرفدات المضددددار 

 وكذلك قول الفقهاء: المضاربة عقد ابتداًء ولركة عند حصول الربح.فسدت.

الثاين: تحول العقود التي لم تسدددتكمل لدددرائطها إلى عقد آخر: ومثالها تعليق الهبة على لدددرط  

 ذلك الهبة بشرط العوض، فال يخلو: وكيصيّرها وعدا.

إمدا أن يكون العوض معلومدا: فقدد اختلف الفقهداء يف ذلدك على ثالثدة أقوال: القول األول: قول -

 

والقانون،     الفقه  يف  العقود  تحول  يف  تمهيدية  دراسة  الحميينظر:  م تمر   دلعبد  إلى  مقدم  بحث  البعلي، 

م، فقد ذكر ما يزيد على عشرين تحوال يف  2009المصارف اإلسالمية بين الواقع والمأمول بدبي بدولة اإلمارات 

 العبادات والمعامالت تحولت إلى عقود وأحكام أخر  بسبب التحول. 

بدف   ينظر:  كالوكيل.  بالمصلحة  منوطة  المضار   تصرفات  أن  على  للكاساين  الجمهور  الصنائع،  ائع 

 (. 5/16(، المغني، البن قدامة )3/409(، مغني المحتاج، للشربيني )6/87-92)

للدردير)ينظر:     السالك،  )3/683بلغة  للنووي  الطالبين،  روضة  قدامة  5/141(،  البن  المغني،   ،)

(5/64 .) 

)ينظر:     عابدين  البن  المختار،  الدر  على  المحتار  ا4/299رد  نهاية   ،)( للرملي  (، حالية  5/3لمحتاج، 

 (. 3/55المحلي على منهاج الطالبين )

 (. 6/47لمغني، البن قدامة )ينظر: ا 
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أن العقد يصدددح وتتحول الهبة  ، والحنابلة،، واألظهر من المذهب عند الشدددافعيةالحنفية

 الرؤية ويير ذلك من أحكام البيوع.إلى بيع، ويثبت فيها الخيار والشفعة وخيار 

أن العقد يبطل؛ ألن الشدددرط ما ينايف   وقول عند الحنابلة،والقول الثاين: قول عند الشدددافعية  

 مقتضاها.

أن هبدة الثوا  بيع ابتدداًء؛ ولدذا ال تبطدل بموت الواهدب قبدل والثدالدث: وهو مدذهدب المدالكيدة،  

القول بتحول العقد إلى بيع؛ ألن استمرار العقود وحمله على  -وا  أعلم-حيازة الهبة. والراجح

 ما يكمله مقصد، ويحقق االستقرار للتعامالت.

 وإما أن يكون العوض مجهوال: فقد اختلف الفقهاء على ثالثة أقوال: -

أن الهبة تفسددد؛ لتعذر صددحته واألصددح عند الحنابلة،القول األول: المذهب عند الشددافعية،

أن الهبدة بشددددرط العوض يراعى فيهدا حكم  والقول الثداين: قول الحنفيدة،  بيعدا لجهدالدة العوض.

الهبدة قبدل القبض والبيع بعدده، فدإذا وقعدت الهبدة بشددددرط العوض المعين فهي هبدة ابتدداء وبيع  

وانتهداء، والهبدة ال تبطدل   انتهداء. أمدا لو كدان العوض مجهوال بطدل الددددتراطده، فيكون هبدة ابتدداء 

 

 (. 9/22(، فتح القدير، البن الهمام )12/79ينظر: المبسوط، للسرخسي ) 

 (. 3/573(، مغني المحتاج، للشربيني )1/315ينظر: جواهر العقود، للمنهاجي )  

 (. 4/300(، كشاف القناع، للبهوتي )2/261ينظر: الكايف، البن قدامة ) 

 (. 12/278روضة الطالبين، للنووي ) (،2/335المهذ ، للشيرازي )ينظر:  

 (. 4/300للبهوتي ) (، كشاف القناع،7/117اإلنصاف، للمرداوي )ينظر:  

 (. 6/67(، مواهب الجليل، للحطا  )4/115ينظر: بداية المجتهد، البن رلد الحفيد ) 

 (. 5/424(، نهاية المحتاج، للرملي )3/573ينظر: مغني المحتاج، للشربيني ) 

 (. 7/117اإلنصاف، للمرداوي ) (،2/261ينظر: الكايف، البن قدامة ) 

لت   االختيار  )ينظر:  للموصلي  المختار،  عابدين 3/53عليل  البن  المختار،  الدر  على  المحتار  رد   ،)

(5/688 .) 
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أنه إذا كان الثوا  يير معين ولم يحصدددل  قول المالكية، والقول الثالث: لشدددروط الفاسددددة.با

لده الهبدة فدإنهدا تكون الزمدة بدالنسددددبدة   أمدا إذا قبض الموهو   قبض، فدإن الهبدة ال تلزم الواهدب، 

عنده بزيادة للواهب، أما الموهو  له فإنها ال تلزم يف حقه؛ ولذلك له أن يردها بعينها، فإن فاتت 

أن الهبدة تفسددددد، ويبطدل العقدد؛ لجهدالدة    -وا  أعلم-والراجح   أو نقع وجدب عليده دفع القيمدة.

العوض الذي ينجم عنه اختالل من حيث مخالفة الشددارع، ومفسدددته أكبر من مفسدددة االختالل  

لدنيا  من حيث األثر وهو عدم اسددتقرار العقد، ومن قواعد الشددريعة المتقررة، ارتكا  المفسدددة ا

 لدرء مفسدة أعظم. 

لت لرائطه:    وكذلك من المسائل التي صحح الفقهاء فيها العقد بحمله إلى عقد آخر إذا ا ست كم 

أنده لو بداع المبيع للبدائع قبدل قبضدددده بمثدل الثمن األول، فهو إقدالدة بلفظ البيع؛ ألنندا لو اعتبرندا  -

 اعتبرنا وإن. فاسدددد  بيع وهو قبضددده قبل المبيع  بيع على وقع ألنه  يصدددح؛ لم  –البيع  وهو–اللفظ  

 .اإلقالة عناصر  جميع على لمل العقد ألن صحيحة؛ إقالة فهي إقالة، المعنى

فيمن قال لشددخع سدداقيتك على هذه النخيل مدة كذا بدراهم  "ومن ذلك ما ذكره الزركشددي:  -

المسدداقاة ال تكون بالدراهم، وإنما معلومة، فلو حملنا العقد على أنه مسدداقاة فإنها فاسدددة، إذ إن 

 بما يخرج من الثمر، فيحمل هذا العقد على اإلجارة تصحيح  للعقد.

وهدذه األمثلدة تددل على اعتبدار الفقهداء تصددددحيح العقود من خالل تحول العقدد البداطدل إلى عقدد  

 آخر صحيح بدال من إبطال العقد.

وانين الوضددددعيدة، بدل ذكر الفقهداء مدا يددل على  ولم تكن فكرة التحّول يف العقود من ابتكدار الق

والتدأصدددديدل لهدا،    -رحمهم ا -اعتبدارهم  لهدذه الفكرة، وذكروا تطبيقدات لهدا منثورة يف دواوينهم 

 

 (. 4/114(، حالية الدسوقي على الشرح الكبير )68-6/67ينظر: مواهب الجليل، للحطا  ) 

 (. 166ينظر: األلباه والنظائر، السيوطي ) 

 (.2/373)منثور يف القواعد الفقهية ينظر: ال 
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أي أن اللفظ الصادر يف مقام التشريع أو التصّرف "إعمال الكالم أولى من إهماله"منها قاعدة:  

ال يترتب عليه حكم، وحمله على لفظ آخر يترتب عليه   إذا كان حمله على أحد المعاين الممكنة

حكم، فدالواجدب حملده على المعنى المفيدد لحكم جدديدد؛ ألن خالفده إهمدال وإلغداء، وأن كالم  

العبرة يف العقود بدالمقداصددددد والمعداين ال "ومنهدا قداعددة  العقالء يصددددان عن اإللغداء مدا أمكن.

والتحقيق أن المتعداقدين إن عرفا المقصددددود انعقددت بأي "قال ابن القيم:  ."باأللفداظ والمبداين

لفظ من األلفاظ عرف به المتعاقدان مقصدودهما، وهذا حكم لدامل لجميع العقود، فإن الشدارع  

لم يحدد أللفداظ العقود حددا، بدل ذكرهدا مطلقدة، فكمدا تنعقدد العقود بمدا يددل عليهدا من األلفداظ  

 ."ا يدل عليها من األلفاظ العربية أولى وأحر الفارسية والرومية والتركية فانعقادها بم

ل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضدددوعها فهل يفسددددد   صددد  وقد ذكر ابن رجب أنه إذا و 

العقدد بذلك أو يجعدل كنداية عمدا يمكن صددددحتده على ذلك الوجه؟ أنه يلتفدت إلى أن المغلدب هل  

ج على ذلدك عددة مسددددائدل. وممدا يددل على اعتبدار هدذه القداعددة هو اللفظ أو المعنى، ويتخرَّ

أن تصددددرفدات المريض مرض الموت من بيع وإجدارة ووقف، بمنزلدة "كدذلدك قول ابن قددامدة:  

الوصددية يف اعتبارها من ثلث المال؛ ألنه تبرع، فاعتبر يف مرض الموت من الثلث كالعتق والهبة، 

 

 (. 128(، األلباه والنظائر، للسيوطي )ص: 114ينظر: األلباه والنظائر، البن نجيم )ص:  

 (. 1010-1009لمدخل الفقهي العام، للزرقا )ص: اينظر:  

(، تبيين الحقائق، 5/3وردت بعدة ألفاظ متقاربة يف كتب األئمة الفقهاء: ينظر: بدائع الصنائع، للكاساين )  

)للزيلع )5/151ي  للباجي  الموطأ،  لرح  المنتقى   ،)4/282( القرايف  الذخيرة،  الموافقات،  6/336(،   ،)

( )2/323للشاطبي  للونشريسي  المعيار،   ،)4/95( تيمية  البن  الفتاو ،  مجموع  القواعد، 30/152(،   ،)

 (. 13(، القواعد، البن رجب )ص: 2/371(، المنثور، للزركشي )2/572للمقري )

 (.2/4قعين )عالم الموإ 

 (. 49-48( )ص: 38لقواعد، البن رجب ق )ينظر: ا 
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 ."وما زاد عن الثلث فعلى إجازة الورثة

التي يمكن أن تطبق على نظريدة تحول العقدد، البيع الدذي يكون   ومن األمثلدة المعداصددددرة

الثمن فيه تافًها ويكون مكتوبًا يف ورقة رسدمية، فالبيع باطل لتفاهة الثمن ولكن هذا البيع يتضدمن  

 عناصر الهبة ففيه اإليجا  والقبول ونية التبرع لذلك يتحول البيع الباطل إلى هبة صحيحة.

 وجه محاية "حتول العقد" للعقود من االختالل: املطلب الثالث: بيان
سعت الشريعة للمحافظة عليها مما يخل بها  ولعدل  اق  يحقى تإن العقود التي نشأت عل

مقاصدها   العقود  هذه  ت دي  أن  على  وحرصوا  بالعقود  ن وا  ع  قد  الفقهاء  فإن  ولذا  لها،  إبطاال 

وقواعد الشرع، لذا فإن العقد إذا أمكن تحوله ومرادات عاقديها ما أمكن ذلك مالم تخالف أحكام  

من نوع إلى نوع آخر صحيح، فهو أولى من إبطال العقد بالكلية، فلو عقد عقدًا باطال والتمل  

فإن العقد على عناصر لعقد آخر، وانصرفت إرادة المتعاقدين المحتملة إلى هذا العقد اآلخر،

د صحيح، فلو تعهد لخع أن يجعل آخر من يير  العقد يتحول من العقد األول الباطل إلى عق

قرابته وارثا له دون ييره، فإن هذا العقد باطل؛ لمخالفته الشريعة، ولكن يمكن أن يتحّول العقد  

إلى وصية صحيحة يجوز الرجوع فيها، وعليه فإن العقود إذا أمكن تصحيحها أولى من إبطالها، 

اس  الشريعة اإلسالمية على  يتبين حرص  أن تصحح هذه  ويف ذلك  العقود، بل وسعت يف  تقرار 

العقود وت دي ثمرتها، فإذا أمكن حمل العقد إذا كان فيه فساد إلى عقد آخر، فهذا أولى تصحيح   

لرائطها.   اكتملت  إذا  سيما  ال  للمتعاقدين،  وتيسيرًا  السرخسي:  وللعقد  المسلم  "قال  وفعل 

محمول على الصحة ما أمكن وعلى ما هو األفضل فال يحمل على الفساد إال بعد تعذر حمله 

 

 (. 6/25غني، البن قدامة )الم 

 . (2/635نظرية العقد، للسنهوري )ينظر:  

وييره)ه   السنهوري  ذكرها  العقد  تحول  لروط  للعاليلي  2/635ذه  للعقود،  العامة  النظرية  ينظر:   ،)

(2/221 .) 
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 ."على الصحة

بدل ذهبوا إلى أبعدد من ذلدك حينمدا أقداموا   †فنظريدة تحول العقدد وتطبيقداتهدا مقررة عندد الفقهداء  

اإلرادة لديهم تنشددئ العقد فقط أما  التحول على أسدداس موضددوعي بدال من األسدداس الذاتي، ف

  أحكام العقود وآثارها تكون من الشارع ال من العاقد.

:أوجه االختالف بني تفريق الصفقة "انتقاص العقد" وحتول العقد 
إن البطالن الدذي يعتري العقدد البدد أن يكون كليًدا يف التحول أمدا يف االنتقداص فال بدد أن يكون   -1

 جزئيًا.

أن تحول العقدد عبدارة عن اسددددتبددال عقدد جدديدد صددددحيح بعقدد قدديم بداطدل، أمدا االنتقداص    -2

 فنفترض فيه بقاء العقد القديم مع حذف الجزء الباطل وإبقاء الجزء الصحيح.

أنده يف االنتقداص البدد أن تكون أجزاء العقدد يير مترابطدة بمعنى أنده من الممكن فصددددل الجزء  -3

البطالن؛ ألنه إذا كانت األجزاء مترابطة فإن البطالن يسري على   الصحيح عن الجزء الذي اعتراه

العقد بأكمله أما يف التحول فإنه ال مجال اللدددتراط هذا الشدددرط ألنه يشدددترط يف التحول أصدددال 

 األصلي بطالًنا كليًا.بطالن العقد

 

 (. 4/118للسرخسي )لمبسوط، ا 

  ( تيمية  البن  الفتاو ،  مجموع  )ص:  29/148ينظر:  العقود  يف  قاعدة  الحق، م(،  217و    171(،  صادر 

(، تحول العقد المالي وأثره، بحث مقدم لنيل الماجستير بالمعهد العالي للقضاء بجامعة 4/142للسنهوري )

 (. 42هد )ص:  1425ي اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، للباحث/ إبراهيم السحيل

 (. 171(، مصادر االلتزام، ألنور سلطان )ص: 100-4/99ينظر: مصادر الحق، للسنهوري ) 

الفرق بين انحالل العقد وبطالنه يتجلى يف أن البطالن: هو الحالة التي كان للعقد فيها وجودًا حسي  فقط،    

، كمولود   دون أن يكتسب وجوده االعتباري يف نظر الشرع، أي إن العقد يف حالة البطالن يير منعقد من أصله 

التي يكون فيها العقد  ،  يولد ميت  بعد الوجود  أما االنحالل فهو الحالة  ، ولكنه  بين طرفيه  منعقدًا منتج  آلثاره 
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ا قانونيًا بخالف  أن العقد المنتقع ينتج أثًرا أصدددليًا ال أثًرا عرضددديًا، وينتجه باعتباره تصدددرفً -4

 تحول العقد فإن األثر يكون عرضي ال أصلي وباعتباره واقعه. 

  

 

للزرقا  ،  يزول وينعدم بسبب يير إرادي، أو بسبب إرادي فهو كشخع تطرأ عليه الوفاة. المدخل الفقهي العام

 (. 593)ص: 
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 اخلامتة
أن الشريعة اإلسالمية شرعت العقود وسائل لغاايهتا ومقاصدها من أجل حتقيق مصاحل العباد،   ▪

.وجعل ِقوامها الوفاء
واجلور الذي ال أتيت به الشريعة وال  أن العقود اليت ال يتحقق فيها العدل تتجلى فيها صور الظلم   ▪

من  ،  تقره العقد  لتوازن  محاية  وأقرت  أحكام  فشرعت  الشريعة  اليت كفلتها  احلقوق  من  وهو 
.االختالل

أن الشريعة اإلسالمية قادرة على مواكبة المتغيرات التي يمكن االستفادة منها يف األحكام  ▪

جبها استنادا ألصولها الموجودة يف والحكم بمو ،  واالستناد عليها يف الترجيح،  الشرعية

المعطيات  ،  الشريعة مع  السيما  الكلية،  وأصوله  العامة  قواعده  مع  يتوافق  بما  وذلك 

. المتغيرة والمستمرة يف حياة الناس

 التوصيات
إعطاء الموضدوع مزيدا من البحث واالسدتقراء؛ لكثرة المنتجات المصدرفية المسدتجدة   

العقود من االختالالت وحمايتها من التقلبات.يف األسواق المالية؛ لحفظ  

دراسددة البدائل المصددرفية المتوافقة مع الشددريعة اإلسددالمية؛ للمحافظة على العقود من   

 االختالل السيما التمويالت طويلة األجل؛ ألنها مظنة المخاطرة.
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م. 1994األولى  

الطبعدة ، لبندان، محمدد أمين بن عمر ابن عدابددين، دار الفكر، لرد المحتدار على الددر المختدار .27

.هد1412الثانية 

المكتب ،  النوويزكريا محيي الدين يحيى بن لدرف   يب، ألروضدة الطالبين وعمدة المفتين .28

.هد1412الطبعة الثالثة لبنان، اإلسالمي،  

النالددر: ي،  تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراين الحنبل، لالسددياسددة الشددرعية .29

الطبعة ، المملكة العربية السدعودية -ون اإلسدالمية واألوقاف والدعوة واإلرلداد   وزارة الشد 

.هد1418األولى  

، لبندان،  دار العلم للماليين،  نصددددر الجوهري  يبأل  ،اح العربيدةالصددددحداح تاج اللغدة وصددددحد  .30

.هد  1407الطبعة الرابعة 

.الطبعة الثانية،  دار ال لفية، مصر، البن القيم،  طريق اتجرتني وابب ال عادتني .31
محمدد جالل الددين عبدد ا  بن نجم بن   يب، ألعقدد الجواهر الثميندة يف مدذهدب عدالم المدديندة .32

.هد  1423الطبعة األولى، دار الغر  اإلسالمي، لبنان،  لاس المالكي

.هي1427، الطبعة ا وىل  عبدع الع راين: دار كروز إشبيليا، لالعقود ا الية ا ركبة .33
األول، مصددر،  ، مطبعة ف اد  عقود اإلذعان يف التشددريع المصددري، لعبد المنعم فرج الصدددة .34

الطبعة األولى.

 –دار إحيداء التراث العربي  العيني،  بددر الددين  ل  ،عمددة القداري لددددرح صددددحيح البخداري .35

، لبنان.بيروت

،  مكتبدة إمدام الحرمين،  عبدد الملدك الجويني، ألبي المعدالي  ييداث األمم يف التيداث الظلم .36
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.هد1401الطبعة الثانية 

ن حجر العسقالين، دار السالم، الطبعة األولى  ، ألحمد ابفتح الباري لرح صحيح البخاري .37

هد.1421

لبنان.-، بيروتدار الفكر، كمال الدين محمد بن عبد الواحد ابن الهمام، لفتح القدير .38

ومعه تصدددحيح الفروع لعالء الدين علي   ، لشدددمو الدين محمد بن مفلح الحنبلي،الفروع .39

.هد 1424ولى الطبعة األ، لبنان، م سسة الرسالة، بن سليمان المرداوي

يا، الطبعة الرابعة.سور، دار الفكرالفقه اإلسالمي وأدلته، لوهبة الزحيلي،   .40

، الطبعة الثانية سدوريا،  نزيه حماد: دار القلم، لفقه المعامالت المالية والمصدرفية المعاصدرة .41

.هد1431

 -بيروت-لتقي الددين أبو العبداس أحمدد بن تيميدة الحراين، دار المعرفدة  ،دوالعققداعددة يف   .42

لبنان.

الطبعة ،  لبنان،  م سدسدة الرسدالة للطباعة والنشدر والتوزيع، للفيروزآبادي، القاموس المحيط .43

.هد 1426الثامنة 

،  دار الغر  اإلسددالمي ،  بكر بن العربي المالكي  يب، ألالقبو يف لددرح موطأ مالك بن أنو .44

.م 1992الطبعة األولى ، لبنان

دار الكتدب  ،  زين الددين عبدد الرحمن بن أحمدد بن رجدب الحنبلي، لالقواعدد البن رجدب .45

لبنان.-، بيروتالعلمية

بتحقيق الشي  أحمد بن عبدا   ، مطبوعات جامعة أم القر ، ألبي عبدا  المقري،  القواعد .46

بن حميد.

، دار الكتدب العلميدة،  قددامدة المقددسددددي  محمدد موفق بن  يب، ألالكدايف يف فقده اإلمدام أحمدد .47

.هد 1414الطبعة األولى  

.هد1403الطبعة األولى ، لبنان، دار الكتب العلمية،  لشريف الجرجاين، لكتا  التعريفات .48
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، دار الكتب العلمية،  لمنصدددور بن يونو البهوتي الحنبلي،  كشددداف القناع عن متن اإلقناع .49

لبنان، الطبعة األولى.

،  دار إحياء التراث العربي، لبنان ، للكرماين،  الدراري يف لددرح صددحيح البخاريالكواكب   .50

.هد1401طبعة ثانية ال

.هد1414الطبعة الثالثة ، لبنان، دار صادر،  جمال الدين ابن منظور، للسان العر  .51

المبسدوط يف لدرح القانون المدين، لحسدن الذنون، دار وائل للنشدر والطباعة، الطبعة األولى   .52

م.2006

.هد1429الثالثة  الطبعةالكتب العلمية، لبنان، دار  ،  شمو األئمة السرخسيط، لالمبسو .53

الفتدداو  .54 تيميددة،  مجموع  أحمددد ابن  الدددين  لطبدداعددة  ،  لتقي  الملددك فهددد  النددالددددر: مجمع 

.هد1416المصحف الشريف، المدينة النبوية 

الدين يحيى  زكريا محيي   يب، ألالمجموع لرح المهذ  ))مع تكملة السبكي والمطيعي(( .55

، لبنان.دار الفكر ،بن لرف النووي

الطبعة ، لبنان،  المكتبة العصدددرية،  زين الدين محمد بن أبي بكر الحنفي، لمختار الصدددحاح .56

.هد1420الخامسة 

م يييييييييييائيل اإلميام أمحيد بروايية حرب الكرمياين لب ودراسييييييييييية، لعبيدالبياري الثبييت، مطبوعيات اجليامعية  .57
هي.1430الطبعة ا وىل   اإلسالمية، ع ادني البحث العل  ،

هي.1431، مكتبة ا عارف للرشر والتوزيب، الطبعة ا وىل م ائل اإلمام أمحد برواية مهرا الشام  .58
، الدار العل ية، اترد، الطبعة ا وىل م يييييييييائل اإلمام أمحد بن حربل رواية ابن أز الفضيييييييييل صييييييييياحل .59

هي.1408
مسدلم بن الحجاج  ، لالمسدند الصدحيح المختصدر بنقل العدل عن العدل إلى رسدول ا    .60

، لبنان.بيروت –دار إحياء التراث العربي  ،  أبو الحسن القشيري النيسابوري

الطبعدة الرابعدةاألردن،  دار الثقدافدة  ،نور سددددلطدان، ألمصددددادر االلتزام يف القدانون المددين .61  ، 

.هد1431
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اإلسدددالمي، لعبدالرزاق السدددنهوري، منشدددورات الحلبي الحقوقية،  مصدددادر الحق يف الفقه   .62

م.1998لبنان، الطبعة الثانية 

، لبنان.بيروت –المكتبة العلمية ،  لفيومي، لالمصباح المنير يف يريب الشرح الكبير .63

البعلي،، ألالمطلع على ألفداظ المقنع .64 الفتح  للتوزيع  بي  الطبعدة األولى  ،  مكتبدة السددددوادي 

.هد1423

.الطبعة األولى، سوريا، المطبعة العلميةي،  لخطاب، لمعالم السنن لرح سنن أبي داود .65

هي.1401نشر وزارني ا وقاف ا غربية ودار الغرب اإلسالم  ،  للونشري  ،  ا عيار ا عرب .66
شددددمو الدين محمد الخطيب الشددددربيني  ، لمغني المحتاج إلى معرفة معاين ألفاظ المنهاج .67

.هد1415الطبعة األولى ، لبنان، لعلميةدار الكتب ا، الشافعي

، مصددددر، الطبعة مكتبة القاهرة،  ألبي محمد موفق بن قدامة المقدسددددي، المغني البن قدامة .68

األولى.

هد.1399مقاييو اللغة، البن فارس القزويني، دار الفكر، لبنان، الطبعة األولى  .69

.الطبعة الثانية مصر،ي،  دار الكتا  اإلسالمأ، ألبي الوليد الباجي،  المنتقى لرح الموط .70

الفقهيدة .71 وزارة ،  لبددر الددين محمدد بن عبدد ا  بن بهدادر الزركشددددي،  المنثور يف القواعدد 

.هد1405الطبعة الثانية ،  األوقاف الكويتية

، لبران، الطبعة ا وىل  د بن أمحد بن م د عليش، دار الفكر، تمرح اجلليل شيييييير  لتصيييييير خليل  .72
.هي1409

، زكريا محيي الدين يحيى بن لدددرف النووي  يب، ألالطالبين وعمدة المفتين يف الفقهمنهاج   .73

د.ه1425الطبعة األولى ،  دار الفكر

، دار المعرفة، لبنان، الطبعة األولى  اسدحاق الشديرازي  يب، ألاإلمام الشدافعي هالمهذ  يف فق .74

هد.1424

.هد1417عة األولى الطب، دار ابن عفان،  براهيم بن موسى الشاطبيت، إلالموافقا .75

شدمو الدين أبو عبد ا  محمد بن محمد بن عبد ، لمواهب الجليل يف لدرح مختصدر خليل .76
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عيني المالكي .هد1412الطبعة الثالثة ، لبنان، دار الفكر، الرحمن المعروف بالحطا  الرُّ

.هد1428، الطبعة األولى  بهاء الدين العاليلي، دار الشواف، لالنظرية العامة للعقود .77

م.1998نظرية العقد، لعبدالرزاق السنهوري، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثانية  .78

رسيييييييالة الريل دبلوم الدراسيييييييات    ،سيييييييامة عبد الرمحن نظرية الظروف الطارئة بني الرظرية والتطبيق،  .79
.م1983العليا ش القانون اخلاص، جامعة م د اخلاما، الرابط 

خيرة  األالطبعة  لبنان، دار الفكر، ، شددها  الدين الرملي، لالمنهاجنهاية المحتاج إلى لددرح   .80

.هد1404

واألثر .81 األثير، الالنهددايددة يف يريددب الحددديددث  العلميددة،،  بن   لبنددان، الطبعددة األولى    المكتبددة 

.هد1399

دار احيداء  علي بن أبي بكر بن عبدد الجليدل المريينداين،، لالهددايدة يف لددددرح بددايدة المبتددي .82

.لبنان–بيروت ،  يالتراث العرب

.م1964لبنان   ،عبدالرزاق السنهوري: دار إحياء التراث، لالوسيط يف لرح القانون المدين .83
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