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   :ملخصال
  ميكن القول أن العقد املوقوف هو العقد الذي يرتب أثره يف احلال وتكون صحته 

ًفإذا أجيز أصبح صحيحا بأثر رجعي وإذا نقض أصبح باطال ، مرهونة بإجازته أو نقضه ً
 تفريد وًد موقوفا حلجر أو إكراه أو غلط أوالعقد املوقوف إذا انعق. ًبأثر رجعي أيضا

 جاز للعاقد أن ينقض العقد بعد زوال احلجر أو ارتفاع اإلكراه أو تبني الغلط أو
فإذا نقضه كان له أن ينقض تصرفات من انتقل ، كم إن له أن جييزه، انكشاف التفريد

عني يف يد فإن هلكت ال، إليه العني وأن يسرتدها حيث وجدها وإن تداولتها األيدي
إن شاء ضمن العاقد ، وللعاقد املكره أو املغرور اخليار، ّمن انتقلت إليه ضمن قيمتها
وال ضمان على العاقد املكره واملغرور إن قبض البدل ، اآلخر وإن شاء ضمن ا�رب

ًمكرها أو مغرورا وهلك يف يده بال تعد منه ف البحث إىل التعرف على اآلثار  لذا هدً
وتوصل  .  االستقرائيالوصفي واستخدم البحث املنهج ،العقد املوقوفاملرتتبة على 

يعترب العقد املوقوف عقد صحيح؛ لتوافر شرائط االنعقاد  أنه  :إىل ما يلى  البحث إىل
ًوالصحة، فليس معىن أن العقد موقوف أنه مل ينعقد أو أنه انعقد فاسدا، بل انعقد 

ًصحيحا صادرا من أهله مضافا إىل حمله، ً  إال أنه ال ترتتب عليه آثاره إال بعد إجازته، ً
فإذا أجيز نفذ، وإن مل جيز بطل، وعلى ذلك فإن هناك مرحلتني مير �ما العقد 

قبل أن تصدر اإلجازة ممن  .مرحلة ما قبل اإلجازة، ومرحلة ما بعد اإلجازة: املوقوف
ً، فإذا كان بيعا مللك ًميلكها، ال يظهر أثر العقد ويكون ظهور أثره موقوفا على اإلجازة

ًالغري مل يرتتب عليه نقل امللكية من البائع للمشرتي، وإذا كان تصرفا صادرا من الوكيل  ً
ًمتجاوزا فيه حدود الوكالة، فإنه ينعقد موقوفا على إجازة املوكل فال ينفذ التصرف قبل  ً

ًتندا إىل وقت ًإذا أجيز العقد املوقوف إجازة معتربة شرعا نفذ وأنتج أثره مس ،صدورها
انعقاده، فا�يز هو كل من ميلك مباشرة التصرف املوقوف، فقد يكون ا�يز هو املالك 
الذي بيع ملكه بغري إذنه أو وليه، فإذا أجاز املالك فال ميلك املتصرف إليه الفسخ؛ 
ًألنه �ذه اإلجازة يعترب عقده نافذا منذ صدوره ويصبح املشرتي مالكا للمبيع من ذلك  ً

 .وقتال
عقـــد  - التفريـــد –ارتفـــاع اإلكـــراه  -احلجـــر  -العقـــد املوقـــوف  : الكلمـــات المفتاحيـــة

 .صحيح
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Abstract: 
     It can be said that the suspended contract is the contract 

whose effect is arranged immediately and its validity depends 

on its approval or veto, and if it is passed it becomes valid 

retroactively and if it void it becomes void with retroactive 

effect as well. And the suspended contract, if it was held 

suspended for a stone, coercion or mistake, is a discretion 

permissible. The contract may revoke the contract after the 

demise of the stone or the height of coercion, or it turns out 

the mistake or exposure of discretization, how much he has to 

authorize. He found it, and if hands passed it, if the eye 

perished in the hand of the one to whom it was transferred, 

guarantee its value, and the forced or arrogant contractor had 

the option. If he wanted within the other contract and if he 

wanted within the compulsory, there is no guarantee on the 

forced and arrogant contractor if the allowance is taken 

forcibly or arrogant and perished in his hand without counting 

from it Therefore, the research aimed to identify the effects of 

the suspended contract, and the research used the descriptive 

inductive method. The research reached the following: - He 

considers the suspended contract to be a valid contract; For the 

presence of the tapes of validity and validity, it does not mean 

that the contract is suspended because it was not concluded or 

that it was corrupted, but rather a valid contract issued by his 

family in addition to his place, except that it does not result in 
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his effects until after his approval, so if it is permitted, it is 

executed, and if he has not sanctioned a hero, accordingly, 

then the There are two phases through which the suspended 

contract passes: pre-leave and post-leave.- Before the license 

is issued to the one who owns it, the effect of the contract does 

not appear and the effect of the contract is visible on the leave, 

so if it is a sale to the property of others, it does not result in 

the transfer of ownership from the seller to the buyer, and if 

the behavior issued by the agent exceeds the limits of the 

agency, then it is held on the authorization of the client The 

action is not carried out before it is issued - If the suspended 

contract has authorized a legitimate leave that has been 

implemented and produced its effect based on the time of its 

conclusion, the reward is whoever directly possesses the 

suspended action, then the permissible may be the owner who 

sold his property without his permission or his guardian, and if 

the owner permits, the disposer does not have the annulment; 

Because on this leave his contract is effective from its issuance 

and the buyer becomes the owner of the sale from that time. 

Keywords: suspended contract - stone - high coercion - 

singularity - valid contract. 
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  : مقدمة
أفاضوا يف دراسة العقود وتبسيط مسائلها، كما أولوا ن فقهاء الشريعة اإلسالمية إ    

عناية خاصة ملوضوع تقسيم العقد من حيث الصحة وعدم الصحة،  إذ قسموه إىل 

عقد صحيح وعقد غري صحيح،  كما  هو يف رأى مجهور الفقهاء،  وإىل عقد صحيح 
د مير يف وباطل فوايد كما هو مستقر عليه يف املذهب احلنفي، ويرى الفقهاء أن العق

.   ولزومهنفاذة تكوينه على عدة مراحل تتمثل يف أركانه وشروط انعقاده وصحته و

فيتمثل ركن العقد عندهم يف اإلجياب والقبول، أما شروط انعقاده فهي متعددة منها ما 
وأما تعدد العاقدين  إذ ال يتم العقد بإرادة منفردة،  لق بالعاقد فهو العقل والتمييز، يتع

أن يكون اإلجياب من متعاقد، والقبول من متعاقد آخر،  وما يرجع إىل العقد بل يلزم 

 أما ما يرجع إىل املعقود عليه  فهو ،ًفهو توافق اإلجياب بالقبول وإال كان العقد باطال
ًجيب أن يكون موجودا عند العقد أو ممكنا ً وأن يكون معلوما وماال متقوما وصاحلا ،ً ً ً

  . للتعامل فيه

يتعلق بشروط الصحة وهي ما تسمى بأوصاف العقد،  فإ�م يشرتطون أما فيما 
ًخالفا اجلمهور الفقهاء أن يكون املعقود عليه معلوما لكل املتعاقدين علما نافيا  ً
للجهالة،  خاليا من املنازعة،  غري فاسد،  مقدور التسليم من غري ضرر، فإذا ختلف 

ًعقد فاسدا عندهم،  بينما عند عنصر أو أكثر من شروط الصحة يف العقد كان ال
 وبذلك يكون األحناف قد وضعوا مرتبة وسطي ، مجهور الفقهاء يكون العقد باطال

 إذ مييزون بني أصل العقد ووصفه،  فيكون أصل العقد هو ركن ،بني البطالن والصحة

العقد وشروط انعقاده،  أما أوصاف العقد فهي شروط الصحة اليت تراجع يف أغلبها 
 فيكون العقد  باطال إذا كان غري مشروع يف أصله و وصفه،  بينما إذا كان .لإىل احمل

  . مشروعا يف أصله  دون وصفه كان  العقد فاسدا

 والصحة إىل مرحلة النفاذ،  وهي شروط االنعقادينتقل العقد بعد ختطي مرحلة  و
ذي يصدر ممن فالعقد النافذ هو ال.  النفاذ اليت جتعل العقد يفيد حكمه ويرتب أثاره

 فإذا ختلفت هذه الشروط،  ،ميلك الوالية على نوع التصرف وعلي حمل العقد،  فإذا

 أو تعلق به ،أي صدر التصرف من غري مالك أو من غري ذي والية كبيع كذلك الغري
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نفاذ على إجازة احلق يف  كأن يبيع شيئا مرهونة،  كأن العقد موقوف ال،حب الغري

ة على العقد يف األهلية وهي أن تتوافر يف املتعاقد الذي يربم وتتمثل الوالياإلجازة، 
العقد أهلية التصرف،  أي أن يكون أهال بالغا سن الرشد،  فإذا ختلفت هذه الوالية 

اما حته لكنه موقوف لتخلف شرط النفاذ، كان العقد صحيحا  لتمام ركنه وشروط ص

 أو كان مملوك ،ل غري مملوك للعاقدإذا ختلفت الوالية على املعقود عليه،  كأن يكون احمل
  . له لكن تعلق به حق للغري،  كأن العقد غري نافذ أي موقوف النفاذ

يتضح مما سبق أن العقد لكي ينتج أثاره ويفيد حكمه يلزم أن مير مبراحل أربع وهي 

والنفاذ، واللزوم،  ويرجع الفضل إىل الفقهاء األحناف الذين ابرزوا ، والصحةاالنعقاد
ه التقسيمات واحكموا صياغتها صياغة حمكمة متميزة،  مييزون بني الركن والشرط هذ

 ، أو الصحة أو إيل النفاذاالنعقادوجيعلون  الشرط على درجات منها ما هو يرجع إىل 

اما فقهاء القانون مل مييزوا بني الركن والشرط،  فهم جيعلون حكم شرط صحة العقد 
 لإلبطال،  فالعقد يف القانون إما أن يكون صحيحا ًواحد إذا ختلفت كان العقد قابال

 . وإما باطال أو قابال لإلبطال

  : مشكلة البحث 
 ،أن املقصود من دراستنا هو العقد املوقوف،  أي العقد غري النافذ، املنعقد والصحيح  

الذي احنا فيه احد شروط النفاذ والذي ال يرتتب أثره إال عند صدور اإلجازة ممن 

 شرعا، وأن موضوع دراسة العقد املوقوف مل يلق إمجاعا يف الفقه اإلسالمي على ميلكها
ففي :  بل كان موضوع خالف بني الفقهاء،  حيث اختلفوا يف مشروعيته،األخذ به

املذهب الشافعي ويف رواية عن أمحد بن حنبل ال يوجد عقد موقوف ألن العقد 

ا شروط النفاذ هي  شروط انعقاد،  فإذا ًالصحيح عندهم ال يكون إال نافذا آذان اعتربو
ختلفت كان العقد باطال،  أما فقهاء احلنفية واملالكية واحلنابلة يف رواية أخرى لديهم 

فإن العقد يكون موقوفا إذا ختلفت شروط نفاذه اليت هي والية العاقد أو والية املعقود 

  . عليه
 ألي أثر حال انعقاد، إىل أن وهذه الصفة املميزة العقد املوقوف وهي أنه غري منتج

تلحقه اإلجازة ممن تقرر الوقف محاية ملصلحته،  فإن أجازه  نفذ وإن مل جيزه اعترب كأن 

مل يكن،  وهي ميزة ينفرد �ا عن أغلبية العقود الصحيحة يف القانون املدين كالعقد 
ملصري والقانون  ااملدينالقابل لإلبطال،  املعروف يف القانون املدين الفرنسي والقانون 
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  .  اجلزائرياملدين

النفاذ فيعترب  واألصل العام يف العقد أن يكون منتجا آلثاره حال انعقاده أما عدم
استثناء من القاعدة،  وإن كان هذا ليس هو اخلروج الوحيد عن األصل،  فهناك سبب 

و إىل المتداد نفاذ العقد إىل وقت سابق عن  انعقاده ويرجع ذلك إلرادة العاقد،  أ

تراخي آثاره إىل وقت الحق النعقاده الذي قد يكون بنص قانوين أو بناء على اتفاق،  
 إىل وقت يرتاخىكما لو علق نفاذ  العقد على شرط واقف أو على أجل،  إذ النفاذ 

  . حتقق الشرط أو حلول األجل

ل هو غري أن الفقهاء الذين اعتنقوا فكرة العقد املوقوف اختلفوا يف حتديد قسمه ه
نظام خاص وقسم مستقل من العقود إيل جانب العقد الصحيح أم أنه يعترب قسما من 

العقد الصحيح، فبعضهم يرى أنه قسم قائم بذاته وله نظام خاص،  وبذلك فهو ليس 

فرعا من العقد الصحيح، بينما يرى البعض اآلخر أنه ليس قسما مستقال بذاته بل هو 
كون نافذا  وإما موقوفا، وقد سعيت من خالل قسم من العقد الصحيح الذي قد ي

   .هذا البحث إىل  استعراض األثار املرتتبة على العقد املوقوف

  : أهداف البحث 
أن اعتناق فكرة العقد املوقوف املستمدة من الفقه اإلسالمي مل يتحقق يف مواضع  .١

ل عدة ومنها عيوب اإلرادة،  بيع ملك الغري الذي تضاربت اآلراء الفقيه حو

  .حكمه،  حكم جتاوز الوكيل حدود وكالته يف غري احلاالت املستثناة
إن هذا األمر الذي شحذ مهتنا من أجل البحث يف نظرية العقد املوقوف اليت  .٢

جاءت متكاملة منسجمة يف الفقه اإلسالمي حتقق احلماية ألطراف العقد والغري 

لعقد نافذا منتجا صاحب املصلحة،  على عكس القابلية لإلبطال اليت جتعل ا
فيكون عقد قابل .  آلثاره،  مث قد تأيت مرحلة إبطاله ممن له احلق يف ذلك قانونا

لإلبطال من قبل املشرتي من ناحية وعقد غري ساري يف حق املالك من ناحية 

إن املشرتي إذا أجاز العقد سقط حقه يف اإلبطال دون : أخرى،  فيرتتب عنه أوال
إذا أقر :  وثانيا، املالك يف عدم سريان العقد يف حقهأن متس هذه اإلجازة حبق

املالك التصرف فإنه يسقط حقه يف عدم سريان العقد عليه،  ويف نفس الوقت 

إذا أقر : يسقط حق املشرتي يف التمسك لإلبطال اعتبارا من تاريخ اإلقرار وثالثا
اريخ إبرام العقد املالك العقد،  فإن العقد يصبح نافذا من تاريخ اإلقرار وليس من ت



       

 

 

 

 

٨٣٣ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

  د�املوقوف�ثار�امل��تبة�ع���العق 

ويرتتب عليه أن اإلقرار ال يضر باحلقوق اليت كسبها الغري من املالك قبل صدور 

  . اإلقرار
النافذ الذي يقرتب من   هو العقد املوقوف، أي العقد غريهذا البحثواهلدف من    

د األثار املرتتبة على العق وغايتنا من ذلك هي بيان العقد القابل لإلبطال يف القانون،

  املوقوف 
  أهمية البحث 

جتعل فكرة وقف العقد ذاتية للعقد املوقوف متميزة سواء بالنظر إىل مرتبته بني  .١

العقود يف الفقه اإلسالمي أو ما يقابل أسباب الوقف وشروط النفاذ يف القانون،  
ذلك أن وقف نفاذه يفتح باب النفع بإتاحة فسحة لتقرير نفاذه أو رفضه،  كما 

 باب الضرر الذي قد يلحق من جراء نفاذه أي ميكن الرتيث يف أنه أيضا يسد

ليا يف وقف تصرف الفضويل مثال على إجازة املالك،  فإن جويظهر ذلك .  نفاذه
رأي فيه مصلحة له أجازه،  وإال  رده،  ويف هذا محاية حلقه،  وحفاظ على ماله،  

 يتفق مع ما ويف وقف تصرف ناقص األهلية على إجازة وليه أو وصيه، وهذا

  . �دف إليه الشريعة اإلسالمية من احملافظة على احلقوق،  وعصمة األموال
احبث ضرورة التعرف على اآلثار املرتتبة على العقد املوقوف  هذانري من خالل  .٢

  .وقبل وبعد اإلجازة

  
  : الدراسات السابقة

 بشكل عام يلحظ املتتبع للجهود املعاصرة يف موضوع العقد املوقوف والكتابة فيه

اآلثار ً فضال عن موضوع  ،أ�ا قليلة بالنظر ألمهية هذا العلم وطرحه يف الوقت احلاضر
 والدراسات مل يظهر يل أسبقية حبث هذا املوضوع، وإمنا ،على العقد املوقوفاملرتتبة 

ئل وحبوث  بشكل عام كرساىف العقد املوقوفتبني يل وجود كتابات وجهود معاصرة 

 فلم اعثر على من كتب يف تابة يف اآلثار املرتتبة  على العقد املوقوف أما الك،علمية
  .هذا املوضوع

  
   :البحثمنهج 

اعتمد البحث على املنهج التحليلي مبعاجلة كل ما مت الوقوف عليه ومجعه من تعاريف 
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لغوية واصطالحية وأراء فقهية ونصوص قانونية وأحكام واجتهادات قضائية يف نسق 

مع االقتصار على املسائل اليت ختدم  رتتيب املوضوعي للعناصر،متسلسل حسب ال
  .مباشرةالبحث بصورة 

  .العقد املوقوفاآلثار املرتتبة على اقتصر البحث على دراسة   :حدود البحث 

  
  :خطة البحث 
 .املوقوف العقد تعريف: األول املطلب

 .املوقوف العقد يف الفقهي اخلالف: الثاين املطلب
 :فرعان املوقوف، وفيه العقد أنواع: ثالثال املطلب

  .العقد حمل على الوالية النعدام العقد وقف: األول الفرع

 .التصرف نوع على الوالية النعدام العقد وقف: الثاين الفرع
 :فرعان املوقوف، وفيه على العقد املرتتبة اآلثار: الرابع املطلب

  .اإلجازة قبل املرتتبة اآلثار: األول الفرع

 .اإلجازة بعد املرتتبة اآلثار: الثاين الفرع
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  تعريف العقد املوقوف:املطلب األول 

من ) وقف: (احلبس، وقيل للموقوف: اسم مفعول من الوقف، وهو لغة: املوقوف

وجه من كل ما حبس ب: باب إطالق املصدر، وإرادة اسم املفعول، واملوقوف

  .)١(الوجوه

 .)٢())ًالذي ال حكم له ظاهرا: ((أما يف االصطالح فقد عرفه احلنفية بأنه هو

ما تعلق به حق الغري، وهو إما ملك الغري أو حق بالعقد لغري : ((وقيل هو

املشروع بأصله ووصفه ويفيد امللك على سبيل : (( وقيل هو.)٣())املالك

  .)٤())التوقيف

  :سابقة ميكن الوقوف على املالحظات التاليةوبتأمل التعريفات ال

قد أبان عن أن التصرف أو العقد املوقوف يظل مدة بقاء : أن التعريف األول

بيد أنه مل يبني أن . توقيفه غري معروف حكمه، وهذا ينطبق على مجيع حاالت التوقف

  .)٥(اإلجازة أو الرد يؤديان إىل ظهور حكمه

جلميع حاالت التصرف أو العقد املوقوف، سواء فهو شامل : أما التعريف الثاين

أكانت ترجع إىل سبب يتعلق باملعقود عليه كتصرف الفضويل يف مال الغري، وتصرفات 

املدين احملجور عليه بدين مستغرق، وتصرفات املريض مرض املوت، وتصرفات املرتد 

                                                           

 ).وقف(، مادة )٢/٦٦٩(، واملصباح املنري )وقف(، مادة )٦/٤٨٩٨(لسان العرب : ينظر) ١(
  ).٥/٢٨١(، البحر الرائق )٥/١٤٩(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
  ).٤/١٠٠(عابدين   حاشية ابن: ينظر) ٣(
  ).٢/٥٣(جممع األ�ر : ينظر) ٤(
 رسالة القادر املومين، عيسى حممد عبد/ العقد املوقوف يف القانون املدين األردين، د: ينظر) ٥(

  ).١٠(دكتوراه، جامعة عني مشس، ص 
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 بصالحية حنيفة وبيع املرهون، أم كانت ترجع إىل سبب يتعلق  عن اإلسالم عند أيب

العاقد للتصرف، كالتصرفات الدائرة بني النفع والضرر للصغري املميز، واحملجور عليهما 

ًلسفه أو غفلة، باستثناء تصرفات املكره طبقا لرأي زفر يف اعتبارها موقوفة
)١(.  

العقد الصادر ممن ليس له : بأنه )٤(، واحلنابلة)٣(، والشافعية)٢(وعرفه املالكية

ًكالفضويل يبيع مال غريه، والصغري املميز يتصرف يف ماله تصرفا دائرا والية إنشائية؛  ً

ًبني النفع والضرر، فينعقد موقوفا على إجازة ممن ميلكها شرعا ً.  

 فيها، تعبريا�م اختالف يالحظ املوقوف للعقد احملدثني الفقهاء تعريفات يف وبالنظر

 كالصيب بصدوره لالستقالل أهل غري ٍمالك من الصادر هو :بقوله بعضهم عرفه حيث

 فيكون كالفضويل، شرعية والية ذي غري من صادر أو املعاوضات، عقود يف املميز

 من أو بلوغه، بعد الصيب أو وصي أو ويل من ميلكها ممن اإلجازة فتلحقه ًموقوفا، ًصحيحا

  .)٥(بصدوره لالستقالل أهل هو مالك

أن تكون له والية إصداره، هو ما صدر من شخص له أهلية التعاقد من غري : أو

أنه ال : وحكمه. كعقد الفضويل وعقد الصغري املميز فيما يرتدد بني النفع والضرر

يرتتب عليه آثاره إال إذا أجازه صاحب الشأن الذي ميلك إصداره، فإن مل جيزه 

                                                           

بن حممد الغشم، رسالة دكتوراه، كلية  بن حممد حممد/ إجازة التصرفات، دراسة مقارنة، د) ١(
  ).٥٧(م، ص ١٩٩٥احلقوق، جامعة القاهرة، 

، )٣/٦٢(وما بعدها، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ) ٢٨٢، ٢/١٧٢(بداية ا�تهد ) ٢(
جزي، دار   ، القوانني الفقهية، البن)٢٩٢، ١٨، ٥/١٧(ل، للخرشي شرح خمتصر خلي

  ).٢٤٨(م، ص ١٩٨٥، )١(الفكر، ط 
  ).٩/٣١٢(، ا�موع شرح املهذب للشريازي )٢٨٥(األشباه والنظائر، للسيوطي، ص : ينظر) ٣(
  ).٤/١٤٧(قدامة   املغين، البن) ٤(
لة القانون واالقتصاد، السنة الرابعة، العدد أمحد إبراهيم، جم/ مقالة يف العقود والشروط، الشيخ) ٥(

  ).٦٧٣(م، ص ١٩٣٤السادس، نوفمرب 
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  .)١(بطل

هو قسم من أقسام العقد الصحيح ولكنه غري نافذ إال مبوافقة شخص معني، : أو

ًازه نفذ وإن مل جيزه بطل، ويكون التصرف موقوفا إذا كان من يباشره ليس له فإن أج

  .)٢(والية مباشرته، ولكنه أهل يف ذاته هلذه املباشرة

هو العقد الذي ال يرتتب على إنشائه أي أثر من آثاره على الرغم من أنه : أو

حق اإلجازة عقد صحيح يعرتف الشارع بوجوده، بل تتوقف آثاره على إجازته ممن له 

  .)٣(أو ممن له حق مباشرته

ومن جممل هذه التعريفات يتبني أن العقد أو التصرف املوقوف هو صحيح يف 

إنشائه، غري أن نفاذه وترتيب آثاره عليه متوقف على اإلجازة ممن ميلكها، ولو مل يكن 

  .صحيح اإلنشاء أو مل حتصل اإلجازة، انعدم التصرف ومل يرتتب عليه شيء من آثاره

  
 اخلالف الفقهي يف العقد املوقوف: املطلب الثاين

  :اختلف الفقهاء يف حكم العقد املوقوف على قولني

، والشافعية يف )٦(، وأمحد يف رواية)٥(، واملالكية)٤(يرى احلنفية: القول األول

                                                           

  ).٢/٢٤٠(وهبة الزحيلي / الفقه اإلسالمي وأدلته، د) ١(
م، ص ٩٨/١٩٩٩حممد فرحات، النهضة العربية، / املدخل لدراسة الفقه اإلسالمي، د) ٢(

)٣٦٣.(  
، نظرية )٣٠٩(م، ص ١٩٩١ دار الفكر، أحكام املعامالت الشرعية، للشيخ علي اخلفيف،) ٣(

  .وما بعدها) ٤١(الرازق حسن فرج، ص   عبد/ العقد املوقوف يف الفقه اإلسالمي، د
، درر احلكام، )٥٠٤-٤/٥٠١(عابدين   ، حاشية ابن)٥١، ٧/٥٠(اهلمام  فتح القدير، البن) ٤(

  .وما بعدها) ١/٤٠٣(لعلي حيدر 
  ).٤/٢٤٥(مواهب اجلليل ) ٥(
  ).٢٠/٥٧٧(، جمموع الفتاوى )٣/١٨(يف فقه اإلمام أمحد الكايف ) ٦(
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أن العقد املوقوف عقد صحيح لتوافر أركانه وقوف صحيح؛ ذلك أن العقد امل: )١(قول

وشروط انعقاده وصحته؛ ذلك أن العقد انصب على حمل قابل لرتتب اآلثار عليه، بيد 

ًأن هذا العقد ال يرتب آثارا إال بعد صدور اإلجازة، وذلك لتعلق حق الغري باحملل، أو 
  . العقدألن أحد املتعاقدين ال يتمتع بوالية على إنشاء

، وبه )٣( واملذهب عند احلنابلة)٢(وهو املشهور يف املذهب عند الشافعية: القول الثاين

  .)٤(أن العقد املوقوف باطل وال يصح باإلجازة: املنذر  ثور وابن  قال أبو

فالقائلون ببطالن العقد املوقوف جعلوا شرطا اكتمال األهلية والوالية على احملل 

ال ينشأ العقد بتخلفهما؛ ألن العرض من العقد هو ترتب مها من شروط االنعقاد، ف

اآلثار عليه، فإن كان املتعاقد ال يتمتع باألهلية أو الوالية الالزمة لذلك، فإن العقد ال 

  .ميكن أن ينعقد

 :األدلة

احتج أصحاب القول األول القائلون بصحة العقد املوقـوف بالكتـاب : أدلة القول األول

  :والقياس والسنة

  :احتجوا من الكتاب مبا يلي: الكتاب: ًأوال

  M 9: ؛ وقوله تعاىل)٥( M 7 8 9 : <; L:  قوله تعاىل- 

:  ;  <  =  >  ?  @  A  B   C  D  

                                                           

، األشباه والنظائر، للسيوطي، ص )٣/٣٥٣(، وروضة الطالبني )٣/٣٤٢(املنثور، الزركشي ) ١(
)٣٦١، ٣٦٠.(  

  .السابق) ٢(
  ).٢٠/٥٧٧(، جمموع الفتاوى )٣/١٨(الكايف يف فقه اإلمام أمحد ) ٣(
  ).٤/٢٢٧(قدامة   املغين، البن) ٤(
  .٢٧٥: سورة البقرة آية) ٥(
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E  F  GH  I  J  KL   M  N  O   P  Q L )
  :، وقوله تعاىل)١

M 8  9  :  ;  <  =      >  ?  @  A  B  C  

D       E  F     L )
٢(.  

أن اهللا گ شرع البيع والشراء والتجارة ابتغاء : وجه الداللة من هذه اآليات

الفضل، من غري فصل بني ما إذا وجد من املالك بطريق األصالة، وبني ما إذا وجد من 

النتهاء، وبني وجود الوكيل يف االبتداء، أو بني ما إذا وجدت اإلجازة من املالك يف ا

  .)٣(الرضا يف التجارة عند العقد أو بعده، فيجب العمل بإطالقها إال ما خص بدليل

  :السنة: ًثانيا

ِّاحتجوا من السنة حبديث عروة البارقي  ُ
ِِ

َْ َ َ َّأن النيب ڤ «ْ َّ ِِ أعطاه دينارا ليشرتي به ملسو هيلع هللا ىلصََّ
َ
َِ ْ َ

ِ
ً َ

ِ
ُ َ ْ َ

َأضحية، أو شاة، فاشتـرى به شا َِ ِِ
َ َ ْ َ ً َْ ًُ ٍتـني، فـباع إحدامها بدينارْ َ

ِ ِ َ َ ُْ َ ْ ِ
ََ ِ َُ، فأتاه بشاة ودينار، فدعا له َ َ َ َ ٍَ َ

ِ
َ

ٍ
َ ِ ُ ََ

ِبالبـركة  ََ َْ
ِيف بـيعه، فكان لو اشتـرى تـرابا لربح فيهِ ِِ

َ
ِ
َ َ ََ ًَ َُ َ ْ ِ َ َ َ ْ ِ«)

٤(.  

أن يشرتي شاة، ومل ڤ  أذن لعروة البارقي ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب : وجه الداللة من احلديث

َّيأذن له يف أن يبيع ما يشرتيه، فيكون بيعا فضوليا، ومع ذلك فإن النيب  �  مل يبطل ملسو هيلع هللا ىلصً

لتصرف صحيح ينتج آثاره باإلقرار أو َّالعقد، بل أقره؛ فدل على أن مثل هذا ا

  .)٥(اإلجازة

  :القياس: ًثالثا

                                                           

 .٢٩: سورة النساء آية) ١(
 .١٠: سورة اجلمعة آية) ٢(
 ).١٤٩، ٥/١٤٨(بدائع الصنائع ) ٣(
  ).٣٦٤٢(، احلديث )٢٨: (كتاب املناقب، باب) ٦/٦٣٢(أخرجه البخاري ) ٤(
  .وما بعدها) ٥/٣٠٩(، وفتح القدير )٤/١٠٣(تبيني احلقائق ) ٥(
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احتجوا من القياس بأن قاسوا التصرف املوقوف على وصية املدين بدين 

ًمستغرق، كبيع املرهون، فإنه ينعقد موقوفا على إجازة املر�ن، وعلى العقد املشروط 

اله تتوقف على إجازة الذي فيه اخليار؛ ألن الوصية من املدين بدين مستغرق مل

املستحق، فالوصية تصرف صحيح، وال حكم له يف احلال، وكذلك البيع املشروط فيه 

اخليار تصرف صحيح وال حكم له يف احلال حىت يتحقق كمال الرضا بني 

  .)١(املتعاقدين

احتج أصحاب القول الثاين على بطالن العقد املوقوف بالسنة : أدلة القول الثاين

  :هرة واملعقولالنبوية املط

  :السنة: ًأوال

ه عبد ِاحتجوا من السنة مبا روى شعيب، عن جدِّ
ْ َْ َ

ِ
َ ْ َ َّبن عمرو، أن النيب   ِاهللا  ُ َِّ ََّ ٍ ْ َ ِ  ملسو هيلع هللا ىلصْ

َقال ُال طالق إال فيما متلك، وال عتق إال فيما متلك، وال بـيع إال فيما متلك: ((َ ُ ُ
ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ََ َ ََ َ َ َ َ

ِ ِ ِ
َ َْ َ ِْ َ، وال َ

ُوفاء نذر إال فيما متلك
ِ َِْ َ َ

ِ ٍ ْ َ َ َ(()٢(.  

  :املعقول: ًثانيا

احتجوا من املعقول على البطالن بأن الفضويل أحد طريف البيع، فلم يقف البيع 

اع ما ال يقدر على تسليمه كالسمك يف املاء والطري يف على اإلجازة كالقبول؛ وألنه ب

  .)٣(اهلواء

  
                                                           

  ).٤/٢٨٣(، واإلنصاف )٩/٢٦٢(ا�موع ، و)٣/٤٤(الفروق للقرايف ) ١(
، )٢١٩٠(يف الطالق قبل النكاح، رقم : كتاب الطالق، باب) ٢/٩٣٩(داود  أخرجه أبو) ٢(

ال طالق قبل النكاح، حديث رقم : كتاب الطالق واللعان، باب) ١/٣٤٣(والرتمذي 
بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أصح   اهللا  حديث عبد: عيسى وقال أبو). ١١٨١(

  .ملسو هيلع هللا ىلصء يف الباب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النيب شي
  ).٩/٢٦٣(ا�موع، للنووي ) ٣(
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  أنواع العقد املوقوف: املطلب الثالث

سبق يف تعريف العقد املوقوف، أنه العقد الذي ختلفت فيه شروط النفاذ، ومها 

إما انعدام : ع أنواع العقد املوقوف إىل إحدى حالتنيشرطا امللك والوالية، وميكن إرجا

  .الوالية على نوع التصرف، أو انعدام الوالية على حمل التصرف
ويقصد بالوالية على نوع التصرف أن تتوافر لدى املتعاقد األهلية الالزمة إلبرام 

العاقد العقد، فإذا كان ناقص األهلية كالصيب املميز أو السفيه أو املعتوه، أو كان 

ًمكرها على إبرام العقد، فإن العقد الذي يعقده هؤالء يكون موقوفا ً. 
َّأما الوالية على احملل فرياد �ا أن يثبت للمتصرف حق امللك على هذا احملل أو 

  .النيابة عن املالك، وأال يتعلق باحملل حق الغري

لعقد، ويندرج حتت هذه الصورة تصرفات الفضويل، فليس له والية على حمل ا
وكذلك تصرف املالك يف العني املرهونة؛ إذ ليست له والية كاملة على حمل العقد، 

فعلى هذا سيتم تناول حاالت العقد املوقوف يف الفروع ،)١(لتعلق حق املر�ن �ا

  :التالية
  :وقف العقد النعدام الوالية على حمل العقد: الفرع األول

تقوم الوالية على حمل العقد بوجود حق امللك يف هذا احملل أو النيابة عن املالك، سواء 

أكانت النيابة اتفاقية كالوكالة، أم قانونية كنيابة الويل عن ناقص األهلية، أو قضائية 
 .ي للنيابة عنهكنيابة الوصي عن السفيه أو ذي الغفلة، أو من يعينه القاض

فمن حاالت وقف العقد النعدام الوالية على حمل العقد، تصرفات الفضويل يف مال 

غريه، ويلحق �ذه احلالة حالة النائب الذي جتاوز حدود نيابته يف القدر الذي جاوز به 
حدود النيابة املعطاة له؛ إذ تلحق هذه احلالة حبكم التصرف الفضويل، كما يلحق 

ني حالة التصرف الصادر من مالك يف مال له، وكان هذا املال قد تعلق به �اتني احلالت

 .حق للغري
 مال يف ثالثة؛ فنخصص األوىل لتصرفات الفضويل مسائل يف احلاالت هذه وسنعاجل

 به جاوز الذي القدر يف نيابته حدود جتاوز الذي النائب لتصرفات الثانية وخنصص غريه،

 مال يف مالك من الصادرة التصرفات عن للحديث الثالثة صصوخن املعطاة له، النيابة حدود

                                                           

  ).٤/١٧٨(مصادر احلق، للسنهوري ) ١(
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 .الغري حق به تعلق له
  :التصرف الصادر من الفضويل يف مال غريه: املسألة األوىل

تقدم أن الوالية على حمل العقد من شرائط نفاذ العقد، واليت بتخلفها يكون العقد 
اقد صفة شرعية تبيح له ًموقوفا، ويقصد بالوالية على حمل العقد أن يكون للمتع

  :التصرف يف حمل العقد، وهذه الوالية ال تقوم إال بإحدى هذه الوسائل التالية
ً مملوكا للبائع -وهو الشيء املعقود عليه- وهي امللك، فيكون املبيع : الوسيلة األوىل

 .ًوقت البيع، فال ينفذ بيع الشخص ما ليس مملوكا له
�وليا أو وصيا على صاحب الشيء املعقود عليه؛ ومعىن أن يكون العاقد : الوسيلة الثانية �

  .ًذلك أن يكون مأذونا له بالتصرف من الشرع
ًأن يكون العاقد وكيال يف التصرف الذي قام به نيابة عن غريه بناء : الوسيلة الثالثة

على وكالة بني الوكيل واملوكل، على أن يتصرف الوكيل يف حدود وكالته، وال 
  .)١(يتجاوزها

ويكون بأحد هذه الوسائل الثالثة والية للعاقد على حمل العقد، فإذا مل تتوافر يف 
  .�العاقد صفة من هذه الصفات تتيح له التصرف يف املعقود عليه مسي املتصرف فضوليا

  :وقد جاء تعريف املذاهب للفضويل على النحو التايل
(»يَمن يتصرف يف حق غريه بغري إذن شرع«: عرفه احلنفية بأنه

٢(.  
(»َمن باع ملك غريه بغري إذنه«: وعرفه املالكية بأنه

: وعرفه الشافعية بأنه .)٣
(»هو البائع مال غريه بغري إذن وال والية«

 أو هو الذي يبيع مال غريه ممن ال والية .)٤
ٍله عليه، وليس وكيال له، وعلى ما يشبه ذلك من التربع مبال الغري �بة، أو عتق، أو  ً

وقد .)٦(»َمن باع ملك غريه بغري إذنه«: وعرفه احلنابلة كتعريف املالكية بأنه .)٥(حنومها
                                                           

، العقد املوقف، لعبد الرزاق فرج حسن، ص )٤/١٧٨(مصادر احلق، للسنهوري : ينظر) ١(
)٤٣.(  

  ).١/١٠٩(م ، ودرر احلكام شرح جملة األحكا)٥/١٠٦(عابدين  حاشية ابن) ٢(
  ).١٠٣٨(املعونة على مذهب عامل املدينة، ص ) ٣(
  ).٩/٢٥٩(ا�موع شرح املهذب ) ٤(
  ).٢/٨(شرح ميارة ) ٥(
بن   بن أمحد  اهللا  عمدة احلازم يف الزوائد على خمتصر أيب القاسم، أليب حممد موفق الدين عبد) ٦(

اف والشئون اإلسالمية، قطر، نور الدين طالب، وزارة األوق: بن قدامة املقدسي، حتقيق حممد
  ).٢٤٦(م، ص ٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، ١ط
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هو من «: بأنه) ١١٢(نصت جملة األحكام العدلية على تعريف الفضويل يف املادة 
(»يتصرف يف حق الغري بدون إذن شرعي

١(.  
لك من يتوىل العقد بدون إذن، ال من املا«إنه : ومن التعريفات عند احملدثني قوهلم

ً وذلك أخذا من املعىن اللغوي؛ حيث إن املعىن ،)٢(»كالوكيل، وال من الشارع كالويل
ًاللغوي أساس االستعمال الشرعي؛ حيث يرون بأن الفضويل من يتصرف تصرفا ال 
شأن له به، وليس له والية إصداره؛ كمن يبيع ملك غريه من دون إذن منه أو والية 

  .)٣(عليه

لتعريفات اليت قال �ا الفقهاء وإن كانت خمتلفة يف وخنلص من ذلك إىل أن ا

األلفاظ، إال أن املعىن واحد، وهو أن الفضويل هو الشخص الذي يتوىل أمر غريه دون 
ًوالية وال إذن، ويتصرف فيه سواء كان ذلك بيعا أو إجيارا أو رهنا ً ً.  

  :حكم بيع الفضويل

ري اخلالف يف هذه املسألة يعترب بيع الفضويل أحد تطبيقات العقد املوقف، وجي
صحته، لكنه موقوف على : َكاخلالف السابق يف حكم العقد املوقف؛ فمنهم من يرى

يف القدمي، -، والشافعي )٥(، واملالكية)٤(إجازة املالك، وهذا ما ذهب إليه احلنفية

 .)٧(، ويف رواية عن اإلمام أمحد)٦(- وقــول مرجوح فـي اجلديـد

                                                           

 ).٦٦(، ص ٣شرح ا�لة، لسليم رستم باز اللبناين، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط) ١(
العقد املوقوف يف الفقه اإلسالمي، يف القانون املدين العراقي، وما يقابله يف القانون املدين، ) ٢(

، العددان األول والثاين، ٢٥ث يف جملة القانون واالقتصاد السنة الرب، حب حملمد زكي عبد
 ).٣٥(، وأحكام املعامالت الشرعية، للشيخ علي اخلفيف، ص )١٣٠(م، ص ١٩٥٥

ا�يد مطلوب، مطبعة   عبد/ الفضالة، دراسة مقارنة يف الفقه اإلسالمي والقوانني الوضعية، د) ٣(
 ).٦٤(  نيفرتيين، ص

عابدين   ، حاشية ابن)١٥٠-٥/١٤٧(، وبدائع الصنائع )٥١(ية املبتدي ص اهلداية شرح بدا) ٤(
، تبيني احلقائق )٢٨١، ٥/٢٨٠(، البحر الرائق )١/٢٤٦(، جممع األ�ر )٤/١٤٣(
)٥/١٨٣.(  

، جواهر )٣/١٢(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري )٤/٤٥٩(منح اجلليل خمتصر خليل ) ٥(
  ).١/٣٣٩(اإلكليل 

  ).٢/٢١(، مغين احملتاج )٣١٦، ٩/٣١٥(ا�موع ) ٦(
 ).٣/١٥٨(، كشاف القناع )٤/٢٧١(اإلنصاف : ينظر) ٧(
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طلة، حىت مع اإلجازة، وإىل هذا ذهب الشافعي يف عبارته با: ويف قول آخر

  .)٣(، وبه قال الظاهرية)٢(، ورواية أخرى عن اإلمام أمحد)١(الراجح
فاالختالف وقع بني الفقهاء يف شرط ملكية العاقد للمعقود عليه، فمن رأى أن 

شرط امللكية هو شرط انعقاد قال ببطالن بيع الفضويل، ومن رأى أن شرط امللكية هو 

  .ًرط نفاذ قال بصحة العقد موقوفا على إجازة املالكش
وكذا امللك والوالية ليس بشرط انعقاد البيع عندنا، بل : (يف بدائعهقال الكاساين 

()هو شرط النفاذ حىت يتوقف بيع الفضويل
٤(.  

  
التصرف الصادر من النائب الذي جتاوز حدود نيابته يف القدر : املسألة الثانية

  :الذي جتاوز فيه

يتعني لرتتيب النيابة آلثارها أن يكون للنائب سلطة النيابة عن األصيل، وهذا 
يتطلب إىل جانب توافر صفة النيابة، أن يتقيد النائب حبدود سلطته اليت حيددها سند 

النيابة، فإذا جتاوزها أو مل يكن لديه صفة النيابة كلية، فإن العقد يف احلالتني يكون أبرم 

ًوعي يف إبرامه أركانه وشروط صحته كان صحيحا من حيث انعقاده، دون نيابة، فإذا ر
أما فيما يتعلق بآثاره فال تنشأ يف مواجهة النائب ألنه تعاقد باسم األصيل وليس بامسه 

هو، كما أ�ا ال تنشأ يف مواجهة األصيل لعدم وجود النيابة، ما مل جيز هذا العقد من 

ًقبل من له سلطة إبرامه أصال
)٥(.  

عقد الذي يربمه النائب وهو متجاوز حدود نيابته أو دون نيابة هو عقد فال

صحيح، لكنه موقوف النفاذ من حيث ترتيب آثاره على إجازته ممن له سلطة إبرامه، 

فإذا أجيز نفذ العقد يف مواجهة األصيل، وإن مل يتم فال ينفذ يف مواجهة أحد وال 
 تعاقد معه بتعويض عما يلحقه من ضرر يرتب آثاره، وعندئذ حيق للمتعاقد مطالبة من

                                                           

  ).٣٢، ٤/٣١(، العزيز شرح الوجيز )٣١٦، ٩/٣١٥(ا�موع : ينظر) ١(
  ).١٦، ٥/١٥(، مطالب أويل النهى )١٧، ٤/١٦(املبدع ) ٢(
  ).١٤٤٦(، مسألة )٨/٤٢١(احمللى ) ٣(
  ).٥/١٤٦(بدائع الصنائع ) ٤(
إبراهيم / نظرية االلتزام، املصادر اإلرادية لاللتزام، العقد واإلرادة املنفردة يف القانون الكوييت، د) ٥(

  ).١٤٥(الليل، جامعة الكويت، ص   الدسوقي أبو
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  .)١(يف تفويت الصفقة عليه

وقد فصل الفقهاء خمالفات النائب حدود نيابته، سواء كانت خمالفاته تعليمات 
األصيل يف صفة الشيء املكلف بشرائه أو يف جنسه أو مقدراه أو مثنه، أو كانت 

  .مثن ما وكل ببيعهاملخالفات يف البيع بأن باع بعض ما وكل به، أو خالف يف 

ًوالنائب الذي يربم عقدا، وهو متجاوز حدود نيابته يعترب يف حكم الفضويل يف 
القدر الذي جاوز فيه حدود النيابة؛ ألنه ال ميلك الوالية على حمل العقد، فيما جاوز 

به حدود النيابة، ويظهر يف الوكاالت اخلاصة اليت تقتصر على أمر أو أمور معينة، 

  .ل إال مباشرة األمور املعينة فيهافليس للوكي
فاخلالف الفقهي يف جتاوز النائب حدود نيابته مبين على تصرفات الفضويل، 

فالقائلون بصحة ووقف تصرفات الفضويل يصححون تصرفات النائب مع وقفها على 

ومها -إجازة األصيل، ومها احلنفية واملالكية، والقائلون ببطالن تصرفات الفضويل 
  .)٢( يبطلون تصرفات النائب إذا جاوز حدود نيابته- واحلنابلةالشافعية 

كما يلحق حبالة النائب الذي جتاوز نيابته حال الوكيل املعزول فيما يتصرف به 

بعد عزله، أو بعد انتهاء الوكالة املعطاة له، فيعد تصرفه بعد عزله أو بعد انتهاء الوكالة 
 .املعطاة له، حبكم تصرف الفضويل

ف تصرفات النائب اليت جتاوز حدود الوكالة املعطاة له، أن النائب وتعليل وق

�بتجاوزه حدود الوكالة زالت عنه صفة النيابة عن األصيل، وأصبح األصيل أجنبيا عن 
العقد، فال يضاف أثره إليه إال إذا أقره وأجازه، فعندئذ ينفذ العقد ويرتب آثاره يف 

ًلفضويل وكيال استنادا لقاعدةمواجهة األصيل من وقت إبرامه، ويصبح ا اإلجازة : (ً

()الالحقة يف حكم الوكالة السابقة
٣(. 

وجتدر اإلشارة إىل أن تصرف الفضويل يفرتق عن تصرف النائب الذي جتاوز 

حدود نيابته، يف أن الفضويل يتصرف فيما ال ميلك حق التصرف فيه ابتداء، أما 

 احلدود املرسومة له يف التصرف الذي النائب الذي جتاوز حدود نيابته فإنه قد خالف
  .حق له مباشرته ابتداء

                                                           

  ).١٥٠(املرجع السابق، ص ) ١(
  ).٥/١٣١(، املغين )٢٥١(، السراج الوهاج ص )٦/٧٤(، اخلرشي )٦/٢٧(البدائع ) ٢(
  ).٥٩(لعقد املوقوف، لصالح الدين شوشاري نظرية ا) ٣(
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  :التصرف الصادر عن مالك يف مال له تعلق به حق الغري: املسألة الثالثة

تقدم أن من شروط نفاذ العقد أال يتعلق باحملل املعقود عليه حق للغري، ويقصد 
 العني اململوكة، فطرأ بتعلق حق الغري باحملل وجود حق ثابت لغري املالك، أو العاقد يف

 وعارض مقتضاه مقتضى حق امللك، وعليه ،هذا احلق على حق املالك األصلي فزامحه

فإذا تصرف املالك يف مال له تعلق به حق للغري، كان العقد موقوف النفاذ على إجازة 
 – إضافة إىل الوالية على حمل العقد–من تعلق حقه مبحل العقد، فيشرتط لنفاذ العقد 

 .يتعلق باحملل حق للغريأال 

  :وتتعدد احلاالت اليت يتعلق حق الغري باحملل املعقود عليه، وذلك على عدة صور
  :التصرف باملرهون: ًأوال

من احلقوق اليت تتعلق مبحل العقد، حق املر�ن يف العني املرهونة؛ ذلك أن الرهن 

م، لكن ملا كان ملك للراهن حيق له التصرف فيه كما أراد، كتصرف املالك بأمالكه
الرهن هو حمل استيفاء املر�ن دينه وحقه من الراهن، حبيث إذا عجز الراهن عن وفاء 

�الدين كان للمر�ن بيعه واستيفاء وفاء دينه منه، فثبت بذلك حقا للمر�ن يف مالية 

الرهن، وهو حق متلك له أو استيفاء منه، وهذا احلق يزاحم حق املالك يف حرية 
لرهن، فينتج من ذلك تقييد حلق املالك يف العني املرهونة يف التصرف التصرف يف ا

بالبيع وغري ذلك، مبا مينع أو يعرقل استيفاء أو متلك حقه منه، فال ينفذ بيع الراهن 

فاملالك ال جيوز له  .للعني املرهونة، أو هبته، أو التربع به وحنوه مما خيرج الرهن عن ملكه
دون إذن املر�ن، فإن خالف الراهن ذلك فقد اختلف التصرف يف العني املرهونة 

 :الفقهاء يف حكم هذا البيع على قولني

أن البيع موقوف على : وبعض احلنابلة )٢(واملالكية )١(للحنفية: القول األول
إجازة املر�ن، فإذا أجاز املر�ن البيع صح، وإن مل جيزه مل يصح، واملراد تصرف الراهن 

ن، وإال فإن نقل ملكه للمر�ن فالتصرف صحيح نافذ، وكذلك لو باملرهون لغري املر�

أدى الراهن الدين وفك الرهن صح البيع، لزوال املانع من نفوذ البيع، بإسقاط حقه 
 .باألداء

                                                           

  ).١٠/١١٩(، ورد احملتار )٧/١٧٤(تبيني احلقائق ) ١(
  ).٤/٤٠٥(حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ) ٢(
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أن بيع الراهن للمرهون دون إذن املر�ن : )٢( واحلنابلة)١(للشافعية: القول الثاين

  .ًائع مالكا للعنيباطل غري صحيح وال نافذ، رغم كون الب
  :استدل أصحاب القول األول على قوهلم بعدة أدلة: أدلة القول األول

 إن البيع وإن صدر من املالك فللمر�ن حق يف احملل كما للمالك حق فيه، –١

َّوجيب مراعاة حقهما، وإمنا يراعى كال احلقني إذا قلنا بالتوقف، فإن أجازه جاز؛ ألن 

 .حقه، فإذا رضي بإسقاط حقه زال املانع فنفذ البيععدم نفاذه إمنا هو ملكان 

 انعدام القدرة على التسليم لتعلق حق الغري به وهو املر�ن؛ إذ يد املر�ن -٢

مانعة من التسليم، والبيع يفتقر إىل القدرة على التسليم كما يفتقر إىل امللك فيتوقف 
 .على إجازته

صية بأكثر من الثلث، وذلك بأن وذلك بقياس بيع املرهون على الو:  القياس-٣

الوصية بأكثر من الثلث موقوفة على إجازة الورثة لتعلق حقهم فيما زاد عن الثلث من 
 .)٣(الرتكة، فيقاس عليها إذن املر�ن لتعلق حقه بالعني املرهونة

  :استدل أصحاب القول الثاين على قوهلم بعدة أدلة

  .)٤( أن ال ضرر وال ضرار قضىملسو هيلع هللا ىلصأن النيب ڤ بن الصامت    حبديث عبادة-١
ًوجه الداللة على أن يف بيع املرهون من قبل الراهن إضرارا باملر�ن لوجود حق له 

 .يف املرهون، وهو التمكن من استيفاء دينه منه، وببيعه فات حقه، وهو ضرر به

حجر على نفسه التصرف عندما رهن العني وذلك بأن الراهن قد :  باملعقول-٢
 .)٥(املرهونة وأقبضها للمر�ن، فكأنه أبطل النظر إىل حق نفسه يف التصرف فيه

 :بيع العني املستأجرة: ًثانيا

اختلف الفقهاء يف بيع العني املستأجرة كاختالفهم يف بيع املرهون؛ لتعلق حق 
  :فريقني املر�ن به إىل

                                                           

  ).٢/١٧٦(مغين احملتاج ) ١(
  ).٣/٦٢(، وكشاف القناع )٤/٤٨٨(قدامة   املغين، البن) ٢(
، حاشية )١٠/١١٩(، ورد احملتار )٧/١٧٤(، تبيني احلقائق )٢١/٧٩(املبسوط للسرخسي ) ٣(

  ).٤/٤٠٦(الدسوقي 
  .خترجيه سيأيت) ٤(
  ).٣/٦٤(، وكشاف القناع )٤/٤٨٩(قدامة   ، املغين، البن)٢/١٧٧(مغين احملتاج ) ٥(



       

 

 

 

 

٨٤٨ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

  د�املوقوف�ثار�امل��تبة�ع���العق 

 إىل أن بيع املؤجر )٣( واحلنابلة)٢( والشافعية)١(ملالكيةفذهب مجهور الفقهاء من ا

ًالعني املستأجرة لغري املستأجر يقع صحيحا نافذا، معللني قوهلم بأن البيع وقع على : ً
العني، وحق املستأجر يف املنفعة، فالبيع قد وقع على غري املعقود عليه يف اإلجارة؛ وألن 

يما إذا كان املشرتي سيتسلمها من وقت ضرر املستأجر ممنوع؛ ألن الضرر حيصل ف

  .العقد، ولكنه لن يتسلمها إال بعد انقضاء املدة، فليس يف بيعها إبطال حلق املستأجر
ًوذهب احلنفية إىل أن بيع املؤجر ينعقد صحيحا موقوفا على إجازة املستأجر؛  ً
وذلك لتعلق حقه به كي ال يلحقه ضرر، وحجتهم قياس بيع املستأجر على بيع 

�املرهون ينعقد موقوفا على اإلجازة، جبامع أن كال منهما قد تعلق به حق الغري،  ً
ًكاملستأجر واملر�ن، وتعلق حق الغري باحملل مينع نفاذ العقد، وجيعله موقوفا على إجازة 

ًمن تعلق حقه به دفعا للضرر
)٤(.  

  :بيع الشريك حصته: ثالثا
  :شائعة على قولنياختلف الفقهاء يف حكم تصرف الشريك يف حصة 

ًأن تصرف الشريك يف حصة شائعة يقع صحيحا موقوفا بالنسبة ملا : القول األول ً
، )٦(، واملالكية)٥(زاد يف نصيبه على إجازة اآلخر، وإىل هذا ذهب احلنفية

  .)٨( واحلنابلة)٧(والشافعية

يرى أن تصرف الشريك يف حصة شائعة هلا تعلق بالغري ينعقد : القول الثاين

ًال، سواء كان هذا اجلزء قليال أم كثريا، وإىل هذا ذهب الظاهريةباط ً ً
 وبعض )٩(

                                                           

  ).٥/٤٠٨(مواهب اجلليل ) ١(
  ).٦/١٩٩(حتفة احملتاج ) ٢(
حلنبلي، املطبعة العلمية، حلب، بن حممد ا  اإلفصاح عن شرح معاين الصحاح، أليب املظفر حيىي) ٣(

  ).٢٢٥(هـ، ص ١٣٤٧، ١ط
  ).٤/١٤٥(رد احملتار على الدر املختار ) ٤(
  ).٤/١٤٦(رد احملتار على الدر املختار ) ٥(
بن أيب زيد  اهللا أيب زيد القريواين، لعبد  ، ورسالة ابن)٦/٤٥(شرح خمتصر خليل، للخرشي ) ٦(

  ).١/٣٢٩(حممد، دار الفكر، بريوت   القريواين أبو
  ).٥/٩(�اية احملتاج ) ٧(
  ).٥/١٥٠(قدامة   املغين، البن) ٨(
  ).١٢٥٦(، مسألة رقم )٨/١٣٣(حزم  احمللى، البن) ٩(
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  .)١(احلنابلة

لكل واحد من الشركاء يف : "من مرشد احلريان على أن) ٣٦٩(وقد نصت املادة 
امللك أن يتصرف يف حصته كيف يشاء بدون إذن شريكه جبميع التصرفات اليت ال 

حصته ولو من غري شريكه بال إذن إال يف صورة يرتتب عليها ضرر لشريكه؛ فله بيع 

اخللط واالختالط، فإنه ال جيوز البيع من غري شريكه بال إذنه، وليس له أن يتصرف يف 
وهو ما أخذت به جملة ". ًحصته تصرفا من التصرفات الضارة بدون إذن شريكه

  .٢١٥، ٢١٤األحكام العدلية يف املادتني 

ر من مالك يف مال تعلق به حق الغري خيتلف َّومن مث اتضح أن التصرف الصاد
  .باختالف العقد وطبيعته

  :وقف العقد النعدام الوالية على نوع التصرف: الفرع الثاين

لعني املعقود ًقد يكون العاقد ميلك الوالية على حمل العقد، بأن يكون مالكا ل
عليها، ومل يتعلق �ا حق للغري، إال أنه ال ينفذ عقده لعدم اكتمال واليته على نوع 

و وقع التصرف ًالتصرف، كأن يكون ناقص األهلية، أو حمجورا عليه لدين مستغرق، أ

وسنتناول يف هذا الفرع حكم تصرفات هؤالء على املسائل ، يف مرضه؛ مرض املوت
  :التالية

 :التصرفات الصادرة من ناقص األهلية: وىلاملسألة األ

األهلية هي صالحية الشخص الكتساب احلقوق، والتحمل بااللتزامات وإجراء 
واألصل يف الشخص أن يكون كامل األهلية، واحلجر التصرفات القانونية املختلفة، 

اع عليه استثناء من هذا األصل، فإذا مل يثبت للقاضي مربر هذا االستثناء تعني امتن

احلجر بسبب السفه والغفلة؛ ألن لكل إنسان حرية التصرف فيما له باألوجه السائغة 
ًعقال واجلائزة شرعا، فأهلية الوجوب إذن هي صالحية الشخص ألن تثبت له أو عليه  ً
احلقوق املشروعة، ويالحظ أن هذه األهلية ترتبط حبياة اإلنسان، فهي تثبت للشخص 

ف أهلية األداء املرتبطة بالعقل أو التمييز، ولذلك فإ�ا �منذ والدته حيا، وهذه خال
تتأثر مبا يطرأ على العقل من العوارض، كما تتأثر يف الوقت ذاته بعمر اإلنسان 

 .)٢(وسنه
                                                           

  ).٥/١٥٠(قدامة   املغين، البن) ١(
  ).٢٧١(امللكية ونظرية العقد، أليب زهرة، ص : ينظر) ٢(
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هو الشخص املميز، غري مكتمل العقل؛ إما لعدم بلوغه، ويطلق : فناقص األهلية

لة، أو السفه، وهذا النوع ال تصح عليه الصيب املميز، وإما إلصابته بالعته، أو الغف
ًتصرفاته مطلقا، وتكون مجيع عقوده باطلة عند الشافعية

، وأما عند مجهور )١(

كأن يقبل لنفسه اهلبة أو الصدقة :  فإنه تصح تصرفاته فيما فيه نفع حمض له)٢(الفقهاء

وحنومها، وال يصح منه أي تصرف فيه ضرر حمض عليه؛ كأن يهب ماله، أو يوصي به 
حنو ذلك، أما تصرفاته اليت تدور بني النفع والضرر؛ كعقود املعاوضات من البيع و

ًواإلجارة وحنومها؛ فإن نفاذها يكون موقوفا على إجازة وليه، الذي ينظر يف مصاحله 
  .وحيفظ عليه ماله

  :التصرفات الصادرة من احملجور عليه لدين: املسألة الثانية

 ديونه جمموع كانت من ملاله، أو ًمستغرقا ًدينا املدين وهو عليه، احملجور املدين يعترب

 ميلك كان وإن فهو التصرف، نوع على الوالية عنه انتفت قد ماله، من أكثر واملؤجلة احلالة

 عليه احملجور تصرفات أن ذلك التصرف؛ نوع على الوالية ميلك ال فهو احملل، على الوالية

  .الغرماء تضر قد

  :صرفات املدين احملجور عليه على قولنيوقد اختلف الفقهاء يف ت
يرى مجهور الفقهاء أن تصرفات احملجور عليه بسبب الدين موقوفة، : القول األول

؛ ألن احلجر على املدين منوط )٥( والشافعية)٤(، واملالكية)٣(وإىل هذا ذهب احلنفية

احملجور تصرفات املدين ًأصال مبصلحة الغرماء واحملافظة على حقوقهم من الضياع، ف
  .عليه يف ماله تنعقد موقوفة على إجازة الغرماء، أو انقضاء ديونه

وهو أن : وهو مذهب احلنابلة والقول الثاين يف مذهب الشافعي: القول الثاين

تصرفات املدين احملجور عليه باطلة؛ ألن احلجر يقتضي انعدام أثر هذه التصرفات 

                                                           

  ).٢/١٧٤(البحر احمليط، الزركشي : ينظر) ١(
، )٢/٤٥٩(، وكشف األسرار للنسفي )٣٩٤، ٤/٣٩٣(سرار، للبخاري كشف األ: ينظر) ٢(

، البحر احمليط للزركشي )١٥٧(، وشرح الكوكب املنري، ص )٢/٣٣٢(وأصول السرخسي 
)٢/١٧٤.( 

 ).٢١/١٤٨(، املبسوط للسرخسي )٣/٢١٠(األصل، للشيباين ) ٣(
 ).٩/٣٣١(النوادر والزيادات على ما يف املدونة من غريها من األمهات ) ٤(
 ).٥٩(، كفاية األخيار يف حل غاية االختصار، ص )٨/١٩٠(احلاوي الكبري ) ٥(
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تصرفات املدين احملجور عليه، سواء ابتداء، فلم يصح تصرفه فيها، ويعم ذلك مجيع 

  .)١(أكانت بعوض كالبيع واإلجارة، أو بغري عوض كاهلبة والعتق والوقف
  :وقد استدل أصحاب القول األول املعقول مبا يلي

�أن احلجر على املدين جيعله مبنزلة الفضويل؛ جبامع أن كال منهما مسلوب : ًأوال

تصرف الفضويل ال يسبغ عليه وصف البطالن، وملا كان . .الوالية الشرعية عن التصرف
 .وإمنا يسبغ عليه وصف الوقف فقط، كان ذلك أوىل بالنسبة للمدين احملجور عليه

ًوملا كانت الوالية شرطا من شروط النفاذ، فإن احلجر على املدين جيعله مبنزلة 
خبلع ماله إذ قد حكم احلاكم "الفضويل على األقل بالنسبة ملاله الذي وقع احلجر فيه؛ 

 .)٢("للغرمي فكأنه ملكه للغرمي، فتصرف املدين فيه تصرف فضويل

أن تصرف املدين احملجور عليه أشبه ما يكون بتصرف املدين املريض الذي : ًثانيا

ًلزمته ديون يف صحته، وكما أن تصرف املريض هنا ال يكون باطال، بل يكون موقوفا،  ً
ليه؛ إذ احلكمة من عدم نفاذ التصرف يف فكذلك احلال بالنسبة للمدين احملجور ع

 .احلالتني واحدة، وهي تعلق حق الغري بالشيء املتصرف فيه

إذا صح احلجر بالدين صار احملجور عليه كمريض : "عابدين  ويف ذلك يقول ابن
عليه ديون الصحة، فكل تصرف أدى إىل إبطال حق الغرماء، فاحلجر يؤثر فيه 

 .)٣("كاهلبة

املدين احملجور عليه كتصرف السفيه احملجور عليه، ومبا أن أن تصرف : ًثالثا
التصرف املايل هلذا األخري يصح إذا حلقته اإلجازة، فكذلك احلال يف املدين احملجور 

عليه، فهو يصح مىت أجازه الغرماء أو تنازلوا عن ديو�م، أو أبرأوه منها، أو مل يكن مثة 

ن احلجر على املدين إمنا هو نظام شرع  وأل،)٤(حاجة �م إىل الشيء املتصرف فيه

                                                           

 ).٤/٤٣٩(قدامة  ، املغين البن)٢/١٤٧(مغين احملتاج ) ١(
، )٥/٣١٠(، فتح القدير )١٥٠، ٤/١٤٩(عابدين  ، حاشية ابن)٢/٣٩(جممع األ�ر : ينظر) ٢(

 ).١٢، ٣/١١(حاشية الدسوقي على الشرح الكبري 
، شرح الزرقاين على خمتصر خليل )٤/٢٤٦(، مواهب اجلليل )٥/٩٩(عابدين  حاشية ابن) ٣(

، ٤/٢٠٥(قدامة   ، املغين، البن)٣/٢٣٠(، �اية احملتاج )٣/٢٣٠(، �اية احملتاج )٥/١٩(
٢٠٦.(  

  ).٥/١٩٠(تبيني احلقائق ) ٤(



       

 

 

 

 

٨٥٢ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

  د�املوقوف�ثار�امل��تبة�ع���العق 

للضرورة، وال ريب أن الضرورة تقدر بقدرها، وهذا القدر هو الذي يقتضي تأسيس 

عدم النفاذ على الوقف ال على البطالن؛ إذ إن احلجر مقرر ملصلحة الدائنني، فإن كان 
فت مل َّمثة مصلحة تقتضي عدم اإلجازة مل ينفذ هذا التصرف يف حقهم، أما إذا انت

يكن مثة ما يستلزم النعي على تصرفاته بالبطالن، إذ إن العقد الباطل يف الفقه 

ًال وجود له من حيث الصحة، فليس له وجود قانوين وال ينتج أثرا لتصرف "اإلسالمي 
 .)١("شرعي

 :التصرفات الصادرة من املريض مرض املوت: املسألة الثالثة

  :تعريف مرض املوت .١
  : بعدة تعريفات على النحو اآليت- مرض املوت- ض املخوف َّعرف الفقهاء املر

ًاملرض الذي خياف منه اهلالك غالبا، ويتطاول إىل السنة، : عرفه احلنفية بأنه ُ
ًويتصل به املوت، ويعجز صاحبه عن القيام مبفرده، ويعذر يف الصالة جالسا، أو هو 

ٍالذي ال يرجى برؤه بالتداوي ويكون يف زيادة مستمرة
ُ

)٢(.  

ما حكم أهل الطب العارفون بكثرة املوت به، ولو مل حيصل : وعرفه املالكية بأنه

ًاملوت به غالبا
)٣(.  

َاملرض الذي خياف منه املوت؛ لكثرة من ميوت به : وعرفه الشافعية واحلنابلة بأنه
ًوال يؤمن فيه معاجلة املوت، ويكون سببا ظاهرا لتولده منه واتصاله به بقول عدلني من  ً

باء، وال يشرتط غلبة حصول املوت بل عدم ندرته، ويكون صاحبه صاحب األط
  .)٤(فراش

واملرض ال يؤثر يف أهلية األداء؛ ألنه ال خيل بالعقل، فيصح نكاح املريض وطالقه 

ُوإسالمه، وتنعقد تصرفاته، ويعتد بكل ما يصدر عنه من أقوال وأفعال، فاملرض ال يزيل 
اذ بعض تصرفاته؛ وألن املرض بسبب املوت، واملوت أهلية األداء، ولكن يؤثر يف نف

سبب لتعلق حق الورثة والغرماء مبال املريض؛ كان املرض الذي ينتهي باملوت سبب 

                                                           

ن حممد احلسيين الشعراين، ب  مفتاح الكرامة يف شرح قواعد العالمة، للسيد حممد اجلواد: ينظر) ١(
  ).٤/٢٩٤(السنهوري / ، مصادر احلق، د)٥/٣١٦(هـ ١٣٢٦مطبعة الشورى بالفجالة، 

  ).٢/٢٤٨(، تبيني احلقائق )٣/٣٥٣(بدائع الصنائع ) ٢(
  ).٣/٣٠٦(حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ) ٣(
  ).٧/١٦٧(، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف )٦٧، ٣/٦٦(مغين احملتاج ) ٤(
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لتقييد تصرفات املريض اليت تشتمل على حماباة تضر بالورثة أو الدائنني، وتقيد تصرفاته 

حق الوارث وكل املال بقدر ما يصون حق الورثة والغرماء، وهو مقدار الثلثني يف 
بالنسبة للدائن الذي يستغرق دينه مجيع الرتكة، أو مبقدار دينه فقط إن مل يستغرقها، 

وليس للورثة أو الدائنني منعه من تصرفاته يف حال حياته؛ إمنا هلم ذلك بعد وفاته إن 

ضافة ًكانت تصرفاته ضارة مبصاحلهم؛ ويثبت هذا التقييد من ابتداء املرض استنادا إىل إ
ُاحلكم إىل أول السبب، وال يظهر أثره إال بعد وفاة املريض؛ ألنه ال يعرف كون هذا 

  .)١(املرض مرض موت إال إذا اتصل باملوت

اهلبة أو : ًفالتصرف الذي يقوم به املريض مرض املوت قد يكون تربعا مثل
 يكن وصية أو الوقف أو الكفالة أو احملاباة، ويكون له حكم الوصية وإن مل.. .الوصية

ًحقيقة؛ ألن مثل هذه التصرفات نافذة منجزة يف احلال قبل املوت، أما حكم الوصية 
ُفإنه يتأخر إىل ما بعد املوت، إال أ�ا اعتربت يف حكم الوصية يف حق اعتبار الثلث 
وعدم نفاذ تصرف املريض يف أكثر من الثلث؛ لتعلق حق الورثة والغرماء مباله؛ فإن نفاذ 

لتصرفات موقوف على إجازة من له احلق يف نفاذ هذا التصرف أو عدم مثل هذه ا

  .)٢(نفاذه

  
  اآلثار املترتبة على العقد املوقوف: املطلب الرابع

معىن يعترب العقد املوقوف عقد صحيح؛ لتوافر شرائط االنعقاد والصحة، فليس 

ًأن العقد موقوف أنه مل ينعقد أو أنه انعقد فاسدا، بل انعقد صحيحا صادرا من أهله  ً ً
ًمضافا إىل حمله، إال أنه ال ترتتب عليه آثاره إال بعد إجازته، فإذا أجيز نفذ، وإن مل جيز 

مرحلة ما قبل اإلجازة، : بطل، وعلى ذلك فإن هناك مرحلتني مير �ما العقد املوقوف

  :ما بعد اإلجازة، وفيه فرعانومرحلة 
  :اآلثار املرتتبة قبل اإلجازة: الفرع األول

                                                           

، أصول )١٧٧(، حاشية نسمات األسحار، ص )٤/٤٩٨(كشف األسرار، للبخاري : ينظر) ١(
الكرمي زيدان،   عبد. ، الوجيز يف أصول الفقه، د)١٧٤، ١/١٧٣(الفقه اإلسالمي وأدلته 

  ).١٠٧، ١٠٦(م، ص ١٩٨٧طبعة مؤسسة الرسالة، بريوت، 
، نظرية العقد )١٢/٥٥٨(لى اهلداية ، البناية ع)٤٣٨، ٦/٤٢٧(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(

  ).٢/٨٠٥(، املدخل الفقهي العام )١٠٩، ١٠٧(املوقوف يف الفقه اإلسالمي، ص 
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ًقبل أن تصدر اإلجازة ممن ميلكها، ال يظهر أثر العقد ويكون ظهور أثره موقوفا 
ليه نقل امللكية من البائع للمشرتي، ًعلى اإلجازة، فإذا كان بيعا مللك الغري مل يرتتب ع

ًوإذا كان تصرفا صادرا من الوكيل متجاوزا فيه حدود الوكالة، فإنه ينعقد موقوفا على  ًً ً
ًإجازة املوكل فال ينفذ التصرف قبل صدورها، وإذا كان التصرف صادرا من الصيب 

ى إجازة الويل وال ًاملميز يف التصرفات الدائرة بني النفع والضرر فإنه ينعقد موقوفا عل
ًينفذ قبلها، وإذا كان تصرفا يف مال تعلق به حق الغري كبيعه للعني املرهونة توقف نفاذه 

  .)١(على إجازة املر�ن لتعلق حقه بالعني املبيعة

والعقد يف الصور السابقة موقوف ال ينتج آثاره حىت تتمم إجازته، ممن ميلكها 
  .ًشرعا

نوع من العقد الصحيح لصدوره من أهله : م هووعليه فالعقد املوقوف كما تقد

وهي - ًمضافا إىل حمله، مع سالمة أوصافه، إال أنه ختلف فيه شرط من شروط النفاذ 
 األمر الذي يؤدي -كمال األهلية، والوالية على حمل العقد، وعدم تعلق حق الغري به

  .)٢(إىل وقف آثاره املرتتبة عليه حىت حصول اإلجازة

، إال )٣(ومن املقرر أنه ال يرتتب على العقود املوقوفة قبل صدور اإلجازة أي آثار
َّأنه جيب رد املعقود عليه إىل البائع؛ ومن مث تنحل الرابطة العقدية وتصبح كأن مل 

  .)٤(تكن

ًفإذا كان قائما ومل يتغري يرد بعينه كاملبيع إذا انفسخ البيع بسبب الفساد أو اإلقالة 
  . أو االستحقاق وحنوهاأو اخليار

 ويسرتد األصلي، صاحبها إىل عليها املعقود العني ترد وأمثاهلا احلاالت هذه ففي

                                                           

، نظرية العقد املوقوف يف الفقه )٨٨٤(، مرشد احلريان، م )٣/١١٠(الفتاوى اهلندية ) ١(
  ).١٧٨(اإلسالمي، ص 

لكية ونظرية العقد، أليب زهرة ص وما بعدها، امل) ١/٤١٨(املدخل الفقهي العام، للزرقا ) ٢(
  .وما بعدها) ١٦٨(حممد سراج، ص / ، نظرية العقد يف الفقه اإلسالمي، د)٣٥٩، ٣٥٨(

، ا�موع )٦٠، ٧/٥٩(، شرح فتح القدير )١/٩٥(، درر احلكام )٣/١١٠(الفتاوى اهلندية ) ٣(
  ).٣/١٤٧(، وكشاف القناع )٩/٢٦١(شرح املهذب 

، سبل السالم )٤/١٦٧(قدامة  ، املغين البن)٣/٤٦٨(ام الشافعي التهذيب يف فقه اإلم) ٤(
  ).٣/١١٦(، إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام )٥/٣٣٣(، نيل األوطار )٣/٢٨(
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 أو العاقدين أحد مبوت اإلجارة انفسخت إذا وكذلك البائع، من الثمن املشرتي

تتغري،  ومل قائمة كانت إذا صاحبها إىل املأجورة العني فرتد املدة، بانتهاء أو باالستحقاق
 واملرهون واملعار الوديعة ترد انفسخت إذا واإلعارة والرهن اإليداع عقود يف احلكم كذاوه

  .)١(قائمة كانت إذا بعينها أصحا�ا إىل

وكذلك رد الثمن وما نتج عنه من زوائد ومنافع إن كانا مقبوضني، فإن تلف 
�وجب الضمان مثليا كان أو قيميا؛ ألن العقد غري الزم �

العقد املوقوف َّ؛ ومن مث ف)٢(

صحيح اإلنشاء، لكن اآلثار مل ترتتب إال بعد نفاذه باإلجازة، وإال انعدم التصرف 

  .وانعدمت اآلثار
  : األحوال اليت تطرأ على العقد املوقوف قبل اإلجازة- 

  :فسخ العقد املوقوف قبل اإلجازة: احلالة األوىل

لعقد قبل أن ترد عليه إذا كان حكم العقد املوقوف هو عدم النفاذ وترتبت آثار ا
- اإلجازة ممن ميلكها، فإنه قابل للفسخ، ففي بيع ملك الغري يكون للمشرتي وللبائع 

 حق الفسخ قبل اإلجازة، حىت لو أن املالك أجازه بعد ذلك ال ينفذ لزوال - الفضويل

  .العقد املوقوف
 إن املبيع واسرتد انفسخ اإلجازة قبل - الفضويل-  البائع فسخه ولو: "البدائع يف جاء

 فسخه إذا وكذا نقده، قد البائع إن كان على بالثمن املشرتي ويرجع سلم، قد كان

 العاقد، إىل ترجع اإلجازة فاحلقوق به اتصلت لو املوقوف البيع ألن ...ينفسخ املشرتي

("نفسه عن العهدة يدفع بالفسخ فهو
٣(.  

 لزوال ينفذ ال ملالكا أجازه لو حىت فقط فسخه فللفضويل" :الرائق البحر يف وجاء

 يصري اإلجازة بعد فإنه، نفسه عن احلقوق ليدفع ذلك له كان وإمنا املوقوف، العقد

                                                           

، واملهذب )٢/٤٠(، ومغين احملتاج )٤/١٩(، واهلداية مع شروحها )٥/٣٠٢(بدائع الصنائع ) ١(
  ).٤/٢٥٣(دامة ق  ، واملغين البن)١/٢٥٥(يف فقه اإلمام الشافعي 

، تكملة ا�موع، )٢/١٣١(، الفواكه الدواين )٢/٤٠(، جممع األ�ر )٧/٣٠٦(بدائع الصنائع ) ٢(
، اإلفصاح عن معاين الصحاح يف الفقه على املذاهب األربعة، أليب )١٢/١٢٢(للسبكي 

، )١/٢٨٩(م ١٩٩٦-هـ١٤١٧، ١بن هبرية، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط املظفر
 ).٦/٢٢٥(قدامة   غين البنامل

  ).٥/١٥١(البدائع ) ٣(
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 به، ضرر ذلك ويف بالعيب وخياصم بالتسليم فيطالب إليه، العقد حقوق فرتجع كالوكيل

("ثبوته قبل نفسه عن دفعه فله
١(.  

ازة، وقد شرع له حق وللمالك احلق يف فسخ العقد املوقوف كما أن له حق اإلج

  .)٢(الفسخ وحق اإلجازة محاية له، وحىت ال خيرج من ملكه ما ال يرضى خبروجه

�أما املالكية فبيع الفضويل مللك الغري منحال من جهة املالك وغري الزم بالنسبة له 

ًبأن البيع مل يكن حبضرته، أما إذا كان حبضرته فإنه يكون الزما من جهته أيضا، ويعلل  ً
�ء املالكية كون بيع ملك الغري منحال من جهة املالك وغري الزم بالنسبة له بأن فقها

ًالبيع مل يكن حبضرته، أما إذا كان حبضرته فإنه يكون الزما من جهته أيضا ً.  
 مالكه رضا على -البائع غري ملك بيع أي-  غريه ملك ووقف" :الكبري الشرح يف جاء

 جهته من الزم وهو بذلك، املشرتي يعلم ومل بل يل،فضو البائع بأن املشرتي يعلم مل إذا

 وحمل ًوكيال صار بيعه بإجازته ألنه بالثمن؛ فقط الفضويل ويطالب املالك، جهة من منحل

 جهته من ًالزما البيع كان وإال حبضرته، البيع يكن مل إذا املالك جهة من �منحال كونه

 وحمل ادعاه، إذا سكوته يف جبهل يعذر وال ًعاما، وسكت ذلك بلغه إذا بغريها وكذا ًأيضا،

 بيع إن هذا حقه سقط ساكت وهو مضى فإن عام، ميض ما مل بالثمن الفضويل مطالبة

("عشرة أعوام احليازة مدة متض ما مل بغريها بيع وإن حبضرته،
٣(.  

  :هالك حمل املعقود يف العقد املوقوف قبل اإلجازة: احلالة الثانية

ًفيه تصرفا موقوفا قبل اإلجازة يف يد مالكه، فإن تبعة إذا هلك الشيء املتصرف  ً
  .اهلالك تقع على املالك بطبيعة احلال؛ ألنه هلك يف يده بفعل ال يوجب الضمان

أما إذا هلك املتصرف فيه يف يد الفضويل قبل اإلجازة، فإن العقد يبطل وال 

املبيع قبل ولو هلك : "تلحقه اإلجازة وال ضمان على أحد، جاء يف فتح القدير
  .)٤("اإلجازة وقبل التسليم فال ضمان على أحد

وإذا هلك املتصرف فيه يف يد املشرتي قبل اإلجازة، فإن اإلجازة ال جتوز، 

الفضويل أو املشرتي، وأيهما اختار تضمينه ملكه وبرئ : وللمالك تضمني أيهما شاء

                                                           

  ).٦/١٦١(البحر الرائق ) ١(
  ).١٨٢(الرازق حسن فرج، ص  عبد/ نظرية العقد املوقوف، د) ٢(
  ).٣/١٢(الشرح الكبري للدردير ) ٣(
  ).٥/٣١٣(فتح القدير ) ٤(
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  .)١(اآلخر من الضمان؛ ألن التضمني يتضمن التمليك

  :اآلثار املرتتبة بعد اإلجازة: الفرع الثاين
ًإذا أجيز العقد املوقوف إجازة معتربة شرعا نفذ وأنتج أثره مستندا إىل وقت  ً
انعقاده، فا�يز هو كل من ميلك مباشرة التصرف املوقوف، فقد يكون ا�يز هو املالك 

ع ملكه بغري إذنه أو وليه، فإذا أجاز املالك فال ميلك املتصرف إليه الفسخ؛ الذي بي
ًألنه �ذه اإلجازة يعترب عقده نافذا منذ صدوره ويصبح املشرتي مالكا للمبيع من ذلك  ً

  .)٢(الوقت

، مباشر�ا يف احلق له ممن يصدر واحد جانب من تصرف بأ�ا اإلجازة وتعرف

 انعقاده حلظة إىل ينسحب بأثر ًنافذا وجعله حقه يف ًقوفامو انعقد شرعي تصرف إلبقاء

 .)٣(حال بأثر أو

فالفقهاء يستعملون هذا اللفظ للداللة على إنفاذ التصرفات املوقوفة حبيث يرتتب 
تصرف يف العقد : ((اهلمام بقوله  وهذا ما أفصح عنه اإلمام ابن. عليها آثارها

تصرف انفرادي يصدر ممن منحه املشرع ((: كما عرفت اإلجازة بأ�ا. )٤())باإلبقاء

مكنة اإلبقاء على تصرف موقوف النفاذ يف حقه، فريتب عليه نفاذ هذا التصرف 
  .)٥())وإنتاجه لكافة آثاره

  :وتتمثل اآلثار على اإلجازة فيما يلي

 اإلجازة يف العقد املوقوف هلا أثر إجيايب عند توافر شرائطها، فهي جتعل العقد - 
  .)٦(نذ انعقادهينتج آثاره م

                                                           

  ).١/٢٣٢(، جامع الفصولني )٦/١٦٢(البحر الرائق ) ١(
  ).٢١٤(الرازق حسن فرج، ص  عبد/ ف، دنظرية العقد املوقو) ٢(
، الفقه اإلسالمي )٥/١٤٨(، بدائع الصنائع )٧/٥٤(اهلداية على شرح بداية املبتدي : ينظر) ٣(

، )٤٩٥-٤٩٢( ص ،حممد سالم مدكور/ املدخل واألموال واحلقوق وامللكية والعقود، د
 تارخيها -يعة اإلسالمية، والشر)١/٧٢(النظرية العامة للموجبات والعقود، لصبحي حممصاين 

، املدخل الفقهي العام، )٧٨(العينني بدران، ص  بدران أبو/ ونظرية امللكية الفكرية والعقود، د
  ).٢/٧٢٢(للزرقا 

  ).٥/٣١١(فتح القدير ) ٤(
 ).٢٠٣، ٢٠٢(الرازق حسن فرج، ص  عبد/ نظرية العقد املوقوف، د: ينظر) ٥(
 ).٥١٨(الباقي، ص   الفتاح عبد عبد/ نظرية العقد واإلرادة املنفردة، د) ٦(
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 العقد املوقوف يف مرحلة وقفه غري معروف حكمه، وهذا ينطبق على مجيع - 

  .)١(حاالت الوقف؛ بيد أن اإلجازة أو الرد يؤديان إىل ظهور حكمه
 عدم إجازة العقد املوقوف ممن له والية أو ملك، والذي يتوقف نفاذ العقد - 

  .)٢(ند القائلني بانعقادهعلى رضاه يعد من أسباب احنالل العقد أو فسخه ع

ً احلكم يف العقد املوقوف ينفذ بعد اإلجازة مستندا إىل وقت صدور التصرف؛ - 
  .)٣(ألن اإلجازة الالحقة فيه كاإلذن السابق

 العقد املوقوف إذا أجيز يكون لإلجازة استناد وانعطاف؛ أي تأثري رجعي، - 

قاده؛ ألن اإلجازة مل تنشئ العقد فبعد اإلجازة يستفيد العاقد من مثرات العقد منذ انع
فتحت الطريق آلثاره املمنوعة املتوقفة لكي متر وتسري، : ًإنشاء بل أنفذته إنفاذا؛ أي

ًفتلحق تلك اآلثار بالعقد املولد هلا اعتبارا من تاريخ انعقاده، ال من تاريخ اإلجازة 
، ومبا أن فبعد اإلجازة يعترب الفضويل كوكيل عن صاحب العقد قبل العقد. فقط

ًتصرفات الوكيل نافذة على املوكل منذ صدورها، يكون عقد الفضويل نافذا على ا�يز 
ًنفاذا مستندا إىل تاريخ العقد ً

)٤(.  

  : املدة املقررة لإلجازة- 
 فيما يتعلق - احلنفية واملالكية–اختلف الفقهاء القائلون بصحة العقد املوقوف 

 :باملدة احملددة على قولني

َّيذهب احلنفية إىل أن احلق يف إجازة العقد املوقوف يبدأ بعد إبرام : ولالقول األ

ًالعقد، ويظل هذا احلق قائما إىل مدة غري حمددة ما دام العقد موجودا، وعدم حتديد  ً
مدة لإلجازة يسري على مجيع حاالت العقد املوقوف، وبالتايل فإن مضي مدة معينة ال 

ا له، بل يظل العقد يف حالة من عدم االستقرار حىت �يعترب إجازة للتصرف وال يعترب رد

                                                           

القادر املومين، ص  عيسى حممد عبد/ العقد املوقوف يف القانون املدين األردين، د: ينظر) ١(
)١٠.(  

، فتح )١٥٥، ١٥٠-٥/١٤٨(، بدائع الصنائع )١٠٤، ٦، ٤/٥(الدر املختار ورد احملتار ) ٢(
 ).٢/١٧١(وما بعدها، بداية ا�تهد ) ٥/٣٠٩(القدير 

  ).٢/١٦٠(، وحاشيتا قليويب وعمرية )٦/٣٠١٩(بدائع الصنائع ) ٣(
 ).١٥٧، ١٥٦(جنيم، ص   األشباه والنظائر، البن) ٤(
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 .)١(يتقرر مصريه إما بالرد والفسخ

يذهب املالكية إىل أن اإلجازة تتحقق بسكوت صاحب احلق فيها : القول الثاين
ُأحيانا؛ ففي بيع الفضويل مثال إذا كان املالك حاضرا وسكت، عد سكوته إجازة  ً ً ً

ًة عقدا يدور بني النفع والضر، فإن سكوت الويل عن هذا للعقد، وإذا أبرم ناقص األهلي
  .)٢(التصرف يعترب إجازة مىت طال السكوت

  : املقارنة بني العقد املوقوف وبني العقد القابل لإلبطال- 

يعترب العقد القابل لإلبطال عقد منعقد ومنتج آلثاره فور انعقاده، ال فرق يف هذا 

ًالعقد بيعا ترتب عليه نقل امللكية، والتزام البائع بينه وبني العقد الصحيح، فإذا كان 
بتسليم املبيع والتزام املشرتي بتسليم الثمن، وهكذا فالعقد القابل لإلبطال ما دام 

ًمنعقدا مرتبا لكافة آثاره ال فرق بينه وبني العقد الصحيح، إال أن الصحيح قد ترتبت  ً
لعقد إال أنه ليست بصورة �ائية، فهي آثاره بصورة �ائية، بينما األول وإن رتب آثار ا

 .عرضة للزوال

ًأما العقد املوقوف فهو وإن انعقد صحيحا، إال أنه ال ينتج أثرا، فهو موقوف  ً َّ
ًاألثر ليس فقط بالنسبة إىل العاقد الذي قام به سبب اإليقاف، بل أيضا بالنسبة 

  .للعاقد اآلخر

إلبطال، فالعقد املوقوف هو فالعقد املوقوف هو صورة عكسية للعقد القابل ل

باطل حىت ينفذ باإلجازة، أما العقد القابل لإلبطال فهو نافذ حىت بطل بعدم اإلجازة، 
إما أن : فالعقد يف احلالتني يرتدد بني مرتبيت البطالن والصحة ويتصور فيه أحد أمرين

ًجيعل باطال حىت يصح، وهذا اختيار الفقه اإلسالمي، وإما أن جيعل صحيحا ح ىت ً

  .)٣(يبطل، وهذا اختيار القانون
�فالعقد املوقوف والعقد القابل لإلبطال يتشا�ان من حيث إن كال منهما ترد 

ًعليه اإلجازة أو الرفض من صاحب الشأن، وأن هلما أثرا يستند إىل وقت انعقاده، فإن 
العقد كانت اإلجازة يف العقد املوقوف ترتبت آثاره منذ حلظة انعقاده، وإن كانت يف 

القابل لإلبطال فقد زال منه العيب الذي كان يشوبه بأثر يستند إىل وقت إبرامه مع 
                                                           

  ).٦/١٦١(البحر الرائق ) ١(
  ).٥/١٧(، شرح اخلرشي )٣/١٢(الشرح الكبري، للدردير ) ٢(
  ).٤/٣٠٥(السنهوري / مصادر احلق، د) ٣(
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مراعاة حقوق الغري، وإن كان الرفض فالنتيجة واحدة باالثنني، وهي اعتبار العقد كأن 

ًمل يكن، وعند إذن يعاد املتعاقدان إىل احلالة اليت كانا عليها قبل التعاقد إذا كان ممكنا 
  .)١(لتعويضوإال با

  :ويكمن الفرق بني العقد املوقوف والعقد القابل لإلبطال فيما يلي

العقد املوقوف ال ينتج أي آثار حال إبرامه ما مل تلحقه اإلجازة، أما العقد : ًأوال
  .القابل لإلبطال فينتج آثاره منذ صدوره إىل أن يتقرر بطالنه

 فسخه أو إجازته عند توافر يثبت لصاحب الشأن يف العقد املوقوف خيار: ًثانيا

الشروط الالزمة لذلك باإلرادة املنفردة له، أما العقد القابل لإلبطال فال ينقضي إال 
  .بالرتاضي أو التقاضي وإن كان ذلك يتم بأثر رجعي

اإلجازة بالعقد املوقوف هلا أثر إجيايب عند توافر شرائطها، فهي جتعل العقد : ًثالثا

، أما اإلجازة للعقد القابل لإلبطال فلها أثر سليب بكو�ا تزيل ينتج آثاره منذ انعقاده
  .سبب بطالنه

 امللك وهي نفاذه، أسباب له تتوافر ال الذي العقد يلحق ثابت، وصف التوقف :ًرابعا

 النفع بني الدائرة التصرفات يف املميز والصغري غريه مبال يتصرف كالفضويل والوالية؛

 متسك إذا إبطاله ميكن حيث ثابت؛ غري وصف فالنفاذ إلبطال،ل القابل العقد أما .والضرر

  .باإلبطال ذلك يف احلق له من

ًالعقد املوقوف أوسع نطاقا من العقد القابل لإلبطال، فهو يشمل : ًخامسا
تصرفات املكره، وتصرفات ناقص األهلية املرتددة بني النفع والضرر، كذلك التصرفات 

لى املعقود عليه، سواء كان التخلف بسبب انعدام الوالية اليت ترجع إىل ختلف الوالية ع

ًأصال على املعقود عليه، لكنه تعلق به حق الغري كما يف بيع املر�ن للشيء املرهون رهنا  ً
  .�حيازيا

                                                           

مسري  /، عقد البيع، د)٣٧١(أنور سلطان، ص /  املدين، دمصادر االلتزام يف القانون: ينظر) ١(
حممد أمحد سراج،  /، نظرية العقد يف الفقه اإلسالمي، د)١٨٣(م، ص ١٩٧٣تناغو، طبعة 

، امللكية ونظرية العقد يف الشريعة )٢٠٠(م، ص ١٩٩٢دار الثقافة للنشر والتوزيع، 
، امللكية ونظرية العقد )٣٢٠(م، ص ١٩٩٠أمحد فراج حسني، الدار اجلامعية،   /اإلسالمية، د

حميي الدين إمساعيل، ص   /، نظرية العقد، د)٢٨٩(أمحد فراج، ص   /يف الشريعة اإلسالمية، د
)٣٢١.(  
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أما العقد القابل لإلبطال فيقتصر على حاالت نقص األهلية وعيب الرضا، 

  .إلبطالواحلاالت اليت ينص القانون على أ�ا قابلة ل
ففكرة العقد املوقوف تفضل فكرة العقد القابل لإلبطال يف أن العقد الذي يشوبه 

نقص يف األهلية، أو عيب يف الرضا، أو انعدام الوالية على احملل، حيسن أن يقف حىت 

ًتلحقه اإلجازة، فهذا أفضل من أن ينفذ ويرتب آثاره حىت يطلب إبطاله، وذلك تالفيا 
  .أ عن إبطال العقد بعد نفاذهللتعقيدات اليت تنش

ًمن خالل ما سبق تبني أن هنالك فرقا بني كل من العقد املوقوف والعقد القابل 
ًلإلبطال، فكل منهما يتبع نظاما خيتلف عن اآلخر لكنهما يواجهان مشكالت 

  .متشا�ة

 :وميكن إبراز مظاهر تفضيل العقد املوقوف يف النقاط التالية

ذلك أن العقد املوقوف حيمي ناقص األهلية من تصرفاته : من حيث احلماية: ًأوال
الضارة، وذلك بعدم ترتيب العقد ألي أثر ميكن أن يضر بناقص األهلية، فإن وجد 

وليه أو وصيه أو ناقص األهلية بعد بلوغه سن الرشد مصلحة من التصرف أجازه، وإن 

ادة احلال إىل ما كانت مل جيد رفضه، وهذا أفضل من أن ينتج آثاره، وإثارة مسألة إع
وكذلك فإن يف ذلك محاية للطرف اآلخر يف العقد، ففي حالة تنفيذ . عليه إذا رفضه

العقد املوقوف قبل أن تلحقه اإلجازة، مث رفضت اإلجازة، وتطلب األمر إعادة املراكز 

ا القانونية إىل ما كانت عليه، فإن ناقص األهلية يلزم برد ما تسلمه من الطرف اآلخر إذ
ًكان ما زال قائما أو بالتعويض، ويكون ذلك مبثل الشيء أو قيمته يوم القبض باعتباره 
ًغاصبا، بصرف النظر عن كونه ناقص األهلية؛ ألن املشرع جعل ناقص األهلية وكاملها 

  .سواء أمام الغصب فال فرق بينهما
اد عليه من َّأما يف العقد القابل لإلبطال فال يلتزم ناقص األهلية إال برد ما ع

  .منفعة؛ حيث يعترب بطالن العقد مبثابة جزاء على املتعاقد اآلخر

 إن بيع ملك الغري يف الفقه اإلسالمي جيعل :بالنسبة لبيع ملك الغري: ًثانيا
ًالتصرف موقوفا على إجازة املالك احلقيقي، وهذا يعين أن البيع ال ينتج أثرا ال فيما بني  ً

  .ملالك احلقيقياملتعاقدين وال يف مواجهة ا

ًأما بيع ملك الغري يف القانون املدين مثال فإن العقد منتج آلثاره بني املتعاقدين؛ 
ٍولكنه قابل لإلبطال ملصلحة املشرتي، وغري سار حبق املالك احلقيقي، فاملشرتي يف بيع 
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ملك الغري هو الذي تقرر اإلبطال ملصلحته فهو ميلك إبطال العقد وميلك إجازته، 

ذه اإلجازة ليس هلا أي أثر على نفاذ العقد حبق املالك احلقيقي، لذا كان ال ولكن ه
بد من االستعانة بفكرة عدم سريان العقد لكي تكتمل أحكام التصرف، فيصبح العقد 

ٍقابال لإلبطال ملصلحة املشرتي غري سار حبق املالك احلقيقي، واملعروف يف العقد القابل  ً
وإعطاء . ف هو املتعاقد الذي تقرر اإلبطال ملصلحتهلإلبطال أن الذي جييز التصر

املشرتي حق إجازة العقد دون أن يرتتب عليه أحكام نفاذه فيه خروج عن األصل؛ ألن 

  .ًالذي يقوم باإلجازة هو املالك احلقيقي وهو ليس طرفا يف العقد

فالقانون املدين قد استعان بفكرة عدم سريان العقد، أما يف الفقه اإلسالمي 
ًففكرة العقد املوقوف أعطت حكما واحدا لعدة مشاكل؛ ألن العقد املوقوف جيعل  ً

  .التصرف غري منتج آلثاره، ال بني املتعاقدين وال حبق املالك احلقيقي

فاألخذ بفكرة العقد املوقوف تغين عن االستعانة بفكرة عدم سريان العقد كما 
ت اليت قد تنشأ يف حال األخذ بالعقد القابل لإلبطال، ويف ذلك اختصار للتعقيدا

  .بفكرة العقد القابل لإلبطال

ًالفقه اإلسالمي أكثر إحكاما يف صناعته، فقد "وقد علق العالمة السنهوري أن 
وهو - وأن الفقه الغريب يف بيع ملك الغري .. .صاغ فكرة العقد املوقوف صياغة موفقة

ً اضطرب اضطرابا واضحا يف صناعته، فلم ي-بيع الفضويل ستطع أن يواجه هذا العقد ً

ًجبزاء واحد، بل عدد اجلزاء، فجعل العقد قابال لإلبطال من جانب املشرتي وغري سار 
وهو غري العاقد الذي - يف حق املالك، مث خرج على قواعد صناعته، بأن جعل للمالك 

 حق إجازة العقد، وهذا ما جعل الفقهاء يف الفقه الغريب يف - تقرر اإلبطال ملصلحته

ة من أمر بطالن بيع ملك الغري خيتلفون ويضطربون، وال يصلون إىل حل واحد، حري
وليس يف الفقه اإلسالمي اضطراب يف هذه املسألة، فالعقد املوقوف يف دقة عقد 

 .)١("الفضويل ويتسع له من مجيع النواحي

مل  اإلجازة يف العقد املوقوف هلا أثر إجيايب، فهي تع:من حيث أثر اإلجازة: ًثالثا
على فك آثار العقد من رباطها وانطالقها وحتقيق أهدافها بأثر ينسحب إىل وقت 

صدورها، وبذلك يثبت للمشرتي ملكية املبيع والثمن للبائع بأثر يستند إىل وقت 

                                                           

  ).٤/٢٩٢(مصادر احلق، ) ١(
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ًصدور العقد، أما إذا رفضه صاحب الشأن فال يغري ذلك من األمر شيئا؛ ألن العقد 
  .ًأصال غري منتج آلثاره

ازة يف العقد القابل لإلبطال فليس هلا ذات األثر؛ ألن العقد منتج آلثاره َّأما اإلج

منذ وقت انعقاده، ويقتصر أثر اإلجازة على إزالة أسباب البطالن، أما إذا تقرر بطالنه 

  .فهذا يعين القضاء على العقد وعلى آثاره، وإعادة املراكز القانونية إىل وضعها السابق
املوقوف أفضل من نظريه العقد القابل لإلبطال يف هذه ويتبني من ذلك أن العقد 

اجلزئية؛ ألن العقد املوقوف غري منتج ألي أثر إال برضاء صاحب الشأن، ويف ذلك 

رعاية ملصلحته، وجينب األطراف من اخلوض يف مشكالت التقاضي لدفع الضرر 
  .)١(املرتتب على تنفيذ العقد

ل من العقد القابل لإلبطال يف معظم خنلص مما سبق إىل أن العقد املوقوف أفض

اجلزئيات، ففيه اختصار لعدة مشاكل وتعقيدات قد تثور إذا أنتج العقد آثاره كما يف 
العقد القابل لإلبطال، وعند املفاضلة بينهما يتبني أن الفقه اإلسالمي يف إقراره لفكرة 

ن األوىل بالفقه أ"العقد املوقوف أرقى من القانون، حىت أن العالمة السنهوري ذكر 

الغريب أن يستعري من الفقه اإلسالمي فكرة العقد املوقوف، فيجعل العقد املشوب 
ًبالغلط أو التدنيس أو اإلكراه موقوفا ال قابال لإلبطال ً")٢(.  

                                                           

مسري  /، عقد البيع، د)٣٧١(أنور سلطان، ص  /مصادر االلتزام يف القانون املدين، د: ينظر) ١(
حممد أمحد سراج،  /، نظرية العقد يف الفقه اإلسالمي، د)١٨٣(م، ص ١٩٧٣تناغو، طبعة 

، امللكية ونظرية العقد يف الشريعة )٢٠٠(م، ص ١٩٩٢دار الثقافة للنشر والتوزيع، 
، امللكية ونظرية العقد )٣٢٠(م، ص ١٩٩٠أمحد فراج حسني، الدار اجلامعية، / اإلسالمية، د

حميي الدين إمساعيل، ص   /، نظرية العقد، د)٢٨٩(أمحد فراج، ص   /يف الشريعة اإلسالمية، د
)٣٢١.(  

  ).٤/٢٩٢(مصادر احلق، ) ٢(
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   خامتة
  :توصلت البحث إىل ما يلى

أن العقد املوقوف هو العقد الذي يرتب أثره يف احلال وتكون صحته مرهونة  -
ًفإذا أجيز أصبح صحيحا بأثر رجعي وإذا نقض أصبح باطال ، ه أو نقضهبإجازت ً

ًوالعقد املوقوف إذا انعقد موقوفا حلجر أو إكراه أو غلط أز . ًبأثر رجعي أيضا
تفريد جاز للعاقد أن ينقض العقد بعد زوال احلجر أو ارتفاع اإلكراه أو تبني الغلط 

ذا نقضه كان له أن ينقض تصرفات فإ، كم إن له أن جييزه، انكشاف التفريد أو
فإن هلكت ، من انتقل إليه العني وأن يسرتدها حيث وجدها وإن تداولتها األيدي

إن ، وللعاقد املكره أو املغرور اخليار، ّالعني يف يد من انتقلت إليه ضمن قيمتها
وال ضمان على العاقد املكره ، شاء ضمن العاقد اآلخر وإن شاء ضمن ا�رب

ًإن قبض البدل مكرها أو مغرورا وهلك يف يده بال تعد منهواملغرور  ً. 
أن العقد املوقوف أفضل من نظريه العقد القابل لإلبطال يف هذه اجلزئية؛ ألن  -

العقد املوقوف غري منتج ألي أثر إال برضاء صاحب الشأن، ويف ذلك رعاية 
املرتتب ملصلحته، وجينب األطراف من اخلوض يف مشكالت التقاضي لدفع الضرر 

 .على تنفيذ العقد
أنه  يعترب العقد املوقوف عقد صحيح؛ لتوافر شرائط االنعقاد والصحة، فليس  -

ًمعىن أن العقد موقوف أنه مل ينعقد أو أنه انعقد فاسدا، بل انعقد صحيحا صادرا  ً ً
ًمن أهله مضافا إىل حمله، إال أنه ال ترتتب عليه آثاره إال بعد إجازته، فإذا أجيز 

: وإن مل جيز بطل، وعلى ذلك فإن هناك مرحلتني مير �ما العقد املوقوفنفذ، 
  .مرحلة ما قبل اإلجازة، ومرحلة ما بعد اإلجازة

ًقبل أن تصدر اإلجازة ممن ميلكها، ال يظهر أثر العقد ويكون ظهور أثره موقوفا  -
ائع ًعلى اإلجازة، فإذا كان بيعا مللك الغري مل يرتتب عليه نقل امللكية من الب

ًللمشرتي، وإذا كان تصرفا صادرا من الوكيل متجاوزا فيه حدود الوكالة، فإنه ينعقد  ً ً
  ًموقوفا على إجازة املوكل فال ينفذ التصرف قبل صدورها

ًإذا أجيز العقد املوقوف إجازة معتربة شرعا نفذ وأنتج أثره مستندا إىل وقت  - ً
وقوف، فقد يكون ا�يز هو انعقاده، فا�يز هو كل من ميلك مباشرة التصرف امل

املالك الذي بيع ملكه بغري إذنه أو وليه، فإذا أجاز املالك فال ميلك املتصرف إليه 
ًالفسخ؛ ألنه �ذه اإلجازة يعترب عقده نافذا منذ صدوره ويصبح املشرتي مالكا  ً

 .للمبيع من ذلك الوقت
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  عـــــاملراج
 القرآن الكرمي  -
 السنة النبوية الشريفة -

بـــن حممـــد احلنبلـــي، املطبعـــة  شـــرح معـــاين الـــصحاح، أليب املظفـــر حيـــىياإلفـــصاح عـــن  -

  .هـ١٣٤٧، ١العلمية، حلب، ط
بـن هبـرية،  اإلفصاح عن معاين الصحاح يف الفقه على املذاهب األربعة، أليب املظفـر -

   م ١٩٩٦-هـ١٤١٧، ١دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

مــــد بــــن حممــــد الغــــشم، رســــالة حممــــد بــــن حم/إجــــازة التــــصرفات، دراســــة مقارنــــة، د  -
  .م١٩٩٥دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، 

إحكــام اإلحكــام شــرح عمــدة األحكــام، البــن دقيــق العيــد، مطبعــة الــسنة احملمديــة،  -

  .بدون طبعة، وبدون تاريخ
  .م١٩٩١أحكام املعامالت الشرعية، للشيخ علي اخلفيف، دار الفكر،  -

العابـدين ابـن جنـيم،  نيفـة النعمـان، للعالمـة زيـناألشباه والنظائر علـى مـذهب أيب ح -

  .طبع مؤسسة احلليب، القاهرة
ـــرمحن بـــن أيب بكـــر، دار الكتـــب  - ـــدين الـــسيوطي عبـــد ال األشـــباه والنظـــائر، جلـــالل ال

 .م١٩٩٠ -هـ١٤١١، ١ العلمية، ط

أيب الوفـاء األفغـاين، حيـدر آبـاد الـدكن، : األصل، حملمد بن احلسن الشيباين، حتقيـق -
  .هـ١٣٨٦، ١ملعارف العثمانية، ط دائرة ا

أيب الوفــــاء : أصــــول السرخــــسي، أليب بكــــر حممــــد بــــن أمحــــد بــــن أيب ســــهل، حتقيــــق -

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤، ١األفغاين، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط 
حممـد : اإلنصاف يف معرفة الراجح مـن اخلـالف، لعلـي بـن سـليمان املـرداوي، حتقيـق -

  .لرتاث العريبحامد الفقي، دار إحياء ا

  .البحر الرائق شرح كنز الدقائق، البن جنيم، دار الكتاب اإلسالمي، بريوت -
البحـــر احملـــيط يف أصـــول الفقـــه، أليب عبـــد اهللا بـــدر الـــدين بـــن �ـــادر الزركـــشي، دار  -

  .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤، ١الكتيب، ط

ى بداية ا�تهد و�اية املقتـصد، البـن رشـد احلفيـد حممـد بـن أمحـد بـن حممـد، مـصطف -
  .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١، ٥احلليب، ط 
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بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، لعالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاسـاين، طبعـة  -

  .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، )٢(باألوفست من طبع دار الكتب العلمية، بريوت، ط 
البناية شرح اهلداية، حملمود بن أمحد بدر الـدين العيـين احلنفـي، دار الكتـب العلميـة،  -

 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠، )١(، لبنان، ط بريوت

تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، لفخـر الـدين عثمـان بـن علـي الزيلعـي، دار الكتـب  -
  .هـ١٣١٣اإلسالمي، القاهرة، 

حتفــة احملتــاج يف شــرح املنهــاج، ألمحــد بــن حممــد بــن علــي بــن حجــر اهليتمــي، ومعــه  -

  .م١٩٨٣-ـه١٣٥٧الشرواين، املكتبة التجارية الكربى، مصر، : حاشيتا
تكملـــة البحـــر الرائـــق شـــرح كنـــز الـــدقائق، حممـــد بـــن حـــسني الـــشهري بـــالطواري، دار  -

  .املعرفة، بريوت، لبنان

التهـــذيب يف فقـــه اإلمـــام الـــشافعي، أليب حممـــد احلـــسني بـــن مـــسعود الفـــراء البغـــوي،  -
، ١عــادل أمحــد عبــد املوجــود، علــي حممــد معــوض، دار الكتــب العلميــة، ط : حتقيــق

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨

جــواهر اإلكليــل شــرح خمتــصر خليــل، للعالمــة صــاحل عبــد الــسميع األزهــري، عيــسى  -
  .احلليب، القاهرة

حاشية ابن عابدين، حملمـد أمـني الـشهري بـابن عابـدين الدمـشقي، املـسماة رد احملتـار  -

، ٢علـــى الـــدر املختـــار، شـــرح مـــنت تنـــوير األبـــصار، طبعـــة دار الكتـــب العلميـــة، ط 
  .م١٩٩٢-هـ١٤١٢

دســوقي علــى الــشرح الكبــري، لــشمس الــدين الــشيخ حممــد عرفــة الدســوقي، حاشــية ال -

  .دار إحياء الكتب العربية، القاهرة
حاشــية نــسمات األســحار، البــن عابــدين، مطبعــة مــصطفى البــايب احللــيب، القــاهرة،  -

  .هـ١٣٢٨

حاشــيتا قليــويب وعمــرية، ألمحــد ســالمة القليــويب، وأمحــد الربلــسي عمــرية، دار إحيــاء  -
  .م١٩٩٥-هـ١٤١٥ربية، الكتب الع

احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، وهو شرح خمتصر املزين، لعلي بن  -

الشيخ علي حممد معوض، والشيخ عادل أمحد عبد : حممد املاوردي، حتقيق
  .م١٩٩٩-هـ ١٤١٩، ١املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط 
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بن علي عالء الدين احلصكفي الدمشقي الدر املختار شرح تنوير األبصار، حملمد  -

رد احملتار البن عابدين، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى : احلنفي، مطبوع مع حاشية
  .م١٩٨٤- هـ١٤٠٤، )٣(البايب احلليب وأوالده مبصر، ط 

فهمي احلسيين، دار : درر احلكام شرح جملة األحكام، لعلي حيدر، حتقيق وتعريب -

  .الكتب العلمية، لبنان، بريوت
رسالة ابن أيب زيد القريواين، لعبد اهللا بن أيب زيد القريواين أبو حممد، دار الفكر،  -

  .بريوت

  .م١٣٩٥روضة الطالبني، ليحىي بن شرف النووي، املكتب اإلسالمي، بريوت،  -
حممد عبد : سبل السالم شرح بلوغ املرام، حملمد بن إمساعيل الصنعاين، حتقيق -

  .هـ١٣٧٩، ٤ث العريب، بريوت، ط العزيز اخلويل، دار إحياء الرتا

عبد السالم حممد أمني، دار : شرح الزرقاين على خمتصر خليل، للزرقاين، حتقيق -
  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢، ١الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط 

حممد عليش، دار : الشرح الكبري، لسيدي أمحد الدردير أيب الربكات، حتقيق -

  .الفكر، بريوت
مى مبختصر التحرير أو املخترب املبتكر شرح املختصر يف شرح الكوكب املنري املس -

أصول الفقه، حملمد بن أمحد بن عبد العزيز الفتوحي احلنبلي املعروف بابن النجار، 

نزيه محاد، جامعة أم القرى، معهد البحوث . حممد الزحيلي، ود. د: حتقيق
  .هـ١٤١٣، ٢العلمية، ط 

 .٣ر الكتب العلمية، بريوت، لبنان، طشرح ا�لة، سليم رستم باز اللبناين، دا -

  .شرح خمتصر خليل، حملمد بن عبد اهللا اخلرشي، دار الفكر، بريوت -
بدران أبو العنني /  تارخيها ونظرية امللكية الفكرية والعقود، د- الشريعة اإلسالمية  -

  .بدران، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية

الشيخ على معوض وأخرين، دار : العزيز شرح الوجيز، لإلمام الرافعي، حتقيق -
  .م٢٠٠٠، ١  الكتب العلمية، ط

  .م١٩٧٣مسري عبد السيد تناغو، مكتبة الوفاء القانونية، /عقد البيع، د -

العقد املوقوف يف الفقه اإلسالمي، يف القانون املدين العراقي، وما يقابله يف القانون  -
 العددان ٢٥اد السنة املدين، حممد زكي عبد الرب، حبث يف جملة القانون واالقتص



       

 

 

 

 

٨٦٨ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 
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 .م١٩٥٥األول والثاين، 

عيسى حممد عبد القادر املومين، رسالة /العقد املوقوف يف القانون املدين األردين، د -
  .دكتوراه، جامعة عني مشس

عمدة احلازم يف الزوائد على خمتصر أيب القاسم، ملوفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن  -

الدين طالب، وزارة األوقاف والشؤون نور : حممد بن قدامة املقدسي، حتقيق
 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨، ١اإلسالمية، قطر، ط 

الفتاوى اهلندية، للشيخ نظام الدين، ومجاعة من علماء اهلند، دار الفكر، بريوت،  -

  .م١٩٩١-هـ١٤١١
  .فتح القدير، لكمال الدين بن عبد الواحد بن اهلمام، دار الفكر، بريوت -

خليل املنصور، دار الكتب العلمية، : يف، حتقيقالفروق، ألمحد بن إدريس القرا -

  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨، ١بريوت، ط 
ا�يد   عبد/الفضالة، دراسة مقارنة يف الفقه اإلسالمي والقوانني الوضعية، د -

  .يتمطلوب، مطبعة نيفرتي

حممد سالم مدكور، /الفقه اإلسالمي املدخل واألموال واحلقوق وامللكية والعقود، د -
  .م١٩٥٥، ٢ وهبة، مصر، ط مكتبة عبد اهللا

  .الفقه اإلسالمي وأدلته، لوهبة الزحيلي، ت بدون، دار الفكر، دمشق -

الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين، ألمحد بن غنيم بن سامل النفراوي  -
  هـ١٤١٥املالكي، دار الفكر، بريوت، 

اهللا، دار الفكر، ط القوانني الفقهية، البن جزي حممد بن أمحد بن حممد بن عبد  -

  .م١٩٨٥، ١
الكايف يف فقه اإلمام أمحد، ملوفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي، دار  -

  .م١٩٩٤- هـ١٤١٤، ١الكتب العلمية، ط 

  .كشاف القناع، للعالمة منصور بن يونس بن إدريس البهويت، دار الفكر، بريوت -
ء الدين البخاري، ضبط كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي، لعال -

 -هـ ١٤١٧حممد املعتصم باهللا البغدادي، دار الكتاب العريب، بريوت، : وتعليق

  .م١٩٩٧
كشف األسرار، لإلمام أيب الربكات عبد اهللا بن أمحد املعروف بـحافظ الدين  -
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النسفي مع شرح نور األنوار على املنار، ملال جيون بن أيب سعيد احلنفي 

  . العلمية، بريوت، لبنانالصديقي، دار الكتب
كفاية األخيار يف حل غاية االختصار، أليب بكر بن حممد بن عبد املؤمن بن  -

علي عبد احلميد بلطجي : حريز احلسيين احلصين، تقي الدين الشافعي، حتقيق

  .م١٩٩٤، ١وحممد وهيب سليمان، دار اخلري، دمشق، ط 
  .ار صادر، بريوتلسان العرب، البن منظور حممد بن مكرم اإلفريقي، د -

املبدع يف شرح املقنع، أليب إسحاق برهان الدين إبراهيم بن حممد بن مفلح  -

  .م١٩٧٤- هـ ١٣٩٤احلنبلي، املكتب اإلسالمي، دمشق، 
املبسوط، لشمس الدين حممد بن أمحد السرخسي، دار املعرفة، بريوت،  -

  .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩

ليمان املعروف بداماد جممع األ�ر يف شرح ملتقى األحبر، للشيخ حممد بن س -
الدر املنتقى يف شرح امللتقى للحصكفي، دار إحياء الرتاث : أفندي، و�امشه

  .العريب، بريوت

الرمحن بن حممد بن قاسم،  عبد: جمموع الفتاوى، ألمحد بن تيمية احلراين، حتقيق -
جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة املنورة، اململكة العربية 

  .م١٩٩٥- هـ١٤١٦ط، .ية، دالسعود

ا�موع شرح املهذب، أليب زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي، دار الفكر،  -
  .بريوت

احمللى باآلثار، بعلي بن أمحد بن حزم الظاهري، دار الفكر، بريوت، بدون طبعة  -

  .وبدون تاريخ
-ـه١٤١٨، ١املدخل الفقهي العام، مصطفى أمحد الزرقا، دار القلم، دمشق، ط  -

  .م١٩٩٨

حممد فرحات، النهضة العربية، القاهرة، /املدخل لدراسة الفقه اإلسالمي، د -
  .م١٩٩٩- ١٩٩٨

، املطبعة )١٧٤(مرشد احلريان يف معرفة أحوال اإلنسان، حممد قدري باشا، مادة  -

 .األمريية، القاهرة
أنور /مصادر االلتزام يف القانون املدين األردين، دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي، د -
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  .م٢٠٠٦سلطان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

السنهوري، طبعة ا�مع العلمي العريب /مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي، د -
  .اإلسالمي، بريوت

املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، ألمحد بن حممد بن علي املقري الفيومي،  -

  .٢دار املعارف، القاهرة، ط 
يف شرح غاية املنتهى، للشيخ مصطفى السيوطي الرحيباين، مطالب أويل النهى  -

  .م١٩٩٣-هـ١٤١٤، ١املكتب اإلسالمي، بريوت، ط 

، أليب حممد عبد الوهاب »اإلمام مالك بن أنس«املعونة على مذهب عامل املدينة  -
ّمحيش عبد احلق، املكتبة : بن علي بن نصر الثعليب البغدادي املالكي، حتقق

  .د الباز، مكة املكرمةالتجارية، مصطفى أمح

مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، مشس الدين، حممد ابن أمحد اخلطيب  -
  .م١٩٩٤- هـ١٤١٥، ١الشربيين الشافعي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

املغين، لعبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،  -

  .م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥، ١ ط
مفتاح الكرامة يف شرح قواعد العالمة، السيد حممد اجلواد بن حممد احلسيين  -

  .هـ١٣٢٦الشعراين، مطبعة الشورى بالفجالة، 

أمحد إبراهيم، جملة القانون واالقتصاد، السنة /مقالة يف العقود والشروط، الشيخ -
  .م١٩٣٤الرابعة، العدد السادس، نوفمرب 

الشريعة اإلسالمية، اإلمام حممد أبو زهرة، دار الفكر امللكية ونظرية العقد يف  -

  .م١٩٩٦- هـ ١٤١٦العريب، 
أمحد فراج حسني، الدار اجلامعية، /امللكية ونظرية العقد يف الشريعة اإلسالمية، د -

  .م١٩٩٠اإلسكندرية، 

. د: املنثور يف القواعد، حملمد بن �ادر بن عبد اهللا الزركشي أبو عبداهللا، حتقيق -
، ٢ئق أمحد حممود، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الكويت، ط تيسري فا

  .هـ١٤٠٥

املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، إلبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي أبو  -
  .إسحاق، دار الفكر، بريوت



       

 

 

 

 

٨٧١ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

  د�املوقوف�ثار�امل��تبة�ع���العق 

مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل، حملمد بن عبد الرمحن املغريب أيب عبد اهللا، دار  -

  .هـ١٣٩٨، )٢(الفكر، بريوت، ط 
عبد الرازق حسن فرج، دار الكتاب /النظرية العامة لاللتزام املصادر غري اإلرادية، د -

  .م٢٠٠١ - هـ١٤٢١اجلامعي، 

العقد واإلرادة  القانوين، النظرية العامة لاللتزام يف القانون املدين اجلزائري، التصرف -
، ٤، اجلزائر، طاملنفردة، العريب باحلاج، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون

 .م٢٠٠٥

  .النظرية العامة للموجبات والعقود، لصبحي حممصاين، بريوت، مطابع الكشاف -
توفيق حسن فرج، رسالة دكتوراه، كلية /نظرية العقد املوقوف يف الفقه اإلسالمي، د -

  .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨احلقوق، جامعة القاهرة، 

ار الثقافة للنشر والتوزيع، حممد أمحد سراج، د/نظرية العقد يف الفقه اإلسالمي، د -
  .م١٩٩٢لبنان، 

  .م١٩٨٤) ط .د(عبد الفتاح عبد الباقي، /نظرية العقد واإلرادة املنفردة، د -

 - هـ�١٤٠٤اية احملتاج إىل شرح املنهاج، للشهاب الرملي، دار الفكر، ط أخرية،  -
  .م١٩٨٤

مد عبد اهللا النوادر والزيادات على ما يف املدونة من غريها من األمهات، أليب حم -

ّعبد الفتاح حممد . د: بن أيب زيد عبد الرمحن النفزي، القريواين، املالكي، حتقيق
  .م١٩٩٩، ١احللو، وآخرين، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط 

نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار، للعالمة حممد بن  -

ملتحدة، مكتبة الكليات األزهرية، على ابن حممد الشوكاين، شركة الطباعة الفنية ا
  .م١٩٧٤

اهلداية شرح بداية املبتدي، أليب احلسن علي بن أيب بكر بن عبداجلليل الرشداين  -

  .م١٩٨٩ املرغياين، املكتبة اإلسالمية
عبد الكرمي زيدان، طبعة مؤسسة الرسالة، بريوت، . الوجيز يف أصول الفقه، د -

  .م١٩٨٧

 


