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عبد القادر احلمد

االنفساخ عند املالكية
ملخص البحث :النفساخ العقد أمهية كبَتة ،وىو شبرة إنشاء التعاقد مث العدول عنو ،وىو رفع للعقد ،وفك الرتباط االلتزام فيو ،والعود ابلعاقدين إىل ما قبل
إنشائو ،واألسباب اليت ذبيزه أو تدفع إليو كثَتة ،منها ما لو صلة ابدلتعاقد وأىليتو ومنها ما لو صلة ابدلعقود عليو وىالكو ،وما لو ارتباط بطبيعة العقد كعقد الوديعة ،أو
الفسخ عند تدخل القضاء إللزام العاقدين بو حلصول ضرر أبحدمها أو ألن قوانُت الشريعة االسالمية ال تقبلو .وينتج عن ىذا االنفساخ عدد من اآلاثر ،كالرجوع ابلعقد
إىل ما قبل إنشائو ،وربمل األضرار الناشئة عنو ،وكيفية الفسخ عند تغَت ادلعقود عليو زايد ًة ونقصاانً وىذا ما نتناولو ابلبحث.
الكلمات املفتاحية :فقو ادلعامالت ادلالية ،االنفساخ ،أسبابو  ،آاثره ،مالك ،ادلالكية

Contracts’ Infisah According to Imam Malik School
Abstract: The termination of the contract is of great importance, and it is the result of conclusion the
contract and then rescinding it, which is lifting of the contract, the loosening of the commitment to it, the
return of the contracting parties to what was before its conclusion, and the reasons that lead or motivate to
cancelling the contract are varoius such as what is related to the contracting parties, the capacity, and what
related to the contracted and its cancellation. The nature of the contract, is of great significance such as a
deposit contract, or annulment when the judiciary intervenes to obligate the two contracting parties because
of harm might do to one of them, or because Islamic Sharia laws do not accept it. This dissolution results in
a number of effects, such as returning the contract to what was before its establishment, bearing the damages
arising from it, and how to annul when the contract is increased or decreased, and this is what we discuss in
the research.
Keywords: jurisprudence of financial transactions, dissolution, causes, effects, Malikis
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مقدمة
احلمد هلل رب العادلُت والصالة والسالم على سيدان دمحم وعلى آلو وصحبو وسلم وبعد:
شرع هللا تعاىل العقود لتيسَت مصاحل العباد وأتمُت احتياجاهتم ،وىي عبارة عن صبلة من األحكام منضبطة بشروط وقوانُت ،إذا اختل
بعضها فَ َقد العقد نسيجو ،وأصبح عرضة للفسخ ،ابإلضافة إىل أن ىناك طائفة من العقود من طبيعتها أهنا عقود جائزة ،ديكن فسخها بال
انتظار لرأي ادلتعاقد الثاين.
وادلتأمل يرى أن العلماء درسوا العقود وتناولوىا ابلبحث والتدقيق ،وخصوصاً حالة الفسخ الذي يصبح حاجة يف بعض األحيان ،وزبتلف
ضوابط الفسخ ابختالف العقود وتتباين معها األحكام حبسب خصوصية كل عقد؛ لذا أفردوا كل عقد ابلدراسة ،وبينوا من خالل ذلك
االنفساخ كحالة جزئية فيو ،وبتجميع ىذه اجلزئيات ادلتناثرة ديكن تكوين نظرية كلية عن االنفساخ القائم على إهناء العقد ورفع آاثره.
أسباب اختيار البحث
ودلا كان االستمرار ابلعقد أحياانً يؤدي إىل مفسدة وحرج ال حيتمل ،فالبد من فسخو والتخلص من آاثره ،كما أن الفسخ صفة للعقود
اجلائزة ويشكل أثراً الزماً ذلا عند ارادة العاقدين أو أحدمها ،ومع اتفاق العلماء يف اجلملة على االنفساخ إال أن مذىب اإلمام مالك سبيز ببعض
ادلميزات ،منها تضييقو دائرة العقود اجلائزة فيعطيها صفة الزامية أكثر من سائر ادلذاىب ،مع مالحظة أن مذىب اإلمام مالك رضبو هللا تعاىل
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من مساتو األصيلة أنو يعتمد ادلصلحة كمصدر من مصادر التشريع ،ويراعيها يف استنباطاتو الفرعية ،واستنتاجاتو الفقهية ،وال سيما يف مسألة
العقود القائمة على االجتهاد يف األغلب ،كما تربز أمهية ىذا البحث التصالو دبعايش الناس وحياهتم العملية.
يهدف ىذا البحث إىل بيان االنفساخ وأحكامو من خالل تتبع اجلزئيات ادلنثورة يف أبواب العقود الكثَتة ،جامعاً لشتاهتا مدققاً يف النقول
عنها ابحثاً عن أدق ما توصل اليو ادلالكية واعتمدوه يف مذىبهم ،زللالً ألقواذلم ومتعرضاً لبعض اخلالفيات مع ادلذاىب األخرى ،فكل ما
أذكره فهو قول ادلالكية ،وإن ذكرت قوالً لغَتىم بينت ذلك وأشرت لقائلو.
ولتحقيق كل ما سبق ذكره كان البد من تقسيم البحث إىل مقدمة وثالثة مباحث وخاسبة ،مبتدأ ببيان معٌت الفسخ واالنفساخ ،مث أسباب
االنفساخ ،وأخَتاً اآلاثر اليت خيلفها االنفساخ ومن يتحمل ىذه اآلاثر.
 -1املبحث األول – تعريف ابلفسخ واالنفساخ واألصل يف العقود
 1 -1الفسخ يف اللغة:
للفسخ معان كثَتة منها :النقض ،واجلهل ،أو الطرح والتفريق ،وإفساد الرأي ،ويطلق رلازاً على انفساخ العزم والنكاح والبيع (.)1
 -2-1ويف االصطالح:
الفسخ كما عرفو القرايف :رد كل من العوضُت لصاحبو( ،)2ويستعمل أحياانً دبعٌت رفع العقد ابلنسبة للمستقبل ،كما يف أحوال فسخ
العقود غَت الالزمة واليت تسمى "العقود اجلائزة" ،أو اليت يدخلها عامل الزمن كالعقود ادلستمرة ،أو قد يكون خبروج ادلعقود عليو أن يكون
صاحلاً للتعاقد كمرض الدابة ادلستأجرة للحمل ،أو دبوت الرضيع عند استئجار مرضعة لو(.)3
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 -3-1الفسخ واالنفساخ
الفسخ واالنفساخ قريبان من بعضهما ،فاالنفساخ مصدر انفسخ وىو مطاوع فسخ ومعناه :زال وانتقض .وفسخت األمر فانفسخ أي:
()4
نقضتو فانتقض ،وفسخ العقد :أي رفعو .وكذلك عزلو فانعزل  ،وىو احنالل رابط العقد ،وقد يكون االنفساخ نتيجة للفسخ ،وقد يكون أثراً
لعوامل غَت اختيارية .وىو حل العقد ،ولكنو قد يكون إبرادة أحد العاقدين أو إبرادهتما كليهما ،أو حبكم القاضي( ،)5ومن يتأمل ادلعٌت اللغوي
يدرك أن الفرق اجلوىري ىو أن الفسخ يكون بفعل ادلتعاقدين أو أحدمها وىو يف األغلب عمل ادلتعاقدين ،ولكن أحياانً يكون بفعل احلاكم،
والصلة بُت الفسخ واالنفساخ صلة السبب ابدلسبب( ،)6كما لو فسخ أحد العاقدين عقد بيع لعيب يف ادلبيع مثالً ،فاالنفساخ يف ىذه احلالة
نتيجة الفسخ الذي مارسو العاقد اختياراً.

 - 1أبو عبد الرضبن اخلليل بن أضبد بن عمرو بن سبيم الفراىيدي البصري ،العُت ربقيق :د مهدي ادلخزومي ،د إبراىيم السامرائي (دار ومكتبة اذلالل).)202 /4( ،

 - 2القرايف :أبو العباس شهاب الدين أضبد بن إدريس بن عبد الرضبن ادلالكي ،الذخَتة للقرايف احملقق :دمحم حجي ،سعيد أعراب ،دمحم بو خبزة( ،بَتوت :دار الغرب
اإلسالمي ،الطبعة :األوىل 1994 ،م ()446 /4

 - 3أبو عبد هللا ادلواق ادلالكي ،التاج واإلكليل دلختصر خليل (.)562 /7
- 4القرايف ،الذخَتة للقرايف احملقق :دمحم حجي ،سعيد أعراب ،دمحم بو خبزة ()127 /10

- 5القرايف ،الذخَتة للقرايف احملقق :دمحم حجي ،سعيد أعراب ،دمحم بو خبزة ()446 /4
 - 6القرايف :أبو العباس شهاب الدين أضبد بن إدريس بن عبد الرضبن ادلالكي ،أنوار الربوق يف أنواء الفروق( ،ادلتوىف684 :ى )(،عامل الكتب) ()269 /3
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ومن األمثلة اليت قرر الفقهاء فيها انفساخ العقد بال فسخ عقد اإلجارة اليت تنفسخ دبوت ادلستأجر لو ،كما لو مات الصيب ادلستأجر على
تعليمو ،و الصيب ادلستأجر إلرضاعو ،وكذا موت الدابة اليت استأجر على تدريبها ،وذلك أن احلق ادلتعلق دبعُت يسقط بسقوطو ،ومثلو موت
الدابة ادلستأجرة أ واهندام الدار(.)7
 -4-1األصل يف العقود يف الفقو ادلالكي
ومن يتتبع أقوال ادلذىب ادلالكي جيده يسعى لتصحيح العقود وإمضائها (انفاذىا) ولزومها ،مستندين إىل قول هللا تعاىل {اي أيها الذين
آمنوا أوفوا ابلعقود}[ ادلائدة  ]1 :فقد قال القرايف" :اعلم أن األصل يف العقود اللزوم ،ألن العقود أسباب لتحصيل ادلقاصد من األعيان،
واألصل ترتب ادلسببات على أسباهبا"( .)8ولذا فادلالكية يقدمون تصحيح العقد على إفساده؛ ألن اإلفساد سيؤدي إىل الفسخ بناء على
قاعدة" :األصل يف العقود عموماً وىف البيع خصوصاً الصحة"( )9؛ ولذا لو قامت دعوى على إبطال عقد من العقود فيقدم قول ادلتمسك
ابلصحة ،ويطرح قول ادلقابل ذلا؛ ألهنا موجبة لفساد العقد ،واألصل يف العقود الصحة( .)10ومثلو اخليار الذي يعطي احلق للعاقدين أو
ألحدمها إبمضاء العقد أو فسخو فاألصل أن ال خيار ،يقول ابن رشد" :األصل يف العقود اإلمضاء وأن ال خيار إال ما وقع عليو النص ،وعلى
ادلثبت للخيار الدليل"(.)11
 -2املبحث الثاين :أسباب االنفساخ
زبتلف أ سباب االنفساخ حبسب نوعية العقود ،فالعقود غَت الالزمة وىي اليت تسمى العقود اجلائزة ،لكل من العاقدين أو ألحدمها حق
الفسخ ولو بال سبب خبالف العقود الالزمة اليت ربتاج إىل سبب واضح حلصول الفسخ أو االنفساخ ،وإما أن تكون تقبل الفسخ من أحد
الطرفُت الزمة من الطرف اآلخر:
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 -1-2أوال -أسباب االنفساخ يف العقود الالزمة:
العقود ليست على سوية واحدة بقبوذلا للفسخ ،فالعقد الالزم كالزواج ،ال يقبل الفسخ ابتفاق الطرفُت بطريق اإلقالة ،ولكن ديكن إهناؤه
بطرق شرعية كالطالق واخللع ،وقد حيكم ابلفسخ يف بعض احلاالت كالتفريق القضائي إلعسار الزوج ابلنفقة ،أو فسخ لعيب أحد الزوجُت
فسخ بطالق( ، )12أو للضرر ،أو للغيبة فمن غاب عن امرأتو كتب لو ابلرجوع ،وذلك بطلب زوجتو فيأمره السلطان أن يرجع إليها أو ينقلها
إليو أو يطلق ،فإن مل يفعل الزوج ما أمر بو طلق عليو السلطان( ،)13وإن امتنع الزوج عن اإلنفاق لغيبة ومل يًتك ذلا ماالً تنفق منو ،إذا كانت
ادلسافة بعيدة فتمهل فًتة انتظار وتلوم( )14واختلفوا يف قدر تلك ادلدة( ، )15فإن مل يعد حيكم بفسخ العقد ،وقد حيكم ابلفسخ لفقدان بعض

- 7أبو عبد هللا ادلواق ادلالكي التاج واإلكليل دلختصر خليل ()562 /7
- 8القرايف ،الذخَتة للقرايف احملقق :دمحم حجي ،سعيد أعراب ،دمحم بو خبزة ()20 /5

- 9ادلنجور أضبد بن علي ادلنجور ،شرح ادلنهج ادلنتخب إىل قواعد ادلذىب ،ربقيق :دمحم الشيخ دمحم األمُت.)567 /2( ،
 - 10الشرح الكبَت للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ( )217 /2اخلرشي :دمحم بن عبد هللا ا ادلالكي ،شرح سلتصر خليل للخرشي( ،بَتوت :دار الفكر للطباعة)/6( ،
)42

 - 11ابن رشد احلفيد بداية اجملتهد وهناية ادلقتصد (القاىرة 2004:م) ()35 /3
السالمي ( دار الغرب ا ِإلسالمي ،الطبعة األوىل ،)807 /2( )2008 ،احلطاب،
ادلختار
 - 12ادلازري دمحم بن علي بن عمر الت ِميمي ،شرح التلقُت ،ربقيق :زلمد
ّ
مواىب اجلليل يف شرح سلتصر خليل ( دار الفكر الطبعة :الثالثة1412 ،ى 1992 -م).)447 /3( ،
 - 13الكايف يف فقو أىل ادلدينة ( ،)569 /2إرشاد السالك إىل أشرف ادلسالك يف فقو اإلمام مالك (ص)65 :
 - 14تلوم يف األمر :سبكث وانتظر .والتلوم :االنتظار والتلبث[ .انظر :لسان العرب (])557 /12
 - 15الشرح الصغَت للشيخ الدردير وحاشية الصاوي على الشرح الصغَت ( ،)746 /2بداية اجملتهد وهناية ادلقتصد ()74 /3
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الشروط( )16وغَت ذلك .فاخليار يثبت فقط يف العقود اليت تقبل الفسخ وما ال يقبل الفسخ من العقود فال يثبت لو خيار؛ ألن اخليار يعطي
لصاحبو احلق ابلفسخ(.)17
وىناك عقود الزمة ولكنها تقبل الفسخ :ويكون اإللغاء والفسخ بطريق اإلقالة ،واليت ىي بيع ادلبيع لبائعو بثمنو( )18ويشًتط فيها من
الشروط ما يشًتط يف عقد البيع ،ودينع اإلقالة ما دينع عقد البيع( )19اليت ىي رفع حكم العقد واالتفاق بُت العاقدين على إهنائو ،وىذا يكون
يف عقود ادلعاوضات ادلالية ،كالبيع واإلجيار وادلزارعة وادلساقاة والصلح وادلغارسة وحنوىا ،ويسمى الفسخ عندئذ إقالة(.)20
ابإلضافة إىل ما تقدم فالعقود الالزمة ىي العقود اليت ال تنفسخ ابإلرادة ادلنفردة من أحد العاقدين ،بل البد من رضا الطرفُت ،كالبيع
والصلح واإلجارة وغَتىا( ،)21وىناك أسباب سبنع تنفيذ االلتزام وربول دونو وىي:
 -1-1-2موت أحد العاقدين أو كليهما:
أ  -أثر ادلوت ابلبيع
ال يؤثر ادلوت يف انفساخ العقود الفورية بعد سبامها ،وأعٍت هبا العقود اليت ال يدخل الزمن ادلمتد يف بنيتها ،بل تتم دفعة واحدة فوراً ابختيار
العاقدين ،كالبيع ادلطلق والصلح وغَتىا .مثال يف عقد البيع لو مات البائع أو ادلشًتي فال يؤثر وال يؤدي ذلك للفسخ بعد سبام العقد بينهما،
ويلتزم الورثة آباثر العقد،
ب -أثر ادلوت ابإلجارة
اختلف الفقهاء ىل تنفسخ دبوت أحد العاقدين أو كليهما أم ال؟
57

ال ينفسخ عقد اإلجارة دبوت أحد العاقدين عند ادلالكية إذ ىو عقد الزم ،وإن قال احلنفية ابنفساخ اإلجارة ،دبوت أحد العاقدين ،ولكن
ىذا ال يعٍت أن ادلالكية خيالفوهنم يف صبيع الصور و احلاالت ،بل قد صرح ادلالكية ابنفساخ عقد اإلجارة دبوت األجَت ادلعُت وادلرضعة وموت
الصيب ادلستأجر لتعليمو وادلستأجر على رضاعو(.)22
ج -أثر ادلوت يف انفساخ عقد الكفالة:
ال تنفسخ الكفالة دبوت الكفيل أو ادلكفول ،فإذا ما ت الكفيل أو ادلكفول حيل الدين ادلؤجل على ادليت ،ويتم ربصيل الدين من مَتاث
ادلتوىف ،ولو ماات ُخَت الطالب يف أخذه من أي الًتكتُت ،ولو مات ادلكفول لو حيل الورثة زللو يف ادلطالبة ،وإن مل يًتك ادلدين بعد موتو ماالً مل
يطالب الكفيل حىت حيل أجل الدين لكن إن ترك ماالً يكفي ألداء ما عليو أو ال يكفي أخذ منو ويًتك الباقي إىل أجلو(.)23

 - 16اخلرشي :دمحم بن عبد هللا اخلرشي ،شرح سلتصر خليل (بَتوت :دار الفكر للطباعة))180 /3( ،
 - 17وىبة الزحيلي ،الفقو اإلسالمي وأدلتو (دمشق :دار الفكر ط :الرابعة))3188 /4( ،
 - 18ادلختصر الفقهي البن عرفة (.)83 /6

 - 19حاشية الصاوي على الشرح الصغَت ،بلغة السالك ألقرب ادلسالك (.)209 /3
20
ِ
السالمي (دار الغرب ا ِإلسالمي ،الطبعة األوىل .)807 /2( )2008 ،وىبة الزحيلي،
 ادلازري دمحم بن علي بن عمر التميمي ،شرح التلقُت ،ربقيق :زلمد ادلختار ّالفقو اإلسالمي وأدلتو)3188 /4( ،
21
ِ
السالمي ( دار الغرب ا ِإلسالمي ،الطبعة األوىل.)807 /2( )2008 ،
 ادلازري دمحم بن علي بن عمر التميمي ،شرح التلقُت ،ربقيق :زلمد ادلختار ّ- 22أبو عبد هللا ادلواق ادلالكي التاج واإلكليل دلختصر خليل (.)562 /7
 - 23اخلرشي :دمحم بن عبد هللا اخلرشي ،شرح سلتصر خليل (بَتوت :دار الفكر للطباعة))28 /6( ،
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فلو كان ادلوت لكفيل الوجو ،فإن ادلشهور من مذىب مالك أن الكفالة ال تسقط عنو دبوتو ،وىو إمنا التزم حقا يف ذمتو ،فال يسقط
ابدلوت ،ورأى عبد ادللك بن ادلاجشون أن موتو يفسخ الكفالة عنو ،وال يطالب هبا الورثة بعده ،وكأن ما التزم من الكفالة متعلقة بو كما
تعلقت بعُت ادلكفول بو( ،)24مستنداً إىل أن موت ادلدين يُسقط مطالبة الكفيل ،لكونو ملزماً إبحضاره أبمر ال قدرة على دفعو عنو ،وىو
ادلوت.
ج -أثر ادلوت يف انفساخ عقد الرىن:
اتفق الفقهاء على أن عقد الرىن ال ينفسخ دبوت أحد العاقدين بعد قبض ادلرىون ،وتبقى العُت ادلرىونة عند ادلرهتن أو ورثتو ،وال خالص
للرىن إال بوفاء الدين صبيعو أو اإلبراء منو ،وإذا مل يقبض الرىن إىل أن مات الراىن أو أفلس أو أصابو جنون أو مرض مرضاً متصالً ابدلوت
فُسخ الرىن( ، )25قال اللخمي :لكن اختلفوا فيما لو مل يقصر ادلرهتن يف قبض الرىن حىت مات أو أفلس ،فقيل يبطل الرىن وينفسخ العقد،
وقيل يصح( ،)26خبالف ما لو قبضو فإنو يلزم(.)27
 -2-1-2الفسخ بسبب تلف ادلعقود عليو:
أوالً -العقود ادلستمرة
وىي العقود الالزمة ويدخل مرور الزمن يف بنيتها وتركيبها ويستغرق تنفيذىا فًتة من الزمن وتستمر ابمتداد الزمن ،على حسب ما اتفق
عليو من الشروط بُت الطرفُت ،واليت تناسب طبيعة ىذه العقود ،كاإلجارة والوكالة واإلعارة و غَتىا ،فيؤثر فيها ىالك ادلعقود سواء أكان ذلك
قبل القبض أم بعده ،وىذا متفق عليو بُت غالب الفقهاء يف اجلملة.
58

وعلى ىذا فعقد اإلجارة ينفسخ مثال هبالك العُت ادلستأجرة ،سواء قبل القبض حصل اذلالك أم بعده ولكن قبل مضي فًتة من الزمن
ديكن من االنتفاع هبا ويسقط األجر ،ومثلو ضبل الظئر وغصب العُت ادلستأجرة ( ،)28وإن ىلكت العُت ادلستأجرة بعد مضي قسط من ادلدة
فتنفسخ عندىا فيما بقي من ادلدة ،ال فيما مضى منها ،ويلزم على ادلستأجر من األجرة بقدر ادلنفعة اليت استوفاىا أو بقسط ادلدة ادلاضية بعد
القبض( .)29ف تلف العُت ادلستأجرة وىالكها أو غصبها يفسخ اإلجارة ويضربون لذلك مثال دبوت الدابة ادلعينة دون ما يف الذمة ،أو اهندام
الدار ادلستأجرة ،أو غصبها من يد ادلستأجر فيسقط األجر لعدم التمكن من االنتفاع ،وينفسخ بذلك عقد اإلجارة(.)30
ولكن لو مل تكن العُت ادلستأجرة معينة كما لو كانت إجارة ذمة ،وسلم ادلستأجر األجر إىل ادلؤجر مث ماتت الدابة ادلستأجرة أو اهندمت
الدار ال ينفسخ العقد ،وعلى ادلؤجر أن أييت بغَتىا وبدالً عنها للمستأجر ،وأما ىالك احملل ادلستأجر لو فإن كان شلا تعيينو الزم كادلتعلم
والرضيع فينفسخ كذلك ،وإن كان تعيينو غَت الزم مل تنفسخ على األصح كاالستئجار خلياطة ثوب فال يلزم تعيُت الثوب(.)31

 - 24ادلازري ادلالكي ،شرح التلقُت ()172 /2 /3
 - 25الشرح الكبَت للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ( ،)241 /3الصاوي ،بلغة السالك ألقرب ادلسالك ()316 /3
- 26أبو عبد هللا ادلواق ادلالكي التاج واإلكليل دلختصر خليل ()553 /6

 - 27احلطاب ،مواىب اجلليل يف شرح سلتصر خليل ( دار الفكر ،الطبعة :الثالثة1412 ،ى 1992 -م))3 /5( ،
 - 28اخلرشي :دمحم بن عبد هللا اخلرشي ،شرح سلتصر خليل (بَتوت :دار الفكر للطباعة) ،)30/7 ( ،أبو عبد هللا ادلواق ادلالكي التاج واإلكليل دلختصر خليل (/7
.)562
 - 29القرايف ،الذخَتة للقرايف احملقق :دمحم حجي ،سعيد أعراب ،دمحم بو خبزة ( ،)470 /5اإلشراف على نكت مسائل اخلالف ()654 /2
 - 30أبو عبد هللا ادلواق ادلالكي التاج واإلكليل دلختصر خليل (.)562 /7
- 31أبو عبد هللا ادلواق ادلالكي التاج واإلكليل دلختصر خليل ()562 /7
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وإذا خرجت العُت عن صالحيتها لالستئجار كما لو حصل ذلك دلانع من االنتفاع كأن تضررت الدار فانقلبت غَت صاحلة للسكٌت ،أو
مرضت الدابة ومل تقوى على االنتفاع هبا فتنفسخ اإلجارة .ومثل اذلالك والتلف التعذر كتعذر اإلرضاع من ادلرضع ادلستأجرة وذلك بسبب
ادلرض أو احلمل ،كما لو ضبلت ادلرأة اليت استأجرت لإلرضاع؛ حيث أن حليب احلامل يضر الرضيع ،أو لو مرضت مرضاً حيول دون اإلرضاع
فلهم حق الفسخ وىم ابخليار ،وال ينفسخ العقد تلقائياً ،وإذا صحت ادلريضة وشفيت قبل فسخ اإلجارة فال ينفسخ وكذلك بغصب احملل
ادلستأجر فللمستأجر اخليار يف الفسخ إذا حيل بينو وبُت العُت ادلنتفع هبا ،وال ينفسخ من تلقاء نفسو(.)32
ومن العقود ادلستمرة اليت ذلا نفس احلكم عقد الشركة وعقد ادلضاربة فإهنا تنفسخ هبالك ادلعقود عليو ،وكذلك تنتهي الوكالة بتلف ادلوكل
بو زلل الوكالة ،وعقد العارية ينفسخ هبالك وتلف ادلعار.
اثنياً -العقود الفورية
وىي العقود اليت ال يدخل عامل الزمن يف بنيتها ،فال يؤثر فيها تلف ادلعقود عليو بعد القبض وال يؤدي ذلك إىل فسخها ،فالبيع مثالً
ينعقد ويتم ابإلجياب والقبول ،فلو ىلك ادلبيع بعد التعاقد بيد ادلشًتي بعد قبضو ال ينفسخ؛ ألنو ىلك يف ملكو ،ولكن لو تلف ادلبيع أو
ىلك قبل القبض وىو يف ضمان البائع وكان تلفو بعذر مساوي انفسخ البيع ،وابدلقابل لو أتلفو ادلشًتي فإتالفو لو يعد قبضاً ،وكذا لو أخفى
البائع ادلبيع ،إن أخفاه وزعم ىالكو؛ ألنو مل يتمكن من ادلبيع ،فلو حق الفسخ ،وإذا اعتدى عليو البائع أو أجنيب فال ينفسخ العقد بل يوجب
وخيَت ادلشًتي أيضاً بُت الفسخ وإسبام التعاقد والبيع عند
القيمة على ادلعتدي ،وإن تعيب ادلبيع آبفة مساوية ومل يتلف ابلكلية فللمشًتي اخليارُ ،
وجود عيب يف ادلبيع(.)33
59

لكن لو ىلك ادلبيع قبل القبض وبعد اإلجياب والقبول ففيو تفصيل عند ادلالكية وبيان ذلك أنو إذا كان ادلبيع مثلياً مكيال أو موزوان أو
معدوداً ،وىو ما فيو حق توفية دلشًتيو كما يسمونو ،فإنو ينفسخ ابلتلف والضمان على البائع ،أما إذا كان ادلبيع معيناً أو عقاراً ،أو من األموال
()34

القيمية اليت ليس دلشًتيها حق توفية فال ينفسخ العقد هبالكو

.

 -3-1-2أثر تعذر التنفيذ يف االنفساخ
التعذر أعم من اذلالك والتلف ،ومعناه عدم إمكان االستمرار ابلتعاقد لسبب من األسباب كالغصب والضياع أو ادلرض ومثلها منع فتح
الدكاكُت واحلوانيت ابإلكراه ف تنفسخ إجارة احلوانيت إذا أمر السلطان إبغالق احلوانيت ومل يتمكن ادلستأجر من استيفاء ادلنفعة وادلقصود
ابلسلطان ىنا ذو القوة والنفوذ وغَت ذلك فيتعذر عندىا التنفيذ(.)35
اخليار بذلك ،وللتعذر أنواع منها ما يلي:
التعذر إما أن يوجب انفساخ العقد وفسخو أو يستحق
ً
أوالً :عجز العاقد عن ادلضي واالستمرار ابلعقد شرعاً ،كما لو صار امضاؤه حراماً ،مثل أن يستأجر شخصاً لقلع سن مريضة مث يسكن

32

33

-الصاوي أبو العباس أضبد بن دمحم اخللويت ،ادلالكي (ادلتوىف1241 :ه) الصاوي ،بلغة السالك ألقرب ادلسالك ادلعروف حباشية الصاوي على الشرح الصغَت :دار

ادلعارف (.)51 /4
-أبو عبد هللا ادلواق ادلالكي التاج واإلكليل دلختصر خليل ( ،)416 /6دمحم بن إبراىيم بن خليل التتائي ،جواىر الدرر يف حل ألفاظ ادلختصر ،ربقيق :الدكتور أبو

احلسن ،نوري حسن حامد ادلساليت( ،بَتوت :دار ابن حزم) ،الطبعة األوىل 1435 ،ى  2014 -م)213 /5( ،
 - 34ابن جزي أبو القاسم ،دمحم بن أضبد بن دمحم بن عبد هللا ،الكليب الغرانطي (ادلتوىف741 :ى )،ابن جزي ،القوانُت الفقهية (ص ،)164 :رلموعة من ادلؤلفُت ،ادلوسوعة
الفقهية الكويتية ( الكويت :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية) (.)28 /7
 - 35اخلرشي :دمحم بن عبد هللا ا ادلالكي ،شرح سلتصر خليل للخرشي( ،بَتوت :دار الفكر للطباعة ).)31 /7( ،
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مرضها ويزول أدلها ،أو يستأجر على قطع ٍ
يد مريضة مث تشفى تلك اليد فال يبقى حاجة لقطعها ،أو استأجر من يقتص من اجلاين فيسقط
القصاص ابلعفو شلن لو حق العفو ،فتنفسخ اإلجارة يف كل ىذه احلاالت بنفسها أي من تلقاء نفسها(.)36
وقد سبق أنو لو ماتت الدابة ادلستأجرة للعمل فينفسخ العقد بذلك ،وال جيب اإلتيان بغَتىا أو تبديلها ،كذلك إذا عُت شخصاً لَتكب
دابة فمات الشخص ،أو عُت قميصاً للخياطة فتلف أو الغنم دلن يرعاى ا فهلكت  ،فينفسخ العقد بتلفها ،وكذلك ينفسخ العقد دبوت الراعي
ادلعُت ،وينفسخ دبوت ادلرأة الظئر اليت استؤجرت لرضاع صيب فمات الصيب ،والطبيب ادلستأجر دلعاجلة مريض فربأ ادلريض ،وكذلك يف كل أمر
يستأجر عليو مث يتعذر التنفيذ(.)37
اثنياً :إذا تضمن العقد يف حال االستمرار بو ،والدوام عليو ضرراً زائداً ال حيتمل ومل جيب أبصل العقد ،مثال ذلك :استأجر طباخاً
لتحضَت وليمة العرس ،فحصل خلع بُت العريسُت فامتنع العرس ،ومثلها شخص استأجر دابة لَتكبها للحج عليها ففاتو وقت احلج ،أو مرض
فاستأجر طبيباً للمعاجلة فشفي ادلريض قبل ادلعاجلة أو مات ،أو استأجر امرأة ظئراً (مرضعة) فانقطع حليبها فللعلماء قوالن :قول ابنفساخ
العقد من تلقاء نفسو دون رضى أحد ،وقول ابستحقاق ادلستأجر يف ىذه احلالة اخليار بُت فسخ العقد وإمضائو(.)38

60

اثلثاً :زوال ادلنفعة ادلعقود عليها ،مثال ذلك فيضان األرض حىت تغرق أو ابلعكس أبن ينقطع ماؤىا حىت ذبف أو ابهندام البيت
ادلستأجر ،فإن مل يبق نفع ذلا أصال فحكمو كحكم التالفة فينفسخ العقد .ىذا إن مل يبق للمعقود عليو نفع ابلكلية فإن بقي فيها نفع لكنو غَت
ما استأجرت لو ،مثالً عند استئجاره بيتاً فزالت منفعتو ولكن ليس ابلكلية فبقي امكان االنتفاع بساحتو ،أو استأجر أرضاً للزراعة فتضررت
األرض ومل تعد صاحلة لالنتفاع هبا للزراعة ولكن ديكن االنتفاع هبا بوضع متاع فيها ،أو بناء خيمة ،فللمالكية فيو قوالن األول :ينفسخ العقد؛
لزوال االسم وتلف ادلنفعة اليت عليها مدار العقد ألجلها حصل الت عاقد ،والقول الثاين :عدم االنفساخ؛ لبقاء شيء ديكن االنتفاع بو ،وعدم
()39
بطالن منفعتها ابلكلية كما لو نقص نفعها مع بقائها ،وعندىا خيَت ادلستأجر بُت الفسخ واإلمضاء
ولو مرض األجَت أو مرضت الدابة ادلستأجرة فال جيوز الفسخ وعند الشفاء يف مدة اإلجارة قبل انقضائها وقبل الفسخ ،عليو أن يتم بقية
العمل( ، )40لكن لو حصل الفسخ قبل الشفاء مل يلزمو عمل ما بقي وكذلك بعد انتهاء ادلدة حصل الفسخ أم ال(.)41
واحلاصل أن اإلجارة تنفسخ عند ادلالكية يف واحدة من شبان حاالت:
أحدها :أن تتلف العُت ادلستأجرة حبيث ال ديكن استيفاؤىا كاهندام البيت وموت الدابة.
اثنيها :التعذر بزوال ما يستدعي االستئجار مثل أن يستأجر لقلع سن فيسكن أدلو.
اثلثها :الغصب كغصب الدابة ادلستأجرة مثالً ،وال ديكن زبليصها من الغاصب ابحلاكم أو بغَته.
 - 36ضياء الدين اجلندي :خليل بن إسحاق بن موسى ،سلتصر خليل ،ربقيق :أضبد جاد( ،القاىرة  -دار احلديث) الطبعة األوىل1426 ،ى 2005/م (ص،)206 :

اخلرشي دمحم بن عبد هللا ا ادلالكي ،شرح سلتصر خليل للخرشي( ،بَتوت :دار الفكر للطباعة ).)30 /7( ،
37
احلق( ،مكة ادلكرمة  -ادلكتبة التجارية)( ،ص:
 أبو دمحم عبد الوىاب بن علي بن نصر الثعليب البغدادي ادلالكي ،ادلعونة على مذىب عامل ادلدينة ،ربقيق :ضبيش عبد ّ.)1100

 - 38الشرح الكبَت للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ( ،)34 /4اخلرشي :دمحم بن عبد هللا ا ادلالكي ،شرح سلتصر خليل للخرشي( ،بَتوت :دار الفكر للطباعة )/7( ،
.)33

 - 39أضبد الدردير ،الشرح الكبَت ،ابن عرفة ،وحاشية الدسوقي ( ،)34 /4القرطيب الكايف يف فقو أىل ادلدينة ( ،)746 /2أبو بكر بن حسن بن عبد هللا الكشناوي،
أسهل ادلدارك( ،بَتوت  -دار الفكر) (.)330 /2
 - 40الصاوي ،بلغة السالك ألقرب ادلسالك ،دار ادلعارف ( 51 /4وما بعدىا)
 - 41الصاوي ،بلغة السالك ألقرب ادلسالك ،دار ادلعارف ()52 /4
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رابعها :أن أيمر احلاكم إبغالق الدكاكُت أو أيمر هبدمها فإن اإلجارة تنفسخ بذلك.
خامسها :حصول ما دينع من االستمرار ابلتعاقد كما لو حصل ضبل للمرأة ادلستأجرة لإلرضاع ،فتنفسخ اإلجارة بذلك.
سادسها :مرض األجَت الذي استؤجر للقيام بعمل ،فإن شفي األجَت قبل انتهاء مدة العقد فإن اإلجارة تعود وعليو أن يكمل ابقي
العمل.
سابعهما :عند استئجار الصيب يف صباه فإذا بلغ وىو رشيد تنفسخ إجارتو ببلوغو رشيداً.
اثمنهما  :إجارة الوقف :إذا مات صاحب الوقف ادلستحق لو أبن أجره قبل موتو ،فمات تنفسخ اإلجارة بذلك وللوارث أن حيل زلل

ادلستأجر يف استيفاء ادلنفعة(.)42

قد ربصل استحالة ربول بُت العقد واستيفاء ادلنفعة منو ،ال سيما يف مثل عقد اإلجارة كمن استأجر بيتاً للسكٌت فاهندم أو ضباماً سافر
أىل البلد أو سفينة فتلفت أو ضاعت أو دابة فمرضت أو حصلت االستحالة بظلم ادلتسلطُت كغلق الدكاكُت ،ويف كل ىذه احلاالت إذا
فسخت اإلجارة رجع ادلستأجر ابألجرة ابعتبار ادلدة وادلسافة اليت قطعها من طول أو قصر وصعوبة أو سهولة(.)43
ومن ادلمكن أن حيصل التعذر أبحد سببُت:
 -1مساوي ال يد للمستأجر فيو كموت لراكب أو ساكن.
 -2واختياري بتفريط منو مثل أن يفرط فيتلف البيت ادلستأجر فهو ضامن لتفريطو.
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وال تنفسخ اإلجارة ابلتعذر يف كال احلالُت السابقُت عند ابن رشد ويكلف إبحضار بدل دلتابعة ما بقي من ادلسافة أو ادلدة ،وقال ابن
القاسم ابلتفريق بُت التلف بتعذر مساوي فال تنفسخ اإلجارة بذلك ،ويلزم ادلستأجر ببدل وعليو صبيع األجرة ،وبُت اذلالك واإلتالف بتفريط
وإمهال من جهة ادلؤجر فتنفسخ وال أجرة لو ،وقيل :لو بقدر ما مشى من الطريق وما مضى من ادلدة ،بتفريط أم ال ،والظاىر أن قول ابن
القاسم ىو ادلشهور وىو مقدم على غَته(.)44
كما أحلق ادلالكية حكم غصب احملل ابذلالك والتلف ،وأوجبوا فسخ بعض العقود لذلك ،فإذا أمر ظامل إبغالق الدكاكُت ادلستأجرة
فتنفسخ اإلجارة بذلك؛ للحيلولة بُت ادلستأجر واالنتفاع هبا ،وحيكم إبلزام الظامل اآلمر ابإلغالق أبجرهتا للمالك يف حال الغصب واإلكراه ،إذا
قصد غصب ادلنفعة أو تضييعها على مالكها(.)45
 - 4-1-2أثر االستحقاق يف االنفساخ:
واالستحقاق :إزالة ملك شخص عن شيء بثبوت ملك قبلو( ،)46و سببو ظهور حق للغَت ابلشيء ادلعقود عليو ،فإذا ابع شيئاً أو
استأجره مث ظهر أن فيو حقاً للغَت ،صار ادلعقود عليو مستحقاً ،ولكن ىل ينفسخ العقد بذلك أم ال؟
 - 42الكشناوي :أبو بكر بن حسن بن عبد هللا ،أسهل ادلدارك( ،بَتوت  -دار الفكر) (.)331 -330 /2
 - 43الصاوي ،بلغة السالك ألقرب ادلسالك ،دار ادلعارف ()49 /4
 - 44الصاوي ،بلغة السالك ألقرب ادلسالك ،دار ادلعارف () 50/4
 - 45الصاوي ،بلغة السالك ألقرب ادلسالك ،دار ادلعارف()51 /4
46

 عليش دمحم بن أضبد بن دمحم أبو عبد هللا ادلالكي (ادلتوىف1299 :ى ) ،عليش منح اجلليل شرح سلتصر خليل( ،بَتوت :دار الفكر الطبعة :بدون طبعة،1409ى 1989/م) (.)149 /7
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االستحقاق إما أن يكون بعلم ادلشًتي كما لو حصل البيع بعلم ادلشًتي بوجود االستحقاق فلو الرجوع ابلثمن عند االستحقاق على
البائع ،وأما يف حال كان االستحقاق انقالً للملكية ،فالعقد عند ذلك ينعقد موقوفاً على إجازة ادلستحق ،فإن أجازه مضى ونفذ ،وإن مل جيزه
انفسخ ( .)47ولكن ادلالكية قالوا ابلتفريق بُت االستحقاق ابجلزء الشائع وغَت الشائع ،وكون االستحقاق ابلقليل أو ابلكثَت ،وجعلوا احلد
الفاصل بُت القليل والكثَت النصف فما زاد فهو كثَت ،لكن ذلك دبا عدا الطعام وادلكيل وادلوزون فجعلوا حد الكثرة الثلث وما زاد عليو فهو
كثَت(.)48
فإن كان االستحقاق جزءاً مشاعاً وغَت قابل للقسمة ،فيُخَت ادلشًتي بُت التمسك ابلعقد واالستمرار بو ،مع الرجوع حبصة اجلزء ادلستحق
من الثمن ،أو أن خيتار ادلشًتي رد ادلبيع متعلالً حبصول الضرر لو ابلشركة ،سواء كان نصيبو بعد االستحقاق أقل أو أكثر(.)49
واحلالة الثانية :استحقاق جزء معُت وليس جزءاً شائعاً ،فنفرق بُت أن يكون متقوما أو أن يكون مثلياً :فإن كان متقوماً وليس
مثليا كالعروض والعقار واحليوان كان لو الرجوع حبصة البعض ادلستحق ابلقيمة( ،)50وإن كان مثلياً ،ننظر فإن كان ادلستحق ىو اجلزء األقل
ً
رجع حبصتو من الثمن ،وإن كان اجلزء ادلستحق ىو األكثر فللمشًتي اخليار بُت التمسك ابلعقد مع الرجوع حبصتو من الثمن وبُت
الفسخ(.)51ومثل استحقاق ادلبيع عند ادلالكية استحقاق الثمن(.)52
واالستحقاق ال جيري يف البيع فقط بل جيري كذلك يف غَته من العقود ،ولو أثر يف انفساخ عقد اذلبة وعقد ادلساقاة والعارية والرىن
واإلجارة والوديعة وغَتىا ،ويؤثر استحقاق الصداق يف فسخ عقد النكاح إن علم الزوجان عند العقد دبوجبو كأن كان ادلهر مسروقاً أو
مغصوابً ،فيفسخ العقد إن مل حيصل دخول ،فإن حصل دخول فيمضي العقد ولكن دبهر ادلثل(.)53
 -5-1-2الفسخ ابالتفاق:
62

ىن اك بعض العقود تنفسخ ابإلرادة ادلنفردة كالعقود اجلائزة من الطرفُت ،وبعضها ينفسخ ابالتفاق والًتاضي بُت العاقدين ،ويكون ذلك
ابإلقالة واخللع.
أوالً -اإلقالة :اليت ىي رفع العقد وإهناء حكمو ،وإلغاء آاثره بًتاضي الطرفُت ،واإلقالة جائزة بل ردبا تندب وتسن ما مل ذبر إىل ما ال
ينبغي ،وما مل تدفع إىل التهمة دبمنوع شرعاً ،وحكم اإلقالة عند ادلالكية( )54بيع اثن فلها أحكام البيع ولكن مع نفس البائع األول ،أما عند
احلنفية( )55والشافعية( )56واحلنابلة( )57فاإلقالة فسخ للبيع األول  ،وبناء على قول ادلالكية جيوز النقص يف الثمن والزايدة فيو ،وال تعد اإلقالة
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 -ابن جزي ،القوانُت الفقهية (ص ،)219 :ابن رشد بداية اجملتهد وهناية ادلقتصد ( ،)325 / 2والدسوقي على الشرح الكبَت ( .)469 ،135 / 3أبو عبد هللا

ادلواق ادلالكي التاج واإلكليل دلختصر خليل ( ،)418 /6رلموعة من ادلؤلفُت ،ادلوسوعة الفقهية الكويتية ()222 /3
 - 48الصاوي ،بلغة السالك ألقرب ادلسالك ( ،)200 /3أبو عبد هللا ادلواق ادلالكي التاج واإلكليل دلختصر خليل (..)418 /6
 - 49الصاوي ،بلغة السالك ألقرب ادلسالك ( ،)200 /3أبو عبد هللا ادلواق ادلالكي التاج واإلكليل دلختصر خليل (..)418 /6
- 50أبو عبد هللا ادلواق ادلالكي التاج واإلكليل دلختصر خليل (.)418 /6
 - 51البناين على الزرقاين (.)166 / 6

- 52أبو عبد هللا ادلواق ادلالكي التاج واإلكليل دلختصر خليل (.)356 /7
- 53أبو عبد هللا ادلواق ادلالكي التاج واإلكليل دلختصر خليل (.)173 /5

- 54ابن جزي ،القوانُت الفقهية (ص.)179 :
 - 55ادلوصلي ،االختيار لتعليل ادلختار (مطبعة احلليب  -القاىرة اتريخ النشر 1356 :ى  1937م ).)11 /2( ،
- 56زكراي بن دمحم بن زكراي األنصاري ،أسٌت ادلطالب يف شرح روض الطالب ،دار الكتاب اإلسالمي)74 /2( ،
 - 57ابن قدامة ادلقدسي ،ادلغٍت( ،دار الفكر – بَتوت الطبعة األوىل)372 /4( )1405 ،
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نوعاً من الفسخ بل ىو بيع أبركانو وشروطو ،ولكن اجلمهور ال جييزون الزايدة والنقص من الثمن ،وعدوىا فسخاً؛ ألهنا رجوع ابدلعاملة إىل ما
قبل إنشاء التعاقد.
اثنياً -اخللع :وىي فرقة بعوض مقصود تدفعو ادلرأة جلهة الزوج دبقابل لفظ طالق أو خلع وابتفاق على ذلك ،فإذا حصلت ىذه الفرقة
هبذا القيد فهل ىي فسخ أم طالق؟ ومع جود بعض الفروقات بُت الطالق والفسخ ،فالفسخ ال ينقص عدد الطلقات وخبالفو الطالق
ويفًتقان يف كيفية الرجعة ونوعية العدة وغَت ذلك ،فاحلاصل أن صبهور العلماء ومنهم ادلالكية يعدون اخللع طالقاً ،وىذا إذا كان بلفظ
()58
الطالق ،ولكنهم اختلفوا يف اخللع بغَت لفظ الطالق ومل ينو طالقاً صرحياً وال كناية ،ىل ىو طالق أم فرقة؟ فادلفىت بو عند احلنفية
وادلالكية( )59واجلديد من مذىيب الشافعي( )60وعند احلنابلة( )61اخللع طالق ،إال إذا كان بلفظ ادلفادة أو اخللع فهو فسخ وىو قول الشافعي
يف القدمي ،ال حيسب يف عدد الطلقات.
 -6-1-2خيار الفسخ:
تتصف بعض العقود إبمكان فسخها ببعض اخليارات ،على خالف بُت العلماء يف ربديد ىذه اخليارات ،فإذا وجد يف العقد خيار جاز
فسخ العقد لصاحب اخليار من العاقدين ،واخليار :حق خيول العاقد من فسخ العقد أو إمضائو؛ لسبب شرعي يعطيو ىذا احلق أو ابالتفاق
عليو ،كما يف خيار الشرط ،فيملك ادلتعاقد صاحب احلق يف اخليار إمضاء العقد إذا شاء أو فسخو كذلك ،وذلك مثل خيار الشرط أو العيب
أو الرؤية ،وخيار النقيصة وى و خيار نقص الصفة وغَت ذلك ،وىذه ىي اخليارات اليت يقول هبا ادلالكية ،أما خيار اجمللس فال يقول ادلالكية بو
صبلة ،بل يعتربونو ابطالً ،وفيما ذكرتو كفاية ،ولست بصدد البحث يف ادلوضوع أكثر(.)62
 -2-2اثنياً -العقود غري الالزمة (اجلائزة)
63

وىي عقود جائزة دبعٌت أن لكل من العاقدين فسخها إبرادتو ادلنفردة ومىت شاء دون رجوع لرضا العاقد الثاين ،وىي غَت الزمة دبعٌت أن
ادلتعاقد غَت ملزم إبسبامها وديلك حق الفسخ فيها ،فتنفسخ إبرادهتما ما مل يتعلق ابلتعاقد هبا حق للغَت ،كاجلعالة والقراض وادلساقاة ،الوديعة
وادلقاولة والشراكة والتوصية والتوكيل فيجوز لكل من العاقدين إهناء العقد وفسخو مىت شاء( .)63والنكاح ومل يقل ادلالكية عنو أنو الزم من جهة
الزوجة جائز من جهة الزوج ألنو ديلك الطالق ولو بال رضا الزوجة حبلو؛ ألن الزوج إمنا ديلك قطع استمرار العقد واتصالو ،ال فسخ العقد من
()64
أصلو
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 -أبو بكر عالء الدين السمرقندي دمحم بن أضبد بن أيب أضبد( ،ادلتوىف :حنو 540ى ) ،ربفة الفقهاء (بَتوت  -دار الكتب العلمية ،الطبعة :الثانية 1414 ،ى -

 1994م)199 /2( ،).
 - 59ابن رشد احلفيد ،بداية اجملتهد وهناية ادلقتصد (القاىرة 2004:م).)91 /3( .)104 /3( ،

 - 60الشربيٍت دمحم اخلطيب ،مغٍت احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج(،بَتوت -دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل1415 ،ى 1994 -م))439 /4( ،

 - 61البهوتى احلنبلى ،كشاف القناع عن منت اإلقناع( ،دار الفكر – بَتوت ،الطبعة 1402 :ى )(،ص)2380 :
- 62القرايف ،الذخَتة للقرايف احملقق :دمحم حجي ،سعيد أعراب ،دمحم بو خبزة (.)20 /5
63
ِ
السالمي( ،دار الغرب ا ِإلسالمي ،الطبعة األوىل 2008 ،م)/2( ،
 ادلازري ادلالكي دمحم بن علي بن عمر التميمي ،شرح التلقُت ،احملقق :مساحة الشيخ زلمد ادلختار ّ ،)807وىبة الزحيلي ،الفقو اإلسالمي وأدلتو ( دمشق :دار الفكر ط :الرابعة ) ()3188 /4
64
ِ
ِ
السالمي( ،دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة األوىل 2008 ،م)/2( ،
 ادلازري ادلالكي دمحم بن علي بن عمر التميمي ،شرح التلقُت ،احملقق :مساحة الشيخ زلمد ادلختار ّ.)807
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و من ادل علوم أن اذلبة من العقود اجلائزة ما مل تقبض فإذا قبضت لزمت ،فال جيوز بعد القبض العود فيها إال يف حاالت خاصة كالوالدين
فيما يعطيانو لولدمها لقولو رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص « :ليس لنا مثل السوء ،العائد يف ىبتو ،كالكلب يعود يف قيئو»( )65وقولو عليو الصالة السالم« :إال
الوالد فيما يعطي ولده»(.)66
و تنفسخ ىذه العقود بوفاة أحد العاقدين أو كليهما؛ ألهنا عقود جائزة ال لزوم فيها ،فإذا تويف ادلتعاقد انتهت إرادتو ،فبطلت بذلك
عقوده اجلائزة لضعفها وىي انذبة عن استمرار اإلرادة وىذا مرىون حبياتو ،وىذا احلكم متفق عليو يف اجلملة عند فقهاء ادلسلمُت ،وأما العارية
فهي إما مطلقة وإما مقيدة ،فادلقيدة أبجل ومدة أو عمل زلدد ىي عقد الزم عندىم ،فال يفسخها موت ادلستعَت أو موت ادلعَت ،وتستمر إىل
إسبام العمل أو سبام ادلدة ،ألن الوفاء هبا عند ذلك تصبح الزمة ،فمن ألزم نفسو دبعروف يلزمو ،فتلزم العارية بتقييدىا بزمن أو انقضاء عمل
عندىم ،أما العارية ادلطلقة ففي انفساخها روايتان :ظاىرمها أهنا ال تنفسخ كادلقيدة ،ويرجع يف ربديد العمل أو الزمن إىل العرف(.)67
وكذلك الوكالة دلا كانت غَت الزمة فهي تنتهي دبوت واحد العاقدين ،ولكن لو مات ادلوكل وكان الوكيل ببلد يتاجر لو ،فكل ما ابع
واشًتى بعد موت اآلمر ومل يعلم دبوتو فهو الزم للورثة ،وما ابع أو اشًتى بعد العلم دبوتو مل يلزمهم؛ ألن وكالتو تنفسخ بذلك ،وكل ىذا
الكالم ينبٍت على قاعدة الفسخ أحيصل ابدلوت والعزل ولو مل يعلم أم ابلعلم هبما؟
قال ابن عرفة :انعزال الوكيل بنفس عزلو أم ابلعلم بو وموت ادلوكل أم ابلعلم ،عند ادلالكية فيها أربعة أقوال:
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القول األول  :ينعزل الوكيل بنفس العزل أو موت موكلو وال ينتظر إىل العلم دبوتو ،وىذا قول ابن القاسم يف مدونة ادلالكية يف كتاب الشركة
 ،يف مسألة الذي يعزل وكيلو فيقبض الديون من غرمائو بعد عزلو وىم ال يعلمون بذلك ،بناء على ىذا القول ال يربؤون من ديوهنم ابلدفع إليو
ولو مل يعلموا ىو بعزلو .فإذا مل يربأ ادلدينون ابلدفع إليو فكذلك ال يربأ ىو ،ويكون للغرماء حق عليو حىت وإن ىلك ادلال بيده؛ ألنو أخطأ
أبخذه مال غَته ،وبناء عليو فالوكالة تنفسخ يف حق الوكيل نفسو وحق من تعامل معو أو دفع إليو بنفس العزل أو ادلوت .ويرى ابن رشد أن
ىذا القول ىو األرجح ،وقال اللخمي :وىو الظاىر من االقوال يف ادلذىب ،بل قد نقل ابن ادلنذر اإلصباع عليو(.)68
القول الثاين :ال يكون معزوالً يف حق أحد من الوكيل أو ادلتعامل معو إال بوصول العلم إليو ،وىذا قول مالك يف ادلدونة يف ابب الوكاالت
وكذلك يربأ من دفع ماال دلوكلو إذا مل يعلم دبوت ادلوكل ،وبناء على ىذا القول من أقوال مالك ،لو علم الوكيل دبوت ادلوكل فباع ومل يعلم
ادلشًتي دبوتو فتلف ادلبيع فالوكيل ضامن للقيمة؛ ألن الوكالة انفسخت يف حقو لعلمو ،وليس على ادلشًتي أن يرد الزايدة إذا أخذت منو
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 رواه البخاري يف صحيحو ،كتاب اذلبة وفضلها والتحريض عليها ،ابب ىبة الرجل المرأتو وادلرأة لزوجها ،رقم ،)158 /3( ،)2589( :ورواه مسلم يف كتاباذلبات ،ابب ربرمي الرجوع يف الصدقة واذلبة بعد القبض ،)1622( ،صحيح مسلم (.)1241 /3

 - 66رواه الًتمذي يف أبواب البيوع ،ابب ما جاء يف الرجوع يف اذلبة ،رقم ( ،)1299سنن الًتمذي ت شاكر ( ،)585 /3القرايف ،الذخَتة للقرايف احملقق :دمحم حجي،
سعيد أعراب ،دمحم بو خبزة ،)230 /6( ،شهاب الدين النفراوي ،الفواكو الدواين ،دار الفكر ،)155 /2(،وىبة الزحيلي ،الفقو اإلسالمي وأدلتو ( دمشق :دار
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الفكر ط :الرابعة ) ()3188 /4

 دمحم بن دمحم ابن عرفة الورغمي التونسي ادلالكي ادلختصر الفقهي البن عرفة ربقق :د .حافظ عبد الرضبن دمحم خَت (مؤسسة خلف أضبد اخلبتور ،الطبعة :األوىل، 1435ى  2014 -م) ،)240 /7( ،دمحم بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري الغرانطي ،أبو عبد هللا ادلواق ادلالكي ،أبو عبد هللا ادلواق ادلالكي ،التاج

واإلكليل دلختصر خليل (دار الكتب العلمية  ,الطبعة :األوىل1416 ،ى 1994-م )
( ،)301 /7أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب ،الكايف يف فقو أىل ادلدينة دمحم دمحم أحيد ولد ماديك ادلوريتاين (الرايض :مكتبة

الرايض احلديثة ،الطبعة :الثانية1400 ،ى 1980/م))811 /2( ،
- 68أبو عبد هللا ادلواق ادلالكي التاج واإلكليل دلختصر خليل (.)213 /7
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السلعة ،ولكن يف حال كان الوكيل ال يعلم دبوت ادلوكل ولكن ادلشًتي يعلم فعليو أن يرد الغلة والسلعة ألنو متعد لعلمو اببتياع شيء قد
انفسخت الوكالة فيو(.)69
القول الثالث :مذىب يقول التفصيل بُت العزل وادلوت ،فينعزل ابلعزل علم ابلعزل أم ال .وأما ادلوت فال ينعزل إال ابلعلم  ،وابلنسبة
للمدين فالتعامل متعلق بعلمو ابلعزل ،وىو قول دلالك وابن القاسم.
القول الرابع :نقلو اللخمي ،أنو ينعزل بنفس ادلوت علم أم مل يعلم وينفسخ ابلعزل إن علم بو فقط.
قال ابن رشد :أصبعوا أن الشخص إذا وكل غَته على بيع سلعة مث يرجع األصيل فيبيعها ويبيعها الوكيل وىو ال يعلم ببيعها فأهنا تكون
للمشًتي الثاين إن قبضها ،ويف ىذا دليل على أن وكالتو ال تنفسخ بنفس الفسخ فقط ،بل إىل أن يعلم الوكيل ابلفسخ أو يعلم بذلك ادلشًتي
إن علم(.)70
وحاصل األقوال أن الوكالة تنفسخ دبوت ادلوكل وعزل الوكيل و لكن اخلالف ىل تبطل بنفس العزل أو ادلوت أم ال ينعزل اال بعلم الوكيل
ابلعزل أو ادلوت.
 -3-2اثلثاً -عقود الزمة من جانب ،جائزة من جانب العاقد اآلخر
مثالو عقد الكفالة الزم من الكفيل الذي ال ديلك االنفراد بفسخها ،دون إذن الطرف ادلكفول لو ،والكفالة عقد جائز من جانب
ادلكفول لو ديكنو فسخها بال رجوع للمتعاقد اآلخر ،ومثلو عقد الرىن أيضاً ،فهو الزم غَت جائز من قبل الراىن ،ولكنو جائز من قبل ادلرهتن
الذي لو فسخو بال إذن (.)71
 -4-2رابعاً -أثر تغري األهلية يف انفساخ العقود:
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األىلية :وىي وجود صالحية يف الشخص لثبوت احلقوق لو وعليو ،ولكي تصدر األفعال منو معتداً هبا شرعاً( ،)72وقد يعرض لألىلية ما
يغَتىا فتتأثر بذلك بعض األحكام الشرعية .وعوارض األىلية كثَتة وىي اجلنون والعتو واإلغماء والنسيان والنوم والرق وادلرض و االرتداد
()73
والصغر
ويرى ادلالكية أن عروض اجلنون يشبو ادلوت يف أحكامو فإن كان العقد من العقود الالزمة واليت يصح أن تورث فال يؤثر اجلنون فيو .مثالً
عقد ادلضاربة ىو عقد من العقود الالزمة عند ادلالكية بعد الشروع بو وذلذا يورث ،وكذلك عقد العارية إذا كانت مقيدة أبجل أو عمل كما
سبق بيانو ،فال ينفسخان ابجلنون وحنوه.
وعقد الوكالة  :فقد نص ادلالكية أن الوكيل إذا جن فال يوجب عزل و ابجلنون إن برأ ،وكذا جنون ادلوكل وإن مل يربأ ،وىذا خالف ما سبق
بيانو يف ادلوت من أنو يفسخو ،وكذلك حكم الشركة ذلا حكم الوكالة ،وكالمها من العقود اجلائزة ،أما العقود الالزمة مثل اإلجارة والبيع ،فال
- 69أبو عبد هللا ادلواق ادلالكي التاج واإلكليل دلختصر خليل ( ،)213 /7ابن جزي ،القوانُت الفقهية (ص.)216 :
- 70أبو عبد هللا ادلواق ادلالكي التاج واإلكليل دلختصر خليل ()213 /7

71
الرعيٍت ادلالكي ،احلطاب ،مواىب اجلليل يف شرح سلتصر خليل( ،،دار الفكر ،الطبعة :الثالثة1412 ،ى -
 احلطاب دمحم بن دمحم بن عبد الرضبن الطرابلسي ادلغريبُّ ،1992م).)127 /5( ،

 - 72ابن أمَت دمحم بن دمحم بن دمحم حاج ويقال لو ابن ادلوقت احلنفي (ادلتوىف879 :ى )التقرير والتحبَت علي ربرير الكمال بن اذلمام ( دار الكتب العلمية ،الطبعة :الثانية،
1403ى 1983 -م).)164 /2( ،
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 الدردير ،الشرح الصغَت ( ،)316 / 3دمحم بن أضبد بن دمحم بن أضبد بن رشد القرطيب الشهَت اببن رشد احلفيد بداية اجملتهد وهناية ادلقتصد (القاىرة 2004:م)،( ،)274 / 2( .)104 /3الوجيز يف إيضاح قواعد الفقة الكلية (ص.)226 :
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تنفسخ ابجلنون وىو أمر ال خالف فيو عليو( ،)74ومن العقود الالزمة اليت ال تنفسخ تلقائياً ابجلنون عقد الزواج ،لكنو يعد عيباً يثبت بو اخليار
يف فسخ العقد( ،)75يف حُت أن عقد الزواج ينتهي ابدلوت ألحد الزوجُت.
ومن عوارض االىلية مرض ادلوت الذي دينع من التصرف ابدلال دبا زاد عن الثلث ولو كان حاالً منجزاً ،بل لو أوقف متاعاً على وارث يف
مرض موتو ،مل يصح وكذا لو وقفو قبل مرضو فبقي ادلتاع يف يده إىل مرض ادلوت فليس لو التصرف فيو لعروض ادلرض ،ومثلو التصرف ابدلال
قبل فلسو فإذا أفلس فسخت تربعاتو اليت مل تقبض( )76ومن عوارض االىلية احلجر على ادلرتد فيمنع من التصرف وتفسخ عقوده ولكن حجره
ليس من قبيل حجر ادلالك عن ملكو؛ ألنو لو مات ال تورث عنو(.)77
 -5-2خامساً  -الفسخ حبكم الشرع
-1-5-2

ردة أحد الزوجُت:

إذا ارتد أحد الزوجُت عن اإلسالم حيال بينو وبُت زوجو ابتفاق الفقهاء فيمنع من اخللوة واجلماع وحنومها ،لكن احلنفية( )78قالوا :تبُت منو
امرأتو فوراً ،ومل يفرقوا بُت أن يكون ذلك بعد الدخول ابلزوجة أو قبلو ،ويكون ذلك فسخا ال طالقا وال حيتاج لقضاء على قضاء.
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وقال ادلالكية( )79يف ادلشهور :إذا ارتد أحد الزوجُت ادلسلمُت كان ذلك طلقة ابئنة ،حىت إن أسلم مل ترجع لو إال بعقد جديد ،فعدوه
()80
طالقاً ال فسخاً ولكنهم أضافوا :أن ادلرأة لو قصدت بردهتا فسخ زواجها ،فإنو ال ينفسخ معاملة ذلا ابلنقيض من قصدىا .وعند الشافعية
ال ينفسخ الزواج دبجرد الردة بل يبقى إىل هناية العدة ،فينفسخ النكاح عند ذلك ،إال إذا حصلت الردة قبل الدخول فينفسخ فوراً؛ ألنو ال عدة
ذلا حينذاك .ووافقهم احلنابلة( )81ابلردة قبل الدخول فينفسخ النكاح حاالً ابلردة من أحدمها ،وبعد الدخول :فينفسخ فوراً يف رواية كاحلنفية،
ويف الرواية الثانية تتوقف الفرقة على انقضاء العدة كمذىب الشافعية .بدليل قول هللا تعاىل{ :ال ىن حل ذلم وال ىم حيلون ذلن} [سورة
ادلمتحنة  ،]10 /وقولو{ :وال سبسكوا بعصم الكوافر} [سورة ادلمتحنة .]10/وقال ادلالكية ،ووافقهم دمحم من احلنفية :إذا ارتد أحد الزوجُت
انفسخ عقد الزواج وىو طالق ابئن(.)82
وقد يفسخ الزواج أبسباب أخرى كظهور زلرمية بُت الزوجُت ،بنسب أو رضاع أو مصاىرة ،أو تبُت أهنا متزوجة أو أهنا التزال يف عدة من
زوج غَته.
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 دمحم بن أضبد بن دمحم بن أضبد بن رشد القرطيب الشهَت اببن رشد احلفيد بداية اجملتهد وهناية ادلقتصد (القاىرة 2004:م)،253 ،237 / 2( .)104 /3( ، ،297و عليش ،منح اجلليل شرح سلتصر خليل (.)392 / 3

 - 75الشرح الكبَت للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ( )280- 277 /2والتاج واإلكليل دلختصر خليل ( )148 /5وحاشية الصاوي على الشرح الصغَت (.)470 /2
 - 76عقد اجلواىر الثمينة يف مذىب عامل ادلدينة (.)962 /3
 - 77احلطاب ،مواىب اجلليل يف شرح سلتصر خليل ( دار الفكر الطبعة :الثالثة1412 ،ى 1992 -م).)58 /5( ،

 - 78بدر الدين العيٌت :أبو دمحم زلمود بن أضبد بن موسى بن أضبد بن حسُت احلنفى (ادلتوىف855 :ى ) العناية شرح اذلداية( ،بَتوت -دار الكتب العلمية الطبعة :األوىل،
 1420ى  2000 -م) ()282 /7
- 79ابن جزي ،القوانُت الفقهية (ص.)132 :
 - 80الشربيٍت دمحم اخلطيب ،مغٍت احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج(،بَتوت -دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل) ()319 /4

 - 81البهوتى احلنبلى ،كشاف القناع عن منت اإلقناع( ،دار الفكر – بَتوت ،الطبعة 1402 :ى ) ( ،)430 /11الشرح الكبَت على منت ادلقنع ()603 /7
- 82ابن جزي ،القوانُت الفقهية (ص.)132 :
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-2-5-2

منع بيوع اآلجال:

بيع العينة أن يبيع سلعة لشخص بثمن مؤجل مث يشًتيها حاالً أبقل شلا ابعها بو بثمن حال وىو من البيوع احملرمة عند ادلالكية وصبهور
الفقهاء( )83يوافقوهنم ،خالفاً للشافعية( )84الذيُت قالوا ابلكراىة التنزيهية فقط  ،ولكن على قول من قال ابلتحرمي ،ىل ىو زلرم لذاتو أو زلرم
سداً لذريعة قرض وسلف جر منفعة؟ عند ادلالكية فيو القوالن حكامها الباجي ،وينبٌت عليهما اخلالف يف فسخ البيعتُت كليهما ،أم تفسخ
(.)85
البيعة الثانية فقط ،إال أن جعل ىذا كاألمر ادلتحقق فيدفع إىل فسخ البيعتُت ،وإن مل نكن متيقنُت فسخت الثانية فقط
-3-5-2

البيع الفاسد:

إذا وقع البيع فاسداً فُسخ لذلك ،ورد ادلشًتي السلعة إىل البائع و البائع الثمن وعادا إىل ما قبل التعاقد فإن كانت السلعة قائمة وىلكت
ففيو تفصيل وذلك حسب نوعية الفساد إذ الفساد على أقسام:
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 -1ما حيرم لتعلقو دبحظور ليس من ابب البيوع ،كأن يبيع ويشًتي يف مكان غصبو أو غصبو غَته ،فال يفسخ العقد.
 -2البيع عند صالة اجلمعة ،دلنع اآلية الكردية منو وقد ورد عن اإلمام مالك يف البيع وقت نداء اجلمعة روايتان :قال يف ادلدونة :يفسخ
البيع ،وقال يف اجملموعة :البيع ماض وعليو أن يستغفر هللا ،ونقل عن ابن ادلاجشون إن اعتاد الناس البيع ذلك الوقت فسخ بيعهم ،وإن مل تكن
ذلم عادة يف البيع يف ذلك الوقت بل حصل اندراً زجروا ومنعوا ومل يفسخ( .)86وكأهنم الحظوا معٌت العقوبة أكثر من مالحظة وقت احلرمة
فجعلوا الفسخ زجراً إذا شاع ذلك منهم.
 -3وكذلك يفسخ البيع والشركة واإلجارة والنكاح والتولية والشفعة واإلقا لة عند األذان الثاين يوم اجلمعة فإن ىلك ادلبيع فيؤخذ منو
القيمة حُت القبض وتفسخ ،وزلل الفسخ ذلذه العقود و رد السلعة إن مل هتلك بيده فإن تلفت فيلزم ادلشًتي القيمة(.)87
 -4بيع هني الشرع عنو ومل خيل فيو بشرط كبيع احلاضر ٍ
لباد والتلقي للركبان ادلنهي عنو يف احلديث عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص فاختلف ىل يفسخ أم
()88

ال؟  .واعتمد من قال ابلفسخ أنو منهي عنو ،والنهي من أدلة الفساد ،وأما من ال يقول بفسخو فال يسلم بداللة النهي على الفساد .
 -5العقد الذي أختل فيو شرط من شروط الصحة ،فيفسخ البيع للخلل وترد السلعة إن كانت قائمة ،فإن ىلكت رد مثلها يف ادلكيل
وادلعدود وادلوزون أو رد قيمتها فيما ال مثل لو(.)89
 -6-2الفسخ حبكم القضاء:
وىناك فسخها يتوقف على قضاء احلاكم منها:

- 83برىان الدين ابن مازة احمليط الربىاين يف الفقو النعماين ( ،)139 /7كشاف القناع عن منت اإلقناع – (طبعة:وزارة العدل) ()381 /7
 - 84الشربيٍت دمحم اخلطيب ،مغٍت احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج(،بَتوت -دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل) ()396 /2

 - 85عليش ،منح اجلليل شرح سلتصر خليل (.)453 /8
86
ِ
السالمي( ،دار الغرب ا ِإلسالمي ،الطبعة األوىل،
 ادلازري ادلالكي دمحم بن علي بن عمر التميمي(ادلتوىف536 :ى ) ،شرح التلقُت ،احملقق :مساحة الشيخ زلمد ادلختار ّ 2008م).)1007 /1( ،
 - 87اخلرشي :دمحم بن عبد هللا ا ادلالكي ،شرح سلتصر خليل للخرشي( ،بَتوت :دار الفكر للطباعة ).)90 /2( ،
 - 88ادلازري ادلالكي ،شرح التلقُت ()1008 -1007/1
- 89ابن جزي ،القوانُت الفقهية (ص)172 :
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 -1-6-2الفسخ لإلفالس واإلعسار وادلماطلة:
()91

من ادلعلوم أنو بعد ثبوت افالس شخص فإنو حيتاج إىل حكم القاضي ليحجر على ادلفلس بفلسو فذىب ادلالكية( )90والشافعية
واحلنابلة( )92إىل أن ادلشًتي بظهوره مفلساً فللبائع خيار الفسخ والرجوع بعُت مالو ،وال يلزمو أن ينظره ،عمالً بقولو ملسو هيلع هللا ىلص( :من أدرك مالو بعينو
عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق بو من غَته)( ،)93وقال ادلالكية :لو اشًتى شخص شراء فاسداً مث فسخو احلاكم ،مث أفلس البائع بعد
ذلك ،فادلشًتي أحق من غَته ابلثمن إن كان موجوداً قائماً مل يهلك( .)94وخالف احلنفية فلم يروا احلجر على ادلفلس مطلقاً(.)95
 -2-6-2فسخ النكاح :الفسخ بعيب يف أحد الزوجُت
التفريق يف النكاح إما أن يكون فسخا أو طالقاً.
مذىب ادلالكية :أن للزوجة الفسخ بطلقة واحدة رجعية ،إن عجز زوجها عن نفقة حاضرة ،وذلا أن تبقى معو إن شاءت ،ولكنها إن
علمت فقره عند العقد فرضيت فليس ذلا الفسخ وال طلبو.
()96

وإذا أرادت ادلرأة الفسخ رفعت األمر إىل احلاكم فيأمره إما ابلطالق وإما ابلنفقة
األطراف فيحتمل اخلصومة وكذلك احلاجة إىل اإلثبات والبينات.

وىذا الفسخ متوقف على قضاء القاضي لتعدد

و فسخ النكاح أبحد العيوب اليت قد توجد أبحد من الزوجُت واليت عدىا الشافعية( )97سبعة عيوب :عيوب مشًتكة بينهما وىي :اجلنون
واجلذام والربص ،وعيوب زبص ابدلرأة :وىي الرتق والقرن( .)98وعيوب زبص ابلرجل :وىي العنة واجلب( )99وأما ادلالكية( )100فجعلوىا ثالثة
عشر عيباً ،وأضافوا دلا سبق عند الشافعية :من ادلشًتكة اخلصاء والعذيطة واالعًتاض( ،)101وأضافوا دلا خيتص ابدلرأة العفل والبخر
68
 - 90شرح التلقُت ( ،)218 /1 /3اخلرشي :دمحم بن عبد هللا ا ادلالكي ،شرح سلتصر خليل للخرشي( ،بَتوت :دار الفكر للطباعة ))269 /5( ،
 - 91البيان يف مذىب اإلمام الشافعي ( ،)141 /6روضة الطالبُت وعمدة ادلفتُت ( ،)128 /4الشربيٍت دمحم اخلطيب ،مغٍت احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ
ادلنهاج(،بَتوت -دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل) ()117 /3
 - 92ادلغٍت البن قدامة ( ،)308 /4البهوتى احلنبلى ،كشاف القناع عن منت اإلقناع( ،دار الفكر – بَتوت ،الطبعة 1402 :ى ).)441 /3( ،

 - 93رواه البخاري يف صحيحو  ،يف كتاب يف االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس ،ابب :إذا وجد مالو عند مفلس يف البيع ،والقرض والوديعة ،فهو أحق بو رقم( :
 ،)118 /3( ،)2402ومسلم يف صحيحو ،كت اب ادلساقاة ،ابب من أدرك ما ابعو عند ادلشًتي وقد أفلس فلو الرجوع فيو ،رقم ،)1559( :صحيح مسلم (/3
.)1193الشرح الكبَت للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ( ،)283 /3رلموعة من ادلؤلفُت ،ادلوسوعة الفقهية الكويتية (.)316 /5

 - 94الشرح الكبَت للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ( ،)283 /3رلموعة من ادلؤلفُت ،ادلوسوعة الفقهية الكويتية (.)314 /5
 - 95ادلبسوط للسرخسي (.)189 /5

 - 96رلموعة من ادلؤلفُت ،ادلوسوعة الفقهية الكويتية (.)242 /5
 - 97هناية ادلطلب يف دراية ادلذىب ( )408 /12و النجم الوىاج يف شرح ادلنهاج كمال الدين ،دمحم بن موسى بن عيسى بن علي الد ِمَتي أبو البقاء الشافعي (ادلتوىف:
808ى ) الناشر :دار ادلنهاج (جدة) ت :جلنة علمية الطبعة :األوىل1425 ،ى 2004 -م ()231 /7
 - 98اجلذام :ىو علة حيمر هبا العضو مث يسود مث يتساقط ويتناثر[.انظر :النجم الوىاج يف شرح ادلنهاج ( ])231 /7والربص :بياض شديد يبقع اجللد ويذىب دمويتو.
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والرتق :انسداد زلل اجلماع ابللحم ،والقرن :عظم يف الفرج دينع اجلماع .انظر[ :روضة الطالبُت وعمدة ادلفتُت (])177 /7
 (العنة) :امتناع الوقاع لضعف يف القلب أو اآللة فيمتنع االنتشار واجلب أن يقطع الذكر حبيث ال يبق ى منو ما ديكن بو اجلماع [ .انظر :النجم الوىاج يف شرحادلنهاج (])231 /7

 - 100الشرح الكبَت للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ( )280- 277 /2والتاج واإلكليل دلختصر خليل ( )148 /5وحاشية الصاوي على الشرح الصغَت (/2
)470

 - 101والعذيطة :ىو حصول احلدث من أحد الزوجُت عند اجلماع ويُقال للرجل عذيوط ادلراد بقوذلم (حيدث) ىل ذلك خاص ابلغائط أو جيري يف البول والريح والظاىر
أنو خاص بو ،احلطاب ،مواىب اجلليل يف شرح سلتصر خليل ،)484 /3( ،شرح الزركشي مشس الدين دمحم بن عبد هللا الزركشي ادلصري احلنبلي (ادلتوىف772 :ى )
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واإلفضاء( . )102وللزوجة فقط دون الزوج :رد زوجها ابجلذام والربص واجلنون ،وإن حدث ذلك بعد الدخول ألهنا قد ال تصرب عليها ،وال سبلك
العصمة لتطلق نفسها ،خبالف الزوج ادلالك للعصمة فيمكنو إهناء الزواج إن أراد مىت شاء ،فإما أن يرضى هبا ،وإما أن يطلق إن حدث عيب
ابلزوجة من ىذه العيوب بعد العقد(.)103
 -3ادلبحث الثالث :آاثر االنفساخ:
زبتلف آاثر االنفساخ ابختالف العقود وكذلك ابختالف أسباب االنفساخ ،ولكن أىم آاثر الفسخ واالنفساخ ىي:
 -1-3أوال :إعادة الطرفُت إىل ما قبل العقد
يف العقود الفورية:
إذا انفسخ العقد ذلالك السلعة ادلبيعة قبل قبضها فإنو يرفع العقد ويفسخو سباماً من أصلو ،ويكون ادلتعاقدان كما لو مل حيصل بينهما عقد
أصالً ،فَتجع ادلشًتي ابلثمن على البائع ويطالبو بو ،والبائع يرجع على ادلشًتي ابدلطالبة ابلسلعة إذا سلمو إايه؛ وإال فإن السلعة قبل قبضها
من ضمان البائع (.)104
يف العقود ادلستمرة:
االنفساخ يرفع العقود ادلستمرة يف ادلستقبل ال يف ادلاضي ،فمثال اإلجارة  ،عند ىالك العُت ادلستأجرة فينفسخ العقد يف ادلستقبل ال يف
ادلاضي ،وعليو أجرة ما مضى من الزمن أو عمل بقسطو إن كان دلثلو قيمة ،وما مل حيصل فال شيء عليو فيو(.)105
69

وكذلك احلكم نفسو يف عقود العارية والوكالة وادلضاربة وحنوىا ،إذا انفسخت فَتتفع العقد من حينو ابلنسبة للمستقبل ،ال من أصلو ،ألن
العقد ال يتناول ادلاضي دلضيو على الصحة بل زللو يف العقود ادلستمرة ما يستقبل من الزمان.
 -2-3اثنياً :أثر تغيَت احملل قبل االنفساخ:
انفساخ العقد يوجب الرجوع إىل ما قبل التعاقد وأن يرد ادلعقود عليو إىل مالكو وحائزه قبل العقد،
فإذا كان ادلعقود عليو قائماً يرد كما ىو ما مل يتغَت ،كادلبيع عند انفساخ البيع بسبب اخليار أو الفساد أو االستحقاق وحنوىا .فًتد السلعة
ادلتعاقد عليها إىل صاحبها ،وكذلك يرد ادلستأجر العُت ادلستأجرة إىل مالكها  ،وإذا انفسخت اإلجارة دبوت أحد العاقدين أو ابالستحقاق أو
ابنتهاء ادلدة ،فًتد العُت إىل مالكها ،ىذا كلو إذ كانت قائمة ومل تتغَت ،وىكذا احلكم يف عقود اإلعارة واإليداع وغَتىا وإذا انفسخت ىذه
العقود ترد الوديعة وادلعار إىل مالكيها إذا كانت قائمة(.)106
الناشر :دار العبيكان الطبعة :األوىل 1413 ،ى  1993 -م ]) 420 /3( ،وفسروا االعًتاض :بعدم االنتشار وفسروا العنة :بصغر اآللة أو ديكنو الوطء إال أنو ال
ينزل [انظر :التلقُت يف الفقو ادلالكي (])117 /1
منفر جداً[ .انظر :اخلرشي :دمحم بن عبد هللا ا ادلالكي ،شرح سلتصر خليل للخرشي( ،بَتوت :دار الفكر للطباعة )])237 /3( ،
( - 102وخبر فرجها) أي نتونتو ألنو ٌ

وىذا خبالف ننت الفم فال رد بو ،وعفلها :حلم يربز يف قبلها يشبو األدرة وال خيلو عن رشح ،وقيل رغوة ربدث يف الفرج عند اجلماع وإفضائها وىو اختالط مسلك البول

والذكر.
 - 103حاشية الصاوي على الشرح الصغَت ()471 /2

 - 104الصاوي ،بلغة السالك ألقرب ادلسالك (،)200 /3أبو عبد هللا ادلواق ادلالكي التاج واإلكليل دلختصر خليل (.)418 /6
 - 105القرايف ،الذخَتة للقرايف احملقق :دمحم حجي ،سعيد أعراب ،دمحم بو خبزة ( ،)470 /5اإلشراف على نكت مسائل اخلالف (.)654 /2
106

 الصاوي ،بلغة السالك ألقرب ادلسالك (،)200 /3أبو عبد هللا ادلواق ادلالكي التاج واإلكليل دلختصر خليل ( .)418 /6اخلرشي :دمحم بن عبد هللا ا ادلالكي،شرح سلتصر خليل للخرشي( ،بَتوت :دار الفكر للطباعة ))249 /5( ،
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ويف عقد اإلجارة يف حال تغَتت العُت ادلستأجرة مث فسخت اإلجارة ،فإن كان التغَت بتقصَت من ادلستأجر فهو ملزم برد العُت ادلستأجرة
مع أرش النقصان ،وإن كان ابلزايدة كالغرس والزرع ابألرض ادلستأجرة أو ابلبناء عليها وقد سبت مدة اإلجارة ،فهو ملزم بقلع األشجار وىدم
البناء (.)107
أما إذا انفسخت اإلجارة لتمام ادلدة وانقضائها وكان التغَت ابلزرع فيها قبل وقت حصادىا ،فليس لو إجبار ادلستأجر على تسليمو األرض
ادلستأجرة ،دلا فيو من ضرر بو ،لكن تًتك للمستأجر إىل احلصاد أبجرة ادلثل ،ومثل ذلك يف احلكم العارية(.)108
 -3-3اثلثاً :ضمان اخلسارة الناشئة عن االنفساخ:
إذا حصل الفسخ بسبب ىالك ادلبيع أو الثمن فنرجع يف ربديد الضمان إىل من كان اذلالك بسببو فإن ىلك وتلف ادلبيع قبل قبضو فهو
من ضمان البائع وىو ملزم بو قبل التسليم ومن ضمانو ،ولكن لو أن ادلشًتي ىو من قام إبتالف السلعة قبل قبضها كان اإلتالف منو يف
حكم القبض لو ،وىو من ضمانو ،وإذا ىلكت العُت ادلستأجرة بيد ادلستأجر فضماهنا على ادلؤجر ال على ادلستأجر؛ ما مل يكن ىناك اعتداء
أو تقصَت أو تفريط من ادلستأجر(.)109
خامتة
احلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات ،وصلى هللا عليو وعلى آلو وصحبو وسلم ،عود على بدء ،ونظرة سريعة نستجلي من خالذلا مسألة
انفساخ العقد عند ادلالكية الذين سبيزوا بتضييقو دائرة العقود اجلائزة واعطاىا صفة اللزوم خبالف سائر ادلذاىب ،وكذلك اعتماده على ادلصلحة
كمصدر من مصادر التشريع ،وال سيما أن العقود قائمة على االجتهاد يف األغلب.
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واالنفساخ يوجب الرجوع ابلعقد
فإذا كان ادلعقود عليو قائماً يرد كما ىو ما مل يتغَت.،

إىل

ما

قبل

التعاقد

وأن

يرد

ادلعقود

عليو

إىل

مالكو،

كما أن االنفساخ يرفع العقود ادلستمرة يف ادلستقبل ال يف ادلاضي وإذا انفسخ العقد ذلالك السلعة قبل قبضها فإنو يرفع العقد ويفسخو من
أصلو ،ويكون ادلتعاقدان كما لو مل حيصل بينهما أصالً ،فَتجع ادلشًتي ابلثمن على البائع ،والبائع يرجع على ادلشًتي ابدلطالبة ابلسلعة إذا
سلمو إايه؛ وإال فإن السلعة قبل قبضها من ضمان البائع ،ويتحمل آاثر االنفساخ من كان سببا يف اذلالك.
أسأل هللا أن ييسر لنا سبل اذلدى والرشاد ،واحلمد هلل رب العادلُت.
.1
.2
.3
.4

املراجع واملصادر
ابن ادلوقت ابن أمَت دمحم بن دمحم بن دمحم حاج احلنفي (ادلتوىف879 :ى ) ،التقرير والتحبَت علي ربرير الكمال بن اذلمام ( دار الكتب
العلمية ،الطبعة :الثانية1403 ،ى 1983 -م).
ابن جزي أبو القاسم ،دمحم بن أضبد بن دمحم بن عبد هللا ،الكليب الغرانطي (ادلتوىف741 :ى )،ابن جزي ،القوانُت الفقهية.
ابن رشد احلفيد بداية اجملتهد وهناية ادلقتصد (القاىرة 2004:م)
األزدي القَتواين ،خلف بن أيب القاسم دمحم ،التهذيب يف اختصار ادلدونة ،ربقيق :الدكتور دمحم األمُت ولد دمحم سامل بن الشيخ(ديب :دار
البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الًتاث ،الطبعة :األوىل 1423 ،ى  2002 -م)،

 - 107اخلرشي :دمحم بن عبد هللا ا ادلالكي ،شرح سلتصر خليل للخرشي( ،بَتوت :دار الفكر للطباعة ))47 /7( ،

 - 108اخلرشي :دمحم بن عبد هللا ا ادلالكي ،شرح سلتصر خليل للخرشي( ،بَتوت :دار الفكر للطباعة ))48 /7( ،
 - 109إرشاد السالك إىل أشرف ادلسالك يف فقو اإلمام مالك (ص ،)88 :حاشية الصاوي على الشرح الصغَت ط احلليب (.)277 /2
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.5
.6

.7
.8
.9
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الزرقاين على سلتصر خليل ،عناية :عبد السالم دمحم أمُت،
عبد الباقي بن يوسف بن أضبد الزرقاين ادلصري (ادلتوىف1099 :ى ) ،شرح ُّ
(بَتوت :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل 1422 ،ى  2002 -م)
الرعيٍت ادلالكي ،مواىب اجلليل يف شرح سلتصر خليل( ،دار الفكر ،الطبعة :الثالثة،
احلطاب دمحم بن دمحم بن عبد الرضبن الطرابلسي ادلغريبُّ ،
1412ى 1992 -م).
دمحم بن أضبد بن عرفة الدسوقي ادلالكي (ادلتوىف1230 :ى ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت الناشر :دار الفكر
الصاوي أبو العباس أضبد بن دمحم اخللويت ،ادلالكي (ادلتوىف1241 :ه) ،بلغة السالك ألقرب ادلسالك ادلعروف حباشية الصاوي على الشرح
الصغَت  :دار ادلعارف.
القرايف :أبو العباس شهاب الدين أضبد بن إدريس بن عبد الرضبن ادلالكي ،الذخَتة للقرايف احملقق :دمحم حجي ،سعيد أعراب ،دمحم بو خبزة،

(بَتوت :دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة :األوىل 1994 ،م
القرايف :أبو العباس شهاب الدين أضبد بن إدريس بن عبد الرضبن ادلالكي ،أنوار الربوق يف أنواء الفروق( ،ادلتوىف684 :ى )(،عامل
.10
الكتب)
القرطيب ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب (ادلتوىف463 :ى ) ،الكايف يف فقو أىل ادلدينة
.11
 ،احملقق :دمحم دمحم أحيد ولد ماديك ادلوريتاين( ،الرايض :مكتبة الرايض احلديثة ،الطبعة :الثانية1400 ،ى 1980/م)
ِ
السالمي( ،دار
.12
ادلازري ادلالكي دمحم بن علي بن عمر التميمي(ادلتوىف536 :ى ) ،شرح التلقُت ،احملقق :مساحة الشيخ زلمد ادلختار ّ
الغرب ا ِإلسالمي ،الطبعة األوىل 2008 ،م).
أبو دمحم عبد الوىاب بن علي بن نصر الثعليب البغدادي ادلالكي (ادلتوىف422 :ى ) ،ادلعونة على مذىب عامل ادلدينة «اإلمام مالك
.13
احلق ،مكة ادلكرمة :ادلكتبة التجارية ،مصطفى أضبد الباز)
بن أنس» ،احملقق :ضبيش عبد ّ
كمال الدين ،دمحم بن موسى بن عيسى بن علي الد ِمَتي أبو البقاء الشافعي ،النجم الوىاج يف شرح ادلنهاج (ادلتوىف808 :ى )
.14
الناشر :دار ادلنهاج (جدة) ت :جلنة علمية الطبعة :األوىل1425 ،ى 2004 -
دمحم صدقي بن أضبد بن دمحم آل بورنو أبو احلارث الغزي ،الوجيز يف إيضاح قواعد الفقة الكلية ( ،بَتوت :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
.15
الرابعة 1416 ،ى  1996 -م)
أبو عبد الرضبن اخلليل بن أضبد بن عمرو ب ن سبيم الفراىيدي البصري ،العُت ربقيق :د مهدي ادلخزومي ،د إبراىيم السامرائي (دار
.16
ومكتبة اذلالل).
أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب ،الكايف يف فقو أىل ادلدينة دمحم دمحم أحيد ولد ماديك
.17
ادلوريتاين (الرايض :مكتبة الرايض احلديثة ،الطبعة :الثانية1400 ،ى 1980/م)
أبو بكر بن حسن بن عبد هللا الكشناوي (ادلتوىف 1397 :ى ) ،أسهل ادلدارك «شرح إرشاد السالك يف مذىب إمام األئمة
.18
مالك» : ،بَتوت  -لبنان دار الفكر ،الطبعة :الثانية
أبو زكراي زليي الدين حيِت بن شرف النووي (ادلتوىف676 :ى ) ،روضة الطالبُت وعمدة ادلفتُت ،ربقيق :زىَت الشاويش( ،بَتوت:
.19
ادلكتب اإلسالمي ،الطبعة :الثالثة1412 ،ى 1991 /م )
مشس الدين دمحم بن عبد هللا الزركشي ادلصري احلنبلي (ادلتوىف772 :ى ) شرح الزركشي الناشر :دار العبيكان الطبعة :األوىل،
.20
 1413ى  1993 -م،
دمحم بن عبد هللا اخلرشي ادلالكي أبو عبد هللا (ادلتوىف1101 :ى ) ،شرح سلتصر خليل للخرشي( ،بَتوت :دار الفكر للطباعة)
.21
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عليش دمحم بن أضبد بن دمحم أبو عبد هللا ادلالكي (ادلتوىف1299 :ى ) ،منح اجلليل شرح سلتصر خليل( ،بَتوت :دار الفكر الطبعة:
.22
بدون طبعة1409 ،ى 1989/م)
مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي ادلدين (ادلتوىف179 :ى ) ،ادلدونة (دار الكتب العلمية الطبعة :األوىل1415 ،ى -
.23
1994م)
رلموعة من ادلؤلفُت ،ادلوسوعة الفقهية الكويتية ( الكويت :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية).
.24
دمحم بن أضبد بن دمحم بن أضبد بن رشد القرطيب الشهَت اببن رشد احلفيد بداية اجملتهد وهناية ادلقتصد (القاىرة 2004:م)
.25
دمحم بن دمحم ابن عرفة الورغمي التونسي ادلالكي ادلختصر الفقهي البن عرفة ربقق :د .حافظ عبد الرضبن دمحم خَت (مؤسسة خلف
.26
أضبد اخلبتور ،الطبعة :األوىل 1435 ،ى  2014 -م)
دمحم بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري الغرانطي ،أبو عبد هللا ادلواق ادلالكي ،التاج واإلكليل دلختصر خليل (دار الكتب
.27
العلمية  ,الطبعة :األوىل1416 ،ى 1994-م )
إمام احلرمُت ،عبد ادللك بن عبد هللا بن يوسف بن دمحم اجلويٍت ،أبو ادلعايل ،ركن الدين( ،ادلتوىف478 :ى ) ،هناية ادلطلب يف دراية
.28
ادلذىب ،حققو :أ .د /عبد العظيم زلمود ال ّديب( ،الناشر :دار ادلنهاج ،الطبعة :األوىل1428 ،ى 2007-م)
وىبة الزحيلي ،الفقو اإلسالمي وأدلتو ( دمشق :دار الفكر ط :الرابعة )
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