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  :ذترة جهدم اظتتواضع ىدمأي 

 إىل حضرة كالدٌم الكرنتني ذكٍم اضتكمة، كالعطاء الفريد.

 رفقاء دريب، كتسلية ركحي. ،إىل إخواٍل كأخواٌب كصديقيت

 ، كعنػد طلػوع الف،ػر،عاء يل قبل نومهموا م  رفع أيديهم الصغرية بالد   الذي   م نتل  اٍلإىل أطفاؿ إخو 

  .اصتميل إىل صربىم كانتظارىم يت،طاقإىل ضحكاهتم اليت كانت مصدر 

إىل األم ػػػة اإلسػػػبلمية الػػػيت ستصػػػبء عتيػػػدة بػػػدماء مػػػهداء فلسػػػطني، كبكرامػػػة مػػػهداء ًمصػػػر، كعظػػػاـ 

 .أطفاؿ بورما بقاياأطفاؿ العراؽ، ك  أمبلءأطفاؿ اليم ، كجثث أطفاؿ سوريا، ك 

موا أك قىػد موا أنفسػهم قيػد    ٍ مىػإىل العاملني على رًفعػة كلمػة اإلسػبلـ بالفعػل أك القػوؿ أك الصػمت، إىل 

 .قربانان على مذبء قوؿ اضتقٌ 

نػػػػذر علمػػػػو للػػػػذ ب  عػػػػ  الػػػػد ي   إىل طػػػػبلب العلػػػػم اطتػػػػالة عػػػػ  أم مصػػػػلحة تشػػػػوبو، إىل كػػػػل عػػػػا مو 

  اإلسبلمي ُب كل احملافل اليت ييهاجم فيها.

هدل إليهم.أىدم ىذه الرسالة
ي
ؤدل حقوؽ اظت

ي
 ، مع عدـ كفاية ىذا اصتهد اظت

 

 

 

 فاطمة "ػتمد ىيثم" أبومنشار.
 



ت  
 

 قديروالتَّ لُرالشُّ

ػػةو فىًمػػ ى الل ػػوً : قػػاؿ ات تعػػاىل كىالل ػػوي أىٍخػػرىجىكيم م ػػ  بيطيػػوًف  :سػػبحانو كقػػاؿ ،  (1)كىمىػػا ًبكيػػم م ػػ  نػ ٍعمى

ػٍيونا كىجىعىػػلى لىكيػمي الس ػػٍمعى كىاأٍلىٍبصىػارى كىاأٍلىٍفوًػػ ػاًتكيٍم الى تػىٍعلىميػػوفى مى ةى أيم هى نػػاء اضتمػدي كالث  ف،   (2)لىعىل كيػٍم تىٍشػػكيريكفى  ۙ  دى

ػػػ لدراسػػػة العلػػػم  فيقيو تػػػ نعمػػػةي  الػػػيت منهػػػاالكثػػػرية، اصتليلػػػة نعمػػػو  علػػػىة كالعطػػػاء ن ػػػاظتً  مكر ت سػػػبحانو ذكالش 

 .رعيالش  

ػػػػالن ػػػػ ات مػػػػكري  كرً كًمػػػػ  ميػػػػ ػػػػ سػػػػاتذٌب ُبأل كر اصتزيػػػػلاس، فبػػػػدكرم أتقػػػػدـ بالش  ، امػػػػةع ريعةكليػػػػة الش 

  جهػػدو ك  ،كفػػريو  ، علػػى مػػا قػػدموه مػػ  علػػمو راسػػات العليػػا خاصػػةكليػػة الد  برعي قسػػم القضػػاء الش ػػألسػػاتذٌب ُب ك 

األسػتاذَّالػدكتورََّّكر فضػيلةبالػذ   كأخػة   ،نوات الػيت قضػيتها ُب الكليتػني، على مػدار الس ػظاىرو  ، كدعمو كبريو 

 .-حفظو ات- ريعة كالد راسات العلياأستاذ الفقو كأصولو ُب كلييت الش   حسينَّمطاوعَّالترتوري

رعي ُب  أسػتاذ القضػاء الش ػ مهن ػدَّفػدادَّاسػتيتيَّالػدكتوركما أتقدـ بالش ػكر كالعرفػاف ضتضػرة اظتشػرؼ 

علػػى قراءتػػػو ك  مػػراؼ علػػػى رسػػاليت،اإل قبػػوؿعلػػػي ب وللتفض ػػ -حفظػػو ات-كليػػيت الش ػػريعة كالد راسػػات العليػػػا 

 اتو، كصربه ُب متابعتو يل.كمبلحظاتو القي مة، كعلى أن

كالػػدكتور لػػؤم ، األسػػتاذ الػػدكتور إشتاعيػػل الشػػندم :صتنػػة اظتناقشػػة اظتكونػػة مػػ إىل  موصػػوؿه  كالش ػػكري  

 ذٍي  تفض بل بقىبوؿ مناقشة ىذه الرسالة.لال ،عزمي الغزاكم

، كأخػػريان أمػػكر كػػل اختػػذت  أك عػػا مو اسدمػػدت بكتابتػػو، أك اقتبسػػت مػػ  عملػػو، أك ،أك كاتػػ و  دارسو

 م  ميؤىل ًفو مرجعان لدراسيت.

َّ

                                                           

 (.53آلية: )سورة النحل، ا (1)
 (.78سورة النحل، اآلية: ) (2)
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 صخََّلامُل

ـَُّالدُّيوِفَّالُمَتعّلَقِةَّبالت رَِكة. ََّأحكا

أبػومػنػشػار. "ػتمد سليم"فػاطػمػة "ػتمد ىػيػثػم"  :الطالبةَّإعداد  

ػد فػؤاد اسػتػيػتػي.ػهػن  : مي الدكتورَّإشراؼب  

قػد ف ،البحػث دارعليو مكىو احملور الذم  ،اظتيتيوف اليت التصقت مبا تركو د  ىذه الرسالة موضوعها ال

الػػيت  األقسػػاـ الػػيت بلػػورت موضػػوع الد راسػػة دتػػت دراسػػة جوانػػ  ىػػذه اظتسػػألة  يػػث امػػتملت علػػى عػػدد مػػ 

 :نتك  تلخيصها فيما يأٌب

كقوتػػو  ،ىل حتديػػد ترتيبػػوإضػػافة قػػو هبػػا باإلكصػػفة تعل   ،كػػة مػػ  حيػػث مػػدلي  بالد  بيػػاف عبلقػػة الػػد   :ولًَّأ

 .اظتيتقة مبا ترؾ سبة إىل باقي اضتقوؽ اظتتعل  بالن  

عريفػات الت   كذلػك بتوضػيء ،القػانوٍلك  ،الفقهػي نيمػ  خػبلؿ اصتػانب وحتليلػك ي  دراسػة تعريػف الػد   :ثانياًَّ

 ،ؼ هبػػاارات الػػيت عيػػر  ي  علػػى اخػػتبلؼ االعتبػػة بالػػد  بيػػاف عبلقػػة اظتصػػطلحات الفقهيػػة اطتاص ػػٍب  ،لػػوالفقهيػػة 

 .باظتصطلحات القانونية

ة م  خبلؿ بسط مشركعيتو لتحديد اضتكمػة مػ  سبلمي  ريعة اإلُب الش   ي ً ىل حكم الد  إوصل الت  َّ:ثالثاًَّ

 .تشريعو بالتوازم مع بياف خطورتو كغوائلو على الفرد كاجملتمع

ت كثػرية مػع ذكػػر اباعتبػػار  جػاءتقسػػامو الػيت أيػراد إ كمػ  ٍب   ،عليهػػا مثلػةو أسػػبابو مػع ذكػر أسػرد  :رابعػاًَّ

كمػػ  حيػػث أحقيػػة كأسػػبقية  ،كمػػ  حيػػث تع،يػػل كتأجيػػل ،كتػػأخريو  مػػ  تقػػدَلو  اظتيػػتاظتسػػائل الػػيت ختػػة ديػػ  

 .ضم  الفقو كالقانوف معان  كذلك ًب   ،كغريه



 ذ
 

 ،يفائيةالطػػرؽ االسػػت سػػواءن  ،رؽ االسػػتباقية الػيت حتمػػي حػػق الػدائ  عنػػد مػػوت اظتػدي بيػػاف الط ػػ :خامسػاًَّ

 .ثباتية على حد سواءك الطرؽ اإلأ

ػػبيػػاف الط ػػ :سادسػػاًَّ مينتىهػػى ، مػػع بيػػاف ي ق الػػذم حصػػل بسػػب  الػػد  مػػ  التعل ػػ اظتيػػترر ركح رؽ الػػيت حتي

توَب بعد موت جسده. ىذا الت عل ق، كفداحتو جىسامة
ي
 على نفس اظت

آراء نقػػػل يوف مػػػ  خػػػبلؿ الػػػد  كػػػة مػػػع حبسػػػها بعلػػػى الد   مكسػػػلطاهن ةالورثػػػبيػػػاف مػػػدل نفػػػوذ  :سػػػابعاًَّ

 .يوف مستغرقة أـ الكاظتوازنة بينها ُب رتيع اضتاالت سواء أكانت الد   ها،كرتع ،الفقهاء

 .رماء ذكم الد يوف اظتتزازتةعلى الغي  اظتيتديوف  ة قسمةمرح كيفي   :ثامناًَّ

اظتختصػػة ُب نظػػر  احملكمػػة كػػة كذلػػك مػػ  خػػبلؿ بيػػافديوف الد  لػػ اإلجػػراءات القضػػائيةيضػػاح إ :تاسػػعاًَّ

  يػػةثباتوسػػائل اإلال كصػػوالن إىل إيضػػاح ،الػػد ي  دعػػول ودعػػول ديػػ  الد كػػة، ٍب بيػػاف مػػا تسػػتلزم
ي
تاحػػة السػػدداد  اظت

 .كل ذم حق حقو

كم  خػبلؿ دراسػة احملػاكر الس ػابقة ًب  الت وص ػل إىل نظريػة فقهي ػة مػاملة خاصػة بأحكػاـ الػد يوف اظتتعل قػة 

 دت ت الت وصية بتقنني ىذه األحكاـ الفقهي ة، كقولبتها بشكل معاصر يػييىس ر الت عامل معها.، كلقد بالد كة
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Abstract 
Debt Provisions relating to inheritance. 

By: 
Fatimah M. Haitham Abu- Monshar. 

Supervised by: 
Dr. Mohannad Fouad Estaty. 

This research focuses on the subject of the debts that are left after 

the deceased. The study has several sections, that can be 

summarized as follows: 

First: Stating the relation between the debt and legacy in terms of 

the extent and character of relation, in addition to determining the 

order, and strength of the rest of rights the deceased has left. 

Second: Studying the definition of debt and its analysis in both the 

jurisprudential and legal aspects, through the doctrinal definitions 

of debt, and indicating the relation between the jurisprudential 

terms of debt and the legal terms. 

Third: Getting to the rule of debts in Islamic jurisprudence 

through deciding its legitimacy to determine the gist of its 

legislation, in addition to stating its danger and effects on the 

individual and society. 
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Fourth: Listing reasons of debt with examples of each reason. 

Then, listing sections of debt that are of many considerations, 

mentioning the issues related to the deceased's debts such as: 

bringing forward and delaying, hurrying and postponing, and in 

terms of eligibility, precedence and other issues. All was done in 

terms of jurisprudence and law altogether.  

Fifth: Stating the proactive methods that protect the right of the 

creditor at the death of the debtor, whether they were methods of 

recovery or methods of proof. 

Sixth: Stating the ways of freeing the deceased spirit from sticking 

due to debts, showing hugeness of this sticking and its severity after 

the death of the body. 

Seventh: Determining the extent of the heirs' influence and 

authority over the inheritance, while holding it with debts. His is 

done by showing the opinion of jurists, after compiling and 

balancing between them in all cases, whether debts are incurred or 

not. 

Eighth: Explaining how to divide the debts of the deceased on the 

creditors with many debts. 



س  
 

Ninth: Clarifying the judicial procedures of the estate debts 

through explaining the competent court for the inheritance debt, 

and defining what is required by the debt case, in order to clarify 

the means of proof available for the recovery of each right. 

 

In the course of studying the abovementioned sections, a 

comprehensive jurisprudential theory was reached concerning 

debts of the inheritance. It is recommended to codify these 

jurisprudential provisions and formulate them in a contemporary 

manner that facilitates dealing with them. 
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 ةَمدَِّقامُل

 علػػى جنػػاحً  و ككػػل  رزقىػػ موجػػودو  قػػد ر لكػػل   مشػػموؿ، بالعنايػػةً  قػػو فالكػػل  خلى  مػػيءو  كػػل    ت أحسػػ ى  مػػدي اضتى 

 عنهػا العقػوؿ، ذىلػتٍ  فٍ كإً  حكمػةه  أمرو  وكوؿ، لو ُب كلً إليو مى  أمرو  قو ككل  خلى  ميءو  ػتموؿ، أعطى كل   عمةً الن  

 :عدٍ بى أما ، وصوؿعليو مى  ناءً ث  بال ىوى  كتعاىل زتدان  ه تبارؾى زتدي أن 

فقػػو  خباص ػةك  ،كػػة بشػكل عػػاـقػة بالد  اضتقػػوؽ اظتتعل   دراسػة قػدنتان كحػػديثان ُب هػػدىىمجي  الفقهػاء بػػذؿفقػد 

راسػة، حظان م  اضتقػوؽ األخػرل ُب البحػث، كالد   ف األكثرى افقو الوصايا،  يث كاف ىذاف القسماريث، ك اظتو 

كإٍف  م يكػػ  لػػو  ،كتػػابه فقهػػي قػػدَل مػػ  بػػابو مرصػػود عتػػم، كحػػ  الت،هيػػز  ث ال يكػػاد متلػػويػػكالتمحػػية،  

 ، فقد ريصد لو قىٍدر يفي بالغرض.-كاضتقني السابقني- فركع فقهية كثرية

العػػزًة تقػػدير الفػػرائا، كبيػػاف مػػا لكػػل  إىل: تػػويل ربكيرجػػع االىتمػػاـ هبػػذه اضتقػػوؽ دكنػػان عػػ  غريىػػا 

كأن ػػػو العلػػػم الػػػذم  ،نصػػػف العلػػػمب كصػػػفوف  النػػػل صػػػلى ات عليػػػو كسػػػلم ضػػػافة إىل أإ كارثو ُب كتابػػػو الكػػػرَل،

ػػ علػػػى الفقهػػػاء  عكػػػفف ،(1)ُب الوراثػػة افصػػػل بينهمػػػيى  مىػػػ  فاكتػػػد اظتتخاصػػم أكالن مػػػ  األرض،  يػػػث ال نزعيي سى

الرسػػوؿ صػػلى  أرمػػدفقػػد  ،كأقتيتػػو ،لفضػػلو ة أيضػػان هػػم ُب فقػػو الوصػػي  ىػػذا كػػاف هن،دراسػػتو، كإتقػػاف مسػػائلو، ك 

 كفيريػػػد مػػػاالن  مإٍف كػػػاف عتػػ كصػػيتهمكتابػػػة   هم علػػػىالعبػػاد إىل تشػػػريع الوصػػػية مػػ  خػػػبلؿ حػػث  ات عليػػو كسػػػلم 

ا لتػػأمني تطبيػػق حػػدكد ات الػػيت بػػدكرىا تصػػ  ُب مصػػلحة الفػػردإل إم ػػذلػػكإل إلحقػػاؽ اضتػػق ك  ، ككػػل  بػػوالوصػػية 

 ،اُب إيصاؿ اضتقػوؽ الػيت عليػو ألصػحاهب خركجو م  اضتياة خاليان م  اضتقوؽ اليت كجبت عليو مبوتو، أك رغبةن 

أليف، كػػة الػػذم ىػػو ػتػػل دراسػػيت فلػػم يكػػ  لػػو اضتػػ  ُب الت ػػالد   كأٌمػػا ديػػ ي  أك رغبػػة ُب تػػدارؾ مػػا فاتػػو مػػ  الػػرب،

                                                           

و نصف العلم كىو ينسى، كىو أكؿ ميء ينزع م  يا أبا ىريرة تعلموا الفرائا كعلموىا، فإن  "ع  أيب ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ ات صلى ات عليو كسلم:  (1)
، ضعيفقاؿ األلباٍل:  .(908\2الباقي، دار إحياء الكت  العربية، ) ػتمد فؤاد عبد حتقيق:، سننَّابنَّماجو، اب  ماجة، ػتمد ب  يزيد القزكيين ".أميت

 (.219\6، )إلسكندريةا ،مركز نور اإلسبلـ أل اث القرآف كالسنة ابنَّماجة،صحيحَّوضعيفَّسننَّ ،ػتمد ناصر الدي  ،األلباٍل
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مػػػ  اضتقػػػوؽ اظتتعلقػػػػة  ان ونػػػو حقػػػكة القدنتػػػػة، أك اظتعاصػػػرة  سػػػواء ُب الكتػػػ  الفقهي ػػػ ،ةكاإلفػػػراًد ُب أبػػػوابو فقهي ػػػ

   .ة، كاظترياثعلى الوصي   ن و ُب الدتي  ميقدـه إ كة، معالد  ب

الػيت  م  -ة كاظتػرياثالوصي   -كةعلى باقي اضتقوؽ اظتتعلقة بالد   اظتيتالثمرة اظترجوة م  تقدَل ديوف أم ا ك 

هبا، ٍب إقامػػػة ىػػػي إعػػػادة اضتقػػػوؽ ألصػػػحا ،كإٍف  م يكػػػ  عتػػػذا اضتػػػق حػػػ  اضتقػػػوؽ األخػػػرل ،يغفلهػػػا الد ارسػػػوف

يوف ىػي اء، فكانػت مرتبػة اسػتحقاؽ الػد  ذاؾ الػذم ال مكػاف لػو ُب ىػذه الشػريعة الغػرٌ  -حيث ال جورالعدؿ 

كػاف ف ،ة اظتتوَب م  كل حق لتبسػو عػ  مقامػوإبراء ذم  إىل  ضافةاإلب ،-كةلد  اب قةانية م  بني اضتقوؽ اظتتعل  الث  

ػػ  نػػل ات عل قػػة لصػػاحبها تػػارةر مػػ  ىػػذه الػػد  ذ  لتي
ي
ػػأ حيػػثبعػػدـ صػػبلتو عليػػو،  يوف اظت ع وى ٍكػػاألى   ي بٍػػ ةي مى لى كرد سى

ػػيػٍ لى عى  ل  وا: صىػػالي قىػػ، فػى ازةو نىػػًبى  ٌبى أي  ، إذٍ ل لن ػػنػػد اعً  وسػػان لي ا جي ن ػػكي  اؿ:قىػػفػى ، ل رضػػي ات عنػػو، عػػ  الن ػػ : اؿى قىػػا، فػى هى

ل، رى ٍخػػػأي  ةو ازى نىػػػًبى  ٌبى أي  ، ٍبي  وْيػػػلََّىَّعََّل ََّصػػػفََّا: ال، و الي ، قىػػػ"؟ئاًَّيََّْشػػػَّؾَّرََّتَػػػػَّلََّْهػػػفػََّ": اؿى وا: ال، قىػػػالي ، قىػػػ"؟نَّيْػػػدَََّّوَِّْيػػػلََّعَََّّلََّْىػػػ"

 ةي بلثىػوا: ثى الي ، قىػ"؟ئاًَّيَّْشََّّؾَّرََّتػَََّّلَّْهَّفػََّ": اؿى ، قى مٍ عى : نػى يلى قً  "؟نَّيَّْدَََّّوَِّيَّْلََّعَََّّلَّْىَّ": اؿى ا، قى هى يػٍ لى عى  ل  ، صى اتً  ؿى وي سي ا رى وا: يى الي قى فػى 

ػيػٍ لى عى  ل  وا: صىػالي قىػ، فػى ةً ثىػالً الث  بً  ٌبى أي  ، ٍبي  اهَّيػَّْلََّىَّعََّل َّصََّفََّ، ريى انً نى دى  َّلََّْهػفػََّ": ؿى اوا: ال، قىػالي ، قىػ"؟ئاًَّيََّْشػَّؾَّرََّتَػػَّلََّْىػ": اؿى ا، قىػهى

 اتً  وؿى سيػػا رى و يىػػٍيػػلى عى  ل  صىػػ :ةى ادى تىػػو قػى بيػػأى  اؿى ، قىػػ"مَّْكَّبَِّاحَّىََّصػػلَػػواَّعََّلََُّّصػػ" :اؿى ، قىػػريى انً نىػػدى  ةي بلثىػػوا: ثى الي ، قىػػ"؟نَّيْػػدَََّّوَِّْيػػلََّعََّ

    .(2) "وَُّنَّْعَََّّىضََّقَّْىَّيػَُّت َّحََّّوَِّنَِّيَّْدَّبََِّّةٌَّقََّل َّعََّمََُّّنَّمَّدَّْالمََّّسَّفَّْنػََّ" : أخرل بقولو تارةٍب  ، (1) ويٍ لى ى عى ل  صى و، فى ني يػٍ دى  ي  لى عى كى 

علػػى قضػػاء  كباظتقابػػل حث ػػو كاسػػتعاذتو منػػو، بفعلػػو مػػ  غوائػػل الػػد ي  الرسػػوؿ ترىيػػ   كانطبلقػػان مػػ 

الػذم انتهػى عملػو، كقػد أصػبء قضػاء  اظتيػت ذمػةً  تربئػةي  مػ  ذلػك كاألخة   ،اسكتربئة ذمم الن   ،العباد جحوائ
                                                           

، وؿَّاهللَّصػػلىَّاهللَّعليػػوَّوسػػػلمَّوسػػننوَّوأيامػػػوالجػػػامعَّالمسػػندَّالصػػحيحَّالمختصػػػرَّمػػنَّأمػػورَّرسػػػ( متفػػق عليػػو، البخػػارم، ػتمػػػد بػػ  اشتاعيػػل،  1)
( اللفػػ  لػػو. كمسػػلم، مسػػلم بػػ  94\3بػػاب إف أحػػاؿ ديػػ  اظتيػػت علػػى رجػػل جػػاز،)ىػػػ، 1422، 1 حتقيق:ػتمػػد زىػػري بػػ  ناصػػر ، دار طػػوؽ الن،ػػاة، ط:

د فػؤاد عبػػد البػاقي، دار إحيػػاء الػػداث ، حتقيق:ػتمػػالمسػػندَّالصػحيحَّالمختصػػرَّبنقػػلَّالعػػدؿَّعػنَّالعػػدؿَّإلػػىَّرسػوؿَّاهللَّصػػلىَّاهللَّعليػػوَّوسػلماضت،ػاج، 
 (.1237\3، )باب م  ترؾ ماالن فلورثتو، العريب، بريكت

أزتد ػتمد ماكر، كػتمد فؤاد عبد الباقي، كإبػراىيم عطػوة عػوض، مػركة مكتبػة كمطبعػة مصػطفى ، حتقيق: سننَّالترمذي( الدمذم، ػتمد ب  عيسى،  2)
صػحيحَّاأللبػاٍل، ػتمػد ناصػر الػدي  بػ  نػوح، ، صػحيء :األلبػاٍل ، كقػاؿ(381\3) ،حػديث حسػ  :دمذمقاؿ الىػ، 1395، 2البايب اضتلل، مصر، ط:
 (.1005\2، اظتكت  اإلسبلمي، )الجامعَّالصغيرَّوزيادتو
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ف أركػا توضػيءإىل كمػا سػبق  ىػذا يقػودٍلتسػٌى عتػم ذلػك،  تركتػو إفٍ  دينو على عاتق كرثتػو، أك مػ  يتػوىل أمػورى 

 .ركةالت َّالمتعلقةَّبَّيوفدَُّّالأحكاـَّمعرفة  قتيةأل بيانان  ،م  خبلؿ عدة أكجو خطة دراسيت

 :ةراسَّد َّالَّةَُّمي َّىَّأََّ

، كػةقػة بالد  يوف اظتتعل  د  كونػو يرسػم طريقػان سػهبلن كميسػوران ظتعرفػة أحكػاـ الػ  ع ُبو ة ىػذا اظتوضػتكم  أقتي ػ

 الية:ها ُب عدد م  النقاط الت  عدة نواحي طتصتي م  خبلؿ 

 كػػاـدراسػػة أح  واجػػفكػػاف مػػ  ال ،تتنػػاكؿ اصتانػػ  اظتػػايل للفػػرد بعػػد موتػػو راسػػةد  ال همسػػألة ىػػذ: أولًَّ

اظتسػتطاع الوقػوع بالػد ي إل  قػدر وايت،نببياهنا للناس لم  رتيع جوانبها لئلحاطة هبذه األحكاـإل ل ،يتاظتديوف 

نيا، ك  مكعلى غريى ،مع  النتائج السلبية اليت ستؤثر عليه منفسهأب لريبؤا  .ُب اآلخرةُب الد 

صػرؼ هبػا بػأم مػكل الت  ب اظتيػتم  عدـ سػداد ديػوف  اظتيتكثرة اظتخالفات اليت يقع فيها كرثة  ثانياً:

 ،كػة، أك اسػتهبلكها، أك غػريه مػ  التصػرفات الػيت تػؤدم إىل تضػيع حقػوؽ غرمػاء الد  نقػل اظتلكيػةم  أمػكاؿ 

 .يتوج  بياف ىذه األحكاـ بيانان فقهيان، ٍب قانونيان إجرائيان  اؽت  كحبس فقيدىم ع  مقامو، 

مػتغل بالقضػػاء جهلهػا، ظتػا يدتػ  عليهػا مػػ  كػوف ىػذه اظتسػألة مػ  اظتهمػػات الػيت ال يسػع مػ  ا  ثالثػاً:

كل بالش ػػ ذم حػقو حقػو آثػار ُب حتقيػق مقصػد مػػ  مقاصػد الشػريعة اإلسػػبلمية أال كىػو العػدؿ ُب إعطػاء كػػل  

َّقق اظتقصود.الذم لتي 

إل لبيػاف مػدل عدالػة التشػريعات اظتيػتدكػة ب يوف اظتتعلقػةد  ظػاـ اإلسػبلمي ُب الػتوضػيء معػا م الن   رابعػاً:

ة الػػيت تػػد عي باظتقارنػػة مػػع الػػن ظم الوضػػعي   كريقيهػػا كتقػػدمها كإظتامهػػا كاىتمامهػػا بميػػع جوانػػ  الفػػرد ميةاإلسػػبل

 .الت قدـاظتساكاة، ك لعدؿ، ك ا

 



 

ط  
 

   :ةراسَّد َّالَّيارَِّاختََِّّبابَّسَّْأََّ

 دة أذكر أقتها على النحو التايل:أسباب اختيار ىذا اظتوضوع عدي

 عند اختيارم للموضوع. ميهن د فؤاد استييت الدكتور توجيهات حضرة اظتشرؼ أوًل:

ىػػذا اظتوضػػوع الفقهػػي  درسيػػ ثػػان مسػػتقبلن مػػامبلن دراسػػةن، أك طبلعػػي ا أجػػد حسػػ   ثػػي ك  م ثانيػػاً:

 الذم لو صلة كثيقة بالواقع العملي لؤلفراد. العملي

كبيػاف ىػذه  ،هػارتععلػى  عزمػت إلفتقريبان للعلػم كتسػهيبلن للفائػدة ،يوفال تكاد ختلو تركة م  الد   ثالثاً:

 .-بإذف ات-ُب دراسة جامعة إثباهتاك  ،كةبديوف الد  األحكاـ اظتتعلقة 

اظتفلػػس،  ُبكتػػاب اضت،ػػر، كمنهػػا   ُبمنهػػا  ،ىػػذه اظتسػػألة بكػػبلـ منثػػور ُب كتػػبهم كػػر الفقهػػاءذً  رابعػػاً:

مػين  ان ظنػ لغػة يسػرية،كنػوزىم بً   عيػد صػياغةأٍف أي  فأحببػتي ، كػة كغريىػاحتت عنواف اضتقوؽ اظتتعلقة بالد   بعضهاك 

 الفهم. على راسة إخراجان جديدان يساعدبعا موضوعات ىذه الد   إخراجأف  بإمكاٍل 

ىػػذه اظتسػػألة  ميػػع جوانػػ اإلحاطػػة ب إف  فػػ ،الفقهيػػة العمليػػة أحكػػاـ اظتسػػائلمسػػاقتة ُب بيػػاف  رابعػػاً:

 عتم صلة بالعمل القضائي.إيصاؿ اضتقوؽ إىل مستحقيها، ال سيما ظت  كاف العدؿ ُب يضم  

مػػ  خػػبلؿ حرصػػو علػػى ظػػاـ اإلسػػبلمي الػػذم قػػاـ عليػػو الن   ، كاإلنصػػاؼبيػػاف منتهػػى العػػدؿ خامسػػاً:

 .، كحرصو على إبراء ذمم العبادُب استيفاء حقوقهمحقوؽ الدائنني 

 ، ال سػػيما ُب ظػػل العمػػليشػػمل رتيػػع نػػواحي اضتيػػاةلشػػريع اإلسػػبلمي الت   تكامػػل نظػػاـبيػػاف  سادسػػاً:

كعػدالتها ُب جانػ  ىػذه نو، كطمػس أحكامػو الػيت أثبتػت توليتهػا، أقليل مػ  مػالدؤكب م  أعدائو على الت  

 غريىا م  اصتوان  األخرل.سة ك االد ر 

 



 

ظ  
 

 ََّّ:ةراسَّد َّالَّودَُّدَّحَّ

 :م  خبلؿ جانبني راسةد  ال ىذه تحددت

عنػد  كمسػائلها ذه الد راسػةىػ ميػع جوانػ صت رعيةالش ػ حكػاـاألبسط : اصتان  الفقهي اظتتمثل ُب أولًَّ

 اظتذاى  الفقهية األربعة.

 : اصتانػػ  القػػانوٍل اإلجرائػػي ثانيػػاًَّ
ي
طبػػق ُب ػتافظػػات الضػػفة الغربيػػة ُب فلسػػطني، اظتتمثػػل ُب القػػانوف اظت

( لسػػنة 1أمػواؿ األيتػاـ رقػم )كػات ك نظػػاـ الد  ، ك كىػػي القػانوف اظتػدٍل اظتعمػوؿ بػو ،ةغتلػة األحكػاـ العدلي ػ كىػو:

 ، كغريىا م  القوانني اظتطبقة ُب فلسطني.ـ1955

 :ةراسَّالد ََّّىداؼَّأََّ

كذلػػػك مػػػ   ،هتػػػذي  كرتػػػع مسػػػائلهاك  كػػػةالد  ب اظتتعلقػػػة يوفد  راسػػػة إىل بيػػػاف أحكػػػاـ الػػػهتػػػدؼ ىػػػذه الد  

 ايل:على النحو الت   مرتبة قاطن  ال د م خبلؿ عد

 معرفػػة صػػوره، ك يوفالػػد   سػػبابأ حصػػرتعريػػف الػػد ي ، كبيػػاف مشػػركعيتو، كحكمػػو، باإلضػػافة إىل  أوًل:

 .كاظتعاصرةالقدنتة، 

مػ   اظتيػتئ ذمػة رب  رؽ الػيت تيػ، كباظتقابػل بيػاف الط ػرؽ اليت يتم هبا زتاية ديػوف الغرمػاءتوضيء الط   ثانياً:

 الد يوف اليت مغلتها.

يلكي ة ككقتهاكة، على انتقاؿ الد   اظتيتبياف أثر ديوف  ثالثاً:
 .كاظت

 ها.مع بياف حكمكة اظتتعلقة بالد يوف الد   ة ُبد كالوارث أك القائم على ال تصرفاتياف ب رابعاً:



 

ع  
 

م  احملكمػة  كة اظتشغولة بديوف الغرماء ابتداءن اإلجراءات القضائية اليت تسرم ُب الد   توضيء  خامساً:

 .ان ات اظتتبعة قانونكاإلجراءم طرؽ إثبات ديوهنب انتهاءن ك  ،عولأطراؼ الد   م  ٍب  ك  ،ةاظتختص  

علػػى حقػػوؽ األحيػػاء، كعلػػى حقػػوؽ األمػػوات مػػ   شػػريع اإلسػػبلميالت   كحػػرص إثبػػات عدالػػة سادسػػاً:

 .خبلؿ عدـ طغياف أحد اصتوان  على اآلخر

 م  اظتذاى  الفقهية األربعة. مذى  ة اطتاصة بكل  كقة بديوف الد  نظم رتيع األحكاـ اظتتعل   سابعاً:

 :هاراءاتَِّجَّْوإََِّّةَِّراسَّالد ََّّجَُّهَّنػَّْمََّ

كفػق اطتطػوات  ،كاالسػتقرائي ،مػ  اظتنه،ػني االسػتنتاجي ةن مسػتفيد ،اتبعت ُب دراسيت اظتػنهج الوصػفي

 التالية:

 منهج رتع اظتعلومات:أوًل:َّ

 ة.االعتماد على أمهات اظتصادر الفقهي   .1

 اث، كأكراؽ.ة م  أطركحات، كأ راسات العلمي  الفقهية اظتعاصرة، كالد  االستوناس باظتراجع  .2

، مثػػل: الفهػػارس راسػػات العلميػػةكالد   ،كاظتراجػػع ،االسػػتفادة مػػ  الوسػػائل اضتديثػػة ُب إكتػػاد اظتصػػادر .3

 اإللكدكنية، كتطبيقات اظتكتبات،كاظتكتبة الشاملة، كاظتكتبات اإللكدكنية، كغريىا.

 منهج كتابة منت الد راسة: ثانياً:

 .التسلسل اظتنطقي ُب عرض مواضيع الد راسة .1

كتػ  إىل  رجوع بػالفاألحاديػث الشػريفة  كأم ػاالرجوع ُب تفسري اآليات القرآنيػة إىل كتػ  التفاسػري،  .2

 ة.كجو الداللة بدق   لوقوؼ علىل إلمركح اضتديث



 

غ  
 

ة م  غػري تعصػ  لفكػرة أك دراسة ما رتعت م  مادة علمية كفق مناىج البحث العلمي مبوضوعي   .3

 .ةمداظتذاى  الفقهية اظتعتضم  كىذا ، لرأم

 .كيز على موضوع البحث مع نجن  االستطراد، كاالعتناء بضرب األمثلة خصوصان الواقعيةالد   .4

 ذلك.لمهيد ألم قسم م  أقساـ الرسالة إٍف احتاج اظتقاـ الت   .5

 ف:امنه، منت الرسالةالواردة ُب  صطلحاتاظتدراسة بع ُب يػيت   .6

 اظتػػنهج األكؿ:  . أ
ي
ة أذكػػر الت عريػػف الل غػػوم مػػ  معػػاجم الل غػػة، صػػطلحات الػػيت ًمػػ  صيػػل  الد راسػػُب اظت

، كحتليلػػػو، عريفػػات، ككتػػػ  اظتػػػذاى بػػذكر مادتػػػو أكالن، ٍبي  أذكػػػر كأكضػػػء التعريػػف االصػػػطبلحي مػػػ  كتػػػ  الت  

، بيػػاف منشػػأ اطتػػبلؼ ُب الت عريػػف، باإلضػػافة إىل -كيًجػػدت إفٍ -كاسػػتخراج اظتسػػائل اطتبلفي ػػة الػػيت بينيػػت عليػػو

 صلتها باظتوضوع. كًم  ٍبي  بياف

  اٍل:اظتػػػػػػنهج الث ػػػػػػ . ب
ي
عريػػػػػػف الت  ذكر صػػػػػػطلحات الػػػػػػيت ال تصػػػػػػ  ُب صيػػػػػػل  الد راسػػػػػػة أكتفػػػػػػي بػػػػػػُب اظت

 االصطبلحي.

 اظتػػػنهج الث   . ت
ي
الت عريػػػف ، ك عريػػػف الل غػػػومالط البػػػة أقتيتهػػػا أذكػػػر الت   ظػػػ صػػػطلحات الػػػيت تالػػػث: ُب اظت

   .رعي للمذاى  الفقهي ةالش   االصطبلحي

 اآلٌب:توج  بياهنا، اليت تعد م  اظتهمات اليت يي  ةاسة اظتسائل اطتبلفي  يػيت بع ُب در  .7

 زاع ُب اظتسألة.حترير ػتل الن   . أ

 ذكر أقواؿ الفقهاء ُب اظتسألة مع ذكر أصحاهبا. . ب

 بسط أدلة كل فريق كمناقشتها ما أمك . . ت

  . ث
ى
 سألة إٍف كاف لو قوؿ هبا.مع الفقهي ُب اظت،ٍ ذكر رأم اظت

 .دإف كيجً  كما استند إليو م  اظتذاى  الفقهية إليو، ذى  القانوفا مذكر  . ج



 

ف  
 

جػػيء- ط البػػةذكػػر مػػا يظهػػر لل . ح  عنػػد حسػػ  قػػوة الػػد ليل كسػػبلمتو مػػ  اظتعارضػػة-عنػػد اضتاجػػة للد 

 .  الفقهية، ككذلك الرأم الذم استند إليو القانوف الدجيء بني اظتذاى 

 يم. االعتناء بقواعد اللغة العربية، كاإلمبلء، كعبلمات الدق .8

 منهج توثيق اعتوامش: ثالثاً:

 عزك اآليات القرآنية إىل أماكنها، كذلك بذكر اسم السورة، ٍب رقم اآلية. .1

ػػػ .2 أف ُب درجتهػػػا إٍف  م بيػػاف مػػػا ذكػػره أىػػػل الش ػػريفة مػػ  مصػػػادرىا، ٍب ختػػريج األحاديػػػث النبويػػة الش 

 .، أك ُب أحدقتاتك  ُب الصحيحني

 عػػدا األئمػػة األربعػػة كصػػاحل أيب حنيفيػػة، ىم ُب مػػنت الد راسػػةألعػػبلـ الػػوارد ذكػػر لفقهػػاء اأيتػػرجم ل .3

 .-إٍف توفرت عنو رتيع اظتعلومات-، ، كأىم مؤلفاتوككفاتو م، كنىسبو، كمولدهلى بذكر اسم العى 

ذكػػر معلومػػات  توثيػػق معػػاٍل الكلمػػات مػػ  اظتعػػاجم بػػذكر مػػهرة مؤلػػف اظتع،ػػم، ٍب ذكػػر اشتػػو، ٍب .4

 ، ٍب الصفحة.-إٍف كجد -اصتزء، ٍب ذكر -إٍف كجدت-ع  اظتع،م 

ٍب ذكػػػر  ،ٍب ذكػػػر اشتػػو ،ومػػػهرة مؤلفػػبػػذكر رأم للعلمػػاء مػػػ  كتػػبهم اظتعتمػػػدة  أك ،كػػل قػػػوؿ  توثيػػق .5

 الصفحة.ٍب  ، -كجد إفٍ  -ٍب ذكر اصتزء ،-تكجد إفٍ -معلومات ع  الكتاب 

، ٍب نػوع رسػالتولرسالة، كاشتػو، ٍب عنػواف ف اتوثيق اظتعلومات م  الرسائل اصتامعية بذكر مهرة مؤل   .6

 .، ٍب الصفحةالرسالة )ماجستري أك دكتوراه(، ٍب اصتامعة، ٍب البلد، ٍب السنة

اظتؤدترات بذكر عائلػة اظتؤلػف، ٍب اشتػو، ٍب عنػواف البحػث، أك  أك أكراؽ توثيق اظتعلومات م  أ اث .7

 ة.الورقة، ٍب اسم كقائع اظتؤدتر، ٍب البلد، ٍب السن

، ٍب عنػػواف اظتوضػػوع، ٍب -إٍف كجػػد -اإللكدكنيػػة بػػذكر اسػػم الكاتػػ توثيػػق اظتعلومػػات مػػ  اظتواقػػع  .8

 ذكر اسم اظتوقع.



 

ق  
 

ػػػبق ألىلػػػػو، كذلػػػك مػػػػ  خػػػػبلؿ اإلحالػػػة علػػػػى مؤلفػػػاهتم كإٍف  م أكػػػػ  قػػػػد  .9 االعػػػداؼ بالفضػػػػل كالس 

 أخذت بلفظهم.

َََّّّلد راسة:صعوباتَّا

ليت جاىػػػدة اضتصػػػوؿ مػػػع ػتػػػاك  ،خػػػارج الػػػببلد ابسػػػب  كجودقتػػػ إلاف تعػػػذ ر كصػػػويل إليهمػػػادراسػػػتىنػػػاؾ 

ُب إعداد التصور األكيل للر سالة، كأيضان ُب إثػراء رسػاليت، كمسػاعدٌب  اعليهم، كقد كاف م  اظتمك  أٍف يساقت

 ُب اختصار الوقت كالوصوؿ إىل اظتعلومات بسرعة كسهولة، كقتا:

ائنينكتاب بعنػواف: " .1 الكتػاب   "، تػأليف: علػي إبػراىيم علػي الرجػاؿ، أصػلفػيَّالت ركػةَّحقوؽَّالػد 

ائنينَّبالت ركةرسالة دكتوراه بعنواف "  ـ.1952، عاـ "مدىَّتعلقَّحقَّالد 

ائنينَّفيَّالت ركةَّوأثرىاَّفيَّأحكاـَّالت ركاتَّوتصفيةَّالػدُّيوفكتاب بعنواف: " .2 "، طبيعةَّحقوؽَّالد 

 قانونية فقط. ـ، كييذكر أف  ىذه الد راسة1982تأليف عبد العزيز أبو غنيمة، النامر: دار مرجاف للطباعة، 

 :ةقََّابَِّالسََّّراساتَّالد َّ

كالفهػػارس اإللكدكنيػػة  ـ الرسػػائل العلميػػة،اقسػػأاظتطالعػػة كالرجػػوع إىل اظتكتبػػات، ك البحػػث ك  بدايػػة عنػػد

 مسػائلى  إال  ة نجمع متات ىذا اظتوضػوع أك رسالة علمي   ،ان أك كتاب ،ان  ثجد أ م  ،السؤاؿك  لعدد م  اصتامعات،

ػػػػإحيػػػػث  ،دامىء القيػػػػُب كتػػػػ  الفقهػػػػا متفرقػػػػةن  ُب بطػػػػوف الكتػػػػ   بعػػػػا أجزائػػػػو ُب أبػػػػواب متنػػػػاثرةم تنػػػػاكلوا هن 

 .منه،يان  يث يسهل على القارئ الرجوع إىل ما يريده بسهولة كيسر موا اظتوضوع تقسيمان الفقهية، ك م يقس  

يأخػػػذ حقػػػو   ظتوضػػػوع الد راسػػػة دكف أفٍ  ُب بعػػػا مصػػػنفات اظتعاصػػري  موضػػػوعات متفرقػػػة كجػػدت ٍب 

 .ةكباقي اضتقوؽ اظتتعلقة بالد  ك



 

ك  
 

فػػػػيَّضػػػػوءَّالشػػػػريعةَّاإلسػػػػوميةَّوفقػػػػاَّللقػػػػانوفََّّةكػػػػرَّحقػػػػوؽَّالػػػػدائنينَّفػػػػيَّالت َّ"ٍَّب كجػػػػدت كتػػػػاب 

ألىػم  اآلٌب عػرضه ك  ،-طويػل انتظػار صػلت عليػو بعػدحقػد ك - حتدث ع  موضػوع دراسػيتالذم  "السعودي

 :منها البحث الذم قمت بو، كالفرؽ بينها كبني ،راسةصلة مبوضوع الد  عتا الد راسات اليت 

ةَّفػػػيَّضػػػوءَّالشػػػريعةَّاإلسػػػوميةَّوفقػػػاَّللقػػػانوفَّكػػػرَّحقػػػوؽَّالػػػدائنينَّفػػػيَّالت َّكتػػػاب بعنػػػواف " :أولًَّ

النامػػر: اظتركػػز القػػػومي لئلصػػدارات القانونيػػػة، ، ، تػػأليف: األسػػػتاذ عبػػد العزيػػز بػػػ  ػتمػػد الصػػػغري"السػػعودي

 أقساـ: ةإىل ثبلث الكتاباظتؤلف   محيث قس  القاىرة، ـ، 2016، ىلالطبعة: األك 

ائنني ُب الد   طبيعة حقوؽ القسمَّاألوؿ:  : أبوابو  ةي ة، كفيو ثبلثكالد 

ة نظري ػػػ ُباألكؿ  نظريػػػات الػػػد ي  العيػػػين ُب الفقػػػو اإلسػػػبلمي، كفيػػػو ستسػػػة فصػػػوؿ:َّ:بػػػاب التمهيػػػدمال

لػػد ي  العيػػين ُب الفقػػو اإلسػػبلمي،  ا ُب الفقػػو اإلسػػبلمي، ٍب ُبمػػة ُب الفقػػو اإلسػػبلمي، ٍب ُب الػػد ٍي  كالعػػنٍي الذ  

مػػذاى  الفقػػو اإلسػػبلمي ُب اظتفاضػػلة بػػني الػػد يوف العينيػػػة، ٍب تعلػػق الػػد ي  بػػالعني اظترىونػػة كتعلقػػو بالػػػد ي  ٍب 

 .العيين

نظريػػات اظتػػذاى  اإلسػػبلمية  األكؿف: التكييػػف الفقهػػي ضتػػق دائػػ  الد كػػة، كفيػػو فصػػبل :البػػاب األكؿ

ائنني ُب الد كػػةحػػوؿ تكييػػف حقػػوؽ ا ، ٍب نظػػرة حتليلػػة لنظريػػات اظتػػذاى  اإلسػػبلمية ُب طبيعػػة حػػق دائػػ  لػػد 

 الد كة.

مػػذى   األكؿف: البػاب الثػػاٍل: تكييػػف الفقػػو كالقضػػاء ضتقػػوؽ الػػدائنني ُب الد كػػة كحتليلػػو، كفيػػو فصػػبل

َّالفقو كالقضاء ُب تكييف حق دائ  الد كة، ٍب تفنيد رأم الفقو كالقضاء.

 باب كاحد: ، كفيوالد يوف العينية كأحكاـ الد كات سمَّالثاني:الق



 

ل  
 

أحكػاـ الد كػة غػري اظتدينػة، األكؿ  :ففصػبل الباب األكؿ: آثار الد يوف العينية ُب أحكاـ الد كات، كفيػو

 ٍب أحكاـ الد كة اظتدينة.

 باب كاحد: ، كفيوالد يوف العينية كأحكاـ التصفية القسمَّالثالث:

التصػػػفية ُب التشػػػػريعني اإلسػػػػبلمي  األكؿ: أثػػػػر الػػػد يوف العينيػػػػة ُب تصػػػػرفات الورثػػػة كُب أحكػػػػاـ البػػػاب

أثػر الػد يوف العينيػة ُب تصػرفات الورثػة كتسػوية الػد يوف ُب الشػريعة اإلسػبلمية، األكؿ  ف:كالوضعي، كفيو فصػبل

 .ٍب أثر الد يوف العينية ُب تصرفات الورثة ُب القانوف الوضعي

 ُب جانبني: ا اصتهد القي م يفدؽ ع  دراسيتكلك  ىذ

عػ   ُب كتابػو بسػطهامتتلف أسلوب الكاتػ  ُب صػياغة كعػرض اظتسػائل الػيت  اصتان  اظتوضوعي: .1

كأزعػم أف  العػرض الػذم ًب  ُب رسػاليت أقػرب للفهػم كأيسػػر  تػو،األسػلوب الػذم كتبػت فيػو، فلكػل كاتػ  طريق

إلضػػافة إىل أف  اظتػادة العلميػة الػيت درسػػتها حتتػوم علػى مسػائل كأفػػرع ، باُب االنتقػاؿ بػني موضػوعات الد راسػة

كقػػد طغػػى اصتانػػ  ، -كىػػذا يظهػػر مػػ  خػػبلؿ اظتقارنػػة بػػني ػتتػػول العملػػني–الكاتػػ   إليهػػافقهيػػة  م يتطػػرؽ 

فقػػػد حاكلػػػت  ،قمػػػت بػػػو خبلفػػػان للعمػػػل الػػػذم، القػػػانوٍل ُب معظػػػم موضػػػوعات كتابػػػو  علػػػى اصتانػػػ  الفقهػػػي

ألف  التشريع اإلعتي ىػو منبػع القػوانني  فيهاإل اصتان  الفقهي كلك  غل الفقو كالقانوف ُب رساليت اظتوازنة بني 

لتظهػر بػذلك مركنتػو كقدرتػو  إلكنظمو على مكل نظرياتإل لتيسػر اسػتخدامو كإبرازه ،الذم كت  االىتماـ بو

  اآلراء الفقهيػػة ُب مقابلػػة التعبػػريات الػػيت غلبػػت علػػى اسػػتعماؿ الكاتػػ  عنػػد اضتػػديث عػػأم ػػا ، علػػى اظتواكبػػة

هو العمـو كقولو فقهاء اإلسبلـ، كمذاى  الفقو اإلسبلمي دكف حتديػد اظتػذى  الفقهػي أك القػوؿ فالقانوف، 

 م يػػدرس كأيضػان  ،-كىػذا ال ينفػي تفصػيلو كذكػره اظتػذاى  كعػػزك آرائهػم عتػم علػى كجػو التخصػية-اظتعتمػد 

ل ُب بعػا اظتسػائل كاختصػر ُب بعػا مػع كػوف اظتسػائل قػد فص ػ، كبانتظػاـ، فاظتسائل اطتبلفي ة بشكل مفصل



 

م  
 

يوض ػػػء الس ػػػُب نفػػػس الدرجػػػة مػػػ  األقتي ػػػة، 
ابق الػػػذم أعتمػػػده ُب ىػػػذه الرسػػػالة، كىػػػذا كىػػػذا خبػػػبلؼ اظتػػػنهج اظت

 متق  ال نتك  إنكاره، أك اجتيازه.  كعمل  ،الكتاب جهد جليل

ثػػت ضػػم  نطػػاؽ ال اصتانػػ  القػػانوٍل: .2 ، مػػع ذكػػر القػػانوف قػػانوف اظتػػدٍل السػػعودمىػػذه الد راسػػة  ي

، كقػد ذكػرت سػابقان أف  دراسػيت سػتيبحث ضػم  القػانوف اظتطبػق ُب اظتصرم كالقانوف الفرنسػي كالركمػاٍل كغػريه

 الضفة الغربية ُب فلسطني.

"، تػػػأليف: ػتمػػػد أبػػػو زىػػػرة، النامػػػر: دار الفقػػػو أحكػػػاـَّالتركػػػاتَّوالمواريػػػثكتػػػاب بعنػػػواف " ثانيػػػاً:

 ، على النحو التايل:قسمنيم اظتؤلف الكتاب إىل  قس   كقدلقاىرة، العريب، ا

حػػػق  علػػػقتك ،َّاطتبلفػػػة اإلجباريػػػةك  ،اظتلػػػك باطتبلقػػػة حػػػقك ،َّأنػػػواع الد كػػػة ُب بيػػػاف : دتهيػػػداألوؿالقسػػػمَّ

ائنني،حػػق الورثػػة ك ك تصػػرفات اظتػػريا، ك ة، كػػالوصػػية بتقسػػيم الد  ك الورثػػة،  ،َّتركػػة إال بعػػد سػػداد الػػد يوف الك َّالػػد 

،َّحكػػم القػػانوف اظتػػدٍل اصتديػػدك ، ةالػػد يوف اظتؤجلػػ حلػػوؿك ، ديػػوف ات كديػػوف العبػػادك ،َّمراتػػ  الػػد يوف كأحواعتػػاك 

تسػػديد ك الت،هيػػز كالتكفػػني، ك مػػا تت،ػو إليػػو القػػوانني اظتصػرية، ك معػػى الد كػػة، ك تنفيػذ اضتقػػوؽ اظتتعلقػػة بالد كػة، ك 

 كة. صرؼ ُب الد  الت  ك ، قسمة الد كةك الد يوف، 

كارث، كاإلقػػرار بالنسػػ ،  أحكػػاـ اظتواريػػث، كاظتسػػتحقوف للد كػػة، كمػػا  م يكػػ  لػػو: ُب قسػػمَّالثػػانيال

كاظتوصػػى لػػو بػػأكثر مػػ  الثلػػث، كاظتوصػػى لػػو القاتػػل، الوراثػػة كأسػػباهبا كترتيبهػػا، كطريقػػة توزيػػع الد كػػة، كمػػركط 

ث، مػػوت اظتػػور  ، التوريػػث، كتوريػػث اظتفقػػود كالغرقػػى كاعتػػدمى، كدراسػػة فقهيػػة مقارنػػة لشػػركط التوريػػث كموانعػػو

تػػػػد، ر ار، مػػػػرياث اظتقتػػػػل اظتػػػػانع مػػػػ  اظتػػػػرياث، القتػػػػل بعػػػػذر، اخػػػػتبلؼ الػػػػد  موانػػػػع اظتػػػػرياث كاالخػػػػتبلؼ فيهػػػػا، ال

فػركض، مػرياث الػزكجني، مػرياث اظتطلقػة، مػرياث أكالد األـ، مػرياث البنػات، مػرياث بنػات االبػ ، أصحاب ال

مػػػرياث األخػػػوات الشػػػقيقات، اظتسػػػألة اظتشػػػدكة، مػػػرياث األخػػػوات ألب، مػػػرياث األب، مػػػرياث األـ، مػػػرياث 

فيػػو مػػذاى ، مػػرياث اصتػػدة، نظػػرة عامػػة ُب أصػػحاب الفػػركض، أصػػوؿ اظتسػػائل كتصػػحيحها، العػػوؿ، اصتػػد ك 

https://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=164244#أركان_الميراث
https://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=164244#أسباب_الإرث
https://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=164244#حقوق_دائني_التركة_في_أموال_المورّث_وحمايتهم_من_تصرفات_الوارث
https://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=164244#ميراث_ذوي_الأرحام


 

ن  
 

العصػػػبات النسػػػبية، مػػػايقـو عليػػػو التوريػػػث بالتعصػػػي ، ترتيػػػ  العصػػػبات، اظتػػػرياث بوصػػػفني، تعػػػدد القرابػػػة، 

تيػ  اسػتحقاؽ اضت،  اظتنع كاضترماف، الػرد، اختيػار القػانوف، ذكك األرحػاـ، سػت طوائػف ذكرىػا القػانوف، تر 

د علػػى أحػػد الػػزكجني، ذكل األرحػػاـ، الدجػػيء بػػني ذكل األرحػػاـ، اخػػتبلؼ تػػوريثهم علػػى ثػػبلث طرائػػق، الػػر  

مػػػ  ع العصػػػبة السػػػببية، ترتيػػػ  درجػػػات االسػػػتحقاؽ، ثبػػػوت درجػػػات االسػػػتحقاؽ، ثبػػػوت الػػػوالء علػػػى فػػػرك 

 م يكػػ   فٍ إة كػػ، مػػ  تكػػوف لػػو الد  أعتقػػو، نظػػرة إىل التوريػػث ُب االسػػبلـ، ثبلثػػة أقطػػاب يقػػـو عليهػػا التوريػػث

مػػػل بتقػػػديري ، مػػػرطاف ظتػػػرياث اضتمػػػل، اظتفقػػػود، اطتنثػػػى ، مػػػرياث اضتكارث، أحكػػػاـ لػػػبعا الػػػوارثني، اضتمػػػل

اظتشكل، موازنة بػني اضتمػل كاطتنثػى، كلػد اللعػاف ككلػد الزنػا، التخػارج، التخػارج مػع بعػا الورثػة، الوصػية مػع 

ُب كقفػػػو، مػػػا يقصػػػده قػػػانوف الوصػػػية  يتوصػػػية الواجبػػػة، خػػػبلؼ مػػػع اظتفػػػاظتػػػرياث، الوصػػػية الواجبػػػة، مػػػركط ال

 الواجبة، ىل كتوز الرجوع ُب تفسري القانوف، أمثلة على الوصية الواجبة كحلها.

 :  ُب جانبني ع  دراسيت ىذا العمل اصتليل يتمثل االختبلؼ ُبك 

 ـ فبحػث اظتواضػيعكات بشكل عااصتان  اظتوضوعي: حيث تل نطاؽ  ث اظتؤلف أحكاـ الد   .1

 ،كفص ل ُب كل م  العناكي  سابقة الذ كر، كمع ذلػك فػإف  جوانػ  كثػرية مػ  دراسػيت  م يتطػرؽ عتػا ُب دراسػتو

مػ   ان موضػوع  ثػي عػدد ُب كػات  يػث تناكلػتي فقد دتيز  ثي ع  دراستو باالختصاص ُب موضوع ديوف الد  

كطػػرؽ زتايػػة كػػل مػػ  تعريػػف الػػد يوف، كأسػػباهبا، ككصػػفها، اصتوانػػ  الػػيت  م تيػػذكر ُب دراسػػتو اصتليلػػة، مثػػل: 

 وثبتػكانػت مي   كإفٍ  ،هػا بشػكل أكسػعتي ثالػيت   كطرؽ إثبات ىذه الد يوف كغريىا م  اظتوضػوعات اظتيتالغرماء ك 

 .ُب دراستو

دت ػت دراسػة ىػذه اظتػادة العلمي ػة ضػم  القػانوف اظتػدٍل اظتصػرم كىػذا االخػتبلؼ اصتان  القػانوٍل:  .2

 جليان  يث دت ت دراسيت ضم  القانوف اظتطبق ُب فلسطني. يظهر



 

 ه
 

الػذم أصػلو رسػالة ماجسػتري ُب  ركػةَّبػينَّالفقػوَّوالقػانوف"الحقوؽَّالمتعلقةَّبالت َّكتاب بعنواف "  :اًَّلثثا

ـ، 2009الفقػػػػو اظتقػػػػارف، تػػػػأليف: الػػػػدكتور أزتػػػػد ػتمػػػػد علػػػػي داكد، النامػػػػر: دار الثقافػػػػة، الطبعػػػػة: األكىل، 

 :على النحو التايل سم اظتؤلف الكتاب إىل مقدمة، كبابني، كخادتة،حيث ق عىٌماف،

 كة كما يدخل فيها كما يتعلق هبا كمستحقوىا.: كانت ُب تعريف الد  المقدمة

يوف كالوصػػايا، كاحتػػول علػػى ثبلثػػة فصػػوؿ.كاف األكؿ ُب: كالػػد   اظتيػػت: كػػاف ُب نجهيػػز البػػابَّاألوؿ

 يوف، كالثالث ُب: الوصية.اء الد  كتكفينو، كالثاٍل ُب: قض اظتيتنجهيز 

كػػة )اظتػػرياث(، كاحتػػول علػػى سػػبعة فصػػوؿ. األكؿ: تعريػػف اظتػػرياث : كػػاف ُب تقسػػيم الد  البػػابَّالثػػاني

لغػةن كمػرعان كحكمػة مشػركعيتو، كالثػاٍل: نظػم اظتػرياث قبػل اإلسػبلـ، كالثالػث ُب: نظػم اظتػرياث ُب التشػػريعات 

سػػػػػبابو كمػػػػػركطو كموانعػػػػػو كأسسػػػػػو كانجاىاتػػػػػو كمصػػػػػطلحاتو ُب الشػػػػػريعة اضتديثػػػػػة، كالرابػػػػػع: أركػػػػػاف اظتػػػػػرياث كأ

اإلسبلمية، كاطتامس: أصحاب اظتواريث كمواريثهم ُب الشريعة اإلسبلمية، كالسػادس: اضت،ػ  كالعػوؿ كالػرد، 

 كالسابع: اظتستحقوف بغري اإلرث. 

صػػػلني. األكؿ: : كانػػػت ُب اإلرث بالتقػػػدير كاالحتيػػػاط كأحكػػػاـ تكميليػػػة، كاحتػػػوت علػػػى فالخاتمػػػة

حكػػػاـ أاضتمػػػل كاظتفقػػػود كاألسػػػري كاطتنثػػػى ككلػػػد الػػػزٌل ككلػػػد اللعػػػاف كالغرقػػػى كاعتػػػدمى كاضترقػػػى كمػػػ  مػػػاهبهم ك 

 م ُب الشريعة األسبلمية، كالثاٍل: أصوؿ اظتسائل كتصحيحها كاظتناسخة كالتخارج كالقوانني منو. هتوريث

 العمل الوفري يفدؽ ع  دراسيت ُب جانبني:كلك  ىذا 

كػة بفصػل صػغري مػ  رتيػع الكتػاب  يػث  م قد أفرد اضتق الثاٍل اظتتعلػق بالد   ان  اظتوضوعي:اصت .1

، فهذا اصتهد الطيػ  يفػدؽ عػ  ػتتػول  ثػي باظتػادة العلميػة ا البحثيستوع  جوان  كثرية م  موضوع ىذ

كصػػوره،  ويػػث أحكامػػكػػة مػػ  حاجملموعػػة حيػػث إهٌنػػا تتوسػػع ُب توضػػيء الػػٌدي  كحػػق مػػ  اضتقػػوؽ اظتتعلقػػة بالد  



 

و  
 

كاسػػػتيفاء الغرمػػػاء ضتقػػػوقهم كإثباهتػػػا حػػػاؿ اإلنكػػػار، باإلضػػػافة إىل معرفػػػة تػػػأثريات الػػػد يوف علػػػى انتقػػػاؿ الد كػػػة 

 بتفصيلو ال يوجد ُب كتابو القي م.

اختػػػذ الكاتػػػ  مػػػ  غتلػػػة األحكػػػاـ العدليػػػة، كالقػػػانوف اظتػػػدٍل اظتصػػػرم كالقػػػانوف اصتانػػػ  القػػػانوٍل:  .2

ًددان لل،انػػ  القػػانوٍل ُب دراسػػتو، خبػػبلؼ احملػػددات القانونيػػة الػػيت اعتمػػدهتا ُب دراسػػيت، مػػع اظتػػدٍل األردٍل ػتيػػ

 .   -مبا أهنا القانوف اظتدٍل اظتطبق ُب فلسطني-ف  العملني يشدكاف ُب اعتماد غتلة االحكاـ العدلية إ

اظتوسػػوعة القانونيػػة  ُبمثبػػت  حيلػػيكىبػػة الز  ك أليف: أزتػػد اضتسػػ ، تػػ ،"الميػػراث"  ػػث بعنػػواف :رابعػػاًَّ

  على النحو التايل: عناكي ال د م إىل عد البحث ؤلفافاظتحيث قسم ، اظتتخصصة

الخػامس:َّ، أسػباب اإلرث الرابػع:: مػركطو، الثالػثَّ،أركػاف اظتػرياثَّالثػاني:، مفهـو اظتػرياث األوؿ:

 مهر حق اإلرث. السابع:كة، ارث ُب الد  اظتركز القانوٍل للو  السادس:موانع اإلرث، 

تصػػػرفات َّ:التاسػػػعَّ،ث كزتػػػايتهم مػػػ  تصػػػرفات الػػػوارثكػػػة ُب أمػػػواؿ اظتػػػور  حقػػػوؽ دائػػػين الد  الثػػػامن:َّ 

مػرياث  :الثػانيَّعشػر، األرحاـ ذكم مرياث الحاديَّعشر:، نظاـ اظترياث كقواعد التوريثالعاشر:َّالوارث، 

 . اظتناسخةعشر:ََّّالثالثَّ،بقية الورثة

 تفدؽ ع  دراسيت م  خبلؿ جانبني: ىذه الكتابة الوفرية 

ا بػػػػاقي أم ػػػػ ،تتفػػػػق مػػػػع دراسػػػػيت ُب جػػػػزء التصػػػػرفات فقػػػػطاصتانػػػػ  اظتوضػػػػوعي: إف  ىػػػػذه الكتابػػػػة  .1

بأحكػػاـ ة هتػػتم اظتعػػد   الد راسػػةخارجػػة عػػ  إطػػار دراسػػيت، فهػػذه في  الػػيت دتػػت دراسػػتها ُب ىػػذا البحػػث ك االعنػػ

كسػػتظهر الحقػػان  يػػث ستشػػمل رتيػػع جوانػػ  ىػػذا  ،مػػ  جوانػػ  كثػػرية ذكرهتػػا سػػابقان كػػة بالد  يوف اظتتعلقػػة الػػد  

 .-بإذف ات -اضتق

 ُب البحث خبلفان لدراسيت. نوٍل:  م يك  لل،ان  القانوٍل ح ه اصتان  القا .2

https://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=164244#مفهوم_الميراث
https://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=164244#مفهوم_الميراث
https://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=164244#أركان_الميراث
https://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=164244#أسباب_الإرث
https://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=164244#أسباب_الإرث
https://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=164244#حقوق_دائني_التركة_في_أموال_المورّث_وحمايتهم_من_تصرفات_الوارث
https://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=164244#نظام_الميراث_وقواعد_التوريث
https://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=164244#ميراث_ذوي_الأرحام
https://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=164244#ميراث_بقية_الورثة
https://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=164244#ميراث_بقية_الورثة
https://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=164244#ميراث_بقية_الورثة
https://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=164244#المناسخة


 

ي  
 

ػػػةَّفػػػيَّمسػػػائلَّالمرسػػػالة ماجسػػػتري بعنػػػواف ": خامسػػػاًَّ يػػػراثَّمقارنػػػاَّبقػػػانوفَّاألحػػػواؿَّخػػػوؼَّاألئم 

، 2007"، تػػػأليف: ػتمػػػود عيسػػػى أزتػػػد، بإمػػػراؼ: األسػػػتاذ الػػػدكتور ىػػػاركف كامػػػل الشػػػرباٌب، ةالش خصػػػي َّ

 حيث قس م اظتؤلف األطركحة إىل مقدمة، كدتهيد كسبعة فصوؿ كخادتة، على النحو التايل:جامعة اطتليل، 

ت بػػػػع ُب  دعػػػػت إىل اختيػػػار اظتوضػػػػوعاألسػػػػباب الػػػيت: كانػػػػت ُب أقتي ػػػة البحػػػث، ك المقدمػػػة
ي
، كاظتػػػنهج اظت

 اصتهود كالد راسات السابقة، كاطتطة اليت سار عليها اظتؤلف.البحث، ك 

: فيػػػو ستسػػػة مطالػػػ : أسػػػس اظتػػػرياث ُب اصتاىليػػػة، كميػػػزات كخصػػػائة اظتػػػرياث ُب اإلسػػػبلـ، التمهيػػػد

علػػػػم الفػػػػرائا كموضػػػػوعو كالغايػػػػة منػػػػو  كالتعريػػػػف بعلػػػػم الفػػػػرائا )اظتواريػػػػث( ُب اللغػػػػة كاالصػػػػطبلح، كأركػػػػاف

 كفضلو، كاستمداد علم الفرائا.

كػػة كاضتقػػوؽ اظتتعلقػػة هبػػا، كفيػػو مبحثػػاف: اطتػػبلؼ بػػني اضتنفيػػة : اطتػػبلؼ ُب تعريػػف الد  الفصػػلَّاألوؿ

 كاصتمهور ُب تعريف الد كة كأسبابو كذترتو، كخبلؼ الوارث ظتورثو.

، كفيػػػػو أربعػػػػة مباحػػػػث: اطتػػػػبلؼ بػػػػني كػػػػة كاطتػػػػبلؼ ُب ترتيبهػػػػا: اضتقػػػػوؽ اظتتعلقػػػػة بالد  انيالفصػػػػلَّالث ػػػػ

، كقضػاء الػد يوف كاطتبلؼ ُب نجهيػز الزكجػة اظتيتاصتمهور كاضتنبلية ُب اضتقوؽ اظتتعلقة بالد كة كترتيبها، نجهيز 

 كاطتبلؼ ُب ترتي  سدادىا كالوصية كاطتبلؼ فيما زاد ع  الثلث ككوهنا للوارث.

ئل اطتبلفي ػػة اظتتعلقػػة بأسػػػباب اظتػػرياث كمػػركطو، كفيػػػو ثبلثػػة مباحػػث: أسػػػباب : اظتسػػػاالػػثالفصػػلَّالث َّ

قهػػا زكجهػػا ُب مػػرض موتػػو، التعريػػف بشػػركط اظتػػرياث، اظتسػػائل اطتبلفي ػػة اظتػػرياث كاطتػػبلؼ ُب مػػرياث مػػ  طل  

 اظتتعلقة بشركط اإلرث.



 

أأ  
 

باحػػث: التعريػػف باظتػػػانع يػػػد كثبلثػػة مه: موانػػع اظتػػػرياث كمػػواط  اطتػػبلؼ فيهػػا، كفيػػو دتالفصػػلَّالرابػػع

كذكػػر اظتتفػػػق عليػػػو كاظتختلػػػف فيػػو مػػػ  اظتوانػػػع، كالقتػػػل اظتػػانع مػػػ  اظتػػػرياث كأقػػػواؿ الفقهػػاء فيػػػو، كمػػػرياث اظترتػػػد 

ارٍي  عند غري اظتسلمني كمانع م  اظترياث  .كتوريثو، كخبلؼ الفقهاء ُب اختبلؼ الد 

ت كاطتػػػبلؼ ُب ذلػػػك، كفيػػػو ف للدكػػػة مػػػ  أصػػػحاب الفػػػركض كالعصػػػباو : اظتسػػػتحقالفصػػػلَّالخػػػامس

دتهيػػػد كسػػػبعة مباحػػػث: خػػػبلؼ اضتنفيػػػة كاصتمهػػػور ُب مػػػرياث اصتػػػد مػػػع اإلخػػػوة األمػػػقاء أك ألب، كخػػػبلؼ 

، اظتذاى  ُب توريث اصتد ات، كاطتبلؼ ُب حاالت توريث البنات، كاطتبلؼ ُب حػاالت توريػث بنػات االبػ 

ألخػوات عصػبة مػػع البنػت، كاطتػبلؼ ُب اظتسػػألة عليهػػا ُب اظتػرياث، كاطتػبلؼ ُب جعػػل اأحػواؿ األـ اظتختلػف 

 اظتشدكة.

: اطتبلؼ ُب توريػث ذكم األرحػاـ كعدمػو، كفيػو ثبلثػة مباحػث: اطتػبلؼ ُب توريػث الفصلَّالسادس

 ذكم األرحاـ، كاطتبلؼ ُب األصوؿ اظتت بعة ُب توريث ذكم األرحاـ، كأصناؼ ذكم األرحاـ ككيفية توريثهم.

العػػػػوؿ كالػػػػر د، كفيػػػػو مبحثػػػػاف: العػػػػوؿ اطتػػػػبلؼ فيػػػػو كأدلػػػػة اظتختلفػػػػني، : اطتػػػػبلؼ ُب الفصػػػػلَّالسػػػػابع

 كاطتبلؼ ُب الر د كفيم  يرد عليهم.

 : فيها أىم الن تائج اليت توصل إليها اظتؤلف م  خبلؿ دراستو. الخاتمة

 ىذه األطركحة الدقيقة تفدؽ ع  دراسيت م  خبلؿ جانبني: 

 ان يسػري  ان بقاهتا مػ  الد راسػات خصصػت لػديوف الد كػة جػزءمثػل سػا ر سالةاصتان  اظتوضوعي: ىذه ال .1

ػػا تضػػمنت جزئيػػات  كثػػريةن   ىػػذه الرسػػالة أغفلػػت جوانػػ ى  كلكػػ    ،مػػ  البحػػث مػػ  اصتوانػػ  الػػيت  ثتهػػا إال  أهن 

 رائعة ساعدتين ُب بلورة بعا األفكار اظتتعلقة بدراسيت.



 

بب  
 

دان اختػذت مػ  مشػركع قػانوف اصتان  القػانوٍل: ىػذه األطركحػة  .2 ػد  األحػواؿ الش خصػية الفلسػطيين ػتي

حد د الذم اختذتو ُب دراسيت.
ي
 لل،ان  القانوٍل خببلؼ اظت

ػػػ عتػػػا، بػػػل أيقػػػٌر االد راسػػػات الػػػيت ذكػػػرت، أك دراسػػػات أمث ابق سػػػواءه كأخػػػريان ال أنكػػػر عظػػػيم جهػػػدىم الس 

نيا، كاآلخرة. ، كأسأؿ ات أٍف كتزيهم عين  رساليتباستفادٌب منها خبلؿ فدة رتع ككتابة   خري اصتزاء ُب الد 

 ََّّ:ةراسَّوىَّالد َّحتََّمَُّ

 خادتة.ٍب  ،رئيسة فصوؿ كأربعة ،إىل مقدمة لد راسةا قس مت ىذهلقد 

 صػلى ات عليػو كسػلم رسػوؿكمػدل اىتمػاـ ال ع  أقتية سداد ديوف اظتتوَب ةن نبذذكرت فيها  :المقدمة

كأىػػداؼ ىػػذه ، اكحػػدكدى، راسػػةد  أسػػباب اختيػػار الك  ،أقتيػػة ، كاحتػػوت أيضػػا علػػىفو يالػػد  ىػػذه مػػ  كحتػػذيره 

علػى هػي ا الفصػوؿ فأم ػ، ابقةراسات الس ػالد   ، ٍب ذكرتي بعة فيهااظتت   اإلجراءاتك  نهجاظت، باإلضافة إىل راسةالد  

 النحو التايل:

 ف:ا، كفيو مبحثبهاَّالمتعلقةَّالحقوؽركةَّوَّ:َّالت َّوؿالفصلَّاأل
 ، كفيو أربعة مطال :ركةالت ََّّتعريف: المبحثَّاألوؿ

 ، كاصطبلحان، كفيو:كة لغةن اظتطل  األكؿ: تعريف الد  
 الفرع األكؿ: تعريف الد كة لغةن.

 الفرع الث اٍل: تعريف الد كة اصطبلحان.
 .ُب الفقو ةكاٍل: منشأ اطتبلؼ ُب تعريف الد  اظتطل  الث  
 .تعريف الد كة ُب القانوف: ث الثاظتطل  ال
 .لر ابع: اظتسائل اطتبلفي ة اليت بينيت على االختبلؼ ُب الت عريفاظتطل  ا
 مطال : أربعة، كفيو كةقة بالد  : اضتقوؽ اظتتعل  انيالمبحثَّالث َّ

 لغةن، كاصطبلحان. : تعريف اضتقاظتطل  األكؿ
 هبا. ف الفقهي لتعل ق ديوهنميمدل تعل ق حقوؽ الغرماء بالد كة، كالت كي: اٍلاظتطل  الث  

 )الت،هيز، الد ي ، الوصية، اظترياث(. كةقة بالد  اضتقوؽ اظتتعل  : اظتطل  الث الث



 

تت  
 

 .ا، كأثر تزازتهكةقة بالد  : ترتي  اضتقوؽ اظتتعل  ابعر  اظتطل  ال
يَّْث انيالفصلَّال  ف:ا، كفيو مبحثركةقةَّبالت َّنَّمنَّالحقوؽَّالمتعل َّ:َّالد 

 :مطال ة ستس كفيو ،: التعريف بالد يوفالمبحثَّاألوؿ
ٍي  لغةن اظتطل  األكؿ  ، كاصطبلحان.: تعريف الد 
 ة الد ٍي .مشركعي  : اٍلاظتطل  الث  
 اضتكمة م  مشركعية الد ٍي .: الثاظتطل  الث  
 خطورة الد ٍي .: ابعاظتطل  الر  

 .حكم الد ٍي  اظتطل  اطتامس:
 :مطال  ثبلثةفيو ك  ،صورهصورة م  ك و، مرتبتك  أقسامو،ك ، الد ٍي أسباب : انيالمبحثَّالث َّ

 رع(.الش   ،العقد، األفعاؿ: أسباب الد ٍي  )اظتطل  األكؿ
 أقساـ الد ي ، كمرتبتو، كأثر تزازتو. :اٍلاظتطل  الث  
 صور الد ي .القرض م  الث: اظتطل  الث  

 ف:اكفيو مبحث، الميتطرؽَّصيانةَّديوفَّالغرماء،َّوذم ةَّ:َّلثاالفصلَّالث َّ
 ثبلثة مطال : كفيو، م  اإلعداـ ديوف الغرماءصيانة طرؽ : حثَّاألوؿالمب

ٍي  بالر ى   .اظتطل  األكؿ: توثيق الد 
ٍي  بالكفالةاظتطل  الث    .اٍل: توثيق الد 
ٍي  بالت  اظتطل  الث    .الت عاكٍلٌ  أمنيالث: توثيق الد 

ٍي  اظتيتة براءة ذم  طرؽ : انيالمبحثَّالث َّ  ثبلثة مطال : كفيو، م  الد 
 اظتطل  األكؿ: اإلبراء.

 اٍل: الكفالة بعد اظتوت. اظتطل  الث  
 كاة )سهم الغارمني(.الث: الز  اظتطل  الث  

 ف:اكفيو مبحث، إثباتهاآثارَّديوفَّغرماءَّالت ركة،َّوطرؽَّ:َّر ابعالفصلَّال
 :أربعة مطال  كفيو ،كقت دتل ك الد كة: المبحثَّاألوؿ

 ة خبلفة الوارث للمورث فيما ترؾ.طبيع اظتطل  األكؿ:
 .اظتطل  الث اٍل: مدل تأثري الد ي  على انتقاؿ الد كة

 أثر االختبلؼ بني الفقهاء.اظتطل  الث الث: 
 .اظتطل  الر ابع: كيفي ة قسمة ديوف غرماء الد كة

 مطال : ثبلثةكفيو  ،طرؽ إثبات ديوف الد كةَّاني:المبحثَّالث َّ
   .دعول ديوف الد كة اظتطل  األكؿ:



 

ثث  
 

ٍي  بالكتابة. إثبات: ث اٍلاظتطل  ال  الد 
 .إثبات الد ي  باإلقرار: لثااظتطل  الث  

فهػرس اآليػات القرآنيػة  باإلضػافة إىل ،راسػةاظتتعلقػة بالد  وصػيات كالت   ،النتائج أىم لقد احتوت على الخاتمة:

 اظتصادر كاظتراجع. كأيضان قائمة ،فهرس األعبلـ، ك ريفةفهرس األحاديث الش  ، ك الكرنتة

 ،أك  ػث ،ةالأك رسػ ،كتػاب  رتع مظاف  موضوع الد راسة م  كل  ك  ُب دراسة كرغم ما بذلت م  جهد

كمػػػاالنإل   اال أٌدعػػػي فيهػػػفلػػػذلك كغػػػريه  إالٌ أف  ىنػػػاؾ مراجػػػع ال بػػػأس هبػػػا  م أسػػػتطع الوصػػػوؿ إليهػػػاإل أك مقػػػاؿ،

ُب  و ال يكتػ  إنسػاف كتابػان إٍل رأيػت أن ػ" :ي عبػد الػرحيم البيسػاٍلقاؿ القاضػفكما ، كأنا بشر فالكماؿ عزيز

ـ ىػذا لكػاف أفضػل، د  كلػو قيػ ،ستحسػ يػد كػذا لكػاف يي ف أحسػ ، كلػو زً كا ىذا لى ري  قاؿ ُب غىًده: لو غي  يوـو إالٌ 

 .)1("قة على رتلة البشرعلى استيبلء الن   رب، كىو دليله رؾ ىذا لكاف أرتل، كىذا م  أعظم العً كلو تي 

خالصػػان، متقػػببلن لوجهػػو الكػػرَل، كأسػػألو تعػػاىل متقنػػان، كأخػػريان أسػػأؿ ات تعػػاىل أٍف تكػػوف رسػػاليت عمػػبلن، 

 :(2)، فكما قيلتهاقد كيفقت ُب كتابأٍف أكوف 

 يداه. كتبتٍ  ما يفى       كييبقي الد ىري  سى إاٌل  كات و    ٍ ما مً 

 .تراه أفٍ  امةً ؾ ُب القيسر  يى  ميءو        خبطك غريى  كت ٍ فبل تى 

 عفو، كاظتعافاة ُب الدنيا كاآلخرة.ال جل جبللو أسألوف

َََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

                                                           

 (.32، ص: )ق1405، 1: ط ،بريكت ،دار الكت  التعليمية، اضتطة ُب ذكر الصحاح الستة ،ػتمد صديق خاف ب  حس صديق حس  خاف،  (1)
علػي ابػ  أيب  م أستطع إكتاد مصدر ىذه اظتقولة فأغل  م  ذكرىا قد ذكرىا م  دكف ذكر القائل كاظتصػدر، كقػد نيسػبت ُب اظتواقػع اإللكدكنيػة تػارة إىل  (2)

  .ar.wikipedia.orgينظر:  ،رزتو ات، كتارة إىل اإلماـ الشافعي aldiwaan.blogspot.comينظر:  طال  رضي ات عنو،

https://aldiwaan.blogspot.com/2016/10/blog-post_37.html
http://ar.wikipedia.org/
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 ولصل األفال

 .قة بواركة واحلقوق املتعلِّالتَّ

َّف:اكفيو مبحث
 ة مطال :أربع، كفيو ركةالت ََّّتعريف: المبحثَّاألوؿ

 ، كفيو:، كاصطبلحان كة لغةن : تعريف الد  اظتطل  األكؿ
 لفرع األكؿ: تعريف الد كة لغةن.ا

 اٍل: تعريف الد كة اصطبلحان.الفرع الث  
 .ُب الفقو ةك: منشأ اطتبلؼ ُب تعريف الد  اٍلاظتطل  الث  
 .تعريف الد كة ُب القانوف: الثث  اظتطل  ال
 ، كفيو:: اظتسائل اطتبلفي ة اليت بينيت على االختبلؼ ُب الت عريفابعر  اظتطل  ال
 لفرع األكؿ: عدد اضتقوؽ اليت تتعلق بالد كة.ا

 اٍل: اضتقوؽ اليت تيور ث كاضتقوؽ اليت ال تيور ث. الفرع الث  
 ة مطال :أربع، كفيو ركةقةَّبالت َّتعل َّالحقوؽَّالمَّ: انيالمبحثَّالث َّ

 ، كفيو:لغةن، كاصطبلحان  : تعريف اضتقاظتطل  األكؿ
 : تعريف اضتق لغةن.الفرع األكؿ

 : تعريف اضتق اصطبلحان.اٍلالث  الفرع 
 ، كفيو: م هباف الفقهي لتعل ق ديوهنيالت كيك مدل تعل ق حقوؽ الغرماء بالد كة، : اٍلالث   اظتطل 

 .مدل تعل ق حقوؽ الغرماء بالد كة الفرع األكؿ:
 الت كييف الفقهي لتعل ق ديوف الغرماء بالد كة.الفرع الث اٍل: 

 ، كفيو:ةكقة بالد  اضتقوؽ اظتتعل  : اظتطل  الث الث
 : الت ،هيز.الفرع األكؿ
 الوصي ة.: اٍلالفرع الث  
 : اظترياث.الثالفرع الث  

 ، كفيو:ا، كأثر تزازتهكةقة بالد  : ترتي  اضتقوؽ اظتتعل  ابعر  اظتطل  ال
 : ترتي  اضتقوؽ اظتتعلقة بالد كة ُب اظتذاى  الفقهي ة.الفرع األكؿ

 : ترتي  اضتقوؽ اظتتعلقة بالد كة ُب القانوف.اٍلالث   الفرع
َّالث الث: أثر تزاحم اضتقوؽ اظتتعل قة بالد كة ُب الفقو كالقانوف.الفرع 



 

2 
 

َّقةَّبها.:َّالتر كة،َّوالحقوؽَّالمتعل َّوؿالفصلَّاأل

يػػػاف الكػػػل قبػػػل ب مهيػػػد كتػػػ كللت   ،راسػػػةموضػػػوع الد  نتقػػػاؿ إىل لبلكػػػة ىػػػي توطوػػػة اضتقػػػوؽ اظتتعلقػػػة بالد  

غويػة، كاالصػطبلحية، مػ  اصتوانػ  الثبلثػة: الل   كػةبيػاف مفهػـو الد    ج ػتو ، كانطبلقػان مػ  ذلػك يبػاصتزءاطتوض 

 كذًكػر ،ُب الد كػة ، كمعرفػة طبيعػة حقػوؽ الغرمػاء، كطبيعػة الت علػق ضتقهػمأيضػان  بيػاف مفهػـو اضتػق، ٍب كالقانونية

، باإلضػافة إىل مػع الػد يوف زاحممعرفة اختبلؼ الفقهاء ُب ترتيبهػا عنػد الت ػإىل كصوالن  اظتتعلقة بالد كة، اضتقوؽ

   .معرفة ذلك ُب القانوف

 .كة:َّتعريفَّالتر َّالمبحثَّاألوؿ

 ، كفيو:، كاصطبلحان ة لغةن كتعريف الد  : وؿالمطلبَّاأل

طلق ، كيي للفعل تػىرىؾى  -كؾأم اظتد -مصدر مبعى اسم اظتفعوؿ الد كة  :ة لغةن كتعريف الد  : الفرعَّاألوؿ

 ، منها:على عد ة معافو 

كو تركان، كتركة الرجل: ما يٍدكو م  : تركو يدٍ كيقاؿ ،(1)خة كيبقيو كو الش  ما يدٍ . الد ًكة أك التػ رٍكة: 1

ل ف،  ،ىكل ما ييستبق  كيقاؿ: ،(3)دلة ع  الواكبٍ اء مي فو الرجل لورثتو، كالت  ل  كالداث: ىو ما متي  ،(2) الداث كمتي

كاالسم ىو ، (5)م  ماؿ اظتيتكو ما يدٍ ىي : يقاؿك  .(4)م  الفساد كالفيرقة ثقيلةن  مثل: خل ف االستعمار تركةن 

 .(6)كة ك متفف بكسر األكؿ كتسكني الراء، كاصتمع تركاتٍر التػ  

                                                           

 (.56)ص: ىػ، 1403 ،1، دار الكت  العلمية، بريكت، ط:كتابَّالتعريفات،( اصترجاٍل، علي ب  ػتمد1)
 ىػػ،1421 ،1حتقيػق: عبػد اضتميػد ىنػداكم، دار الكتػ  العلميػة، بػريكت، ط:، المحكػمَّوالمحػياَّاألع ػمَّ،، علي ب  إشتاعيل بػ  سػيدهاب  سيده( 2)
(6\766.) 
 (.201\2ىػ، ) 1414 ،3، دار صادر، بريكت، ط: لسافَّالعرب، ػتمد ب  مكـر ب  على، راب  منظو  (3)
 .(291\1ىػ، )1429 ،1، عا م الكت ، ط:معجمَّاللغةَّالعربيةَّالمعاصرةَّ،( عمر، أزتد ؼتتار عبد اضتميد4)
 .(84\1، دار الدعوة، )المعجمَّالوسياات، حامد عبد القادر، ػتمد الن،ار، إبراىيم مصطفى، أزتد الزي   :غتمع اللغة العربية بالقاىرة (5)
 .(74)ص: ، اظتكتبة العلمية، بريكت، المصباحَّالمنيرَّفيَّغريبَّالشرحَّالكبير، ( الفيومي، أزتد ب  ػتمد ب  علي6)
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 ..(1)التػ رٍكة: ىي بيضة النع امة اليت تدكها، كرتعها تػىٍرؾ .2

 .(2)... اس فبل يرعوهناالركضة اليت يغفلها الن  ...، كىي ؾ فبل تتزكجدٍ اليت تػي ىي يكة: الد   .3

 .(3)علتو مديدان أم جى  اضتبل مديدان  غات، يقاؿ: تركتي ل ُب بعا الل  عٍ اصتى ىو ؾ: رٍ كالتػ  . 4

 .(4)راؾتٍ م، كاصتمع أى لى يػٍ ؾ: اصتيل اظتعركؼ الذم يقاؿ لو الد  رٍ التػ   .5

 دار الد راسة ىو التعريف األكؿ.كالتعريف الذم عليو م

ق ضي  كة بني مي ُب تعريف الد  مهور اصت مع اضتنفي ةاختلف  :ة اصطبلحان ك: تعريف الد  الثانيفرعَّال

 :كموسع على النحو التايل

 كة عندىم األكسع على التفصيل اآلٌب:كاف مفهـو الد  حيث   ،مذىبَّالجمهور: األوؿ

كػػاف لػػو   يثبػػت ظتسػػتحقو بعػػد مػػوًت مىػػ ٍ  ءيقبػػل الت،ػػزم حػػق   كػػة ىػػي:الد   أف   إىل ةذىػػبَّالمالكي ػػأوًل:َّ

 .(5)، أك نكاحو بقرابةو 

 يعػين أف  يشمل اضتقوؽ اظتالي ة كغػري اظتالي ػة كىػذا  (6)جنس ُب التعريف ،حق اأهن  م قوعت: شرحَّالتعريف

 :(7)فتشمل، فقط ال ختتة باظتاؿ كةالد  

                                                           

 (.406\10، ) عربلسافَّالاب  منظور،  (1)
 (.405\10اظتصدر السابق، ) (2)
 السابق.ظتصدر ا ينظر: (3)
، ص: ىػػػ1420، 5 :ط، بػػريكت، اظتكتبػػة العصػػرية، : يوسػػف الشػػيد ػتمػػد، حتقيػػقمختػػارَّالصػػحاح، ػتمػػد بػػ  أيب بكػػر بػػ  عبػػد القػػادر ،الػػرازمينظػػر:  (4)
 (، كاظتصدر السابق.46)

 ،1، حتقيق: عبػد السػبلـ ػتمػد أمػني، دار الكتػ  العلميػة، بػريكت، ط: شرحَّالزُّرقانيَّعلىَّمختصرَّخليل، أزتدعبد الباقي ب  يوسف ب   ( الزرقاٍل،5)
 (.616\4، دار اظتعارؼ، )بلغةَّالسالكَّألقربَّالمسالكَّ(. الصاكم، أزتد ب  ػتمد الصاكم،360\8ىػ، )1422

 (.457\4، دار الفكر، )الكبيرسوقيَّعلىَّالشرحَّحاشيةَّالدَُّّ، ػتمد ب  أزتد ب  عرفةسوقي، الد   (6)
 (.38-37، اظتكت  اظتصرم اضتديث للطباعة كالنشر، اإلسكندرية، ص: )أحكاـَّالمواريثَّبينَّالفقوَّوالقانوفينظر: ملل، ػتمد مصطفى ملل،  (7)
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ػػػرهت  اظتتعلػػػػق بػػػػالعني  العيني ػػػةالػػػػد يوف  :: الػػػد يوف بنوعٍيهػػػػاأولًَّ 
ي
تعلقػػػػة بأعيػػػػاف األمػػػواؿ، مثػػػػل: ديٍػػػػ  اظت

ي
اظت

تعلقػػػة بذمػػػة اظتػػػدي  فقػػػط، مثػػػل: ديٍػػػ  القػػػرض الشخصػػػي ةالػػػد يوف ، ك اظترىونػػػة
ي
كتسػػػمى ىػػػذه ديونػػػان مرسػػػلةإل  ،اظت

   .-أم الد يوف العيني ة -إلرساعتا كإطبلقها ع  التعلق بأعياف اظتاؿ

الػيت  م  غػري احملػوزةاألمػواؿ ، ك الػيت دخلػت ُب حيػازة الش ػخة احملػوزةاألمػواؿ  :واؿ بقسمٍيها: األمثانياًَّ

مػ  تركػة الغػري الػيت  م تقسػم بعػد، أم ػا كػوف ىػذه األمػواؿ حتػت يػد  اظتيػتتدخل ُب حيازتػو، مثػل: اسػتحقاؽ 

 يضان.تشملها أال يؤثر ك  أك غريه اظتتوَب، أك حتت يد م  ينوب عنو، أك حتت يد غاص ،

كلكن ها إم ا تػيقىو ـ باظتػاؿ، مثػل: حػق التعل ػي، أك تزيػد  ،اليت ليست ُب ذاهتا أمواالن  العيني ة: اضتقوؽ ثالثاًَّ 

ػػػ  ُب قيمػػػة العػػػنٍي، مثػػػل: حػػػق الش 
ى
احيػػػة احيػػػة اظتالي ػػػة علػػػى الن  ء فيهػػػا الن  ج  رى سػػػيل، أك حقػػػوؽ تػيػػػرب، كاظتػػػركر، كاظت

 خصية.الش  

مثػل:  ،، كلثالث: ربعػوثلثو آلخرنصفو كل لش خةقاؿ فيو ليي الذم  ىو، (1)يءجزَّلت َّقابلَّلا قوعتم أم   

قػػاؿ لزيػػد نصػػف القصػػاص، كلعمػػرك نصػػفو اآلخػػر، يي  بلثػػة كػػذلك إذٍ ىػػذه الث  القصػػاص، كالش ػػفعة، كاطتيػػار، ك 

فػردة اضتقػوؽ القابلػة للت م كليس اظتقصود مػ  ىػذه ،كذا كاطتيار ،فعةككذا يقاؿ ُب الش  
ي
 - ييػز كإزالػة الش ػيوعاظت

فػإف كانػت هبػذا اظتعػى فهػي غػري قابلػة للت ،ػزيؤ،  ،-أم اضتقوؽ اليت ييعني  فيها جزء لشخة، كجزء ثافو آلخر

فػػػردةكمتػػػرج 
ي
فهػػػي ليسػػػت قابلػػػة  اضتقػػػوؽ الغػػػري قابلػػػة للت ،ػػػزيؤ، مثػػػل: الػػػوالء، كالواليػػػة ُب الن كػػػاح مػػػ  ىػػػذه اظت

 .مء،زٍ للت  

كحق ػػو ُب الت ،هيػػز، كالغػػرَل كحق ػػو ُب الػػد ٍي ،  اظتيػػتيػػدخل ُب ىػػذه الكلمػػة  ،يثبػػتَّلمسػػتحقَّ كقػػوعتم

كاظتوصػى لػو كحق ػو ُب الوصػي ة، كالػػوارث كحق ػو ُب اإلرث، ألف  اصتميػع مسػتحقوف، كلكػػ  مػا جػاء بعػدىا قيػػد 
                                                           

، سػوقيحاشػيةَّالدَُّّكالد سػوقي،  .(195\8، )، دار الفكر للطباعة، بػريكتشرحَّمختصرَّخليلَّللخرشيَّاطترمي، ػتمد ب  عبد ات اطترمي،ينظر:  (1)
ـ، ص: 2003، 3، ط:  ELGA ، منشػػوراتالمواريػػثَّوالوصػػاياَّفػػيَّالشػػريعةَّاإلسػػوميةَّفقهػػاَّوعمػػوًَّ(. كأبػػو فػػارس، زتػػزة أبػػو فػػارس، 457\4)
(18.) 
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 األصػناؼ مػذكورة ُب ، كىػذهاظتيػتمػا خل فػو   مػأهنا أٍف تػرث د هبػا األصػناؼ الػيت ًمػصً قي عمـو ىذه العبارة ف

 (1)صنف الثالث بقوعتم"م  كػاف لػو بقرابػة أك مػا ُب معناىػا"الذكركا  مىذا التعريف، كُب تعريف آخر عت هناية

رتيػػػع  عريػػػفيخػػػرج مػػػ  الت  ف ،األسػػػباب ذا قػػػد حيصػػػرتكهبػػػ الء،القرابػػػة، كالن كػػػاح، كالػػػوى  :كىػػػم أسػػػباب اظتػػػرياث

ستحقة م  حق 
ي
 ليسػت مػ  أسػباب اظتػرياث، مػثبلن  ، فالوصػي ة، كحػق اظتوصػى لػو، كحػق الغػرَلاظتيػتاضتقوؽ اظت

قػػرر ُب اظتػػذى  اظتػػالكي عػػدـ صػػحة الوصػػي  
ي
 ،(2)ة للػػوارثفػػبل يكػػوف اظتوصػػى لػػو مػػ  اظتسػػتحقني، كأيضػػان مػػ  اظت

 
ي
، ختػػػرج مػػػ  قائمػػػة اظتسػػػتحقني لػػػئلرث ان ة إذة ال تصػػػء لػػػوارث، فالوصػػػي  سػػػتحق ىػػػو كارث، كالوصػػػي  فبمػػػا أف  اظت

 .كةالد   مستحقي اظتوصى عتم هبذا القيد م  فيخرج

يػوىر ث خػرج بػو اضتيقػوؽ الػيت ثىبػت تعامػل ،نَّكػافَّلػوَمػَّبعدَّموتقوعتم 
أم -و هبػا قبػل مػوت مخصػ اظت

ٍنًت،ػػة للحقػػوؽ الػػيت كانػػت بإرادتػػو اضتػػرة
ي
ػػراء، كاعتبػػة، كغريىػػا، مػػ  التصػػرفات ، مثػػل: البٍيػػ-الت صػػرفات اظت ع، كالش 

 .  (3)نت غري ميكتملة  يث ينتقل فيها اضتق للوارث ُب إمضائها، أك إقالتهااليت تتأثر إٍف كا

أك اختصػاص، أك  ،قػذؼ كحػدٌ  ،كخيػار  ،و م  حػقو في ل  ما متيى َّ:ىيكة الد   إىل أف   ةافعي َّبَّالش َّذىثانياً:َّ

ة نصػػبها ُب ككػػذا مػػا كقػػع ُب مػػبك ،لكػػولػػو لػػدخوعتا ُب مي ت مػػ  قاتً ذى ًخػػة أي كديىػػ ،كخمػػر ختلػػل بعػػد موتػػو  ،مػػاؿ

 .(4) حياتو

 ،خة بعػد موتػو، كمػػا اسػم موصػوؿ مبعػى الػػذمأم مػا يٍدكػػو الش ػ ،مػػاَُّيَخل ُفػوقػوعتم  :شػرحَّالتعريػف

   ألفاظو.مً  إل ألن ويفيد العمـو

                                                           

 (.196\8، )شرحَّمختصرَّخليلاطترمي،  (1)
ابػ  عبػد الػرب، يوسػف بػ  عبػد ات بػ  ػتمػد،  (.88\2، )ق1415، 1: ، طةدار الكتػ  العلميػ ،المدونػة ،ب  أنس بػ  مالػك ، مالكمالكاإلماـ  (2)

 .(1015\2ىػ، )1400 ،2ط:َّ،حتقيق: ػتمد كلد ماديك اظتوريتاٍل، مكتبة الرياض اضتديثة، الرياضالكافيَّفيَّفقوَّأىلَّالمدينة،َّ
 (.457\4، )سوقيحاشيةَّالدَُّّسوقي، (. كالد  196\8، )شرحَّمختصرَّخليلينظر: اطترمي،  (3)
ػػػ ،منصػػػور اصتمػػػل، سػػػليماف بػػػ  عمػػػر بػػػ  (4)  (.136\3، دار الفكػػػر، )بحاشػػػيةَّالجمػػػلاظتعػػػركؼ  ابَّبتوضػػػيحَّشػػػرحَّمػػػنهجَّالطػػػوبفتوحػػػاتَّالوى 

 (.244\3، مطبعة اضتلل، )يَّمَّرََّيػَّْجَّبحاشيةَّالبَُّاظتعركؼ  التجريدَّلنفعَّالعبيد، يػٍرىًمٌي، سليماف ب  ػتمد ب  عمرالبي،ى 
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ػػػفي  ،نَِّْمػػػَّقػػػوعتمك  ػػػا تر س  ال  ف  اإلخػػػراج، كمعلػػػـو أ"خػػػراجلئل مبػػػدأه " الت بعػػػيا: أم"ًمػػػٍ " الػػػيت تفيػػػد  :أهن 

ػػك  ،كىػػو األمػػواؿ ،نػػوا يصػػء اإلخػػراج مً  ؽتػػيكػػوف إاٌل 
ي
ة علػػى ي ، كالوصػػي  ف، كالػػد  ؤى ىػػذا يقتضػػي كجػػوب تقػػدَل اظت

ـ إخراج اضتقوؽ اظتالي ة على اضتقوؽ غػري اظتالي ػة مػ  قد  فحدي القذًؼ حقه غري مايل فيي  -استيفاء ؿتو حد قذؼ

حػػػد القػػػذؼ علػػػى اضتقػػػوؽ اظتالي ػػػة   علػػػى ىػػػذا ىػػػو عػػػدـ جػػػواز تقػػػدَل اسػػػتيفاء حػػػق فالػػػذم يدت ػػػ ،-الد كػػػة

يعر ؼ ىو ميطلق الد كة ال خصوص ما مترج منهاأنو ليس كذلك ، كظاىره األخرل
 .(1)إل ألف  اظت

فػػػردةًب  مػػػرح َّفقػػػدحػػػقََّّكقػػػوعتم
ي
عريػػػف عنػػػد ُب تعريػػػف اظتالكي ػػػة سػػػابقان، مػػػع إضػػػافة األمثلػػػة للت   ىػػػذه اظت

 ،اظتيػت، فلو ًب  تعريػف الد كػة مبػا متيىل فػو عمومان  عريفاتل ُب صياغة الت  الش افعي ة، كال متفى أف  كضع األمثلة ؼتيً 

معػى الد كػة  ض مػرحرً ٍعػعريػف جػاء ُب مى الت   ألف   علػيهمإل خػذأٍ كلكػ  ال مى  لكاف أفضػل فػاضتق يشػمل األمػواؿ،

ت ىػػي بعػا اضتقػػوؽ ، كاألمثلػة الػػيت ذيكػر ض بيػػاف حػدكد اظتصػػطلءرً ٍعػال ُب مى  ،-بػدليل سػػرد األمثلػة خبللػػو-

اه األكؿ اظتيتاليت تورث ع    ، كاظتذكورة ىي:عند أصحاب االنج 

ػػػ فػػػواتً  ، كخيػػػارالت عيػػػني كخيػػػار مثػػػل: خيػػػار العيػػػ ،اطتيػػػارات:  .1 رط، كخيػػػار الوصػػػف، كخيػػػار الش 

 الش فعة، كغريىا.

  يىتأت ى منوأك مآلو إىل ماؿ، أم الحقان ماليان مثاؿ على كوف اضتق ليس  كىذا اضتق :القذؼً  حد   .2

 مثبلن. يوفد  القضاء تم  بو يى أك بو ،هيز ت  ال ما يتم

: يقػػػػاؿ خصػػػػو بالش ػػػيء متىيصػػػػو خص ػػػػان...، اظتقصػػػػود بػػػػو لغػػػةن  أك حػػػػق االختصػػػاص: ختصػػػاص،اال .3

َّ، كاألمثلػػػػة الػػػػيت ضيػػػػربت لبلختصػػػػاص الػػػػذم يىػػػػٍدخل ُب الد كػػػػة:(2)فػػػػرده بػػػػو دكف غػػػػريهكخص صػػػػو كاختص ػػػػو: أ

                                                           

، دار الفكػر، نهايػةَّالمحتػاجَّإلػىَّشػرحَّالمنهػاجػتمػد بػ  أزتػد بػ  زتػزة،  الرملػي،ُب كتاب  حاشيةَّالرشيدي ،ب  عبد الرزاؽأزتد ينظر: الرميدم،  (1)
 (.4\6بريكت، )

 (.24\7، )لسافَّالعرباب  منظور،  (2)
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ػػ   ،(1)جنيرٍ الس 
ي
  ،حدمػػةكاطتمػػر اظت

ي
حػػق مػػ  كاظتقصػػود  ،(2)لػػة للتعلػػيم ُب األصػػءالقابً  لكككػػذ ،مػػةل  عى كالكػػبلب اظت

، بػػػني اظتلػػػك كاالختصػػػاص(3)لحات اظتتشػػػاهبة، فقػػػد فػػػر ؽ الزركشػػػيطيظهػػػر ًمػػػ  الت فرقػػػة بػػػني اظتصػػػاالختصػػاص 

ليل كالػػد   إلاالختصػػاص أكسػػع، فافعيكػػوف ُب اظتنػاالختصػػاص ، أم ػػا اظتلػػك يتعلػػق باألعيػػاف، كاظتنػافع ف  إ" فقػاؿ:

، (4)"غػػػريهة ك اظتيتػػػكجلػػػد  ،،سيػػػت الػػػن  كالكلػػػ  كالز    :،اسػػػاتك مػػػ  الن  لىػػػال نتي  فيمػػػا ثبػػػوت حػػػق االختصػػػاص

ػػعبػػارة عى  بأن ػػو: االختصػػاصحػػق   (5)كعػػر ؼ اضتنابلػػة كال نتلػػك أحػػد مزازتتػػو  ،و باالنتفػػاع بػػوسػػتحق  ا متػػتة مي م 

أم جػواز بػٍذؿ اظتػاؿ ُب -كاظتعاكضػات ،-اإلحاطػة بميػع أصػناؼ االنتفػاع أم-موؿكىػو غػري قابػل للش ػ ،فيو

   .(6)-مقابل رفع اليد ع  حق االختصاص

ككػذا مػا كقػع ُب مػبكة  ،لكػولػو لػدخوعتا ُب مي ت مػ  قاتً ذى ًخػة أي كخمػر ختلػل بعػد موتػو كديىػكقوعتم   .4

كذيكػرت ىػذه  منػو، بسػب  اظتيػتلػك مً  دخػل ُب ث كػل مػاور  ييػًمػ  ىػذه األمثلػة أن ػو  قصػديي  ،نصبها ُب حياتػو

 .-كىذه األمثلة ينبين عليها أحكاـ فقهية سيتم بياهنا بإذف ات -اضتاالتإل للتمثيل

                                                           

تػاجَّالعػروسَّمػنَّبيدم، ػتٌمػد بػ  ػتٌمػد بػ  عبػد الػرزٌاؽ، مرتضى الز   . ينظر:الس ٍرًجنيي كالس ٍرًقنيي، بكٍسرقتا ، كىو:تيٍدمىل بو األرض ،الز ٍبلي  الس ٍرًجني ىو: (1)
 (. 182\35، دار اعتداية، )جواىرَّالقاموس

تحفػةَّالمحتػاجَّفػيَّأزتػد بػ  ػتمػد بػ  علػي، َّابػ  ح،ػر اعتيتمػي،، ُب كتػاب ةَّاإلمػاـَّعبػدَّالحميػدَّالشػروانييحاشػالشركاٍل، عبد اضتميد الشػركاٍل،  (2)
لتتػػوم علػػى  البػػ  ح،ػػر اعتيتمػػي تحفػػةَّالمحتػػاجَّفػػيَّشػػرحَّالمنهػػاجكتػػاب كىػػذا ال ،ىػػػ 1357د.ط، ت،اريػػة الكػػربل، مصػػر،، اظتكتبػػة الشػػرحَّالمنهػػاج

 (.382\6) ،حامية اإلماـ أزتد ب  قاسم العبادم، كالثانية: حامية اإلماـ عبد اضتميد الشركاٍلحاميتني، األكىل: 
ٍولد كالوفاة،  أبو عبد ات الزركشيبدر الدي، ػتمد ب  هبادر ب  عبد اتالزركشي: ىو  (3)

ى
كلد  ، الش افعي، كىو فقيو أصويل أدي ، تركي األصل، مصرم اظت

ق، كلػػو تصػػانيف كثػػرية ُب عػػدة فنػػوف، منهػػا: اإلجابػػة إليػػراد مػػا اسػػتدركتو عائشػػة علػػى الص ػػحابة، كُب أصػػوؿ الفقػػو: كتػػاب 794ق، كتػػوُب عػػاـ 745ُب عػاـ
ابػ   .كاظتنثور، كُب الفقو: الديباج ُب توضػيء اظتنهػاج، كُب األدب: ربيػع الغػزالف، كعقػود اصتمػاف ذيػل كفيػات األعيػاف، كغريىػا لقطة الع،بلف، كالبحر احمليط،

 (.167\3ىػػ، ) 1407، 1 ، حتقيػق: اضتػاف  عبػد العلػيم خػاف، عػا م الكتػ ، بػريكت، ط:طبقػاتَّالشػافعيةأبو بكر بػ  أزتػد بػ  ػتمػد،  قاضي مهبة،
 (.60\6) ـ،2002، 15ط:  ، دار العلم للمبليني،األعوـلدي  ب  ػتمود ب  ػتمد، الزركلي، خري ا

 (.234\3ىػ، )1405 ،2، كزارة األكقاؼ الكويتية، ط:المنثورَّفيَّالقواعدَّالفقهيةػتمد ب  عبد ات ب  هبادر، الزركشي، ينظر:  (4)
 (.192ر الكت  العلمية، ص: )، داالقواعدَّلبنَّرجباب  رج ، زي  الدي  عبد الرزت  ب  رج ،  (5)
أثػػرَّالمػػوتَّفػػيَّحقػػوؽَّالش ػػخصَّوالتزاماتػػوَّفػػيَّالفقػػوَّ، طػػو، اظتكامػػفي طػػو اظتصػدراف السػػابقاف، ينظػر لبلسػػتزادة ُب ىػػذا اظتوضػػوع الد راسػػات التاليػػة: (6)

فقػػػػوَّالمعػػػػاموتَّ)موسػػػػوعةَّفقػػػػوَّ، غتموعػػػػة مػػػػ  اظتػػػػؤلفني(. 214ق، ص: )1400، ، رسػػػػالة دكتػػػػوراه، جامعػػػػة اظتلػػػػك عبػػػػد العزيػػػػز، السػػػػعوديةاإلسػػػػومي
، رسػالة ماجسػتري، جامعػة الكوفػة، حقَّالختصاصَّدراسةَّفقهي ػةَّمقارنػةاألسدم، حيدر حس  ديواف،  (.17\4، نسخة اظتكتبة الشاملة، )المعاموت(

ريىم الكثػػري عنػػد البحػػث عػػ  (. كغػػ150مكتبػػة مػػدبويل، ص: ) ،الد ولػػةَّوالسػػلطةَّفػػيَّاإلسػػوـطعيمػػة، صػػابر طعيمػػة، (.152ق، ص: )1432العػػراؽ، 
 "حق االختصاص".
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يخىل ف ع   قاضت: كة ىيالد   أف  َّإىلذىبَّالحنابلةَّثالثاً:َّ
اثاظتيتاظت  .(1)، كيقاؿ لو الد 

 التعريفني السابقني. : قد ًب  سابقان مرح ىذا التعريف م  خبلؿشرحَّالت عريف

مػا ذىبػوا  ابقة ظهػر مػ  توضػيحهم ظتعػى الد كػة أف  كبعد حتليل، كمػرح تعريفػات كػلو ًمػ  اظتػذاى  الس ػ

فكػانوا األقػرب للمعػى اللغػوم للد كػة، فقػد تلػت اضتقػوؽ  ،إلٌيو ىو الت وسيع كاالنبساط ُب مػا يكػوف مػ  تركػة

، كىػذا علػى اإلطػبلؽ أم ػا علػى كجػو اطتصػوص بعػد ؽتاتػو اظتيػتًمػ   ع، كح  ما كػاف بسػب و كاظتناف ،كاألمواؿ

فػػػإف  ىنػػػاؾ اختبلفػػػات بػػػني اصتمهػػػور ُب جزئيػػػات التعريفػػػات مػػػثبلن: قيػػػد االسػػػتحقاؽ ُب تعريػػػف اظتالكي ػػػة قػىٍيػػػده 

، كبني  مستحقي الد كة، كىذا القيد أخرج الغرماء للد كػة ىػم  ني أف  اظتسػتحقني  كاظتوصى عتم  يث بػىػ ،خص ةى

 ، أم ضىػػي ق مفهػػـو الد كػػة ك م يٍدكػػو فضفاضػػان كالشػػافعية، كاضتنابلػػةبقرابػػة أك نكػػاح أك كىالء ميػػتلل وامىػػٍ  كػػان

   .-الصاُب ع  تعل ق اضتقوؽ األخرل -اظترياث ُبموقتان بأف  لغري اظتذكوري  حقان 

مػػ  األمػػواؿ  اظتيػػتمػػا تركػػو  :هػػوفأخػػة، كػػة عنػػدىم مفهػػـو الد   ف  إحيػػث  ةمػػذىبَّالحنفي ػػ :الثػػاني

 .(2)صافيان ع  تعلق حق الغري بعني م  األمواؿ

الش ػػخة بعػػد موتػػو، كمػػا اسػػم موصػػوؿ مبعػػى  خل فػػو، أم مػػا الميػػتمػػاَّتركػػوَّقػػوعتم : شػػرحَّالتعريػػف

إل ألن و ًم  ألفاظو.  الذم، يفيد العمـو

، كىػي األمػواؿ اطتاليػة عػ  تعليػق يػتاظت، تفيد التبعيا حيػث إف  اظتقصػود ىػو بعػا أمػواؿ ِمنََّّْكقوعتم

 .كةكالرى  مثبلن، فهذا اظتاؿ ليس م  الد    ،ترؾ مخةه ماالن مشغوالن بديوف عينية فإفٍ حق الغري بعينها، 

                                                           

 (.169\2ىػ، )1414، 1، عا م الكت ، ط: دقائقَّأوليَّالنهىَّلشرحَّالمنتهى منصور ب  يونس ب  صبلح الدي ، البهوٌب، (1)
، دار الفكػر تنػويرَّاألبصػارَّرَّالمختػارَّشػرحالػدََُّّّىعػينَّاألخيػارَّلتكملػةَّردَّالمحتػارَّعلػَّةقػرَّ، عػبلء الػدي  بػ  ػتمػد أمػنيػتمػد ، اإلبػ   اب  عابػدي (2)

، اظتطبعػة الكػربل األمرييػة، القػاىرة، تبيػينَّالحقػائقَّشػرحَّكنػزَّالػدقائق ،عثماف بػ  علػي بػ  ػت،ػ  الزيلعي، (.350\7للطباعة كالنشر كالتوزيع، بريكت، )
 (.229\6ىػ، ) 1313، 1ط: 
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كاألعيػاف اظتالي ػة سػػواء كانػت منقولػػة، أك  ، تفيػػد حصػر نػوع الد كػػة الػيت تيػور ث بػػاألمواؿاألمػواؿكقػوعتم 

 الن ة عليها فقالوا األمواؿ دكنان ع  اضتقوؽ كاظتنافع.، حيث قاموا بغري منقولة

السػابقة  اظتيػت، اظتقصود بو ىو حق الش خة الذم تعلػق بعػني معينػة مػ  ؽتتلكػات حقَّالغيركقوعتم 

 .تتعلق بو اضتقوؽ يسمى تركة -مبفهـو الفقو اإلسبلمي ال اضتق العيين القانوٍل–فما عدا ىذا اضتق العيين 

نفي ة للد كة ىو األخة، كاألضػيق مػ  تعريػف اصتمهػور ُب معرفػة ماىي ػة الد كػة فقػد كػاف أم ا تعريف اضت

مػػات الش ػػخة كال مػػيء لػػو إال  عػػني  اظتفهػػـو عنػػد اصتمهػػور يضػػم رتيػػع مػػا تعلػػق ُب الد كػػة مػػ  حقػػوؽ فػػإفٍ 

ة، إذا مػػات الش ػػخة كال خبػػبلؼ اضتنفي ػػ   عليػػو يسػػاكم قيمتهػػا تيسػػمى ىػػذه العػػني اظترىونػػة تركػػة،مرىونػػة بػػديٍ 

اظتتػػوارث علػػى  ، باإلضػػافة إىل قصػػرىم  عليػػو يسػػاكم قيمتهػػا ال تكػػوف لػػو تركػػةمػػاؿ لػػو إال  عػػني مرىونػػة بػػديٍ 

 اظتالي ة، دكف اضتقوؽ كاظتنافع. ، كاألعيافاألمواؿ

 .ُب الفقو كةبلؼ ُب تعريف الد  شأ اطتً نٍ : مى  نياالمطلبَّالث َّ

 التالية:  األمورنظران الختبلفهم ُب كة ُب حقيقة الد   مهوراضتنفي ة مع اصتلقد اختلف 

   :اصتمهور ُب حتديد حقيقة اظتاؿ على مذىبنيمع ة اختلف اضتنفي   :حقيقةَّالماؿ: أولًَّ

 عريفات، منها:لل،مهور عدد م  الت   ، حيث كافمذىبَّالجمهور: األوؿ

  كجهػػػو، بػػػو اظتالػػػك عػػػ  غػػػريه إذا أخػػػذه ًمػػػد سػػػتبً كيى  ،مػػػا يقػػػع عليػػػو اظتلػػػك: للمػػػاؿَّةتعريػػػفَّالمالكي ػػػ

 .(1)باس على اختبلفها راب كالل  عاـ كالش  كيستوم ُب ذلك الط  

                                                           

 (.32\2ىػ، )1417 ،1ؿ سلماف، دار اب  عفاف، ط:، حتقيق: مشهور ب  حس  آالموافقات ،ػتمدإبراىيم ب  موسى  اطل،( الش  1)
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بػػػاع هبػػػا، كتكػػػوف إذا اسػػػتهلكها يي  علػػػى مػػػا لػػػو قيمػػػةه  ال يقػػػع اسػػػم مػػػاؿ إال  : للمػػػاؿ تعريػػػفَّالشػػػافعية

كمػػا أمػػبو ذلػػك الػػذم  ،لػػسالفً  :م مثػػلاس مػػ  أمػػواعت، كمػػا ال يطرحػػو الن ػػتٍ ل ػػقػى  ل قيمتهػػا، كإفٍ أد   ،كه سػػتهلً مي 

 .(1)يطرحونو

 .(2)ما يباح نفعو مطلقان كاقتناؤه ببل حاجة : للماؿ تعريفَّالحنابلة

 ة، منها:: لقد كردت تعريفات كثرية  للماؿ عند اضتنفي  ةمذىبَّالحنفي َّ: الث اني

 ذٍ بع ككترم فيو البى و الط  عريف األكؿ: ما نتيل إليٍ الت  
ى
 .(3)عنٍ ؿ، كاظت

خػػػاره إىل كقػػػت اضتاجػػػة منقػػػوالن كػػػاف، أك غػػػري اٍل: مػػػا نتيػػػل إليػػػو طبػػػع اإلنسػػػاف كنتكػػػ  اد  عريػػػف الث ػػػالت  

 .(5) ( 126ُب اظتادة ) عريفىذا الت   غتلة األحكاـ العدلي ة، كقد اعتمدت (4)منقوؿ

   :(6)م  االنتقادات كىي و عتذه التعريفات عدده كلقد كيج  

لتمييػز اظتػاؿ مػ   إللها كتتناقا فبل تصلء أٍف تكوف أساسان كمقياسان ُب ميٍ  اس ختتلفباع الن  أف  طً  .1

 .غريه

 .خارىا  األمواؿ أنواعان ال نتك  اد  إف  مً  ٍب    .2

ا يصلء أٍف يي   .3  ذكر ُب مقاـ بياف اظتعى اللغوم للماؿ ال لبياف اظتعى الفقهي.أم ا لف  اظتيل إفت 

                                                           

 (.171\5دار اظتعرفة، بريكت، )، األـ، افعي، ػتمد ب  ادريس ب  عباسالش  اإلماـ ( 1)
 (.254\2ىػ، )1419 ،1، حتقيق: عبد ات ب  عبد احملس  الدكي، مؤسسة الرسالة، ط:نتهىَّاإلراداتمَُّ،ار، ػتمد ب  أزتد الفتوحي، اب  الن   (2)
، حتقيػػق: عبػػد اظتػػنعم خليػػل إبػػراىيم، دار الكتػػ  العلميػػة، رَّالمختػػارَّشػػرحَّتنػػويرَّاألبصػػارَّوجػػامعَّالبحػػارالػػدََُّّّ،ػتمػػد بػػ  علػػي بػػ  ػتمػػد( اضتصػػكفي، 3)

 (.413)ص: ىػ، 1423، 1ط:
 (.501\4، )ىػ1412، 2، دار الفكر، بريكت، ط:رَّالمختارالمحتارَّعلىَّالدََُّّّردََُّّّ،ػتمد أمني ب  عمر ب  عبد العزيز اب  عابدي ،( 4)
 (.31)(، ص: 126اظتادة: )، اظتطبعة األدبية، بريكت، ةمجلةَّاألحكاـَّالعدلي َّة، صتنة مكونة م  عدة علماء كفقهاء ُب اطتبلفة العثماني  ( 5)
 (.124)ص: ىػػ، 1420، 1ط: ، دار القلػم، دمشػق،ن ريػةَّاللتػزاـَّالعامػةَّفػيَّالفقػوَّاإلسػومي المػدخلَّإلػى( ينظر: الزرقا، مصػطفى أزتػد الزرقػا، 6)

 تنبيو: لقد ذكرت الن قاش الذم كج و لتعريف اضتنفي ةإل ألن و تعريف اجمللة اصتارم تطبيقها ُب اإلجراءات القانونية ُب فلسطني.
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هم ُب حتديػػػد حقيقػػػة اظتػػػػاؿإل نظػػػران الخػػػػتبلفهم ُب اصتهػػػة اظتػػػػراد اخػػػػتبلف عريفػػػػات السػػػابقةالت  يظهػػػر مػػػ  

أف   الت عريػػف منهػػا، فمػػنهم مػػ  عرفػػو بصػػفتو، كمػػنهم مػػ  عرفػػو  كمػػو، كمػػنهم مػػ  عرفػػو بوظيفتػػو، فقػػد تبػػني  

ارع اس، كأجػػاز الش ػػة عنػػد الن ػػلػػو قيمػػة مالي ػػ فحسػػ ، بػػل ىػػو كػػل مػػا لػػيس الشػػيء اظتػػادمٌ اظتػػاؿ عنػػد اصتمهػػور 

ة، عتػربكا إباحػة االنتفػاع مػ  عناصػر اظتالي ػة كما تقػدـ فلػم يى ركرة، خببلؼ اضتنفي  تفاع بو ليس على كجو الض  االن

، ككػػػاف اخػػػتبلؼ اضتنفي ػػػة مػػػع عنػػػدىم خرجػػػت اظتنػػػافع عػػػ  اعتبارىػػػا أمػػػواالن  خػػػار، كبػػػذلك فقػػػدكامػػػدطوا اإلد  

 .)1( يعد  ماالن الختبلؼ عرؼ الن اس فيما يعد  ماالن كما ال ان اصتمهور راجع

ـ ميٍتًلفػػػػو لػػػػزى كػػػػل مػػػػا لػػػػو قيمػػػػة يي ىػػػػو:   والاللمػػػػاؿ، فقػػػػ ان تعريفػػػػء ف مػػػػ  الفقهػػػػاك اظتعاصػػػػر  بعػػػػا قػػػػد صػػػػاغك 

 ة بػنٍي كاف فيو منفعة مقصودة مباحػة مػرعان لغػري حاجػة أك ضػركرة، كلػو قيمػة مادي ػ ىو: ما الواكق ،(2)بضمانو

   .)3(اسالن  

 ت ايل:الك اختوفهمَّفيَّروايةَّالحديث :ثانياًَّ

َمػْنَّتػرؾَّ" ُب الر كاية: لقد اعتمدكا الر كاية اليت فيها الن ة على اضتق، كىي: مذىبَّالجمهور: األوؿ

   .(4)" حقاَّفلورثتو

                                                           

معجػػػمَّاد، نزيػػػو زتٌػػاد، زتٌػػ، (277\5الكتػػاب اإلسػػػبلمي، )، دار قائقائػػػقَّشػػرحَّكنػػػزَّالػػد َّالبحػػػرَّالر َّ، بػػ  إبػػػراىيم بػػ  ػتمػػد عمػػر ابػػ  ؾتػػػيم،ينظػػر:  (1)
 (.338، ص: )ىػ1429، 1، دار القلم، دمشق، ط:المصطلحاتَّالمالي ةَّوالقتصادي ةَّفيَّلغةَّالفقهاء

 (.2877\4، دار الفكر، دمشق، )الِفْقُوَّاإلسوميَُّّوأدل ُتوَُّحيلي، كىٍىبىة ب  مصطفى الز  حيلي، الز   (2)
 (.388)ص: ،َّتصادي ةمعجمَّالمصطلحاتَّالمالي ةَّوالقزتٌاد،  (3)
تى ؤٍ ات عنػو قػاؿ: "كػاف يػيػ يىريػرة رضػ كىو مػ  حػديث أيب ،"صحيء: عنوقاؿ  م أجد ىذا اللف  ُب كت  الر كاية، ككجدتو ُب كتاب األلباٍل عنوانان، ك  (4)

فلمػا فػتء ات عليػػو  ،قػاؿ: صػلوا علػػى صػاحبكم كإال   ،ى عليػوصػل  ، و تػرؾ كفػػاءحػدث أن ػ سػػأؿ: ىػل تػرؾ لديػو مػ  قضػػاء  فػإفٍ فيي  ، ي جػل اظتيػت عليػو الػد  بالر  
( كمسػلم 3/490ك 2/60أخرجػو البخػارل ) فهػو لورثتػو". كمػ  تػرؾ مػاالن ، قضػاؤه ي  كعليػو ديػ  فعلػ وُبفم  تيػ ،ىل باظتؤمنني م  أنفسهمقاؿ: أنا أكٍ  ،الفتوح

 عمرة ع  أيب كم  طريق عبد الرزت  ب  أيب ة ب  عبد الرزت  عنو.سلم ع  أيب م( م  طريق الزىر 453ك 2/290( كأزتد )2415) ( كاب  ماجو5/62)
إرواءَّالغليػػلَّفػػيَّ األلبػػاٍل، ػتمػػد ناصػػر الػػدي  بػػ  نػػوح،" .(2/85) م".أخرجػػو البخػػار فأنػػا مواله ،فليػػأتين أك ضػػياعان  و قػػاؿ: "مػػ  تػػرؾ دينػػان أن ػػ عمػػرة ؿتػػوه إال  

 (.258\5ىػ، ) 1405 ،2 ت  اإلسبلمي، بريكت، ط:، إمراؼ: زىري الشاكيش، اظتكتخريجَّأحاديثَّمنارَّالسبيل
ضػافة إىل أف  تعليق: ذكر األلباٍل اضتديث عنوانان كقػاؿ عنػو صػحيء، ُب حػني  م أجػد ُب أم كتػاب مػ  الكتػ  الػيت خػر ج منهػا ركايػة ذكػرت كلمػة حقػان، باإل

لف  اظتاؿ كذكره عدـ اتفاقو مع الرافعي ُب لفظػة اضتػق، فقػاؿ: "حػديث:  اب  ح،ر العسقبلٍل ذكر أف  اضتديث ىو م  ترؾ ماالن ليس حقان بدليل نصو على
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عػ  ُب الر كايػة: لقػد اعتمػدكا الر كايػة الػيت فيهػا الػن ة علػى اظتػاؿ فقػط، كىػي:  مذىبَّالحنفي ة: الث اني

ؿ: أى ٍسػػيى ي ، فػى جػػل اظتيػػت عليػػو الػػد  ؤتى بالر  ، كػػاف ييػػرسػػوؿ ات   ىريػػرة، أف  أيب سػػلمة بػػ  عبػػد الػػرزت ، عػػ  أيب

"، مكَّبَِّاحَّواَّعلػىََّصػلََُّّصػ، قػاؿ: "ى عليػو، كإال  ل  ، صىػرؾ كفػاءن و تىػث أن ػد  حيػ فػإفٍ َّ"ضػاء؟قَََّّنَِّْمػَّوَِّنَِّيَّْدَّلََِّّؾَّرََّىلَّتػََّ"

ه،َّقضػاؤََّّي َّلَػعََّنَّفػََّليػوَّديْػعََّوَََّّيَّف َّوَُّتُػػَّنَّْمَّ،َّفََّمَّْهَّسَّفَُّنػَّْنَّأََّينَّمَّنَِّمَّدَّْالمَّىَّبَِّلََّوَّْاَّأََّنََّأََّ"، قػاؿ: وحى تي الفي  وً يٍ لى عى  اتي  ءى تى ا فػى لم  فى 

 .(1)"وَِّتَِّثََّرََّوََّلََِّّوَّهَّفػَََّّالًَّمَََّّؾَّرََّتػَََّّنَّْومََّ

قابػػل ىنػػاؾ  -كلمػػة حقػػان   -ككمػػا بيٍنػػت ُب اعتػػامش عػػدـ حصػػويل علػػى ركايػػة حتتػػوم علػػى الزيػػادة
ي
كُب اظت

ػػػو اضتنفي ػػػة ُب حصػػػر الػػػذ م ييػػػور ث دا يػػػؤد م إىل ؽتػػػكردت ُب اظتػػػاؿ فقػػػط،  (2)أخػػػرلركايػػػات صػػػحيحة  عػػػم توج 

   .اباألمواؿ كما ُب حكمه

 :كلك  يدعم توجو اصتمهور ُب توريث اضتقوؽ كاألمواؿ

ػػػاًؿ َّ:جػػػل جبللػػػوحيػػػث قػػػاؿ  ،(3)مػػػا كرد مػػػ  إطػػػبلؽ ُب لفػػػ  اظتػػػدكؾ ُب آيػػػات اظتواريػػػث .1 ل لر جى

اًف كىاأٍلى  دًكيػٍم  كقولو تعاىل: ، (4)...قٍػرىبيوفى كىلًلن سىاًء نىًصي ه ؽت  ا تػىرىؾى نىًصي ه ؽت  ا تػىرىؾى اٍلوىاًلدى ييوًصيكيمي الل وي ُب أىٍكالى

ًر ًمٍثلي حى   اأٍلينثػىيػىنٍيً  ۙ     . (5)...فىًإف كي   ًنسىاءن فػىٍوؽى اثٍػنىتػىنٍيً فػىلىهي   ثػيليثىا مىا تػىرىؾى  ۙ  لًلذ كى

                                                           

لخيصَّالحبيرَّالت َّ أزتد ب  علي ب  ػتمد، ،العسقبلٍل اب  ح،ر "مى  ترؾ ماالن فلورثتو"، تنبيو: أكرده الر افعي ىنا بلف : "م  ترؾ حقان..."،ك م أره كذلك".
 (.137\3ىػ، )1،1419لعلمية، ط:دار الكت  افيَّتخريجَّأحاديثَّالرافعيَّالكبير،َّ

( 1237\3، بػاب مػ  تػرؾ مػاالن فلورثتػو، )صػحيحَّمسػلم(.مسػلم، 150\8، باب مػ  تػرؾ مػاالن فؤلىلػو، )صحيحَّالبخاري( متفق عليو، البخارم، 1)
 اللف  لو.

مػػذم، حيػػث ك  (2) قػػاؿ: قػػاؿ  ،سػػلمة، عػػ  أيب ىريػػرة أيب عػػ رد: "باإلضػػافة ركايػػيت البخػػارم، كمسػػلم الػػيت ذكػػرت مصػػادرىا ُب الصػػفحة السػػابقة، ركايػػة الد 
مػذم:فػإيل فلورثتػو، كمػ  تػرؾ ضػياعان  مػ  تػرؾ مػاالن "رسوؿ ات صلى ات عليو كسلم:  كُب البػاب عػ  جػابر، كأنػس،  ،صػحيء حسػ ه  ىػذا حػديثه  "، قػاؿ الد 

ػػٍورة مػػذم،الد   ".ىػػذا كقػػد ركاه الزىػػرم، عػػ  أيب سػػلمة، عػػ  أيب ىريػػرة، عػػ  النػػل صػػلى ات عليػػو كسػػلم أطػػوؿ مػػ  ، رمػػذيسػػننَّالت َّ، ػتمػػد بػػ  عيسػػى بػػ  سى
ىػػػػ،  1395 ،2حتقيػػػق: أزتػػػد ػتمػػػد مػػػاكر، كػتمػػػد فػػػؤاد عبػػػد البػػػاقي، كإبػػػراىيم عطػػػوة عػػػوض، مػػػركة مكتبػػػة كمطبعػػػة مصػػػطفى البػػػايب اضتلػػػل، مصػػػر، ط: 

(4\413). 
ػػأزتػد، ػتمػػود عيسػى يػػونس،  (3) ، رسػالة ماجسػػتري، جامعػة اطتليػػل، فلسػػطني، مقارنػػاَّبػػاألحواؿَّالش خصػػي ة(ةَّاألربعػػةَّفػػيَّمسػائلَّالميراث)خػوؼَّاألئم 

 (.35ـ، ص: )2007
 (.7سورة النساء، اآلية: ) (4)
 (.11سورة النساء، اآلية: ) (5)
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د كػة الؿ أن و ًب ختصية عمـو اللف  باضتديث الشريف حيث خصػة الكنتك  الر د على ىذا االستد

 اليت تور ث باألمواؿ م  خبلؿ الن ة عليها.

ثبػت ُب اضتػديث، ييقصػد بػو مػاالن أك حقػان كذً  قالوا .2
ي
ري اظتػاؿ خػرج ؼتػرج الغالػ ٍكػُب قيػد اظتػاؿ اظت

(1) ،

علػػى أف  فهومػػو، أم أف  اضتػػديث دؿ  مبنطوقػػو م عػػدـ اعتبػػار، (2)كالقاعػػدة ُب الػػن ة الػػذم خػػرج ؼتػػرج الغالػػ 

الورثة ُب اظتاؿ اظتدكؾ، كأم ا ما ييفهم م  ىػذا اضتػديث ىػو إذا مػا  يتعل ق حقكترؾ ماالن،  وُبالش خة الذم تي 

ػا ال تػور ث كليسػت مػ  حػق الورثػة. اظتيتترؾ  كعنػد عػدـ اعتبػار مفهػـو اظتخالفػة ُب  حقوقػان غػري األمػواؿ فإهن 

  اضتديث فإف االقتصار على ذًكر األمواؿ ال نتنع توريث اضتقوؽ.ىذا 

تعريػػف ك  مػذى  اصتمهػور إف  الػذم أميػل إليػو ىػوفػػالس ػابقة  جػزاء البحثيػةكمػ  التوضػيء كالبيػاف ُب األ

ا األمواؿ ك   .اظتخصوصة اظتتبقية بعد ختليصها ؽتا يتعلق هبا اضتقوؽالد كة بأهن 

 .د كة ُب القانوفتعريف ال: الثث َّالمطلبَّال

عتمػػد اظتػػذى  : إذٍف يي فيقػػاؿ ،كػػةقػػة ُب فلسػػطني إىل تعريػػف الد  أم قػػانوف مػػ  القػػوانني اظتطب    م يتعػػرض

قرر ، فاضتنفي
ي
 الرجػوع إىل اظتػذى  ىػو غري اظتنصوص عليو ُب اجمللة أك أحد القػوانني اظتطبقػة ُب فلسػطنيُب اظت

ُب  قاظتطب ػػ م يكػػ  ىػػو  أن ػػويػػف الػػذم ذىػػ  إليػػو اضتنفيػػة ُب الد كػػة، عر قػػد بينػػت سػػابقان الت  فػػأقوؿ ك ، كاعتمػػاده

                                                           

 (.222\4، )ىػ 1323، 7ط: ، اظتطبعة الكربل األمريية، مصر، إرشادَّالساريَّلشرحَّصحيحَّالبخاري ،بكر أزتد ب  ػتمد ب  أيب ،ٍلبل  طى سٍ القى  (1)
 م متػػرج ؼتػػرج الغالػػ  كػػاف  و إفٍ فإن ػػ: إذا خػػرج ؼتػػرج الغالػػ  كبػػني مػػا إذا  م متػػرج ؼتػػرج الغالػػ  ،لفػػرؽ الثػػاٍل كالسػػتوف بػػني قاعػػدة اظتفهػػـوقػػاؿ القػػراُب: "ا (2)

علػػى تلػػك اضتقيقػػة  لػػذم كقػػع بػػو التقييػػد غالبػػان يكػػوف الوصػػف ا كضػػابطو أفٍ  ،كإذا خػػرج ؼتػػرج الغالػػ  ال يكػػوف ح،ػػة إرتاعػػان  ،ح،ػػة عنػػد القػػائلني بػػاظتفهـو
علػى  الوصػف إذا كػاف غالبػان  الفػرؽ بينهمػا أف   فهو اظتفهـو الذم ىو ح،ة، كسػر   ،معها ُب أكثر صورىا فإذا  م يك  موجودان  ،معها ُب أكثر صورىا كموجودان 

فػإذا حضػر ُب  ،كم عليهػا حضػر معهػا ذلػك الوصػف الغالػ إل ألنػو مػ  لوازمهػافػإذا استحضػر اظتػتكلم اضتقيقػة لػيح ،اضتقيقة يصري بينها كبينو لػزـك ُب الػذى 
طػق بػو أمػا إذا عدمػو بػل اضتػاؿ تضػطره للني  طق بو نفي اضتكػم عػ  صػورةو قصد بالني ذىنو نطق بوإل ألنو حاضر ُب ذىنو فعرب ع  رتيع ما كجده ُب ذىنو ال أن  

طػق بػو كإحضػاره ـز م  استحضار اضتقيقة احملكػـو عليهػا حضػوره فيكػوف اظتػتكلم حينوػذ لػو غػرض ُب الني على اضتقيقة ال يلزمها ُب الذى  فبل يل  م يك  غالبان 
لذلك بسب  اضتضور ُب الذى ، كإذا كاف لو غرض فيو كسل  اضتكم ع  اظتسكوت عنو يصلء أف يكوف غرضو فحملناه عليػو  مع اضتقيقة ك م يك  مضطران 

أنػوارَّ، أزتػد بػ  إدريػس بػ  عبػد الػرزت  "، القػراُب،كىذا ىو الفرؽ بني القاعدتني كسر انعقاد اإلرتاع ،ى  م  التقييدذ  يصرح خببلفوإل ألنو اظتتبادر لل ح  ال
 (.38\2، )عا م الكت ، اظتعركؼ بالفركؽَّالبروؽَّفيَّأنواءَّالفروؽ
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، ُب حياتػػػو ُب حصػػػر الد كػػػة كضػػػبطها ميػػػتاإلجػػراءات القانونيػػػة،  يػػػث ثبػػػت دخػػػوؿ اضتقػػػوؽ الػػيت كانػػػت لل

 ، كما يأٌب بياف ذلككبذلك فإف  الرأم الفقهي اظتعتمد قانونان ىو رأم اصتمهور

 :كىػػي ا،ىرمي ػة الت شػػريعات ُب فلسػػطني ىنػػاؾ أنػػواع عتػػفإن ػػو كبػػالن ظر إىل كمػع عػػدـ كجػػود نػػة قػػانوٍل  

سػػتور، ٍب القػػوانني، ٍب األنظمػػة كاللػػػوائء، ٍب الت شػػريعات الثانويػػة مثػػػل: اظتراسػػيم، كالت عليمػػات، كالقػػػرارات، الد  

شػريع األدٌل ؼتالفػة األعلػى، كالت وجيهات، كاألكامر، كىػذه الت شػريعات مرتبػة حسػ  القػو ة حيػث ال كتػوز  للت  

تصػدر مراسػػيم  ،قػدرة اجمللػػس الت شػريعي علػى االنعقػاد كمبػا أن ػو ال توجػد قػوانني أك أنظمػػة كلػوائء بسػب  عػدـ

فهػا حيػث عر   ،الفلسػطيين كػة ُب دليػل اظتػرياثورد تعريف للد  ، ف(1)كتعليمات، كغريىاإل للض ركرة، كتكوف ملزًمة

العمارات، أك حقػان لػو ثبلن، أك غري منقوؿ، كاألراضي، ك ماالن منقوالن، كالسيارات م اظتيت لفوكل ما متي "ا: بأهن  

 اظتيػتمػا تركػو ": كىػواظتػرياث  أتبعو بتعريػفك  ،-كىذا مذى  اصتمهور كما يظهر م  التعريف- ،"لدل الغري

الػػػت مع  ُب ىػػػذي   كبعػػػد .(2) "مػػػ  أمػػػواؿ منقولػػػة أك غػػػري منقولػػػة كحقػػػوؽ يسػػػتحقها مبوتػػػو الػػػوارث الش ػػػرعي

إل لعػػػػػدـ حتديػػػػػد معػػػػػى ُب ىػػػػػذا الػػػػػد ليل متتػػػػػابعني الت عػػػػػريفني  م أجػػػػػد مػػػػػا يسػػػػػتحق كضػػػػػع ىػػػػػذي  اظتصػػػػػطلحني

عػػدـ الت فريػػق بيػػنهم ثانيػػان، بػػل كػػاف عتمػػا الت عريػػف نفسػػو ؽتػػا ييشػػكل لاظتصػػطلحني بالش ػػكل الصػػحيء أكالن، ٍب  

 إثبػات مصػطلء كاحػد كتعريفػوفاألفضػل االكتفػاء ب، يًن ٍعػعلى القػارئ، إٍف كػاف اعتػدؼ توضػيء اظتعلومػات للمى 

 بالشكل الصحيء.

ُب ، ق ُب فلسػػطنياظتطب ػػ ـ1955( لسػػنة 1رقػػم ) ، نظػػاـأمػػواؿ األيتػػاـكػػات ك ُب نظػػاـ الد   كػػرقػػد ذي ك   

ائػػدة ضػػبط النقػػود كاجملػػوىرات كاألمػػياء الثمينػػة كاظتسػػتندات العبػػدأ بيي  (3)كػػةعنػػد ضػػبط الد  "(: 10اظتػػادة رقػػم )

                                                           

َّالقانونيةينظر: الفار، عبد القادر الفار،  (1)  (.67-64ـ، ص: ) 2006، 1اف، ط: ، دار الث قافة، عم  المدخلَّلدراسةَّالعلـو
 (.8)ص: ، "حقَّالمرأةَّبالميراث"دليلَّالميراثاظترأة لئلرماد القانوٍل كاالجتماعي،  ( مركز2)
 (.9اظتصدر السابق، ص: ) كة.الد  ب دةوجو كل أمواؿ الد كة اظتنقولة كغري اظتنقولة اظتة حصر كتقدير لعملي  ضبط الد كة: ىي ( 3)
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ة رب  عػ  ماىي ػالػيت تيعػ كػةالد   تويػاتػتبعػا  ىػذه اظتػادةفهػم مػ  فالػذم يي َّ،)1( "كةكة ٍب يتم ضبط باقي الد  للد  

  الد كة قانونان.

أصػػػػلو مػػػػأخوذ مػػػػ  الت شػػػػريعات  ييعتػػػػرب ػتػػػػددان ظتفهػػػػـو الد كػػػػة مبػػػػدأ قػػػػانوٍلأن ػػػػو يوجػػػػد  ؽتػػػػا كتػػػػدير ذًكػػػػرهك 

ٍف ُب فلسػطني كىػو: أ إجرائيان كمعموؿ بو  ،قى م  الفهم الد قيق للمذاى  الفقهي ةكفحواه ميست، )2(اإلسبلمية

 إال   ، كاسػتقرار ملكهػم التػاـ فيهػا، كىذا اظتبدأ ييقػرر عػدـ اسػتحقاؽ الورثػة للد كػةبعد سداد الد يوف ال تركة إال  

تسػػػبقها ُب قػػػوؽ ح ىنػػػاؾ اضتػػػاجزة للد كػػػة يوفقبػػػل الػػػد   كمعلػػػـو أف   ،ىػػػا مػػػ  الػػػد يوف اظتتعلقػػػة بالد كػػػةلو  بعػػػد خي 

 إال  ، فيظهػر أف  الد كػة ال تكػوف همفيلػـز مػ  ىػذه القاعػدة أيضػان إخػراج قبلهػا، زاحمعنػد الت ػ فتيستىحق دتي ال

ٍب قضػػػاء الػػػد يوف  ٍب قضػػاء اضتػػػق العيػػين الػػػذم تعلػػق بعػػػني الد كػػة، بػػالكف  كالت ،هيػػػز، اظتيػػػتقضػػػاء حػػق بعػػد 

الػػذم تبقػػى ىػػو الػػذم يسػػمى تركػػة أم ػػا ك ذا يػػتم إعمػػاؿ ىػػذا اظتبػػدأ، هبػػك الػػيت تعلقػػت ُب ذمػػة اظتتػػوَب، اظتطلقػػة 

 ستحق و الورثة، كاظتوصى عتم منها.كيى 

يدتػػ  "أن ػػو كرد فيػػو مػػا يؤكػػد تطبيػػق ىػػذا اظتبػػدأ، كىػػو مػػا ابق الػػذ كر الس ػػ الفلسػػطيين كُب دليػػل اظتػػرياث

 كقبػل تقسػيم الد كػةثالثػان: البدء بتقسيم الد كة على الورثة كله حس  حصػتو، ثانيان: ... على الوفاة عدة أمور

تسديد كل الد يوف إٍف كيجدت على ذمة اظتتوَب" 
(3). 

 : اظتسائل اطتبلفي ة اليت بينيت على االختبلؼ ُب الت عريف، كفيو:ابعالمطلبَّالر َّ

 :يئل، ىبلؼ الفقهاء ُب تعريف الد كة ثبلث مساتخايدت  على 

 : عدد اضتقوؽ اليت تتعلق بالد كة.أولًَّ  

                                                           

 (.10ـ، اظتادة رقم )1955( لسنة 1أمواؿ األيتاـ رقم )كات ك نظاـ الد ( 1)
دار ، مواىػبَّالجليػلَّفػيَّشػرحَّمختصػرَّخليػل، ػتمػد بػ  ػتمػد بػ  عبػد الػرزت ، اباضتط ػ، "ي بعػد الػد   و ال مػرياث إال  م  اظتعلػـو أن ػقاؿ اضتط اب: " (2)

 (.218\2، )ىػ1412، 3: ، طالفكر
 (.13ص: )، "حقَّالمرأةَّبالميراث"دليلَّالميراثٍل كاالجتماعي، مركز اظترأة لئلرماد القانو  (3)
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 : اضتقوؽ اليت تيور ث كاضتقوؽ اليت ال تيور ث عند الفريقني.ثانياًَّ

 : ككقت ثبوت ملكي ة الورثة للد كة، كمدل تأثري ديوف الغرماء على كقت دتل كها كخبلفة الورثة ثالثاًَّ

كػػاـ كإمكانيػػة كصػػحة تصػػرفات الورثػػة، كقسػػمتها، كغريىػػا  ؽتػػا ُب التزاماتػػو، كمػا يدتػػ  عليهػػا مػػ  أح يػتهمظت

 يدت  على ىذا اطتبلؼ.

  ان كسػػيتم اضتػػديث عػػ  أكؿ مسػػألتني ُب ىػػذا اظتطلػػ ، دكف الثالثػػةإل ألقتيتهػػا فقػػد خصصػػت عتػػا قسػػم

 إل لصلتها الوثيقة مبوضوع الد راسة.ر ابعللحديث عنها بالتفصيل ُب الفصل ال

 :كةؽ اليت تتعلق بالد  : عدد اضتقو الفرعَّاألوؿ

 
ي
ربعػػة ُب الد كػػة علػػى تعل ػػق حقػػوؽ أ (1)اتفػػاؽ الفقهػػاء ،ال متفػػىكالػػذم  ،قػػرر ُب الفقػػو اإلسػػبلميمػػ  اظت

ٍطلقة أك اظترسلة، كالوصايا، كاظتواريث.
ي
 كىم: الت ،هيز كالت كفني، كالد يوف اظت

 -العيػين لػد ي  م  أعيػاف الد كػة أم انيهي اضتق اطتامس كىو اضتق الذم تعلق بعفأم ا نقطة اطتبلؼ  

حيث  م ييفرؽ الفقهاء بػني ىػذي  اظتصػطلحني كمػا فػرؽ أصػحاب  ُب الفقو اإلسبلميكىو نفس اضتق العيين 

 (3)، كالشػػافعية(2)اظتالكي ػة حيػػث ذىػ ، -القػانوف بيػنهم، كىػذا سػػيأٌب بيانػو ُب القسػم الثػػاٍل مػ  ىػذا الفصػل

ألف  اضتنفي ػة  إل(1)، كعنػد اضتنابلػة(4)ضتنفي ػةا عنػدعترب كػذلك ، باظتقابل  م يي تعلق بالد كةحقان خامسان ي إىل اعتباره

                                                           

نهايػةَّالمحتػاجَّإلػىَّشػرحَّػتمػد بػ  أزتػد بػ  زتػزة،  الرملػي، (.406\6) ،مواىػبَّالجليػل، اباضتط ػ (.558\8، )ائػقالبحرَّالر َّاب  ؾتيم، ينظر:  (1)
دار الفكػػػر، بػػػريكت،  حاشػػػيتاَّقليػػػوبيَّوعميػػػرة،كأزتػػػد الربلسػػػي عمػػػرية،  أزتػػػد سػػػبلمة القليػػػويبقليػػػويب كعمػػػرية،  .(8\6، دار الفكػػػر، بػػػريكت، )المنهػػػاج

، حتقيػق: الهدايةَّعلىَّمذىبَّاإلماـَّأبيَّعبدَّاهللَّأحمدَّبنَّمحمدَّبنَّحنبػلَّالشػيبانياب الكلوذاٍل، ػتفوظ ب  أزتد ب  اضتس ، أبو اطتط   (.136\3)
، فقػوَّاإلمػاـَّأحمػدَّفػيَّالكػافيابػ  قدامػة،  (.611ىػػ، ص: ) 1425 ،1ط:  عبد اللطيف قتيم ، مػاىر ياسػني الفحػل، مؤسسػة غػراس للنشػر كالتوزيػع،

(2\294.) 
 (.618\4، )بلغةَّالسالكالصاكم،  (.406\6) ،مواىبَّالجليل، اباضتط   (2)
 بيَّوعميػػػػرة،حاشػػػيتاَّقليػػػوَّ حامػػػية قليػػػويب، اظتوجػػػودة ُب كتػػػاب قليػػػويب كعمػػػرية، ،(. قليػػػويب 8\6) ،نهايػػػةَّالمحتػػػاجَّإلػػػىَّشػػػرحَّالمنهػػػاج الرملػػػي، (3)
(3\136.) 
، دار إحيػاء الػداث العػريب، مجمػعَّاألنهػرَّفػيَّشػرحَّملتقػىَّاألبحػر عبد الرزت  ب  ػتمػد بػ  سػليماف، داماد، (.557\8، )البحرَّالر ائقاب  ؾتيم،  (4)
(2\746.) 
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ػػا مػػا خػػبل اضتػػق الػػ تعل ػػق بعػػني اظتػػاؿ كىػػذا  ذمأخرجػػوا ىػػذا اضتػػق مػػ  الد كػػة  يػػث كيًصػػفت الد كػػة عنػػدىم، بأهن 

، كمػ   اظتيػتصػهم مػا ييبػدأ بػو مػ  تركػة ظاىر ؽتا سبق ُب توضيء تعريفهم، كيظهر أيضان عنػد ذًكػرىم ُب نصو 

الغػػري  عػػ  تعلػػق حػػقً  كػػة مػػا تركػػو اظتيػػت خاليػػان اظتػػراد مػػ  الد  ، اظتيػػت بت،هيػػزه بػػدأ مػػ  تركػػةً يي ىػػذه النصػػوص: "

كاظتػرياث  ،ةكالوصػي   ،ي كدفنػو كالػد   ،جهػاز اظتيػت :كة تتعلق هبا حقػوؽ أربعػةالد   علم أف  يي  ،  أفٍ فيى َّ،...بعينو

 .(2)"...كما لتتاج ُب دفنو باظتعركؼ ،ككفنو ،هازهبدأ ًب فيي 

سػػلكوا مسػػلك اظتالكي ػػة كالش ػػافعية ُب عػػدد اضتقػػوؽ كأف  اضتقػػوؽ عنػػدىم  تػػوى م أف  اضتنفي ػػةكىنػػاؾ مػػ  يى 

قبػل  ف  الن ة على اضتق اطتامس ًب بناءن علػى اعتبػار البًػدء بعػني متعلقػة بالد كػةإُب قوعتم كىذا مردكد  ،ستسة

ا ليست م  اضتقوؽ اظتتعل قة هباالت ،هيز  .(3)، مع االتفاؽ على أهن 

  :: اضتقوؽ اليت تيور ث كاضتقوؽ اليت ال تيور ثانيالفرعَّالث َّ

ث تػور   األصػل ىػو أفٍ  ة: أف  افعي  ة، كالش ػمػدة اظتالكي ػعي : "أف   كقد كىرد ُب بياف مبى اطتبلؼ بني الفقهػاء

 األصػل ىػو أفٍ  ة: أف  مػدة اضتنفي ػكعي ، ُب ىػذا اظتعػى للمػاؿ ما قاـ دليل علػى مفارقػة اضتػق اضتقوؽ كاألمواؿ إال  

 بلؼ: ىػل األصػل ىػو أفٍ ضػع اطتًػفموٍ ، و مػ  إضتػاؽ اضتقػوؽ بػاألمواؿدليلي  ما قاـ ث اظتاؿ دكف اضتقوؽ إال  ور  يي 

كاالخػػتبلؼ عنػدىم ُب مػػا يػتم  توريثػػو أك  أم ػا الت ػػايل ذًكػر مػػواط  االتفػاؽ .(4)"ورث اضتقػوؽ كػػاألمواؿ أـ ال تيػ

 :(5) م يتم

                                                           

 (.294\2، )اإلماـَّأحمدفيَّفقوََّّالكافياب  قدامة،  (.611ص: ) ،علىَّمذىبَّاإلماـَّأحمدَّالهدايةاب الكلوذاٍل، أبو اطتط   (1)
 (.746\2، )مجمعَّاألنهر(. داماد، 557\8، )البحرَّالر ائقاب  ؾتيم،  (2)
 (.353\7، )قرةَّعينَّاألخياراإلب ،  ب  عابدي ا (3)
 (.227\3ىػ، )1425دار اضتديث، القاىرة،  ،بدايةَّالمجتهدَّونهايةَّالمقتصداب  رمد اضتفيد، ػتمد ب  أزتد ب  ػتمد،  (4)
-40، ص: )أحكػاـَّالمواريػثمػلل،  (.43-42، دار الفكػر العػريب، القػاىرة، ص: )أحكاـَّالتركػاتَّوالمواريػثأبو زىرة، ػتمد أبو زىرة، : ينظر (5)

(. دىرادكة، ياسػني 87-81ق، ص: )1401، 1، دار الفكر للنشر كالت وزيع، ط: أحكاـَّالميراثَّفيَّالش ريعةَّاإلسومية(. بر اج، رتعة ػتمد ػتمد، 42
أحكػاـَّالمواريػثَّطاحوف، نبيل كماؿ الدي  طاحوف،  (.86-74ق، ص: )1403، 2، دار األرقم، ط: الميراثَّفيَّالش ريعةَّاإلسوميةزتد إبراىيم، أ

لي ػة كدار ، الدار العلمي ة الد ك أحكاـَّالت ركاتَّوالمواريثَّفيَّاألمواؿَّواألراضي. شتارة، ػتمد شتارة، (23-22ص: )ق، 1404، فيَّالشريعةَّاإلسومية
 (.53-37ص: )َّ،خوؼَّاألئمةَّاألربعةَّفيَّمسائلَّالميراث(. أزتد، 41-40ـ، ص: )2002، 1الثقافة للنشر كالت وزيع، ط: 
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، العقػارات كاظتنقػوالت ، مثػل:ُب حياتػو مػ  األمػواؿ اظتيػتمػا كػاف نتلكػو  توريػثعلى  (1)اتفق الفقهاء

حق الت عل ي، كالشرب، كاظتسيل، كاظتػركر، كغريىػا فهػي  مثل:تشمل اضتقوؽ اظتالي ة، ك ، ابعة للماؿأك اضتقوؽ الت  

ا تتعل ق باألعياف اظتالي ة، كاطتيارات اظتالي ػة، مثػل: خيػار العيػ ، خيػار فىػوات الوصػف، خيػار تابعة  للعقارإل ألهن 

 الت عيني.

إل ألف  أساسها اعتبػارات مخصػي ة، فةرٍ اضتقوؽ الش خصي ة الص   توريثعلى عدـ  (2)اتفق الفقهاءكأيضان 

   .ق اضتضانة، كالوالية، كغريىاح :نفسو، مثل اظتيتأك أكصاؼ ذاتي ة قائمة ب

 ،اضتػػػػق اظتػػػػايلٌ  :افمػػػػا اجتمػػػػع فيػػػػو اضتق ػػػػ ، كفيمػػػػا-كمػػػػا سػػػػبق-توريػػػػث اظتنػػػػافع ُب أم ػػػػا اخػػػػتبلفهم كػػػػافك 

  حق الش فعة، كخيار الش رط، خيار الرؤية، حق قبوؿ الوصي ة.، مثل: خصيٌ كالش  

 .ركةت َّالبَّعلقةالمت ََّّالحقوؽاني:َّالمبحثَّالث َّ

 ، لغةن، كاصطبلحان، كفيو:اضتق   تعريفي  :المطلبَّاألوؿ

 اضتق  كلمة  ردك ، كت-حى ؽى ؽى  -للفعل حق   مصدره  اضتق   أم ا كلمةي  :لغةن  اضتق   تعريفي : الفرعَّاألوؿ

 :منها ،اعت كثريةو   كإطبلقات ىناؾ معافو كمع ذلك ، لغةن حوؿ الث بات كالوجوب

  : ىػػو اظتوجػػود حقيقػػة،كيقػػاؿ ،  أشتػػاء ات تعػػاىل، أك مػػ  صػػفاتومػػاسػػم : اضتػػق   .1
ي
تحقػػق كجػػوده اظت

 .(3)توكإعتي  

ًإن ػػػا : سػػػبلـ، كقولػػػو تعػػػاىلكاضتػػػق: اإل،  (1)كىالل ػػػوي يػىٍقًضػػػي بًػػػاضتٍىق   : العػػػدؿ، كقولػػػو تعػػػاىل:اضتػػػق   .2

 ،كاضتػق: اظتػوت ،يثكاضتػق: الصػدؽ ُب اضتػد ،كاضتػق: اظتًلػك ،كاضتق: اظتػاؿ،  (2)أىٍرسىٍلنىاؾى بًاضتٍىق  بىًشرينا كىنىًذيرنا
                                                           

(. فقد ذكر تفصيبلت أقواؿ الفقهاء ُب كل حق على حدة مع اإلحالة إىل 53-37ص: )َّ،خوؼَّاألئمةَّاألربعةَّفيَّمسائلَّالميراثينظر: أزتد،  (1)
 اظتصادر.

(. فقد ذكر تفصيبلت أقواؿ الفقهاء ُب كل حق على حدة مع اإلحالة إىل 53-37ص: )َّ،خوؼَّاألئمةَّاألربعةَّفيَّمسائلَّالميراثينظر: أزتد،  (2)
 اظتصادر.

 (.166\25، )تاجَّالعروس بيدم،مرتضى الز   (3)
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ػػق  اٍلقىػػٍوؿي عىلىػػىر أىٍكثىػػرًًىٍم فػىهيػػٍم الى كقولػػو تعػػاىل: ،  (3) ابػػت الػػذم ال يسػػوغ إنكػػارهكاضتػػق: اظتوجػػود الث   لىقىػػٍد حى

ػػرًهى اٍلميٍ،رًميػػوفى ، أم ثبػػت ككجػػ ، كقولػػو تعػػاىل:  (4)يػيٍؤًمنيػػوفى  أم ،  (5)لًييًحػػق  اضتٍىػػق  كىيػيٍبًطػػلى اٍلبىاًطػػلى كىلىػػٍو كى

 يثبت كيظهر.

 كىالى تػىٍلًبسيوا اضتٍىق  بًاٍلبىاًطًل كىتىٍكتيميػوا اضتٍىػق  كىأىنػتيٍم تػىٍعلىميػوف كقولو تعاىل:،(6) الباطل : خبلؼي اضتق   .3
(7). 

سيتم بياف تعريًف اضتق  ُب اصطبلح الفقهاء قدنتان، كُب  اصطبلحان: : تعريف اضتق  انيالث ََّّفرعال

 على النحو التايل:ري  اصطبلح الفقهاء اظتعاص

ُب إطبلقػات  غويػةع  معانيػو الل   مصطلء اضتق    م مترج قدنتان: صطبلح الفقهاءُب ا تعريف اضتق  : أولًَّ

 معػو تػاجلتي ال  الوضوح الذ م ،مبعناه اللغوم اضتق   وضوح مصطلءً بكلعل ذلك كاف العتقادىم ، قدنتان  الفقهاء

 لتعليػل عػدـ كجػود تعريػف كاضػء ظتصػطلء اضتػق فك عاصػر إليػو اظتىػذا مػا ذىػ  ك ، وكضع تعريف خػاص بػإىل 

 ، كًم  ىذه الت عريفات:(8)قدنتان 

                                                           

 (.20)اآلية: سورة غافر،  (1)
 (.119)اآلية: سورة البقرة،  (2)
 (.167\25)، تاجَّالعروس بيدم،ز  مرتضى الينظر:  (3)
 (.7)اآلية: ( سورة يس، 4)
 (.8)اآلية: ( سورة األنفاؿ، 5)
، حتقيق: عبد السبلـ ػتمد ىػاركف، لبابَّلسافَّالعربَّخزانةَّاألدبَّولبَُّّعبد القادر ب  عمر، ، البغدادم (.143\1، )المصباحَّالمنيرالفيومي،  (6)

ػػط الشػيد علػي اطتفيػػف ُب كتابػو اضتػػق كالذ م ػة ُب تعريػػف (. 74\2)ىػػ، 1418، 4مكتبػة اطتػاؾتي، القػػاىرة، ط:  كغريىػػا مػ  اإلطبلقػات الل غوي ػػة، كقػد تبس 
 (.54)ص: ، مطبعة الربدم، مةَّوتأثيرَّالموتَّفيهماَّوبحوثَّأخرىالحقَّوالذ َّاطتفيف، علي اطتفيف، اضتق لغة نتك  الرجوع إليو لبلستزادة. 

 .(42)اآلية: سورة البقرة،  (7)
 ىػػ،1404، 3 ، مؤسسػة الرسػالة، ط:يػدهيالحػقَّومػدىَّسػلطافَّالدولػةَّفػيَّتقريين، ريين، فتحػي الػد  الػد   (.56):، صمػةالحقَّوالذ َّ، ( ينظر: اطتفيػف8)

 (.184)ص:
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ػػ ،-ُب كجػػوده-م ال ريػػ  فيػػو الػػػذ   مػػػ  كػػل كجػػوو  اظتوجػػودي ىػػو  :اضتػػق   .1 كالعػػػني  ،حر حػػق  كمنػػػو الس 

 أم مػػيءه  ،بلففػػ ُب ذمػػةً  كلفػػبلف حػػقه  ،كمعػػى صػػورةن  أم موجػػوده  ،ي  حػػقبػػأثره كىػػذا الػػد   أم موجػػوده  ،حػػق  

 .(1)كجو م  كل   موجوده 

  :اضتػػػق   .2
ي
كاألديػػػاف كاظتػػػذاى ، باعتبػػػار  ،كالعقائػػػد ،طلػػػق علػػػى األقػػػواؿق للواقػػػع، يي طػػػابً ىػػػو اضتكػػػم اظت

 .(2)امتماعتا على ذلك، كيقابلو الباطل

 

 .(3) ما يستحقو الرجلاضتق:  .3

اظتعى الل غوم للحػٌق، كىػذا ييثبًػت ككما ىو كاضء فإف  الت عريفات السابقة  م مترج معناىا خارج نطاؽ 

 ىػو أن ػو:، ك حػق  علػى تعريػف قػدَل لل رثًػقػد عي خػاص بػو، كلكػ   قوؿ الفقهاء اظتعاصري  ُب عدـ كجػود تعريػفو 

إل ضتق قػدنتان بػا خػاصف قػوعتم بعػدـ كجػود تعريػ رد  ييػ عريػفذا الت  هبػك ، (4)قصػد لػو مػرعان فيما يي  هره ظٍ مي  اختصاصه 

كىػي أف  اضتػق  ،-عريفػات اظتعاصػرةالت   انتهػت إليػو مػاك- دت معى اضتقمهمة حد   احتول على مفردات ألنو

 ف ،اختصػػاص
ي
ت خة بميػػع السػػلطابػػني اسػػتوثار الش ػػحيػػث تي  ،اضتػػقخة ك فػػردة دتثػػل العبلقػػة بػػني الش ػػهػػذه اظت

طبيعػة ىػػذا  بػني أف  يي ظهػر فيمػا يقصػػد لػو عنػد كصػفو االختصػػاص بأنػو مي ك  مبوجػ  ىػػذا اضتػق. الثابتػة لػو مػرعان 

                                                           

 (.134\4، )دار الكتاب اإلسبلمي، فَّاألسرارَّشرحَّأصوؿَّالبزدويشَّْكَّ، عبد العزيز ب  أزتد ب  ػتمدعبد العزيز البخارم،  (1)
 (.89، ص: )الت عريفاتاصترجاٍل،  (2)
ككاف م  اظتمك   .(301\8ىػ ، ) 1420 ،1، دار الكت  العلمية، بريكت، ط: البنايةَّشرحَّالهداية، مود ب  أزتد ب  موسى، ػتبدر الد ي  العيين( 3)

مبا يستحق، كما يستحق متوقػف علػى معرفػة ؼ اضتق ر  عاـ، ٍب عي  بعني االعتبارإل ألنو ابتيًدئ بلف  ؤخذ م يأٍف يكوف ىذا تعريفان صحيحان للحق  قدنتان كلك  
 (.184، ص: )ومدىَّسلطافَّالد ولةَّالحقَُّّينظر: الد ريين،  عتد هبذا التعريف.ىذا دكر فبل يصء، فلم يي اضتق ك 

ػػ(. نقػػل ىػػذا التعريػػف مػػ  كتػػ3)ص: ، ن ريػػةَّالحػػقَّبػػينَّالشػػريعةَّوَّالقػػانوف( العبػػادم، عبػػد السػػبلـ العبػػادم، 4) افعي )طريقػػة اب  القاضػػي اظتػػركزم الش 
 زاؿ ؼتطوطان ُب دار الكت  اظتصرية.ية(، كىذا الكتاب ال ة كاضتنفي  افعي  اطتبلؼ بني الش  
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رع هبػا صػاح  اضتػق، دكف غػريه ُب األمػياء الػيت ميػ االختصاص تقـو على كجود آثػار، كذتػار، كنتػائج متػتة  

 رع.ش  ، ك قولو مرعان دلت أيضان على أف ىذه اضتقوؽ مستمدة م  ال(1)اضتق فيها

كمػامل، كمنهػا  يداكح بني عدد مػ  اإلطبلقػات منهػا مػا ىػو عػاـ كاف استعماؿ الفقهاء لكلمة اضتق  ك 

 :(2)ايلما ىو خاص، على النحو الت  

عاـ كمامل لكل ما يثبػت للشػخة، كيقصػد هبػذا الشػموؿ  على كل ما ىو : إطبلؽ كلمة اضتق  أولًَّ

 ، كالػػد ي ،، كاظتنػػافعكاظتلػػك نفسػػو، مثػػل: األعيػػاف اظتملوكػػة، كغػػري اظتالي ػػة ، للحقػػوؽ اظتالي ػػةاسػػتيعاب كلمػػة اضتػػق  

 كحق اظتلك كحق الوالية كحق الش فعة كاطتيارات. كحق االنتفاع 

 : إطبلؽ كلمة اضتق ُب مقابل:ثانياًَّ

 مرافق العقار، مثل: حق الشرب، كحق اظتركر، كحق اظتسيل. .1

 اضتقوؽ اجملر دة، مثل: حق اظتلك، كاالنتفاع، كحق الش فعة، كحق  اضتضانة، كحق  الوالية. .2

 ، مثل: حق اظتشدم ُب استبلـ اظتبيع.لتزاماتإد م  ما ينشأ ع  العقد، أم ما يتبع العق .3

 اضت  كالن صي ، مثل: ىذا حق  فبلف، أك ىذه العني حق  فبلف.  .4

ظتعرفػػة  اجتهػػد العلمػػاء ُب حتديػػد مصػػطلء اضتػػق   اظتعاصػػري : الفقهػػاء ُب اصػػطبلح اضتػػق   تعريػػفي : ثانيػػاًَّ

 منها: ،فعرفوه بعدة تعريفات سابقان حدكده، كأركانوإل إلخراجو م  اإلطبلؽ الذم استيعمل فيو 

 .(4)أضفى عليو زتايتوك  ،، أك ما ثبت بإقرار الشارع(3)مصلحة مستحقة مرعان ىو : اضتق   .1

                                                           

 (.3)ص: ( اظتصدر السابق، 1)
ةَّفػيَّالشػريعةَّالملكي ػي اطتفيػف، اطتفيف، عل. (56):، صمةوالذ ََّّالحقَُّّاطتفيف،  (.185، ص: )فيَّتقييدهَّومدىَّسلطافَّالد ولةَّالحقَُّّالد ريين،  (2)

وسػائلَّاإلثبػاتَّفػيَّحيلػي، ػتمػد مصػطفى، الز   .(55، ص: )أثػرَّالمػوتَّفػيَّحقػوؽَّالش ػخصَّوالتزاماتػوطػو،  (.6)ص: ، دار الفكر العريب، اإلسومية
 (.74\1ىػ، )1402 ،1 ، مكتبة دار البياف، دمشق، ط:ةاألحواؿَّالشخصي َّةَّوَّةَّفيَّالمعاموتَّالمدني َّإلسومي َّالشريعةَّا

 (.56)ص: ، مةوالذ ََّّالحقَُّّ( اطتفيف، 3)
 (.9)ص: ، ةالملكي َّ( اطتفيف، 4)
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حتقيقػان ظتصػلحة  إلرع سلطة علػى مػيء، أك اقتضػاء أداء مػ  آخػربو الش   ر  قً اختصاص يي ىو : اضتق   .2

 .(1)معينة

 .(2)أك تكليفان  ،رع سلطةن بو الش   ري قرً اختصاص يي  ىواضتق:  .3

 نءه اضتقػوؽ ُب اإلسػبلـ ًمػ أف  ك  ،شػأ فكػرة اضتػقنٍ ىػو مى  رعالش َّ ، يتبػني أف  ابقة للحق  عريفات الس  كبعد الت  

فمػا يعتػربه  ،رع ىػو أسػاس االعتبػارالش ػ ف  إ ، إذٍ ةتستند إىل اظتصادر الػيت تسػتنبط منهػا األحكػاـ الشػرعي   ،ةإعتي  

ابقة رتيعهػػا، عريفػػات الس ػػكىػػذا البنػػد يتػػوفر ُب الت  . ان فػػبل اعتبػار لػػويعتػػربه حق ػػ مػػا الك  ،الشػرع حقػػان فهػػو كػػذلك

ػػييظػػ  كقػػد   ،اختصػػاصو بأن ػػ البػػاقيك  ،ةسػػتحق  و مصػػلحة مي ن ػػإفػػاألكؿ قػػاؿ  اضتػػقٌ  ةىي ػػما افدقػػوا ُب تعريػػفم أهن 

ة بصػػاحبها حػػ  تسػػمى اضتقػػوؽ كتػػ  أف تكػػوف ؼتتص ػػذلػػكإل ألف  ختصػػاص ك عريػػف باالالت   ذم أميػػل إليػػوكالػػ

ال معػى  إذٍ  حقػان لػو، أم ال بػد ُب اضتػق مػ  حتقػق االختصػاص، كلػيس مػ  الػبلـز أف يدتػ  علػى ىػذا اضتػق،

، فػإذا  م يكػ  اضتػق ؼتتصػان بأحػد فيكػوف رخصػة (3)ؽتنوعة عػ  غػريهتصور فيو ميزة ؽتنوحة ك عندما يي  إال   للحق  

 .اب كغريهة صتميع الناس كإباحة االصطياد كاالحتطعام

فرداتػػو كىػػي بأحػػد مي  ؼ اضتػػق  ر  فيػػو دكر حيػػث عيػػ ىػػو تعريػػفه  ةسػػتحق َّمََُّّمصػػلحةو بأن ػػ تعريػػف اضتػػق   أمػػا

ُب معػػرض  قػػاؿو كلكن ػػىػػذا ال يصػػء، كقولػػو مصػػلحة  م نتيػػز اضتػػق عػػ  غػػريه كمػػا االختصػػاص، ك  ة،سػػتحق  مي 

ني علػػى كػػل مصػػلحة عتػػا اختصػػاص طلػػق ُب اصػػطبلح الشػػرعيقػػد علمػػت أنػػو يي  : "عريػػف اظتػػذكوركصػػولو للت  

 ة  ق متػتى حً ة ظتسػتى سػتحق  بصاح  معني. ك إف موت قلت: منفعة ، أك فائدة سواء أكانت مادية، أـ أدبية مي 

                                                           

 (.184)ص: ، ولةَّفيَّتقييدهومدىَّسلطافَّالد ََّّالحقَُّّريين، ( الد  1)
 (.19)ص: ، ةَّاللتزاـن ري َّرقا، ( الز  2)
 (.20)ص: ، ةَّاللتزاـن ري َّرقا، ( الز  3)
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ػ(1)قرران مرعان..."يكوف مي  ىذا االختصاص كت  أفٍ  أف  هبا دكف غريه، ك  الػد ريين يد ،  كمػ  ىػذا يتضػء أف الش 

 حيث يعترب االختصاص م  أىم ؽتيزات تعريف اضتق. باقي الفقهاء ُب اظتفهـويتفق ك 

، فالسػػلطة نوعػػاف: ان ، أك تكليفػػا سػػلطةن يتضػػم  إم ػػ اضتػػق   إل ألف  أوَّتكليفػػاًَّ ،سػػلطةرقػػا الز  الش ػػيد كقػػوؿ 

فهػي سػلطة لئلنسػاف  ،ةاظتلكي ػ كحػق    ،سلطة على مػيء معػنيللصغري، ك  اضتضانةً  كحق    ،سلطة على مخة

ا إم ػكقيػاـ األجػري بعملػو، ك   ،ةمخصػي   ا عهػدةه إم ػ علػى اإلنسػاف، التكليػف فهػو عهػدةه  يء. أمػاعلػى ذات الش ػ

 .  (2)ي كوفاء الد    ،ةمالي   عهدةه 

ا ىو مقيػد مبػا د األفراد ُب استعماؿ حقوقهم، فليس اضتق مطلقان كإفت  اإلسبلـ قي   أف   إىل نج  اإلمارةك 

علػػى النػػاس بػػاحداـ  ان عامػػ ان ريعة يسػػتلـز كاجبػػني: كاجبػػُب الش ػػ يفيػػد اجملتمػػع كنتنػػع الضػػرر عػػ  اآلخػػري . كاضتػػق  

ػػػ حػػػق   علػػػى صػػػاح  اضتػػػق بػػػأف يسػػػتعمل حقػػػو  يػػػث ال يضػػػر  ان خاصػػػ ان كاجبػػػخة كعػػػدـ التعػػػرض لػػػو، ك الش 

 .(3)باآلخري 

طػػرؽ ألكثػػر مػػ  ىػػذا القػػدر ُب ىػػذا اصتػػزء مػػ  ىػػذه ين الت  سػػعي ال يى ، ك  ه متشػػع  ، ك عميػػقه  موضػػوع اضتػػق  ك 

مػػػ   موضػػػوع البحػػػث، فالػػػد يوف ىػػػي حػػػق  إىل الغػػػرض ىػػػو التسلسػػػل بشػػػكل منطقػػػي للوصػػػوؿ  سػػػةإل ألف  الدرا

، كأم ا اظتطلػ  الت ػايل بيػافه لطبيعػة حقػوؽ ىية اضتقوؽ جزء م  بياف أحكامهاكة، فبياف ماقة بالد  اضتقوؽ اظتتعل  

 غرماًء الد كة، كمدل تعل ق حقوقهم هبا.

 ، كفيو: ديوهنم هباف الفقهي لتعل ق يالت كيك عل ق حقوؽ الغرماء بالد كة، مدل ت: المطلبَّالث اني

 مدل تعل ق حقوؽ الغرماء بالد كة:: الفرعَّاألوؿ

                                                           

 (.57): ص، مةوالذ ََّّالحقَُّّاطتفيف،  (1)
 (.21-20)ص: ، ةَّاللتزاـن ري َّرقا، الز   (2)
 (.2840\4، )الفقوَّاإلسوميَّوأدلتوحيلي، الز   (3)
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الش ػػخة  -(1)ران قػػد  يكػػوف تعل قىهػػا ُب الػػذ مم مي  يػػث - ةم ػػاألصػػل أف  الػػد يوف ال تتعلػػق بشػػيء سػػول ذً 

علػػػى  يػػػرًدي  اءه نىػػػو اسػػػتث ،اؿاألمو بػػػ ابيػػػد أف  تعٌلقهػػػ ،(2)تزامػػػان ُب ذمتػػػوالػػػذم تصػػػرؼ الت صػػػرفات الػػػيت أنشػػػأت ال

كمػا سػيأٌب بيػاف عتػذه اظتسػألة مػ  خػبلؿ: ، منهػا تعل ػق حقػوؽ الغرمػاء بالد كػة (3)األصل ُب عػدد مػ  اضتػاالت

ا أصػل التعل ػق، ٍب توضػيء اال إلمة، كأقواؿ الفقهاء ُب انتهاء الذم ةبياف تعريف الذ   ل تعل ػق سػتثناء ببيػاف ػتػألهن 

 ، على النحو الت ايل:حقوًؽ الغرماء

 : تعريف الذ مة لغة، كاصطبلحان:اظتسألة األكىل

 :(4)عتا عدد م  اظتعاٍل، منها، ك -ذىمىمى -للفعل  اسمالذ مة تعريف الذ مة لغة: : أولًَّ

يػىٍرقػيبيػوفى ُب ميػٍؤًم و ًإالو كىالى ًذم ػةن الى ، كقولػو تعػاىل: (5)ـالػذ   يوجػ ي  العهػد نقا ألف   إلالعهد الذ مة: .1

 .(7)العهدبمة كالذ   ،القرابةب :: اإلؿتفسريه ع  اب  عباسكقد نيقل ،  (6) كىأيكلىرًوكى ىيمي اٍلميٍعتىديكفى  ۙ  

                                                           

ػػبلـ، عػػزٌ ال (1) ػػ بػػ  عبػػد الس   ،مكتبػػة الكليػػات األزىريػػة، : طػػو عبػػد الػػرؤكؼ سػػعد، حتقيػػققواعػػدَّاألحكػػاـَّفػػيَّمصػػالحَّاألنػػاـ، بلـعبػػد العزيػػز بػػ  عبػػد الس 
 (.114\2، )ىػ 1414بوطة منقحة، ط: جديدة مض، القاىرة

 ،مكتبػة الرمػد، : صػا  بػ  ناصػر اطتػزَل، حتقيػقةَّنافعػةبػذَّمذىبي ػةَّذائعػة،َّونَُّ ػرَّفػيَّمسػائلَّخوفي ػتقػويمَّالن َّػتمد ب  علي بػ  مػعي ، ، اب  الد ى اف (2)
 (.106\21) الكويت، ،ةالموسوعةَّالفقهي َّكزارة األكقاؼ كالشووف اإلسبلمية،  (.340\2، )ىػ1422، 1:، طالسعودية

 ىذه اضتاالت ىي:  (3)
الي ة العني اظترىونة لػيس الد يوف اليت تتعلق باألعياف اظتالي ة تأكيدان ضتق الدائ  كتوثيقان لو، مثل: الد ي  الذم استوثق لو صاحبو برى ، فإن و يتعلق مب .1

 ، كيقدـ حق اظترهت  باستيفاء دينو منها على باقي الغرماء.بالذ مة، كىذا يستدعي إذٍف اظترهت  إذا أراد صاحبها الت صرؼ هبا
عػدـ الت صػرؼ  الد ي  الذم حي،ر على اظتدي  بسببو، فإن و يتعلق مبالي ة األعياف اظتملوكة للمػدي  بػذكاهتا لػيس بالذ مػة، كىػذا يسػتدعي مػ  اظتػدي  .2

 ُب ىذه األعياف تصرفان يينًقة م  قيمتها.
ثػة، ُب مػػرض اظتػوت ييصػبء تعل ػػق ديػ  اظتػػريا ُب ماليٌػة األعيػػاف بعػدما كػاف تعل قػػو ُب ذمػًة مخصػػو الصػحيء، كيسػػتدعي ديػ  الغرمػاء، كحػػق الور  .3

 (.107-106\21، )ةالموسوعةَّالفقهي َّذلك أيضان تقييد تصرفاتو مبا ال يضر  قوؽ الغرماء. ينظر: صتنة، 
القػاموسَّ، ػتمػد بػ  يعقػوب الفريكزآبػادل الفريكزآبػادل، (.210\1، )مصػباحَّالمنيػرالالفيػومي، (. 221\12، )لسػافَّالعػربينظر: اب  منظػور،  (4)

ص:  ىػػػػػ،1426، 8، حتقيػػػػق: مكتػػػػ  حتقيػػػػق الػػػػداث ُب مؤسسػػػػة الرسػػػػالة، بإمػػػػراؼ: ػتمػػػػد نعػػػػيم العرقسيوسػػػػي، مؤسسػػػػة الرسػػػػالة، بػػػػريكت، ط: المحػػػػيا
(1110.) 
 (.107، ص: )الت عريفاتاصترجاٍل،  (5)
 (.10)آلية: سورة التوبة، ا (6)
، ىػػػ1419، 1: ، طدار الكتػػ  العلميػػة، بػػريكت، : ػتمػػد حسػػني تػػس الػػدي ، حتقيػػقتفسػػيرَّالقػػرآفَّالع ػػيم، إشتاعيػػل بػػ  عمػػر بػػ  كثػػريابػػ  كثػػري،  (7)
(4\101.) 
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أم ضػماٍل كعهػدم  (1)كقػوؿ علػي رضػي ات عنػو: "ذمػيت رىينػة، كأنػا بػو زعػيم"،  الكفالػة الذ مة: .2

 .(2)رى  الوفاء بو

مػػػػة: .3 ةَّوذم ػػػػ عػػػػ  النػػػػل صػػػػلى ات عليػػػػو كسػػػػلم:"...، علػػػػي رضػػػػي ات عنػػػػوكقػػػػوؿ   ،األمػػػػاف الذ 

مػة ىنػا األمػاف، كمعنػاه أف أمػاف اظتسػلمني للكػافر اظتراد بالذ  ك  ،(3)"،...المسلمينَّواحدة،َّيسعىَّبهاَّأدناىم

ػ ،و أحد اظتسلمنيصحيء، فإذا أمن   م ىػذا اظتسػلم أك ظيػف اظتسػلم، عى داـ ُب أمػا عػرض لػو، مػاـ علػى غػريه الت  ري حى

 .(4) كاظترأة ،ال، ح  العبد

 .(5)فيقاؿ: للرفيق على الرفيق ذماـ، أم حق ،اضتق الذ مة: .4

قػدنتان، كُب  كاألصػوليني الذ مػة ُب اصػطبلح الفقهػاء سيتم بيػاف تعريػف : تعريف الذ مة اصطبلحان:ثانياًَّ

 على النحو التايل:اصطبلح الفقهاء اظتعاصري  

مػػػة قػػػدنتان عنػػػد تعريػػػف الذ مػػػة ُب اصػػػطبلح الفقهػػػاء قػػػدنتان: ًل:َّأوَّ ىنػػػاؾ انجاىػػػات كثػػػرية ُب تعريػػػف الذ 

مػػػة ،، كاألصػػػولينيالفقهػػػاء تػػػتلخ ة ُب كىػػػذه االنجاىػػػات  نظػػػران الخػػػتبلفهم ُب فكػػػرة تقريػػػر، كاعتبػػػار قيػػػاـ الذ 

 :  (6)اآلٌب

                                                           

دار الكتػػ  ، الشػػاُب ػتمػػدق: عبػػد السػػبلـ عبػػد يػػقحت ،المحػػررَّالػػوجيزَّفػػيَّتفسػػيرَّالكتػػابَّالعزيػػز ،عبػػد اضتػػق بػػ  غالػػ  بػػ  عبػػد الػػرزت  ،ةبػػ  عطي ػػا (1)
حتقيػػق: طػػاىر أزتػػد  ،النهايػػةَّفػػيَّغريػػبَّالحػػديثَّواألثػػر،َّالمبػػارؾَّبػػنَّمحمػػدَّبػػنَّمحمػػد ،ابػػ  األثػري(. 527\4، )ق1422 ،1 ، ط:بػػريكت ،العلميػة
بػينَّالفقػوَّاإلسػوميَّوالقػانوفَّن ريػةَّالذ مػةَّ(. اطتػويل، أزتػد ػتمػود اطتػويل، 169\2، )ىػػ1399بريكت،  ،اظتكتبة العلمية، ػتمود ػتمد الطناحيك  الزاكل

 (.38ق، ص: )1423، 1، دار السبلـ، القاىرة، ط: الوضعي
 اظتصادر السابقة. (2)
فضػل اظتدينػة، كدعػاء النػل صػلى ات ، بػاب صحيحَّمسػلم(. مسػلم، 154\8، )إٍب م  تربأ م  مواليو، باب صحيحَّالبخاريمتفق عليو، البخارم،  (3)

 (.39، ص:)ن ريةَّالذ مةاطتويل،  (.994\2، )ف حترنتها، كحترَل صيدىا كم،رىا، كبياف حدكد حرمهاعليو كسلم فيها الربكة، كبيا
 (.451\5، )ق1423 ،1 ، ط:دار الشركؽ، فتحَّالمنعمَّشرحَّصحيحَّمسلم، موسى ماىني المنيالمني،  (4)
 (.222\12، )لسافَّالعرباب  منظور،  (5)
، ص: أثػػرَّالمػػوتَّفػػيَّحقػػوؽَّالش ػػخص، طػػو (.201-193)ص: ، ةَّاللتػػزاـن ري ػػرقػػا، الز   (.113-108)ص: ، مػػةوالذ ََّّالحػػقَُّّاطتفيػػف، ينظػػر:  (6)
، رسػالة ماجسػتري، جامعػة الذ مةَّالمالي ةَّللمػرأةَّفػيَّالفقػوَّاإلسػومي(. نعريات، أنت  أزتد ػتمد نعريات، 46-45، ص:)ن ريةَّالذ مةاطتويل،  (.1-11)

ائنينَّفيَّالت ركةَّفيَّضوءَّالش ريعةَّاإلسومي َّ(. الصغري، عبد العزيز ػتمد الصػغري، 37-31، ص: )ـ2009الن ،اح الوطني ة، فلسطني،  ، اظتركػز ةحقوؽَّالد 
  (.19-13ـ، ص: )2016، 1القانوٍل، القاىرة، ط: 
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، أم مػادمه  لػيس عتػا كجػوده  اعتبػارم   قػديرم  يػرل أف  الذ مػة كصػف ت (1)رتهور الفقهػاء :األوؿَّتجاهلا

ا: "اعتبارم   كعاءه  يى ، ككػاف مػ  تعريفػات (2)"عتػا كال صػفةن  ى  كلػيس ذاتػان أمر تقػديرم يفرضػو الػذ  ، فيقاؿ إهن 

 الفقهاء الت ايل: 

 .(3)كاالستي،اب، خة بو أىبل لئلكتابيصري الش   كصفه ذى  اضتنفي ة إىل أف  الذ مة ىي:  .1

 .(4)كاللزـك ،ُب اظتكلف قابل لبللتزاـ مرعي مقدره معى ظتالكي ة إىل أف  الذ مة ىي: ذى  ا .2

 .(5)كلبللتزاـ ،باإلنساف صا  لئللزاـ قائمه  كصفه ذى  الش افعي ة إىل أف  الذ مة ىي:  .3

 .(6)كااللتزاـ ،لئللزاـ أىبلن  بو اظتكلفي  يصريي  كصفه ذى  اضتنابلة إىل أف  الذ مة ىي:  .4

ػػٍورًد  الت عريفػػات الس ػػابقةك 
ى
ػػٍوف الت عريػػف مػػ   ،حيػػث حػػذا الفقهػػاء حػػٍذكى بعضػػهمنفسػػو تصػػ  ُب اظت فتىكى

مػػػة مػػػي ُب الش ػػػخة، أم ػػػا الث ػػػاٍل: القابلي ػػػة،  يػػػث  ان افداضػػػي ان أك كصػػػف أك معػػػى وان عنصػػػري : األكؿ: اعتبػػػار الذ 

، كىػػػذه القابلي ػػػة أك ف لػػػو حقػػػوؽ، كعليػػػو كاجبػػػاتيصػػػري اإلنسػػػاف بػػػو قػػػاببلن، أك صػػػاضتان، أك أىػػػبلن، ألٍف تكػػػو 

 عند الفقهاء. الوجوب أىلي ةىي ذاهتا  ،الصبلحي ة

ورد ُب كتػػػاب فػػػ ،الث ػػػاٍل: أىليػػػة األداء، ك أىليػػػة الوجػػػوب :تنقسػػػم إىل قسػػػمني: األكؿ فأىلي ػػػة اإلنسػػػاف

ة كىػي ضػرباف: أىلي ػ ،اهبولػو إي ػكقى  ،منػوكطلبػو  ،صبلحيتو لصػدكره ،يءة اإلنساف للش  أىلي  : "أف   تيسري الت حرير

   .(7)"و مرعان فعلي  كونو معتربان   ،ة األداءكأىلي   ،كعليو ،الوجوب للحقوؽ اظتشركعة لو

                                                           

كشػػػفَّ".عبػػػد العزيػػز البخػػػارم، الفقهاءبإرتػػاع  ،كعليػػػو ،أم للوجػػوب لػػػو ،للوجػػػوب مػػػة لئلنسػػافقيػػاـ الذ  "نقػػل عبػػػد العزيػػز البخػػػارم اإلرتػػاع، فقػػػاؿ:  (1)
 (.238\4، )األسرار

 .(534\4) ،مواىبَّالجليل، اباضتط   (2)
 (.238\4، )كشفَّاألسرارعبد العزيز البخارم،  (3)
 (.231\3، )الفروؽالقراُب،  (4)
يػٍرىًمٌي،  (5) َرِميَّالبه،ى  (.604\2، )حاشيةَّالُبَجيػْ
 (.289\3)، دار الكت  العلمية، اؼَّالقناعَّعنَّمتنَّاإلقناعكش َََّّّ، منصور ب  يونس ب  صبلح الدي ،البهوٌب (6)
 (.249\2، دار مصطفى البايب اضٍتلىًل، مصر، )تيسيرَّالت حريرأمري بادماه، ػتمد أمني ب  ػتمود، ( 7)
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مػػة  اتفػػاؽي ني  بػىػػكؽتػػا سػػبق تػى  و إليػػو مػػا تنب ػػ ، كىػػذا(1)اظتػػذكوري  الوجػػوب عنػػد الفقهػػاء كأىلي ػػةً  ،تعريػػف الذ 

علػػى قيػػاـ  ة الوجػػوب فبنػػاءن ا أىلي ػػأم ػػ: "(2)كمدى زٍ معل قػػان علػػى أصػػوؿ البػىػػك  نافيػػان  صػػاح ي كشػػًف األسػػرار، فقػػاؿ

كعتػػذا يضػػاؼ  ،مػػة ىػػي ػتػػل الوجػػوبالذ   ألف   إلة صػػاضتةبعػػد كجػػود ذم ػػ ة إال  أم ال تثبػػت ىػػذه األىلي ػػ ،مػػةالذ  

يت ليسػػػت عتػػػا اإلنسػػػاف بػػػالوجوب دكف سػػػائر اضتيوانػػػات الػػػ كعتػػػذا اخػػػتة  ، إليهػػػا كال يضػػػاؼ إىل غريىػػػا  ػػػاؿ

 .(3)"ذمة

، كرقبػػةه عتػػا عهػػد،  (4)بعػػا الفقهػػاءيػػرل : انيالتجػػاهَّالث ػػ مػػة كجػػودان ماديػػان حقيقػػان، فهػػي نفػػسه أف  للذ 

ػػ ،العهػػد ،مػػةالذ  فقيػػل: " مػػ  تسػػمية احملػػل باسػػم اضتػػاؿ، ، كىػػذا (5)"ة كعهػػدعتػػا ذم ػػ كرقبػػةه  ،نفػػسه  :بػػو ا يػػرادي كإفت 

ػبلن لػذلك العهػد،  الى نفسو باعتبار كوهنػكمعى كج  ُب ذمتو كذا، أم كج  ع الغايػة مػ  ىػذا القػوؿ أم ػا ػتًى

مػػة أمػػران ماديػػان ذا كجػػود مػػادم لكػػ  ، ك (6)ىػػو عػػدـ بنػػاء األحكػػاـ الش ػػرعية علػػى مػػيء افداضػػي، ف،علػػوا الذ 

تعل قػان اعتباريػان أم لػيس ، فتعل ق الد ي  مثبلن ُب نفس اإلنسػاف لػيس إال  اعتبارم اظتعركؼ أف  التعل ق أصلو تعل قه 

                                                           

مػػة كبػػاقي الفقهػػاء، فقػػد امػػدط البلػػوغ، كالر مػػد، كغػػريه (1) ، كىػػذه مػػ  مػػركط أىلي ػػة األداء الػػيت تيشػػدط كىػػذا خبػػبلؼ مػػا ذىػػ  إليػػو القػػراُب بعػػد تعريػػف الذ 
ا اظت ، كىذا اظتعى جعلو مرعي مقدر ُب اظتكلف قابل لبللتزاـ كالل  عى لصحة الت صرفات كنفاذىا، كىذا أبعد ما يكوف ع  معى الذ مة، فقاؿ: "...الذ مة أهن  زـك

رع عليها تقدير معػى فيػو   الش  ركط رت  فم  اجتمعت لو ىذه الش   ...مد فم  بلغ سفيها ال ذمة لو،كمنها الر   ،البلوغ :ة منهاعلى أمياء خاص   ان بى رع مسب  الش  
أثرَّالموتَّفيَّ، طو (.198)ص: ، ةَّاللتزاـن ري َّرقا، الز   (.109)ص: ، مةوالذ ََّّالحقَُّّاطتفيف، (. كينظر: 231\3، )الفروؽ، القراُب، "...يقبل إلزامو

 (. 32، ص: )الذ مةَّالمالي ةَّللمرأةعريات، ن (.7، ص: )حقوؽَّالش خص
، كىػو فقيػو أصػويل، مػ  كمدى زٍ علػي بػ  ػتمػد بػ  اضتسػني بػ  عبػد الكػرَل بػ  موسػى بػ  عيسػى بػ  غتاىػد، أبػو اضتسػ ، فخػر اإلسػبلـ البػىػالبػىػٍزدىكم: ىػو  (2)

ق، لػػو كتػاب اظتبسػػوط، كمػرح اصتػػامع الكبػري، كمػػرح اصتػػامع 482ق، كتػػوُب عػاـ 400سػك اف شترقنػػد، نسػبتو إىل "بػػزدة" كىػي قلعػػة بقػرب نسػػف، كلػد عػػاـ 
ق: ػتمػد خػري رمضػاف يػق، حتراجمتػاجَّالت ػ ،غػا السػودكٍلليوبى قاسػم بػ  قيطٍ ، غػاليوبى قيطٍ الصغري، ككتابو ُب أصوؿ الفقو كنز الوصوؿ إىل معرفة األصوؿ. ينظر: اب  

 (.328\4، )األعوـ الزركلي، (.205، ص: )ىػ 1413، 1: ، طدمشق ،دار القلم، يوسف
 (.237\4)، كشفَّاألسرارعبد العزيز البخارم،  (3)
اظتعػػركؼ بأصػػوؿ البػػزدكم، اظتوجػػود ُب أعلػػى صػػفحات كتػػاب عبػػد العزيػػز  كنػػزَّالوصػػوؿَّإلػػىَّمعرفػػةَّاألصػػوؿفخػػر اإلسػػبلـ البػػزدكم، علػػي بػػ  ػتمػػد،  (4)

 (.239\4)، كشفَّاألسرارالبخارم، 
 اظتصدر السابق. (5)
 (.49-48، ص:)ن ريةَّالذ مةاطتويل،  (.10، ص: )موتَّفيَّحقوؽَّالش خصأثرَّال، طو (6)
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، فبػذلك (1)فهم بذلك حىوىل وا التعل ق االعتبارم م  افداض احملل كىو الذ مة إىل افداض التعل ػق نفسػو حقيقيان،

  م يستطيعوا اطتركج م  فكرة التقدير االعتبارم.

عمػػل أك   عليػػوينال ينبػػ منظػػر  أمػػر الػػذي  ال يعتربكهنػػا سػػول ،: الر افضػػوف لفكػػرة الذ مػةالتجػػاهَّالث الػػث

عدـ خركجها ع  أصػل معناىػا اللغػوم، فيقولػوف يكفػي ُب ثبػوت الواجبػات علػى اإلنسػاف حاجة، كيقولوف ب

ل يقبل اضتقوؽ كالواجبػات ، كنتكػ  القػوؿ قػد يكػوف ىػذا أف  الشارع كلفو هبا كأمره بأدائها كليس كراء ىذا ػتًى

طاب الت شػريعي، كلكػ  تصػور التصػر ؼ ُب ىػذه اضتقػوؽ كالواجبػات ذلك للخ النجاه فيو كجهة نظر كأف  مىرد  ا

 .(2)ال يكتمل إال  بافداض كجود ىذه الذ مة

مػػة أك حددتػػو أك نفتػػو، فػػإف  االنجػػاه األكؿ القائػػل بتقػػدير كبعػػد معرفػػة االنجاىػػات الػػيت قػػد   رت قيػػاـ الذ 

 :   (3)الذ مة ىو االنجاه اظتعترب ظتا يلي

 

 .(4)لفقهاء على قياـ الذ مة لئلنسافنيًقل إرتاع ا .1

ىػػػو مبػػػدأه لػػػو مػػػواىد ُب الفقػػػو  ،كإعطػػػاء اظتوجػػػود حكػػػم اظتعػػػدـك ،إعطػػػاء اظتعػػػدـك حكػػػم اظتوجػػػود .2

مػة مػػ  أمثلػػة إعطػػاء  ،كلػػو ضػػركراتو اإلسػبلمي كيسػمى ىػػذا اظتبػػدأ بالت قػػدير علػى خػػبلؼ الت حقيػػق، ككانػػت الذ 

بللتػػزاـ كاإللػػزاـ ل يصػػلءي  ،اإلنسػػافً  أمػػرً  مم كىػػي تقػػديري اٍل عشػػر: الػػذ  اظتثػػاؿ الث ػػ" فقيػػل: اظتعػػدـك حكػػم اظتوجػػود،

 .(5)"لو قو قي م  غري حتى 

                                                           

 .(48، ص:)ن ريةَّالذ مةاطتويل،  (1)
 (.52-51، 48. كاظتصدر السابق، ص: )(113-112)ص: ، مةوالذ ََّّالحقَُّّاطتفيف،  (2)
 .(52-47، ص:)ن ريةَّالذ مةاطتويل،  (3)
 .(238\4، )كشفَّاألسرارعبد العزيز البخارم،  (4)
 (.114-112\2، )قواعدَّاألحكاـ ب  عبد الس بلـ، عزٌ ال (5)



 

29 
 

مػػةتعريػػف الذ مػػة ُب اصػػطبلح الفقهػػاء اظتعاصػػري :  ثانيػػاً:َّ علػػى ، كػػاف اخػػتبلؼ الفقهػػاء ُب تعريػػف الذ 

   كاآلٌب:،  انجاىات ةثبلث

 فرضػي   "أمػره الش يد ػتمد أبو زىرة، فقاؿ ىي: منهم ،ذى  رتهور الفقهاءف مبو : القائلاألوؿالتجاهَّ

بلن لبللتزاـ كلئللزاـ، أم ليكوف لتعل ق اضتقوؽ كالواجبات بالش خة..."اعتبارم   ، ييفرض ليكوف ػتًى
(1). 

ف  إ ،مػ  اظتالكي ػة (3)ابػ  الش ػاط، ك (2)افعي ةاظتظفر السمعاٍل م  الش أيب ف بقوؿو القائل: التجاهَّالث اني

مػػػة عبػػػارة عػػػ  ػتػػػل الوجػػػوب الذ  ف : "إك  ،(4)"للػػػزـك اضتقػػػوؽ دكف التزامهػػػا بػػػوؿ اإلنسػػػاف مػػػرعان قى " ىػػػي: مػػػةالذ  

حيػػث إف   ،(5)"ر كلػػو فضػػوؿ مػػ  الكػػبلـدٍ كؽتػػا كراء ىػػذا القىػػ ، بػػأكثر مػػ  ىػػذاعػػرب  يي  كال نتكػػ  أفٍ ...، فحسػ 

 ،الش يد مصػطفى الزرقػا بو كاأخذ  اء الذيم  الفقهك  ىذا الت عريف أضيق م  تعريف رتهور الفقهاء الس ابق،

مػػة ىػي: ػتػػل اعتبػػارم ُب الش ػخة تشػػغلو اضتقػػوؽ الػيت تتحقػػق عليػػو"  مػػدكور ػتمػػد ش ػيد، كال(6)فقػاؿ إف  الذ 

أىلي ػػة الوجػػوب عتػػا عنصػػراف: األكؿ عنصػػر اإللػػزاـ كىػػو يؤىػػل الش ػػخة ألٍف تثبػػت لػػو اضتقػػوؽ فقػػاؿ: " ،أيضػػان 

   .(7)"، كالعنصر الث اٍل االلتزاـ...، كىذا العنصر األخري يستتبع كجود الذ مةدكف أٍف تثبت عليو...

                                                           

 (.16، ص: )أحكاـَّالتركاتأبو زىرة،  (1)
ظفر السمعاٍل (2)

ي
، ميفس ر م  علمػاء اضتػديث ، كىوافعي، ٍب الش  منصور ب  ػتمد ب  عبد اصتبار ب  أزتد التميمي، السمعاٍل، اظتركزم، اضتنفيٌ  ىو :أبو اظت

 ينظػػر:منهػػا االصػػطبلـ، كالربىػػاف، كاألمػػايل، كالقواطػػع، كاالنتصػػار بػػاألثر، كغريىػػا.  ، لػػو كتػػ ق 489ق كتػػوُب عػػاـ  426ك، كلػػد عػػاـرٍ مىػػكفاتػػو كمولػػده ُب 
ىػػػ،  1405 ،3 ي  األرنػػاؤكط، مؤسسػػة الرسػػالة، ط:، حتقيػػق: غتموعػػة مػػ  احملققػػني بإمػػراؼ مػػعسػػيرَّأعػػوـَّالنػػبوءىل، ػتمػػد بػػ  أزتػػد بػػ  عثمػػاف، الػػذ  
 (.304\7، )األعوـ(. الزركلي، 114-115\19)
ق، 632اب  الشاط: ىو قاسم ب  عبد ات ب  ػتمد ب  الشاط، كالشاط لق ه صتده عرؼ قاسم بو، كىو فرضي فقيػو، كفاتػو كمولػده بسػبتة، كلػد عػاـ  (3)

ابػػ   ينظػػر: .كحتريػػر اصتػػواب ُب تػػوفري الثػػواب، كغريىػػا ق، لػػو كتػػ  منهػػا إدرار الشػػركؽ علػػى أنػػوار الفػػركؽ، كغنيػػة الػػرائا ُب علػػم الفػػرائا،723كتػػوُب عػػاـ 
دار الػػداث للطبػػع كالنشػػر، ، ػتمػػد األزتػػدم أبػػو النػػور: حتقيػػق، ىبَّفػػيَّمعرفػػةَّأعيػػافَّعلمػػاءَّالمػػذىبذَّالػػديباجَّالُمػػ إبػػراىيم بػػ  علػػي بػػ  ػتمػػد،، فرحػػوف
 (.177-176\5، )األعوـالزركلي، (. 152\2، )القاىرة

 (.230\3)، الفروؽ، اظتوجود ُب كتاب القراُب، إدرارَّالشروؽَّعلىَّأنوارَّالفروؽبد ات، اب  الشاط، قاسم ب  ع (4)
، 1: ، طدار الكت  العلمية، بريكت، ق: ػتمد حس  اشتاعيليق، حتقواطعَّاألدلةَّفيَّاألصوؿ ،أبو اظتظفر السمعاٍل، منصور ب  ػتمد ب  عبد اصتبار (5)

 (.403\2، )ىػ1418
 (.201)ص: ، اللتزاـةَّن ري َّرقا، الز   (6)
ـ، ص: 1996، 2، دار الكتػاب اضتػديث، القػاىرة، ط: المدخلَّللفقوَّاإلسوميَّ)تاريخوَّومصػادرهَّون رياتػوَّالعامػة(مدكور، ػتمد سبلـ  مدكور،  (7)
(446.) 
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مػػة كأىلي ػػة الوجػػوب كاحػػدة كىػػذا االنجػػاه ػػا فػػرؽ  كمػػا ىػػي عنػػد رتهػػور الفقهػػاء   م يعتػػرب الذ  ، همػػابينكإفت 

قػػة فيػػو  هػػو االنجػػاه الػػذم تظهػػرف  ظتصػػطلحاففا ،تن بيػػو صػػاح  كشػػف األسػػرار لػػذلك ككمػػا أسػػلفت فقػػدالد 

و يلػػـز مػػ  كػػوف الش ػػخة أىػػبلن لتحمػػل اضتقػػوؽ أٍف يكػػػوف ُب فإن ػػ ،متبلزمػػاف ُب الوجػػود متغػػايراف ُب اظتفهػػـو

حمل مرعان اعتيربت لو ذم ػة، كلكػ  ستودع عتا كبالعكس، فم  اعتيربت للش خة أىلي ة الت  قر كمي ستى مخصو مي 

 .(1)  الفرؽ ما بني معى القابلية كمعى احمللليست تلك األىلي ة ىي الذ مة نفسها بل بينهما م

مػة أمػر نظػرم ال ينبػين عليػو عمػل، إف و القائل :التجاهَّالث الث  بػك ابػراىيمأزتػد كمػنهم الش ػيد ف  الذ 

(2).   

 ، كػًتل تعل ق الد يوف:: أقواؿ الفقهاء ُب انتهاء الذ مةالمسألةَّالث انية

مػػة عنػػد فقهػػاء اظتػػذاى  بعػػد مػػوت مػػخة صػػاحبهاُب ىػػذه اظتسػػألة سػػيتم بيػػاف مصػػري ال للوصػػوؿ  إلذ 

ػػ ،إىل ػًتػػل كمػػدل تعلػػق حقػػوؽ الغرمػػاء بالد كػػة م  م يتفقػػوا علػػى قػػوؿ كاحػػد ُب تقريػػر مصػػري ككتػػ  العلػػم أهن 

 ككانوا على ثبلثة أقواؿ ُب ىذه اظتسألة: ،الذ مة

كلك  حكموا بضػعفها كخراهبػا، كعػدـ  إىل القوؿ بعدـ تبلمي الذ مة ،(3)ذى  اضتنفي ة :القوؿَّاألوؿ

 ىػػذا التعل ػػق يكػػوف، ك إىل أمػػواؿ تركتػػو اظتيػػتمػػ  ذم ػػة  ، فينتقػػل تعل ػػق ديٍػػ  الغػػرَلقػػدرهتا علػػى تعل ػػق الػػد يوف هبػػا

 ماؿ تركو أك ذمة كفيل بدينو قبل موتو.  اظتيتيػيقىوم ًذم ة ، ك امنه الد ي  ييستوَبح  

، كأم ػا بػاظتوت إىل اضتكػم بانتهػاء الذ مػة كتبلمػيها، (2)كبعػا اضتنابلػة، (1)ةذى  اظتالكي   :القوؿَّالث اني

 .توكر ا ييستوَب منو فتتعلق ديونو بأمواؿ تتسقط إٍف  م يدؾ كفاءن بدينو، فإٍف ترؾ م اظتيتديوف 

                                                           

 (.73، ص: )ن ريةَّالذ مةينظر: اطتويل،  (1)
 (.46، ص:)ن ريةَّالذ مة اطتويل، (.11، ص: )أثرَّالموتَّفيَّحقوؽَّالش خص، طوينظر:  (2)
حبيػػرَّعلػػىَّتحريػػرَّالكمػػاؿَّبػػنَّقريػػرَّوالت َّالت َّ(. ابػػ  أمػػري اضتػػاج، ػتمػػد بػػ  ػتمػػد بػػ  ػتمػػد، 307\4، )كشػػفَّاألسػػرارينظػػر: عبػػد العزيػػز البخػػارم،  (3)

 (.189، 186\2ق، )1403، 2، دار الكت  العلمية، ط: الهماـ
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مػػة ، إىل القػػوؿ ببقػػا(5)كبعػػا اضتنابلػػة ،(4)الش ػػافعي ة، ك (3)قػػوؿُب  اظتالكيػػة ذىػػ : القػػوؿَّالث الػػث ء الذ 

ػ تفظة بقوهتػا فػبل تضػعيف أك ختػرب، كال تنتهػي أك تفػى فتكػوف ػتًى  لتعل ػق ديونًػو هبػاصػحيحان بلن صػاضتان قائمة ػتي

َّقةَّبدينػوَّحتػىَّيقضػىعل َّمََُّّنفسَّالمدمنَّ"، لقولو عليو السبلـ: إىل أٍف تيستوَب رتيع ديونوإٍف كاف ىناؾ ماؿ 

 .(6) "عنو

 ،(7)اختبلؼ الفقهاء ُب تقريػر مصػري الذ مػة كصػبلحيتها لتعلػق الػد يوف  ابقةككما تبني م  األقواؿ الس  

 فيتعل ػق ،بغػا الن ظػر عػ  ػًتػل الت عل ػق أف  ديػ  الغرمػاء ييسػتوَب مػ  أمػواؿ الد كػة عنػد رتيػع الفقهػاء  أيضػان تبني  

دي  ُب االسػتيفاء ُب عػني معينػة فإن ػو كح  عندما يتعل ق حق اظت-اهتا أك أعياهناك حق الغرماء مبالية الد كة ال بذ

ػا يتعلػق بػػاألمواؿ  ،-يسػتوُب مػ  قيمػة ىػذه العػػني كىػذا خبػبلؼ حػق الورثػة ُب الد كػػة فػإف  حقهػم ُب اإلرث إفت 

اظتدككػة كأعياهنػػا، عتػذا يصػػء للورثػة قضػػاء ديػوف الغرمػػاء مػ  أمػػواعتم اطتاصػة كاسػػتخبلص أمػواؿ كأعيػػاف الد كػػة 

كبعينيػػة الد كػػة بالصػػورة،  ،لغرمػػاء تعل ػػق حقهػػم باظتالي ػػة، كعػػرب  الفقهػػاء عػػ  مالي ػػة الد كػػة بػػاظتعىألنفسػػمإل ألف  ا

ػػفقػػالوا: " يسػػتخلة العػػني  و كتػػوز للػػوارث أفٍ ن ػػإحػػ   ،ة ال بالصػػورةق بػػاظتعى، كىػػو اظتالي ػػا يتعل ػػحػػق الغػػرَل إفت 

                                                           

، حتقيػػق: ػتمػػد ح،ػػي، دار الغػػرب حصػػيلَّوالشػػرحَّوالتوجيػػوَّوالتعليػػلَّلمسػػائلَّالمسػػتخرجةالت َّالبيػػافَّوَّابػػ  رمػػد اصتػػد، ػتمػػد بػػ  أزتػػد بػػ  رمػػد،  (1)
ْنبيَهػػاُتَّالُمْسػػتَػْنَبطُةَّعلػػىَّالُكتُػػِبَّالُمَدو نَػػِةَّ ،بػػ  موسػػى بػػ  عيػػاض ، عيػػاضعيػػاضالقاضػػي َّ(.364\10ىػػػ، ) 1408، 2اإلسػػبلمي، بػػريكت، ط:  التػ 

، بريكت ، النعيم زتييت عبدك حتقيق: ػتمد الوثيق، ، والُمْختَػَلطَةَِّ  (.1698، ص: )ىػ 1432، 1: ، طدار اب  حـز
 (.277\2، )القواعدَّلبنَّرجباب  رج ، ( 2)
 (.225\12، )البيافَّوالت حصيلاب  رمد اصتد،  (3)
لػػو ذمػػة  األصػػء أف   ىنػػاإل ألف   خػػراب ذمػػة اظتيػػت ال يصػػء مي فيهمػػا كزٍعػػ مػػة بػػاؽو علػػق بالذ  الت  :"فقػػاؿ (.116\5)َّ،تحفػػةَّالمحتػػاج ابػػ  ح،ػػر اعتيتمػػي، (4)

 (.306\3، )حاشيةَّالجملاظتصدر نفسو. اصتمل،  "ا ىو بالنسبة لبللتزاـ دكف اإللزاـ.خراهبا إفت   قوعتم ذمة اظتيت خربت ػتموؿ على أف   صحيحة كأف  
ق: مشػهور بػ  حسػ  آؿ سػلماف، مػارؾ ُب التخػريج: ، حتقيػإعػوـَّالمػوقعينَّعػنَّربَّالعػالميناب  قٌيم اصتوزية، ػتمد ب  أيب بكػر بػ  أيػوب، ينظر:  (5)

 (.277\2)، القواعدَّلبنَّرجب ،اب  رج  (.328\4ىػ، ) 1423 ،1أزتد عبد ات أزتد، دار اب  اصتوزم للنشر كالتوزيع، السعودية، ط:
 (.2سبق ختركتو، ص: )ص(، ىامش: )( 6)
ؼ الفقهاء ُب انتهاء الذمة كصبلحيتها لتعلق اضتقوؽ ليسػت لػو آثػار عمليػة، فػبغا الن ظػر كىذا جعل كثري م  اظتعاصري  الذىاب بالقوؿ إىل أف  اختبل (7)

 سواء انتهت أـ  م تنتو أك خربت ح  فإف  ػتل استيفاء الد ي  ىو مالي ة الد كة. 
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حػ   ة رتيعػان ة، كالعيني ػق فيما بينهم باظتالي  حقهم يتعل   فإف   ،آخر خببلؼ الورثة ي  م  ماؿو لنفسو، كيقضي الد  

 (1)"...كة، كيعطي الباقني القيمةيأخذ الد   لنفسو بنصيبو م  اظترياث، كال أفٍ  ال كتوز لبعضهم أف كتعل ميوان 

، لػػثاالفقهػػاء ُب ىػذه اظتسػػألة عػػدد مػػ  اظتسػػائل الػيت سػػيتم بياهنػػا ُب الفصػػل الث   اخػػتبلؼكيتفػرع علػػى 

بعػد موتػو، كمػػا يدتػ  علػى كقػػت انتقػاؿ الد كػػة  اظتيػػتكىػػي كفالػة ديػ   -بػإذف ات-مػ  ىػػذه الر سػالة  ر ابػعكال

 مسألة انتهاء الذ مة.  ام  فركع فقهية مبناى

 الغرماء بالد كة: ديوفتعل ق ف الفقهي ليالت كي: الفرعَّالث اني

تعل ػػق بػػالعني، ، بنوعٍيػػق الػػد ي  بالد كػػةلتعل ػػ كييػػف الفقهػػياختلفػػت نظػػرة الفقهػػاء ُب الت  
ي
و سػػواء الػػد ي  اظت

مػػة، كمىػػ يتعل ػػق بالذ 
عى الت فريػػق بػػني ىػػذي  النػػوعني ىػػو تفريػػق الفقهػػاء أساسػػان بػػني العػػني كالػػد ي ، دٍ أك الػػد ي  اظت

 على النحو اآلٌب: 

تعل ق بعني م المسألةَّاألولى
ي
 أعياف الد كة: : الت كييف الفقهي للد ي  اظت

كتعلػػق ىػػذا الػػد ي  يػػأٌب مػػ  التصػػاقو بعػػني معي نػػة مػػ  أمػػواؿ اظتػػدي  ؽتػػا يػػؤدم إىل حتديػػد مسػػؤكليتو هبػػا 

فإذا انتقلت العني م  اظتدي  لغػريه ينتقػل بالت ػايل االلتػزاـ هبػا مػ  اظتػدي  إىل مػ  أصػبحت بيػده، كإذا  ،كحدىا

يحم لة بالد ي  يت
 قانونػان ك  ،علػى عػني ان دينػ فقهػان ، كىػذا يسػمى خلة م  االلتػزاـ بالػد ي ختلى ع  ىذه العني اظت

ػػم عرفػػػوه بطبيعتػػػو العيني ػػػة كمػػػع أف  ، ييسػػمى بػػػااللتزاـ العيػػػين كبثبوتػػػو ُب  الفقهػػاء  م يعرفػػػوا ىػػػذا اظتصػػػطلء إال  أهن 

   (2)كامو.الر قبة، كحصركه بأحوالو اليت ينشأ فيها ككانت قواعدىم متسقة كمنتظمة ُب تطبيق أح

                                                           

 (.353\2، )مصر ،مكتبة صبيء، شرحَّالتلويحَّعلىَّالتوضيح، مسعود ب  عمر التفتازاٍلالتفتازاٍل،  (1)
 (.36-31، ص: )حقوؽَّالدائنينَّفيَّالت ركةينظر: الصغري،  (2)
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مػة فػبل نٍ كلك  ضػمانو يػى  ،: ىو دي  يشغل الذ مة(1)فااللتزاـ العيين حصػر ُب عػني معينػة مػ  عناصػر الذ 

 ، عتذا ىو ميقد ـ على غريه م  الدييوف.(2)تها خببلؼ الد ي  العادمكم  مالي   ،يوَب  إال  منها

كحػػق اجملػػين  اسػػتيفاء دينػػو مػػ  العػػني اظترىونػػة، حػػق اظتػػرهت  ُب :ة الػػيت تتعلػػق بالد كػػةالػػديوف العيني ػػكمػػ  

ضػماف  مػاؿ، فػإف   ـلمػاؿ سػواء أكانػت علػى نفػس أل ةن موجبػ حيػاة مػواله جنايػةن ُب بػد عجناية عليو كصورتو: 

حػػػق ك كػػػاة الػػػذم تعل ػػػق بعػػػني مػػػا كجبػػػت بػػػو ال بغػػػريه، كأيضػػػان ديػػػ  الز  أرش اصتنايػػػة يتعل ػػػق برقبػػػة العبػػػد اصتػػػاٍل، 

  .، كغريىا ؽت  سيتم بيانو الحقان اظتبيع اظتتبقي ُب تركة البائعاظتشدم ُب عني 

تعل ق بالذ مة:المسألةَّالث انية
ي
 : الت كييف الفقهي للد ي  اظت

 بعػػد أٍف ًب اضتػػديث عػػ  تكييػػف ديػػوف غرمػػاء الد كػػة أصػػحاب االمتيػػاز ُب أحقي ػػة االسػػتيفاء ُب اظتسػػألة

ػػػابقة، بقػػػي اضتػػػديث عػػػ  تكييػػػف ديػػػوف لعبلقػػػة ديػػػوهنم بالد كػػػة  كييػػػف ت  ال، كقػػػد اختلػػػف نيالغرمػػػاء العػػػادي الس 

 كاآلٌب:

أف  ىػو  (1)، ككجو عنػد الش ػافعي ة(4)كاظتالكي ة ،(3)أم ا الت صور الذم ذى  إليو اضتنفي ة : وؿاألالمذىبَّ

ػا مرىونػة ظتصػلحة الغرمػاء   ، فتصػبء الد كػة(2)كتعلػقَّالػد ينَّبػالعينَّالمرىونػةديوف غرماء الد كة تتعلق هبػا  كأهن 

                                                           

 ، كالفرؽ بينهم ىو:اإللتزاـَّبالعينكىناؾ مصطلء كت  اإلمارة إليوإل نجنبان للخلط بني اظتصطلحات، كبيانان للفرؽ بينو كبني االلتزاـ العيين، كىو  (1)
وف للػدائ  حػق تتبػع العػني لبلسػتيفاء منهػا، كإذا ىلكػت العػني يسػقط عػ  اظتػدي  الػد ي ، كإذا : ينتقل مػع العػني ُب أم يػد تكػوف، أم يكػاللتزاـَّالعينيأف  

عبػارة َّكىػو-ـو القػانوٍلختلى اظتدي  ع  العني احململة بالد ي  فإنو يربأ م  الد ي ، كىو صورة م  صور الد ي ، الذم ىو صورة م  صور اضتق الش خصػي بػاظتفه
 .-ؿي أحدقتا مطالبة اآلخر بالقياـ بعمل، أك االمتناع ع  عمل، أك إعطاء ميء مثلينا كاف أـ غري مثليرابطة بني مخصني ختيىو  ع  
: ال ينتقػػل مػػع العػػني، كال يسػػقط هببلكهػػا، كال يػػربأ اظتػػدي  بػػالت خلي عنػػو، كال ينحصػػر تنفيػػذه ُب عػػني معينػػة بػػل يكػػوف الضػػماف ُب أمػػواؿ اللتػػزاـَّبػػالعينأم ػػا 

كىػػو سػػلطة معينػػة علػػى عػػني معينػػة، مثػػل: حػػق اظتلػػك، -إىل التػػزاـ بػػدي  بفػػوات العػػني، كىػػو صػػورة مػػ  صػػور اضتػػق العيػػين بػػاظتفهـو القػػانوٍل اظتػػدي ، فيتحػػوؿ
ؽ إىل عينيػػة بػػني الػػد ي  كالعػػني كاإلمػػارة إىل الت وجػػو القػػانوٍل ُب تقسػػيم اضتقػػو  -بػػإذف ات-. كسػػيتم التفريػػق ُب الفصػػل التػػايل-كاالنتفػػاع، كاالختصػػاص، كغػػريه

 (.37-33كمخصية، ينظر: اظتصدر السابق، ص: )
 (32اظتصدر السابق، ص: ) (2)
 (.86-80، ص: )حقوؽَّالدائنينَّفيَّالت ركةينظر: الصغري،  (. 137\29، دار اظتعرفة، بريكت، )المبسوط، ػتمد ب  أزتد ،ينظر: الس ٍرخىسي (3)
و ال اظتعلػػـو أن ػػ  مقتضػػى اظتػػذى  يقػػرر اتفػػاقهم مػػع اضتنفي ػػة ُب التكييػػف الػػذم ذىبػػوا إليػػو، فقػػالوا: " م ييشػػر أصػػحاب اظتػػذى  اظتػػالكي إىل تكييػػف كلكػػ (4)

 (.218\2) ،مواىبَّالجليل، اباضتط   ".ي بعد الد   مرياث إال  
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م ػ   الػد ي  علػى الوصػي ة كاظتػرياث ُب قولػو تعػاىل: تقدَل مب،رد الوفاة، كلقد ًب تصور ىذا التكييف بناءن على

 .مرياث إال  بعد السداد كالوفاءكصي ة أك فبل  ، (3)بػىٍعًد كىًصي ةو ييوًصي هًبىا أىٍك دىٍي و 

ىػو أف   (5)، كاضتنابلػة(4)ُب كجػو وؿ بػأف  الت صػور الػذم ذىػ  إليػو الش ػافعي ةنتكػ  القػَّ:المذىبَّالث اني

إذا جػى علػى إنسػاف فأذىػ  منػو  (6)كتعلُّػقَّأرشَّالجنايػةَّبرقبػةَّالعبػدَّالجػاني ديوف غرماء الد كة تتعلػق هبػا

 يف بناءن على:عضوان، أك على مالو فأتلفو، فيلزمهم ضماف مايل جزاء ذلكإل كلقد ًب  تصور ىذا التكي

تعل ػػق الػػد ي  ُب رقبػػة العبػػد مػػ  غػػري رضػػا اظتالػػك، فتعل قهػػا كػػاف بسػػب  اصتنايػػة، كىػػذا ينطبػػق علػػى  .1

 بسب  اظتوت ضركرة لبلستيفاء. اظتيتالد يوف حيث تعل قت ُب مالي ة الد كة بغري رضا 

عنػو السػتيفاء الػد ي ، أك  إرغاـ سيد العبد على البيع السػتيفاء القيمػة إال  إذا دفػع سػيده الضػماف .2

بإمكاني ػة الت خلػػي عنػػو للم،ػين عليػػو، أم إمكانيػػة االسػتيفاء مػػ  نفػػس رقبػة العػػني، أك مػػ   قيمػة ىػػذه العػػني، 

                                                           

ألنػو  إلي  ففيػو كجهػاف: أحػدقتا ال يصػءد  ضػي الػكػة قبػل مي فإف تصرؼ الػوارث ُب الد  "ف،اء ُب اظتهذب:  للمذى  الش افعي كجهاف ُب تكييف الت علق، (1)
 ."ق باظتػاؿ مػ  غػري رضػى اظتالػك فلػم نتنػع التصػرؼتعل   و حقه ألن  إل كالثاٍل يصء ،ماؿ تعلق بو دي  فبل يصء التصرؼ فيو م  غري رضى م  لو اضتق كاظترىوف

 .(125\2لعلمية، )دار الكت  ا، اإلماـَّالشافعيَّبَّفيَّفقةالمهذ ََّّ،إبراىيم ب  علي ب  يوسف الشريازم،
لد كػة، كمػا فقهاء اضتنفي ة يطابقوف بني أحكاـ الر ى  كدي  الدكة، إفت ا أيطلق ىذا اللف  للتقريػ  بػني فكػرة الػرى  كفكػرة الػد ي  اظتتعلػق با كىذا ال يعين أف   (2)

 (.86-80، ص: )نَّفيَّالت ركةحقوؽَّالدائنييدت  عليو مع عدـ صحة تصرؼ الورثة بالد كة اظتدينة، ينظر: الصغري، 
 (.11)اآلية: ( سورة النساء، 3)
 (.125\2، )المهذ بالشريازم،  (4)
ماَّيتعلقَّوإن َّمة، ي  ػتلو الذ  الد   كذلك ألف  ...كاظتذى  األكؿ، كييف، كلك  اعتمدكا القوؿ الثاٍل ف،اء ُب اظتغين: "ت  الللمذى  اضتنبلي أيضان قوالف ُب  (5)

، كعتػذا ال يلػـز الغرمػاء نفقػة العبيػد، كال يكػوف فتػاء الدكػة عتػم، كألنػو ال متلػو ىنَّوالجػانيينَّمنها،َّأوَّمػنَّغيرىػاَّكػالر َّتخيرَّالورثةَّبينَّقضاءَّالد َّفيَّ،ركةبالت َّ
قلػت إلػيهم، لػزمهم نفقػة اضتيػواف، إل ألهنا لػو انتلَّيجوزَّأفَّتنتقلَّإلىَّالغرماءوَّالورثة، أك إىل الغرماء، أك تبقى للميت، أك ال تكوف ألحد،  تنتقل إىل م  أفٍ 

إل ألهنػا لَّتكػوفَّألحػدَّولَّيجػوزَّأفَّْ، -أم  م تبػق لػو ذم ػة-لػكو  م يبػق أىػبل للمً إل ألن ػولَّيجػوزَّأفَّتبقػىَّللميػتككاف فتاؤىا عتم غري ػتسوب م  دينهم، 
ػػ فعلػػى ىػػذا، إذا فتػػت  احػػات، فثبػػت أهنػػا انتقلػػت إىل الورثػػة.ا لػػو بقيػػت بغػػري مالػػك، ألبيحػػت ظتػػ  يتملكهػػا، كسػػائر اظتبمػػاؿ ؽتلػػوؾ، فػػبل بػػد مػػ  مالػػكإل كألهن 

و فتاء ملكو، فأمبو كسػ  اصتػاٍل. كلتتمػل الدكة، مثل أف غلت الدار، كأذترت النخيل، كنت،ت اظتامية، فهو للوارث، ينفرد بو، ال يتعلق بو حق الغرماءإل ألن  
وىػذاَّو ثبػت باختيػار اظتالػك كرضػاه، كعتػذا منػع التصػرؼ فيػو، تعلػق اضتػق بػالرى  آكػدإل ألن ػ أف يتعلق بو حق الغرماءإل كنماء الرى . كم  اختار األكؿ، قػاؿ:

كػة، كمػا لتتػاج إليػو مػ  اظتؤنػة كعلى الركاية األخرل، يكوف فتاء الدكة حكمو حكم الد  يثبتَّبغيرَّرضىَّالمالك،َّولمَّيمنعَّالتصرؼ،َّفكافَّأشبوَّبالجاني.
ي  كإال نقضػت تصػرفاهتم، كمػا لػو تصػرؼ قضػوا الػد   ببيػع أك ىبػة أك قسػمة، فعلػى الركايػة األكىل، تصػرفهم صػحيء، فػإفٍ تصػرؼ الورثػة ُب الدكػة،  منها. كإفٍ 

اب  قدامة، عبد ات ب  أزتد ب  قدامػة، " السيد ُب العبد اصتاٍل ك م يقا دي  اصتناية. كعلى الركاية األخرل، تصرفاهتم فاسدةإل ألهنم تصرفوا فيما  م نتلكوه.
، ػتمد ب   (.198\10، مكتبة القاىرة، )غنيالم ككرد: "يتعلق حق الغرماء بالد كة كلها كإٍف  م يستغرقها الد ي  كتعلق أرش اصتناية برقبة اصتاٍل...". الس لـو

، ص: الػػدائنينَّفػػيَّالت ركػػةَّحقػػوؽ(. كينظػػر: الصػػغري، 21، مكتبػػة الر مػػيد، الريػػاض، ص: )وسػػيلةَّالػػر اغبينَّوبغيػػةَّالُمسػػتفيدينَّفػػيَّعلػػمَّالفػػرائ علػػي، 
(87-96.) 
 (.96-87، ص: )حقوؽَّالدائنينَّفيَّالت ركةينظر: الصغري،   (6)
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كىذا يربر إمكانية تصػرؼ الورثػة بالد كػة قبػل سػداد الػد ي  عنػدىم، فالػد ي  نتكػ  أٍف ييضػم  مػ  الورثػة بعيػدان 

 باظتالي ة فقط.   ع  األعياف فتعلقت حقوقهم 

التكييػػػف مػػػدل تعل ػػق حقػػوؽ الغرمػػػاء بالد كػػة ك  يكػػػوف قػػد انتهػػى اصتػػػزء اظتخصػػة لبيػػاف اظتسػػألة كهبػػذا

 ظتوضوع الد راسة.صور الصحيء إلدتاـ الت  اضتقوؽ اظتتعل قة بالد كة أنتقل لذكر ف هبا، مالفقهي لتعلق ديوهن

 

 :كةقة بالد  اضتقوؽ اظتتعل   :لثاطلبَّالث َّمال

كال عليو،  ميتا أٍف تكوف ال للا أٍف تكوف عليو، كإم  ، كإم  ميتا أٍف تكوف للكة إم  قة بالد  اضتقوؽ اظتتعل  

 ةاختياري  أٍف تكوف ا كال عليو، إم   ميت،هيز، كالذم عليو ىو الد ي ، كاليت تكوف ال للىو الت   ميتفالذم لل

ُب ىذا اظتطل  اضتديث ع  اضتقوؽ الثبلثة  سيتم، ك (1)كىي اظتواريث ةإجباري   أٍف تكوف اكىي الوصايا، كإم  

 اليت تتعلق بالد كة خبل الد ي ، كاآلٌب: 

 ، كفيو:،هيز: الت  الفرعَّاألوؿ

، كبػػذلك (2)يػػتم دفنػػو مػػ  حػػني كفاتػػو إىل أفٍ  اظتيػػتىػػو فعػػل مػػا لتتػػاج إليػػو  :جهيػػزتعريػػفَّالت َّ: أولًَّ

   .(3)م  غسل، كتكفني، كنقل، كصوالن للدف   زمةفقات البل  يشمل رتيع الن  

لقولػػو  كمػػ  غػػري تبػػذيرإل ،نةمبراعػػاة الس ػػ كذلػػك رعيعلػػى الوجػػو الش ػػ ،هيػػزالت  ك كفػػني الت   كتػػ  أٍف يػػتمك 

لًػػكى قػىوىامنػػاتعػػاىل:  ػػافى بػىػػنٍيى ذىر لغ  الكفػػ  للبػػاُب سػػ يي حيػػث  ، (4)كىال ػػًذي ى ًإذىا أىنفىقيػػوا  مىٍ ييٍسػػرًفيوا كى مىٍ يػىٍقتػيػػريكا كىكى

                                                           

 (.27)ص: ، دار النهضة العربية، القاىرة، الميراث( ينظر: الربديسي، ػتمد زكريا الربديسي، 1)
 (.99) اظتنشاكم، دار الفضيلة، ص: حتقيق: ػتمد صد يق ،فيَّالشريعةَّاإلسومي ةَّالمواريث حسنني ؼتلوؼ، ( ؼتلوؼ،2)
، نهايػةَّالمحتػاجالرملػي، ك (.242ىػػ، ) 1414 ،2، دار الكتػ  العلميػة، بػريكت، ط:تحفةَّالفقهاءػتمد ب  أزتد ب  أيب أزتػد، قندم، رٍ مى ( ينظر: الس  3)
(2\460.) 
 (.67)اآلية: ( سورة الفرقاف، 4)
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كرداء، كللبالغة ستسة أثواب، أمػا الصػبي ة ثبلثػة  ،س  لو إزاره أم ا الصل يي ، إزاره ، ك ، كلفافةه ، قميةه أثوابو  ثبلثةي 

 .(1) ةخرق لف ُبقط يي أثواب، كالس  

إذا قػاـ بػو الػبعا سػقط عػ   ،كفايػة  فػرضي  اظتيػتنجهيػز  اتفق الفقهاء علػى أف   :حكمَّالتجهيز: ثانياًَّ

 نجػ  نفقتػو عليػو  ٍ نجهيػزه يكػوف علػى مىػ فػإف   ، م يكػ  لػو مػاؿ  ٍ مى ا أم  ، يكوف م  رتيع ماؿ اظتتوَبك اقني، الب

كقيل: إذا كاف اظتتػوَب موسػران كتػ  ، (2) و ال عا مه   م يك  فمسلمه   م يك  فبيت اظتاؿ، فإفٍ  فإفٍ  ،حاؿ حياتو

 .(3) ث مالولي م  رتيع اظتاؿ، أما إف كاف معسران في،  ثػي 

 فيهػا، فلزكجتػو أمػا مؤنػة نجهيػز الػزكج، (4)ال كت  على الزكجة نجهيز زكجهػا اظتتػوَب عنهػا بػبل خػبلؼك 

للزكجيػػة أك  ان ُب كػػوف اظتػػوت قاطعػػ همىػػذه اظتسػػألة اخػػتبلفاخػػتبلفهم ُب أصػػل ك  -اختلػػف الفقهػػاء علػػى قػػولني

 على التفصيل اآلٌب: -ال

ػػػػ، (6)ة، كاظتالكي ػػػػ(5)نفي ػػػػةبػػػػ  اضتسػػػػ  مػػػػ  اضت ذىػػػػ  ػتمػػػػد :مػػػػذىبَّالجمهػػػػور :األوؿ  ،(7)افعيةكالش 

 فعلػى  م يكػ  عتػا مػاؿ إفٍ فػ، -غني ة أك فقػرية الزكجة سواء كانت -ماعتا نجهيز الزكجة م  أف   إىل ،(8)كاضتنابلة

ة انقطعػػػت  م يكػػػ  ففػػػي بيػػػت اظتػػػاؿ، أك علػػػى اظتسػػػلمنيإل ألف الزكجي ػػػ مػػػ  كانػػػت نجػػػ  عليػػػو نفقتهػػػا، فػػػإفٍ 

 باظتوت.

                                                           

 (.193\5، دار الفكر، )ذبالمجموعَّشرحَّالمه( النوكم، لتىي ب  مرؼ النوكم، 1)
حتقيػق: قاسػػم ػتمػػد النػػورم، دار  ،البيػػافَّفػػيَّمػػذىبَّاإلمػػاـَّالشػػافعي، لتػػىي بػ  أيب اطتػػري بػػ  سػػا م مػػراٍل،(. العً 242، )تحفػػةَّالفقهػػاء( السػمرقندم، 2)

 (.388\2، )المغني، اب  قدامة (.39\3ىػ، ) 1421 ،1اظتنهاج، جدة، ط: 
 (.39\3، )البيافمراٍل، ( العً 3)
 (.308\1ىػ، )1406 ،2ط: ، ، دار الكت  العلميةبدائعَّالصنائعَّفيَّترتيبَّالشرائع، مسعود ب  أزتدالكاساٍل، عبلء الدي  ب  ( 4)
 (.308\1)بدائعَّالصنائع،َّ ،( الكاساٍل5)
 (.252\2، )البيافَّوالت حصيل( اب  رمد اصتد، 6)
 (.188\5، )المجموع( النوكم، 7)
 (.388\2، )المغني( اب  قدامة، 8)
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إٍف كانت معدمػة، كال كتػ  عليػو  زكجتو زينجه على الزكج أن و كت إىل ،(1)مالكاإلماـ : ذى  انيالث َّ

 إٍف كانت مليوة.

، إىل (5)افعيالش ػاإلمػاـ ك  ،(4)مػ  اظتالكي ػة (3)كابػ  اظتاجشػوف ،مػ  اضتنفي ػة(2)ذى  أبو يوسػف: لثاالث َّ

 أف  نفقة نجهيز الزكجة على زكجها ح  كلو كانت غني ة.

 ي ة، كفيو:: الوصنياالفرعَّالث َّ

 .(6)دتليك مضاؼ إىل ما بعد اظتوت: ىي ةتعريفَّالوصي َّ: أولًَّ

ػػػثبتػػػت مشػػػركعية الوصػػػي  : ةةَّالوصػػػي َّمشػػػروعي َّأدلػػػةَّ: ثانيػػػاًَّ نة، كاإلرتػػػاع، كاظتعقػػػػوؿ،  ة بالكتػػػاب، كالس 

 :- اللةموط  الشاىد لوضوحو ُب الد   سأكتفي بتحديد -كالتايل

 ت تعاىل:ا كتابي : األوؿ

ػرنا اٍلوىًصػي ةي كيًت ى عىلىٍيكيٍم ًإذىا حىضىرى أىحىدىكيمي اٍلمىٍوتي ًإف : قاؿ ات تعاىل  .1 يػٍ ٍيً  كىاأٍلىقٍػػرىًبنيى  تػىرىؾى خى لًٍلوىالًػدى

 . (7)حىقوا عىلىى اٍلميت ًقنيى  ۙ  بًاٍلمىٍعريكًؼ 

 . (8) و أىٍك دىيٍ  هًبىاييوًصي كىًصي ةو م   بػىٍعًد : قاؿ ات تعاىل .2

                                                           

 (.252\2) ،حصيلالبيافَّوالت َّ( اب  رمد اصتد، 1)
 (.308\1)بدائعَّالصنائع،َّ ،( الكاساٍل2)
، كىو فقيػو كمفػيت أىػل زمانػو، أبو مركاف عبد اظتلك ب  اإلماـ عبد العزيز ب  عبد ات ب  أيب سلمة ب  اظتاجشوف تلميذ اإلماـ مالكىو اب  اظتاجشوف:  (3)

 (.106\4، )األعوـ(. الزركلي، 422\8، )سيرَّأعوـَّالنبوء، ىللذ  اق. ينظر:  212كفاتو عاـ 
 (.252\2) ،البيافَّوالتحصيلاب  رمد اصتد،  (4)
 (.190\5، )المجموع( النوكم، 5)
ا متفقػني علػى ىػذا ليسػو  الفقهػاء مػع التنبيػو إىل أف   (.333\7، )بدائعَّالصنائعَّفيَّترتيبَّالشػرائع، (. الكاساٍل47\12، )المبسوط، سيخى رٍ ( الس  6)

 لكل مذى  تعريف متصو، كلك  أكتفي بذكر تعريف اضتنفيةإل ألن و التعريف الراجء لعدة أدلة ال غتاؿ لبسطها.فالتعريف، 
 (.180)اآلية: ( سورة البقرة، 7)
 (.11)اآلية: ( سورة النساء، 8)
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ػٍوتي : قاؿ ات تعاىل .3 اثٍػنىػاًف  ًحػنيى اٍلوىًصػي ةً يىا أىيػ هىا ال ػًذي ى آمىنيػوا مىػهىادىةي بػىٍيػًنكيٍم ًإذىا حىضىػرى أىحىػدىكيمي اٍلمى

 .  (1) ...اٍلمىٍوتً  ذىكىا عىٍدؿو م نكيٍم أىٍك آخىرىاًف ًمٍ  غىرٍيًكيٍم ًإٍف أىنتيٍم ضىرىبٍػتيٍم ُب اأٍلىٍرًض فىأىصىابػىٍتكيم م ًصيبىةي 

 

 نة النبوية:الس  : الث اني

َّءٌَّيََّشػػَّوَُّلَػػَّمَّلَِّْسػػمََُّّئَّرَِّاْمػػَّقَُّّاََّحػػَمػػ"قػػاؿ:  عػػ  عبػػد ات بػػ  عمػػر رضػػي ات عنهمػػا: أف  رسػػوؿ ات  .1

 .(2) "هَُّدَّنَّْعََّّةٌَّوبََّتَُّكَّْمَََّّوَُّتَُّي َّصَّوََّوَََّّل َّإََِّّنَّيَّْتػَّلََّيػَّْلَََّّتَّبيَِّ،َّيََّيوَِّيَّفَِّوصَّيَُّ

ػػ .2 ػػاؿى رضػػي ات عنػػو، قىػػ دو عٍ عػػ  سى ػػمبى  رياه ا مىػػنىػػأى  كى ٍل ودي عيػػيػى  ل الن ػػ افى : كى ي كًصػػ، أي اؿه  مىػػ: يل تي ٍلػػقي ، فػى ةى ك 

َّعََّدََّتَػػَّفَّْ،َّأََّيػػرَّثَِّكَََّّّثَّلُػػالثػَُّّوَََّّثَّلُػػالثػَُّّ": اؿى   قىػػثً ليػػالثػ  : فى تي ٍلػػقػي  "،لََّ": اؿى   قىػػرً طٍ الش ػػ: فى تي ٍلػػقػي  ،"لََّ": اؿى   قىػػوً ل ػػ كي ايل مبىػػ

ػخََّّاءََّيََّنَِّغَّْأَََّّكَّتََّثػََّرََّوََّ ،َّةٌَّقََّدََّصػَّكَّلَػَّوَُّهػفػَََّّتَّْقػفََّنػَّْاَّأَََّمػهَّْمََّ،َّوََّمَّْهَّيَِّدَّيْػيَّأََِّفػَّاسَّالن ػَّوفَُّفػف َّكَّتََّيػَََّّةًَّالَػعَََّّمَّْهَّعََّدَّتَػَّفَّْأَََّّنَِّْمػَّرَّيػْ

 .(3) "وفَّرَُّآخََّّكَّبََِّّرَُّّضََّيََّ،َّوََّاسَّنَََّّكَّبََِّّعَُّفَِّتََّنَّْ،َّيػََّكَّعَُّفػََّرَّْيػَََّّاهللَََّّل َّعََّلََّ،َّوََّكَّتَِّأََّرََّيَّامَّْيَّفَِّاَّفَِّهَّعَُّفػََّرَّْتػَََّّةََّمَّقَّْىَّاللَُّّت َّحَّ

ثَّأمػػوالكمَّعنػػدَّلُػػثػَُّاهللَّتصػػدؽَّعلػػيكمَّبََِّّإف َّ": جبػػل رضػػي ات عنػػو: قػػاؿ النػػل  عػػ  معػػاذ بػػ  .3

 .(4) "وفاتكم

كحػ   ف رسػوؿ ات دي ة عػ  فقهػاء اظتسػلمني مػ  لىػل اإلرتاع على جػواز الوصػي  نيقً  اإلرتاع:: الث الث

أرتػع العلمػاء ُب رتيػع غػين: "اظت صاح ، حيث قاؿ (1)ةنع الوصي  ر ع  أحد م  الفقهاء مى ثى ؤٍ يومنا ىذا، ك م يػي 

 .(2) "ةاألمصار كاألعصار على جواز الوصي  

                                                           

 (.106)اآلية: ( سورة اظتائدة، 1)
 (.1249\3، كتاب الوصية، )صحيحَّمسلم(.مسلم، 2\4، باب الوصايا، )صحيحَّالبخاري( متفق عليو، البخارم، 2)
، بػػػاب الوصػػػية بالثلػػػث، صػػػحيحَّمسػػػلم(، اللفػػػ  لو.مسػػػلم، 62\7، بػػػاب فضػػػل النفقػػػة علػػػى األىػػػل، )صػػػحيحَّالبخػػػاري( متفػػػق عليػػػو، البخػػػارم، 3)
(3\1250.) 
، 1ط: ، مؤسسػة الرسػػالة، عػادؿ مرمػد، كآخػركف ،ق: مػعي  األرنػؤكطيػػقحت، مسػػندَّاإلمػاـَّأحمػدَّبػنَّحنبػل، ػتمػد بػ  حنبػل أزتػد بػ اإلمػاـ أزتػد،  (4)

، حتقيػػق: شتػػري بػػ  أمػػني الزىػػرم، دار الفلػػق، بلػػوغَّالمػػراـَّمػػنَّأدلػػةَّاألحكػػاـ، ، أزتػػد بػػ  علػػي بػػ  ػتمػػدالعسػػقبلٍل ابػػ  ح،ػػر(. 475\45، )ىػػػ 1421
 ل بعضها ببعا.وى قٍ (، قاؿ: ركاياتو كلها ضعيفة، لك  قد يػى 289)ص:  ىػ، 1424 ،7الرياض، ط: 
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إف  العقػػل كتيػػز الوصػػي ةإل ألف  اإلنسػػاف مغػػركر بأملػػو مقص ػػر ُب عملػػو، فالن ػػاس  اجػػة  اظتعقػػوؿ:: الرابػػع

ائػػػػدهتا إىل تػػػدارؾ مػػػا فػػػاهتم ُب حيػػػػاهتم كسػػػبيل ذلػػػك الوصػػػػي ة، فكػػػاف مػػػ  اظتعقػػػوؿ القػػػػوؿ بػػػواز تشػػػريعها لف

 (3) .لئلنساف كحاجتو إليها لزيادة حسناتو

 اظتيػػتة مػػا  م يكػػ  علػػى علػػى اسػػتحباب الوصػػي   (4)ئمػػة األربعػػةاأل جػػرل اتفػػاؽ :ةحكػػمَّالوصػػي َّ: ثالثػػاًَّ

، حيػث يػدكر ةة اطتمسػة يعديهػا األحكػاـ التكليفي ػالوصػي   أف  هم ال خػبلؼ بيػنكمع ذلػك فإنػو مستحق،  حق  

 حرَل، كاإلباحة.الستحباب، كالكراىة، كالت  اضتكم بني الوجوب، كا

 غفػل عنػو ، كىػذا مػا يى (5)ة كاجػ تنفيػذ الوصػي   :ةحكػمَّتنفيػذَّالوصػي َّ: رابعاًَّ
ي
ؽتػا  ،سػند إلػيهم تنفيػذىااظت

 حالػةأك عدـ تنفيػذىا، كيراعػى ُب ذلػك  ،-م  غري عيذر- قاموا بتأخريىا سواء إفٍ ، كاطتطأ ،يوقعهم ُب اإلٍب

 .كانت غري ذلكة، أك  حال   كانت  إفٍ  ةالوصي  

ػػػبػػػني ات تعػػػاىل ُب القػػػرآف الكػػػرَل مقػػػدار الوصػػػي   م يي  :ةمقػػػدارَّالوصػػػي َّ: خامسػػػاًَّ تػىػػػرىؾى  ًإفٍ  ا قػػػاؿ:ة كإفت 

ػػرنان  يػٍ (6)...خى
كلقػػد اسػػػتقر إرتػػػاع  ،رضػػػي ات عنػػػو سػػعدالصػػػحايب ُب حػػديث  ثليػػػبالثػي  ، كجػػػاء حتديػػد اظتقػػػدار

ة نقي ىل أف يىػػيػػادة عليػػو، كاألكٍ كال نجػػوز الز   ظتػػ  لػػو كارث، كػػةث الد  ليػػُب ثػي كقػػالوا: نجػػوز  ،علػػى ذلػػك (7)الفقهػػاء

 بػعإل ألف  اس إىل الري الن ػ لو غػا   :رضي ات عنهما قاؿ اب  عباسحيث ، ثلي استكثر الثػي  الرسوؿ  ألف   إلعنو
                                                           

حتقيػػق: حسػػ  فػػوزم  ،اإلقنػػاعَّفػػيَّمسػػائلَّاإلجمػػاع ابػػ  القطػػاف، علػػي بػػ  ػتمػػد بػػ  عبػػد اظتلػػك الكتػػامي، (.330\7، )بػػدائعَّالصػػنائع( الكاسػػاٍل، 1)
 (.76\2ىػ، ) 1424 ،1الصعيدم، الفاركؽ اضتديثة للطباعة كالنشر، ط: 

 (.137\6، )المغني( اب  قدامة، 2)
 (.520\8، )البحرَّالرائق ،( ينظر: اب  ؾتيم3)
الحاويَّالكبيرَّ(.اظتاكردم، علي ب  ػتمد ب  ػتمد، 1037\2، )الكافيَّفيَّفقوَّأىلَّالمدينةاب  عبد الرب،  (.182\6، )تبينَّالحقائق( الزيلعي، 4)

. (188\8ق، ) 1419، 1:دار الكتػ  العلميػة، بػريكت، ط ،، حتقيػق: علػي ػتمػد معػوض، كعػادؿ أزتػد عبػد اظتوجػودفيَّفقػوَّمػذىبَّاإلمػاـَّالشػافعي
 (.265\2ىػ، )1414 ،1، دار الكت  العلمية، ط: الكافيَّفيَّفقوَّاإلماـَّأحمد اب  قدامة، عبد ات ب  أزتد ب  قدامة،

 (.239\7، دار الفكر، )ةَّشرحَّالهدايةالعناي َّ، ػتمد ب  ػتمد ب  ػتمود ( البابرٌب،5)
 (.180)اآلية: ( سورة البقرة، 6)
نهايةَّالمطلػبَّ، عبد اظتلك ب  عبد ات ب  يوسػف اصتويين،(. 120\4) ،بدايةَّالمجتهداب  رمد اضتفيد، (. 369\7، )ئعَّالصنائعبدا( الكاساٍل، 7)

، فػػػيَّفقػػػوَّاإلمػػػاـَّأحمػػػدَّالكػػػافي(. ابػػػ  قدامػػػة، 6\10ىػػػػ، )1428 ،1العظػػػيم ػتمػػػود الػػػٌدي ، دار اظتنهػػػاج، ط:  عبػػػد، حتقيػػػق: فػػػيَّدرايػػػةَّالمػػػذىب
(2\266.) 
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 إجػازةزائد موقػوؼ علػى زاد عليو فالحصل ك  ، كإفٍ (1) "أوَّكبيرَّ،ثَّكثيرلَُّوالثػََُّّ،ثلَُّالثػَُّ"قاؿ:  رسوؿ ات 

 .(2)الورثة

 ، كفيو:: اظترياثث الثالفرعَّال

 لبقائو انتقل إليو  إلانتقاؿ ماؿ الغري إىل الغري على سبيل اطتبلفة، فكأف الوارثَّ:رثتعريفَّاإل: أولًَّ

 .(4)م  فقو كحساب تيعر ؼ حق كلو م  الدكة بأصوؿو  فهو: علمه  ان ا كونو علمأم   ،(3) اظتيتة ماؿ بقي  

- كالتػػايلكاالجتهػػاد،  نة، كاإلرتػػاع، بالكتػػاب، كالس ػػ مشػػركعيتوثبتػػت : أدلػػةَّمشػػروعيةَّاإلرث: ثانيػػاًَّ

 :-اللةُب الد   الوضوحهبذكر الن ة القرآٍل كاألحاديث سأكتفي 

 كتاب ات تعاىل:: األوؿ

اًف كىاأٍلىقٍػرىبيػػػ: قػػػاؿ ات تعػػػاىل .1 ػػػاًؿ نىًصػػػي ه ؽت  ػػػا تػىػػػرىؾى اٍلوىالًػػػدى اًف ل لر جى ػػػاًء نىًصػػػي ه ؽت  ػػػا تػىػػػرىؾى اٍلوىالًػػػدى وفى كىلًلن سى

ثػيرى   . (5)نىًصيبنا م ٍفريكضنا ۙ  كىاأٍلىقٍػرىبيوفى ؽت ا قىل  ًمٍنوي أىٍك كى

دًكيػػٍم : قػػاؿ ات تعػػاىل .2 ػػ   اأٍلينثػىيػىػػنٍيً  ۙ  ييوًصػػيكيمي الل ػػوي ُب أىٍكالى ًر ًمثٍػػلي حى ػػاءن فػىػػٍوؽى  ۙ  لًلػػذ كى  فىػػًإف كيػػ   ًنسى

ػا الن ٍصػفي  ۙ  اثٍػنىتػىنٍيً فػىلىهي   ثػيليثىا مىا تػىرىؾى  ةن فػىلىهى ػا الس ػديسي ؽت ػا تػىػرىؾى  ۙ  كىًإف كىانىػٍت كىاًحػدى كىأًلىبػىوىيٍػًو ًلكيػل  كىاًحػدو م نػٍهيمى

ػافى لىػوي ًإٍخػوىةه فىؤًليم ػًو الس ػديسي فىػ ۙ  فىًإف  م ٍ يىكي  ل ػوي كىلىػده كىكىرًثىػوي أىبػىػوىاهي فىؤًليم ػًو الثػ ليػثي  ۙ  ًإف كىافى لىوي كىلىده  ًمػ   ۙ  ًإف كى

ًإف   ۙ  فىرًيضىػةن م ػ ى الل ػًو  ۙ  آبىػاؤيكيٍم كىأىبٍػنىػاؤيكيٍم الى تىػٍدريكفى أىيػ هيػٍم أىقٍػػرىبي لىكيػٍم نػىٍفعنػا  ۙ  بػىٍعًد كىًصي ةو ييوًصي هًبىا أىٍك دىٍي و 

ػػا ػػا حىًكيمن ػػافى عىًليمن ػػافى عتىيػػ   كىلىػػده  ۙ  في مىػػا تػىػػرىؾى أىٍزكىاجيكيػػٍم ًإف  م ٍ يىكيػػ  عت يػػ   كىلىػػده كىلىكيػٍم ًنٍصػػ (11) الل ػوى كى فىػػًإف كى

 ۙ  كىعتىيػ   الر بيػعي ؽت ػا تػىػرىٍكتيٍم ًإف  م ٍ يىكيػ  ل كيػٍم كىلىػده  ۙ  ًمػ  بػىٍعػًد كىًصػي ةو ييوًصػنيى هًبىػا أىٍك دىيٍػ و  ۙ  فػىلىكيمي الر بيعي ؽت ا تػىػرىٍك ى 
                                                           

 (.2(، ىامش رقم: )38كتو، ص: )سبق ختر ( 1)
 (.207\3، )تحفةَّالفقهاءالس مىٍرقندم،  (2)
 (.85\5، تعليق: ػتمود أبو دقيقة، مطبعة اضتلل، القاىرة، )الختيارَّلتعليلَّالمختاراب  مودكد، عبد ات ب  ػتمود ب  مودكد،  (3)
 (.757\6، )ردَّالمحتارَّاب  عابدي ،( 4)
 (.7)اآلية: ( سورة النساء، 5)
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ػػا ػػافى رىجيػػله ييػػورىثي   ۙ  م ػػ  بػىٍعػػًد كىًصػػي ةو تيوصيػػوفى هًبىػػا أىٍك دىيٍػػ و  ۙ  فى لىكيػػٍم كىلىػػده فػىلىهيػػ   الػػث مي ي ؽت ػػا تػىػػرىٍكتيم فىػػًإف كى كىًإف كى

ػػا الس ػػديسي  لىػػةن أىًك اٍمػػرىأىةه كىلىػػوي أىخه أىٍك أيٍخػػته فىًلكيػػل  كىاًحػػدو م نػٍهيمى لًػػ ۙ  كىبلى ػػانيوا أىٍكثػىػػرى ًمػػ  ذىر كى فػىهيػػٍم ميػػرىكىاءي ُب فىػػًإف كى

ًليمه  ۙ  كىًصي ةن م  ى الل ًو  ۙ  ًم  بػىٍعًد كىًصي ةو ييوصىىر هًبىا أىٍك دىٍي و غىيػٍرى ميضىارٍّ  ۙ  الثػ ليًث   . (1) كىالل وي عىًليمه حى

لىًة : قاؿ ات تعاىل .3 لىػٍيسى لىػوي كىلىػده كىلىػوي أيٍخػته  ًإًف اٍمريؤه ىىلىػكى  ۙ  يىٍستػىٍفتيونىكى قيًل الل وي يػيٍفًتيكيٍم ُب اٍلكىبلى

ػػا ًنٍصػػفي مىػػا تػىػػرىؾى  ػػا ًإف  م ٍ يىكيػػ  عت ىػػا كىلىػػده  ۙ  فػىلىهى ػػا الثػ ليثىػػاًف ؽت ػػا تػىػػرىؾى  ۙ  كىىيػػوى يىرًثػيهى انػىتىػػا اثٍػنىتػىػػنٍيً فػىلىهيمى كىًإف   ۙ  فىػػًإف كى

ًر ًمٍثلي حى   اأٍلينثػىيػى  ي الل ػوي لىكيػٍم أىف تىًضػل وا  ۙ  نٍيً كىانيوا ًإٍخوىةن ر جىاالن كىًنسىاءن فىًللذ كى  كىالل ػوي ًبكيػل  مىػٍيءو عىلًػيمه  ۙ  يػيبػىني 
(2). 

ػديكا مىعىكيػٍم فىأيكلىروًػكى ًمػنكيٍم : قاؿ ات تعاىل .4 ػاجىريكا كىجىاىى ػاـً  ۙ  كىال ًذي ى آمىنيوا ًمػ  بػىٍعػدي كىىى كىأيكليػو اأٍلىٍرحى

 . (3)ًإف  الل وى ًبكيل  مىٍيءو عىًليمه  ۙ  ل ًو بػىٍعضيهيٍم أىٍكىلىر بًبػىٍعاو ُب ًكتىاًب ال

 منها: ،بويةنة الن  الس  : الث اني

َّوَُّهػػفػَََّّيَِّقػػاَّبَََّمػػا،َّفََِّهػػلَِّىَّْأََّبََِّّ َّائَِّرََّواَّالَفػػُقػػحَّلَّْأََّ"قػػاؿ:  عػػ  ابػػ  عبػػاس رضػػي ات عنهمػػا، عػػ  النػػل  .1

 .(4) "رٍَّكَّذَََّّلَّجَّىَّرََّلََّوَّْأِلََّ

ػػرضػػي ات عنػػو عػػ  جػػابر  .2 ػػ ةي أى رى امىػػ تٍ اءى قػػاؿ: جى بػػ  الربيػػع إىل رسػػوؿ ات صػػلى ات عليػػو كسػػلم  دو عٍ سى

 حػد مػهيدان، كإف  تػل أبوقتػا معػك ُب أي بيػع، قي بابنتيها م  سعد، فقالت: يا رسوؿ ات، ىاتاف ابنتا سػعد بػ  الر  

، "ذلػػك يقضػػيَّاهللَّفػػي"كعتمػا مػػاؿ، قػػاؿ: فقػػاؿ: عمهمػا أخػػذ ماعتمػػا، فلػػم يػػدع عتمػػا مػػاالن، كال ينكحػػاف إال  

                                                           

 (.12-11)اآلية: ( سورة النساء، 1)
 (.176)اآلية: ( سورة النساء، 2)
 بتوريث ذكم األرحاـ. قاؿعند م   (.75)اآلية: ( سورة األنفاؿ، 3)
، بػػػاب أضتقػػػوا الفػػػرائا بأىلهػػػا، صػػػحيحَّمسػػػلم(. مسػػػلم، 150\8، بػػػاب مػػػرياث الولػػػد مػػػ  أبيػػػو كأمػػػو، )صػػػحيحَّالبخػػػاري( متفػػػق عليػػػو، البخػػػارم، 4)
(3\1233.) 
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أعػػاَّابنتػػيَّسػػعدَّ"قػػاؿ: فنزلػػت آيػػة اظتػػرياث، فأرسػػل رسػػوؿ ات صػػلى ات عليػػو كسػػلم إىل عمهمػػا، فقػػاؿ: 

 .(1) "الثلثين،َّوأمهماَّالثمن،َّوماَّبقيَّفهوَّلك

ػػػػ اإلرتػػػػاع:: الث الػػػػث بإرتػػػػاع  ثبػػػػتها بعضػػػػ أف   إال   ،نةثبتػػػػت معظػػػػم أحكػػػػاـ اظتػػػػرياث ُب الكتػػػػاب كالس 

بنػت  توريػث، ك كػاألب عنػد عدمػو  توريث اصتػداألمة على رتاع إد حصل فقكالفقهاء م  بعدىم،  ،الصحابة

كاألخػػت الشػػقيقة عنػػد عػػدمها، كابػػ  االبػػ  كػػاالب  عنػػد عدمػػو،   ، كاألخػػت ألبكالبنػػت عنػػد عػػدمها  االبػػ 

 .(2)كاألخ ألب كالشقيق عند عدمو

اجتهػػدكا ُب ثبػػت اجتهػػاد الصػػحابة رضػػى ات عػػنهم ُب مػػا  م يػػرد فيػػو نػػة، فقػػد  االجتهػػاد:: الرابػػع

 مرياث اصتد، كاإلخوة، كالعوؿ، كالرد، كالكبللة.

ل ُب نظػػػػاـ ل ات تعػػػػاىل ُب تشػػػػريع مػػػػ  تشػػػػريعات اإلسػػػػبلـ كمػػػػا فص ػػػػفص ػػػػ م يي ث: ر اإل مقػػػػدار: ثالثػػػػاًَّ

كىػػػي سػػػتة: النصػػػف، الربػػػع، الػػػثم ، الثلثػػػاف، بػػػني مقػػػادير، كأنصػػػبة الورثػػػة ُب القػػػرآف الكػػػرَل، اظتػػػرياث، فقػػػد 

الػػيت ال  الوضػػعي ة ؽتػػا أعطػػى ىػػذا النظػػاـ ميػػزات كثػػرية عػػ  غػػريه مػػ  األنظمػػة، كالتشػػريعاتالثلػػث، السػػدس، 

 قاعدة، كال طريق مستقيم عتا.

 ، كفيو:، كأثر تزازتهاكةقة بالد  : ترتي  اضتقوؽ اظتتعل  ابعر َّالمطلبَّال

 .ةالفقهي   كة ُب اظتذاى قة بالد  اظتتعل  : ترتي  اضتقوؽ الفرعَّاألوؿ

، فتيخػػرىج ىػػذه اضتقػػوؽ ليسػػت ُب منزلػػة كاحػػدة، بػػل تتفػػاكت حسػػ  قوهتػػا ع الفقهػػاء علػػى أف  لقػػد أرتػػ

كجوبػان، كإٍف كانػت ميت سػًعة صتميػع اضتقػوؽ فتيخػرىج  اص بكػل مػذى خػ رتيػ تكة إذا ضاؽ اظتاؿ علػى م  الد  

                                                           

، حتقيق: ستدرؾَّعلىَّالصحيحينمَّال، ضتاكم، ػتمد ب  عبد ات ب  ػتمدا .(414\4) ،، قاؿ عنو الدمذم: حس  صحيءرمذيسننَّالت َّ مذم،( الد  1)
 (، صححو اضتاكم.370\4ىػ، )1،1411مصطفى عبد القادر عطا، دار الكت  العلمية، بريكت، ط: 

 (.35، ص: )أحكاـَّالميراثبر اج،  (2)
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  عيػػػين علػػػى الد كػػػة، ، كقػػػد اتفػػػق الفقهػػػاء ُب ترتيػػػ  اضتقػػػوؽ إذا  م يوجػػػد ديػػػ(1)ىػػػذه اضتقػػػوؽ بالدتيػػػ  نػػػدبان 

 :كاختلفوا عند كجوده، كالت ايل

 فػػإف   كػػةقػػة بالد  متعل   ةعيني ػػ ديػػوفو إذا  م يكػػ  ىنػػاؾ علػػى أن ػػ (2) ة األربعػػةاظتػػذاى  الفقهي ػػ ت كلمػػةاتفقػػ

 :  ترتي  اضتقوؽ يكوف

 ،هيػػػػزه كدفنػػػػوإل ألف  البدايػػػػة بتككانػػػػت  ،ة، ٍب اظتػػػػرياثيوف، ٍب الوصػػػػي  ،هيػػػػز علػػػػى الػػػػد  بتقػػػػدَل الت  : أولًَّ

فقػات، كرتيػع الواجبػات ُب يوف، كالن  ا مقدمة على الػد  باس، كسد العورة م  اضتوائج البلزمة الضركرية، كأهن  الل  

أكؿ مػػا متػػرج مػػ   ف  إحيػػث قػػالوا  (4)ك م متػػالف ُب ذلػػك سػػول الظاىريػػة ،(3)حالػػة اضتيػػاة، فكػػذا بعػػد اظتمػػات

 .اثة، فاظتري يز، ٍب الوصي  ،هيوف، ٍب الت  كة ىي الد  الد  

 إل لعدة أدلة:(5)ي  على الوصيةع فقهاء األمة على تقدَل الد  رتأ: ثانياًَّ

 .(6) "ةي  قبل الوصي  النل صلى ات عليو كسلم قضى بالد   أف  "َّ:رضي ات عنو علي كرد ع ما  .1

 إل ألف  (7)صػػوؿ حوائ،ػػو ة لػػيس مػػ  أا تنفيػػذ الوصػػي  ت، أم ػػي  مػػ  أصػػوؿ حػػوائج اظتيػػقضػػاء الػػد  ألف   .2

 .ميتمة م  أىم اضتوائج للفراغ الذ  

، فهػي لػو حػق   الػيت ىػي الوصػية أكىل مػ ، ك عليو فهو حق الـز اظتيتكاج  على  ي  حق  الد  ألف  ك  .3

 .(1) تربع
                                                           

 (.3\4، )حاشيةَّالجملاصتمل،  (1)
، حتقيق: أزتد جػاد، دار اضتػديث، القػاىرة، ط: مةَّخليلمختصرَّالعو َّخليل، خليل ب  إسحاؽ ب  موسى،  (.226\7،)بدائعَّالصنائع( الكاساٍل، 2)
فػيََّّالكػافيابػ  قدامػة،  (.136\3) ،حاشػيتاَّقليػوبيَّوعميػرة، ، حامػية قليػويب(. قليػويب8\6، )نهايةَّالمحتػاجالرملػي،  (.260)ص: ىػ، 1426، 1

 (.294\2، )فقوَّاإلماـَّأحمد
 (.85\5، )الختيارَّلتعليلَّالمختاراب  مودكد، ( 3)
، ( اب  حـز4)  (.265\8، دار الفكر، بريكت، )المحلىَّباآلثار، علي ب  أزتد ب  سعيد ب  حـز
ػػٍلًل  ( 5) ػػٍلًل   ،الش  ػػ، مػػهاب الػػدي  أزتػػد بػػ  ػتمػػد الش  ، 1، ط:اظتطبعػػة الكػػربل األمرييػػة، القػػاىرة ،علػػىَّتبيػػينَّالحقػػائقَّشػػرحَّكنػػزَّالػػدقائقَّيَُّّبَِّلَّْحاشػػيةَّالش 

 (.105\4) ،األـافعي، الش  اإلماـ (. 198\8)َّ،شرحَّمختصرَّخليلَّ،(. اطترمي230\6ىػ، )1313
 (.137\29، )المبسوطسي، خى رٍ الس   (.131\6، )الغليلإرواءَّاأللباٍل،  قاؿ األلباٍل: حس ، (،435\4، )سننَّالترمذي( الدمذم، 6)
 (.137\29، )المبسوطسي، خى رٍ ( الس  7)
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 هًبىا أىٍك  م   بػىٍعًد كىًصي ةو ييوًصيقولو تعاىل: ي  ُب ة على الد  تقدَل الوصي   أسباب كنج  اإلمارة إىل أف  

ان علػػػػػى كجوهبػػػػػا، كاظتسػػػػػارعة علػػػػػى مت حث ػػػػػدً  م تكػػػػػ  معهػػػػػودة عنػػػػػدىم فقيػػػػػ ةالوصػػػػػي  إل ألف   (2)دىيٍػػػػػ و 

ساىل م  قبل الورثة، باعتبارىا تربعػان مػ  مػورثهم، قػد ة الت  ن  ظً الورثة على إنفاذىا، ألهنا مى  ث  ، فح(3)إخراجها

فػػػتم  التقػػػدَل  ،(5)، كالػػػدي  مػػػذمـو غالبػػػان ت تعػػػاىل ة قربػػػةالوصػػػي   ألف  ، ك (4)يػػػركف فيهػػػا مزازتػػػة ضتقهػػػم ُب اظتػػػرياث

 .(6)للفضل

 ة بعد كة اظتتبقي  اظترياث ىو آخر اضتقوؽ اظتستوفاه م  الد   على أف   (7)انعقد إرتاع األمة: ثالثاًَّ

 إنفاذ رتيع اضتقوؽ السابقة.

و ُب حق ػػػمػػػع ة علػػػى اظتتػػػوَب، يني ػػػع ديػػػوف، أك ديػػػ عنػػػد اجتمػػػاع  ىػػػيا نقطػػػة اطتػػػبلؼ بػػػني الفقهػػػاء أم ػػػ

 فقد اختلفوا على مذىبني: ،،هيز، أيهما أكىل ُب التقدَلالت  

ق اظتتعل ػػػ الػػػد ي ذىبػػػوا إىل تقػػػدَل ، (3)ةكالشػػػافعي  ، (2)ةكاظتالكي ػػػ، (1)ةمػػػ  اضتنفي ػػػ جمهػػػورَّالفقهػػػاء: األوؿ

يػػة برقبتػػو، كمرىػػوف، كمبيػػع مػػات مشػػػديو ، كجػػافو تعلػػق أرش اصتناةكجبػػت فيػػو الزكػػا مػػاؿو  كػػة، مثػػل:بعػػني الد  

 .، كالتكفني،هيز،على مؤكنة الت  (4) مفلسان بثمنو

                                                           

 (.105\4)، األـافعي، الش  اإلماـ (. 198\8، )شرحَّمختصرَّخليلَّاطترمي،(. 86\5، )الختيارَّلتعليلَّالمختار( اب  مودكد، 1)
 (.11)اآلية: ( سورة النساء، 2)
 (.198\8، )شرحَّمختصرَّخليل( اطترمي، 3)
ػػ، ميصػػطفى اطتًػػٍ ، ميصػػطفى البيغػػا، علػػي الٌشػػٍربي غػػا كالٌشػػٍربي،اطتًػػ  كالبي  (4) دار القلػػم،  ،افعيَّرحمػػوَّاهللَّتعػػالىالفقػػوَّالمنهجػػيَّعلػػىَّمػػذىبَّاإلمػػاـَّالش 

 (.73\5ىػ، ) 1413 ،4 دمشق، ط:
 (.422\3، اظتطبعة اظتيمنية، )الغررَّالبهيةَّفيَّشرحَّالبهجةَّالورديةَّ،زكريا ب  ػتمد ب  أزتد، زكريا األنصارم( 5)
ػػد  قيػػفقػػاؿ:  ستسػػة أكجػػو عتػػذا التقػػدَل أكرد القػػرطل (6) علػػى  ةي  كالوصػػي  تقػػدَل الػػد  ىػػو اظتقصػػود ، كأف  ا أقػػل لزكمػػان مػػ  الػػدي مت للعنايػػة كاالىتمػػاـ هبػػاإل ألهن 

و قد يكوف كقد ي  لشذكذه، فإن  ر الد  ها، كأخ  رع عليت مع نة الش  دمت لكثرة كجودىا ككقوعها، فصارت كالبلـز لكل ميٍ قي ، ك اظترياث، ليس مقصود الدتي 
بػل مػ  قً  اظتيػتنشػوها ة يي الوصػي  ، كأيضػان أف  لطافي  ىو حػ  الغػرَل يطلبػو بػالقوة، كالس ػا ح  اظتساكني كالضعفاء، أما الد  ةإل ألهن  مت الوصي  د  قي ، كقاؿ ال يكوف

، حتقيػق: أزتػد الػربدكٍل الجامعَّألحكاـَّالقػرآفالقرطل، ػتمد ب  أزتد ب  أيب بكر، ينظر:  كره.ي  ثابت سييؤدل ذكره، أك  م يذ نفسو عتذا قدمت، أما الد  
 (.73\5ىػ، )1384 ،2كإبراىيم أطفيش، دار الكت  اظتصرية، القاىرة، ط: 

ػاإلمػػاـ (. 198\8، )شػػرحَّمختصػػرَّخليػلَّاطترمػي، (.137\29، )المبسػػوطسػي، خى رٍ ( الس  7) فػػيََّّالكػػافيابػػ  قدامػة، (. 105\4)، األـافعي، الش 
 (.86\2، )فيَّمسائلَّاإلجماعَّاإلقناع(. اب  القطاف، 294\2، )فقوَّاإلماـَّأحمد
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حػق اظتػرهت ، كحػق كيل اصتنايػة أكىل مػ  حػػق ، ف(5)اظتقػدـ ُب اضتيػاة مقػدـ ُب اظتمػػات اضتػقٌ  أف  : دلػيلهم

لعػػػػورة، كالطعػػػػاـ، مػػػػا أحػػػػق بػػػػذلك ُب حػػػػاؿ حياتػػػػو مػػػػ  اضتػػػػوائج األصػػػػلية، كسػػػػد ا،هيػػػػزإل ألهن  ُب الت   اظتيػػػػت

 . (6)كالشراب، فكذلك بعد كفاتو

،هيػػػػز، ؤف الت  ميػػػػ يكػػػػة ىػػػقػػػة بالد  أكؿ مػػػػا متػػػػرج مػػػ  اضتقػػػػوؽ اظتتعل   أف   ، ذىبػػػوا إىل(7)الحنابلػػػػة: انيالث ػػػ

 كالتكفني. 

 : أدلتهم

كقػػػع عػػػ  راحلتػػػو،  عػػػ  ابػػػ  عبػػػاس رضػػػي ات عػػػنهم، قػػػاؿ: بينمػػػا رجػػػل كاقػػػف بعرفػػػة، إذٍ مػػػا كرد  .1

وسػدر،َّوكفنػوهَّفػيَّثػوبين،َّولَّتحنطػوه،َّولََّّاغسلوهَّبمػاءَّ": قاؿ النل  -فأكقصتو قاؿ:  أك -فوقصتو

َّالقيامةَّملبياًَّرواَّرأسو،َّفإن َّتخمَّ  .(9)ىل كاف عليو دي  أك ال ، ك م يسأؿ الرسوؿ (8) "وَّيبعثَّيـو

،هيز فهػو حاجػة خة، ككذا الت  ل ع  حاجة الش  ضي مبا فى  ي  إال  و ُب حاؿ اضتياة ال يقضى الد  ألن  ك  .2

 .(11)ـ نفقة اظتفلس على حق غرمائوقد  كما تي ،  (10)بعد كفاتو فيقدـ اظتيت

 ُب القانوف. كةقة بالد  اضتقوؽ اظتتعل  : ترتي   انيالفرعَّالث َّ

                                                           

 (.390\13، )البنايةالغيتاىب،  (.226\7، )بدائعَّالصنائع( الكاساٍل، 1)
 (.262، ص: )مختصرَّخليل، ( خليل2)
 (.136\3، )وعميرةَّحاشيتاَّقليوبيالقليويب كعمرية،  (.8\6، )نهايةَّالمحتاج( الرملي، 3)
 (.3\2ىػ، )1414، دار الفكر للطباعة كالنشر، ط: فتحَّالوىابَّبشرحَّمنهجَّالطوب، زكريا ب  ػتمد ب  أزتد، زكريا األنصارم( 4)
العلميػة، ، دار الكتػ  مغنػيَّالمحتػاجَّإلػىَّمعرفػةَّمعػانيَّألفػاظَّالمنهػاجَّ،الشربيين، ػتمد بػ  أزتػد اطتطيػ (. 759\6، )ردَّالمحتار( اب  عابدي ، 5)

 (.8\4ىػ، )1415 ،1ط: 
 (.85\5، )الختيار( اب  مودكد، 6)
 (.294\2، )فيَّفقوَّاإلماـَّأحمدَّالكافي( اب  قدامة، 7)
 (.865\2، باب ما يفعل باحملـر إذا مات، )صحيحَّمسلم(. مسلم، 75\2، باب الكف  ُب ثوبني، )صحيحَّالبخاري( متفق عليو، البخارم، 8)
ا أخذتو م  كتاب ىذا الد ليل ليس  (9) ػ ،ػتمد ب  ػتمد ب  أزتد ،ط اظتارديينبٍ سً ُب كت  اضتنابلة كإفت  ق: يػقحت،َّةَّفػيَّمواريػثَّاألمػةشػرحَّالفصػوؿَّالمهم 

 (.84، ص:)ق1425 ، ط:دار العاصمة،َّأزتد ب  سليماف ب  يوسف
 (.404\4)،َّكشاؼَّالقناعََّّ،البهوٌب ( ينظر:10)
 (.294\2، )اـَّأحمدفيَّفقوَّاإلمَّالكافي( ينظر: اب  قدامة، 11)
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 م ىو الراجء ف ، فالقانوف إذكةقة بالد  اظتتعل    م ينة القانوف اظتطبق ُب فلسطني على ترتي  اضتقوؽ

كػػة، قػػة بعػػني الد  ىم كالتػػايل: اضتقػػوؽ اظتتعل  كىػػذا يقتضػػي تطبيػػق ترتيػػ  اضتقػػوؽ عنػػدة، اضتنفيػػمػػذى   

 ىذا القانوف ىو اظتطبق أبني التايل: ، كللتأكيد على أف  يوف، ٍب الوصايا، ٍب اظترياث،هيز، ٍب الد  ٍب الت  

 ، فػإفٍ بػو عيػين ديػ مػ  تعلػق  اؿ اظتتػوَب اطتػايلمػ  مػ يكػوف كتػ  أفٍ  و،هيز أن  كفني كالت  ُب الت   اظتذى 

كف  سػػيي  اظتيػػت اضتاصػػل أف  ف ،ي  انتقػػل ىػػذا الواجػػ  ظتػػ  نجػػ  عليػػو نفقتػػوأك اسػػتغرقو الػػد   ، م يكػػ  لػػو مػػاؿ

ال توجػػػد مػػػادة ُب غتلػػػة األحكػػػاـ  يبرأيػػػ ال ، كعتػػػذا أـ،هيػػػز ،هز سػػػواء كػػػاف عليػػػو ديػػػ  مقػػػدـ علػػػى الت  كسػػػيي 

العتبػار ،هيز م  ساعة اظتوت مػ  مالػو أك ؽتىػ  نجػ  عليػو نفقتػو صل الت  ة تذكر الدتي إل ألنو عمليان لتالعدلي  

،هيز ،هيػػػز فػػػالت  كػػػة علػػػى الت  ق بالد  اظتتعل ػػػ د ي ـ اظتػػػذى  الػػػو لػػػو قػػػد  ، فإن ػػػميػػػتىػػػذه اضتاجػػػة أساسػػػية كالزمػػػة لل

 كة.الد  عني ق باظتتعل   لد ي كة ىو اأكؿ ما سيخرج م  الد  ، ك كةسيحصل م  غري الد  

قػػػة هبػػػا حػػػ  يػػػتم كػػػة مػػػ  اضتقػػػوؽ اظتعل  دفع الد  أٍف تيػػػكتػػػ  " :وأن ػػػ الفلسػػػطيين كقػػػد كرد ُب دليػػػل اظتػػػرياث

مػات مػدينان، تنفيػذ  ف ، قضػاء ديونػو إفٍ تقسيم اظتتبقي علػى الورثػة. كمػ  ىػذه اضتقػوؽ ىػي: نجهيػز اظتيػت للػد  

 "يوف اظتمتػازة كػاظتهركػة، الػد  اظتتبقػي مػ  الد   كصػيتو إف أكصػى لغػري كارث مبػا ال يزيػد عػ  الثلػث كمػ  ٍب يػوزع

ُب (2)يوف اظتمتػػازةالػػد   علػػى ةالوصػػي  الدتيػػ  بػػدليل تقػػدَل  سػػبيل ذكر ىػػذه اضتقػػوؽ علػػىكمػػا يتضػػء  م تيػػف، (1)

ال ك الػيت كتػ  قضػاؤىا قبػل اظتػرياث، لحقػوؽ ل للتمثيػلالصػيغة اظتكتوبػة  باإلضافة إىل أف  كة، االستيفاء م  الد  

 ي بدتيبها. توح

                                                           

 (.22)ص: ، "حقَّالمرأةَّبالميراث"دليلَّالميراثاظترأة لئلرماد القانوٍل كاالجتماعي،  مركز (1)
، سػيتم بياهنػا ُب الفصػل التػايل بػإذف يوف األخػرل ُب االسػتيفاء، كالرسػـو القضػائيةيوف اظتمتػازة: ىػي الػديوف الػيت أعطاىػا القػانوف مرتبػة أعلػى مػ  الػد  الد   (2)
 .ات
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دفع للورثػػػة البػػػالغني، كأربػػػاب تقسػػػيم الدكػػػات ييػػػكػػػات كأمػػػواؿ األيتػػػاـ أن ػػػو عنػػػد كػػػر ُب نظػػػاـ الد  ذي قػػػد ك 

فالػػذم يفهػػم مػػ  ىػػذا القػػانوف أف  حػػق اسػػتيفاء  ،(1)... الػػد يوف مػػا متصػػهم ُب الدكػػة حػػاالن مبوجػػ  القسػػاـ

دف  بػػ ق الوفػػاةحتق ػػ بعػػد إال   فعالػػد  التقسػػيم، ك  أمٌ  فذلػػك ال يكػػو كػػة، ك الػػديوف مقػػدـ علػػى حػػق الورثػػة ُب الد  

 .اظتيت

كػة ي  العيػين، أك العكػس عنػد عػدـ كفايػة الد  علػى الػد   ان مقػدم كاف ىذا الت،هيػز  إفٍ  كرذً  لك   م يتمك 

 يوف أك اضتقػوؽنرجع لؤلصل اظتعموؿ بػو قانونػان كىػو مػذى  اضتنفيػة كىػو تقػدَل الػد  ا لقضاء اضتقني معان، كهبذ

 .،هيزالعينية على الت  

 بػػذلك يعتػػربف القػػانوف اضتػػايل، ُب مػػذكور غػػريكػػة قػػة بالد  ترتيػػ  اضتقػػوؽ اظتتعل  بنػػد  ى أف  علػػ أكيػػدت  مػػع ال

إل ظتعرفػػة مػػا يتوجػػ  القيػػاـ بػػو مػػ  دكف حػػدكث مأخػػذان كتػػ  اسػػتدراكو ُب مشػػركع قػػانوف األحػػواؿ الشخصػػية

 اء، كاألموات. إلنصاؼ األحي إلإمكاالت ُب ترتي  ىذه اضتقوؽ

 .قة بالد كة ُب الفقو، كالقانوفأثر تزاحم اضتقوؽ اظتتعل  : الثالفرعَّالث َّ

ا قضػاء اضتقػوؽ إف  األثر الطبيعي كاظتنطقي الذم يدت  على تقدَل اضتقوؽ بعضها علػى بعػا ىػو إم ػ

ثػر الدتيػػ  ال يظهػر إال  مػػع اظتتقدمػة علػى اظتتػػأخرة، أك تقليػل نصػي  اضتقػػوؽ اظتتػأخرة بسػب  اظتتقدمػػة، كأم ػا أ

، كسػػيتم بيػػاف ذلػػك فقهػػان كقانونػػان  اظتيػػتاجتمػػاع ىػػذه اضتقػػوؽ عنػػد كفػػاة أم تػػزاحم ىػػذه اضتقػػوؽ ُب الد كػػة، 

 كالتايل:

ـ علػػػػى اصتميػػػػع عنػػػػد قػػػػد  فػػػػإف  حػػػػق ىػػػػذا الغػػػػرَل مي  اظتيػػػػتإٍف تعل ػػػػق ديػػػػ  غػػػػرَل بعػػػػني تركػػػػة : أوًل:َّفقهػػػػاًَّ

إٍف كانػت ىػذه العػني ىػي فقػط اظتدككػو  مػ  العػنيكيينف ػذ  ،ضػاء مػ  غػريهفهو أحػق بالق -كما سبق-اصتمهور

                                                           

 (.29ـ، اظتادة رقم )1955( لسنة 1كات كأمواؿ األيتاـ رقم )نظاـ الد  ( 1)
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مػػ  ىػػذه العػػني فمػػا  أم ػػا إٍف  م تسػػتغرقها فييسػػتوَب قػػدر الػػد ي  كػػامبلن ، فاسػػتغرقها فتسػػقط رتيػػع اضتقػػوؽ الباقيػػة

قػد ـ ُب االسػتيفاء ىػو ا اضتقوؽ ح   يتبقى ىو 
ي
لت ،هيػز كيسػرم عليػو مػا اظتتبقية، أم ا عند اضتنابلػة فػإف اضتػق اظت

نهػػػي بػػػاقي اسػػػتغرؽ الد كػػػة فإن ػػػو يي  إفٍ فػػػ ،كإٍف  م يتعل ػػػق ديػػػ  بعػػػني الد كػػػة فػػػإف  اضتػػػق اظتقػػػدـ ىػػػو الت ،هيػػػز، سػػػبق

 ستغرؽ الد كة ينتقل ما تبقى للمرتبة األنزؿ منو.ياضتقوؽ، كإٍف  م 

ُب اسػتيفاء الػد ي  مقػد ـ علػى اظتوصػى عتػم  ، فإف  حقهمنيلعاديا اظتيت كيأٌب بعد الت ،هيز ديوف غرماء

ربز ُب أفضػلي تو ُب يػصتميػع الد كػة  أك غػري ميسػتغرؽ سػتغرؽكػوف ديػ  الغرمػاء مي سػواء   كالورثة كعتذا الت قدَل آثػار

 كاآلٌب: االستحقاؽ،  

م ػا خبػبلؼ الوصػي ة فهػي ختػرج مػ  ثلػث البػاقي بعػد الػد ي ، أ اظتيتدي  الغرماء مترج م  كل ماؿ  .1

الورثة فإف  نصيبهم يتمثل ُب اظتتبقي بعػد رتيػع اضتقػوؽ، فينبػين علػى ذلػك إٍف اسػتغرؽ الػد ي  كػل اظتػدكؾ فػإف  

 ، كُب حاؿ  م يستغرًقو فإن و يقلل م  نصي  اضتقوؽ األخرل.ماػًتله لعدـ افكحق الورثة يسقط ،الوصي ة

 ة للموصى عتم كللورثة.كقت انتقاؿ الد كملكي ة، ك  دي  الغرماء يؤثر على .2

 .دي  الغرماء يؤثر على تصرؼ اظتوصى عتم، كالورثة ُب الد كة .3

   على اظتوصى عتم كالورثة. دي  الغرماء يؤثر على قسمة الد كة  .4

ػػفػػالقوة اظتمنوحػػة للػػػد يوف  كػػم تقػػدَل مرتبهػػػا علػػى بػػاقي اضتقػػػوؽ ختوً  ابقة ؽتػػػا أثري ُب األمػػػور الس ػػا الت ػػعتي

يسػػتحقني ؽتػػا ينبػػين عليػػو تػػأثريه  ان رتػ  عػػدديي 
ُب  مػػ  األحكػػاـ الفقهي ػػة الػػيت نجعلهػػا تػػؤخر اسػتقرار اظتلكي ػػة علػػى اظت

يتحص ػػل ُب الفػػػدة الػػػيت أثػػرت عليهػػػا، باإلضػػافة إىل قدرتػػػو علػػى إبطػػػاؿ تصػػػرفات 
أمػػور منهػػػا: ملكي ػػة الن مػػػاء اظت

هػػر بعػػد القسػػمة علػػى نقضػػها ألجػػل اسػػتطاعة الغػػرَل الػػذم ظ، عػػدا عػػ  اظتيػػتكاضػػعي أيػػديهم علػػى أمػػواؿ 

دينو، كأم ا ىذه اآلثػار كاألحكػاـ الفقهي ػة الػيت تػأثرت علػى تقػدَل ديػوف الغرمػاء علػى حػق اظتوصػى عتػم كالورثػة 

 .م  ىذه الر سالة بتفصيل كفري بإذف ات ر ابعسيتم دراستها ُب الفصل ال
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تبقػػػػي بعػػػػد ضتػػػػوؽ أمػػػا حػػػػق اظتوصػػػػى عتػػػػم مقػػػدـ علػػػػى حػػػػق الورثػػػػة ُب اإلرث، كلكػػػػ  ىػػػ
ي
م مػػػػركاء ُب اظت

تبقػػي، كالثلثػػاظتسػػتحقات السػػابقة بأصػػحاهبا
ي
ف للورثػػة، علػػى تفصػػيل  ا، فاظتوصػػى عتػػم حقهػػم يتمثػػل ُب ثػيليػػث اظت

كثػػري ال غتػػاؿ لبسػػطو ىنػػا، كلكػػ  نجػػ  اإلمػػارة إىل أف  اظتػػرياث ىػػو آخػػر اضتقػػوؽ نعػػم، كلكػػ  ىػػو اضتػػق دائػػم 

 ف ؽتكنا الوجود.اف اضتقاكالوصي ة فهذ الوجود ُب الد كة عدا ع  الد يوف،

سػتند يهػا تتواجد فكرة تقدَل اضتقوؽ على بعضها كذلػك لطبيعػة القػانوف اظتعمػوؿ بػو ف: ثانياً:َّقانوناًَّ
ي
اظت

قػة هبػا كػة مػ  اضتقػوؽ اظتعل  دفع الد  كتػ  أٍف تيػ" :وأن ػ الفلسػطيين دليل اظتػرياثإىل اظتذى  اضتنفي، فقد جاء ُب 

مػػػات  ف ، قضػػػاء ديونػػو إفٍ اظتتبقػػػي علػػى الورثػػػة. كمػػ  ىػػػذه اضتقػػوؽ ىػػػي: نجهيػػز اظتيػػػت للػػد   حػػ  يػػػتم تقسػػيم

يوف كػػة، الػػػد  مػػدينان، تنفيػػذ كصػػػيتو إف أكصػػى لغػػري كارث مبػػػا ال يزيػػد عػػ  الثلػػػث كمػػ  ٍب يػػوزع اظتتبقػػػي مػػ  الد  

ػػا نيػػة  ، ككمػػا أسػػلفت سػػابقان  م ييػػنة علػػى الدتيػػ (1) "اظتمتػػازة كػػاظتهر علػػى اجتمػػاع ىػػذه اضتقػػوؽ معػػان ، كإفت 

كىذا يقتضي القػوؿ بإمكانيػة الت ػزاحم، كىػذا يلػـز منػو كجػود مراتػ  للحقػوؽ، كمػا أمػرت سػابقان ُب اظتواضػع 

 اليت درست فيها قوؿ القانوف.

ُب  كمسػ،بلن  ان ، أم كونػو مكتوبػان قػموث   كوف اضتػقىو  ُب اضتقوؽ اظتتعل قة بالد كة ظتعموؿ بو إجرائيان اأم ا  

ػػػت ج هبػػػا أمػػػاـ القضػػػاء نتكػػػ  أف لتص ػػػل مػػػ  الد كػػػة، ىػػػذا  الػػػدكائر اضتكومي ػػػة أك ُب أكراؽ كمسػػػتندات رشتي ػػػة لتي

 .بشكل عاـ

ريىػا ُب االسػتيفاء، تسػمى حقػوؽ االمتيػاز مقدمػة علػى غ ان أما بشأف اضتقوؽ خاصة فإف  ىناؾ حقوقػ 

قي اضتقػػػوؽ األخػػػرل، كىػػػذه اضتقػػػوؽ ختتلػػػف ُب سػػػتمدة مػػػ  القػػػانوف قػػػادرة علػػػى القضػػػاء علػػػى بػػػاكعتػػػا قػػػوة م

اسػػػتغرقتها،  كػػػة كإفٍ طبيعتهػػػا عػػػ  الػػػد يوف اظتتعل قػػػة بعػػػني مػػػ  أعيػػػاف الد كػػػة مػػػثبلن، فهػػػي تيسػػػتوَب مػػػ  رتيػػػع الد  

ػػػا حػػػازت علػػػى الر جحػػػاف كاألحقي ػػػكمثلهػػػا: الرسػػػـو كالنفقػػػات القضػػػائي ة، كأم ػػػ ة مػػػ  خػػػبلؿ ا ىػػػذه اضتقػػػوؽ فإهن 

                                                           

 (.22)ص: ، "حقَّالمرأةَّبالميراث"دليلَّالميراثاظترأة لئلرماد القانوٍل كاالجتماعي،  مركز (1)
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خػاص، كمنهػا كىي تنقسم إىل عدد م  األقساـ منها ما ىػو بسػب  قػانوف  ف العامة كاطتاص ة،نصوص القانو 

م  الت س،يل كيؤخذ م  الد كة رأسان كالرسـو القضائية، كمنهػا مػا يأخػذ امتيػازان ضتقػو مػ  خػبلؿ  ما ىو معفي  

  أسػػػػػبقيتها ُب حسػػػػػإف سػػػػػ،ل فتسػػػػػ،يلو فػػػػػإٍف  م ييسػػػػػ،ل ال يسػػػػػتحق ىػػػػػذا االمتيػػػػػاز ُب اسػػػػػتيفاء حقػػػػػو، ك 

كأكتفػي هبػذا القػدرإل ألف  بيػاف ىػذه كىذه اضتقوؽ مقدمة على الد يوف العادي ة ُب االستيفاء، ، الت س،يل أيضان 

 اخػدت موضػوعاتوالذم  كؿكهبذا الفرع أكوف قد أهنيت الفصل األ، اصتزئية سيأٌب ُب الفصل التايل بإذف ات

 لتكوف اظتدخل لرساليت. السابقة
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جَّانيالالفصل   

ركةقة بالتَّمن احلقوق املتعلِّ الدَّين  

َّف:اكفيو مبحث
 مطال :ستسة فيو ، ك يوفعريفَّبالدَُّّالت َّ: المبحثَّاألوؿ

يٍ اظتطل  األكؿ  ، كاصطبلحان، كفيو:  لغةن : تعريف الد 
ٍي الفرع األكؿ  لغةن  : تعريف الد 

 اصطبلحان. الفرع الث اٍل: تعريف الد ي 
 شركعية الد ٍي .م :اٍلاظتطل  الث  
 اضتكمة م  مشركعية الد ٍي .الث: اظتطل  الث  
 خطورة الد ي .: ابعر  اظتطل  ال

 حكم الد ٍي . اظتطل  اطتامس:
 مطال : ةثبلث فيوك  ،ةَّمنَّصورهوصورََّّومرتبتو،َّأقسامو،وََّّ،الد ْينأسبابَّ: انيث َّالمبحثَّال

 ، كفيو: أسباب الد ٍي اظتطل  األكؿ: 
 العقد. الفرع األكؿ:

 األفعاؿ. اٍل:الفرع الث  
 الشرع. الث:الفرع الث  

 ، ُب الفقو كالقانوف، كفيو:أقساـ الد ي ، كمرتبتو:  ٍلاث  اظتطل  ال
 ق.عل  أقساـ الد ي  باعتبار الت   الفرع األكؿ:

 ائ .أقساـ الد ي  باعتبار الد   اٍل:الفرع الث  
 كقت أدائو.أقساـ الد ي  باعتبار  الث:الفرع الث  
 حة، كاظترض.ابع: أقساـ الد ي  باعتبار الص  الفرع الر  

 الفرع اطتامس: أقساـ الد ي  باعتبارات أخرل.
 كمرتبتو.، القانوفادس: أقساـ الد ي  ُب الفرع الس  

 ، كفيو:صور الد ي القرض م  : ث الثاظتطل  ال
 .القرض قدنتان الفرع األكؿ: 

 .ديثان القرض حاٍل: الفرع الث  
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َّ.ركةقةَّبالت َّينَّمنَّالحقوؽَّالمتعل َّالد َّ:َّث انيالفصلَّال

 ان دخبلن أساسػيٌ كالػوعي مبعانيهػا ييعػد  مىػ ،العلم  قائق األمياءك ، اضتكم على الشيء فرع ع  تصوره إف   

مػػػع لػػػو ُب طٍ فػػػبل مى  ،علػػػى غتامعػػػو كال مبانيػػػو هنظػػػرً  ُب ابتػػػداءً  ال يسػػػتويل الطالػػػ ي  علػػػمو  فكػػػل  فييقاؿ:" لتصػػػورىا،

ىػػذا اضتػػق مػػ  رتيػػع اصتوانػػ ، مػػ  حيػػث لػػذلك سػػيتم ُب ىػػذا الفصػػل توضػػيء  ،)1("فػػر بأسػػراره كمباغيػػوالظ  

، كصػوالن إىل وسػبابأ، ك أنواعػو، فكمػو ُب الفقػو اإلسػبلميحي ، ٍب مػ  مشػركعيتو كمةاضتً ة، ك كاظتشركعي  عريف، الت  

  م  اضتقوؽ مرتبة الديوف
ي
 كة.قة بالد  تعل  اظت

 .وفيالدَُّّبعريفَّت َّال:َّثَّاألوؿالمبح

 ، كاصطبلحان، كفيو:ي  لغةن : تعريف الد  المطلبَّاألوؿ

ٍي الػػد ٍي  مصػػدر للفعػػل داف، ك  :: تعريػػف الػػد ي  لغػػةالفػػرعَّاألوؿ  ديػػوف، :يوف، كاصتمػػعكاحػػد الػػد   الػػد 

إل (4)ؿاالنقيػػػاد، كالػػػذ  كىػػػو جػػػنس مػػػ   ،كاحػػػد اؿ كاليػػػاء كالنػػػوف أصػػػله الػػػد  ك  ،(3) ، مثػػػل: أعػػػنيييػػػأدٍ ك ، (2)ًديػػػافك 

الرجػلي الرجػلى يدينػو: إذا أقرضػو، فهػو مػدي ،  (6)يقػاؿ: دافك  ،(5)بالليل هار، كغمه ؿ بالن  ي  ذي الد  لذلك يقاؿ: 

، كقػوؿ عمػر رضػي ات عنػو ُب (8)كداف فبلف يدي  دينان: استقرض، كصار عليػو ديػ ، فهػو دائػ  ،(7)كمديوف

                                                           

 (.4، ص: )ىػ1413، 1 ، ط:علميةدار الكت  ال، حتقيق: ػتمد عبد السبلـ عبد الشاُب، المستصفى ،ػتمد ب  ػتمد الغزايل الغزايل، (1)
 (.359\2، )المحياَّفيَّاللغة، إشتاعيل ب  عباد ب  العباس( الصاح  ب  عباد، 2)
 (.397\9، )المحكمَّوالمحياَّاألع م، اب  سيده( 3)
 (.319\2، )ىػ1399، دار الفكر، ق: عبد السبلـ ػتمد ىاركفيق، حتمعجمَّمقاييسَّاللغة ،أزتد ب  فارس ب  زكرياء اب  فارس، (4)
 (.320\2اظتصدر السابق، ) (5)
ػ قػاؿ منػو مػدي  كال مػديوفإل ألف  ي ،...كعلى ىذا فػبل يي فيم  يأخذ الد   ال يستعمل إال الزمان ( قيل: "6) ، كىػذا الفعػل ا يكػوف مػ  فعػل متعػدو اسػم اظتفعػوؿ إفت 

ديان، فيقاؿ: دنتو إذا أقرضتو، فهو مدي ، كمديوف، كاسم الفاعل دائ  فيكوف عدم قلت أدنتو، كداينتو،...كقاؿ رتاعة يستعمل الزمان كمتعالـز فإذا أردت الت  
، كم  يعطيو على الت  الدائ  م  يأخذ الد    (.205\1، )المصباحَّالمنيرالفيومي، عدم"، ي  على اللزـك

 (.398\9، )المحكمَّوالمحياَّاألع م، ب  سيده( لف  مديوف لغة بين دتيم، ينظر: ا7)
رسػالة ماجسػتري، جامعػة أـ القػرل، ، حتقيق: عبد ات حامد النمرمَّ،اقتطاؼَّاألزاىرَّوالتقاطَّالجواىر، أزتد ب  يوسف ب  مالكرعيين، ( أبو جعفر ال8)

 (.122)ق، ص:1402اظتملكة العربي ة السعودي ة، 
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ػػػاألي  ا بعػػػد، فػػػإف  خطبػػػة: "أم ػػػ ػػػأي  فعيٍ سى اف قػػػاؿ: سػػػبق اضتػػػاج، فػػػاد  يي  رضػػػي مػػػ  أمانتػػػو كدينػػػو أفٍ  (1)هينػػػةفع جي يٍ سى

، كمعػػػى قولػػػو: فػػػاداف (2)، فأصػػػبء قػػػد ًديػػػ  بػػػو، فمػػػ  كػػػاف لػػػو مػػػيء فليأتنػػػا حػػػ  نقسػػػم مالػػػو بيػػػنهم"معرضػػػان 

 .(3)اس كيستدي  ؽت  أمكنو، كقيل: استداف معرضان ع  الوفاءمعرضان، أم استداف، كىو الذم يعدض الن  

ي  يأخػػذ بالػػػد   كرجػػل ًمػػػدياف: إذا كانػػت عادتػػو أفٍ  ،(4) يٍ مػػػا عليػػو مػػ  الػػد   ديوف: كثػػري كيقػػاؿ رجػػل مىػػ

علػى الػد ي  ُب اللغػة كيطلػق ، (7)كاظتداينة: البيع بالد ٍي ، (6)  للمبالغةيٍ فعاؿ م  الد  ، كًمدياف، مً (5)كيستقرض

   عاٍل، منها:اظت د م عد

يٍ  .1  ،كيقػػاؿ: رمػػاه ات بدينػػو أم ،بػػو سػػب  اظتػػوت لة إذا رأنىػػبفػػبلف ديػٍ  رأيػػت : اظتػػوت، فيقػػاؿ: الػػد 

 .(8)  على كل أحدو ديٍ ألن   إلباظتوت

ل: كمػا كُب اظتثىػ ،ي : يػـو اصتػزاء: جزيتػو، كيػـو الػد  نتػو بفعلػو دينػان دً ييقػاؿ  ،كاظتكافػأة ،ي : اصتزاءالد   .2

 .(9)فعل بكس  ما عملت، كقيل: كما تفعل يي ك  ،ل بفعلكازى ل أم نجي ازى م نجي ازً أم كما نجي  ،دافدي  تي تي 

 .(10)الد ي : العبادة ت تعاىل .3

 .(11)ديين كديدٍل، أم عادٌب يقاؿ: ما زاؿ ذلك ،أفكالش  الد ي : العادة  .4

                                                           

 (.256\18، )البيافَّوالتحصيلاب  رمد اصتد،  يلق  باأليسىٍيفع، ينظر: هينةم  جي  رجل (1)
 ،1، حتقيق: كماؿ يوسف اضتوت، مكتبة الرمػد، الريػاض، ط: لكتابَّالمصنفَّفيَّاألحاديثَّواآلثارا، عبد ات ب  ػتمد ب  إبراىيم،   أيب ميبةب( ا2)

 (.536\4ىػ، )1409
 (.284\35ر كالتوزيع، )، دار اظتعراج الدكلية للنشر، كدار آؿ برـك للنشذخيرةَّالعقبىَّفيَّشرحَّالمجتبىػتمد ب  علي ب  آدـ،  ( ػتمد اإلتيويب،3)
 ،4دار العلػػم للمبليػػني، بػػريكت، ط:  ، حتقيػػق: أزتػػد عبػػد الغفػػور عطػػار،الصػػحاحَّتػػاجَّاللغػػةَّوصػػحاحَّالعربيػػة إشتاعيػػل بػػ  زتػػاد اصتػػوىرم، ( الفػػارايب،4)

 (.2117\5، ) ىػ 1407
 (.2117\5، )الصحاح( الفارايب، 5)
 (.167\13، )لسافَّالعرب، ر( اب  منظو 6)
ىػػ،  1420، 1، حتقيػق: فتحػي أزتػد علػي الػدي ، جامعػة أـ القػرل، مكػة اظتكرمػة، ط:البديعَّفػيَّعلػمَّالعربيػة، اظتبارؾ ب  ػتمد ب  ػتمدري، ( اب  األث7)
(1\523.) 
 (.168\13، )لسافَّالعرباب  منظور،  (8)
 (.169\13اظتصدر السابق، ) (9)
 (.53\35، )تاجَّالعروسبيدم، مرتضى الز   (10)
 ق.اظتصدر الساب (11)
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 .(1)حاضران   م يك  : ىو كل ميء يٍ الد   .5

 .(2)ىو ما لو أجل الد ٍي : .6

 :اعتباري  علىُب اصطبلح الفقهاء الشرعي  لد ي ا ستعمليي  :اصطبلحان  الد ي  : تعريفانيالث ََّّفرعال

ُب الفقػػو  فػػاضتق اظتػػايلَّللعػػني، ي  مقابػػل: كىػػو كػػوف الػػد  كليك االعتبػػار الش ػػق، أعل ػػ: الت  العتبػػارَّاألوؿ

ق بػػذات ، كإذا تعل ػػان و يسػػمى دينػػمػػة، فإن ػػنػػة، فػػإذا تعلػػق بالذ  مػػة، أك بػػذات معي  يتعلػػق بالذ   ا أفٍ ، إم ػػاإلسػػبلمي

 .(3)مػػة، كامػػديت بػػالعني: أم بػػاظتنقود اضتاضػػري ، يعػػين: بالذ  فيقػػاؿ: امػػديت بالػػد  ، ان ى عينػػو يسػػمنػػة، فإن ػػعي  مي 

، (5)ي : فهػػو مػػا كػػاف غائبػػان ا الػػد  ، مثػػل: أرض، بيػػت، سػػيارة، أم ػػ(4)حيػػث إف  العػػني: ىػػي مػػا كانػػت حاضػػرة

 .(6)"ة ال يكوف معينان م  ة، كما تقرر ُب الذ  م  تقر ُب الذ  اظتعنٌي ال يسكىذا ما توضحو القاعدة الفقهية، بأف : "

 (: "159أم ػػػػا تعريػػػػف العػػػػػني ُب غتلػػػػة األحكػػػػاـ العدلي ػػػػػة جػػػػاء ُب اظتػػػػادة )
ي
 عػػػػػني  العػػػػػني ىػػػػي الشػػػػيء اظت

 
ي
، كجػاء (7)"ككلهػا مػ  األعيػاف ،كصػربة دراىػم حاضػرتني ،كصربة حنطة ،ككرسي ،كحصاف ،كبيت  ،ةشخ  اظت

فمػػ  معانيهػػا اظتعػػى اضتقيقػػي   ،العػػني: ىػػي لفػػ  مػػ  أمػػهر األلفػػاظ اظتشػػدكة كأكثرىػػا معػػاف " ُب مػػرح اجمللػػة:

كمػػػا نجػػيء مبعػػػى الشػػػيء   ،كالػػػذات ،فت،ػػيء العػػػني مبعػػػى الػػنفس ،كمنهػػػا اجملػػػازم ،كاسػػتعماعتا ضتاسػػػة البصػػر

 لفظػػة العػػني ذه اظتػػادة أف  يفهػػم مػػ  اظتثػػاؿ الػػوارد ُب ىػػ، ك ي كيػػراد هبػػا ىنػػا الشػػيء اظتقابػػل للػػد   ،اضتاضػػر اظتوجػػود

 تكوف م  اضتيوانات، كاظتثليات اظتعينة، كاظتكيبلت، كاظتوزكنات، نتك  أفٍ   تكوف عقاران  كما نتك  أفٍ 

                                                           

 (.78\8إبراىيم السامرائي، دار كمكتبة اعتبلؿ، )ك ، حتقيق: مهدم اظتخزكمي، كتابَّالعين، اطتليل ب  أزتد ب  عمرك( الفراىيدم، 1)
 (.1198)ص: ، القاموسَّالمحيا، الفريكزآبادل( 2)
بياف، بياف، ( الد  3) ٍحًسػ  الدكػيعىٍبػدي ا :مػ  اظتشػايدغتموعػة تقػدَل: ، أصػالةَّومعاصػرةَّالمعػاموتَّالماليػةديبياف ب  ػتمد الػد 

ي
بػ   د. صػا  ،ًت بٍػ  عىبػد اظت

 (.58-57\3) ،ق 1432، 2: ، طمكتبة اظتلك فهد الوطنية، الرياض ،ب  عبد العزيز آؿ الش يد صا  ،ر العىب وًدمم د ب  ناصػتيى  ،يدعبد ات ب  زت
 (.327\1ىػ، ) 1424 ،3مد عبد القادر عطا، دار الكت  العلمية، بريكت، ط: ، حتقيق: ػتأحكاـَّالقرآف، ػتمد ب  عبد ات( اب  العريب، 4)
 ( اظتصدر السابق.5)
 (.399\1، حتقيق: أزتد ب  عبد ات ب  زتيد، )القواعد( اظتقرم، ػتمد ب  ػتمد ب  أزتد، 6)
 (.34)ص:  (،158اظتادة ) ،مجلةَّاألحكاـَّالعدلية، صتنة (7)
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 .(1)"كالنقود، كالعركض 

ُب  ثابػتو  مػآؿ اظتعاملػة "مبػا لػيس معينػان" الصػريكرة إىل ديػ و  كوف،  لد ي  ُب مقابلة العنياكم  إطبلقات 

مػػة فهػػو بػػذلك غػػري موجػػود، أك بسػػب  و دينػػان ىػػو غتػػرد اصػػطبلح بسػػب ذم ػػة، فتسػػميت  إم ػػا عػػدـ تعل قػػو بالذ 

ي  فػػورد ُب اظتػػادة كىػػذا يتضػػء ُب تعريػػف غتلػػة األحكػػاـ العدلي ػػة للػػد   ،(2)كإٍف كػػاف موجػػودان  مثليتػػو كعػػدـ دتييػػزه

منهػػا لػػيس  اضػػر،  ة رجػػل، كمقػػدارو م ػػراىم ُب ذمػػ  الػػد   ة، كمقػػدارو م ػػمػػا يثبػػت ُب الذ  "الػػد ٍي  (: 158رقػػم )

 
ي
 .(3)"ي راىم، أك م  صربة اضتنطة اضتاضرتني قبل اإلفراز فكلها م  قبيل الد   م  الد  عني  كاظتقدار اظت

األكؿ:  م إىل ثبلثػػة أقسػػاـ:قس ػػي  يي الػػد   اضتاصػػل أف  : "اظتػػاد ةىػػذه ُب معػػًرض بيػػاف  ف،ػػاء ُب مػػرح اجمللػػة

ة فهػػو غػػري موجػػود كال م ػػ م يتعلػػق بالذ   ىػػو الػذم كإفٍ اٍل: ، الث ػػاظتػػدي  بوجػو مػػ  الوجػػوه ةق بذم ػػىػو الػػذم يتعل ػػ

إليػو فهػو مػ  اظتثليػات غػري اظتفػرزة ككيلػة كاحػدة مػ   كمشػاران  كػاف موجػودان   ىػو الػذم كإفٍ الث: ، الث  شار إليومي 

ػػالػػد   فصػػيبلت كلهػػا أف  يفهػػم مػػ  ىػػذه الت   اضتنطػػة غػػري مفػػرزة ُب صػػربة حنطػػة. ابػػت يء الث  تة بالش ػػي  غػػري ؼتي

 بالذ  
ي
"لث  مى مة كعليو يكوف اظتثاؿ الوارد ُب اجمللة أعم م  اظت

(4). 

قسػػيم كىػػذا الت   (5)مخصػػي كحػػقٍّ  ،عيػػين اظتػػايل إىل حػػقٍّ  اضتػػقٌ  أف  القػػانوف قػػد قس ػػمكنجػػ  اإلمػػارة إىل 

ػػػػػ: "ف  إكف قػػػػػاؿ الفقهػػػػػاء اظتعاصػػػػػر ف ،يقابػػػػػل ُب الفقػػػػػو اإلسػػػػػبلمي العػػػػػني كالػػػػػد ي  ريعة ال تعػػػػػارض ُب ىػػػػػذا الش 

األقسػػػاـ الػػػيت ذكرىػػػا علمػػػاء  غػػػري أف   ،ل ُب كػػػل حػػػق  كػػػم اتفصىػػػمػػػا داـ يي  ،و غتػػػرد تنظػػػيمألن ػػػ إلاالصػػػطبلح

                                                           

 (.129\1، )ىػ1411، 1: ، طاصتيلدار ، تعري : فهمي اضتسيين، دررَّالحكاـَّفيَّشرحَّمجلةَّاألحكاـ، وخواج ، علي حيدرعلي حيدر (1)
بيػػعَّالػػد ْينَّوتطبيقاتػػوَّ(. البلحػػم، أسػػامة بػػ  زتػػود بػػ  ػتمػد البلحػػم، 183، ص: )ةَّاإللتػػزاـن ري ػػرقػػا، الز   (.128\1، )دررَّالحكػػاـ، علػػي حيػدر ينظػر: (2)

 (.59-56\1) ق،1433، 1ط:  ، دار اظتيماف،المعاصرةَّفيَّالفقوَّاإلسومي
 (.27)ص:  (،158اظتادة ) ،مجلةَّاألحكاـَّالعدلية، صتنة( 3)

 ،جنسان  عيني مطلقان ، كىو ما لتتمل الت  عيناًَّ...إم ا أٍف يكوف "كقاؿ صاح ي بدائع الصنائع ُب نفس السياؽ :  (.128\1، )دررَّالحكاـ، علي حيدر (4)
كاظتوزكف  ،كالشعري ،كاظتكيل م  اضتنطة ،كالدكاب ،كاضتيواف م  العبيد ،كالدكر ،كالعقار م  األرضني ،يابكالعركض م  الث    ،استحقاقان ك  ،كصفة ،كقدران  ،كنوعان 

 ،الكاسػاٍل ."...اظتوصػوؼ كاظتػوزكف ،مػةكاظتكيػل اظتوصػوؼ ُب الذ   ،عيػني مػ  الػدراىم، كالػدنانري، كىو مػا ال لتتمػل الت  ديناًَّيكوف  ا أفٍ كإم   ،كاضتديد رً فٍ م  الص  
 (.42\6)بدائعَّالصنائع،َّ

 على أف  تقسيم اضتق اظتايل ُب القانوف على ثبلثة أقساـ، فباإلضافة إىل السابقني ىناؾ قسم آخر كىو اضتقوؽ اظتعنوية أك الذ ىنية.  (5)
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ػػػ ػػػ ،ريعة مبنيػػػة علػػػى اخػػػتبلؼ اطتصػػػائةالش  ة رعية لكػػػل قسػػػم، كىػػػي كافيػػػة بػػػاألغراض القضػػػائي  كاألحكػػػاـ الش 

 .(1)"ةكالدياني  

 كالت ايل:  ،كالعبلقة بني التقسيم الفقهي كالتقسيم القانوٍل ،ني  اضتق  يىذأم ا تعريف 

سلطة معينة يعطيها القانوف لشخة معػني علػى مػيء معػني فصػاحبو يسػتطيع أف العيين:  : اضتق  أولًَّ

 .(2)يبامره دكف كساطة أحد

تػػارة  :قػػويكػػوف متعل   اضتػػق  كىػػذا  ،رع لشػػخة علػػى آخػػره الش ػػر  ًقػػيي  مطلػػ ه ىػػو  خصػػي:الش   : اضتػػق  ثانيػػاًَّ

ظتصػلحتو، كذلػك كحػق كػل مػ   منػاؼو  عػنَّفعػلَّامتناعاًَّكتارة  ،ذم قيمة ظتصلحة صاح  اضتق   بفعلَّقياماًَّ

 .(3)اظتتبايعني على اآلخر

فػػيمك  القػػوؿ إف  العػػني ُب اظتفهػػـو الفقهػػي أكسػػع مػػ  اضتػػق العيػػين ُب  : العبلقػػة بػػني التقسػػيمني:ثالثػػاًَّ

-خصػػية، كىػػي االلتػػزاـ بػػالعنيمػػ  اضتقػػوؽ الش   تشػػمل اضتػػق العيػػين كبعضػان  العنيفػػكتسػػتغرقو، اظتفهػـو القػػانوٍل 

َّ.(4)، مثل االلتزاـ بتسليم عني معينة كحفظها-كما أمرت سابقان ُب الفصل األكؿ
لػػو مبلػػغ مػػ  كػػل حػػق ػتً الػػد ي   فأم ػػا اضتػػق الش خصػػي أكسػػع مػػ  الػػد ي  ُب اظتفهػػـو الفقهػػي كيسػػتغرقو، 

خصػػي الػػذم ىػػو رابطػػة بػػني مخصػػني ة، فهػػو أضػػيق مػػ  مفهػػـو اضتػػق الش  أك رتلػػة مػػ  األمػػياء اظتثلي ػػالنقػػود 

كػاف أـ غػػري مثلػػي،   ان متنػاع عػػ  عمػػل، أك إعطػاء مػػيء مثليػػختيىػو ؿي أحػػدقتا مطالبػػة اآلخػر بالقيػػاـ بعمػػل، أك اال

 .(5)خصيالش   م  صور اضتق   ي  ُب الفقو اإلسبلمي صورةه فالد  

                                                           

ظريػات عػ  الن  ، نقػبلن (1846\4ظمػة اظتػؤدتر اإلسػبلمي، جػدة، )غتلػة غتمػع الفقػو اإلسػبلمي التػابع ظتنَّ،سمَّالتجػاريبيعَّاأل، ع،يل جاسػم ،شميالن   (1)
 .(77) :ص ،يد أزتد أبو سنةالعامة، للش  

 (.27، ص: )ن ري ةَّاإللتزاـالز رقا، (. 75، ص: )الحقَُّّوالذ م ةينظر: اطتفيف، ( 2)
 (.26. كص: )(75، ص: )اظتصادر السابق (3)
 (.37، ص: )حقوؽَّالدائنينَّفيَّالت ركةَّ(. الصغري،1871\4، )يبيعَّاألسمَّالت جارَّينظر: الن شمي،  (4)
 (.37، ص: )حقوؽَّالدائنينَّفيَّالت ركةَّ(. الصغري،1871\4، )بيعَّاألسمَّالت جاريينظر: الن شمي،  (5)



 

57 
 

ف أحػدقتا عػاـ اظر إىل ىػذا االعتبػار فػإٌف الػد ي  لػو معنيػ، كبػالن  : اظتوضػوع، أكاظتضػموفانيالث ػَّالعتبار 

كسػػػائر الطاعػػػػات  ء الفقهػػػاء يشػػػمل اضتقػػػوؽ، كاألمػػػواؿ،ف  اظتعػػػى العػػػاـ ُب مصػػػػطلإكاآلخػػػر خػػػاص، حيػػػث 

   كاآلٌب: ؼر  فعي  فكلها تسمى ديونان، الواجبة كاضتج، كالصبلة،

 .(1)يظهر أثره عند اظتطالبة ةم  عيه ُب الذ  كصفه مر  :الد ي  .1

 .(2)ُب الذمة  حقو  لزكـي الد ي :  .2

 .(3)ةم  ما كاف ُب الذ  الد ي :  .3

 .  (4)حق  الـز :الد ي  .4

كىػػػو  ،أم أف  الػػػد ي  أمػػػر تقػػػديرم ثبػػػت بسػػػب  اظتعاملػػػة بالػػػد ي  ُب اظتوصػػػوؼ بػػػووصػػػٌفَّأم ػػػا قػػػوعتم 

، االعتبػارم لتحمػل ىػذا الوصػفكالذ م ػة ىػي الوعػاء  ،(5)بػذات اظتوصػوؼفالوصػف ىػو اظتعػى القػائم  ،اظتدي 

أكغػري مػايل، أك مػ  حيػث اصتهػة الػيت ييطالػ   ان فلم لتصر ىذا التعبري الد ي  م  حيػث نوعػو سػواء أكػاف ماليػ

 منها.

كجاء ىذا الت عبري ح  ال ييفهم أن و أمر خارج ع  الت نظيم الشرعي لؤلحكاـ شرعيكقوعتم 
(6). 

ىو كجوب األداء كىذا األثر ال يظهر إال  مبطالبػة مػ  لػو اضتػق سػواء كػاف ات أك العبػد،  أثرهأم ا قوعتم 

 .، أك غري مايلان مالي ان كسواء كاف حق

                                                           

 (.239\7، )العنايةَّشرحَّالهداية( البابرٌب، 1)
 (.132\2)َّ،شرحَّالتلويح، ( التفتزاٍل2)
 (.334\3، )سوقيدَُّّحاشيةَّالسوقي، الد   (3)
 (.142\3، )األـاإلماـ الش افعي،  (4)
ق، 1411، 1: ، طبػريكت ،دار الفكػر اظتعاصػر، ق: مازف اظتبارؾيقحت، الحدودَّاألنيقةَّوالتعريفاتَّالدقيقة، زكريا ب  ػتمد ب  أزتد ،كريا األنصارمز  (5)

 (.72ص: )
 (.91، ص: )ن ريةَّالذ م ةاطتويل،  (6)
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أمػرو الـز ُب  العبػاد ف،علػت الػد ي  كػل   ديػوفك  ،ات ديوفبني  أيضان   م تيفر ؽ اليت تليو الت عريفات كمثلو 

 
ي
 : نها، مالشريفة ةاألحاديث النبوي تذا اظتعى جاءهبك طالى  بو بغا الن ظر ع  كيفية لزكمو بالذ م ة، ذم ة اظت

حتػج،  فقػاؿ لػو: إف  أخػيت قػد نػذرت أفٍ  ع  اب  عبػاس رضػي ات عنهمػا، قػاؿ: أتػى رجػل النػل  .1

َّفاق َّاهلل،َّفهػوَّأحػقَُّّ"اؿ: قاؿ: نعم، ق "، وقاضيَّلوَّكافَّعليهاَّدينَّأكنتَّ": ا ماتت، فقاؿ النل كإهن  

 . (1) "بالقضاء

 فقالػت: إف  أمػي ماتػت كعليهػا صػوـي  ع  اب  عباس رضي ات عنهما، أف  امرأة أتت رسػوؿ ات  .2

 "بالقضػاء فػدينَّاهللَّأحػقَُّّ"قالػت: نعػم، قػاؿ:  " تقضػينوَّلػوَّكػافَّعليهػاَّديػنَّأكنػتََّّأرأيتَّ"مهر، فقاؿ: 
(2). 

ُب ذمػػة  لزمػػت ان ج كالصػػياـ الػػواجبني دينػػان، كذلػػك لكوهنمػػا حقوقػػاضتػػ كجػػو الداللػػة: شتػػى الرسػػوؿ 

 ديػوف العبػاد إٍف كجػدت، ٍب ذكػر أف   ىقضكانت ستي   ت، أك للعباد بل سأؿ إفٍ  ان ؽ كوهنا حقوقفر  ، ك م يي اظتتوَب

 .حقوؽ ات أكىل بالقضاء

 الد ي  على الت فصيل اآلٌب:قد تعددت تعريفاهتم ظتعى ك  ،كاف عند فقهاء اضتنفي ة خةأما اظتعى األ

 .(3)الفعل حقيقة ىو :الد ي  .1

عنػد  ،(4)ا ىػو فعػل األداء، كذلػك يقتضػي القػدرة، كىػي معينػةي  إفت  عريف أف  الد  كاظتقصود م  ىذا الت  

، كقػػد جػػاء ىػػذا اإلطػػبلؽ ُب معػػًرض بيػػاف آراء اظتيػػت، كمعدكمػػة عنػػد اظتطلػػوب منػػو القيػػاـ باألفعػػاؿ الش ػػخة

                                                           

 (. 142\8، باب م  مات كعليو نذر، )حَّالبخاريصحي( البخارم، 1)
 (.804\2، باب قضاء الصياـ ع  اظتيت، )صحيحَّمسلم( مسلم، 2)
 (.571\3ىػ، )1422 ،1دار الكت  العلمية، ط:  ،حتقيق:أزتد عزك عناية، النهرَّالفائقَّشرحَّكنزَّالدقائقعمر ب  إبراىيم ب  ؾتيم، ( اب  ؾتيم، 3)
 (.571\3، )الفائقَّالنهراب  ؾتيم، ( ينظر: 4)
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فلػس الػيت سػيأٌب بياهنػا ُب الفصػل الث ػاٍل بػإذف ات، ك  اظتيتاظتذى  ُب حكم كفالة أصحاب 
ي
الػد ي  إطػبلؽ اظت

 .وضوعاظتع   خارج هبذه الصورة

   .(1)باستقراضو ة بعقد أك استهبلؾ، كما صار ُب ذمتو دينان م  ىو ما كج  ُب الذ  الد ي :  .2

دالن عػ  مػاؿ أتلفػو، أك قػرض اقدضػو، أك مبيػع عقػد ة يكوف بم  اسم ظتاؿ كاج  ُب الذ  الد ي : ىو  .3

 .(2)أك استو،ار عني أك منفعة عقد عليها م  بضع امرأة كىو اظتهر،َّبيعو،

 .(3)ة ببيع أك استهبلؾ أك غريقتام  ماؿ حكمي لتدث ُب الذ  الد ي :  .4

 ىػذا الػد ي  مقي ػد اظتػدي ، كلكػ  ةماؿَّثابتَّفيَّذم َّيتضء م  التعريفات السابقة للمذى  أف  الػد ي  

ة الػيت بػني األفػراد، كعلػى ذلػك متػرج مػ  الػد ي  كػل بكل ما ينتج ع  اظتعػامبلت اظتالي ػ باألسباب اظتذكورة أم

  ة، كأركش اصتنايات.، مثل: الزكاة، كالديى ما كاف بغري ىذه األسباب

  اظتػػاؿ ُب الذم ػػة، لػػيس مػػا ثبػػت مػػ معػػى ىػػذا أف  ...، لَّعػػنَّمػػاؿبػػداٍل قػػوعتم ُب التعريػػف الث ػػلكػػ  ك 

بػػدالن ر، كإفتػػا كجبػػت بػػدالن عػػ  مػػيء آخػػر، ال يكػػوف دينػػان، مثػػل: الزكػػاة، فهػػي  م نجػػ  عوضػػان عػػ  مػػيء آخػػ

، فليس بػدي  حقيقػي، كإفتػا عتػا مػبو ة، ككذلك النفقة اليت كجبت ُب حق األقرباءمكران للنعم ع  ماؿ نفسو

   .(4)فيطلق عليها ديوف غتازان  ،الدي  ُب بعا األحكاـ

ف  إ ذىػػاب اضتنفي ػػػة إىل ختصػػية الػػػد ي  بػػأمري ، األكؿ: اظتالي ػػػة حيػػػثابقة يتضػػػء كمػػ  التعريفػػػات الس ػػ

، ، كاظتػػاؿ عنػػدىم ػتصػػور كلػػو مػػركط كمػػا بينػػت سػػابقان ، كغػػري اظتػػاؿ ال يصػػء أٍف يكػػوف دينػػان ي  ىػػو مػػاؿالػػد  

 .آخر اظتاؿ كج  ُب الذ م ة بدالن ع  ميءالث اٍل: أٍف يكوف ىذا 

                                                           

 (.157\5، )ردَّالمحتار( اب  عابدي ، 1)
 (.221\7، دار الفكر، )فتحَّالقديراب  اعتماـ، ػتمد ب  عبد الواحد السيواسي، ( 2)
، 1 ريكت، ط:، حتقيق: زكريا عمريات، دار الكتػ  العلميػة، بػاألشباهَّوالن ائرَّعلىَّمذىبَّأبيَّحنيفةَّالنعمافب  إبراىيم ب  ػتمد،  عمراب  ؾتيم،  (3)

 (.306ىػ، ص: ) 1419
 (.4\1)جامعة اظتلك عبد العزيز، السعودية، ، المدايناتعيسوم، عيسوم أزتد عيسوم،  (.221\7، )فتحَّالقدير( ينظر: اب  اعتماـ، 4)
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ن ػو تعريػف رتهػور إ، كقيػل (1)ة مػ  مػاؿ بسػب  يقتضػي ثبوتػوم ػالد ي : ىو ما يثبػت ُب الذ  كقد كرد أف  

م ػػة مػػا كػػاف مػػاالن فقػػط ف أف   الفقهػػاء، كقػػد نػػة  علػػى ة سػػواء مػػا يوف اظتالي ػػيشػػمل الػػد  الػػد ي  الػػذم يثبػػت ُب الذ 

يوف عريػػف الػػد  كالزكػػاة، كمتػػرج مػػ  الت  ،  اىل مػػ  غػػري مقابػػلأك مػػا ثبػػت حقػػان ت تعػػ ،أك منفعػػة ،ثبػػت نظػػري عػػني

، كىػػذا الت عريػػف حػػدد الػػد ي  باظتػػاؿ مػػع عػػدـ كركد نػػة عنػػد الفقهػػاء علػػى حتديػػد (2)ة كصػػبلة فائتػػةغػػري اظتالي ػػ

بػػذلك الػد ي  باظتػاؿ، بػدليل: مػا جػاء ُب تعريفػاهتم الس ػابقة الػيت أطلقػت القػوؿ فعػربكا عػ  الػد ي  بػاضتٌق، كىػو 

حػ  كإٍف  اظتيػتيشمل رتيع اضتقػوؽ اظتالي ػة كغػري اظتالي ػة، كأيضػان بػدليل عػدـ إسػقاط ديػوف ات تعػاىل مػ  تركػة 

ا ثابتة.  اختلفت مرتبتها بني مذاى  اصتمهور ُب الت قدَل كالت أخري إال  أهن 

م ػػة إذا  م يكػػ  مالي ػػان نجػػ  اإلمػػارة إىل أف  الفقهػػاء ال خػػبلؼ بيػػنهم أف  اضتػػق الواجػػبيػػد أن ػػو     ُب الذ 

، كال يدت  عليو ميء مػ  أحكامػو، أم ػا إذا كػاف الػد ي  الشػاغل للذ م ػة مالي ػان، فقػد اختلػف دينان فإن و ال يعترب 

، كىنػػا كػػاف اخػػتبلفهم ُب مالي ػػة الػػد ي  الػػذم أصػػلو مػػاؿ ال (3)الفقهػػاء ُب اعتبػػاره مػػاالن حقيقػػة أك مػػاالن حكمػػان 

   .حق

، اف ارتكػزكا عليهمػافعنػدىم أمػر  بػاألخة ىو توجو اصتمهػور ُب بيػاف معػى الػد ي ، ىذا الت عريف فإذف

، فيشمل كػل مػا يثبػت ُب الذ م ػة مػ   أمػواؿإل ألن ػو ال يثبػت ُب الذ م ػة إال  األمػواؿ كاألمػواؿ عنػد األكؿ: العمـو

 يد سب  كجوب ىذا الد ي .اٍل: عدـ حتد، أم ا الث  اصتمهور تضم األعياف كاظتنافع

                                                           

كلكػ  بعػد البحػث كالنظػر  م ، ضتنابلػةلكي ػة، كالشػافعي ة، كاعريف صتمهور الفقهاء م  اظتاكقد نيس  ىذا الت   (.208)ص: ،َّمعجمَّالمصطلحات( زتٌاد، 1)
ُب اظتصػػادر الػػيت أحػػاؿ عليهػػا الكاتػػ  ُب كتابػػو، ك أيضػػان  م أجػػده ُب مصػػنفات اظتػػذاى  بعػػد البحػػث فيهػػا سػػواء هبػػذه الصػػيغة،  بلفظػػو أجػػد ىػػذا التعريػػف

عريػف مػ  ىػذا الت   فهم كصاغاألستاذ نزيو زتاد  إف  ، كأقوؿ مع العزك إىل نفس اظتصادر أيضان  أكبصيغة مشاهبة، كقد ذيكر ىذا التعريف ُب ثبلثة أ اث، كمقاؿ
 لم أقف عليو ُب اظتصادر اليت   ثت فيها كاليت توفرت لدم.فعريف هبذه الصيغة ا ىذا الت  تلك اظتصادر كنقلو عنو م  بعده، أم  

 (.17-16)ص: ىػ، 1411 ،1فاركؽ، ط: ، دار الدراساتَّفيَّأصوؿَّالمدايناتَّفيَّالفقوَّاإلسومي( ينظر: زتٌاد، نزيو زتٌاد، 2)
 (.34-33\36، )ةالموسوعةَّالفقهي َّصتنة،  (3)
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الػػد ي : ىػػو عبػػارة عػػ  كػػل معاملػػة كػػاف أحػػد كلقػػد كرد للػػد ي  ُب كتػػ  اظتفسػػري  تعريفػػات، منهػػا أف  

أم ا ىذا الت عريف يوضء سب  حصػوؿ الػد ي  كىػو مػا ييسػمى .(1)العوضني فيها نقدان، كاآلخر ُب الذمة نسيوة

 .   (2)باظتداينة فهذا تعريف عتا كليس للد ي 

صػػرؼ، ىػػي الت  ك  ،فػػاىيمم ثبلثػػةأمػػري إىل أنػػين قػػد رأيػػت أف  مصػػطلء الػػد ي  يػػدكر بػػني  ىػػذا كنتكػػ  أفٍ 

 ، كالت ايل:ٍب حتديد العبلقة بينهمنظرم يتوج  ذكر تعريف ىذه اظتفاىيم،  ة، كلبياف كجهكااللتزاـ، كالعقد

  عليػػػو الشػػػارع أثػػػران مػػػ  رت ػػػكػػػل مػػػا يصػػػدر عػػػ  اإلنسػػػاف مػػػ  قػػػوؿ أك عمػػػل، كيي ىػػػو  : صػػػرؼالت َّأوًل:َّ

اآلثػػار، سػػواء أكػػاف ذلػػك متضػػمنان إرادة إنشػػاء حػػق مػػ  اضتقػػوؽ أـ ال، كسػػواء أكػػاف ذلػػك األثػػر اظتدتػػ  ُب 

 .(3)صا  م  صدر عنو القوؿ أك العمل أـ ُب صا  غريه أـ كاف فيو ضرر لو

كإرادتػو مػ  تلقػاء نفسػو، كإم ػا بػإلزاـ ىػو إكتػاب اإلنسػاف أمػران علػى نفسػو إم ػا باختيػاره  :اللتزاـثانياً:َّ

 .(4)ألزمو بو، امتثاالن كطاعة ألمر الش رعرع رع إياه فيلتزموإل ألف  الش  الش  

لتػػزاـ بالعمػػل اال، ك (5)كػػوف مػػخة مكلفػػان مػػرعان بعمػػل أك بامتنػػاع عػػ  عمػػل ظتصػػلحة غػػريهكىػػو أيضػػان  

، فالعمػل، أك الفعػل -لتزاـ بوفػاء ديٍػ أم اال -بالد ي لتزاـ ، ك اال-مثل: رد العارية -بالعني لتزاـم  صوره اال

لتزامػػػات، أمػػػا ىػػػو اظتوضػػػوع اإلكتػػػايب ُب موضػػػوع االالفعػػػل أك العمػػػل الػػػد ي ، ك موضػػػوع عػػػاـ يشػػػمل العػػػني، ك 

التػزاـ مػريك مبػاؿ مشػاع بعػدـ اسػتعماؿ العػني عػدم علػى الوديعػة، ك تزاـ بعػدـ الت  لاالاالمتناع ع  فعل، مثل: 

                                                           

 (.327\1، )أحكاـَّالقرآف( اب  العريب، 1)
ىػػ، 1421 ،1، جامعػة اإلمػاـ ػتمػد بػ  سػعود اإلسػبلمية، السػعودية، ط: توثيقَّالػدُّيوفَّفػيَّالفقػوَّاإلسػومياعتليل، صا  ب  عثماف ب  عبدالعزيز،  (2)

 .(25ص: )
 (.18، دار اصتنادرية، ص: )ن ريةَّالرجوعَّفيَّالعقودَّوَّالتصرفاتَّفيَّالفقوَّاإلسومي( تفاحة، فتء ات أكثم تفاحة، 3)
 (.269، ص: )أثرَّالموتَّفيَّحقوؽَّالش خص، طو (4)
 (.95، ص: )ن ريةَّاإللتزاـ( الزرقا، 5)
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. كنجػػػ  (1)لتزامػػػات اع ىػػػو اصتانػػػ  السػػػلل ُب موضػػػوع االتعماالن ضػػػاران  بشػػػريكو، كىػػػذا االمتنػػػاظتشػػػدكة اسػػػ

 .(2)لء نادر الوجود ُب الداث الفقهي فهو مصطلء حديثطلتزاـ ىو مصاإلمارة إىل أف  مصطلء اال

مػػا يعقػػده َّالعقػػد ُب الفقػػو اإلسػػبلمي لػػو معنيػػاف عػػاـ، كخػػاص، كالعقػػد مبعنػػاه العػػاـ ىػػو:: العقػػدثالثػػاً:َّ

. أم يشػمل العقػود ذات اإلرادة (3)العاقد على أمر يفعلو ىو، أك يعقػد علػى غػريه فعلػو علػى كجػو إلزامػو إيػاه

كالوقػػف علػػى  ،ةخة بإرادتػػو اظتنفػػردة نفسػػو هبػػا الػػيت تنعقػػد باإلكتػػاب فقػػط مثػػل: الوصػػي  اظتنفػػردة الػػيت ألػػـز الش ػػ

الػرى ، ، مثػل: البيػع، ك -قبػوؿأم العقود اليت فيهػا إكتػاب ك  -غري اظتعني، كما كيشمل العقود ذات اإلرادتني 

 كالشركة، كغريىا.

 .  (4)كالعقد مبعناه اطتاص ىو: التزاـ اظتتعاقدي  كتعهدقتا أمران، كىو عبارة ع  ارتباط اإلكتاب بالقبوؿ 

عمػـو كخصػوص، حيػث إف  أعػم ىػذه اظتصػطلحات  ىػي اتمصػطلحىػذهَّالالعوقػةَّبػينَّأم ا  رابعاً:

صػرؼ نفسػػو سػواء كػػاف قػوالن أك فعػػبلن، لتػزاـ ىػػو الت  لتػزاـ كالعقػػد، فسػب  االصػرؼ حيػػث يػدخل فيػػو االالت  ىػو 

، الغصػ رقة، ك الس ػ كمػا حتتويػوصرؼ قد ال لتتوم التزامان،  الت   لتزاـ، كما كأفٌ صرؼ  م ينشأ االفلو  م يك  الت  

 مثبلن.

لتػػزاـ، فالػػذم ينػػتج اصػػرؼ الػػذم فيػػو تقيػػاف ُب الت  صػػرؼ يلكىػػذا ينطبػػق علػػى العقػػد أيضػػان، فالعقػػد كالت  

كال عكػس، فالعبلقػة  فكػل التػزاـ تصػرؼ ،لتػزاـ، ككػذا االان م  ذلك أف  العقد تصرؼ كليس كػل تصػرؼ عقػد

 العقد.صرؼ ك لتزاـ عمـو كخصوص مطلق كىي كذلك بني الت  صرؼ كاالبني الت  

                                                           

 (.87-83( ينظر: اظتصدر السابق، ص: )1)
 (.29ىػ، ص: )1413، 1، ط:العقدَّفيَّالفقوَّاإلسوميػتمد، ( ينظر: ػتمد، عباس حسين 2)
ىػػػػػ، 1415 ،1، حتقيػػػػق: عبػػػد السػػػػبلـ مػػػػاىني، دار الكتػػػ  العلميػػػػة، بػػػػريكت، ط:أحكػػػػاـَّالقػػػػرآفأزتػػػػد بػػػػ  علػػػي أبػػػػو بكػػػػر اصتصػػػاص، ( اصتصػػػاص، 3)
(2\370.) 
 (.29) (، ص:103اظتادة ) ،مجلةَّاألحكاـَّالعدليةصتنة، ( 4)
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ـ نتكػػ  أٍف ينشػػأ لتػػزاكخصػػوص مطلػػق حيػػث إف  االلتػػزاـ كالعقػػد فهػػي أيضػػان عمػػـو ا العبلقػػة بػػني االأم ػػ

، فهػػو أعػػم مػػ  العقػػد، فكػػل -أم مػػ  أسػػبابو - (1)لتػػزاـعػػ  غػػري العقػػد، كأيضػػان كػػوف العقػػد مػػ  مصػػادر اال

 عقد التزاـ كال عكس.

التػزاـ، ن ػو تصػرؼ، ك إقػوؿ أسػتطيع أف أيتبني ؽتا سبق أف  الد ي  داخل حتػت أكؿ مصػطلحني عمومػان فف

  الػػد يألف  علػػى بعػػا الػػد يوف الػػيت سػػببها عقػػدإل  و ال يصػػء إطػػبلؽ مصػػطلء العقػػد إال  ، فإن ػػان و عقػػدا كونػػأم ػػ

لم، كغريىػػا، كمنهػػا مػػا ىػػو لػػيس ينشػػع عػػ  عػػدد مػػ  األسػػباب منهػػا مػػا ىػػو عقػػد، مثػػل: البيػػع، القػػرض، الس ػػ

يػػة، لقتػػل اظتوجػػ  للد  اك ، مثػػل: تعػػدم األمػػني علػػى األمانػػة، مػػثبلن  بعقػػد بػػل ينشػػع بسػػب  فعػػل غػػري مشػػركع

 اظتبحث الث اٍل بإذف ات. ، كغريىا م  األسباب اليت سيتم توضيحها ُب (2)اصتناية اظتوجبة لؤلرشك 

ومػات ايل تنطبػق عليػو مقبالت ػي  فػإٍف كػاف مػ  عقػد، فهػو عقػد ك ي،  معرفة السب  اظتنشع عتػذا الػد  ف

ق طب ػػ، أك غريىػػا، فتي غصػػ ، أك اسػػتهبلؾ، أك تعػػدو إٍف كػػاف العقػػد اطتػػاص بػػو مػػ  أركػػاف، كمػػرائط، كغريىػػا، ك 

، ككػػل ىػػذه األسػػباب داخلػػة حتػػت عمػػـو إكتػػاب الش ػػرع عتػػا كمػػا سػػيأٌب كصػػفتو، الفعػػل األصػػيلعليػػو أحكػػاـ 

 مبوج  الش رع. فيمك  القوؿ بأف  الد ي : ىو التزاـ ناميء ع  تصرؼ

ٍي .: مشركعي  نياالمطلبَّالث َّ  ة الد 

 ايل:حو الت  على الن   كاإلرتاع، نة،لد ٍي  ُب كل م  الكتاب، كالس  القد ثبتت مشركعية 

 كتاب ات تعاىل: : أولًَّ

ػػػموى فىػػػاٍكتيبيوهي : قػػػاؿ ات تعػػػاىل .1 ػػػلو م سى ٍي و ًإىلىر أىجى ايىنتيم بًػػػدى ػػػا ال ػػػًذي ى آمىنيػػػوا ًإذىا تىػػػدى كىٍليىٍكتيػػػ   ۙ  يىػػػا أىيػ هى

نىكيٍم    فػىٍليىٍكتيٍ  كىٍلييٍمًلًل ال ًذم عىلىٍيوً  ۙ   يىٍأبى كىاًت ه أىف يىٍكتي ى كىمىا عىل مىوي الل وي كىالى  ۙ  كىاًت ه بًاٍلعىٍدًؿ بػ يػٍ
                                                           

 (.98، ص: )يةَّاإللتزاـن رَّ( ينظر: الزرقا، 1)
 (.111\21، )الموسوعةَّالفقهية( صتنة، 2)
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ٍيونا  . (1)...اضتٍىق  كىٍليىت ًق الل وى رىب وي كىالى يػىٍبخىٍس ًمٍنوي مى

األمػػر علػػى مػػع اخػػتبلؼ الفقهػػاء ُب داللػػة  - يٍ سػػيقت اآليػػة أصػػالة لؤلمػػر بكتابػػة الػػد  كجػػو الداللػػة: 

  يٍ   مػػػ  بػػػاب أكىل، فلػػػو  م يكػػػ  الػػػد  يٍ ة الػػػد  ىػػػذا األمػػػر بالكتابػػػة يثبػػػت مشػػػركعي   فػػػإف   -الوجػػػوب أك النػػػدب

 .مشركعان ظتا أمر ات بكتابتو

ػافى عتىيػ   كىلىػده  ۙ  كىلىكيٍم ًنٍصفي مىا تػىرىؾى أىٍزكىاجيكيٍم ًإف  م ٍ يىكي  عت ي   كىلىده  :قاؿ ات تعاىل .2 فػىلىكيػمي  فىػًإف كى

فىػػًإف   ۙ  كىعتىيػػ   الر بيػػعي ؽت ػػا تػىػػرىٍكتيٍم ًإف  م ٍ يىكيػػ  ل كيػػٍم كىلىػػده  ۙ  ًمػػ  بػىٍعػػًد كىًصػػي ةو ييوًصػػنيى هًبىػػا أىٍك دىيٍػػ و  ۙ  الر بيػػعي ؽت ػػا تػىػػرىٍك ى 

لىػةن  ۙ  هًبىػا أىٍك دىيٍػ و م ػ  بػىٍعػًد كىًصػي ةو تيوصيػوفى  ۙ  كىافى لىكيػٍم كىلىػده فػىلىهيػ   الػث مي ي ؽت ػا تػىػرىٍكتيم  ػافى رىجيػله ييػورىثي كىبلى كىًإف كى

لًػكى فػىهيػٍم ميػرىكىاءي ُب الثػ ليػًث  ۙ  أىًك اٍمرىأىةه كىلىوي أىخه أىٍك أيٍخته فىًلكيل  كىاًحدو م نػٍهيمىا الس ديسي   ۙ  فىًإف كىانيوا أىٍكثػىرى ًمػ  ذىر

ًليمه  ۙ  كىًصي ةن م  ى الل ًو  ۙ  رى ميضىارٍّ ًم  بػىٍعًد كىًصي ةو ييوصىىر هًبىا أىٍك دىٍي و غىيػٍ   . (2) كىالل وي عىًليمه حى

كاضتػاالت  ،أنصػبة الورثػة اظتػذكوري بيػاف  :منهػاك سػيقت اآليػة أصػالة لبيػاف عػدة أحكػاـ، كجو الداللة: 

ٍي  للتقسػػيم اظتػػرياث يكػػوف بعػػد إيفػػاء الػػد يوف أف  ك الػػيت تتغػػري فيهػػا،  وفػػاء بػػو قبػػل ، فيلػػـز مػػ  ذلػػك حصػػوؿ الػػد 

 تقسيم اظترياث، فلو  م يك  الد ٍي  مشركعان ظتا أمر ات الوفاء بو.

 

 

 منها: ة:نة النبوي  الس  : ثانياًَّ

كػػر رجػػبلن مػػ  بػػػين و ذى أن ػػػ "عػػ  أيب ىريػػرة رضػػي ات عنػػو، عػػػ  رسػػوؿ ات صػػلى ات عليػػو كسػػلم:  .1

ائتػين بالشػهداء أمػهدىم، فقػاؿ: كفػى بػات يسػلفو ألػف دينػار، فقػاؿ:  إسرائيل، سأؿ بعا بػين إسػرائيل أفٍ 

                                                           

 (.282)اآلية: ( سورة البقرة، 1)
 (.12)اآلية: ( سورة النساء، 2)



 

65 
 

، قاؿ: صدقت، فدفعها إليو إىل أجل مسػمى، فخػرج ُب مهيدان، قاؿ: فأتين بالكفيل، قاؿ: كفى بات كفيبلن 

البحػػر فقضػػى حاجتػػو، ٍب الػػتمس مركبػػان يركبهػػا يقػػدـ عليػػو لؤلجػػل الػػذم أجلػػو، فلػػم كتػػد مركبػػان، فأخػػذ خشػػبة 

ر كصػحيفة منػو إىل صػاحبو، ٍب زجػج موضػعها، ٍب أتػى هبػا إىل البحػر، فقػاؿ: فنقرىا، فأدخػل فيهػا ألػف دينػا

، فرضػي بػك،  كنػت تسػلفت فبلنػان ألػف دينػار، فسػألين كفػيبلن، فقلػت: كفػى بػات كفػيبلن ك تعلم أٍلٌ اللهم إن  

لػم ، فرضػي بػك، كأٍل جهػدت أف أجػد مركبػان أبعػث إليػو الػذم لػو فكسألين مهيدان، فقلت: كفى بات مهيدان 

أقػػدر، كإٍل أسػػتودعكها، فرمػػى هبػػا ُب البحػػر حػػ  كصتػػت فيػػو، ٍب انصػػرؼ كىػػو ُب ذلػػك يلػػتمس مركبػػان متػػرج 

إىل بلػػده، فخػػػرج الرجػػػل الػػذم كػػػاف أسػػػلفو، ينظػػر لعػػػل مركبػػػان قػػػد جػػاء مبالػػػو، فػػػإذا باطتشػػبة الػػػيت فيهػػػا اظتػػػاؿ، 

اف أسػػلفو، فػػأتى بػػاأللف دينػػار، فأخػػذىا ألىلػػو حطبػػان، فلمػػا نشػػرىا كجػػد اظتػػاؿ كالصػػحيفة، ٍب قػػدـ الػػذم كػػ

فقاؿ: كات ما زلت جاىدان ُب طل  مرك  آلتيك مبالك، فما كجدت مركبان قبل الذم أتيػت فيػو، قػاؿ: ىػل  

ات قػد أدل عنػػك  كنػت بعثػت إيل بشػيء  قػاؿ: أخػربؾ أٍل  م أجػد مركبػان قبػػل الػذم جوػت فيػو، قػاؿ: فػإف  

 .(1) "ار رامدان الذم بعثت ُب اطتشبة، فانصرؼ باأللف الدين

ٍي  ابتػداءن كجو الداللة:  ، ٍب دلػت علػى كجػوب قضػاء الػد ٍي  عنػد دلت ىذه القصة علػى مشػركعية الػد 

 حلوؿ أجلو، كىذا ما كاف عليو التعامل ُب القدَل، فاظتشركعية متحققة منذ زم .

أٍف حتػج،  فقػاؿ لػو: إف  أخػيت قػد نػذرت ع  اب  عباس رضي ات عنهما، قاؿ: أتػى رجػل النػل  .2

اهلل،َّفهػوَّأحػقََّّفاق َّ"قاؿ: نعم، قػاؿ:  " لوَّكافَّعليهاَّدينَّأكنتَّقاضيو": كإهنا ماتت، فقاؿ النل 

 .(2) "بالقضاء

                                                           

 (.95\3، كتاب الكفالة، )صحيحَّالبخاريالبخارم، ( 1)
 (.1(، ىامش: )58سبق ختركتو، ص: ) (2)
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فقالػػػت: إف  أمػػػي ماتػػػت كعليهػػػا  عػػػ  ابػػػ  عبػػػاس رضػػػي ات عنهمػػػا، أف  امػػػرأة أتػػػت رسػػػوؿ ات  .3

فػػػدينَّاهللَّأحػػػقَّ"ت: نعػػػم، قػػػاؿ: قالػػػ " أرأيػػػتَّلػػػوَّكػػػافَّعليهػػػاَّديػػػنَّأكنػػػتَّتقضػػػينو"صػػـو مػػػهر، فقػػػاؿ: 

 .(1)"بالقضاء

كجػػػػوب قضػػػػاء ديػػػػوف ات اظتبنيػػػػة علػػػػى العفػػػػو مبنطوقهمػػػػا علػػػػى  فاف السػػػػابقاالداللػػػػة: دؿ  اضتػػػػديثكجػػػػو 

كاظتساػتة خببلؼ حقوؽ العباد اظتبنية علػى اظتشػاحة، ُب حػني أفو الوفػاء مطلػوب ُب حقػوؽ ات كمػا تقػدـ ُب 

إال بعػػد حصػػوؿ  -أم األمػػر بالوفػػاء -ى اظتشػػاحة أكىل  بالوفػػاء كال يكػػوف ذلػػكاضتػػديثني، فػػاضتقوؽ اظتبنيػػة علػػ

 لتزامان.اظتشركعية ثابتة ُب ىذي  اضتديث  ، فااظتداينة

، فقػػاؿ عتػػا بعػػا اف دينػػان عػػ  أـ اظتػػؤمنني ميمونػػة، قػػاؿ: كانػػت تػػد  عػػ  ابػػ  حذيفػػة ىػػو عمػػراف،  .4

افَّنَّمسػلمَّيػد َّمػاَِّمػ"، يقوؿ: عت نبيي كخليلي  شتأىلها: ال تفعلي، كأنكر ذلك عليها، قالت: بلى، إٍلٌ 

َّ.(2)"اهَّاهللَّعنوَّفيَّالدنياأد ََّّوَّيريدَّأداءه،َّإل َّ،َّيعلمَّاهللَّمنوَّأن َّديناًَّ

و  م كلكن ػػػ ئػػوسػػػيق ىػػذا اضتػػػديث أصػػالة لبيػػػاف أف  ات سػػيتكفل بػػدي  مػػػ  عػػـز علػػػى أداكجػػو الداللػػة: 

، كذلػك لعػدـ تصػور كفالػة ات للعبػد   أساسان يٍ ركعية الد  فيلـز م  ذلك  ثبوت مش، مثبلن  لسبق اظتوت ،يفعل

َّ.  م  غري حصوؿ عملية الد ٍي  

نَّمػػاَّرجػػلَّتػػدي َّأيَُّّ"، قػػاؿ: عػػ  مػػعي  بػػ  عمػػرك قػػاؿ: حػػدثنا صػػهي  اطتػػري، عػػ  رسػػوؿ ات  .5

َّ.(3) "اهللَّسارقاًََّّاه،َّلقيَّلَّيوفيوَّإي ََّّجمعَّأفَّْ،َّوىوَّمَُّديناًَّ

                                                           

 (.2(، ىامش: )57سبق ختركتو، ص: ) (1)
 ،2، حتقيػق: عبػد الفتػاح أبػو غػدة، مكتػ  اظتطبوعػات اإلسػبلمية، حلػ ، ط: ننَّالصػغرىَّللنسػائيالسَُّّأزتد ب  معي  ب  علي النسائي،  ( النسائي،2)

مركػػز نػػور اإلسػػبلـ ، صػػحيحَّوضػػعيفَّسػػننَّالنسػػائي ،ػتمػػد ناصػػر الػػدي  ،األلبػػاٍل، دكف قولػػو )ُب الػػدنيا( صػػحيءقػػاؿ األلبػػاٍل:  .(315\7ىػػػ، )1406
 (. 258\10، )إلسكندريةا ،كالسنة أل اث القرآف

 (.410\5) ابنَّماجة،صحيحَّوضعيفَّسننَّ ،األلباٍل، األلباٍل: حس  صحيءقاؿ  .(805\2)، سننَّابنَّماجواب  ماجة،  (3)
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  رتيػة عدـ الوفاء يـو القيامػة، فقػد جػاء تى اف عاقبة م  يستدي  بني  كجو الداللة: جاء ىذا اضتديث لبي

نفسػػو، فبػػذلك يتضػػء ة عػػدـ الوفػػاء، ك م يدتػػ  العقػػاب علػػى فعػػل االسػػتدانة كعلػػى ني ػػ ،العقػػاب علػػى فعػػل

 ة اإلعراض ع  الوفاء.ي  كعدـ مشركعي  مشركعية الفعل كىو الد  

ػػ عػػ  .6 ، إٍذ أيٌبى ل نػػد الن ػػوسػػان عً لي ا جي اؿ: كين ػػقىػػ، فػى ل عػػ  الن ػػ ع رضػػي ات عنػػو،وى ٍكػػاألى   ً بٍػػ ةً مى لى سى

ػػػيػٍ لى ل  عى وا: صىػػػالي قىػػػازةو، فػى نىػػػًبى  وا: ال، الي "، قىػػػئًا؟يََّْشػػػَّؾَّرََّتَػػػػَّلََّْهػػػفػََّ: "اؿى وا: ال، قىػػػالي "، قىػػػ؟نَّيْػػػدَََّّوَِّْيػػػلََّعَََّّلََّْىػػػ: "اؿى قىػػػا، فػى هى

ػػيػٍ لى ل  عى ، صىػػاتً  ؿى وي سيػػا رى وا: يىػػلي اقىػػل، فػى رى ٍخػػةو أي ازى نىػػأيٌبى ًبى  ، ٍبي  وْيػػلََّىَّعََّل ََّصػػفََّ ، مٍ عىػػ: نػى يػػلى " قً ؟نَّيْػػدَََّّوَِّْيػػلََّعَََّّلََّْىػػ: "اؿى ا، قىػػهى

ػيػٍ لى عى  ل  وا: صىػالي قى ، فػى ةً ثى الً الث  بً  ٌبى أي  ، ٍبي  اهَّيػَّْلََّىَّعََّل َّصََّفََّ، ريى انً نى ةي دى بلثى وا: ثى الي "، قى ئًا؟يَّْشََّّؾَّرََّتػَََّّلَّْهَّفػََّ: "اؿى قى  َّلََّْىػ: "اؿى ا، قىػهى

 اؿى "، قىػمَِّْبكَّاحَّىََّصػلَػواَّعََّلََُّّصػ" :اؿى ، قىػريى انً نىػةي دى بلثىػوا: ثى الي "، قىػ؟نَّيْػدَََّّوَِّْيػلََّعَََّّلَّْهَّفػََّ: "ؿى اوا: ال، قىػالي "، قى ؟ئاًَّيَّْشََّّؾَّرََّتػََّ

 .(1) ويٍ لى ى عى ل  صى و، فى ني يػٍ ي  دى لى عى كى  اتً  وؿى سي ا رى و يى يٍ لى ل  عى : صى ةى ادى تى و قػى بي أى 

  كذلػػك بداللتػػو علػػى كجػػوب الوفػػاء بػػو كيتمثػػل دؿ ىػػذا اضتػػديث علػػى مشػػركعية الػػديكجػػو الداللػػة: 

اظتفلػس الػذم  (2)اظتيػتكاف على اظتتوَب دي ، كم  ٍب إعراضو عػ  الصػبلة علػى   ، إفٍ ذلك بسؤاؿ النل ابتداءن 

 .كظتا أعرض ،ي ، فلو  م يك  مشركعان ظتا سأؿيتعلق بو الد  

مر السػػػػنتني سػػػػلفوف بػػػػالت  اظتدينػػػػة كىػػػػم يي  عػػػػ  ابػػػػ  عبػػػػاس رضػػػػي ات عنهمػػػػا، قػػػػاؿ: قػػػػدـ النػػػػل  .7

،َّوََّلَُّعَّْلَّمََّيَّْيَّكَّفََّء،َّفػََّيَّيَّشَّفََِّّفَّلََّسَّْأَََّّنَّْمََّ"بلث، فقاؿ: كالث   ،َّإَِّلَُّعَّْفَّمََّزَّْوََّـو  .(3) "ـولَُّعَّْمَََّّلَّجَّلىَّأََّـو

                                                           

 (.1، ص: )ص(، ىامش: )( سبق ختركتو1)
كػاف   أيب ىريػرة رضػي ات: أف رسػوؿ ات النسػد حػديث نيسػد ىػذا اضتكػم، ككػاف دليػل مػ  قػاؿ ب الوايصلي علػى اظتيػت اظتػدي ، ٍب قػ (  م يك  النل2)
ػ "صػلواَّعلػىَّصػاحبكم"قػاؿ للمسػلمني:  و تػرؾ كفػاء صػلى، كإال  حػدث أن ػ فػإفٍ " ىلَّترؾَّلدينوَّفضوًَّ" ي ، فيسػأؿ:لرجل اظتتوَب عليو الد  ؤتى بايي  ا فػتء فلم 

متفػػق عليػػو،  ،"فلورثتػػوَّفعلػػيَّقضػػاؤه،َّومػػنَّتػػرؾَّمػػالًََّّنَّالمػػدمنينَّفتػػرؾَّدينػػاًَّأنػػاَّأولػػىَّبػػالمدمنينَّمػػنَّأنفسػػهم،َّفمػػنَّتػػوفيَّمػػ"ات عليػػو الفتػػوح، قػػاؿ: 
ىذا كما نج  اإلمارة  (.1237\3، باب م  ترؾ ماالن فلورثتو، )صحيحَّمسلم(. مسلم، 67\7، باب قوؿ النل م  ترؾ، )صحيحَّالبخاري البخارم،

ػي  لػيس ضترمػة الصػبلة عليػو، إليػو أف  النػل صػلى ات عليػو كسػلم  م يكػ  يصػلي علػػى اظتيػت اظتػد ي  ُب حيػػاهتم اس علػى قضػاء الػد  ض الن ػحػر  ا كػػاف يفعلػو ليي إفت 
أكملػو  ،عبػد الػرحيم بػ  اضتسػني بػ  عبػد الػرزت صلى ات عليػو كسػلم علػيهم، ينظػر: اضتػاف  العراقػي كابنػو،  لوبل تفوهتم صبلة النل إلوصل إىل الرباءة منوكالت  

 (.230\6كغريىا، ) دار إحياء الداث العريب ،قريبثريبَّفيَّشرحَّالت َّطرحَّالت َّ، م ب  اضتسني اب  العراقيابنو: أزتد ب  عبد الرحي
، )صحيحَّالبخاري( متفق عليو، البخارم، 3)  (.1226\5، باب السلم، )صحيحَّمسلم(.مسلم، 85\3، باب السلم ُب كزف معلـو
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ء التعامػل بالس ػلم، كيػدؿ علػى مشػركعيتو، كالس ػلم مػكل مػ  يضػجػاء لتو ىػذا اضتػديث كجو الداللة: 

 كىل.أمكاؿ الد ٍي ، فالد ي   مشركع باأل

لد ي  م  خػبلؿ إرتػاعهم علػى جػواز نيقل إرتاع األم ة اإلسبلمي ة على جواز الت عامل با: اإلرتاع: ثالثاًَّ

 .(1)أمكاؿ الد ي  اظتتعددة منها الس لم، كاالستقراض، كالبيع بالنسيوة كغريىا

 .د ي ة الكمة م  مشركعي  : اضتً ث الثالمطلبَّال

لبنػاء غتتمػع ذم قواعػد سػليمة قائمػة  إلليمة ُب األفػرادسػيد اظتبػادئ الس ػلد  إلاضتنيػف لقد جاء اإلسػبلـ

 ة،ة، كاظتعنوي ػػػوانػػػ  اضتيػػػاة اظتادي ػػػجفس البشػػػرية مػػػ  رتيػػػع قػػػي بػػػالن  للر   ، كذلػػػكةلؤلم ػػػ صػػػبلح علػػػى كػػػل مػػػا فيػػػو

 .ي  اإلسبلمي إلكتادىا، كتفعيلهاىذا م  أشتى األىداؼ ال  جاء الد   عديي ، ك ةكاالجتماعي  

، حوائ،هػػػػاُب قضػػػػاء  اس بعضػػػػهاالن ػػػػ ، كمسػػػػاعدةكافػػػػلكالت   ،عػػػػاكفالت   :كاألسػػػػس ،كمػػػػ  ىػػػػذه اظتبػػػػادئ

تعػػػاىل، أنظمػػػة ات ، فئدااظتبػػػ هة عتػػػذطبيقػػػات العملي ػػػٍي  مػػػ  أبػػػرز الت  نظػػػاـ الػػػد  تشػػػريع فكػػػاف  .كيرباهتػػػاكتفػػػريج  

ٍي  بعلػػػل باطنػػػة، علػػػلعلػػػل بعلػػػل ظػػػاىرة، كمنهػػػا مي بينػػػة، منهػػػا مػػػا ىػػػو مي كتشػػػريعاتو ػتكمػػػة   فكػػػاف مػػػ  أم ػػػا الػػػد 

 كانت اضتكمة، أك العلة م  تشريعو ظاىرة كما سيأٌب.شريعات اليت  الت  

 .عاكف كالتكافل: الت  أولًَّ

 صػور اإلسػبلمي ضتيػاة األفػراد ُب اجملتمػع حيػث إف  سػد مػ  الت  كافل االجتماعي مبدأ نجى عاكف كالت  إف  الت  

 ،اظتسػػػاندة مػػكاؿ، بػػػل يتبػػادؿ مػػع األفػػػراد رتيػػع أسػػتقبلن بذاتػػومي  عػػ  غػػػريه، نعػػزالن اإلنسػػاف ال يعػػيش مبفػػػرده مي 

ػػوىٍيكيٍم  ، فقػػاؿ ات تعػػاىل:كالتكافػػل ُب أمػػور، كمػػؤكف اضتيػػاة كىاتػ قيػػوا  ۙ  ًإفت ىػػا اٍلميٍؤًمنيػػوفى ًإٍخػػوىةه فىأىٍصػػًلحيوا بػىػػنٍيى أىخى

                                                           

-134، ص: )ق1425 ،1، ط: دار اظتسلم للنشر كالتوزيع، ق: فؤاد عبد اظتنعم أزتديق، حتإلجماعا ،ػتمد ب  إبراىيم النيسابورم ،ب  اظتنذرينظر: ا (1)
136.) 
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الل وى لىعىل كيٍم تػيٍرزتىيوفى 
َّإف َّ"قػاؿ:  عػ  أيب موسػى، عػ  النػل الػذم كرد عػ   لنل ، كال متفى حديث ا(1) 

 اظتػؤم  أف  ، كُب معػى ىػذا اضتػديث قيػل: "ك أصػابعوكمػب   (2) " بعضػوَّبعضػاًََّّكالبنيافَّيشدَََُّّّّللمدمنََّّالمدمنَّ

 .(3)"مبعونة أخيو دينو أك دنياه إال   ال يتقول ُب أمرً 

سػػعيد اطتػػدرم، قػػاؿ: بينمػػا ؿتػػ  ُب سػػفر  أيبحيػػث كرد عػػ    ؿ حػػديث النػػليػػدي  أيضػػان  كعلػػى ىػػذا

ََّّنََّْمػ": ، فقػاؿ رسػوؿ ات كتػاالن  جاء رجل على راحلة لو، قاؿ: ف،عل يصػرؼ بصػره نتينػان  إذٍ  مع النل 

،َّفليعػدَّبػوَّعلػىَّمػنَّلَّمػنَّزادََّّكػافَّلػوَّفضػلٌَََّّّنَّْلػو،َّوَمػَّنَّلَّظهػرَّ،َّفليعدَّبوَّعلىَّمََّظهرٍََّّكافَّمعوَّفضلَُّ

 .(4) ا ُب فضلو ال حق ألحد من  ظتاؿ ما ذكر ح  رأينا أن  ، قاؿ: فذكر م  أصناؼ ا"زادَّلو

مػ  تعػرض  م  انقطعػت هبػم أسػباب العػيش لع،ػز أيوػا كػاف لونػو، كمػا يشػمل كػل   كل  كيشمل ىذا اظتبدأ 

، فيكػػوف مػػكل اظتعاكنػػة عتػػم بكف هػػم عػػ  الس ػػبل احملرمػػة كإعطػػائهم (5)أك ديػػ   ،أك سػػيل ،طتسػػارة ماليػػة، أك حريػػق

جزيػػل الثػػواب الػػذم كيًعػػد بػػو الػػد ائ  ظتػػد ه يػػد العػػوف، كالت كافػػل الػػذم حػػث  عليػػو كال متفػػى  ي  لسػػد حاجػػاهتم،بالػػد  

ػننا ييضىػاعىفي عتىيػٍم ات تعاىل ُب كتابو الكرَل ُب قولو تعػاىل:  قىاًت كىأىقٍػرىضيػوا الل ػوى قػىٍرضنػا حىسى ًقنيى كىاٍلميص ػد  ًإف  اٍلميص ػد 

 . (6) كىرَله   كىعتىيٍم أىٍجره 

 : قضاء اضتوائج كتفريج الكربات.ثانياًَّ

ل التػػػآلف، بي ألهنػػا سػػبيل مػػػ  سيػػ إلكذلػػػك ،اس مػػ  ات تعػػػاىل بدايػػةن علػػػى قضػػاء حػػػوائج الن ػػ جػػاء اضتػػث  

ػديكهي ًعنػػدى   :قػػاؿ ات تعػاىل لػػذلكأكاصػػر اجملتمػع،  ةكتقويػػ ،كاحملبػة ػػرٍيو نجًى الل ػػًو ىيػػوى  كىمىػػا تػيقىػػد ميوا أًلىنفيًسػكيم م ػػٍ  خى

                                                           

 (.10)اآلية: ( سورة اضت،رات، 1)
، )صػػحيحَّالبخػػاري( متفػػق عليػػو، البخػػارم، 2) ، بػػاب تػػراحم اظتػػؤمنني كتعػػاطفهم كتعاضػػدىم، صػػحيحَّمسػػلم(. مسػػلم، 129\3، بػػاب نصػػر اظتظلػػـو
(5\1226.) 
 (.3102\7ىػ، )1422 ،1 ط:دار الفكر، بريكت، ، مرقاةَّالمفاتيحَّشرحَّمشكاةَّالمصابيحعتركم، علي ب  سلطاف ػتمد، ا (3)
 (.1999\4، باب استحباب اظتؤاساة بفضوؿ اظتاؿ، )صحيحَّمسلم( مسلم، 4)
َّالتكافلَّاإلسومي( الدسوقي، ػتمد الدسوقي، 5)  .ـ2009العلـو ديوبند، اعتند، اعي الشهرية الصادرة ع  دار غتلة الد   ،مفهـو
 (.18)اآلية: ، ديدسورة اضت (6)
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ػػرنا كىأىٍعظىػػمى أىٍجػػرنا  يػٍ مػػا تقػػدموا أن ػػو ىػػذه اآليػػة ب فيس ػػرت، حيػػث  (1)ًإف  الل ػػوى غىفيػػوره ر ًحػػيمه  ۙ  كىاٍسػػتػىٍغًفريكا الل ػػوى  ۙ  خى

أيهػػا اظتؤمنػػوف ألنفسػػكم ُب دار الػػدنيا مػػ  صػػدقة أك نفقػػة تنفقوهنػػا ُب سػػبيل ات، أك غػػري ذلػػك مػػ  نفقػػة ُب 

ك عمل بطاعة ات م  صبلة أك صياـ أك حج، أك غري ذلك م  أعماؿ اطتػري ُب طلػ  مػا عنػد كجوه اطتري، أ

دكه عند ات عي الس ػك  .)2(لكػم ؽتػا قػدمتم ُب الػدنيا، كأعظػم منػو ثوابػان  ان  يـو القيامػة ُب معػادكم ىػو خػري ات  نجى

نتكػ  تقػدنتها ُب الػدنيا لنيػل  م  أعظم الطاعات اليت داخلة ُب عمـو الطاعات فهي اسُب قضاء حوائج الن  

 الثواب ُب اآلخرة.

يسػري علػى ب، كالت  رى ىذا كقد كرد ع  النل عدد م  األحاديػث عػ  فضػل قضػاء اضتػوائج، كتفػريج الكيػ

 
ي
 عسر خصوصان، منها: اظت

المسلمَّأخوَّالمسػلمَّلَّي لمػوَّ"قاؿ:  ع  عبد ات ب  عمر رضي ات عنهما: أف رسوؿ ات  .1

جَّاهللَّعنػوََّّجَّعػنَّمسػلمَّكربػة،َّفػر َّكػافَّاهللَّفػيَّحاجتػو،َّومػنَّفػر َََّّّ،كافَّفػيَّحاجػةَّأخيػوََّّولَّيسلمو،َّومن

َّالقيامة َّالقيامة،َّومنَّسترَّمسلماَّسترهَّاهللَّيـو  .(3) "كربةَّمنَّكرباتَّيـو

ربَّربػػةَّمػػنَُّكػػسَّعػػنَّمػػدمنَّكَّمػػنَّنف ػػ": ، قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ ات رضػػي ات عنػػو عػػ  أيب ىريػػرة .2

َّالقيامػػة،َّومػػنَّيسػػرَّعلػػىَّمعسػػر،َّيسػػرَّاهللَّعليػػوَّفػػيَّالػػدنياَّنيا،َّنفػػسَّاهللَّعنػػوَّكربػػةَّمػػالػػدَُّّ نَّكػػربَّيػػـو

،َّسػترهَّاهللَّفػيَّالػدنياَّواآلخػرة،َّواهللَّفػيَّعػوفَّالعبػدَّمػاَّكػافَّالعبػدَّفػيَّعػوفَّواآلخرة،َّومنَّسػترَّمسػلماًَّ

َّفػيَّبيػتَّإلػىَّالجن ػَّلَّاهللَّلػوَّبػوَّطريقػاًَّ،َّسه َّيلتمسَّفيوَّعلماًََّّأخيو،َّومنَّسلكَّطريقاًَّ ة،َّومػاَّاجتمػعَّقػـو

                                                           

 (.20)اآلية: ( سورة اظتزمل، 1)
ىػػػ، 1422 ،1، حتقيػػق: عبػػد ات بػػ  عبػػد احملسػػ  الدكػػي، دار ى،ػػر، ط: جػػامعَّالبيػػافَّعػػنَّتفسػػيرَّآيَّالقػػرآف( الطػػربم، ػتمػػد بػػ  جريػػر بػػ  يزيػػد، 2)
(23\399.) 
، بػػػػاب حتػػػػرَل الظلػػػػم، صػػػػحيحَّمسػػػػلم(.مسػػػػلم، 128\3، بػػػػاب ال يظلػػػػم اظتسػػػػلم اظتسػػػػلم كال يسػػػػلمو، )لبخػػػػاريصػػػػحيحَّا( متفػػػػق عليػػػػو، البخػػػػارم، 3)
(4\1996.) 
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حمػػػةَّكينة،َّوغشػػػيتهمَّالر َّلػػػتَّعلػػػيهمَّالس ػػػنزَََّّتَّاهلل،َّيتلػػػوفَّكتػػػابَّاهلل،َّويتدارسػػػونوَّبيػػػنهم،َّإل َّمػػػنَّبيػػػوَّ

 .(1) "أَّبوَّعملو،َّلمَّيسرعَّبوَّنسبووحفتهمَّالموئكة،َّوذكرىمَّاهللَّفيمنَّعنده،َّومنَّبط َّ

، قػاؿ: خرجػت أنػا كأيب نطلػ  العلػم رضي ات عنهمػا ع  عبادة ب  الوليد ب  عبادة ب  الصامت .3

، كمعػػو سػػر، صػػاح  رسػػوؿ ات ىػػذا اضتػػي مػػ  األنصػػار، قبػػل أف يهلكػػوا، فكػػاف أكؿ مػػ  لقينػػا أبػػا اليي  ُب

سػػر بػػردة كمعػػافرم، كعلػػى غبلمػػو بػػردة كمعػػافرم، فقػػاؿ لػػو حف، كعلػػى أيب اليي غػػبلـ لػػو، معػػو ضػػمامة مػػ  صيػػ

ف اضترامػػي مػػاؿ،  أرل ُب كجهػك سػػفعة مػ  غضػػ ، قػاؿ: أجػػل، كػاف يل علػػى فػبلف ابػػ  فػبلأيب: يػا عػػم إٍل  

فأتيت أىلو، فسلمت، فقلت: ٍب ىو  قالوا: ال، فخرج علي ابػ  لػو جفػر، فقلػت لػو: أيػ  أبػوؾ  قػاؿ: شتػع 

 صػػوتك فػػدخل أريكػػة أمػػي، فقلػػت: اخػػرج إيل، فقػػد علمػػت أيػػ  أنػػت، فخػػرج، فقلػػت: مػػا زتلػػك علػػى أفٍ 

ك فأكػػػػذبك، كأف أعػػػػدؾ اختبػػػػأت مػػػػين  قػػػػاؿ: أنػػػػا، كات أحػػػػدثك، ٍب ال أكػػػػذبك، خشػػػػيت كات أف أحػػػػدث

قػػاؿ: قلػػت: آت قػػػاؿ: ات  فأخلفػػك، ككنػػت صػػػاح  رسػػوؿ ات صػػلى ات عليػػػو كسػػلم، ككنػػت كات معسػػػران 

كجػػػدت قضػػػاء  قلػػػت: آت قػػػاؿ: ات قلػػػت: آت قػػػاؿ: ات قػػػاؿ: فػػػأتى بصػػػحيفتو فمحاىػػػا بيػػػده، فقػػػاؿ: إفٍ 

كشتػػع أذٍل ىػػاتني،  -إصػػبعيو علػػى عينيػػو ككضػػع  -، أنػػت ُب حػػل، فأمػػهد بصػػر عيػػين ىػػاتني فاقضػػين، كإال  

أوََّّمنَّأن رَّمعسػراًَّ"رسوؿ ات صلى ات عليو كسلم كىو يقػوؿ:  -كأمار إىل مناط قلبو  -ككعاه قلل ىذا 

 .(2) "وضعَّعنو،َّأظلوَّاهللَّفيَّظلو

َّكػػافَّتػػاجرَّ"، قػػاؿ: عػػ  عبيػػد ات بػػ  عبػػد ات، أن ػػو شتػػع أبػػا ىريػػرة رضػػي ات عنػػو، عػػ  النػػل  .4

 "ا،َّفتجػػاوزَّاهللَّعنػػويتجػػاوزَّعن ػػَّاهللَّأفََّّْتيانػػو:َّتجػػاوزواَّعنػػو،َّلعػػل َّاس،َّفػػإذاَّرأىَّمعسػػراَّقػػاؿَّلفَِّينَّالن ػػيػػدا
(3). 

                                                           

 (.2074\4، باب فضل االجتماع ُب تبلكة القرآف، )صحيحَّمسلم( مسلم، 1)
 (.2301\4، باب حديث جابر الطويل كقصة أيب اليسر، )صحيحَّمسلم( مسلم، 2)
 (.1196\3، باب فضل إنظار اظتعسر، )صحيحَّمسلم(. مسلم، 58\3، باب م  أنظر معسران، )يحَّالبخاريصح( متفق عليو، البخارم، 3)
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فقػاؿ: يػا رسػوؿ  -صػلى ات عليػو كسػلم  -أف رجػبل جػاء إىل النػل  ،رضػي ات عنػو ع  اب  عمػر .5

 ": -صػػلى ات عليػػو كسػػلم  -ت ات، أم النػػاس أحػػ  إىل ات، كأم األعمػػاؿ أحػػ  إىل ات  فقػػاؿ رسػػوؿ ا

األعمػاؿَّإلػىَّاهللَّسػرورَّتدخلػوَّعلػىَّمسػلم،َّأوََّّاس،َّوأحػبَُّّوجػلَّأنفعهػمَّللن ػَّاسَّإلػىَّاهللَّعػز َّالن ػَّأحػبَُّّ

أمشػػيَّمػعَّأخَّلػيَّفػػيَّحاجػةَّأحػػبََّّ،َّأوَّتطػردَّعنػػوَّجوعػاً،َّوألفَّْتكشػفَّعنػوَّكربػػة،َّأوَّتقضػيَّعنػػوَّدينػاًَّ

جدَّالمدينة،َّومنَّكفَّغضبوَّسػترَّاهللَّعورتػو،َّومػنََّّأعتكفَّفيَّىذاَّالمسجدَّشهراَّفيَّمسَّنَّأفَّْمََّّإلي َّ

َّالقيامة،َّومنَّمشػىَّمػعَّأخيػوَّفػيَّحاجػةََّّك مَّغضبوَّولوَّشاءَّأفَّْ يمضيوَّأمضاه،َّمألَّاهللَّقلبوَّرخاءَّيـو

َّتزوؿَّاألقداـحتىَّتتهيأَّلوَّثب َّ  .(1) "تَّاهللَّقدموَّيـو

، كقضػػاء اتربػػفػػريج الكي علػػى ت ُب اضتػػث   ،ءكاضػػك ابقة جلػػي، مػػ  األحاديػػث الس ػػ : اظتػػرادكجػػو الداللػػة 

كإنظػار اظتعسػر،   -م  خبلؿ الثواب اظتدتػ  علػى ىػذه األفعػاؿ يوف، كيظهر ذلكاليت منها الد   حوائج الناس

ائ  الصرب على اظتدي  إذا كاف معسػران ال يقػدر علػى السػداد  كما ككت  على الد  ،  -كالتيسر عليو، كالعفو عنو

ػافى ذي كما تقػدـ، كلقولػو تعػاىل:  ػره ل كيػٍم ًإف كينػتيٍم تػىٍعلىميػوفى كىًإف كى يػٍ  ك عيٍسػرىةو فػىنىًظػرىةه ًإىلى مىٍيسىػرىةو كىأىف تىصىػد قيواٍ خى
)2(. 

امل صتميػع جوانػ  الش ػ اظتتكامػلظػاـ اإلسػبلمي ة أٍف مرع ىػذا الن  م  فضل ات تعاىل على ىذه األم  ف

 .ياةاضت

للمحتػػػاج، كاظتعسػػػر، إلدتػػػاـ كسػػػيلة فهػػػو اظتبػػػادئ  تشػػػريع الػػػد ي  مػػػ  التطبيقػػػات العمليػػػة عتػػػذه أف  ككمػػػا 

ػػػ ػػػمتطلبػػػات اضتيػػػاة بالش  اس بابػػػان عظيمػػػان مػػػ  أبػػػواب اطتػػػري ليتواصػػػوا بيػػػنهم فػػػتء اإلسػػػبلـ للن ػػػليم، فقػػػد كل الس 

                                                           

، ضعيف قاؿ اعتيثمي:(. 354\12، حتقيق: زتدم ب  عبد اجمليد، مكتبة اب  تيمية، القاىرة، )المعجمَّالكبير، سليماف ب  أزتد ب  أيوب الطرباٍل، (1)
 (.191\8) مكتبػة القدسػي، القػاىرة،َّ، حتقيػق: حسػاـ الػدي  القدسػي،الفوائػدَّمجمػعَّالزوائػدَّومنبػعيب بكر اعتيثمي، اعتيثمي، ينظر: اعتيثمي، علي ب  أ

 كمع ضعفو فإن و يؤخذ بو ُب فضائل األعماؿ
 (.280)اآلية: ( سورة البقرة، 2)
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يدكػوه يسػلك مسػالك  باظتعركؼ، كيعرفوا مواط  اظتركءة كاإلقداـ إلغاثة اظتلهوؼ كإعانػة احملتػاج، بػدالن مػ  أفٍ 

  ،)1(السػػػؤاؿ ؿ  هػػػاكم الشػػػيطاف حتػػػت ضػػػغط اضتاجػػػة كذي الػػػردل كم
ي
عسػػػر مػػػاالن فهػػػو بػػػذلك فعنػػػدما يسػػػتدي  اظت

اإلسػبلـ حفػ  لؤلفػراد حيػاءىم،  كعلػى ىػذا فػإف   ؿ،كال ذي  ن ة ُب ذلك،استقرض أمواالن على أٍف تيسدد، فبل مً 

ع طبقػػػات اجملتمػػػع فقػػػريىم كافػػػل بػػػني رتيػػػككػػػرامتهم عنػػػدما فػػػتء بػػػاب االسػػػتدانة، كعػػػزز مػػػعور االنتمػػػاء كالت  

فلػو  م يكػ  ىػذا التشػريع قائمػان عتيػدرت كرامػة الفػرد، فكلمػا تعػرض يهم بعيدان ع  االستعطاؼ كالسؤاؿ، كغن

 لضائقة توجو إىل السؤاؿ كاستعطاؼ البشر ليىمن وا عليو بصدقاهتم، أك بزكاة أمواعتم.

 : خطورة الد ي .ابعالمطلبَّالر َّ

يٍ  ، االنجاه األكؿ ىو خطػورة الػد ي  بشػكل عػاـ علػى رتيػع م  خبلؿ انجاىني  سيتم  ث خطورة الد 

 ، كما يأٌب: اظتيتاألفراد، كالثاٍل االنجاه اطتاص خبطورة الد ي  على 

، كىػػػذا ىػػػو االنجػػػاه العػػػاـ الػػػذم حصػػػل بتوجيػػػو الن ػػػل  يٍ مػػػ  الػػػد    لن ػػػال اسػػػتعاذة: التجػػػاهَّاألوؿ

 عتا على الصعيدي  الفردم كاجملتمعي.تو م  الت داعيات اليت نتك  الت عرض طتطورة ىذا الت صرؼ كعدـ سبلم

ي  كبني جػوازه، كاصتػواب: ال تعػارض بػني ى  كجود تعارض بني االستعاذة م  الد  يتبادر للذ   ىذا كقد

ػػ ذاتل لػػيس ذ منػػو الن ػػاالػػذم اسػػتع االسػػتعاذة مػػ  الػػد ي ، كبػػني جػػوازه، كذلػػك أف   الػػيت  وا غوائلػػالػػد ي ، كإفت 

 .  (2) ترتبت عليو

كمػدتو ، حتػتم التحػذير مػ  صػعوبتوفقػد ل ثقيػل يػؤرؽ صػاحبو ليػل هنػار، كبري، كزًت ء   ألف  الد ي  عً ك 

يستعيذ منػو لػزكاؿ    كقع بو أفٍ أٍف يستعيذ منو، كأٍف يوصي مى  إال     الرسوؿ ، لذلك ما كاف مً فسعلى الن  

 األحاديث سأذكر منها اآلٌب:  ، كىذا يت،ل ى ُبقتو كقضاء دينو
                                                           

 .www.denana.com ، القتراضَّبينَّالمشروعَّوالممنوع( الن،ار، خالد سعد الن،ار، مقالة بعنواف: 1)
ىػػػ،  1430 ،1ي  طالػػ ، دار النػػوادر، سػػوريا، ط: ، حتقيػػق: نػػور الػػد  مصػػابيحَّالجػػامعماميين، ػتمػػد بػػ  أيب بكػػر بػػ  عمػػر، الػػد  بػػدر الػػد ي   ينظػػر: (2)
 (.234\12) ، دار إحياء الداث العريب، بريكت،عمدةَّالقاريَّشرحَّصحيحَّالبخاري، ػتمود ب  أزتد ب  موسى، بدر الد ي  العيين(. 293\5)
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 إنيََّّاللهم َّ"يقوؿ:   ع  عمرك ب  أيب عمرك، قاؿ: شتعت أنس ب  مالك، قاؿ: كاف النل .1

 .(1) "جػػاؿين،َّوغلبػػةَّالر َّأعػػوذَّبػػكَّمػػنَّالهػػمَّوالحػػزف،َّوالعجػػزَّوالكسػػل،َّوالجػػبنَّوالبخػػل،َّوضػػلعَّالػػد َّ

ك حيػػث ال قػػدرة علػػى الوفػػاء كال سػػيما مػػع كذلػػ ،يعػػين ثقلػػو كمػػدتو"ي : ضػػلع الػػد   قولػػو بيػػافُب  الواكقػػد قػػ

 .(2)ذى  م  العقل ما ال يعود إليو أبدان"أى  ي  قلبان إال  لف: ما دخل ىم الد  اظتطالبة، كقاؿ بعا الس  

كػاف يػدعو ُب الصػبلة:   رسوؿ ات ، أخربتو: أف  عركة ب  الزبري، ع  عائشة، زكج النل ع   .2

بػػر،َّوأعػػوذَّبػػكَّمػػنَّفتنػػةَّالمسػػيحَّالػػدجاؿ،َّوأعػػوذَّبػػكَّمػػنَّفتنػػةَّإنػػيَّأعػػوذَّبػػكَّمػػنَّعػػذابَّالقَّاللهػػم َّ"

فقاؿ لو قائل: ما أكثػر مػا تسػتعيذ مػ   "،غـرأثمَّوالمَّإنيَّأعوذَّبكَّمنَّالمََّّالمحيا،َّوفتنةَّالممات،َّاللهم َّ

 
ى
، ُب ىػذا اضتػديث  م يقتصػر علػػى (3) "خلففػأَََّّـ،َّحػدثَّفكػذب،َّووعػدجػلَّإذاَّغػرَِّالر ََّّف َّإ"، فقػاؿ: غػـراظت

  لرسػػوؿ سػػتعاذة  اا
ى
ػػمػػ  اظت و سػػيكذب، كسػػيخلف بالوعػػد كىػػذا ينػػتج عػػ  غػػـر بأن ػػ  يى ا بػػني عاقبػػة مىػػغػػـر كإفت 

قولػػو  بيػػافُب  الواكقػػد قػػ، و التػػـزكػػاف غػػري قػػادر علػػى الوفػػاء، أك ؽتاطػػل، كذلػػك ألن ػػ  هتربػػو مػػ  قضػػاء دينػػو إفٍ 

 
ى
: "اظت  .(4)"يةي ، كالد  ك أداؤه كالد  لزمي كىي: ما يى  ،أم الغرامةغـر

بػػػػبلؿ بػػػػ  اضتػػػػارث، قػػػػاؿ: كػػػػاف رجػػػػل يغػػػػايل عػػػػ  ، حػػػػذير مػػػػ  الػػػػد ٍي كمػػػػ  اآلثػػػػار الػػػػيت كردت للت   .3

ػػػاألي  ا بعػػػد، فػػػإف  اب، فقػػػاؿ: "أم ػػػكاحػػػل، كيسػػػبق اضتػػػاج، حػػػ  أفلػػػس، قػػػاؿ: فخطػػػ  عمػػػر بػػػ  اطتط ػػػبالر   فع يٍ سى

بء قػد ديػ  بػو، فمػ  كػاف لػو ، فأصػاف معرضػان قاؿ: سبق اضتاج، فاد  يي  هينة رضي م  أمانتو كدينو أفٍ فع جي يٍ سى أي 

                                                           

 (.79\8) باب االستعاذة م  اصتنب، ،صحيحَّالبخاري ( البخارم،1)
 (.313)ص:  ،راجَّالمنيرَّشرحَّالجامعَّالصغيرَّفيَّحديثَّالبشيرَّالنذيرلس َّا، علي ب  أزتد ب  نور الدي  العزيزم،( 2)
، بػػػػاب مػػػا يسػػػػتعاذ منػػػػو ُب الصػػػػبلة، مسػػػػلمَّصػػػػحيح(. مسػػػػلم، 166\1، بػػػاب الػػػػدعاء قبػػػػل السػػػبلـ، )صػػػػحيحَّالبخػػػػاري( متفػػػق عليػػػػو، البخػػػػارم، 3)
(1\412.) 
 (.5\23)،َّعمدةَّالقاري، بدر الد ي  العيين( 4)
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ي  ليبيعهػا مبوشتهػا لػريبء، فلػم الركاحػل بالػد   الػذم كػاف يشػدمكىػو ، (1)"ميء فليأتنا ح  نقسػم مالػو بيػنهم

.  يفلء، فباع باطتسارة، فغـر

يٍ : انيالتجػػاهَّالث ػػ تتمثػػل فيػػو اطتطػػورة علػػى  ذم، كىػػذا ىػػو االنجػػاه اطتػػاص الػػاظتيػػت  علػػى خطػػورة الػػد 

ة مػػػػ  م ػػػاألصػػػل ُب اإلنسػػػػاف أٍف كتتهػػػد ُب أٍف يلقػػػى ات نقيػػػػان بػػػرمء الذ  فعل قػػػت بػػػو نفسػػػػو ديػػػوف، إٍف ت اظتيػػػت

تػو مشػغولة، كىنػا تكمػ  اطتطػورة، حيػث سػيلقى ات تعػاىل حيػث العػدؿ تػوَب كذم  اضتقوؽ، كلك  ىناؾ مػ  يي 

يت تيبقي نفػوس اظتسػلمني معلقػة يوف م  اضتقوؽ الالد   ُب بياف أف   كإحقاؽ اضتقوؽ، كلذلك  م يتأخر النل 

حػػ  لػػو كػػاف  عنهػػا كعػػدـ سػػقوطو ،اظتيػػت نفسي  بػػهبػػا، فقػػد كردت أحاديػػث كثػػرية تبػػني خطػػورة تعلػػق الػػد  

 م  ىذه األحاديث:ك ، مقاموا حتوؿ بني العبد ك ك أهن  مهيدان، 

ػػ عػػ  .1 ، إٍذ أيٌبى ل نػػد الن ػػػعً وسػػان لي ا جي اؿ: كين ػػػقىػػ، فػى ل ع رضػػي ات عنػػو، عػػػ  الن ػػوى ٍكػػػاألى   ً بٍػػ ةً مى لى سى

ػػػيػٍ لى ل  عى وا: صىػػػالي قىػػػازةو، فػى نىػػػًبى  وا: ال، الي "، قىػػػئًا؟يََّْشػػػَّؾَّرََّتَػػػػَّلََّْهػػػفػََّ: "اؿى وا: ال، قىػػػالي "، قىػػػ؟نَّيْػػػدَََّّوَِّْيػػػلََّعَََّّلََّْىػػػ: "اؿى قىػػػا، فػى هى

ػػيػٍ لى ل  عى ، صىػػاتً  ؿى وي سيػػا رى وا: يىػػالي قىػػل، فػى رى ٍخػػةو أي ازى نىػػأيٌبى ًبى  ، ٍبي  وْيػػلََّىَّعََّل ََّصػػفََّ ، مٍ عىػػ: نػى يػػلى " قً ؟نَّيْػػدَََّّوَِّْيػػلََّعَََّّلََّْىػػ: "اؿى ا، قىػػهى

ػيػٍ لى عى  ل  وا: صىػالي قى ، فػى ةً ثى الً الث  بً  ٌبى أي  ، ٍبي  اهَّيػَّْلََّىَّعََّل َّصََّفََّ، ريى انً نى ةي دى بلثى وا: ثى الي "، قى ئًا؟يَّْشََّّؾَّرََّتػَََّّلَّْهَّفػََّ: "اؿى قى  َّلََّْىػ: "اؿى ا، قىػهى

 اؿى "، قىػمَِّْبكَّاحَّىََّصػلَػواَّعََّلََُّّصػ" :اؿى ، قىػريى انً نىػةي دى بلثىػوا: ثى الي "، قىػ؟نَّيْػدَََّّوَِّْيػلََّعَََّّلَّْهَّفػََّ: "ؿى اوا: ال، قىػالي "، قى ئًا؟يَّْشََّّؾَّرََّتػََّ

 . (2) ويٍ لى ى عى ل  صى و، فى ني يػٍ ي  دى لى عى كى  اتً  وؿى سي ا رى و يى يٍ لى ل  عى : صى ةى ادى تى و قػى بي أى 

 إٍف كػػاف بػػرمء اظتيػػتعلػػى السػػؤاؿ عػػ  حػػاؿ  علػػى حػػرص النػػل  ىػػذا اضتػػديث دؿاللػػة: كجػػو الد  

ٍي  فلػػو  م يكػػ  مهمػػان ظتػػا تى اة، أك مشػػغوعتم ػػالذ   ت قبػػل مػػركعو بالصػػبلة علػػى ثب ػػ، كُب ذلػػك إمػػارة طتطػػورة الػػد 

 عػػ  الصػػبلة علػػى اظتيػػت اظتػػدي  علػػى ذلػػك أيضػػان،  يػػث فيًسػػر إعراضػػو بأنػػو: ٍب دؿ إعػػراض النػػل  اظتتػػوَب،

                                                           

 (.536\4، )الكتابَّالمصنفاب  أيب ميبة،  (1)
 (.1، ص: )ص(، ىامش: )( سبق ختركتو2)
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وقػػف دعػاؤه عػػ  اإلجابػة بسػػب  مػا عليػػو مػ  مظلمػػة ي "حتػذيران عػػ  الػد ٍي ، كزجػػران عػ  اظتماطلػػة، أك كراىػة أفٍ 

 .(1) اطتلق"

ع  عبد ات ب  أيب قتادة، ع  أيب قتادة، أنو شتعو، لتػدث عػ  رسػوؿ ات صػلى ات عليػو كسػلم،  .1

أنو قػاـ فػيهم فػذكر عتػم أف اصتهػاد ُب سػبيل ات، كاإلنتػاف بػات أفضػل األعمػاؿ، فقػاـ رجػل، فقػاؿ: يػا رسػوؿ 

لػػػتَّفػػػيَّتَِّقََُّّنعػػػم،َّإفَّْ": فػػػر عػػػين خطايػػػام  فقػػػاؿ لػػػو رسػػػوؿ ات كى لػػػت ُب سػػػبيل ات، تي تً قي  ات، أرأيػػػت إفٍ 

قػاؿ: أرأيػت  " كيػفَّقلػت": ، ٍب قػاؿ رسػوؿ ات "قبػلَّغيػرَّمػدبرمحتسب،َّمََُّّسبيلَّاهلل،َّوأنتَّصابرَّ

بػػلَّقمحتسػػب،َّمََُّّنعػػم،َّوأنػػتَّصػػابرَّ": قتلػػت ُب سػػبيل ات أتكفػػر عػػين خطايػػام  فقػػاؿ رسػػوؿ ات  إفٍ 

 .(2) "جبريلَّعليوَّالسوـَّقاؿَّليَّذلكَّن،َّفإف َّيَّْالد ََّّغيرَّمدبر،َّإل َّ

 "الػد ْينَّهيدَّكػلَّذنػبَّإل َّيغفػرَّللش ػ"، قاؿ: ع  عبد ات ب  عمرك ب  العاص، أف  رسوؿ ات  .2
(3). 

فرفػػػع رأسػػػو إىل السػػػماء، ٍب كضػػػع  عنػػػد رسػػػوؿ ات  ا جلوسػػػان عػػػ  ػتمػػػد بػػػ  جحػػػش قػػػاؿ: كن ػػػ .3

فسػػكتنا كفزعنػػا، فلمػػا كػػاف مػػ  الغػػد،  "سػػبحافَّاهلل،َّمػػاذاَّنػػزؿَّمػػنَّالتشػػديد"هتػػو، ٍب قػػاؿ: راحتػػو علػػى جب

لَّفػيَّسػبيلَّتِػقََُّّوالذيَّنفسيَّبيده،َّلػوَّأف َّرجػوًَّ"سألتو: يا رسوؿ ات، ما ىذا التشديد الذم نزؿ  فقػاؿ: 

 .(4) "ينوقضىَّعنوَّدةَّحتىَّيَُّاهللَّثمَّأحيي،َّثمَّقتلَّثمَّأحيي،َّثمَّقتلَّوعليوَّدين،َّماَّدخلَّالجن َّ

كىػذا أكػرب دليػل  ،هيد عػدا الػد ٍي ات يغفر ذنػوب الش ػ على أف   دلت األحاديث السابقةاللة: كجو الد  

 م  ىذا التحذير. بلغهيد كاصتنة فبل أعلى خطورة الد ٍي ، كعلى أف  الد ٍي  لتوؿ بني الش  

                                                           

 َّ(.112\12، )عمدةَّالقاري، بدر الد ي  العيين (1)
 (.1501\3ت كفرت خطاياه، )، باب م  قتل ُب سبيل اصحيحَّمسلم( مسلم، 2)
 (.1502\3، باب م  قتل ُب سبيل ات كفرت خطاياه، )صحيحَّمسلم( مسلم، 3)
 (.256\10، )صحيحَّوضعيفَّسننَّالنسائي، األلباٍل، حس  :األلباٍلقاؿ (، 314\7، )السننَّالصغرى( النسائي، 4)



 

77 
 

 .(1) "عنوَّينوَّحتىَّيقضىقةَّبدعل َّمََُّّنفسَّالمدمنَّ": ع  أيب ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ ات  .4

 .(2)على أف  نفس اظتسلم معلقة بدينو ح  يقضى عنو اضتديث مبنطوقو اللة: دؿ ىذاكجو الد  

مػػػنَّفػػػارؽَّالػػػروحَّالجسػػػدَّوىػػػوَّ"، أنػػػو قػػػاؿ: ، عػػػ  رسػػػوؿ ات عػػػ  ثوبػػػاف، مػػػوىل رسػػػوؿ ات  .5

 .(4) "نيَّْ،َّوالد َّ(3)،َّوالغلوؿبرة:َّمنَّالكَِّمنَّثوث،َّدخلَّالجن َّبريءَّ

 ة.  األسباب اظتانعة م  دخوؿ اصتن  الد ٍي  ىو مً  يدؿ ىذا اضتديث مبنطوقو على أف   اللة:الد   كجو

موازنػػة حاجاتػػو، علػػى الفػػرد فإن ػػو يتوجػػ  ابقة، ٍي  مػػ  خػػبلؿ األحاديػػث الس ػػخطػػورة الػػد  كبعػػد بيػػاف 

ػػ   خػػاؿو مػػ  العبوديػػة، كأرل فقػػد أصػػبحنا ُب زمػػ ،للحلػػوؿ االحتياطيػػةاكالن عػػدـ الوصػػوؿ كترتيػػ  أكلوياتػػو، ػتي

، عػبلجالخػري مػ   دائمػان  الوقايػةعلى األفراد العمػل علػى الوقايػة، ففأف  الد ٍي  ىو مكل م  أمكاعتا اضتديثة، 

القناعػػة، كالرضػػا فس علػػى تربيػػة الػػن  ٍب  ،ٍي  لت،نػػ  الوقػػوع فيػػوالػػوعي خبطػػورة الػػد  ذلػػك مػػ  خػػبلؿ: يكػػوف ك 

ػا فقػاؿ:  عػاىل بػني العبػاد أرزاقهػمم ات تقػد قس ػف بالرزؽ اظتقسػـو كىمىػا ًمػٍ  دىاب ػةو ُب اأٍلىٍرًض ًإال  عىلىػى الل ػًو رًٍزقػيهى

، كقػػػد جعلهػػػم ات متفػػػاكتني ُب ذلػػػك تفاكتػػػان لػػػو فيػػػو  (5)كىيػىٍعلىػػػمي ميٍسػػػتػىقىر ىىا كىميٍسػػػتػىٍودىعىهىا كيػػػل  ُب ًكتىػػػابو ميبًػػػنيو 

بًػريان بىًصػريان ًإف  رىب كى : قاؿ ات تعاىلحكمة، ف ػافى بًًعبىػاًدًه خى ، ككمػا  (6)يػىٍبسيطي الر ٍزؽى ًلمىٍ  يىشىاءي كىيػىٍقػًدري ًإن ػوي كى

                                                           

 (.2سبق ختركتو، ص: )ص(، ىامش: )( 1)
ىَّاسَّيريػدَّأداءىػاَّأد َّنَّأخػذَّأمػواؿَّالن ػَمػ"أيب ىريرة رضي ات عنو، ع  النل صػلى ات عليػو كسػلم قػاؿ: اضتديث  ديث كقالوا بتخصية عمـو ىذا  (2)

 أم ل ات عنػوأد   فقولػو(. 115\3، بػاب مػ  أخػذ أمػواؿ الن ػاس يريػد اداءىػا، )صػحيحَّالبخػاري. البخػارم، "اهللَّعنو،َّومنَّأخػذَّيريػدَّإتوفهػاَّأتلفػوَّاهلل
 ينظر: اظتصدر نفسو تعليق مصطفى البغا.  م يستطع الوفاء ُب الدنيا. كأرضى غرنتو ُب اآلخرة إفٍ  ،  فضلوما يؤدم منو مً يسر لو 

قبػل  غنيمػة سػران ىػو األخػذ مػ  الاطتاص باظتعى العاـ، أم ا باظتعى -اطتيانة ىو :لوؿاس فبل يراىم ميوان، كالغي ال يقبلىو كلتتقر الن   ىو إبطاؿي اضتق بأفٍ : الًكرب (3)
إدارة الثقافػة ، صتنة بإمػراؼ نػور الػدي  طالػ : حتقيق، نةَّلإلماـَّالبغويشرحَّمصابيحَّالسَُّّ ،اللطيف ػتم دي ب  عز  الد ي  عبد ،لىكمى اب   : ينظر .-قسمتها

 (.458\3، )ىػ 1433، 1: ، طاإلسبلمية
، الريػاض، عػارؼمكتبػة اظت ،َصِحيُحَّالتػ ْرِغيبََّوالتػ ْرِىيػب ،ػتمد ناصر الدي  لباٍل،: صحيء، األاأللباٍل قاؿ(، 802\2، )سننَّابنَّماجة( اب  ماجة، 4)
 (.348\2، )ىػ 1421، 1: ط
 (.6)اآلية: ( سورة ىود، 5)
 (.30)اآلية: ( سورة اإلسراء، 6)
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ػػاتو لًيىت ًخػػذى ُب قولػػو تعػػاىل:  نٍػيىا كىرىفػىٍعنىػػا بػىٍعضىػػهيٍم فػىػػٍوؽى بػىٍعػػاو دىرىجى ػػتػىهيٍم ُب اضتٍىيىػػاًة الػػد  ػػنػىهيٍم مىًعيشى ػػٍمنىا بػىيػٍ  ؿتىٍػػ ي قىسى

يػٍره ؽت ا كتىٍمىعيوفى بػىٍعضيهيٍم بػى   . (1)ٍعضان سيٍخرًيٌان كىرىزٍتىتي رىب كى خى

ٍ ، فقػاؿ عػز  مػأنو: اإلنفػاؽ عنػداالٌدخػار، كاالقتصػاد  عويد علػىالت   باإلضافة إىل كىال ػًذي ى ًإذىا أىنفىقيػوا  مى

لًػػكى قػىوىامنػػا ػػافى بػىػػنٍيى ذىر ػػم: "، فػػورد ُب الت  ) )2ييٍسػػرًفيوا كى مىٍ يػىٍقتػيػػريكا كىكى  إذا أنفقػػوا أمػػواعتم  م يت،ػػاكزكا اضتػػد  فسػػري أهن 

ال  ممسػػتو  التضػػييق، عػػدؿككػػاف إنفػػاقهم بػػني الت،ػػاكز ك  ،ر اظتطلػػوبركا ُب القػػدٍ قوا فيقص ػػاظتشػػركع، ك م يضػػي  

هم بالقصػػػد الػػػذم ىػػػو كسػػػط بػػػني الغلػػػو كالتقصػػػري، كىػػػو اضتالػػػة بػػػني اضتػػػالتني، فى صىػػػكى ، إفػػػراط فيػػػو كال تفػػػريط

 .)3("ني السيوتنيكاضتسنة ب

ػاثػيره كال نتك  إغفاؿ قولو جل جبللػو:  ػنىكيٍم كىتىكى ٍػوه كىزًينىػةه كىتػىفىػاخيره بػىيػٍ نٍػيىا لىعًػ ه كىعتى اٍعلىميػوا أىفت ىػا اضتٍىيىػاةي الػد 

ًد  ػػػ ى اٍلكيف ػػػارى نػىبىاتيػػػوي ٍبي  يىًهػػػيجي فػىتػىػػػرىاهي مي   ۙ  ُب اأٍلىٍمػػػوىاًؿ كىاأٍلىٍكالى ثىػػػًل غىٍيػػػثو أىٍع،ى كىُب  ۙ  وفي حيطىامنػػػا ٍصػػػفىروا ٍبي  يىكيػػػكىمى

نٍػيىا ًإال  مىتىػاعي اٍلغيػريكرً  ۙ  عىذىابه مىًديده كىمىٍغًفرىةه م  ى الل ًو كىرًٍضوىافه  اآٍلًخرىةً  ، فػبل لتمػل اإلنسػاف ) )4كىمىػا اضتٍىيىػاةي الػد 

نيا فانية، ككله آتيو يـو القيامة فردان.  ما ال طاقة لو بو فالد 

 : حكم الد ي .خامسالالمطلبَّ

شػػريع ذريعػػة لبلسػػتدانة ُب  ىػػذا زمػػ  قػػد خربػػت فيػػو الػػذمم كأصػػبء مػػ  ال لتتػػاج يتخػػذ مػػ  ىػػذا الت   إف  

ػاًء كىاٍلبىنًػنيى كىاٍلقىنىػاًطرًي اٍلميقىنطىػرىًة ًمػ ى الػذ ىىً  فقػاؿ سػبحانو:  كل مناسبة زيي ػ ى لًلن ػاًس حيػ   الش ػهىوىاًت ًمػ ى الن سى

                                                           

 (.32)اآلية: ( سورة الزخرؼ، 1)
 (.67، اآلية: )فرقافسورة ال (2)
 ،دار الكتػ  العلميػة، ق: أزتػد تػس الػدي يػق، حتذكيرَّمػنَّكػوـَّالحكػيمَّالخبيػرتفسيرَّبنَّبػاديسَّفػيَّمجػالسَّالت ػ ،عبد اضتميد ػتمد ،ب  باديسا (3)

 (.216، ص)ىػ1416، 1: ، طبريكت
 (.20( سورة اضتديد، اآلية: )4)
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ػػو مىًة كىاأٍلىنٍػعىػػاـً كىاضتٍىػػٍرًث كىاٍلًفض ػػ نٍػيىا  ۙ  ًة كىاطتٍىٍيػػًل اٍلميسى لًػػكى مىتىػػاعي اضتٍىيىػػاًة الػػد  ػػآبً  ۙ  ذىر ، ) )1كىالل ػػوي ًعنػػدىهي حيٍسػػ ي اٍلمى

 .فكاف م  الواج  توضيء حكمو

 ،ى الػػد ٍي علػػ (2)الباعػػث السػػب  حسػػ  اطتمسػػة ةكلفي ػػيوف األحكػػاـ الت  نتكػػ  أٍف تعػػدم الػػد  حيػػث  

لوفػػاء حقػػوؽ العبػػاد،  : ثانيػػاًَّ، -بعػػد ثبوهتػػا ٍب افتقػػار العبػػد-كػػاةلوفػػاء حقػػوؽ ات كػػاضتج كالز  : أولًَّإم ػػا:  يكػػوفف

خة لقضػػاء حاجػػة الش ػػ: ثالثػػاًَّ، كاألقػػارب ،كاألكالد ،كاالسػػتدانة لوفػػاء ديػػ  الغػػري، كاالسػػتدانة لنفقػػة الزكجػػة

 ايل:الت  ك-على اظتكلف   يأخذ حكم الفعل األصليكنتك  القوؿ بطريقة أخرل أف  حكم الد ي- ،نفسو

   .اإلباحة: أولًَّ

ػرج ىػذا األصػل عنػو إىل غػريه دؿ علػى إباحػة لقػد ، ك (3)األصل ُب األمػياء اإلباحػة، مػا  م يػرد دليػل متي

ػقولو تعاىل:  عمـو كجوازه الد ي  ٍي و ًإىلىر أىجى ايىنتيم بًػدى كىٍليىٍكتيػ   ۙ  لو م سىػموى فىػاٍكتيبيوهي يىا أىيػ هىا ال ًذي ى آمىنيوا ًإذىا تىدى

اتًػػ ه بًاٍلعىػػٍدًؿ  ػػنىكيٍم كى ػػوي الل ػػوي  ۙ  بػ يػٍ ػػا عىل مى اتًػػ ه أىف يىٍكتيػػ ى كىمى فػىٍليىٍكتيػػٍ  كىٍلييٍملًػػًل ال ػػًذم عىلىٍيػػًو اضتٍىػػق   ۙ  كىالى يىػػٍأبى كى

ػػٍيونا كأيضػػان ،  (5)ًمػػ  بػىٍعػػًد كىًصػػي ةو ييوصىػػىر هًبىػػا أىٍك دىيٍػػ و تعػػاىل:  ، كقولػػو (4)كىٍليىت ػػًق الل ػػوى رىب ػػوي كىالى يػىػػٍبخىٍس ًمٍنػػوي مى

، استسػػػػلف مػػػػ  رجػػػػل بكػػػػران  رسػػػػوؿ ات  أيب رافػػػػع، أف  فقػػػػد كرد عػػػػ  بالػػػػد ٍي ،  الرسػػػػوؿ  تعامػػػػلثبػػػػوت 

د دقة، فأمر أبا رافع أف يقضي الرجل بكره، فرجع إليو أبػو رافػع، فقػاؿ:  م أجػفقدمت عليو إبل م  إبل الص  

باإلضػػافة إىل األدلػػة الػػيت  ،(6) "اسَّأحسػػنهمَّقضػػاءخيػػارَّالن ػػَّأعطػػوَّإيػػاه،َّإف َّ"، فقػػاؿ: رباعيػػان  فيهػػا إال خيػػاران 

ظتػا كػاف مشػركعان بػاألكىل، كلػو  م يكػ  جػائزان كمباحػان  ان فلػو  م يكػ  جػائز  ،ابقكردت ُب مطل  اظتشركعي ة الس ػ
                                                           

 (.14، اآلية: )آؿ عمرافسورة  (1)
 (.262\3، )ةالموسوعةَّالفقهي َّصتنة،  (2)
 (.78\1، )ىػ 1424، 1 :ط، مؤسسة الرسالة، بريكت ،موسوعةَّالقواعدَّالفقهي ة ،صدقي ب  أزتدػتمد أبو اضتارث الغزم،  (3)
 (.282) اآلية: ( سورة البقرة،4)
 (.11)اآلية: ( سورة النساء، 5)
كػر: الفػ  مػػ  معػى كلمػة بقػاؿ احملقػق ػتمػد فػؤاد عبػد البػاقي: (. 1224\3، بػاب مػ  استسػلف مػيوان فقضػى أحسػ  منػو، )صػحيحَّمسػلم( مسػلم، 6)

ػ اإلبل، معى كلمة بكرة: األنثى الصغرية م  اإلبل، معى كلمػة ربػاعي: ، اظتصػدر ابعة حػني طلعػت رباعيتػواإلبػل الػذم أتػى عليػو سػت سػنني، كدخػل ُب الس 
 نفسو.
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خة مػ  نفسػو القػدرة علػم الش ػك  قػيي دت ىذه اإلباحة بكل ،نتج عنو م  حقوؽ كالتزامات ظتا ترت  عليو ما

 ، (1)على الوفاء 

 كانت ني تو بالوفاء مقررة ُب نفسو.على األقل   كأ

 .دبالن   :ثانياًَّ

يسػػػػتح  الػػػػد ٍي  كال يلػػػػـز ُب عػػػػدد مػػػػ  اضتػػػػاالت منهػػػػا: اسػػػػتدانة اظتعسػػػػر لقضػػػػاء غرمائػػػػو كىػػػػذا عنػػػػد 

ػػافى ذيك عيٍسػػرىةو فػىنىًظػػرىةه ًإىلىر َّكىًإف و تعػػاىل:، كذلػػك لقولػػ(3)، كاضتنابلػػة(2)ةاظتالكي ػػ ػػرىةو َّكى ػػره  ۙ  مىٍيسى يػٍ كىأىف تىصىػػد قيوا خى

فأرمػػد ُب ىػػذه اآليػػة الكرنتػػة إىل اإلنظػػار كلػػيس إىل إجبػػاره علػػى اإلقػػداض ،  (4)ًإف كينػػتيٍم تػىٍعلىميػػوفى  ۙ  ل كيػػٍم 

أيضػػان اسػػتحباب االسػػتدانة مػػ  أجػػل  كمنهػػا تدانة،، فػػبل تلزمػػو االسػػالضػػرر ال يػػزاؿ مبثلػػو كألف  ليفػػي مبػػا عليػػوإل 

 فقط. (5)اضتنابلةم  مذى  ، كىذا ما يفهم  م يك  ىناؾ عليو ضرر، أك على غريه إفٍ  أداء فريضة اضتج

 .الوجوب: ثالثاًَّ

،   حفػػػ  اظتػػػاؿفس أكىل ًمػػػحفػػػ  الػػػن   ألف   كذلػػػكإل وضتفػػػ  نفسػػػ اظتعسػػػر اظتضػػػطر ُب حػػػقكتػػػ  الػػػد ٍي  

بوجػوب  (7)ةقػاؿ الشػافعي   كأيضػان  حيػث قػالوا بوجػوب البيػع للمضػطر اظتعسػر. (6)ةالشػافعي   كىذا ما ذى  إليو

ض كثػػػري يبيػػػع منػػػو، أك يسػػػتدي  فيػػػو رى عىػػػلػػػو يكػػػوف اظتػػػدي   كلكػػػ  بشػػػرط أفٍ  ،االسػػػتدانة لقضػػػاء فريضػػػة اضتػػػج

                                                           

، ػتمػػد بػػ  أزتػػد بػػ  رمػػدد اصتػػد، ابػػ  رمػػ(. 366\5ىػػػ، ) 1310 ،1، دار الفكػػر، ط:الفتػػاوىَّالهنديػػةَّي  البلخػػي،صتنػػة علمػػاء برئاسػػة نظػػاـ الػػد  ( 1)
، زكريػا بػ  ػتمػد زكريػا األنصػارم(. 303\2ىػػ، ) 1408 ،1، حتقيػق: الػدكتور ػتمػد ح،ػي، دار الغػرب اإلسػبلمي، بػريكت، ط: المقدماتَّالممهدات

 (.140\2، دار الكتاب اإلسبلمي، )أسنىَّالمطالبَّفيَّشرحَّروضَّالطالب، أزتدب  
 (.270\3)َّ،سوقيحاشيةَّالدَُّّسوقي، ( الد  2)
 (.210\10، )المغني( اب  قدامة، 3)
 (.280)اآلية:  ( سورة البقرة،4)
 (.215\3، )المغني( اب  قدامة، 5)
 (.157\6، )نهايةَّالمحتاج( الرملي، 6)
 (.127\2، )األـافعي، الش  اإلماـ ( 7)
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، (1)ظتالكيػػة، كمثلػػو ذىػػ  إليػػو ا،  يػػث مػػ   م يكػػ  مبالػػو سػػعة لتػػج هبػػا مػػ  غػػري ديػػ  فهػػو ال يسػػتطيعلػػيحج

يشػدم بثمنػو منػزالن  كاف مستطيعان فيلزمو فرض اضتج فإف أمكنو بيع منزلػو، كأفٍ ك ة حيث قالوا: "خببلؼ اضتنفي  

و ػتتػاج إىل سػكناه فػبل يعتػرب ُب اضتاجػة قػدر مػا ال دكنو، كلتج بالفضػل فهػو أفضػل لكػ  ال كتػ  عليػوإل ألن ػ

 . (2)بد منو كما ال كت  عليو بيع اظتنزؿ"

 .الكراىة: اًَّرابع

ٍي  الكراىػػةأم ػػا  مػػا  بػػدليل كباألدلػػة خػػرج حكػػم الػػد ي  مػػ  اإلباحػػة كاصتػػواز إىل الكراىػػة األصػػل ُب الػػد 

، اسػػتعاذة النػػل كرد مػػ   ُب مطلػػ  خطػػورة  كمػػا تقػػدـ ُب األحاديػػث السػػابقة مػػ  غلبػػة الػػد ٍي ، كمػػ  اظتغػػـر

اإلنسػػاف الػػذم يتحمػػل  كىػػذا كاقػػع كثػػريان، فت،ػػد أف  ، فسالػػد ي  فكلهػػا تػػدؿ علػػى ذم ػػو كمػػد ة غوائلػػو علػػى الػػن  

يكػذب، كيعػدىم موعػدان فيخلػف  ديونان يأٌب إليو أصحاهبا يطالبونو بالوفاء، كال يكوف عنػده، فيضػطر إىل أفٍ 

حاديػث الػػيت ذكرهتػا سػابقان الػػيت تبػني حػبس الػػنفس أيضػان األك  ،(3)ذلػػك مػ  صػفات اظتنػػافق كعػده، كمعلػـو أف  

ػػكيػػدؿ علػػى ذلػػك أيضػػان مػػ  اآلثػػار قصػػة األي بعػػد اظتػػوت  عػػ  مقامهػػا كحتػػذير  كػػرت سػػابقان فع اصتهػػين الػػيت ذي يٍ سى

 الفاركؽ رضي ات عنو م  الد ي ، كغريىا م  األدلة.

بعػا كقػاؿ  يكره الد ٍي  ظت  كاف غري قادر علػى الوفػاء، ك م يكػ  ُب نيتػو اظتماطلػة، ك م يكػ  مضػطران.ف

ي ، أم غػػري قػػادر كلػػيس عنػػده مػػا يفػػي بالػػد   -أم بالػػد ٍي -بالسػػؤاؿ  يسػػتطيع اضتػػج إال  ف  مػػ  الإ (4)ةاظتالكي ػػ

 أف  الد ٍي  ُب ىذه اضتالة مباح. (5)و يكره لو الد ي ، كيقوؿ اإلماـ مالكعلى الوفاء فإن  

                                                           

 (10\4، )البيافَّوالتحصيل( اب  رمد اصتد، 1)
 (.120\2، )ائعنبدائعَّالص( الكاساٍل، 2)
، تفريػغ: موقػع الشػبكة اإلسػبلمية، نسػخة اظتكتبػة دروسَّللشػي َّعبػدَّاهللَّبػنَّعبػدَّالػرحمنَّالجبػرين( اب  جربي ، عبد ات بػ  عبػد الػرزت  بػ  جػربي ، 3)

 (.3\5الشاملة، )
 (10\4، )البيافَّوالتحصيل( اب  رمد اصتد، 4)
 ( اظتصدر السابق.5)
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 .حرَلالت  : خامساًَّ

 ىػػذا الفعػػل إتػػبلؼ ظتػػاؿ الػػدائ  عنػػدما ال ييرجػػى الوفػػاء مػػ  اظتػػدي ، كذلػػك ظتػػا ُبلتػػـر التعامػػل بالػػد ٍي  

اسَّيريػػدَّأداءىػػاَّأدىَّاهللَّمػػنَّأخػػذَّأمػػواؿَّالن ػػ"قػػاؿ:  أيب ىريػػرة رضػػي ات عنػػو، عػػ  النػػل فقػػد كرد عػػ  

، كلتػـر يث أم ال يقصػد قضػاءىادفمعػى يريػد إتبلفهػا ُب اضتػ .(1) "عنو،َّومػنَّأخػذَّيريػدَّإتوفهػاَّأتلفػوَّاهلل

ٍي  مػػ  أجػػل معصػػية، أك لغايػػة غػػري الزكػػاة كونػػو مػػ   مػػ  مشػػركعة، أك ُب غػػري حاجػػة كإسػػراؼ، أك ليأخػػذ الػػد 

 .(2) الذي  ىم م  مصارفها الغارمني

َّ.ةَّمنَّصوره،َّوصورَّمرتبتووََّّأقسامو،وَّ،َّالد ينَّأسبابََّّاني:المبحثَّالث َّ

 ة مػػ  صػػورهصػػور ، ك مرتبتػػوك  أقسػػامو،ك أسػػبابو، حيػػث   مػػ  يوضػػوع الػػد  ظت سػػتكماالن ااظتبحػػث يػػأٌب ىػػذا 

َّ .ابقللديوف ُب اظتبحث الس   عاـتوضيء اصتان  ال بعد ما ًب

ٍي . أسبابي :َّألوؿالمطلبَّا َّالد 

تصػػػور حصػػػوؿ و ال يي الػػػد يوف، فإن ػػػ كجػػػودالػػػيت تػػػؤدم إىل  (3)األسػػػبابسػػػيتم ُب ىػػػذا اظتطلػػػ  توضػػػيء 

َّ.دائهاأنتج عنو التزاـ بنشع عتا يى الد يوف م  غري كجود سب  مي 

ة، كليسػػت ػتصػػورة حتػػت أسػػباب رئيسػػة، فمػػا كػػاف رة ُب الكتػػ  الفقهي ػػكثػػرية متنػػاث (1)باب الػػد يوفأسػػ

بلثػػػة أسػػػباب رئيسػػػة ضتػػػدكث ث مػػػنهم مػػػ  عػػػد  فىا ضتصػػػر  تتبعهػػػاأٍف عكفػػػوا علػػػى  مػػػ  الفقهػػػاء اظتعاصػػػري  إال  

َّ.(4)تسعة أسباب ضتدكثو   عد  ، كمنهم مى (3)ستسة أسباب   عد  ، كمنهم مى (2)الد ٍي 

                                                           

 (115\3ؿ الن اس يريد أداءىا، )، باب م  أخذ أمواصحيحَّالبخاريالبخارم، ( 1)
 (.208\6، )المجموع( النوكم، 2)
األصوليني ىو: كل حادث ربط بو الشرع أمران آخر كجودان كعدمان، كىػو خػارج عػ  ماىيتػو، أم أف  كجػود السػب  يسػتلـز الفقهاء ك ( السب  ُب اصطبلح 3)

 
ي
 سػػب  ، كمػػا أف  عػػدـ السػػكجػػود اظت

ي
َّق، 1425، 2دار القلػػم، دمشػػق، ط:  ،العػػاـَّالمػػدخلَّالفقهػػيمصػػفى أزتػػد الزرقػػا، ، رقػػاسػػب  . الز ب  يسػػتلـز عػػدـ اظت

(1\390.) 
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 لؤلسػػػباببلثػػػي الث   صػػػنيفتال اخػػػدت ألسػػػباب الػػػيت ذكرىػػػا الفقهػػػاء ُب كتػػػبهمُب رتيػػػع ا ظػػػركبعػػػد الن  

تنػػدرج بشػػكل، أك بػػآخر حتػػت سػػب  العقػػد، أك  ُب الت قسػػيمات األخػػرلكػػرت األسػػباب الػػيت ذي  ألف   إلكذلػػك

 كىذا ما سيتم توضيحو كالتايل: ،رعالفعل، أك الش  

 العقد. :الفرعَّاألوؿ

 :كالتايل ،(5)لعقود سواء كانت بإرادتني، أك إرادة منفردةع  طريق ا االلتزاـ باظتاؿ يكوف

  ىػو : كىذا السػب بني طرفني عقود: أولًَّ
ي
نشػوة األحػ  مػ  بػاقي األسػباب ُب كونػو أكػرب األسػباب اظت

الوكالػة، ك اضتوالػة، ك الكفالػة، ك كػاح، الن  ك لم، الس ػك القػرض، ك اإلجػارة، ك البيػع، عقػد : ىذه العقود لثمك ، للد يوف

 أمثلة:  ةأربع، كأكتفي بذكر اس م  خبلؿ تعامبلهتمارة، كغريىا م  العقود اليت تعارؼ عليها الن  اإلعك 

 تو بالعقد.م  للبائع بعد ما ثبت ُب ذم  ُب عقد البيع يلتـز اظتشدم أٍف يدفع الث  البيع:  .1

  القرض: .2
ي
يكػوف قػد اقدضػها منػو، ة ض مبلغػان مػ  النقػود، أك أمػياء مثلي ػرً ٍقػللمي  قدض أٍف يرد  يلتـز اظت

 تو.كثبتت دينان ُب ذم  

                                                           

الضػار، الشػرع، كىػذا ( نجدر اإلمارة إىل أف  مصادرااللتزاـ ىي نفسها أسباب الدي ، فمصادر االلتزاـ ىي: العقػد، اإلرادة اظتنفػردة، الفعػل النػافع، الفعػل 1)
 (.97، ص: )ن ريةَّاللتزاـالفقهي ُب حصرىا، ينظر: الزرقا،  ظرما استقر عليو عليو الن  

 (.27، ص: )الميراث(. الربديسي، 8، ص: )المداينات( العيسوم، 2)
(. القره داغي، علي ػتي الدي  القره داغي، 13\1، دار إحياء الداث العريب، )مصادرَّالحقَّفيَّالفقوَّاإلسومي( السنهورم، عبد الرزاؽ السنهورم، 3)

ػػ46\11، غتلػػة غتمػػع الفقػػو اإلسػػبلمي التػػابع ظتنظمػػة اظتػػؤدتر اإلسػػبلمي، جػػدة، )يوفصػػرؼَّفػػيَّالػػدَُّّاـَّالت َّأحكػػ م لػػو اتفقػػوا ُب عػػدد (. مػػع التنبيػػو علػػى أهن 
رب للتمثيػػػل، ا القػػػره داغػػػي فكػػػاف تعبػػػريه أقػػػأهنػػػم اختلفػػػوا ُب صػػػياغة بعضػػػها حيػػػث كػػػاف السػػػنهورم أدؽ ُب التعبػػػري عػػػ  بعػػػا األسػػػباب، أم ػػػ األسػػػباب إال  

القرابة كاظتصاىرة حيث جعلهما الشرع َّا تعبري القرة داغي ع  السب  اطتامس ىو:فقة، أم  ف  السب  اطتامس ىو: الشرع ذاتو، كااللتزاـ بالن  إفالسنهورم قاؿ 
غي، قاؿ: الضماف حيث ىو سب  لثبوت ما ضم  بػو الث عنده بالعمل غري اظتشركع، أٌما القره داسببني لثبوت النفقة، أيضان عرب  السنهورم ع  السب  الث  

 يات ُب ذمة اظتتلف.م  اظتتلفات، كالد  
 (. 115 -109\21، )ةالموسوعةَّالفقهي َّ(. صتنة، 63-46، ص: )أصوؿَّالمداينات( زتٌاد، 4)
ا على قوؿ اضتنفي ة فإف  االلتزاـ باظتػاؿ أعػم مػ  العقػدإل ألف  االلتزاـ باظتاؿ على قوؿ رتهور الفقهاء يرادؼ العقد سواء بإرادة كاحدة أك باتفاؽ إرادتني، أم   (5)

اللتزاـ أعػم مػ  العقػد، االلتزاـ باظتاؿ يشمل ما كاف بإرادة كاحدة أك بإرادتني، خببلؼ العقد فهو ارتباط اإلكتاب بالقبوؿ أم ما كاف باتفاؽ إرادتني فقػط، فػا
 (.371-368، ص: )أثرَّالموتَّفيَّحقوؽَّالش خص، يف العقد.ينظر: طوكنتج ىذا اطتبلؼ الذم تقدـ بسب  اختبلفهم ُب تعر 
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و يكفلػو باظتػاؿ، فكفلػو، ٍب أدل الكفيػل مػا كفػل بػو، فإن ػ آخػر بػأفٍ مػ   مػخةه طل  لو  الكفالة: .3

 .(1)مبا أدل عنو يرجع على اظتكفوؿ

ل عنػػو حيػػل، فرضػػي احملػػاؿ عليػػو، كأد  اضتوالػػة: لػػو أحػػاؿ مػػدي  دائنػػو علػػى مػػخة غػػري مػػدي  للمي  .4

 الد ٍي  ا
ي
  على طلبو، فإف   حاؿ بو بناءن ظت

ي
 اظت

ي
 .(2)ل عنوحيل مبا أد  حاؿ عليو يرجع على اظت

نشػع التزامػان، أك تعهػدان ُب ، كىػي: الػيت تي (3)صرؼ اإلنفػرادمأك الت   ،إرادة منفردة أك ،التزاـ فردم: ثانياًَّ

، كأكتفػػي (4)ذر، كؿتوىػػان ػػبلؽ اجملػػرد، كالجانػػ  صػػاحبها بعبارتػػو الكامػػفة عنهػػا كحػػدىا، مثػػل: الوقػػف، كالط ػػ

 :(5)مثالني ذكرب

ت أٍف أتصػػدؽ مبائػػة  اذر مػػدينان مبػػا نػػذره مب،ػػرد قولػػو، مثػػل قولػػو لشػػخة: نػػذرتي : يصػػري الن ػػذرالن ػػ .1

 .(6)توعلى فبلف الفقري، لزمو ذلك ُب ذم   دينار

ء بلػدٌب بػألف : يصري اظتوصي مدينان مبا أكصى مب،رد موتو مصػران، مثػل قولػو: أكصػيت لفقػراةالوصي   .2

 .-كاف ال يسمى دينان حقيقة  كإفٍ  -لثهاان على كصيتو لـز ذلك ُب تركتو إذا كسعو ثي صر  ، ٍب مات مي دينار
                                                           

َّالقاضػػػي عبػػػد الوىػػػاب، عبػػػد الوىػػػاب بػػػ  علػػػي بػػػ  نصػػػر، (.336\2) ،ردَّالمحتػػػار(. ينظػػػر: ابػػػ  عابػػػدي ، 62، ص: )أصػػػوؿَّالمػػػداينات( زتٌػػاد، 1)
، ط: اإلشراؼَّعلىَّنكتَّمسائلَّالخوؼ ابػ   .(155\2)َّ،المهذب (. الشريازم،601\2ىػ، )1420 ،1، حتقيق: اضتبي  ب  طاىر، دار اب  حـز

ا إذا  م يػأمره، ك م يػأذف لػو افعي قػالوا: أف  للكفيػل الرجػوع علػى اظتكفػوؿ عنػو ُب حػني أمػره أم ػ(. تنبيػو: إف  اظتػذى  اضتنفػي، كالش ػ244\4، )المغنػيقدامة، 
 و يكوف متربع، أك فضويل.فليس لو الرجوعإل ألن  

 ،2، اظتطبعة الكربل األمريية، ط: مرشدَّالحيرافَّإلىَّمعرفةَّأحواؿَّاإلنسافقدرم، ػتمد قدرم باما، (. ينظر: 62، ص: )دايناتأصوؿَّالم( زتٌاد، 2)
، حتقيػػق: ػتمػػد عبػػد القػػادر مػػاىني، دار الكتػػ  العلميػػة، البهجػػةَّفػػيَّشػػرحَّالتحفػػة(. الت سيػػويل، علػػي بػػ  عبػػد السػػبلـ بػػ  علػػي، 148ىػػػ، ص: ) 1308

 (.385\3، )كشاؼَّالقناع(. البهوٌب، 144\2، )المهذب(. الشريازم، 96\2ىػ، )1418 ،1بريكت، ط:
ا فقهػاء اإلسػبلـ يطلقػوف عليػو حػاالت االلتػزاـ كىػو إطػبلؽ لغػوم أكثػر منػو إصػطبلحي، أك يطلػق عليػو أم   ( مصطلء "اإلرادة اظتنفردة" ىو إطبلؽ غريب،3)

صػػرؼَّالت َّ"اإلكتػػاب" أم غػػري اظتقػدف بػػالقبوؿ، ينظػر: اطتفيػػف، علػي اطتفيػػف، ب عنهػا عػػرب  دنتان فكػاف يي ا قػػلكنهػا الختػػتة بػذلك االسػػم، أم ػصػػرؼ، ك اسػم الت  
 (.46،51، دار الفكر العريب، ص: )النفراديَّواإلرادةَّالمنفردة

 (.47، ص: )الت صرؼَّالنفراديَّواإلرادةَّالمنفردةَّ،اطتفيف( 4)
  مىػة يقتضي أف  كػل التػزاـ فػردم الـز لصػاحبو حيػث كرد ُب كتػبهم أف : "إلمارة إليو أف  مذى  اظتالكي  (. كؽتا نج  ا55( ينظر: اظتصدر السابق، ص: )5)

 
ي
 نفً التـز اإلنفاؽ على مخة مدة معينة، أك مدة حياة اظت

ي
اضتطٌػاب، "، تفلس أك نتىي أك إىل أجل غتهوؿ لزمو ذلك ما  م يي  ،قدـ زيدق عليو، أك ح  يى نفى ق أك اظت

ىػػ،  1404 ،1، حتقيق: عبد السبلـ ػتمد الشريف، دار الغػرب اإلسػبلمي، بػريكت، ط:تحريرَّالكوـَّفيَّمسائلَّاإللتزاـمد ب  عبد الرزت ، ػتمد ب  ػت
 (.75ص: )

اذر، كىػذا خػبلؼ ة الن ػبتػة ُب ذم ػذكر ال نتكػ  اظتطالبػة هبػا أمػاـ القضػاء مػع أهنػا دييػوف ثاأن ػو نتكػ  القػوؿ أف  الن ػ ذكر، إال  ( مع كجود تفصبلت كثػرية ُب الن ػ6)
 (.186ص: ) ،الت صرؼَّالنفرادي ،اطتفيفلـز قضاءن كديانةن، ينظر: اذر مي ة فهم يقولوف أف  الن  للشافعي  
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 .األفعاؿ: انيالث ََّّفرعال

 اٍل: ثبوت دي على نوعني، األكؿ: ثبوت دي  على الفاعل، كالث    يٍ د  الاألفعاؿ اليت تقتضي ثبوت 

 

 :(1) اظتستفيد م  الفعلعلى 

سػػواء كانػػت  ،(2)أم الػػيت توجػػ  ضػػماف علػػى فاعلهػػا ،أفعػػاؿ تقتضػػي ثبػػوت ديػػ  علػػى فاعلهػػا: أولًَّ

 :على صورتني كىي ىذه األفعاؿ مشركعة، أك غري مشركعة،

 مؤدتنة، أك يد مؤدتنة.غري كضع اليد، سواء كانت يد : لصورةَّاألولىا

نػػو، كال عقػػد، كسػػكى دار أكػػل طعػػاـ الغػػري بػػدكف إباحػػة م كمػػ الغصػػ ،   ، مثػػل:يػػد غػػري مؤدتنػػة .1

تلػػف فهػػو مضػػموف عليػػو سػػواء تلػػف بفعلػػو، أك َّ، فػػإفٍ غػػريه بغػػري رضػػاه، فالغاصػػ  مسػػؤكؿ عػػ  رد اظتغصػػوب

 .(4)"كة ُب اظتوتيرجع اظتالك على الد  ، ك"كُب ذم تو أم ثبت الد ٍي  على الغاص ، (3)غري فعلو

و يضػػم  ُب حػػاؿ أمػػواؿ اليتػػامى، فإن ػػ ، كيػػد الوصػػي علػػىعلػػى الوديعػػةيػػد الوديػػع  مثػػل: يػػد مؤدتنػػة، .2

 .(5)ا يد أمانةقصري ألهن  أك الت   ،عدمالت  

، (1)نتفعػان بػو منفعػة مطلوبػة منػو عػادة  أٍف يكػوف مي يء ًمػ، كىػو: إخػراج الش ػاإلتػبلؼ: الصورةَّالث انيػة

 مثل: ،(2)ا أٍف يرد البهائم كاصتماداتكاإلتبلؼ، ال متلو إٌما أٍف يرد على بين آدـ، كإم  

                                                           

ٍي  ك ( ىذه الصور جاءت ُب كت  الفقهاء 1) ا أسباب للد  اؿ فػبل حاجػة صتعػل لك  رتيع ىذه النقاط تندرج حتت السب  الرئيس للد يوف كىو األفعػعلى أهن 
ٍي  ف،ميع الصور اظتذكورة أفعاؿ مي  ان ىذه اضتاالت أسباب  ة للٌدٍي ، كىذه الصور منقولة بتصرؼ، كزيادة.بى سبً منفردة للد 

 (.67، دار الفكر، ص: )ةَّالضمافن ري َّحيلي، الز   مصطفى حيلي، كىبة( ينظر: الز  2)
 (.136\7، )الحاويَّالكبيراظتاكردم، ينظر: ( 3)
 (.458\3) ،دار الفكر ،سوقيالدََُّّّحاشيةخليلَّوََّّرحَّالكبيرَّعلىَّمختصرالش َّ أزتد الدردير العدكم، ،الدردير (4)
مػع -إغفػاؿ أمػر الوديعػة كالسػكوت عليهػا حػ  اظتػوتكىناؾ حالة أخرل عند اضتنفي ة توج  الض ػماف علػى يػد األمػني كىػي ُب "حالػة الت ،هيػل" كىػي:  (5)

: "الت ،هيػل موجػ  للضػماف" كلقػد كردت  -عدـ علم الوارث هبا فإف  ذلك موج  لضماهنا كإخراج قيمتها قبل القسمة، كذلك حس  القاعػدة القائلػة بػأف 
 (.212\2، )موسوعةَّالقواعدَّالفقهي ةأبو اضتارث الغزم، : ". ينظر  مضمونة باظتوت ع  نجهيلقلى األمانات تي بلف  آخر ىو أف : "



 

86 
 

 ، كاصتنايات اظتوجبة لؤلركش.ةيالقتل اظتوج  للد   .1

فهػػذا الفعػػل كلػػو كػػاف لضػػركرة فإن ػػو ال  مػػ  اعتػػبلؾ، الػػنفسغػػري بغػػري إذف حفاظػػان علػػى الل طعػػاـ ٍكػػأى  .2

بطػػل " االضػػطرار ال يي  أف   ثبػػتة تي إٍذ إف  القاعػػدة الفقهي ػػ تػػو مقابػػل فعلػػو،يسػػقط عػػ  اظتسػػتهلك مػػا ثبػػت ُب ذم  

 ، فحق الش خة ثابت ح  كإٍف تلف لضركرة عند غريه فهو ضام  لو.(3)ري"الغ حق  

 .  (4)خففها فإن و يضم  ىذا اظتتاعشرفة على اعتبلؾ ليي   سفينة مي إلقاء متاع الغري بغري إذنو مً  .3

 كالتايل:   ،(5)صورتاف، كعتا اظتستفيد م  الفعل  على أفعاؿ تقتضي ثبوت ديٍ : ثانياًَّ

 اإلثػراء بػبل سػب ، يقػاؿ: أك ،تػو منػوء مػا يظػ  أن ػو كاجػ  عليػو ٍب يتبػني بػراءة ذم  أدا: الصورةَّاألولى

لػػيس بواجػػ ، فلػػو أٍف يرجػػع علػػى القػػابا مبػػا اضتقيقػػة أن ػػو كمػػ  دفػػع إىل مػػخة دينػػان يظنػػو كاجبػػان عليػػو، ك 

 ، أم ذم ة القابا. (6)توأخذه منو بغري حق، كيكوف ذلك دينان ُب ذم  

، كلكػػ  كتػػ  أٍف أمػػري ىػػذا الفعػػل علػػى نػػوعنيك ، القيػػاـ بعمػػل نػػافع للغػػري بػػدكف إذنػػو الصػػورةَّالث انيػػة:

 كأقوؿ باختصار كاف الفقهاء على فريقني: أكالن إىل خبلؼ الفقهاء ُب ىذه اظتسألة، 

 .(8)، كاضتنابلة(7)ةيوف ُب ذمة اظتستفيد م  الفعل م  غري إذنو، كىم اظتالكي  ت الد  ثبً يي : األوؿ

                                                           

 (.164\7)صنائع،َّبدائعَّال ،( الكاساٍل1)
 ( ينظر: اظتصدر السابق.2)
 (.19ص: ) (،33اظتادة ) ،مجلةَّاألحكاـَّالعدليةصتنة، ( 3)
 (.36ص: )، القواعدَّلبنَّرجب ،اب  رج  (4)
ٍي ، ينظر: زتٌاد، 5) ما أسباب للد   (.58-51،52، ص: )أصوؿَّالمداينات( ىاتاف الصورتاف قد أكردقتا الكات  على أهن 
 (.13، ص: )مصادرَّالحق(. السنهورم، 51، ص: )صوؿَّالمدايناتأ( زتٌاد، 6)
 (.242\8، دار الفكر، بريكت، )منحَّالجليلَّشرحَّمختصرَّخليل، ػتمد ب  أزتد عليش ( عليش،7)
 (.137، ص: )القواعد( اب  رج ، 8)
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، أك فعػػل فضػػويل، ان كيعتربكهنػػا تربعػػ (2)ةافعي  الش ػػ، ك (1)ةُب حػػاالت، كىػػم: اضتنفي ػػ  يثبتهػػا إال  : الالثػػاني 

 فهػػي فعػػل مضػػطر ضتاجتػػو للمرىػػوف مػػثبلن كمػػا تقػػدـ فتثبػػت، أك نائػػ  مػػأمور، أك عػػرؼ يثبػػت لػػو الػػد ٍي  كإال  

 
ي
 .(3)ستفيد فيكوف مأذكف عرفان... على اظت

حتمػل اضتمالػة، كااللتزامػات  :قػاؿيي  ، أكمػل يلػـز الغػري، أك لتتاجػو بػدكف إذنػوأٍف يػأٌب بع: األوؿالن وعَّ

   م ينػوً ك كم  أنفػق عػ  غػريه نفقػة كاجبػة، أك قضػى عنػو دينػان ثابتػان ُب ذمتػو،  ،اسع  الن  
ي
ربع، ق بػذلك الت ػنًفػاظت

 فإف  ما دفعو يكوف دينان ُب ذم  
ي
 :  (5)مثل، (4)ق عنونفى ة اظت

غيبتو فإن و يرجع عليو باألجرة، كىذا م  أحس  الفقو، فإن ػو إذا مػرض،  م  حصد زرع مخة ُب .1

 عو ببل حىصىاد عتلك كضاع.رٍ بس، أك غاب كترؾ زى أك حي 

أجػػرة جػػل للر  و لصػػاحبو، ك فخل صػػو رجػػل فإن ػػ ،فوقػػع متاعػػو ُب البحػػر ة مػػخةلػػو انكسػػرت سػػفين .2

 .مثلو

لغػريه لتتاجػو، ك م  بإسػداء نفػعو  ل إليػو إال  توص ػو كال يي : أٍف يقـو بعمل لتتاجو ظتصلحة نفسانيالث َّالن وعَّ

   ، مثل:يأذف لو فيو

ى  يؤاخػػذ الػػراى  اظتسػػتعري لتخلػػية الػػر   ى  اظتسػػتعار أفٍ مػػا جػػاء ُب غتلػػة األحكػػاـ: "لصػػاح  الػػر   .1

  ،كتسػػليمو إيػػاه
ي
ة ي  كمتل ػػد  م ذلػػك الػػيػػؤد   عػػري أفٍ ي  بسػػب  فقػػره فللمي عػػ  أداء الػػد   سػػتعري عػػاجزان كإذا كػػاف اظت

ألزتػد عينػان لريىنهػا بػدي  لػو، فػإذا أراد زيػد  إعػارة زيػدكىػذه ك ،(6)اى "ى  كيرجػع بػذلك علػى الػر  مالو م  الػر  

                                                           

 (.627\3، )دررَّالحكاـ ،علي حيدر (1)
 (.66\6، )نهايةَّالمحتاجالرملي، ( 2)
 (.120-113، ص: )ن ريةَّاإللتزاـ، ( ينظر: الزرقا3)
 (.52، ص: )أصوؿَّالمداينات( زتٌاد، 4)
 (.326\4، )إعوـَّالموقعينَّعنَّربَّالعالميناب  قٌيم اصتوزية، ( 5)
 (.139(، ص: )732اظتادة ) ،مجلةَّاألحكاـَّالعدلية، صتنة( 6)



 

88 
 

 فػػك   فإنٌػػو ال يسػػتطيعإل ألف  العػػني مرىونػػة لثالػػث، كمػػا سػػبيل اسػػددادىا إال   العػػني اظتسػػتعارة اظترىونػػة اسػػدداد

 و، فلزيػد ختليصػو كبػذلك نتلػككُب حالة عدـ قدرة أزتد على فك   الث،لث  رىنها بدفع ما على أزتد م  دٍي  ل

 ى .الرجوع على أزتد مبا دفعو مقابل ختلية الر  

ٍي  بالد   اظتيتقضاء أحد الورثة دٍي  ع   .2  .(1)كة مبا أدلو يرجع على الد  كة فإن  ليزكؿ تعلق الد 

يبلت كثػػرية مدتبػػػة علػػػى األفعػػاؿ مػػػ  غػػػري إذف ، فهنػػاؾ تفصػػػكىػػذه أمثلػػػة إليضػػاح األسػػػباب لػػػيس إال  

 .اظتستفيد، ال غتاؿ لبسطها خوفان م  اإلطالة كاطتركج ع  اظتوضوع الرئيس

 .رعالش  : الثالثَّفرعال

 .اكم، الثاٍل: إكتاب اضت(2)ارعكىذا السب  ينقسم إىل قسمني: األكؿ: إكتاب الش  

كانػػت ُب ػًتلهػػا كتػػوفرت مػػركطها   إذا مػػا حتققػػت رعية الػػيتصػػوص الش ػػ، أم الن  رعإكتػػاب الش ػػ: األوؿ

 ، مثل: خةة الش  مناطان لثبوت الد ٍي  ُب ذم  

ػػػاةى كىارٍكىعيػػػوا مىػػػعى الػػػر اًكًعنيى َّ:إكتػػػاب الز كػػػاة ُب قولػػػو تعػػػاىل .1 ةى كىآتيػػػوا الز كى ػػػوا الص ػػػبلى ، كقولػػػو ) )3كىأىًقيمي

ػػػاةى سػػػبحانو:  ةى كىآتيػػػوا الز كى ػػػوا الص ػػػبلى ػػػديكهي ًعنػػػدى الل ػػػًو  ۙ   كىأىًقيمي ػػػرٍيو نجًى ًإف  الل ػػػوى مبىػػػا  ۙ  كىمىػػػا تػيقىػػػد ميوا أًلىنفيًسػػػكيم م ػػػٍ  خى

يًهم هًبىػاكقولو جل جبللو :  ،) )4تػىٍعمىليوفى بىًصريه  قىةن تيطىه ريىيٍم كىتػيػزىك  فالزكػاة كاجبػة ،  ) )5خيٍذ ًمٍ  أىٍموىاعتًًٍم صىدى

                                                           

 (.322\4، ص: )إعوـَّالموقعيناب  قٌيم اصتوزية،  .(141، ص: )القواعد( ينظر: اب  رج ، 1)
ػػرع أحػػد أسػػباب كمصػػادر الػػد يوف ييعػػد تأصػػيبلن لسػػائر األسػػباب كاظتصػػادرإل ألف  ميسػػتند تلػػك األسػػبا (2) ب ىػػو الن صػػوص ؽتػا كتػػ  اإلمػػارة إليػػو أن ػػو كػػوف الش 

ان فإن ػو يرجػع ُب تقريػره الن هػائي إىل نػة مػ  نصػوص الش رعية سواءن بشكل مبامر أك غري مبامرإل كألف  اضتكم الفقهي كإٍف كاف ميستنبطان مػ  أدلػة عقليػة أحيانػ
ال تكػػوف أدلػة ىػػذا العلػػم مركبػػة مػ  مقػػدمات عقليػػة ػتضػة، بػػل قػػد تكػػوف  أم- ىػػذا العلػػمإل فإفتػػا تسػتعمل مركبػػةعملت ُباألدلػػة العقليػػة إذا اسػتي الش ػرعإلألف  "

 (.31(، ينظر: ص: )27\1، )الموافقات، الش اطل ،"على األدلة السمعية -كالباقي مرعية مثبلن  ،إحدل اظتقدمات
 (.43سورة البقرة، اآلية: ) (3)
 (.110سورة البقرة، اآلية: ) (4)
 (.103سورة التوبة، اآلية: ) (5)
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ػػ ، عػػني  مسػػلمو ؽتلػػوؾ، مي  والف اضتػػوؿ علػػى مػػاؿً حػػك  ،(1)ققػػت بػػو مػػركطهاارع عتػػا علػػى كػػل مػػ  حتبإكتػػاب الش 

 .ةم  ُب الذ   ان كاة ُب ىذا اظتاؿ أثبت ديٍنفوجوب الز   ،كاةالز  صاب فوجبت فيو بلغ الن    الوجود، ق  يػى تػى مي 

ػػػاًء مبىػػػعلػػػى الػػػزكج ُب قولػػػو تعػػػاىل:  نفقػػػة الزكجػػػةإكتػػػاب   .2 ػػػاؿي قػىو اميػػػوفى عىلىػػػى الن سى ا فىض ػػػلى الل ػػػوي الر جى

كىمىػ  قيػًدرى  ۙ  لًيينًفٍق ذيك سىعىةو م   سىعىًتًو ، كقولو سبحانو: ) )2...بػىٍعضىهيٍم عىلىىر بػىٍعاو كىمبىا أىنفىقيوا ًمٍ  أىٍموىاعتًًمٍ 

ػػ ۙ  عىلىٍيػػًو رًٍزقيػػوي فػىٍليينًفػػٍق ؽت ػػا آتىػػاهي الل ػػوي  ػػا ًإال  مىػػا آتىاىى ل ػػفي الل ػػوي نػىٍفسن ػػيىٍ،عىلي الل ػػوي بػىٍعػػدى عيٍسػػرو ييٍسػػرنا ۙ  ا الى ييكى ، ) )3سى

 فت،  نفقة الزكجة ُب ذم ة الزكج كال تسقط إٍف  م ينفق كما أمره ات جل جبللو.

ػػاءى صىػػديقىاهًتً   ؿًتٍلىػػةن إكتػاب مهػػر الزكجػػة ُب قولػػو تعػػاىل:  .3 في،ػػ  اظتهػػر بسػػب   ،) )4...كىآتيػػوا الن سى

قيػػق أم سػػب  مصػػدره حى فتى الػػزكج إٍف  م ييسػػتوؼ كػػامبلن أك  م ييسػػتوؼ جػػزءان منػػو،  إكتػػاب الش ػػارع لػػو ُب ذم ػػة

، ككسػػوهتم مػػ  األمثلػػة كإكتػػاب نفقػػة األكالد ا، كغريىػػارع بإلزامػػوة مػػ  قضػػى الش ػػالشػػرع يوجػػ  الػػد ٍي  ُب ذم ػػ

   .(5)األقارب الذي  كجبت النفقة عليهم ُب ذمة اظتنفقكنفقة  األصوؿ، نفقةك 

ة ة علػػى القػػادري  عليهػػا مػػ  أجػػل الوفػػاء باظتصػػا  العام ػػكػػاليف اظتالي ػػلػػبعا الت   ضتػػاكمإكتػػاب ا: الث ػػاني

ة مصػلحة لطاف علػى الرعي ػبو الس ػرً ضٍ ما يى : "أف   ،ز بيت اظتاؿ ع  الوفاء هبا، فقد كرد ُب رد احملتارة إذا عى لؤلم  

 أف  الفقهػػاء  م إال   .(6)"بو اإلمػػاـرً ٍضػػنا: ككػػل مػػا يى عتػػم يصػػري دينػػان كاجبػػان كحقػػان مسػػتحقان كػػاطتراج، كقػػاؿ مشػػامت

عنػد  ة إال  فقػد كرد ُب كتػ  الفقهػاء نصػوص تثبػت عػدـ جػواز األخػذ مػ  الرعي ػ ،ُب ىذا الباب كثريان  ايتوسعو 

   : ىذه النصوص م  ،أخرل ان كمنهم م  امدط مركط ،(7)ع،ز بيت اظتاؿ

                                                           

 (. 47-39ق، ص: )1437، 1، دار الر ازم، عىم اف، ط: الُميس رَّالجامعَّفيَّفقوَّالز كاةالبداري ، أنت  عبد اضتميد،  (1)
 (.34اء، اآلية: )سورة النس (2)
 (.7سورة الطبلؽ، اآلية: ) (3)
 (.4سورة النساء، اآلية: ) (4)
َّ،صػرؼأحكػاـَّالت َّ(. القػره داغػي، 13\1، )مصػادرَّالحػقالسػنهورم،  (.27، ص: )الميػراث(. الربديسػي، 8، ص: )المػداينات( ينظر: العيسػوم، 5)
 (.64\1)،َّبيعَّالد ْين، (. البلحم46\11)
 (.336\2، )المحتارَّردَّاب  عابدي ،( 6)
 (.337\2، )ردَّالمحتارَّاب  عابدي ،( 7)
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ة مػػػا  قتػػاعتم، كجػػػاز لكػػػم أٍف تاخػػذكا مػػػ  الرعي ػػػعػػػا مى إذا طػػرؽ العػػػدٌك بػػػبلد اإلسػػبلـ كجػػػ  علػػػى ال" .1

 .(1)"ءيبيت اظتاؿ م تستعينوف بو على جهادكم، بشرط أاٌل يبقى ُب

ػػ .2 ػػ"إف  األصػػل أٍف ال يطالػػ  اظتسػػلموف بغػػاـر غػػري كاجبػػة بالش  جبػػو كػػاة، كمػػا أك ا يطػػالبوف بالز  رع، كإفت 

ة، فيػوزع علػى د  د، كمػا لتتػاج إليػو مػ  آلػة اضتػرب، كعيػٍنػصتي ع،ز بيت اظتاؿ عػ  أكراؽ ا نة...، فإفٍ القرآف كالس  

بشركط: األكؿ أٍف تتعػني اضتاجػة، فلػو كػاف ُب بيػت اظتػاؿ  اس ما لتتاج إليو م  ذلك...، لك  ال كتوز إال  الن  

و الػث أٍف يصػرؼ مصػرفاٍل أٍف يتصػرؼ فيػو بالعػدؿ...، الث  ما يقـو بػو  م كتػز أٍف يفػرض علػيهم مػيء...، الث ػ

ـر علػى مػ  كػاف قػػادران مػ  غػري ضػرر، كال إجحػػاؼ...، ابػع: أٍف يكػػوف الغيػ سػ  اظتصػلحة، كاضتاجػة...، الر  

 (3) .(2)اطتامس: أٍف يتفقد ىذا ُب كل كقت..."

 ، كترتيبو.أقساـ الد ٍي :َّنياالمطلبَّالث َّ

تبلؼ االعتبػػػارت الػػػيت نظػػػران الخػػػ كذلػػػك ،تقسػػػيماتة د يوف عػػػدللػػػاظر ُب كتػػػ  الفقػػػو يػػػرل أف  إف  الن ػػػ

 كالتايل:سمت م  أجلها،  قي 

 ق.عل  أقساـ الد ي  باعتبار الت   :الفرعَّاألوؿ

                                                           

َّالزاىرةَّفيَّملوؾَّمصرَّوالقاىرةالنَُّّ، ، يوسف ب  تغرم بردم( اب  تغرم1)  (.72\7، دار الكت ، )جـو
دكتور ػتمػد عػة بإمػراؼ الػ، حتقيق: غتمو المغربعَّالمغربَّعنَّفتاويَّأىلَّإفريقيةَّواألندلسَّوَّالمعيارَّالمعربَّوالجام( الونشريسي، أزتد ب  لتىي، 2)

 (.128-127\11الشؤكف اإلسبلمية، اظتغرب، )ح،ي، كزارة األكقاؼ ك 
، رسػػالة ماجسػتري، جامعػػة الن،ػػاح أحكػػاـَّالػػد ْينَّوتوثيقاتػوَّمػػنَّخػػوؿَّآيػػةَّالػػد ْينَّمقارنػػةَّبالقػانوفَّالمػػدنيلبلسػتزادة ينظػػر: عبػد الػػر زاؽ، شتػرية مطػػر،  (3)

(، فقد ذكرت معرض اضتديث عػ  أسػباب الػد ي  كػل مػ  عقػد الس ػلم، كعقػد الػزكاج )اظتهػر، كنفقػة الزكجػة(، 82-42ـ، ص: )2016الوطني ة، فلسطني، 
 كذكرت ُب االلتزاـ باظتاؿ ع  طريق عمل غري مشركع )الدي ة، كاألرش، كالغص ، كاإلتبلؼ(، كعبلقة ىذه األسباب بالد ي .
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ة، أك لحػػاؿ حياتػػو، كىػػذا مػػا يسػػمى بالػػد يوف اظترسػػ اظتيػػتة األكؿ: ُب ذم ػػق التعل ػػقػػني، للػػد يوف تعل   إف  

علػى القػوة  بنػاءن ، كقػد جػاء ىػذا التقسػيم (1)ة يني ػالػد يوف العبكة، كىذا مػا يسػمى : ُب عني الد  اٍلث  الاظتطلقة، ك 

 :على حدة كبلن   ، كسيتم توضيء ىذي  القسمنيق هبام كيث  ذالللد ي  اليت دتنحها العني 

ٍي  اظتطلػق، أك اظترسػلاألوؿ ٍي  الػذم يتعلػػق بذمػة اظتػدي  كحػدىا، كال يتعلػق بشػيء مػػ  : الػد  : ىػو الػد 

ػػػا ُب حػػػاؿ اضتيػػػاة متعل قػػػة بالذم ػػػة، -(3)كػػػة بالوفػػػاةت بالد  قػػػتعل   كىػػػذه الػػػد يوف، (2)أموالػػػو أم كقػػػت اظتػػػوتإل ألهن 

م ػػة ضػػعيفت عػػ  احتماعتػػا فتعلقػػت بالد كػػة م ػػة ضتفػػ  حػػق الغرمػػاء كالذ  سػػتوَب ىػػذه كتي  ،-(4)فباألعيػػاف تقػػول الذ 

ٍي  العيين يتعلق بعني الد   إل ألف  يوف العينيةالد يوف بعد الد   ٍي  العادم يتعلق مبالي  كة الد   .(5)كةة الد  بينما الد 

يٍ انيث ػػػال  يٍ الػػػد  ق: ىػػػو ، أك اظتوث ػػػ(6)  العيػػػين: الػػػد 
ي
تأكيػػػدان ضتػػػق  ،ة مػػػ  أعيػػػاف اظتػػػدي ق بعػػػني مالي ػػػتعل ػػػ  اظت

 :(9)مثل، (8)كة أك ببعضها قبل الوفاةتعلقت بالد   كىذه الد يوف، (7)ائ ، كتوثيقان صتان  االستيفاءالد  

                                                           

حاشػيتاَّ، (. القليػويب كعمػرية8\6، )نهايػةَّالمحتػاجالرملػي،  (.260، ص: )مختصػرَّخليػلخليل،  .(226\7) ،بدائعَّالصنائع( ينظر: الكاساٍل، 1)
 (.294\2، )فيَّفقوَّاإلماـَّالكافياب  قدامة،  (.136\3، )قليوبيَّوعميرة

، الموسػػوعةَّالفقهيػػة، (. صتنػػة120ىػػػ، ص: )1421، 1، دار القلػػم، دمشػػق، ط: القتصػػادقضػػاياَّفقهيػػةَّمعاصػػرةَّفػػيَّالمػػاؿَّوَّ( زتٌػػاد، نزيػػو زتٌػػاد، 2)
، الميػراثالربديسػي، (، ك 28فكػر العػريب، القػاىرة، ص: )، دار الالميػراثَّفػيَّالشػريعةَّاإلسػومية(. ينظر: اصتندم، ػتمد الشػحات اصتنػدم، 15\21)

 (.29ص: )
 (.27ص: ) ،أحكاـَّالتركات( أبو زىرة، 3)
 (.106، ص: )أحكاـَّالميراثبر اج،  (4)
 (.28، ص: )الشريعةَّاإلسوميةالميراثَّفيَّ( اصتندم، 5)
ٍي  العيػػين داخػػله 6) ػػ ( قانونػػان إف  الػػد  خة ذا مصػػلحة حتػػت مصػػطلء اضتػػق العيػػين الػػذم ىػػو عبلقػػة بػػني مػػخة كمػػيء مػػادم معػػني بذاتػػو  يػػث يكػػوف الش 

 (.29، )ن ريةَّاللتزاـة معينية، ينظر: الزرقا، اختصاصية ختولة سلطة مبامرة على عني مالي  
. (28، ص: )فػػػيَّالشػػػريعةَّاإلسػػػوميةَّالميػػػراث(. ينظػػػر: اصتنػػػدم، 15\21، )الموسػػػوعةَّالفقهيػػػة(. صتنػػػة، 120، ص: )قضػػػاياَّفقهيػػػة ( زتٌػػػاد،7)
 (.29، ص: )الميراثالربديسي، ك 
 (.27، ص: )أحكاـَّالتركات( أبو زىرة، 8)
قل ػػد،  م يػػتم حصػػر أنػػواع ىػػذا الػػد ي  كلكػػ  ذكػػر الفقهػػاء عػػددان منهػػا ُب كتػػبهم كىػػي: الػػر   (9)

ي
فلػػس، اعتػػدم اظت

ي
ػػلعة احملبوسػػة بػػالث م ، سػػلعة اظت ى ، الز كػػاة، الس 

يعي نة، إقرار اظتيت قبل موتو بعني ألحد أك قامت عليها البي نة، سيكى اظتعتد ة، الًقراض، القرض، اظتبيع اظتردكد ب
ػلعة اظتقبوضػة األيضحية اظت ، الس  يعني 

عي ، اظتهر اظت
يستأجرة، مػا أنفػق علػى الد كػة ظتصػلحة الد كػة حػ  تيػوَب  الػد يوف كتيقسػم بػني مسػتحقيها، ففػي ىػذه اضتػاالت بالبيع الفاسد، ال

ار اظت بغػا الن ظػر عػ  اتفػاؽ -د 
ص: ، مةوالذ ََّّالحقَُّّاطتفيف،  كعلى غريىا م  الد يوف اظترسلة فهي م  قبيل الد يوف العيني ة. ينظر: -عند اصتمهور-تقدـ على الت ،يهز -اظتذاى  عليها أك ال

 (.27-21، ص: )المواريثَّوالوصايا. كأبو فارس، (88-91)
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سػيارتو   يٍػق بو اظتبلغ اظتستداف، فرى  زى بطل  رى  يوث   كسيممبلغان م  اظتاؿ، فقاـ  كسيمم    يٍ استداف زى  .1

كػػػة، كىػػػي ق بعػػػني الد  ُب ىػػػذه اضتالػػػة تعل ػػػ كسػػػيم م متلػػػف سػػػول ىػػػذه السػػػيارة، فحػػػق ، ك  يٍػػػ، ٍب تػػػوُب زى وسػػػيمل

علػػى  لػػد ي  امتيػػاز علػػى الػػديوف األخػػرل، فقيػػد ـء لى  أصػػبكلكػػ  بػػالر  ىػػي قػػرض، السػػيارة اظترىونػػة، فاظتعاملػػة 

 سائر الغرماء.

 -البػائع-كسػيم  حػق قبل سداد ذتنها، كعليو ديوف أخػرل، فػإف    يٍ زى  ، ٍب توُبكسيمم   سيارة  يٍ امدل زى  .2

كإٍف زاد ذتنهػػا يأخػػذ مقػػدار حقػػو كالبػػاقي بػػني سػػائر - اأحػػق مػػ  سػػائر الغرمػػاء هبػػ سػػيارة فهػػوق بعػػني المتعل ػػ

 قتعل ػػهبػػذه السػػيارة قبػػل كفاتػػو كػػأف باعهػػا، أك رىنهػػا، أك أم تصػػرؼ آخػػر ف  يٍػػ، كلكػػ  لػػو تصػػرؼ زى -الغرمػػاء

 .فبل يقدـ كة كليس بعينهاة الد  حقو مبالي  

أجػػرة  وسػػيمبعػػد سػػنتني ككػػاف قػػد قػػدـ ل كسػػيم، ٍب مػػات كسػػيممػػدة ستػػس سػػنوات مػػ  بيتػػان   يٍػػاسػػتأجر زى  .3

إىل حػػػني انتهػػػاء مػػػدة  -كػػػةالػػػذم ىػػػوف عػػػني مػػػ  أعيػػػاف الد  -نفعػػػة البيػػػت أحػػػق مب  يٍػػػزى ستػػػس سػػػنوات، فػػػإف  

 اإلجارة.

الوفػػػاء هبػػػذا الن ػػػذر كاجػػػ  مقػػػدـ علػػػى سػػػائر الػػػد يوف  ككمػػػ  نػػػذر مػػػاة معينػػػة مػػػ  قطيعػػػو، ٍب تػػػوُب، فػػػإف   .4

 .األخرل

د يوف اظترسػلة قػدَل علػى سػائر الػالت   هػوفكػة، كل دي  تعلق بعػني مػ  أعيػاف الد  كأم ا مذى  الفقهاء ُب  

 .(1)كة كىذا ػتل اتفاؽ عند اظتذاى  الفقهية األربعةبسب  تعلقو بعني الد  

 يتػػأثرف  ترتيػػ  ىػػذه الػػد يوف إقػػوؿ كأم ػا مػػذى  الفقهػػاء ُب الػػد يوف العيني ػػة مػػ  حيػػث ترتيبهػػا فػػيمك  ال

ػػ ليتمػػايز  ان ت أك ديونػػ ان ف ىػػذه الػػد يوف ديونػػكػػوٍ ا بً ال بكػػوف الػػد ي  عينيػػان فكػػل الػػد يوف ُب ىػػذا القسػػم عيني ػػة كإفت 

                                                           

افعي، الش  اإلماـ (. 198\8، )شرحَّمختصرَّخليلَّاطترمي، .(226\7،)بدائعَّالصنائع(. الكاساٍل، 137\29، )المبسوطسي، خى رٍ ( ينظر: الس  1)
، فيَّمسائلَّاإلجماعَّاإلقناع(. اب  القطػاف، 294\2، )فيَّفقوَّاإلماـَّأحمدَّالكافيدامة، (. اب  ق8\6، )نهايةَّالمحتاجالرملي، (. 105\4)، األـ
(2\86 .) 
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أك كانػت مرتبتهػا ديػوف العبػاد سػواء حيكػم بسػقوط ديػوف ات  كاضتنابلػة ةلػد يوف عنػد اضتنفي ػة كاظتالكي ػللعباد، فا

ائ  ُب القسػ-أك كانػت مرتبػة الػد ينني متسػاكية لدتيػ ميتأخرة عنها ُب ا م سػيتم بيػاف أقسػاـ الػد ي  باعتبػار الػد 

، خبػػػػبلؼ الػػػيت تتعلػػػػق بالعبػػػاد تقػػػدَل الػػػػد يوف العيني ػػػة علػػػى يان ئمبػػػػد ىػػػػذا يقتضػػػي اتفػػػاقهمك  ،-بػػػإذف ات التػػػايل

كمػ  ىػذا فػإف  كػل ديػ  عيػين ت فػإف  سػبيلو الت قػدَل  ،الش افعي ة فقد أثبتوا ديوف ات كقد موىا على ديػوف العبػاد

اد، عػػدا عػػ  االعتبػػارات اطتاص ػػة الػػيت قامػػت ُب كػػل مػػذى  ُب تقػػدَل علػػى غػػريه مػػ  الػػد يوف العيني ػػة الػػيت للعبػػ

 ُب ذلك كالتايل: (1)مذاى  الفقهاءقيل إف  ، ك بعا الد يوف العيني ة على بعضها

ػم ييقػد موف الػد يوف اظتوث قػةييقاؿ اصتمهور: : مذى  الفريقَّاألوؿ ، ٍب الػد يوف كػدي  الػر ى   باإلرتػاؿ أهن 

ٍب الػد يوف الػيت  كتعل ق ضػماف األرش ُب رقبػة العبػد بسػب  جنايتػو،  ني ُب كقت حياة الش خةاليت تعلقت بع

 أك بسب  الحق على الوفاة. اظتبيع احملبوس بالث م ،ك،  تعلقت بعني مبوت الش خة

أكالن بػػدي  ف  مػػذىبهم ُب ترتيػػ  الػػد يوف العيني ػػة ىػػو االبتػػداء إييقػػاؿ  : مػػذى  الش ػػافعي ة:الفريػػقَّالث ػػاني

، ٍب الد ي  اظتوثػق كالػد ي  اظتوث ػق بػرى ، كاة، كالد ي  العيين كتعل ق ضماف األرش ُب رقبة العبد بسب  جنايتوالز  

 ة اظتشدم، كدي  الًقراض.ٍب دي  تعل ق بعني بيعت بثم  ُب ذم  

مػا لػو صػلة هبػذه  الػيت نقلػت ظتراجػعُب ىػذه اظتسػألة كا (2)ُب مصادر اظتػذاى  الفقهي ػة كلك  بعد الن ظر

ائنني" صاح  كتاب بسطوما  حس  ما تيس ر يل اصتزئي ة،  م أجد  ،نسػبو للمػذاى  مػ  ترتيػ  "حقوؽ الػد 

                                                           

 (. 62-54، ص: )حقوؽَّالدائنينَّفيَّالت ركةينظر: الصغري،  (1)
والمبيػعَّالمحبػوسَّ ،المػأذوفَّالمػديوفك ،العبػدَّالجػانيك ،ىنكػالر َّ ،بػدأ مػ  تركػة اظتيػت اطتاليػة عػ  تعلػق الغػري بعينهػايي : "قػالوا : مذى  اضتنفي ة:أولًَّ (2)

ػػارَّالمسػػتأجرةالػػد َّك، منبػػالث َّ كىػػذا الػػن ة يفيػػد  (.761، ص: )الػػدُّرَُّّالمختػػاراضتصػػكفي،  "،قهػػا باظتػػاؿ قبػػل صػػريكرتو تركػػةكفػػني لتعل  مت علػػى الت  د  ا قيػػ، كإفت 
البحػرَّابػ  ؾتػيم، ، ك (229\6، )تبيينَّالحقائقالزيلعػي، ، ك (85\5، )ختيارالاب  مودكد، ، كمثلو ما جاء ُب: مثيل فقط ال الدتي  على ما ىو ظاىرالت  

 (.350\7) ،قرةَّعينَّاألخيار، اإلب  ب  عابدي ، ا(557\8، )الرائق
ػ..رج م  تركة اظتيت حق تعلق بعػني كػاظترىوف، كعبػد جػى ٍب مؤكنػة نجهيػزه بػاظتعركؼ، متي : مذى  اظتالكي ة: قالوا: "ثانياًَََََّّّّّ رج مػ  تركػة اظتيػت حػق . قولػو: متي

 :ا اضتقوؽ اظتعينات فتخرج كلها، كإف أتت على رتيع الدكة، كذلك مثػلأمار بو لقوؿ اب  رمد ُب " اظتقدمات ": فأم  ، عبدَّجنى، ككالمرىوف ،عنيتعلق ب
عليػػو،َّوفيهػػاَّالسػػنَّالتػػيَّتجػػبَّفيهػػاَّوزكػػاةَّثمػػرَّالحػػائاَّالػػذيَّيمػػوتَّصػػاحبو،َّوقػػدَّأزىػػى،َّوزكػػاةَّالماشػػيةَّإذاَّمػػاتَّعنػػدَّحلولهػػاََّّ،ىنوالػػر ََّّ،أـَّالولػػد

بػ  "، اوالعبػدَّالجػانيَّمرىػوفَّبجنايتػوَّفهػوَّمنهػا ،. انتهػىالزكاة،َّوماَّأقػرَّبػوَّالمتػوفيَّمػنَّاألصػوؿَّوالعػروضَّبأعيانهػاَّلرجػلَّأوَّقامػتَّعلػىَّذلػكَّبينػة
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ث ػػل للػد يوف الػػيت تتعلػق بالد كػػة اظتقدمػة علػػى الت ،هيػز، كبػػاألٍكىل ميقدمػة علػػى الػػد يوف  ػا كجػػدت نصوصػهم دتي كإفت 

ًمػػ  ىػػذه  ان أيػػأك  م تيبػػني ترتيػػ  الػػد يوف العينيػػة عنػػد تزازتهػػا  ث بلثػػةف  اظتػػذاى  الاظترسػػلة، فالصػػحيء القػػوؿ بػػأ

، فالػػد يوف اظتػػذكورة ُب مؤلفػػاهتم اظتيػػتُب تركػػة  مشػػابو ـ ُب االسػػتيفاء عنػػد كجػػود أكثػػر مػػ  ديػػ قػػد  الػػد يوف يي 

ف  الػػػد يوف العيني ػػػة حتمػػػل إؿ ل ال لػػػذكر الدتيػػػ  عنػػػد الضػػػيق كالت ػػػزاحم، أم ػػػا بشػػػكل عػػػاـ فػػػيمك  القػػػو يػػػللتمث

 -كمػا سػيأٌب-نها م  الت قد ـ ُب االستيفاء على بعضها فمثبلن الػد يوف العيني ػة عنػد اضتنفي ػة ك  صفات أخرل دتي 

ف  الػد ينني عينيػاف كلكػ  اكتسػ  أحػدقتا إمػع الث ابتة ُب الص حة ميقدمػة علػى الػد يوف العيني ػة الث ابتػة ُب اظتػرض 

تقػػو م اسػػتحقاقو باألسػػبقي ة، كمثػػاؿ آخػػر الػػد يوف العيني ػػة عنػػد الش ػػافعي ة الػػيت ت ميقد مػػة علػػى الػػيت للعبػػد  صػػفة

 .فكما سبق

ىاب إىل القػػوؿ بػػأف  اظتػػذاى  الفقهي ػػة رتبػػت الػػد يوف العيني ػػة باضترفي ػػة كمػػا الػػذ   أف  الػػذم أراه إف  فػػأقوؿ 

ائن ، كالصػػحيء القػػػوؿ بػػػأف  اظتػػذاى  الفقهيػػػة اعتمػػػدت علػػػى قػػػوؿ بعيػػػدني" أكرد صػػاح  كتػػػاب "حقػػػوؽ الػػد 

تي   يث ال لتصل إمكاؿ عند الت زاحم في،  عند الن   العيني ػة ربػط رتيػع  د يوفظػر ُب الػأصوؿ ُب تقرير الد 

ُب االسػػتيفاء ٍب مراعاهتػػا لوضػػع الػػد ي  ُب مرتبتػػو الصػػحيحة  ،االعتبػػارات الػػيت نتكػػ  أٍف تلحػػق بالػػد ي  الواحػػد

كاألسبقي ة، باإلضافة إىل الن ظر إىل قػوة تعل ػق الػد ي  بػالعني فمػ  الػد يوف مػا قػرر الفقهػاء عػدـ صػحة اسػتيفائو 

 .-كؿكىذا ًب  توضيحو ُب الفصل األ -سول م  نفس العني فقط، أك م  العني كمالي تها

                                                           

للمخطوطػػات كخدمػػة مركػػز ؾتيبويػػو  ، : أزتػػد بػػ  عبػػد الكػػرَل ؾتيػػحتقيػػق ،شػػفاءَّالغليػػلَّفػػيَّحػػلَّمقفػػلَّخليػػل ،ػتمػػد بػػ  أزتػػد بػػ  علػػي ،غػػازم اظتكناسػػي
، الكتػ  التاجَّواإلكليلَّلمختصرَّخليػلاظتواؽ، ػتمد ب  يوسف ب  أيب القاسػم، (. كمثلو ما جاء ُب: 1163، ص: )ىػ1429، 1: ، طالداث، القاىرة
، مػػػنحَّالجليػػػلعلػػيش، ، (617\4، )بلغػػةَّالسػػػالكالصػػػاكم، (، ك 457\4، )حاشػػيةَّالدُّسػػػوقي، كالد سػػػوقي، (579\8ىػػػ، )1416 ،1العلميػػة، ط:

(9\596). 
"، قػدـ علػى مؤنػة نجهيػزه والمبيعَّإذاَّماتَّالمشتريَّمفلساًَّ ،المرىوفك ،الجانيك ،كالزكاة ،كة حق  تعلق بعني الد   فإفٍ : مذى  الش افعي ة: قالوا: "ثالثاًَّ    

(، 180، ص: )ىػػػ1425، 1: طدار الفكػر  ،: عػوض قاسػم عػوض، حتقيػقالبينَّوعمػدةَّالمفتػينَّفػيَّالفقػػومنهػاجَّالط ػػ ،لتػىي بػ  مػرؼ النػوكمالنػوكم، 
، 1: ط ،الشػػؤكف الدينيػػة، قطػػر ،عبػػدي ات بػػ  إبػػراًىيم األنصىػػارم حتقيػػق:،  عمػػدةَّالسػػاِلكََّوعػػدةَّالن اِسػػك ،أزتػػد بػػ  لؤلػػؤ بػػ  عبػػد ات كمثلػو: ابػػ  الن ًقيػػ ،

، حاشػػيتاَّقليػػوبيَّوعميػػرةالقليػػويب كعمػػرية، ك  .(7\4، )مغنػػيَّالمحتػػاجشػػربيين، ال (.421\3، )الغػػررَّالبهي ػػة(. زكريػػا األنصػػارم، 189، ص: )ـ1982
(3\136.) 
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ت علػػى نػػة يػػذكر ترتيػػ  بعػػا الػػد يوف حصػػلبعػػد البحػػث أم ػػا اظتػػذى  الر ابػػع كىػػو اظتػػذى  اضتنبلػػي 

ائنني"  مػػػبيوالعيني ػػػة كىػػػو  تيػػػ  الػػػذم ذكػػػره صػػػاح  كتػػػاب "حقػػػوؽ الػػػد  بػػػدأ منهػػػا مبؤنػػػة نجهيػػػز فيى : "كىػػػوللد 

 يءل مػػػضيػػػفى  أك غريىػػػا. ٍب إفٍ  ،أك زكػػػاة ،أك أرش جنايػػػة ،رىػػػ و  ق بػػػو حػػػق  بػػػاظتعركؼ مػػػ  رأس مالػػػو سػػػواء تعل ػػػ

 ديػػػنَّبػػػرىنٍب  ،نػػػةأضػػػحيةَّمعي ٍَّب  ،نرَّمعػػػي َّذَّنَػػػ :ـ منهػػػاقػػػد  فيي  يأك آلدمػػػ ،سػػػواء كانػػػت ت نػػػوديو  رؼ ُبصيػػػ

كؿتػػو  ،كديػػ  مرسػػل ،طلػػقر مي ذٍ كنىػػ ،ككفػػارة ،كحػػج ،قسػػم بقيػػة ديونػػو مػػ  زكػػاةٍب يى  أرشَّجنايػػةك(1) (كيتوجػػو)

لعيني ػػػػة كىػػػػذا الػػػػن ة كاضػػػػء ُب ترتيػػػػ  الػػػػد يوف اظتػػػذكورة بعينهػػػػا، فػػػػيمك  القػػػػوؿ إف  أكؿ الػػػػد يوف ا، (2)" ذلػػػك

قػػة، كالػػد ي  اظتضػػموف بػػرى  كمعػػو ُب نفػػس اظترتبػػة ، الػػد يوف اظتوث  إخراجػػان مػػع إغفػػاؿ النىػػٍذر كاألضػػحية اظتعينػػني

، ٍب الػد يوف الػيت تعل قػت بأعيػاف كأرش اصتناية الذم تعل ق برقبة العبد  الد يوف اليت تعلقت باألعياف حاؿ اضتياة

تي  ييبلح  فيو تقرير ما قد متو سػابقان حيػث إف  اضتنابلػة لآلدمي ـأالد كة باظتوت سواء أكانت ت  ، كىذا الد 

تيػ  ىػو اعتبػار قػوة  ييسوكف بني ديوف ات كالعباد كىذا أصػل ظػاىر ُب الػن ة، كأم ػا الػذم أحػدث فرقػان ُب الد 

 الت عل ق ُب الد كة.

 : أقساـ الد ي  باعتبار الدائ .انيالث ََّّفرعال

 ، كالتايل:اٍل: ديوف العباد: األكؿ: ديوف ات تعاىل، كالث  (3)م الد يوف هبذا االعتبار إىل قسمنيتقس

                                                           

المػدخلَّالمفصػلَّلمػذىبَّاإلمػاـَّزيػد، بكػر بػ  عبػد ات، عنده، ينظر: أبػو مصطلء "كيتوجو" ىو مصطلء خاص باب  مفلء، كيىقصد بو أن و يتوجو  (1)
كاظتقصود م  ىذا اظتصػطلء ُب الػن ة الػوارد أف  أرش اصتنايػة ُب نفػس مرتبػة  (.316\1، )ىػ 1417 ،1، دار العاصمة، ط:أحمدَّوتخريجاتَّاألصحاب

 دي  الر ى  عند الكات .
أمػرؼ علػى ، فيَّفقوَّإماـَّالسنةَّأحمدَّبنَّحنبلَّالشيبانيَّرضػيَّاهللَّعنػوََّّبتديديَّشرحَّكافيَّالمَّالروضَّالن َّ ،أزتد ب  عبد ات ب  أزتػد ،ليالبعٍ  (2)

 (.316، ص: )الرياض ،اظتؤسسة السعيديةبد الرزت  حس  ػتمود، طبعو كتصحيحو: ع
، الحػاويَّالكبيػراظتػاكردم،  .(597\9، )مػنحَّالجليػل(، علػيش، 556\8، )البحػرَّالرائػقاب  ؾتيم،  .(186\2، )المبسوطسي، خى رٍ ( ينظر: الس  3)
، التعليقػةَّالكبيػرةَّفػيَّمسػائلَّالخػوؼَّعلػيَّمػذىبَّأحمػدػتمػد، أبو يعلى الفىر اء، ػتمػد بػ  اضتسػني بػ  َّ(.345\2، )المهذبالشريازم، (، 19\4)

شػرحَّ(. زتد، زتد ب  عبد ات بػ  عبػد العزيػز، 88-87ىػ، ص: )1431، 1ط:، راؼ نور الدي  طال ، دار النوادرصتنة ؼتتصة م  احملققني بإم حتقيق:
 (.31\9، اظتكتبة الشاملة، )زادَّالمستقنع



 

96 
 

كىػػي  ،(1)و حػػق لػػوكػػل ديػػ  لػػيس لػػو مػػ  العبػػاد مػػ  يطالػػ  بػػو علػػى أن ػػ  ىػػي : ديػػوف ات تعػػاىل:األوؿ

   :(2)على نوعني

ة ، كىو ما ال مقابػل لػو مػ  اظتنػافع الدنيوي ػقرب إىل ات تعاىليظهر فيو كجو العبادة، كالت   :األوؿَّنوعال

، كديػػ  الن ػػبالن   ػػسػػبة للمكلػػف، مثػػل: صػػدقة الفطػػر، كفديػػة الصػػـو ا عبػػادات يؤديهػػا اظتسػػلم ذر، كالكفػػارة، فإهن 

 بان إليو.الن ألمر ات، كتقر  اامتث

ُب  -لقابىػ، كىػو مػا يي ةلؤلم ػكلػة مػ  القيػاـ بأعبػاء اظتصػا  العامػة نوع ييفػرىض لتمكػني الد  : النوعَّالث اني

علػى القػادري  مػ   اكممبنفعة دنيوية للمكلف، فيعتػرب مؤكنػة كضػريبة علػى اظتػاؿ...، كمػا يفرضػو اضتػ -الغال 

 ة للوفاء باظتصا  اليت يع،ز بيت اظتاؿ ع  الوفاء هبا.أفراد األمة م  تكاليف مالي  

يطالػػ  بػػو علػػى أن ػػو حػػق لػػو، مثػػل: ذتػػ  مبيػػع،  ىػػي كػػل ديػػ  لػػو مػػ  العبػػاد مىػػ ٍ  : ديػػوف العبػػاد:انيالث ػػ

     .(3)ؿتو ذلكك  ،أرش جنايةؿ قرض، كعوض إتبلؼ، ك بدجرة دار، ك أك 

علػػى  انيػػة بنػػاءن فقػػد اختلفػػوا ُب مسػػألتني، حيػػث ترتبػػت اظتسػػألة الث   ا موقػػف الفقهػػاء مػػ  ىػػذه الػػد يوفأم ػػ

 خبلفهم ُب اظتسألة األكىل، كالتايل:

 ط ديوف ات، اختلفوا فيها على مذىبني:سقً اظتوت يي ف وٍ كى  :المسألةَّاألولى

                                                           

، المداينات(، العيسوم، 31، ص: )ركاتأحكاـَّالت َّ(. ينظر: أبو زىرة، 117\21، )الموسوعةَّالفقهية. صتنة، (120، ص: )قضاياَّفقهية( زتٌاد، 1)
 (.40ص: )

 (.117\21، )الموسوعةَّالفقهية(. صتنة، 120، ص: )قضاياَّفقهية( زتٌاد، 2)
أحكػػػاـَّأبػػػو زىػػػرة،  (،230\6، )تبيػػػينَّالحقػػػائق، (. ينظػػػر: الزيلعػػػي117\21، )الموسػػػوعةَّالفقهيػػػة(. صتنػػػة، 120، ص: )قضػػػاياَّفقهيػػػة( زتٌػػػاد، 3)

علػى كجػو اظتعاكضػة، حقان لؤلفراد بدالن عػ  مػيء  توج (. كقيل إٌف ديوف العباد ىي: الد يوف اليت 40، ص: )المداينات(، العيسوم، 31، ص: )التركات
(، كىػذا تعريػف غػري 31، ص: )لميػراثَّفػيَّالشػريعةَّاإلسػوميةاغػري ذلػك مػ  صػور التعامػل بػني أفػراد اجملتمػع، ينظر:اصتنػدم، مثل: القػرض، كاإلجػارة، ك 

جنايػة مػثبلن، حيػث إف  معػى اظتعاكضػات لغػة أسػقط الػد ي  النػاتج عػ  إتػبلؼ، ك مػ  ديػوف العبػاد كىػو النػاتج عػ  اظتعاكضػات، بينمػا  ان دقيق  يث تناكؿ قسم
 (.187\38، )الموسوعةَّالفقهيةصتنة، ظتعى اللغوم. أخذ ميء مقابل ميء أك إعطاؤه، كال مترج اظتعى االصطبلحي ع  اَّىو:
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 إال   اظتيػتل مػ  تركػة كال تػؤد   ،(2)سقط باظتوتديوف ات تعاىل تى  ف  إ، قالوا (1)ة: اضتنفي  المذىبَّاألوؿ

ػ  ث،ليػة، فتكػوف ضػم  الثػي ا ختضػع ألحكػاـ الوصػي  إذا أكصى هبا، أك تربع الورثػة بقضػائها، فػإذا أكصػى هبػا فإهن 

يسػقط عنػو  فػإذا  م يػوصً  ،ى مػيءبق ػكػة إٍف تى ائد موقوؼ على إجازة الورثػة، كتكػوف بعػد قضػاء ديػوف الد  ز  كال

 ؤمر الوصي، أك الوارث باألداء م  تركتو.نيا، كال يي الد ي  ُب أحكاـ الد  

  :أدلتهم

بامػرتو بنفسػو، أك بػػأمره، أك ا مب  عليػو إم ػػباختيػػار مىػ ل إال  كالعبػادة ال تتػأد   ،عبػػادة يوفف  ىػذه الػد  إ .1

 ، نًػػكإذا  م يػػوص فلػػم يي  ،إنابتػػو غػػريه فيقػػـو النائػػ  مقامػػو فيصػػري مؤديػػان بيػػد النائػػ ، كإذا أكصػػى فقػػد أنػػاب

كاصتػرب ينػاُب العبػادة إذ العبػادة فعػل  ،عل الوارث نائبان عنو مػرعان مػ  غػري إنابتػو لكػاف ذلػك إنابػة جربيػةفلو جى 

 .(3)يأتيو العبد باختياره

نيا دار ألف  الػػد   إلك  ُب العبػػادات نيػػة اظتكلػػف كفعلػػو، كقػػد فػػات مبوتػػو فػػبل يتصػػور بقػػاء الواجػػ الػػر   .2

اآلخػرة ليسػت  ألف   إلربيػة فػبل يتصػور بقػاء الواجػ جزاء، كالعبادة اختياريػة، كليسػت جتكليف، كاآلخرة دار 

 ل غػػريه مػػ  غػػري اختيػػاره فلػػم يبػػق إال  بفعػػييكتفػػى بػػتبلء حػػ  يلزمػػو الفعػػل فيهػػا، كال العبػػادة جربيػػة حػػ  ادار 

 .(4)أك تركو ضركرة خببلؼ دي  العباد ،جزاء الفعل

فكيػػف نجتمػػع صػػحة األداء كالسػػقوط،   (5)اظتيػػتينػػاقش: بػػأف  اضتنفي ػػة صػػححوا الت ػػربع بػػديوف ات عػػ  

اخي عند  .(2)ها أبدان ها يوصل إىل عدـ أدائفالقوؿ بسقوط (1)ىمكما أف  الزكاة مثبلن نج  على الد 

                                                           

ىػػػػ،  1427 ،2، حتقيػػػق: ػتمػػػد أزتػػػد سػػػراج كعلػػػي رتعػػػة ػتمػػػد، دار السػػػبلـ، القػػػاىرة، ط:التجريػػػدَّللقػػػدوريأزتػػػد بػػػ  ػتمػػػد بػػػ  أزتػػػد، ( القػػػدكرم، 1)
ابػػ  ؾتػػيم،  (.230\6، )نَّالحقػػائقيتبيػػعػػي، الزيل (.53\2)بػػدائعَّالصػػنائع،َّ ،(. الكاسػػاٍل312، ص: )تحفػػةَّالفقهػػاء. السػػمرقندم، (1238\3)

 (.558\8، )البحرَّالرائق
 (.1239\3) ،التجريدالقدكرم،  (2)
 (.53\2)بدائعَّالصنائع،َّ ،(. الكاساٍل312، ص: )تحفةَّالفقهاء( ينظر: السمرقندم، 3)
 (.230\6، )نَّالحقائقيتبي( الزيلعي، 4)
 (.19\20، )المبسوطسي، خى رٍ الس  ينظر:  (5)
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 .(3)تسقط باظتوت قبل التسليم بلتالص  ك  ،لةكجبت بطريق الص   ديوف ات .3

مػػ  غػػري  بلن فض ػتى  ،ليتػدارؾ مػػا فػرط فيػػو إلعمػػرهتصػػدؽ علػى العبػػد بثلػث مالػػو ُب آخػر ات تعػاىل  إف   .4

 .(4)فبل كإال   وصي ةأكصى بو قاـ فعل الورثة مقاـ فعلو لوجود اختياره بال فإفٍ  ،حاجة إليو

 

 

 .ال تسقط باظتوت أف  ديوف ات إىل ،(7)كاضتنابلة ،(6)ةافعي  ، كالش  (5)ةاظتالكي  ذى  : المذىبَّالثاني

قضػػى مػػ  رأس مالػػو ديونػػو الػػيت ة، حيػػث قػػالوا: "تي ث عنػػد اظتالكي ػػليػػكختػػرج مػػ  رأس مػػاؿ الدكػػة، أك الثػي 

زكػاة فطػر فػرط  مػى العقبػة، أكصػى بػو أـ ال، ٍب إٍف مػات بعػد أٍف ر  دتتع مي دٍ آلدمي كانت بضام  أـ ال، ٍب ىى 

ث، كمىثػػلي كفػػاراتو أمػػهدى ليػػمػػهد ُب صػػحتو أهنػػا بذمتػػو، فػػإٍف أكصػػى هبػػا ك م يشػػهد، فمػػ  الثػي فيهػػا، ككفػػارات أى 

، (9)ُب ديػػػوف ات ة أف  ىنػػػاؾ تفصػػػيبلن ، كيفهػػػم مػػػ  مػػػذى  اظتالكي ػػػ(8)كأكصػػػى هبػػػا..." هبػػػا، زكػػػاةي عػػػني حلػػػت

  يث:

                                                           

 (.263، ص: )تحفةَّالفقهاءالسمرقندم، ر: ينظ (1)
 (366، دار اب  اصتوزم، ص: )استيفاءَّالدُّيوفَّفيَّالفقوَّاإلسومياظتزيد، مزيد ب  ابراىيم ب  صا ،  (.232\6، )المجموعالنوكم، ينظر:  (2)
 (.53\2)بدائعَّالصنائع،َّ ،(. الكاساٍل312، ص: )تحفةَّالفقهاء( ينظر: السمرقندم، 3)
 (.558\8، )البحرَّالرائقيم، ( اب  ؾت4)
، حتقيػػػق: الػػدكتور ػتمػػػد التنبيػػوَّعلػػػىَّمبػػػادئَّالتوجيػػوالتنػػوخي، إبػػػراىيم بػػ  عبػػد الصػػػمد بػػ  بشػػػري، َّ(.197\8، )شػػػرحَّمختصػػرَّخليػػػلَّاطترمػػي،( 5)

، بريكت، ط:  (.618\4، )بلغةَّالسالكالصاكم،  (.893\2ىػ، )1428 ،1بلحساف، دار اب  حـز
دار الفكػػػر، بػػػريكت، ص: َّ،نهايػػػةَّالػػزينَّفػػػيَّإرشػػػادَّالمبتػػدئينػتمػػػد بػػ  عمػػػر نػػوكم اصتػػػاكم، نػػػوكم اصتػػاكم، َّ(.7\4، )مغنػػػيَّالمحتػػاج( الشػػربيين، 6)
(282.) 
، حتقيػػق: صػػا  بػػ  ػتمػػد اضتسػػ ، مكتبػػة شػػرحَّالعمػػدةَّفػػيَّبيػػافَّمناسػػكَّالحػػجَّوالعمػػرةأزتػػد بػػ  عبػػد اضتلػػيم بػػ  عبػػد السػػبلـ، َّابػػ  تيميػػة اضتفيػػد،( 7)

"،  (.41\3ىػػػػػ، ) 1413 ،1، دار العبيكػػػػاف، ط:شػػػػرحَّالزركشػػػيالزركشػػػػي، ػتمػػػد بػػػػ  عبػػػد ات،  (.185\1ىػػػػ، )1409 ،1اضتػػػرمني، الريػػػػاض، ط:
 (.347\6) ،، دار إحياء الداث العريباإلنصاؼَّفيَّمعرفةَّالراجحَّمنَّالخوؼاظترداكم، علي ب  سليماف، 

 (.458\4، )الش رحَّالكبيرالدردير، ( 8)
 (.458\4، )سوقيحاشيةَّالدَُّّسوقي، الد   (.409-407\6) ،لجليلمواىبَّا، اباضتط   ينظر: (9)
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ػػوصأوصػػىَّبهػػاَّأوَّلػػمَّيُػػتػػو، أهنػػا بذم   إذاَّأشػػهدكػػة لد  ختػػرج مػػ  كػػل ا .1 تػػع إذا مػػات دتى  مي دٍ ، مثػػل: ىى

، ككفػارات، مثػل: كفػارة اليمػني، -فريط مػرط عنػدىمكالت  -زكاة فرط فيهاك ، (1)اضتاج بعد أٍف رمى رترة العقبة

.  كالظهار، كالقتل، الصـو

 ت، زكاة عني.، مثل: الكفاراشهدولمَّيَُّ، إذاَّأوصىكة رج م  ثلث الد  خت .2

 .(2)يشاء الورثة أفٍ  إال   الد كة ماؿ كلث كال م   لي ف ُب ثػي و تك فبل ولمَّيوصَّ، لمَُّيشهدكإٍف  .3

تػػو مػػ  رأس قػػة بذم  قضػػى منهػػا ديونػػو اظتتعل  تي ، حيػػث قػػالوا: "ةافعي  عنػػد الش ػػ كػػةختػػرج مػػ  رأس مػػاؿ الد  ك 

ـٍ ال، لىزمتػػو، ت تاظتػػاؿ، سػػواء أىذً  ػػفى اظتيػػت ُب ذلػػك أ  كاضتنابلػػة ،(3)"ا حقػػوؽ كاجبػػة عليػػوعػػاىل، أـ آلدمػػيإل ألهن 

 .(4)و دي  مستقر، أمبو دي  اآلدمي"ألن   إلأيضان، حيث قالوا: "لتج عنو م  رتيع مالو

 : أدلتهم

)أك ديٍػػػ ( عػػػاـ، يشػػػمل ديػػػ  ات  فقولػػػو،  (5)م ػػػ  بػىٍعػػػًد كىًصػػػي ةو ييوًصػػػي هًبىػػػا أىٍك دىيٍػػػ و قولػػػو تعػػػاىل:  .1

 العباد، كىذا يقتضي عدـ إسقاط أحدقتا.ك 

فقػاؿ لػو: إف  أخػيت قػد نػذرت أٍف حتػج،  ع  اب  عبػاس رضػي ات عنهمػا، قػاؿ: أتػى رجػل النػل  .2

فهػوَّأحػقَّ، فػاق َّاهلل"قػاؿ: نعػم، قػاؿ:  " لوَّكافَّعليهاَّدينَّأكنتَّقاضيو": ا ماتت، فقاؿ النػل كإهن  

 .(6) "بالقضاء

                                                           

  -إبل، أك بقر، أك غنم-مدٍ متع: ىو اعتى م الت  دٍ ( ىى 1)
ي
مػاـ تمتػع الػذم رتػع بػني نسػكي العمػرة، كاضتػج بػإحرامني، ككتػ  كجوبػان تامػان عنػد اإلالواج  علػى اظت

الرئاسػة العامػة للبحػوث العلميػػة كاإلفتػاء، اظتملكػة العربيػة السػػعودية،  ،رافمتػعَّوالِقػػيَّالت َّدََّىػ مالػك بعػد رمػي رتػرة العقبػػة. ينظػر: أ ػاث ىيوػة كبػػار العلمػاء،
 .  www.alifta.net اجمللد الثاٍل، ىػ،1425

 (.409\6) ،مواىبَّالجليل، اباضتط   (2)
 (.7\4، )مغنيَّالمحتاج( الشربيين، 3)
 (.41\3، )شرحَّالزركشيالزركشي، ( 4)
 (.7\4، )مغنيَّالمحتاجالشربيين،  (.11)اآلية: ( سورة النساء، 5)
 (.41\3، )شرحَّالزركشيالزركشي،  (.1، ىامش، )(58( سبق ختركتو، ص: )6)

http://www.alifta.net/


 

100 
 

قالػت: إف  أمػي ماتػت كعليهػا صػـو ف ع  اب  عباس رضي ات عنهما، أف  امرأة أتت رسػوؿ ات  .3

 "فػدينَّاهللَّأحػقَّبالقضػاء"قالػت: نعػم، قػاؿ:  " أرأيتَّلػوَّكػافَّعليهػاَّديػنَّأكنػتَّتقضػينو"مهر، فقاؿ: 
(1) . 

 وجوه:م  ال دعد ُب يظهر نياضتديثي  م  ىذ (2)اللةككجو الد  

ػ أهن  أف  النل أمر بفعل اضتج ع  اظتيت، كبني  : أولًَّ ػيػدؿ علػى بقائهػا ُب ذم  زئ عنػو، كىػذا ا نجي ا تػو، كأهن 

ػػ ؤدل بعػػد ا تػػؤدل عنػػو بعػػد اظتػػوت، حيػػث إف  كػػل مػػا يبقػػى مػػ  اضتقػػوؽ بعػػد اظتػػوت كييػػ م تسػػقط بػػاظتوت، كأهن 

قوؿ أصحاب اظتذى  األكؿ بػأف  الواجػ  ال  رد  بعد اظتوت إذا كاف لو ما يفعل منو، كىذا يى اظتوت كت  فعلو 

 .اظتيت، كليس الواج  الذم على أجره لفاعلل ،اضتج تطوعه ل فعبإذنو، كأف   فعل إال  يي 

تػػو، ككػػل ديػػ  سػػواء ت، أك للعبػػاد كاجػػ  القضػػاء بػػنة ثبػػت ُب اضتػػديث أف  اضتػػج ديػػ  ُب ذم  : ثانيػػاًَّ

 القرآف كما سبق.

كقولو أحق بالقضػاء، عتػا كجهػاف: أف  ات أحػق بالقضػاء مػ  العبػد، فعلػى ىػذا إذا كجػ  قضػاء : ثالثاًَّ

ة اظتتػػوَب، ئ ذم ػػرب    العبػػد مػػ  تركتػػو فػػدي  ات أكىل بالقضػػاء منهػػا، أك كػػوف قضػػاء ديػػ  العبػػد بعػػد اظتػػوت ييػػديػػ

و قضػىإل ألن ػيي  ات كػرَل جػواد، كمػ  يكػوف أحػرل بقبػوؿ القضػاء فحقػو أكىل أفٍ  ألف  فدي  ات أحػق أٍف كتػزئإل 

 .ةم  لتصل بقضائو براءة الذ   أجدر أفٍ 

أمر أٍف لتج عنو، كاألمر يقتضي الوجػوب، ال سػيما كقػد مػبهو بالػد ي  الػذم كتػ   ل أف  الن: رابعاًَّ

  قضاؤه م  تركتو، ك م يفرؽ بينهم.

                                                           

 (. اظتصدر السابق.2، ىامش: )(58( سبق ختركتو، ص: )1)
 (.189-187\1، )شرحَّالعمدة( اب  تيمية اضتفيد، 2)



 

101 
 

و حػػق يابػػة فلػػم يسػػقط بػػاظتوت كػػديوف اآلدمػػيإل كألن ػػسػػتقر ُب حياتػػو تدخلػػو الن  مي  حػػق   اضتػػج  : خامسػػاًَّ

 .(1)ة بو فلم يسقط باظتوت كديوف اآلدمينيكاج  تصء الوصي  

 ، اختلفوا فيها على ثبلثة مذاى :كديوف العباد ،تقدَل كتأخري ديوف ات :انيةالمسألةَّالث َّ

ذلػػػك ألف  أسػػػاس ىػػػذا إل إىل تقػػػدَل ديػػػوف العبػػػاد علػػػى ديػػػوف اتذىبػػػوا ، (2)ة: اظتالكي ػػػالمػػػذىبَّاألوؿ

 ََّّ.(3)كرَل   عفوه الرأم القاعدة اظتقررة أف  اضتق الذم لو مطال  م  العباد أكىل باألداء، فات

فػدينَّاهللَّأحػقَّ":  لقولػو تقدَل ديوف ات علػى ديػوف العبػادإل ب قالوا، (4)ةافعي  : الش  انيالمذىبَّالث َّ

 (5) "بالقضػػاء
ي
، ىػػو ات تعػػاىل، ىػػي حػػق الفقػػري، كاظتسػػكني، ك  طالػػ  هبػػا، كأيضػػان لػػو كػػاف اظت السػػائل، كاحملػػرـك

   .(6)فهي أيضان م  حقوؽ العباد

، كذلػك إذا ضػاؽ اظتػاؿ ، ذىبػوا إىل التسػوية بػني ديػوف ات كديػوف العبػاد(7): اضتنابلػةلػثالمذىبَّالثا

 إلة مبقػػػدار نسػػػبتو إىل الػػػد يوف األخػػػرل، أم لكػػػل ديػػػ  حص ػػػ(8)م يتحاصػػػوفعلػػػى ديػػػ  ت، كديػػػ  للعبػػػاد فػػػإهن  

كديػػػ  اآلدمػػػي  السػػػتواء اضتقػػػني ُب الوجػػػوب، ككجػػػود مػػػرجء لكػػػل منهمػػػا فػػػدي  ات ييقػػػد ـ لًعظػػػم مسػػػتحقو،

 .(9)لشيحو

                                                           

 (.41\3، )شرحَّالزركشي(. الزركشي، 189\1، )شرحَّالعمدةاب  تيمية اضتفيد، ينظر: ( 1)
 (.618\4، )بلغةَّالسالكالصاكم،  (.893\2) ،التنبيوَّعلىَّمبادئَّالتوجيو التنوخي،َّ(.197\8، )شرحَّمختصرَّخليلَّاطترمي، (2)
 (.33، ص: )أحكاـَّالتركات( أبو زىرة، 3)
 (.282ص: )َّ،نهايةَّالزينكم اصتاكم، نو َّ(.7\4، )مغنيَّالمحتاج( الشربيين، 4)
 .(2، ىامش: )(58( سبق ختركتو، ص: )5)
 (.33، ص: )ركاتأحكاـَّالت َّ( أبو زىرة، 6)
 (.347\6، )اإلنصاؼ(. اظترداكم، 41\3، )شرحَّالزركشي(.الزركشي، 185\1)َّ،شرحَّالعمدةَّاب  تيمية اضتفيد،( 7)
، عمػػادة البحػػث العلمػػي، اصتامعػػة اإلسػػبلمية، اظتدينػػة مػػاـَّأحمػػدَّبػػنَّحنبػػلَّوإسػػحاؽَّبػػنَّراىويػػومسػػائلَّاإلَّإسػػحاؽ بػػ  منصػػور بػػ  هبػػراـ، ( الكوسػػج،8)

 (.4792ىػ، ص: )1425 ،1اظتنورة، ط:
 (.41\3، )شرحَّالزركشيالزركشي، ( 9)



 

102 
 

تػػػاج إىل  اظتيػػػتإٍف كانػػػت تركػػػة أن ػػػو كالػػذم أميػػػل إليػػػو  كاسػػػعة كال تضػػػيق عػػػ  أحػػػد اضتقػػػوؽ  يػػػث ال لتي

فإن ػػو للخػػركج مػػ  اطتػػبلؼ ُب مسػػألة إثبػػات  أك إثبػػات أك إسػػقاط حقػػوؽ ات كحقػػوؽ العبػػادتقػػدَل أك تػػأخري 

نيا ييصػػػػار إىل مػػػػ  بػػػػاب اإلحسػػػػاف الػػػػيت عليػػػػو ت  اظتيػػػػتقضػػػػاء ديػػػػوف  ديػػػػوف ات أك إسػػػػقاطها ُب أحكػػػػاـ الػػػػد 

ؽتػا تػرؾ  خػركج ركحػو إىل بارئهػالو بعد  إمفاقان بو كاحدازان يىحسي  للورثة فعل اطتري ع  ميتهم فكاظتعركؼ كالرب  

يت،سد فيو كرع كزىد الورثػة كحرصػهم علػى فقيػدىم، أم ػا كىذا القوؿ  على سبيل الت ربع ال على سبيل اإللزاـ

مسػػػألة الت قػػػػدَل كالت ػػػػأخري كالت سػػػػوية فإن ػػػػو ال حػػػػرج لًسػػػعة الد كػػػػة صتميػػػػع اضتقػػػػوؽ دكف اضتاجػػػػة إىل اظتفاضػػػػلة  ُب

 كالدجيء.

أم ا ُب حاؿ كوف الد كة ال تتسػع صتميػع اضتقػوؽ فػإٍل أت بػع مػا ذىػ  إليػو اصتمهػور ُب إثبػات ديػوف ات 

و كإٍف عيدـ اظتكلف كنيتػو كفعلػو كإذنػو كاختيػاره ، كألن  سابقان  ألدلة اليت بسطتهاللمناقشات كا إلكعدـ إسقاطها

باألٍكىل فإن و ترؾ ما نتك  بو تدارؾ ما فاتو بو حػ  كإٍف  م يػوًص، عػدا عػ  أف  مػذى  اصتمهػور ىػو اظتػذى  

م كال ُب مسػػألة مرتبػػة الػػد يوف ُب االسػػتحقاؽ مػػع ًعظىػػم حػػق ات فػػإف  عفػػوه أيضػػان عظػػي ، أم ػػاميػػتلل األحػػوط

فعبلقة العباد بػرب العػز ة ىػي، عػدا عػ  اسػتغنائو جػل جبللػو عػ  كػل مػيء، أقدر منو سبحانو على اظتساػتة 

أم ا العباد عبلقتهم قائمة على الش ء كالض يق باإلضافة إىل حاجتهم  إىل استيفاء حقػوقهم، كإٍل  رأيػت لكػل 

 .كرة ًعظىم عفو ات كمساػتتورأم م  اظتذاى  كجاىتو ُب ما ذى  إليو، فأردت تعزيز ف

 : أقساـ الد ي  باعتبار كقت أدائو.الثالث ََّّفرعال

 اٍل: ديوف مؤجلة، كالتايل:: األكؿ: ديوف حال ة، كالث  (1)تقسم الد يوف هبذا االعتبار إىل قسمني

   .(1)ما كت  أداؤه عند طل  الدائ ، كيقاؿ لو الٌدي  اظتعٌ،ل أيضان  وى: اضتاؿٌ   ي: الد  األوؿ

                                                           

ىػػػ، 1411 ،1العلميػة، ط:، دار الكتػػ  األشػػباهَّوالن ػائر(. السػيوطي، عبػد الػػرزت  بػ  أيب بكػر، 158\2)،المنثػػورَّفػيَّالقواعػػد، ( ينظػر: الزركشػي1)
الحقػوؽَّالمتعلقػةَّد، ك د، أزتد ػتمد علي داك ك داك  (.27، ص: )أحكاـَّالمواريث(. طاحوف، 38-34، ص: )أحكاـَّالتركاتأبو زىرة،  (.328ص: )

 (.78، دار الثقافة، عماف، ص: )بالتركةَّبينَّالفقوَّوالقانوف
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 الفقهاء الد يوف اضتال ة ُب مسألة، كالتايل: ثى ك ىى 

 ، اختلف الفقهاء فيها على مذىبني:: إمكانية تأجيل الد ٍي  اضتاؿالمسألة

ٍي  يتأجػل، ك ، ذ(3)ةاظتالكي ػك ، (2) ة: اضتنفي ػالمػذىبَّاألوؿ يلزمػو األجػل، علػى تفصػيل ىبػوا إىل أف  الػد 

 مسائل، يث يلـز األجل كل دٍي  أجلو صاحبو إال   سبع وااستثن ة حيثمذى  اضتنفي  ُب 

قػػػًرض يقتطػػػع مػػػ  مالػػػو لييعًطيػػػو إىل فػػػ القػػػرض، منهػػػا: (4)سػػػبعة ُب  
ي
بل يلػػػـز األجػػػل ُب القػػػرضإل ألف  اظت

قػًرض مػ  اظتطالبػة بػو قبػل األجػل كىػذا 
ي
ا إعارة على كجو الت ربع كلو جاز تأجيلو للػـز منػع اظت اظتقدض فقالوا أهن 

   .(5)، فبل يلزمو األجليو إلزاـ للمتربع كىذا ال يصءف

ٍي  اضتػػاؿ ال يتأجػػل، كال يلػػـز األجػػل،(7)، كاضتنابلػػة(6)ةافعي  الش ػػ :انيالمػػذىبَّالث ػػ  ، ذىبػػوا إىل أف  الػػد 

َّائ  اظتطالبو بالد ي  حاالن.، كللد  ائ ككافق الد   ،كإٍف طل  اظتدي 

كيسػػقط  ،كتػػ  أداؤه قبػػل حلػػوؿ األجػػل، لكػػ  لػػو أٌدل قبلػػو يصػػءٌ مػػا ال  وىػػ:   اظتؤجػػلي: الػػد  الثػػاني

الػػػد يوف ك  .(9)"كتػػػأخريه إىل كقػػػت معػػػني ،ي أجيػػػل: تعليػػػق الػػػد  الت  " :أف   كجػػػاء ُب غتلػػػة األحكػػػاـ ،(8)عػػػ  ذمتػػػو

متعػددة إىل أكقػات  فرقػان ي  مي تأجيػل أداء الػد   :قسػيطالت  ُب غتلػة األحكػاـ أف : " ، كقد جاءا مقسطةاظتؤجلة إمٌ 

                                                           

 ،1، حتقيػػق: علػػي دحػػركج، مكتبػػة لبنػػاف نامػػركف، بػػريكت، ط:تَّالفنػػوفَّوالعلػػـوموسػػوعةَّكشػػاؼَّاصػػطوحاالتهػػانوم، ػتمػػد بػػ  علػػي ابػػ  ػتمػػد، ( 1)
 (.814\1ـ، )1996

 (.226ص: )،َّاألشباهَّوالن ائر، ( اب  ؾتيم2)
 (.363\1، دار اظتعرفة، )فتحَّالعليَّالمالكَّفيَّالفتوىَّعلىَّمذىبَّاإلماـَّمالكعليش، ػتمد ب  أزتد ب  ػتمد، ( 3)
 ك ، م  بعد اإلقالةالث  ك اإلقالة،  م  عندالث  ك كىم القرض، ( 4)

ى
 إذا مات اظت

ي
م  فعة ككػاف الػث  ار بالش ػفيع إذا أخػذ الػد  الش ػك ائ  الػوارث، ل الػد  ستقرض فأج  ديوف اظت

 (.226، ص: ) ائرالن َّاألشباهَّوَّاب  ؾتيم، ينظر:  م.لرأس ماؿ الس  ك رؼ، بدؿ الص  ك لو اظتشدم، فأج   حاالن 
 (.99\3، )ىػ1405، 1 ط: ،، دار الكت  العلميةغمزَّعيوفَّالبصائرَّفيَّشرحَّاألشباهَّوالن ائر ،ب  ػتمد مكي أزتد ،اضتمومينظر:  (5)
 (.359\5، )الحاويَّالكبير( اظتاكردم، 6)
 (.237\4، )المغني( اب  قدامة، 7)
 (. 19\21، )الموسوعةَّالفقهية(. صتنة، 814\1، )كشاؼَّاصطوحاتَّالفنوف( التهانوم، 8)
 (.33ص: ) (،156اظتادة ) ،مجلةَّاألحكاـَّالعدليةصتنة،  (9)
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 فػيفهم بػأف  ، قسػط كاحػد لليسػت سػو  غري مقسػطة، أك يكوف لكل قسط موعد ُب اظتستقبل، أم (1)"معينة

 .(2)كالعبلقة عمـو كخصوص ميطلق د تقسيطوجى د تأجيل كليس ُب كل تأجيل يي وجى ُب كل تقسيط يي 

 ، كالتايل:مسائل أربعُب اظتؤجلة  الد يوف ثي  ىٍ ك 

ائ  على الد يوف اظتؤجلة.: أثر موت الالمسألةَّاألولى َّد 

ائ ، كال يلػػػـز اظتػػػدي  الوفػػػاء هبػػػا إال عنػػػد  (3)اتفػػػق الفقهػػػاء علػػػى أف  الػػػد يوف اظتؤجلػػػة ال حتػػػل مبػػػوت الػػػد 

كموتػػو ُب األجػػل، كبطبلنػػو،  ،األجػػل حػػق اظتػػديوف ال حػػق صػػاح  الػػدي  فتعتػػرب حياتػػوحلػػوؿ أجلهػػاإل ألف  

ٍي  مػػػ  الذ  دي ، كذم ػػػة اظتػػػالػػػد ٍي  ػتلػػػو ذم ػػػ كأيضػػػانإل ألف   ة إىل م ػػػة اظتػػػدي ، ال تتػػػأثر بوفػػػاة الػػػدائ ، فػػػبل ينتقػػػل الػػػد 

 .(4)فاة غريىا، فبل يؤثر فيها ك تو صاضتة لئلنشغاؿ بالد ي األمواؿإل ألف  اظتدي  حي، كذم  

 : أثر موت اظتدي  على الد يوف اظتؤجلة، اختلف الفقهاء فيها على مذىبني:انيةالمسألةَّالث َّ

ذىبػوا إىل أف  األجػل  ،(8)ركايػة عنػد اضتنابلػةك  ،(7)ةافعي  الش ػ، ك (6)ةاظتالكي ػ، ك (5)ة: اضتنفي  مذىبَّاألوؿال

 :هبػػا األجػػلسػػقط ال يثػػبلث حػػاالت  (9)ةاظتالكي ػػ ذكػػرقػػد ة كتػػ  الوفػػاء هبػػا، ك حال ػػ يوفد  الػػتصػػبء  يسػػقط، ك 

ائ  اظتػػدي أحػػدىا: أٍف ال    بقتلػػو علػػى قصػػد اسػػتع،الو يليػػوإل الهتػػاـ صػػاح  الػػد   م لتػػل مػػا ع ، كإال  يقتػػل الػػد 

                                                           

 (.33ص: ) (،157اظتادة ) ،مجلةَّاألحكاـَّالعدليةصتنة،  (1)
 (.128\1، )دررَّالحكاـعلي حيدر،  (2)
 (.329، ص: )األشباهَّوالن ائرالسيوطي،  (.266\3، )سوقيحاشيةَّالدَُّّسوقي، الد   (.213\5)بدائعَّالصنائع،َّ ،الكاساٍل (3)
 (. ينظر: اظتصادر السابقة.34، ص: )أحكاـَّالتركاتىرة، ( أبو ز 4)
 (.212\1ىػ، )1322، 1، اظتطبعة اطتريية، ط:الجوىرةَّالنيرةاضتداد، أبو بكر ب  علي ب  ػتمد، (. 213\5)بدائعَّالصنائع،َّ ،( الكاساٍل5)
 (.266\3، )سوقيحاشيةَّالدَُّّسوقي، ( الد  6)
 (.329، ص: )األشباهَّوالن ائرالسيوطي، ( 7)
 (.327\4، )المغني( اب  قدامة، 8)
 (.241\2، دار الفكر، )لفواكوَّالدوانيَّعلىَّرسالةَّابنَّأبيَّزيدَّالقيروانيا، أزتد ب  غاًل ب  سا م ( ينظر: النفراكم،9)
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عنػد ثالثهػا: ك ، رطعمػل بالش ػ كإال  ، عدـ حلػوؿ األجػل مبػوت اظتػدي  دطماكثانيها: أٍف ال يكوف قد اضتلوؿ، 

 .(1)طل  رتيع الغرماء بقاء ديوهنم مؤجلة

 :أدلتهم

، ىػذا (2) "حتػىَّيقضػىَّعنػوَّقػةَّبدينػوعل َّنفػسَّالمػدمنَّمَُّ": ع  أيب ىريرة قػاؿ: قػاؿ رسػوؿ ات  .1

ػػاضتػػديث ييثبػػت أف  الػػن   ق عل ػػلػػنفس مػػ  ىػػذا التى رر افس تتعلػػق بالػػد ي  حػػ  يقضػػى، كالقػػوؿ بسػػقوط األجػػل لتي

 .ممربئ الذ  كيي 

 يناقش ىذا اضتديث م  عدة أكجو: 

ء إحبللػػػو لقضػػػاإسػػػقاط أجػػػل الػػػد ي  ك فس نتكػػػ  أٍف يكػػػوف بطريقػػػة أخػػػرل غػػػري : أف  حتريػػػر الػػػن  األوؿ

 قتادة. أيب جاء ُب حديثبدليل ما ، (3)عليوكفالة ما ب اظتيتة فيمك  تربئة ذم  ، الد ي 

جػابر بػ  عبػد ات، ، بػدليل حػديث (4)ليس ُب مالػو كفػاء بدينػويث جاء فيم  مات ك أف  اضتد: انيالث َّ

غػري مػدبر،  ، مقػببلن ان ػتتسػب جاىػدت بنفسػي كمػايل، فقتلػت صػابران  ، فقػاؿ: أرأيػت إفٍ  أتػى النػل  أف  رجبلن 

نعػػم،َّإْفَّلػػمَّتمػػتَّوعليػػكَّديػػن،َّلػػيسَّ"، فأعػػاد ذلػػك مػػرتني، أك ثبلثػػان، قػػاؿ:  "نعػػم"أأدخػػل اصتنػػة  قػػاؿ: 

َّ.(5) "عندؾَّوفاؤه

                                                           

 (.266\3، )سوقيحاشيةَّالدَُّّسوقي، ( الد  1)
 (.2، ىامش: )ص: )ص(( سبق ختركتو، 2)
 (.26، مؤسسة نور اإلسبلـ، ص: )الزمنَّفيَّالدُّيوفَّوأحكامةَّالفقهيةثبلف، ( ينظر: اطتثبلف، سعد ب  تركي اطت3)
 (.12، ص: )أثرَّوفاةَّالمدينَّعلىَّماَّثبتَّفيَّذمتوَّمنَّالدُّيوفَّالمصرفيةَّالمدجلة( ينظر: إرميد، ػتمود عبد الكرَل، 4)
كىػػو ابػػ  عبػػد ات  -كُب إسػػناده ضػػعف، ففيػػو مػػريك قػػاؿ األرنػػؤكط: صػػحيء لغػػريه، (.373\22، )مسػػندَّاإلمػػاـَّأحمػػدَّبػػنَّحنبػػل أزتػػد،اإلمػػاـ ( 5)

 واىد.و قد توبع، كعبد ات ب  ػتمد ب  عقيل حٌس  اضتديث ُب اظتتابعات كالش  ، سيع اضتف ، لكن  -النخعي
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، أك  م يػػدؾ، فػػإف  اضتػػديث نتكػػ  أٍف لتمػػل يث عػػاـ فػػيم  تػػرؾ كفػػاءن : أن ػػو لػػو سػػلمنا أف  اضتػػدالػػثالث َّ

لػد ي  مسػتًحق األداء ُب اضتػاؿ، خبػبلؼ اظتؤجػل الػذم يقتضػي تػأخري اظتطالبػو بػو على الد ٍي  اضتاؿإل ألن و ىػو ا

 .(1)ح  حلوؿ أجلو

ال  اظتيػػتة حلػػوؿ األجػػلإل ألف  اضتػػديث أفػػاد أف  ذم ػػ اظتيػػتـز مػػ  تعلػػق الػػد ي  بػػنفس لػػ: أن ػػو ال يابػػعالر َّ

ال داللػػػة فيػػػو علػػػى سػػػقوط األجػػػل، ، ك كػػػاف مػػػؤجبلن فؤلجلػػػو  إفٍ القضػػػاء، فػػػإٍف كػػػاف حػػػاالن فيقضػػػى، ك ب تػػػربأ إال  

 .(2)حلوؿ الد ي ك 

وعليػوَّديػنَّإلػػىََّّ،إذاَّمػاتَّالرجػلَّولػػوَّديػنَّإلػىَّأجػػل" :قػػاؿ رسػوؿ ات  عػ  ابػ  عمػر قػاؿ : .2

   .(4)اظتدي  وتمب ُب حلوؿ الد ي  ، كىذا اضتديث نة  (3) "فالذيَّعليوَّحاؿَّوالذيَّلوَّإلىَّأجلوَّ،أجل

 اج بو.و ضعيف ال ينها لبلحت،يناقش بأن  

 .(5)ف  األجل م  حق اظتدي  كقد بطل حقو مبوتوإ .3

 

 .(6)طل حقو باظتوتبٍ يناقش بأن و حق اظتدي  ينتقل لورثتو كال يػى 

ٍي  اظتؤجػػل بػػاظتوت  م لتػػل أن ػػو لػػوك  .4 ، كذلػػك باطػػلإل اظتيػػتة أٍف يكػػوف متعلقنػػا بذم ػػمػػ  ،  م متػػلي الػػد 

 .(1)تهم ي  الرضا بذم  لـز صاح  الد  وجبو، كال يي ال ميء يي و طتراهبا، أك بذمم الورثة كذلك غري جائزإل ألن  

                                                           

 (.12، ص: )أثرَّوفاةَّالمدين( ينظر: إرميد، 1)
 ( اظتصدر السابق.2)
ابػ  القطػاف، علػي بػ  ػتمػد بػ  عبػد اظتلػك،  إسناده أبو زتزة، ع  جػابر بػ  يزيػد، ضػعيف، عػ  مػدكؾ.ه بأٍف قاؿ: ُب ذيكر م  طريق الدارقطين، ٍب رد  ( 3)

 (.173\3ىػ، )1418 ،1، حتقيق: اضتسني آيت سعيد، دار طيبة، الرياض، ط:بيافَّالوىمَّواإليهاـَّفيَّكتابَّاألحكاـ
عرؼ البػ  عمػر ؼتالفػان فيمػا ارتػآه فيكػوف كبلمػو قاؿ:  م يي ليل على أن و أثر الب  عمر، ك لد  زىرة ذكر ىذا ا اأف  الشيد أب ( مع أف  ىذا اضتديث ضيٌعف، إال  4)

 (.35، ص: )أحكاـَّالتركاتح،ة متبعة. ينظر: أبو زىرة، 
 (.212\1)، الجوىرة( اضتداد، 5)
 (.12، ص: )أثرَّوفاةَّالمدين( ينظر: إرميد، 6)
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ػػػر مطالبتػػػو،  ملتعػػػذ   اظتيػػػتة ت ذم ػػػبىػػػرً إٍف خى ينػػػاقش بأن ػػػو ك   ر تعػػػذ  فيهػػػا، ك  رب مػػػ  جهػػػة بقػػػاء اضتػػػق   ختى

  صػػاح  الػػد ي  مػػ  مطالبػػة مىػػٍ  بيػػده اظتػػاؿ الػػذم تعلػػق بػػو كجػػوب مكي اظتطالبػػة ال يلػػـز منػػو حلػػوؿ الػػد ي إل لػػتى 

 .(2)آداء الد ي  عند حلولو

ائ  نػػعكنتى  ،كػػةأك ينتقػػل إىل الد   ،ي  متقػػدـ علػػى اظتػػرياثالػػد   كألف   .5 إىل حلػػوؿ األجػػل  مػػ  أخػػذه الػػد 

 .(3)كة بوُب حبس الد   كال نفع للورثة ،ول فبل فائدة ُب ذلك

 .(4)ذمتو ةكتربئ ،وقضاء دين ىوي  ُب اضتياة، كالرفق بعد اظتوت عل رفقان مب  عليو الد  األجل جي ك  .6

 

                                                           

، حتقيػق: زتػيش عبػد اضتػٌق، اظتكتبػة الت،اريػة، مكػة المعونػةَّعلػىَّمػذىبَّعػالمَّالمدينػةبػ  نصػر، ينظر: القاضي عبد الوىاب، عبد الوىػاب بػ  علػي  (1)
 (.1184)ص: اظتكرمة، 

 (.328\4، )إعوـَّالموقعين( اب  قٌيم اصتوزية، 2)
 (.1184، )المعونةالقاضي عبد الوىاب، ( ينظر: 3)
 (.124\2، )المهذبالشريازم، ( 4)
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 .(1)فق مب  متلفو أيضان فق باظتدي  فهو رً جل رً يناقش بأن و إذا كاف األ

ق الورثػة، أك ، ذىبوا إىل عدـ سػقوط األجػل إذا كث ػ(3)اضتنابلةك  ،(2)ةقوؿ عند اظتالكي  َّ:المذىبَّالثاني

أقػل األمػري  مػ  الت وثيػق بكيلزمهم َّ،(4)يضيع مالو عند حلوؿ أجلو لوبل  َّإلغريىم، الد ٍي  برى ، أك كفيل مليء

كػػة، كعتػػذا لػػو كانػػت ي ، كال أكثػػر مػػ  الد  و ال يلػػزمهم أكثػػر مػػ  كفػػاء الػػد  إل ألن ػػ(5)ي ، أك قيمػػة الدكػػةالػػد   قيمػػة

ائ  يشػػدط رضػػى الػػد  ك  ،(7)لتػػل الػػد ي إذا  م يوثقػػوا يسػػقط األجػػل ك ، ك (6)باقيػة،  م يلػػزمهم أكثػػر مػػ  تسػػليمها

 .(8)كةلورثة بالد ي  ليتصرفوا ُب الد  إذا التـز ا

 :أدلتهم

 أجيػل حػق  اللػة مػ  ىػذا اضتػديث اعتبػار الت  كجػو الد   ،(9) "َمْنَّترؾَّحقاَّفلورثتػو": قوؿ الرسػوؿ .1

 .(10)للمدي ، فينتقل إىل كرثتو

مػالََّّومػنَّتػرؾ..." لػيس حقػان،إفتػا ثبػت بلفػ  مػاالن، ك هبػذا اللفػ  ك  يناقش بأن و  م يثبت ع  النػل 

 .(11)" وفهوَّلورثت

                                                           

 (.12، ص: )مدينأثرَّوفاةَّال( ينظر: إرميد، 1)
 (.266\3، )سوقيحاشيةَّالدَُّّسوقي، ( الد  2)
 (.77\4، )شرحَّالزركشيالزركشي،  (.327\4، )المغني( اب  قدامة، 3)
 (.395\3ىػ، )1415 ،2، اظتكت  اإلسبلمي، ط:مطالبَّأوليَّالنهىَّفيَّشرحَّغايةَّالمنتهىمصطفى ب  سعد ب  عبده، ( الرحيباٍل، 4)
كػة ع  مقدار الد ي ، كلك  إذا كانػت الد   -أيان كاف-وف ثق الورثة الد ي  برى  كت  أٍف ال تقل قيمة اظترىكة غري مستغرقة كك ا كانت الد  إذكالت فصيل أن و: ( 5)

ة رط ىػو أٍف ال تكػوف قيمػيقاؿ: الش  باإلرتاؿ كة، ك ى  أقل م  قيمة الد  لر  شدط أٍف ال تكوف قيمة اكة فإنٌو يي يوف اظتؤجلة أكثر م  قيمة الد  كانت الد  مستغرقة ك 
 (.37، ص: )أحكاـَّالتركاتالد ي . ينظر: أبو زىرة: قيمة كة ك الد  قيمة ى  دكف األقل م  الر  
 (.77\4، )شرحَّالزركشيالزركشي،  (.105\2، )فيَّفقوَّاإلماـَّأحمدَّالكافي( اب  قدامة، 6)
 (.169\2) ،دقائقَّأوليَّالنهى ،( البهوٌب7)
ػػػ عبػػػػد الػػػرزت  بػػػ  ػتمػػػػد بػػػ  أزتػػػػد، ابػػػػ  قدامػػػة، رجأبػػػو الفػػػ (8) عبػػػد الفتػػػػاح اضتلػػػو، ى،ػػػػر للطباعػػػة، القػػػػاىرة، ، حتقيػػػق: عبػػػػد ات الدكػػػي ك رحَّالكبيػػػػرالش 

 (.330\13ىػ، ) 1،1415ط:
 (.4(، ىامش: )11سبق ختركتو، ص: )( 9)
 (.105\2، )فيَّفقوَّاإلماـَّأحمدَّالكافي( اب  قدامة، 10)
 (.1ىامش: ) ،(12( سبق ختركتو، ص: )11)
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ا ىو ميقات للخبلفة، كعبلمة على الوراثة م كتي  .2  .(1)عل اظتوت مبطبلن للحقوؽ، كإفتن

يكػػوف ذتػػ  الشػػيء نسػػيوة أكثػػر مػػ  ذتنػػو مع،ػػبلن،  حػػديثان جػػرل علػػى أفٍ ك  ان رؼ النػػاس قػػدنتعيػػإف   .3

لػى الورثػة مػ  بعػده، فاقتضػػى عكػاف ذلػك فيػو غػنب علػى اظتشػدم، ك فعقػبلن عنػدما لتػل الػثم  النسػيوة بػاظتوت  

َّ.(2)ذلك عدـ حلوؿ األجل باظتوت ح  ال لتصل ذلك الغنب

، اختلػػػػف الفقهػػػػاء علػػػػى بػػػػاظتوت األجػػػػل : سػػػػقوط مػػػػيء مػػػػ  الػػػػد ي  مقابػػػػل حلػػػػوؿالثػػػػةالمسػػػػألةَّالث َّ

 مذىبني:

عػدـ سػقوط  إىل ذىبػوا ،(6)اضتنابلػة، ك (5)ةافعي  الش ػك ، (4)ةاظتالكي ػ، ك (3)ةاضتنفي ػ و: متقدمالمذىبَّاألوؿ

قػػوعتم بسػػقوط األجػػل دكف  إطػػبلؽ الفقهػػاءمػػ   ييفهػػم ذلػػك، ك بػػاظتوت األجػػل مػػيء مػػ  الػػد ي  مقابػػل حلػػوؿ

 ة على سقوط ميء م  الد ي  ُب مقابل حلولو.الن  

 :دليلهم

صػػػورة ىػػذه اظتسػػػألة: كضػػػع ك  سػػػألة "ضػػع كتع،ػػػل"،أف  ىػػػذه اظتسػػألة مػػػبيهة مببػػػ (7) عتػػػذا القػػوؿانٍػتيًصػػر 

   .(8)داد ع  كقت الد ي   بعا الد ي  لقاء تع، ل اظتدي  بالس  ائالد  

                                                           

 (.327\4، )المغني( اب  قدامة، 1)
 (.36، ص: )أحكاـَّالتركات( ينظر: أبو زىرة، 2)
 (.212\1، )الجوىرةاضتداد، (. 213\5)بدائعَّالصنائع،َّ ،( الكاساٍل3)
 (.266\3، )سوقيحاشيةَّالدَُّّسوقي، ( الد  4)
 (.329، ص: )األشباهَّوالن ائرالسيوطي، ( 5)
 (. تنبيو: لتل الد ي  اظتؤجل عند اضتنالبة عند تعٌذر التوثيق.327\4) ،المغني( اب  قدامة، 6)
 (.20، ص: )أثرَّوفاةَّالمدين( ينظر: إرميد، 7)
 ُب ىذه اظتسألة قوالف: (8)
  -لرباأم ا -اظتشهور ع  أزتدإل ألف  ذلك مبيو بالزيادة مع اإلنظارافعي، ك الش  حنيفة، كمالك، ك  : عدـ اصتواز كىو قوؿ: أيباألوؿ    

ي
،مػع علػى حترنتهػا، اظت

 م  بدالن منو ُب اظتسألتني.عل للزماف مقدار م  الث  ألن وإل ج
أحػػد  يػادة ُبنيسػػ  القػوؿ بػػوازه البػ  عبػاس رضػػي ات عنػوإل ألف  ىػػذا عكػس الربػػا، فالربػا يتضػػم  الز  : اصتػػواز، كىػو ركايػة عػػ  أزتػد، كابػػ  تيميػة، ك انيالث ػَََّّّ

ألجػل فػانتفع تو م  بعا العوض ُب مقابلة سقوط األجل فسػقط بعػا العػوض ُب مقابلػة سػقوط بعػا اىذا يتضم  براءة ذم  ، ك العوضني ُب مقابلة األجل
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 :(1)يناقش بأنو

يتػو، ىناؾ فرؽ ظاىر بني مسألة سداد الد ي  قبل تػاريد االسػتحقاؽ برغبػة اظتػدي إل إلهنػاء مديون: أولًَّ

 كبني حالة موت اظتدي .

مػع الفقػو اإلسػبلٌمي الػد كيل فيهػا، أف : ة، غػري أف  قػرار غتتع،ل" مسػألة خبلفي ػمسألة "ضع ك  : إف  ثانياًَّ

ائ ، أك اظتػدي  "ضػع كتع،ػل" جػػائزة ي  اظتؤجػلإل ألجػػل تع،يلػو، سػواء أكانػت بطلػ  الػػد  اضتطيطػة مػ  الػد   "

ائ  كاظتػػدي  علػػى اتفػػاؽ مسػػبق، كمػػا دامػػت العبلقػػة بػػني الػػد     بنػػاءن كيػػمػػرعان، ال تػػدخل ُب الربػػا احملػػـر إذا  م تى 

ا تأخذ عندئذ حكم حسم األكراؽ الت،اريةثنائية فإذا دخل   .)3(" )2(بينهما طرؼ ثالث  م نجز، ألهن 

، ذىبػػوا إىل سػػقوط مػػيء مػػ  الػػد ي  (5)بعػػا فقهػػاء اضتنابلػػة، ك (4)ةاضتنفي ػػ كمتػػأخر  :انيالمػػذىبَّالث ػػ

لػػد ي  حػػاالن ظتػػوت رب اإذا اعتيػػ: "وقػػرر غتمػػع الفقػػو اإلسػػبلٌمي الػػد كيل، أن ػػك  ،(6)" ،مقابػػل حلػػوؿ األجػػل بػػاظتوت

 .(7)" اضيع،يل بالد  منو للت   أك ؽتاطلتو، في،وز ُب رتيع ىذه اضتاالت اضتط   ،أك إفبلسو ،اظتدي 

 :  دليلهم
                                                           

اإلفتػػاء، اظتملكػػة العربيػػة الرئاسػػة العامػػة للبحػػوث العلميػػة ك  ،تعجػػلمسػػألةَّضػػعَّوََّّغريىػػا مػػ  األدلػػة. ينظػػر: أ ػػاث ىيوػػة كبػػار العلمػػاء،بػػو كػػل كاحػػد منهمػػا، ك 
 .  www.alifta.netىػ، ، 1404 ،10العدد: السعودية، 

 (.21-20، ص: )أثرَّوفاةَّالمدين( ينظر: إرميد، 1)
لتقسػػيط، بشػػأف البيػػع با (2/7) 64ألن ػػو يػػؤكؿ إىل ربػػا النسػػيوة، غتمػػع الفقػػو اإلسػػبلٌمي الػػد كيل، قػػرار رقػػم:  إلغػػري جػػائزكحكػم حسػػم األكراؽ الت،اريػػة: ( 2)

 (.3البند رقم: )
 (.4بشأف البيع بالتقسيط، البند رقم: ) (2/7) 64( غتمع الفقو اإلسبلٌمي الد كيل، قرار رقم: 3)
 (.160\5، )ردَّالمحتارَّاب  عابدي ، (4)
ـ األصػحاب، كقدمػو ُب الفػائق، كقػاؿ: م  قلنا  لوؿ الد ي  اظتؤجل، فإن و يأخذه كلو، على الصحيء م  اظتذى ، كىو ظاىر كبل"جاء ُب اإلنصاؼ: ( 5)

 (.197\5، )اإلنصاؼ"، اظترداكم، ىوَّحسن. كىو مأخوذ م  الوضع كالتأجيل.قلت: ك والمختارَّسقوطَّجزءَّمنَّربحوَّمقابلَّاألجلَّبقسطو
َّإل َّو ال يأخػذ مػ  اظترا ػة الػيت جػرت بينهمػا : أن ػفجػوابَّالمتػأخرينقضى اظتديوف الد ي  قبل اضتلوؿ، أك مات فأخذ م  تركتػو، "... فورد ُب رد  احملتار: (6)

، قاؿ: كلػو أخػذ اظتقػرض القػرض كاظترا ػة قبػل مضػي األجػل، فللمػديوف أف يرجػع  صػة مػا بقػي قيلَّلوَّأتفتيَّبوَّأيضا؟َّقاؿَّنعم، بقدرَّماَّمضىَّمنَّاألياـ
. قلػػت: كبػػو أفػػ  اضتػػانوٌب كغػػريه، كُب فقَّمػػنَّالجػػانبينلػػوَّبػػالر َّعل َّسػػعود كمػػ  األيػػاـ اىػػػ. كذكػػر الشػػارح آخػػر الكتػػاب: أن ػػو أفػػ  بػػو اظترحػػـو مفػػيت الػػرـك أبػػو ال

، فحػل الػد ي  -اظتػديوف-الفتاكل اضتامدية سيول فيما إذا كاف لزيد بذمة عمرك مبلغ ديػ  معلػـو فرا ػو عليػو إىل سػنة، ٍب بعػد ذلػك بعشػري  يومػان مػات عمػرك 
بقػدرَّمػاََّّلَّيدخذَّمنَّالمرابحةَّالتيَّجرتَّالمبايعةَّعليهاَّبينهمػاَّإل َّك ال  اصتواب جواب اظتتأخري : أنػو كدفعو الوارث لزيد، فهل يؤخذ م  اظترا ة ميء أ

 (.160\5، )ردَّالمحتارَّعابدي ،اب  ". ي : أتفيت بو  قاؿ: نعم كذا ُب األنقركم كالتنوير، قيل للعبلمة ؾتم الد  مضىَّمنَّاألياـ
 (.6بشأف البيع بالتقسيط، البند رقم: ) (2/7) 64رقم:  ( غتمع الفقو اإلسبلٌمي الد كيل، قرار7)

http://www.alifta.net/
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 األذتاف،  م  ُب مقابلو، إذٍ ائ  قد تعو ض م  األجل بأخذ قسط م  الث  بأف  الد  : (1)فك اظتعاصر  استدؿ

م سػػل  م  إىل البػائع، كال يي م الػث  لػػيس مػ  العػدؿ أٍف ييسػل  كبعػدان، ك بػاختبلؼ األجػل قربػان،  يم ختتلػفكالًقػ

ر اسػػتبلـ األجػػل مػػ  قبػػل اظتشػػدم ظتوتػػو سػػقط مػػا يقابلػػو مػػ  وضػػو الػػذم ىػػو األجػػل إىل اظتشػػدم، كإذا تعػػذ  عً 

 م .الث  

 المسػألةَّالرابعػة
ي
ة ىػػي: صػػورة ىػذه اظتسػألك  ،(2) رط، بالش ػن،مػة عنػػد اظتػوت: حلػػوؿ بػاقي األقسػاط اظت

 ف:ُب ىذه اظتسألة قوالائ  حلوؿ األقساط مبوت اظتدي ، ك امداط الد  

ائ أف  ىػػذا الشػػرط غػػري جػػائز: القػػوؿَّاألوؿ م  اظتؤجػػل ، ذلػػك أف  الػػث  (3)إل ألن ػػو لتقػػق منفعػػة زائػػدة للػػد 

   .غالبان ما يكوف أعلى م  الثم  اضتاؿ، فإذا ًب االتفاؽ يكوف البائع أخذ زيادة بدكف مقابل

 أخػل   إفٍ و ؾتومػان ، فورد أن و:"...عليو ألف، ذت ، جعلػو رب ػ(4): أف  ىذا الشرط جائز مرعان القوؿَّالثاني

 وز مػػػرعان أفٍ غتمػػػع الفقػػػو اإلسػػػبلٌمي الػػػد كيل، أن ػػػو: " كتػػػقػػػد قػػػرر ، ك (5)بػػػن،م حػػػل البػػػاقي فػػػاألمر كمػػػا مػػػرط"

اظتػدي  عػ  أداء بعضػها، مػا داـ اظتػدي  قػد  يشدط البائع باألجػل حلػوؿ األقسػاط قبػل مواعيػدىا، عنػد تػأخر

 )6(."هبذا الشرط عند التعاقد رضي

 .اظترضحة ك : أقساـ الد ي  باعتبار الص  رابعالفرعَّال

 ف اظترض، كالتايل:و اٍل: ديالث  حة، ك ف الص  و إىل قسمني: األكؿ: دي تقسم الد يوف هبذا االعتبار

                                                           

 (.22، ص: )أثرَّوفاةَّالمدين( ينظر: إرميد، 1)
 (.36\1، دار القلم، دمشق، )بحوثَّفيَّقضاياَّفقهيةَّمعاصرةة، ينظر: العثماٍل، ػتمد تقي، كرت ىذه اظتسألة ُب بعا كت  اضتنفي  ( ذي 2)
 (.160\5، )ردَّالمحتار ( اب  عابدي ،3)
 (.553\4، )اظتصدر السابق( 4)
 ( اظتصدر السابق.5)
 (.5بشأف البيع بالتقسيط، البند رقم: ) (6/2) 51( غتمع الفقو اإلسبلٌمي الد كيل، قرار رقم: 6)
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كقولػػو مػا كػػاف  .(1)بينػة مطلقػػان، أك بػاإلقرار ُب حػػاؿ الصػحةىػو مػػا كػاف ثابتػػان بالحة: : ديػ  الص ػػاألوؿ

طريػػػق ثبػػػت بك  ُب اظتػػػرض، أيقًػػػر  بػػػوديػػػ   يػػػدخل فيػػػوأم سػػػواء ُب صػػػحتو، أك ُب مرضػػػو، ف ،مطلقػػػان  ثابتػػػان بالبينػػػة

ذم أيضػان الػد ي  الػ، ك (3)إل كقد ًب اعتباره مػ  ديػوف الصػحوإل ألنٌػو قػد عيلػم بوجوبػو بغػري إقػرار اظتػريا(2)اظتعاينة

ىػذه الػد يوف إٍف اجتمعػت ، ك إتػبلؼ مػاؿ الغػريالشػراء، كاالسػتقراض، ك ، مثػل: (4)لزمو ُب مرضو بسب  معلـو

 .(5)يتحاص غرماؤىافمتساكية ُب القوة، هي ف

إقرار مػػ  ، كػػ، أك فيمػػا ىػػو ُب حكػػم اظتػػرضاظتػػرضُب  بػػاإلقرار ىػػو مػػا كػػاف ثابتػػان  : ديػػ  اظتػػرض:الثػػاني

يوف ال يكػوف عتػا سػب  معػركؼ سػول إقػرار ىػذه الػد  ك . (6) تل قصاصان، أك لػرييجمخرج للمبارزة، أك أيخرج للق

 اظتريا ُب حالة مرضو األخري.

 أم ا موقف الفقهاء م  ىذه الد يوف فقد اختلفوا ُب مسألتني، كالتايل:

 مذىبني:، اختلفوا فيها على رضديوف اظت، ك حةالص  تأخري ديوف تقدَل ك : المسألةَّاألولى

حة علػػػى ذىبػػوا إىل تقػػدَل ديػػوف الص ػػ ،(8)كقيػػاس اظتػػذى  عنػػد اضتنابلػػة ،(7)ةاضتنفي ػػ: األوؿالمػػذىبَّ

و حة فإن ػػبقػػي مػػيء بعػػد الوفػػاء بػػديوف الص ػػ إفٍ كػػة عػػ  قضػػائهم غتتمعػػني، ك اقت الد  ديػػوف اظتػػرض ُب حػػاؿ ضػػ

 .ةاص  باحمل يقاؿأك  ،لغرماء ديوف اظترض بنسبة ديوهنم

                                                           

 (.352\7) ،قرةَّعينَّاألخيار، اإلب  ب  عابدي ا( 1)
ات كثرية، منها تعريػف الزحيلػي، فقػاؿ: اظتعاينػة: ىػي أٍف يشػاىد القاضػي بنفسػو، (  م يك  للفقهاء قدنتان تعريف ظتصطلء اظتعاينة، فعرفو اظتعاصركف بتعريف2)

 (.592\2، )توسائلَّاإلثبا، حيليأك بواسطة أمينو ػتل النزاع بني اظتتخاصمني ظتعرفة حقيقة األمر. الز  
 (.760\6، )ردَّالمحتار( ينظر: اب  عابدي ، 3)
 (.174، مكتبة ػتمد علي صبء، القاىرة، ص: )متنَّبدايةَّالمبتديَّفيَّفقوَّاإلماـَّأبيَّحنيفةل، اظترغيناٍل، علي ب  أيب بكر ب  عبد اصتلي( 4)
، بريكت، ط:األصلالشيباٍل، ػتمد ب  اضتس  ب  فرقد، ( 5)  (.228\8ىػ، ) 1433 ،1، حتقيق: ػتمد بوينوكال ، دار اب  حـز
 (.352\7) ،قرةَّعينَّاألخيار، اإلب    عابدي اب( ينظر: 6)
ىػ، ص: 1406 ،1، مؤسسة الكت  الثقافية، ط:الغرةَّالمنيفةَّفيَّتحقيقَّبع َّمسائلَّاإلماـَّأبيَّحنيفة الغزنوم، عمر ب  إسحق ب  أزتد،ر: ( ينظ7)
 (.272ىػ، ص: )1393 ،2 ، البايب اضتلل، القاىرة، ط:لسافَّالحكاـَّفيَّمعرفةَّاألحكاـ(. اب  الش ٍحنىة، أزتد ب  ػتمد ب  ػتمد، 107)
ة ختػريج فػرع غػري منصػوص عػ  اإلمػاـ علػى فػرع منصػوص عنػوإل لعل ػيقصػد بقيػاس اظتػذى : (. ك 300\4، )فيَّفقػوَّاإلمػاـَّأحمػدَّالكافيمة، ( اب  قدا8)

 (.275ص: )،َّالمدخلَّالمفصلَّلمذىبَّاإلماـَّأحمدأبو زيد، جامعة. 
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 :أدلتهم

 :وألف  اظتريا ػت،ور ع  اإلقرار بالد ي إل ألن  حةإل الص   دي  قالوا بتقدَل .1

ان كانػت، أٌمػا ُب حالػة اظتػرض فقػد ثبػت أن ػو تنفػذ تصػرفات ف تصػرفاتو أيٌػوقى حة ال تي ُب حالة الص  : أولًَّ

ر احمل،ػور ابػت بػإقرافالػد ي  الث  حة، ربع ال ينفذ فيهػا كمػا ينفػذ ُب حالػة الص ػ، بداللة أف  الت  دكف البعا اآلخر

 .(1)ابت ببل ح،رزاحم الد ي  الث  ال يي 

م ُب العطايا اليت للورثة االعداض عليها، ال ُب اإلقػرار الػذم ال اعػداض للورثػة سل  بأن و مي عنو:  جي ى كأي 

 .(2)فيو

 حة تعلق مباؿ اظتريا مػرض اظتػوت ُب أكؿ مرضػوإل ألن ػو ع،ػز عػ  قضػائو،ألف  حق غرماء الص  : ك ثانياًَّ

صػادؼ حػق  -اظتػرض ُبأم  -قرار فيػوفػاإل ،(3)ا ُب حالة الصحة  م يتعلق باظتاؿإل لقدرتو علػى االكتسػابأم  

 .(4)، كمدفوعان بو-فأصبء كاظترىوف ق حقهم مبالولتعل  -غرماء الصحة فكاف ػت،وران عليو 

 نتنػػع مػػ  أجيػػ  عنػػو: بػػأف  تلػػف اظتػػاؿ ال يبطػػل ديػػوف اظتػػريا، كثبػػوت غػػري ديػػوف الغرمػػاء بالبينػػة الك 

ا تصري ديوهنم باظتوت متعلقة بعني اظتاؿ دكف اظترض  .(5)مشاركتهم، كإفت 

بشػػخة فيميػػل  اىتمامػػوحة ُب إقػػراره، الحتمػػاؿ حػػق غرمػػاء الص ػػ إبطػػاؿ ُب ان همػػت  ألن ػػو يكػػوف مي ك  .2

ربع ق الت ػلة ُب حقػو كال نتلػك ذلػك بطريػطبعو إىل اإلحساف إليو، أك بينهما حقوؽ تبعثو على اظتعركؼ، كالص  

                                                           

 (. 3190\3)، التجريدكرم، القد  (. 288\8، )قرةَّعينَّالخيار، اإلب  ب  عابدي ا(. 107، ص: )المنيفةَّالغرةالغزنوم، ( ينظر: 1)
 (.136\7، )الحاويَّالكبير( اظتاكردم، 2)
 (.383\8، )شرحَّالهدايةَّالعناية( البابرٌب، 3)
 (.288\8، )قرةَّعينَّالخيار، اإلب  ب  عابدي ا( 4)
 (.136\7، )الحاويَّالكبير( اظتاكردم، 5)
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همػػان ُب حػػق أصػحاب الػػد يوف الظػػاىرة، بأن ػػو أظهػػر اإلقػػرار مػػ  غػػري أٍف ت  فرييػد بػػاإلقرار حتصػػيل مػػراده، فكػػاف مي 

د    حة على ديوف اظترض.ـ ديوف الص  قد  تي ، ك (1)همةإقراره بالت   يكوف عليو دي ، فريي

بعػ َّالغرمػاءَّعلػىََّّخصػيصتلة مسػأ كم  آثار تقدَل دي  الص حة على دي  اظترض عنػد ىػذا الفريػق

 فقالوا:، فيَّالقضاءَّبع 

 .(2)يصء ختصية الصحيء بعا الغرماء بالقضاءحة: ُب حالة الص  : أولًَّ

أم لػػيس للمػػريا  -ال يصػػء ختصػػية اظتػػريا غرنتػػان مػػ  الغرمػػاء بقضػػاء دينػػوُب حالػػة اظتػػرض: : ثانيػػاًَّ

 .(3)ق الباقنيضت االن إل ألف  فيو إبط-أٍف يقضي دي  بعا الغرماء دكف البعا اآلخر

ػػػ(4)ة اظتالكي ػػػ :انيالمػػػذىبَّالث ػػػ حة، سػػػوية بػػػني ديػػػوف الص ػػػ، ذىبػػػوا إىل الت  (6)، كاضتنابلػػػة(5)ةافعي  ، كالش 

كػة عػ  الوفػاء حة على دي  اظترض ُب الوفاء، كُب حاؿ ضاقت الد  اظترض ُب القوة، فبل يقدـ دي  الص   كديوف

 بنسبة دينو. كله   ،اا بينهمفإهن  

 :أدلتهم

لػػـز بػػو اطتػػركج مػػ  ألن ػػو قػػوؿ يى  إلحة سػػواءكػػل إقػػرار نفػػذ ُب رتيػػع اظتػػاؿ كػػاف لزكمػػو ُب اظتػػرض كالص ػػ .1

 .  (7)حة كاظترضاضتق، فوج  أٍف يستوم ُب الص  

                                                           

 (.225\7)بدائعَّالصنائع،َّ ،( ينظر: الكاساٍل1)
 (.611\5، )ردَّالمحتار  عابدي ، ( اب2)
 (.302\2)َّ،مجمعَّاألنهر ،( داماد3)
ػػػد اظتختػػػار الٌسػػػبلمي، دار الغػػػرب شػػػرحَّالتلقػػػين(. اظتػػػازرم، ػتمػػػد بػػػ  علػػػي بػػػ  عمػػػر، 618\2، )اإلشػػػراؼالقاضػػػي عبػػػد الوىػػػاب، ( 4) ، حتقيػػػق: ػتم 

 (. 413\3اإًلسبلمي، )
 (.290\2، )أسنىَّالمطالب، زكريا األنصارم(. 136\7، )الحاويَّالكبير اظتاكردم، (.127\7) ،األـافعي، الش  اإلماـ ( 5)
 (.300\4، )فيَّفقوَّاإلماـَّأحمدَّالكافي(. اب  قدامة، 4501، ص: )مسائلَّاإلماـَّأحمد( الكوسج، 6)
 (.136\7، )الحاويَّالكبيراظتاكردم، (. 127\7) ،األـالشافعي، ( ينظر: 7)
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حة كمػو ُب الص ػحة كاظترض إذا ثبت بالبينة، كج  أٍف يسػتوم حي كمو ُب الص  كل حق يستوم حي  .2

 .(1)س ان على اإلقرار بالن  كاظترض إذا ثبت باإلقرار، قياس

ث، فوج  أٍف يسػتوم فيػو حػاؿ لي اظترض ال لتدث ح،ران ُب اإلقرار بداللة نفوذه فيما زاد على الثػي  .3

 .(2)حة كاظترضالص  

ة قابلػػػة للحقػػػوؽ ُب م ػػػناف سػػػواءإل ألف  إقػػػراره هبمػػػا ال هتمػػػة فيػػػوإل ألن ػػػو صػػػادر عػػػ  عقػػػل، كالذ  يٍ الػػػد   .4

 .(3)اضتالني

اإلقػرار  :اٍلالث ػاألكؿ: اإلقػرار ألجنػل، ك  ،على قسػمنيبالد ي ،  (4)إقرار مريا اظتوت: يةالمسألةَّالثان

 التايل: لوارث، على النحول

 : إقرار مريا اظتوت بدي  ألجنل، اختلف الفقهاء فيو على مذىبني:القسمَّاألوؿ

ػػػ، ك (6)ةاظتالكي ػػػ، ك (5)ة: اضتنفي ػػػالمػػػذىبَّاألوؿ ذىبػػػوا إىل القػػػوؿ  ،(8)ة ُب اظتشػػػهوراضتنابلػػػ، ك (7)ةافعي  الش 

اإلقػػرار ُب الصػػحة،  ألن ػػو إقػػرار غػػري مػػتهم فيػػو، مثػػلإل بصػػحة إقػػرار مػػريا اظتػػوت بػػدي  إىل أجنػػل غػػري كارث

                                                           

 .افالسابق دراف( اظتص1)
 (.136\7، )الحاويَّالكبيراظتاكردم، (. 127\7) ،األـشافعي، الينظر:  (2)
 (.302\2، )مجمعَّالنهر( داماد، 3)
اظتػرض الػذم يع،ػز اظتػريا فيػو عػ  رؤيػة مصػاضتو اطتارجػة عػ  داره إٍف كػاف مػ  الػذكور كيع،ػز عػ  رؤيػة اظتصػا  الداخلػة ُب داره إٍف  َّ( مرض اظتوت: ىو4)

 (.314) (، ص:1595اظتادة ) ،مجلةَّاألحكاـَّالعدليةصتنة، وؼ اظتوت ُب األكثر، كنتوت. كالذم يكوف فيو خ ،كاف م  اإلناث
، حتقيػػق: سػػائد بكػػداش، دار البشػػائر كنػػزَّالػػدقائقعبػػد ات بػػ  أزتػػد بػػ  ػتمػػود،  النسػػفي،(. حػػاف  الػػدي  226\7)بػػدائعَّالصػػنائع،َّ ،( الكاسػػاٍل5)

 (.514ىػ، ص: )1432 ،1اإلسبلمية، ط:
، معهد البحوث العلميػة جامعَّلمسائلَّالمدونةالػتمد ب  عبد ات ب  يونس، اب  يونس،  (.886\2، )فيَّفقوَّأىلَّالمدينةَّالكافيرب، ( اب  عبد ال6)

 (.630\17ىػ، ) 1434، 1كإحياء الداث اإلسبلمي، دار الفكر، ط:
 (.69\7، )المطلبَّنهاية(. اصتويين، 472\3، )المهذب(. الشريازم، 30\7، )الحاويَّالكبير( اظتاكردم، 7)
، دار المبػدعَّفػيَّشػرحَّالمقنػع، إبراىيم ب  ػتمد ب  عبػد ات ،اب  مفلء(. 163\4، )شرحَّالزركشيالزركشي، (. 157\5، )المغني( اب  قدامة، 8)

 (.364\8) ىػ، 1418 ،1الكت  العلمية، بريكت، ط: 
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م الصػػدؽ، فكػػاف تػػو، كحتػػر  أقػػرب إىل االحتيػػاط لنفسػػو، كإبػػراء ذم   ىػػوُب حالػػة اظتػػرض اإلنسػػاف ذلػػكإل ألف  ك 

 .(2)قضاء الدي  م  اضتوائج األصلية ، كأيضان ألف  (1)ىل بالقبوؿكٍ أى 

ة ذىبػػوا إىل القػػوؿ بعػػدـ صػػحة إقػػراره، فػػبل يثبػػت الػػد ي  ُب ذم ػػ ،(3): اضتنابلػػة ُب قػػوؿانيالمػػذىبَّالث ػػ

قً 
ي
 لوارث.لاإلقرار بإقرار ُب مرض اظتوت، أمبو َّإل ألن وراظتريا اظت

بلن لػػو منزلػػة يث تنػػز ليػػراره ُب مػػا دكف الثػي يصػػء إقػػذىبػػوا إىل أن ػػو  ،(4): اضتنابلػػة ُب قػػوؿالمػػذىبَّالث الػػث

 ة. الوصي  

 لوارث، اختلف الفقهاء فيو على مذىبني:ل: إقرار مريا اظتوت بدي  انيالقسمَّالث َّ

ذىبػػوا إىل ، (8)كاضتنابلػػة، (7)ةافعي  قػػوؿ عنػػد الش ػػ، ك (6)ةقػػوؿ عنػػد اظتالكي ػػك  ،(5)ةاضتنفي ػػ: وؿالمػػذىبَّاأل

، ةإذا صػدقو الورثػة عنػد اضتنفي ػ ، إال  ، فبل يثبت الد ي  الذم أقر بو علػى نفسػوالقوؿ بعدـ صحة إقراره لوارث

مػ  لً  ال كتػوز إال   ،ةاإلقػرار ػتمػوؿ علػى الوصػي  ف  إة فيقولػوف اظتالكي ػ، أم ػا (9)على إجازهتم ان يكوف موقوفعندىا 

 .(10)قيم بينةي همة عنو، مثل: أفٍ دفع الت  ظهر لو ما يى   يى هم فيو، أك ظتً ت  ال يػي 

 : أدلتهم

                                                           

 (.157\5، )المغني( اب  قدامة، 1)
 (.390\8، )شرحَّالهدايةَّالعناية( البابرٌب، 2)
 (. 364\8، )المبدع(. اب  مفلء، 163\4، )شرحَّالزركشيالزركشي، (. 157\5، )المغني( اب  قدامة، 3)
 اظتصادر السابقة. (4)
 (. 514، ص: )كنزَّالدقائقالنسفي، (. حاف  الدي  226\7)بدائعَّالصنائع،َّ ،( الكاساٍل5)
 (.630\17) ،جامعَّلمسائلَّالمدونةال، اب  يونس .(886\2، )فيَّفقوَّأىلَّالمدينةَّالكافي( اب  عبد الرب، 6)
 (.69\7، )نهايةَّالمطلب(. اصتويين، 472\3، )المهذب(. الشريازم، 30\7، )الحاويَّالكبير( اظتاكردم، 7)
 (.364\8، )المبدع(. اب  مفلء، 163\4، )شرحَّالزركشيالزركشي، (. 157\5، )المغنياب  قدامة،  (8)
 (، ص:1597اظتػادة ) ،مجلػةَّاألحكػاـَّالعدليػةصتنػة، (. 514، ص: )كنزَّالدقائقالنسفي، (. حاف  الدي  226\7)ع،َّبدائعَّالصنائ ،( الكاساٍل9)
(314.) 
 (.886\2، )فيَّفقوَّأىلَّالمدينةَّالكافي( اب  عبد الرب، 10)
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ال إقػرار لػو ، لكػ  قيػل: إف  قولػو: ك (1) "ينةَّلوارثَّولَّإقػرارَّلػوَّبالػد َّلَّوصي َّ": قوؿ الرسوؿ  .1

 .  (2)ي : ىذه زيادة غري مشهورةبالد  

قوؿ اب  عمر: "إذا أقر الرجل ُب مرضو بدي  لرجل غري كارث فإن و جائز كإٍف أحػاط ذلػك مبالػو،  .2

 .(4)فيكوف إرتاعان  عرؼ ألثر اب  عمر ؼتالفه  م يي ، ك (3)باطل إال أٍف يصدقو الورثة" كإٍف أقر لوارث فهو

قػد عيلػم لػو ؼتػالف فػبل يكػوف بػذلك علػم لػو ؼتػالف، ك اإلرتػاع أٍف ال يي ناقش بأف  األصػل بنتك  أٍف يي ك  

 إرتاعان.

ضػػى سػػائر للػػوارث بقػػوؿ اظتػػريا مػػ  غػػري رضػػى الورثػػة، فلػػم يصػػء مػػ  غػػري ر  ألن ػػو إثبػػات مػػاؿو ك  .3

 .(5)ةكالوصي    ،الورثة

 .(6)ربع على الوارثنع م  الت  كعتذا نتي  إلق مبالو ُب مرضوحق الورثة تعل   كألف   .4

 ،-أم  ػبهم -بػعبعا الورثة على بعا مبيل الط   لفض  و أن   الحتماؿهم ُب ىذا اإلقرار ت  ألن و مي ك  .5

فػػأراد تنفيػػذ غرضػػو  ،ة بػػوكالوصػػي   ،ربعلت ػػكىػػو ال نتلػػك ذلػػك بطريػػق ا ،علػػى اإلحسػػاف لحػػاأك بقضػػاء حػػق ل

 .(7)ُب إقراره فريد يكوف للوارث عليو دي  فكاف متهمان  بصورة اإلقرار م  غري أفٍ 

ذىبوا إىل القػوؿ بصػحة  ،(3)قوؿ عند اضتنابلة، ك (2) ةافعي  ، كالش  (1)ةاظتالكي  قوؿ عند : المذىبَّالثاني

 .إقرار مريا اظتوت بدي  إىل كارث

                                                           

صػػحيحَّالجػػامعَّالصػػغيرَّ، أللبػػاٍلا، األلبػػاٍل، مػػ  دكف الزيػػادة اظتػػذكورة صػػححو(، قػػاؿ عنو:حسػػ  صػػحيء، ك 435\4، )سػػننَّالترمػػذي( الدمػػذم، 1)
 (.1256\2، )وزيادتو

 (.390، )شرحَّالهدايةَّالعناية( البابرٌب، 2)
، األصػػلعػػ  ػتمػػد بػػ  اضتسػػ  عػػ  يعقػػوب عػػ  ػتمػػد بػػ  عبيػػد ات العىٍرزىمػػي عػػ  نػػافع عػػ  ابػػ  عمػػر، الشػػيباٍل، ( كجػػدت عتػػذا األثػػر طػػريقني: األكؿ: 3)
، مػػ  طريػػق عبػػد الػػرزاؽَّ(. ك الثػػاٍل:226\8) ، المحلػػى، عػػ  بعػػا أصػػحابنا، عػػ  الليػػث بػػ  سػػعد، عػػ  نػػافع مػػوىل ابػػ  عمػػر، عػػ  ابػػ  عمػػر، ابػػ  حػػـز
(8\254.) 
 (.224\7، )بدائعَّالصنائع( الكاساٍل، 4)
 (.472\3، )المهذب( الشريازم، 5)
 (.390، )شرحَّالهدايةَّالعناية( البابرٌب، 6)
 (.224\7، )بدائعَّالصنائع( الكاساٍل، 7)
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 :دليلهم

ألن ػػػو ال اعتبػػػار ضتالػػػة اظتػػػرض  إلصػػػحة إقػػػرار اظتػػػريا للػػػوارث كصػػػحة إقػػػرار الصػػػحيء لؤلجنػػػل: أف  أولًَّ

اظتػػػريا أبعػػػد عػػػ  التهمػػػة مػػػ   ف  النتفػػػاء الت همػػػةإل ألبصػػػحتو كمرضػػػو سػػػواء  ألجنػػػل أك كارث عنػػػدىم فػػػإقراره

 .(4)اعةة الط  لً كمتي  ،تن  اإلنساف فيها اظتعاصيا حاؿ كتى ألهن   إلالصحيء

إقػػػراره بػػػدي  للػػػوارث، فػػػإقراره  : أف  الػػػذم يصػػػء  إقػػػراره بشػػػخة الػػػوارث مػػػ  بػػػاب أكىل أٍف يصػػػء  ثانيػػػاًَّ

، أم ػػا إقػػراره للػػوارث ييثبػػت مػػاالن أك حقػػان فقػػط، فػػاإلقرار لػػوارث أحػػق بػػاصتواز كمػػاالن  بػػالوارث ييثبػػت نسػػبان ككاليػػةن 

 نفسػها مبػا يتضػمنها مػ  حقػوؽ اب أكىل ميًقػر  بالزكجيػةم  إقراره لوارث، كالذم أقػر  مبهػر الزكجي ػة فهػو مػ  بػ
(5). 

ظتا ُب القوؿ بعدـ صحة إقراره للوارث م  مشػقة، فإن ػو قػد يكػوف بػني الن ػاس كأقػارهبم معػامبلت : ثالثاًَّ

كمداينات، فإٍف قلنا بعدـ الص حة المتد  عليهم ذلػك ككانػت نتي،تػو انقطػاع معاملػة األقػارب كالت حػرز الزائػد 

عرقل، كاإلمهاد ُب كل كقت
ي
 .(6)اظت

همػػة مػػ  اظتػػريا أبعػػد عػػ  الت   ألف   إليكػػوف ضتفػػ  اضتقػػوؽ، كال هتمػػة فيػػو اإلقػػرار عػػادةن  بػػأف   أقػػوؿ تعقيبػػان 

و الػػيت ارتكبهػػا كاضتقػػوؽ الػػيت ضػػيعها، ئػػو ُب حػػاؿ كتتنػػ  فيهػػا اظتعاصػػي، كيسػػعى لتػػدارؾ أخطاالصػػحيءإل ألن ػػ

                                                           

كقػػوؿ اظتالكي ػة ىػػذا مقي ػده بانتفػػاء  (.630\17، )جػامعَّلمسػػائلَّالمدونػةالابػ  يػػونس،  (.886\2، )فػػيَّفقػػوَّأىػلَّالمدينػػةَّالكػافيالػػرب، ( ابػ  عبػد 1)
 (.618\2، )اإلشراؼالت همة عنو فإذا  م تنتف ال يصء إقراره. ينظر: القاضي عبد الوىاب، 

 (.69\7، )نهايةَّالمطلب(. اصتويين، 472\3، )ذبالمه(. الشريازم، 30\7، )الحاويَّالكبير( اظتاكردم، 2)
 (.364\8، )المبدع(. اب  مفلء، 163\4، )شرحَّالزركشيالزركشي،  (.157\5، )المغني( اب  قدامة، 3)
 (.31-30\7، )الحاويَّالكبيراظتاكردم، ينظر:  (4)
 ينظر: اظتصدر السابق (5)
 (.618\2، )اإلشراؼالقاضي عبد الوىاب، ينظر:  (6)
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حة فريػق بػني ديػ  الص ػكالت   ،فريػق بػني الػوارث كاألجنػلالت   مػ  كافقهػمك  (1)ةب  الػذم جعػل فقهػاء اضتنفيػفالس  

ة اظتػػريا  يػػث يكػػوف مػػ  احمل،ػػور علػػيهم بسػػب  كاظتػػرض اعتبػػارىم اظتػػرض مػػ  العػػوارض الػػيت تػػؤثر ُب أىلي ػػ

ل علػػي غػػريه تعػػد  و بػذلك يى ألن ػػ إلفػػبل يكػػوف إقػراره صػػحيحان ا تػػرؾ ق حػق الغرمػػاء كالورثػػة مبػكبػػذلك يتعل ػػ ،اظتػرض

 ،ة كاملػةاظتػريا يتمتػع بأىلي ػ عتػرب أف  للح،ر عليو كيى  لل،مهور الذم ال يعترب اظترض سببان  هبذا اإلقرار، خبلفان 

كيتضػء ذلػك  ،هم ُب تقويػة مػا ذىبػوا إليػوفعال تسػ مػ  كافقهػمة ك أدلػة اضتنفي ػ كالذم يدعم توجػو اصتمهػور أف  

اظتػريا ػت،ػور عليػو كتصػرفو موقػوؼ علػى إجػازة  جهػة أخػرل فػإف   الهتم، كم الردكد اصتمهور على استدُب 

إىل  ة كمػ  معهػم نظػركا أيضػان اضتنفي ػ كرثتو بعد موتو كىذا إضرار باظتريا ك قوؽ م  عتم حقػوؽ عليػو، كلكػ   

ذم لػػة الػػوازع الػػديين الػػمم كقً لفسػػاد الػػذ   كأقتيتهػػا نظػػران  ،مصػػلحة الورثػػة مػػ  بعػػده ككانػػت نظػػرهتم عتػػا كجاىتهػػا

، كلكػػ  مػػع الت ثبػػت أف  اظتػػرض أث ػػر يػػد إقػػرارات مػػريا اظتػػوتيسػػ  تقطػػع عػػ  إذتػػو، فكػػاف مػػ  اضتى يػػردع كػػل ؼتي 

كػػ  تقػػديره باألطبػػاء اظتختصػػني أك  علػػى تصػػرفاتو بػػأٍف أذىػػ  بعضػػان مػػ  رمػػده كاتزانػػو العقلػػي كىػػذا الػػذم نتي

    استمرار اظترض مدة معينة.و بقعوده ع  مزاكلة أعمالو ك بأمخاص عدكؿ يوثق بتقديرىم، ال ربط

تصػػػرفات مػػػريا األحكػػػاـ العدلي ػػة  لػػػةغت فنظ مػػتىػػػو مػػػا ذىػػ  إليػػػو اضتنفي ػػػة عليػػػو القػػانوف  أم ػػا الػػػذم

فصػل خػاص بػو ظتػا لتصػرفاتو كإقرارتػو أقتي ػة باظتوت عمومان، كإقرارتو خصوصان ُب عدد م  اظتواد، حيث أفردتػو 

ليػػة ظترحلػػة ال يرجػػو فيهػػا  ُب حفػػ  اضتقػػوؽ مػػ  جهػػة، كضػػياعها مػػ  جهػػة أخػػرل، فإم ػػا أٍف يكػػوف اظتػػريا خى

يػػد نفعػو مػ  بعػػده، فيكػوف بػػذلك  ان سػول إبػراء ذم تػػو مػ  اضتقػوؽ اظتتعل قػػة هبػا، كإم ػا أٍف يكػػوف ػتابيػ للػبعا فريي

ذكر بًػ (2)( 1603( إىل اظتػادة )1595متهمان ُب إقراره على كجو اطتصوص، كجاءت ىذه اظتػواد مػ  اظتػادة )

العتبػػار تصػػرفو كالصػػحيء أك  باإلضػػافة إىل  ذًكػػر ضػػابطو  فػػت مػػرض اظتػػوت، كذكػػرت مػػركطو،فعر   ،أحكامػػو

مػ   م يكػ  لػو كارث ، أك  تناكلػت أحكػاـ إقػرار اظتػريا لغػريه، سػواءن إقػراري إبقاء تصػرفو ُب حكػم اظتػريا، ٍب 

                                                           

 .(31\18، )المبسوطسي، خى رٍ نظر: الس  ي (1)
 (.317-314ص: ) ،ةمجلةَّاألحكاـَّالعدلي َّصتنة،  (2)
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ك إقػػػراره لػػػوارث، أك إقػػػراره ، أك  م يكػػػ  عتػػػا كارث سػػػول زكجهػػػا، أمػػػ   م يكػػػ  لػػػو كارث سػػػول زكجتػػػو إقػػػراري 

، ٍب بينت درجػة ديػوف كالص ػحة كديػوف اظتػرض مػ  حيػث الت قػدَل كالت ػأخري، ٍب نت م  ىو الوارثكبي  ألجنل، 

 باستيفاء دينو الذم ُب ذم ة األجنل حاؿ الص حة، كُب حاؿ اظترض. إقرارهأمارت إىل حكم 

 .أخرلات : أقساـ الد ي  باعتبار خامسالَّالفرع

قػػػة مبوضػػػوع هػػػا غػػػري متعل  لكن  سػػػيمات باعتبػػػارات أخػػػرل للػػػد يوف ك ىػػػذا القسػػػم األخػػػري لتتػػػول علػػػى تق

راسػػػة بشػػػكل كثيػػػق  يػػػث ال يدتػػػ  عليهػػػا تقػػػدَل، أك تػػػأخري، أك مسػػػائل أخػػػرل ختػػػة ديػػػوف اظتػػػوت، أك الد  

 كػل قسػم علػى تعريػف ع األقساـ، فسأقتصػر ُبيكاإلظتاـ بم ،كة، كلك  أردت أٍف أذكرىا م  باب اصتمعالد  

 أنواعو فقط كما يأٌب: 

 :، أكظىنيوفوجي رٍ غري مى ، ك وجي رٍ : مى فاء، يقسم إىلستيباعتبار القدرة على اال: القسمَّاألوؿ

 األوؿ
ى
 ئ  خبلصو، أك ىو اظتقدكر عليو، ك ىو الد ي  الذم يرجو الدا و:جي رٍ : الد ي  اظت

ي
تيسػر أخػذه مػ  اظت

 الد ي  نقدان أك عوضان ثابتان ُب ران بو، باذالن لو، ككاف حس  اظتعاملة، سواء كاف قً اظتدي ، لكوف اظتدي  مليوان، كم

 م  الذ  
ى
 .(1)و األداءجي رٍ ة، كنتك  تسميتو الد ي  اظتضموف، كالد ي  اظت

 انيالث ػػػ
ى
ػػػرٍ : الػػػد ي  غػػػري اظت ىػػػو مػػػا كػػػاف علػػػى اظتعسػػػر، أك علػػػى اصتاحػػػد للػػػد ي ، أكعلػػػى  وف:و، أك الظىنيػػػجي

 .(2)باألداء، كيطلق عليو الد ي  الضعيف، كالد ي  غري مرجو األداء، كيقرب منو الد ي  اظتعدـك ؽتاطل

، ك عدموقوط ك س  باعتبار ال :القسمَّالثاني :، يقسم إىل: صحيء الـز  غري صحيء غري الـز

                                                           

دراسػػة فقهيػػة  أمينَّعلػػىَّالػدُّيوفالت ػػ(. القػػرة داغػي، علػػي ػتػي الػػدي ، 8، ص: )أمينَّعلػػىَّالػػدُّيوفَّفػيَّالفقػػوَّاإلسػػوميالت ػػ، مصػطفى حيلػي، ػتمػػدالز   (1)
 (.5ص: ) ،اقتصادية

 (.5، ص: )علىَّالدُّيوفَّالتأمين(. القرة داغي، 8، ص: )علىَّالدُّيوفَّأمينالت َّحيلي، الز   (2)
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 ،القػػرضىػػو الػػد ي  الثابػػت  يػػث ال يسػػقط إال بػػاألداء، أك اإلبػػراء، كػػدي  َّ: الػػد ي  الصػػحيء:األوؿ

 .(1)كدي  اظتهر، كدي  االستهبلؾ، كأمثاعتا

ديػ  ات  :كىػو مػا يسػقط بغػري األداء، كاإلبػراء بسػب  آخػر مطلقػان مثػل : الػد ي  غػري الصػحيء:انيالث َّ

 .(2)عند م  يسقطو م  الفقهاء

 مشدؾ:ار االمداؾ، يقسم إىل: مستقل، ك باعتب :القسمَّالثالث

 األوؿ
ي
 .(3)ة اظتدي  لدائ  كاحدج  ُب ذم  ما ك  ستقل:: الد ي  اظت

 انيالث َّ
ي
 .(4)ة اظتدي  الثنني، أك أكثر بسب  كاحدما كج  ُب ذم   شدؾ:: الد ي  اظت

 ضعيف:باعتبار القوة، يقسم إىل: قوم، كمتوسط، ك  :القسمَّالرابع

 .(5)ماؿ الت،ارةىو بدؿ القرض، ك َّ: الد ي  القوم:األوؿ

 .(6)كىدكر الس  ياب، ك ليس للت،ارة، مثل: ذت  الث  دؿ ما ىو ب : الد ي  اظتتوسط:الثاني

 .(7)بدؿ اطتلعة، ك الوصي  ؿ، مثل: اظتهر، ك ىو بدؿ ما ليس مبا : الد ي  الضعيف:الثالث َّ

، كػػاة فقػػطكتػػ  ذكػػر أف  ىػػذا التقسػػيم األخػػري ىػػو عنػػد أيب حنيفػػة دكف أصػػحابو، كيظهػػر أثػػره ُب الز  ك 

 :(8)اة ُبفت،  الزك  

                                                           

 (.121، ص: )مرشدَّالحيراف(. قدرم، 814\1، ص: )كشاؼَّاصطوحاتَّالفنوف( التهانوم، 1)
 ( اظتصادر السابقة.2)
 (.70، ص: )بيعَّالد ين(. البلحم، 210(، ص: )1091، اظتادة رقم: )مجلةَّالحكاـ( صتنة، 3)
 ( اظتصادر السابقة.4)
 (.223\2، )البحرَّالرائق(، اب  ؾتيم، 195\2، )المبسوطسي، خى رٍ ينظر: الس   (5)
 (.223\2، )البحرَّالرائق(. اب  ؾتيم، 195\2، )المبسوطسي، خى رٍ ( ينظر: الس  6)
 ( اظتصادر السابقة.7)
 (.42، ص: )المداينات(. عيسوم، 223\2)، البحرَّالرائق(. اب  ؾتيم، 195\2، )المبسوطسي، خى رٍ ( ينظر: الس  8)
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كتراخػػػى األداء إىل أٍف يقػػػبا أربعػػػني درقتػػػان، فيػػػدفع عنهػػػا درقتػػػان  ،الػػػد ي  القػػػوم إذا حػػػاؿ اضتػػػوؿ: أولًَّ

 كاحدان، كما يقبضو بعد ذلك فبحسابو.

ائ ، ما  م يقبا نصابان، كيعترب ظتا مضى م  اضتوؿ.: ثانياًَّ  ُب الد ي  اظتتوسط ال نج  الزكاة على الد 

 اة ما  م يقبا نصابان، كلتوؿ اضتوؿ عليو بعد القبا.  الزك  ُب الد ي  الضعيف ال نج: ثالثاًَّ

 ، كمرتبتو.ُب القانوف: أقساـ الد ي  ادسس َّالفرعَّال

الػػػذم زيػػػل إمػػػكاؿ أقسػػاـ الػػػد ي  قانونػػػان، أم ػػػا بػػػني كيي ال يوجػػد ُب التشػػػريعات اظتطب قػػػة ُب فلسػػػطني مػػا يي 

ٍب ذكػر أقسػاـ الػد ي  الػيت نتكػ  فهمهػا ، ُب االلتزامػات العامػة قسػيمات القانونيػةالت  ىػو  بدايػة نتيك  توضيحو

 :(1)، كالتايلفااللتزاـ ييقسم إىل التزاـ طبيعي، كالتزاـ مدٍلم  بعا القوانني اطتاصة كاإلجراءات اظتطب قة، 

ػ :االلتزاـ الطبيعي: أولًَّ نفػاؽ مػخة باإل كػالتزاـ  الوفػاء بػو،رب اظتػدي  علػى ىو التزاـ قػائمه بالذ م ػة ال كتي

، كمػ  التطبيقػات ُب الفقػو اإلسػبلمي على ذكم القرىب ؽت  ال تلزمو نفقتهم قانونان فهػذا ييسػمى التزامػان طبيعيػان 

علػػى ىػػذا االلتػػزاـ ىػػو الت قػػادـ، ف،ػػاء ُب غتلػػة األحكػػاـ أف  اضتػػق ال يسػػقط بالت قػػادـ كإٍف تقػػادـ أحقابػػان كثػػرية، 

ػػػا ال تيسػػػمع الػػػدعول بػػػو كعػػػدـ شتػػػاع الػػػ  ان د عول ال يعػػػين سػػػقوط اضتػػػق مػػػ  ذمػػػة الش ػػػخة بػػػل يبقػػػى التزامػػػكإفت 

، فهػو التػػزاـ -أم الوجػػوب-، فهػػو لتمػل عنصػر كاحػػد مػ  عناصػر االلتػػزاـ كىػو اظتديونيػة(2)ُب القػانوف ان طبيعيػ

   ناقة ال حتميو دعول.

                                                           

ىيػثم  ،اظتصػاركة(. 12، ػتاضرات، ص: )محاضراتَّأحكاـَّاللتزاـ ،زيد دينا أبو، زيد أبو(. 40، ص: )أحكاـَّالد ينَّوتوثيقاتوينظر: عبد الرزاؽ،  (1)
 (.6-5، ػتاضرات، جامعة اظتلك ب  عبد العزيز، ص: )أحكاـَّاللتزاـاظتصاركة، حامد 

 (.318\4، )دررَّالحكاـعلي حيدر، (. ك 337(، ص: )1674ر: صتنة، غتلة األحكاـ العدلي ة، اظتادة: )ينظ (2)
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ػ :االلتزاـ اظتدٍل: ثانياًَّ  االلتػزاـ  لتػزاـ يتػوفر عنصػرا، كُب ىػذا اال اظتػدي  علػى تنفيػذه قانونػان ربى ىو التػزاـ كتي

كىػػذا القسػػم ىػػو الػػذم ييقصػػد عنػػد إطػػبلؽ كلمػػة االلتػػزاـ قانونػػان فهػػو ، -أم اصتػػزاء-كاظتسػػؤكلية، كقتػا اظتديونيػػة

 :  (1)كىذا القسم على نوعني كالت ايلكفلو القانوف بدعول يقيمها صاح  اضتق، االلتزاـ الذم يى 

 .على الد يوف األخرل ُب االستيفاء أكلوي ة يت منحها القانوفاليوف د  الىي  : الد يوف اظتمتازة:األوؿ

 على الد يوف األخرل.عطها القانوف أسبقية ُب االستيفاء  م يي اليت يوف د  ال: الد يوف العادية: ىي الث اني

اتفػػاؽ  ة مػػ  الفقػػو اإلسػبلمي فىقػػد مت سػػابقان ُب أكؿ أقسػاـ الػػد ي سػتمد  كال متفػى أف  فكػػرة االمتيػػاز مي 

، مػذاى  الفقهػاء علػى تقػػدَل الػد يوف العينيػة علػى الػػد يوف اظترسػلة كمػا للػد يوف العينيػػة مػ  أحقي ػة ُب االقتضػػاء

 ا.كأسباب تقدنته

ػػػدد  - كػػم الوضػػػع السياسػػػي اضتػػػايل- كاضػػػحة فلسػػػطيني ة كعلػػى الػػػرغم مػػػ  عػػػدـ كجػػود تشػػػريعات حتي

قيقػػػة لتشػػػريع الػػػد   إال  أن ػػػو كيجػػػًدت مػػػواد مػػػ  قػػػانوف التنفيػػػذ  ،يوف اظتمتػػػازة كالعاديػػػةاألحكػػػاـ العامػػػة كاأليطيػػػر الد 

 مػواد تفػوردكالعاديػة،  ظتمتػازةاالػد يوف درجػات اسػتيفاء  منظ  ثبػت كتيػـ، تي 2005( لسنة 23الفلسطيين رقم )

( 148ذا ُب اظتػادة ) أنواع الد يوف اظتمتازة كمرتبتهػا ُب االسػتيفاء كتقػدنتها علػى الػد يوف العاديػة كىػبني  تي  أخرل

عدا عػ  كجػود مػواد اخػرل ذكػرت قػوانيني أخػرل للػد يوف اظتمتػازة كالعادي ػة ُب مرتبتهػا ، (2)( 154اظتادة ) إىل

 .(1)كُب استحقاقها

                                                           

 سابقان. تنبيو: كت  عدـ إغفاؿ تقسيم الد يوف إىل ديوف صحة كمرض ُب القانوف، فلم أذكرىا ُب ىذا القسم لتوضيحي إي اىا ُب القسم اظتخصة عتا (1)
يوف الػذي  عتػم سػتوُب أصػحاب الػد  يى  .2ق االمتياز عامان إذا كاف مامبلن أمواؿ اظتدي  كلهػا، كخاصػا إذا تعلػق بقسػم منهػا. يكوف ح.1(: "148اظتادة ) (2)

يوف ستوُب أصحاب الػد  يى  .3ة. يوف اطتاص  ائنني مبا ال يتعارض مع أصحاب الد  حق االمتياز العاـ ديوهنم م  أمواؿ اظتدي  رتيعها ترجيحان على غريىم م  الد  
 الذي  عتم حق االمتياز اطتاص ديوهنم م  أمواؿ اظتدي  الذم تعلق هبا حق االمتياز كليس عتم حق امتياز على غريىا م  أمواؿ اظتدي .

نجبيها اضتكومػة مهمػا كػاف  الضرائ  كالرسـو اليت.نفقة الزكجة كاألكالد كالوالدي  احملكـو هبا. ب .يوف اظتمتازة امتيازان عامان ىي: أالد   .1" :(149ادة )اظت    
( أعػبله مػ  أمػواؿ اظتػدي  اظتنقولػة كغػري اظتنقولػة 1تسػتوُب رتيػع الػديوف اظتػذكورة ُب البنػد ) .2مبامػرة أك بالواسػطة.  ىبنوعها سواء أكانت م  األمواؿ اليت نجي 

أمػا الػديوف األخػرل الػيت تطلػ  للحكومػة مػ  األمػخاص فػبل  مقدمان بعضها على بعا حس  درجاهتا اظتعينة ُب القوانني كاألكامػر الصػادرة ُب ىػذا الشػأف،
 ."تكوف ؽتتازة
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 القرض م  صور الد ي .:َّث الثالمطلبَّال

ػاك  ىػي القػركض كنمػوذجإلك  مهمة للد يوف، ةسيتم توضيء صور  ىذا اظتطل  ُب الصػور كثػر أ ذلػك ألهن 

 اٍلالث ػػػ، ك للقػػرض الصػػورة القدنتػػة الفػػرع األكؿ، فػػرعنيإىل و مػػ  خػػبلؿ تقسػػػيم ذلػػك، ك حػػديثان تػػداكالن قػػدنتان، ك 

 قسػػم الصػػور 
ي
 ة اظت

ي
ػػ رتبطػػة باظتصػػارؼسػػتحدثة اظت ، ا أحػػدث اظتعػػامبلت الػػيت تػػتم ُب كقتنػػا اضتاضػػرعلػػى اعتبػػار أهن 

ي للتمثيل،ىذا اظتطل  عبارة ع  مطل  ك  خوفان م  اإلطالػة، كاطتػركج  بحثهايسع اجملاؿ ل ال كثرية   فصور الد 

 ع  موضوع الدراسة.

 .(2)القرض قدنتان : الفرعَّاألوؿ

، مػػ  (4)قضػػاهعطيػػو مػػ  اظتػػاؿ لتي ، كىػػو مػػا تي (3)عطٍػػأصػػل القػػرض ُب اللغػػة القى  :لغػػةن  تعريػػف القػػرض: أولًَّ

سػم مػ  أقرضػتو اظتػاؿ إقراضػان، كاسػتقرض: كاصتمع قركض، كىو ا ،(6)أم ما ال أجل فيو ،(5)غري تعيني الوقت

 .(7)طل  القرض، كاقدض: أخذه

                                                           

الرسػػـو كالضػػرائ  اظتفركضػػة للدكلػػة علػػى األمػػواؿ اظتنقولػػة كغػػري اظتنقولػػة احمل،ػػوزة نفسػػها كتشػػمل  .1يوف اظتمتػػازة امتيػػازان خاصػػان ىػػي: الػػد  " :(150ادة )اظتػػ    
بػدؿ إكتػار  .2ألراضي كغريىا م  الضرائ ، كىي تستوَب م  أذتػاف تلػك األمػواؿ بصػورة ؽتتػازة امتيػازان خاصػان. رائ  كاظتكوس كضريبة األمبلؾ كاالرسـو كالض  

بػػدؿ إكتػػار األراضػػي اظتنت،ػػة كاظتزرعػػة  .3العقػػار اظتوثػػق بعقػػد إكتػػار يسػػتوَب علػػى كجػػو االمتيػػاز مػػ  أذتػػاف األمػػواؿ القابلػػة للح،ػػز كاظتوضػػوعة ُب ذلػػك العقػػار. 
( أعػبله، كيػتم حتصػيلو مػػ  2اف اظتوثػق بسػند يسػػتوَب مػ  ػتاصػيل تلػك األراضػػي مرجحػان علػى غػريه مػ  الػػديوف باسػتثناء مػا ًب ذكػره ُب البنػػد )كاضتقػل كالبسػت

 ."األجرة اظتستحقة لصاح  الفندؽ تستوَب م  أذتاف أمواؿ اظتدي  اظتوضوعة ُب ذلك الفندؽ قبل أف يوَب غريىا م  الديوف .4ػتاصيل تلك األراضي. 
ي  متضع ُب تقريره كتنظيمو ظتا تنة عليو القوانني كاألنظمة اطتاصػة بػذلك حق االمتياز النامع ع  كضع األمواؿ غري اظتنقولة تأمينان للد  " :(151ادة )اظت    
 . "اضتق
( لسػػػنة 23قػػػانوف التنفيػػػذ رقػػػم ) ."أصػػػحاب حػػػق االمتيػػػاز اطتػػػاص يتقػػػدموف ُب اسػػػتيفاء ديػػػوهنم علػػػى أصػػػحاب حػػػق االمتيػػػاز العػػػاـ" :(152ادة )اظتػػػ     

 .ـ2005
 (. اظتصدر السابق.143(، ك)142(، ك)104(، ك)40ُب اظتادة ) (1)
 ا ذكرهتا ظتقابلة الصور اظتعاصرة للقرض.إفت  ف  القرض  م يعد هبذه الصورة، ك ( تنبيو: ليس اظتقصود بكلمة "قدنتان" أ2)
 (.266\8ـ، )2001 ،1 : ػتمد عوض مرع ، دار إحياء الداث العريب، بريكت، ط:، حتقيقتهذيبَّاللغةاألزىرم، ػتمد ب  أزتد، ( 3)
 (.1102\3، )الصحاح( الفارايب، 4)
ىػػػػ، ص: 1412 ،1 حتقيػػػق: بيػػػت ات بيػػػات، مؤسسػػػة النشػػػر اإلسػػػبلمي، ط:، معجػػػمَّالفػػػروؽَّاللغويػػػة اضتسػػػ  بػػػ  عبػػػد ات بػػػ  سػػػهل، ( العسػػػكرم،5)
(426.) 
 (.180\2، اظتكتبة العتيقة كدار الداث، )مشارؽَّاألنوارَّعلىَّصحاحَّاآلثارموسى ب  عياض، عياض ب  ( القاضي عياض، 6)
 (.497\2، )المصباحَّالمنير( الفيومي، 7)
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. كلفقهػػػاء (2)ه إليػػكيػػرد   علػػى أفٍ  عطيػػػو غػػريؾ مػػ  مػػاؿو مػػا تي ىػػو  اصػػطبلحان: (1)تعريػػف القػػرض: ثانيػػاًَّ

ػػػ عريفػػػات للقػػػرض كػػػله اظتػػػذاى  عػػػدد مػػػ  الت    هم ُببعػػػان الخػػػتبلفتى  ىػػػذا العقػػػدة هبػػػا حسػػػ  القيػػػود الػػػيت متى

  كالتايل:   كمنهم م  امدط االنتفاع، ،فمنهم م  امدط اظتثليةو، أحكام

 .(3)ما تعطيو م  مثلي لتتقاضاهىو : للقرض ةتعريفَّالحنفي َّ

رد لػو مثلػو، أك نتفػع بػو آخػذه ٍب يىػربة ت تعػاىل ليى ع اظتاؿ على كجو القي فٍ ىو دى  :للقرض ةتعريفَّالمالكي َّ

 .  (4)عينو

 .(5)دتليك الشيء على أٍف يرد بدلوىو  :للقرض ةافعي َّتعريفَّالش َّ

 .(6)نتفع بو، كيرد بدلوىو دفع ماؿ إرفاقان ظت  يى  :للقرض تعريفَّالحنابلة

 نة، كاإلرتاع:ة القرض ُب الكتاب، كالس  ة القرض: ثبتت مشركعي  مشركعي  أدلة : ثالثاًَّ

 كتاب ات تعاىل: : األوؿ

ثًػريىةن م   ذىا ال ًذم يػيٍقًرضي الل  : قاؿ ات تعاىل .1 كىالل ػوي يػىٍقػًباي  ۙ  وى قػىٍرضنا حىسىننا فػىييضىاًعفىوي لىوي أىٍضعىافنا كى

 . (7)كىيػىٍبسيطي كىإًلىٍيًو تػيٍرجىعيوفى 

ػػننا ييضىػػاعىفي عتىيػػٍم كىعتىيػػٍم أىٍجػػره  : قػػاؿ ات تعػػاىل .2 قىاًت كىأىقٍػرىضيػػوا الل ػػوى قػىٍرضنػػا حىسى ًقنيى كىاٍلميص ػػد  ًإف  اٍلميص ػػد 

 . (1)كىرَله 

                                                           

قرض يىقطع للميقدض قطعة م  مالو. زكريا االنصارم (1)
ي
 (.140\2، )أسنىَّالمطالب، كشتي بذلكإل ألف  اظت

 (.300ص: ) ىػ، 1408، 2، دار الفكر، دمشق، ط: قهيَّلغةَّواصطوحاًَّالقاموسَّالف، جي سعدم أبو ، جي أبو  (2)
 (.161\5، )ردَّالمحتار( اب  عابدي ، 3)
(4 )، ، حتقيػػق: يوسػػف الشػػيد ػتمػػد البقػػاعي، دار الفكػػر، بػػريكت، حاشػػيةَّالعػػدويَّعلػػىَّشػػرحَّكفايػػةَّالطالػػبَّالربػػانيَّالعػػدكم، علػػي بػػ  أزتػػد بػػ  مكػػـر
 اية اظتطبوع مع حامية العدكم.(، تنبيو: النة ُب منت الكف164\2)
 (.140\2، )أسنىَّالمطالب، زكريا االنصارم( 5)
 (.312\3، )كشاؼَّالقناعََّّ( البهوٌب،6)
 (.245)اآلية: ( سورة البقرة، 7)
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 . (2)تػيٍقرًضيوا الل وى قػىٍرضنا حىسىننا ييضىاًعٍفوي لىكيٍم كىيػىٍغًفٍر لىكيمٍ  ًإفٍ : قاؿ ات تعاىل .3

ػننا : قاؿ ات تعاىل .4 ػاةى كىأىٍقرًضيػوا الل ػوى قػىٍرضنػا حىسى ةى كىآتيػوا الز كى كىمىػا تػيقىػد ميوا أًلىنفيًسػكيم  ۙ  كىأىًقيميوا الص ػبلى

دي  يػٍرنا كىأىٍعظىمى أىٍجرنام ٍ  خىرٍيو نجًى  . (3)كهي ًعندى الل ًو ىيوى خى

ة القػػرض، مػ  خػبلؿ عػدة أمػور كىػػي: ليل علػى مشػركعي  ؽتػا تقػدـ مػ  اآليػات الكرنتػة يظهػػر جليػان الػد  

  اضتػث  
ي
دتػػ  علػى فعلػػو مبضػاعفة اضتسػػنات باإلضػػافة إىل األجػر الكػػرَل، كالغفػػراف، علػػى اإلقػراض، ٍب اصتػػزاء اظت

 س .ضتي ككصفو با

ػػا ذكرىػػا سػػبحانو كػػذلك "اظتػػراد بػػالقرض الص ػػض تفسػػري ىػػذه اآليػػات أف  : عػػرً قػػد جػػاء ُب مى ك  دقة، كإفت 

 تى 
ي
 يقطػػػع مػػػيوان مػػػ  مالػػػو ليى  متصػػػدؽ كىػػػو يقػػػرض مػػػيوان، كالػػػذطييبػػػان لقلػػػوهبم، فكػػػأف  اظت

ي
سػػػتقرض، دفعػػػو إىل اظت

ا: ما يكوف مػ  كجػو حػبلؿ، ٍب عػ  طيػ  قرض، أم يفعل فعبلن حسنان، كأراد بالقرض اضتس  ىاىنكيقاؿ: يي 

ػعلػى الفقػري، كال يي  ة فيو، ببل رياء يشوبو، كببل مىػ ٍّ قل ، كصاحبو ؼتل نتظػر عليػو  ره تطويػل الوعػد، كال يى د  كى

 .(5)" (4)كيقاؿ: أٍف تقرضو، كتقطع ع  قلبك ح  الداري  كثرة األعواض،

 ة: منها:نة النبوي  الس  : الث اني

أربعني ألفان، ف،اءه مػاؿ فدفعػو إيل، كقػاؿ:   ربيعة، قاؿ: استقرض مين النل ع  عبد ات ب  أيب .1

 .(6) "،َّواألداءلفَّالحمدَّالس ََّّماَّجزاءَُّبارؾَّاهللَّلكَّفيَّأىلكَّومالك،َّإن َّ"

                                                           

 (.18)اآلية: ( سورة اضتديد، 1)
 (.17)اآلية: ( سورة التغاب ، 2)
 (.20)اآلية: ( سورة اظتزمل، 3)
قػػرض يكػػوف قصػدؾ علػػى مػػا تفعػل عوضػػان، أك عرضػػان سػػواء ُب الػدنيا، أك ُب اآلخػػرة إٍذ يكفػػى أٍف تعلػم أمي مػػرؼ لػػك أٍف: تي  دكف أفٍ ( قػاؿ البسػػيوٍل أم: 4)

 (.536\3، حتقيق: إبراىيم البسيوٍل، اعتيوة اظتصرية العامة للكتاب، مصر، )لطائفَّاإلشاراتالقشريم، عبد الكرَل ب  ىوازف ب  عبد اظتلك، ات. 
 (.536\3، )لطائفَّاإلشارات( القشريم، 5)
 (.330\2، )صحيحَّالت رغيبَّوالت رىيبصحيء، األلباٍل، (، قاؿ األلباٍل: 86\6، )كبرىالسننَّال( النسائي، 6)
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وَّذكػػػرَّرجػػػوَّمػػػنَّبنػػػيَّأن ػػػ"عػػ  أيب ىريػػػرة رضػػػي ات عنػػػو، عػػػ  رسػػػوؿ ات صػػػلى ات عليػػػو كسػػػلم:  .2

يسلفوَّألفَّدينار،َّفقػاؿ:َّائتنػيَّبالشػهداءَّأشػهدىم،َّفقػاؿ:َّكفػىََّّيلَّأفَّْإسرائيل،َّسأؿَّبع َّبنيَّإسرائ

بػػػاهللَّشػػػهيداً،َّقػػػاؿ:َّفػػػأتنيَّبالكفيػػػل،َّقػػػاؿ:َّكفػػػىَّبػػػاهللَّكفػػػيو،َّقػػػاؿ:َّصػػػدقت،َّفػػػدفعهاَّإليػػػوَّإلػػػىَّأجػػػلَّ

 .(1)"...مسمى

كػافَّكصػدقتهاَََّّّقرضَّمسلماَّقرضاَّمرتينَّإل َّيََُّّنَّمسلمَّماَّمَّ"، قاؿ:ع  اب  مسعود، أف  النل  .3

 .(2) "مرة

ةَّمكتوبػاً:َّسػريَّبػيَّعلػىَّبػابَّالجن ػأََُّّليلػةَََّّرأيػتَّ": ع  أنس ب  مالػك، قػاؿ: قػاؿ رسػوؿ ات  .4

الصػػدقة؟َّدقةَّبعشػػرَّأمثالهػػا،َّوالقػرضَّبثمانيػػةَّعشػػر،َّفقلػػت:َّيػاَّجبريػػلَّمػػاَّبػػاؿَّالقػرضَّأفضػػلَّمػػنَّالص ػ

َّ.(3) "منَّحاجةَّستقرضَّلَّيستقرضَّإل َّائلَّيسأؿَّوعنده،َّوالمَّقاؿ:َّألف َّالس َّ

عليػو، كمنهػا مػا يػدعو  ُب بياف أحكاـ القرض، كمنها ما لتػث  منها ما كاف ردت أحاديث كثرية لقد ك 

عػاكف، حيػث إف  مػ  أبػرز تلػك علػى الت   كاضتػث   ،ربً إىل تنفػيس الكيػ كىناؾ أحاديث تػدعوداء، األس  إىل حي 

 دللميػػػع تلػػػك األحاديػػػث تيػػػ،ف، كثػػػرية  ان أحاديثػػػ ة الػػػد ي  سػػػابقان ذكػػػرت ُب مشػػػركعي  رؽ ىػػػو القػػػرض، كقػػػد الط ػػػ

 .فضلو، كجوازه، ك على مشركعيتو بعمومها

ككػاف ىػذا دأب  ،(1)عػل خػريكعلى أن ػو فً  ،(4)لقد أرتع اظتسلموف على جواز القرض اإلرتاع:: الث الث

إىل عبػػػد الػػػرزت  بػػػ  عػػػوؼ  أن ػػػو أرسػػػل عمػػػر رضػػي ات عنػػػو عػػػ  كرد كالػػػذم،   حابة مػػػ  بعػػػد الرسػػػوؿالص ػػ

                                                           

 (.1(، ىامش: )65سبق ختركتو، ص: ) (1)
مصػػباحَّالزجاجػػةَّفػػيَّزوائػػدَّابػػنََّّيػػل،البوصػػريم، أزتػػد بػػ  أيب بكػػر بػ  إشتاع (. كقيػػل: ىػػذا إسػػناده ضػعيف،812\2، )سػػننَّابػػنَّماجػػو( ابػ  ماجػػة، 2)

، صػحيحَّالجػامعَّالصػغيرَّوزيادتػو، (. كصػححو األلبػاٍل، األلبػاٍل69\3ىػ، )1403 ،2، حتقيق: ػتمد اظتنتقى الكشناكم، دار العربية، بريكت، ط:ماجو
(2\1005.) 
ضػعيفَّ(. كضػعفو األلبػاٍل، األلبػاٍل، 69\3) ،مصػباحَّالزجاجػةالبوصػريم،  ؿ: ىػذا إسػناده ضػعيف،اقػ(. ك 812\2، )سػننَّابػنَّماجػو( اب  ماجػة، 3)

 (.453ص: ) ،الجامعَّالصغير
 (. 236\4، )المغني( اب  قدامة، 4)
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رده  فقػاؿ مائػة درىػم، فقػاؿ عبػد الػرزت : أتستسػلفين، كعنػدؾ بيػت اظتػاؿ، أال تأخػذ منػو، ٍب تىػستسلفو أربعيى 

ؤخػػػذ مػػػ  صػػػيبين قػػػدرم فتقػػػوؿ أنػػػت كأصػػػحابك: اتركػػػوا ىػػػذا ألمػػػري اظتػػػؤمنني، حػػػ  يي يي   أختػػػوؼ أفٍ عمػػػر: "إٍلٌ 

وفيتها مػػػػ  وػػػػت فاسػػػػتت جً ، فػػػػإذا ًمػػػػ(2)مػػػػا أعلػػػػم مػػػػ  مػػػػحك أتسػػػػلفها منػػػػك لً ميػػػػزاٍل يػػػػـو القيامػػػػة، كلكػػػػيٌن 

 .(3)مرياثي"

 :(4)"كل قرض جر منفعة فهو ربا" م  خبلؿ قاعدة : حكم منفعة القرضرابعاًَّ

                                                           

 (.196\2، )فيَّمسائلَّاإلجماعَّاإلقناع( اب  القطاف، 1)
ػػ2) خػػل ذتػػرة ا البي خػػل، فأم ػػلػػيس البي  جشػػع الػػنفس عليػػو،ة اضتػػرص علػػى الشػػيء، كاإلحفػػاء ُب طلبػػو، كاالستقصػػاء ُب حتصػػيلو، ك ء اظتقصػػود ىنػػا: ىػػو مػػد  ( الش 

ػتمد، يسرم السيد ػتمد،  .همر   يقً كي خل فقد عصى محو ك بم   م يى حو، ك ل فقد أطاع مي   خبىً فس، فمى ء كام  ُب الن  الش  ء يدعو إىل البخل، ك الش  ء، ك الش  
 (.10\3ىػ، )1421، 1، دار الوفاء، اظتنصورة، ط: جامعَّالفقو

(. فائػدة: إف  أثػر سػيدنا عمػر 341، حتقيػق: خليػل ػتمػد ىػراس، دار الفكػر، بػريكت، ص: )كتػابَّاألمػواؿسبلـٌ ب  عبػد ات،  أبو عيبيد، القاسم ب ( 3)
. ينظر: رضي ات عنو ىو  ، دار الشػركؽ، ط: بنػاءَّالمجتمػعَّاإلسػوميالسػمالوطي، نبيػل السػمالوطي، تطبيق ظتبدأ اظتساكاة االقتصادية بني اضتاكم كاحملكـو

 (.248ىػ، ص: )1418 ،3
ا:إىذه العبارة فيو أربعة أقواؿ: فقيل أصل ( 4)  هن 
كل قرض جػر منفعػة فهػو ": حفة ب  زتزة، ع  سوار ب  مصع ، ع  عمارة اعتمداٍل قاؿ: شتعت عليان يقوؿ: قاؿ رسوؿ ات نبوم: ع   . حديثه 1
مركز خدمة السػنة كالسػرية النبويػة، ،َّحتقيق: حسني أزتد الباكرمَّ،دَّمسندَّالحارثبغيةَّالباحثَّعنَّزوائ، اب  أيب أسامة، اضتارث ب  ػتمد ب  داىر، "ربا

 =(.500\1ىػ، )1413 ،1اظتدينة اظتنور، ط:
"، ابػػ  ح،ػػر اضتػػديث هبػػذا اإلسػػناد ضػػعيف جػػدان، فيػػو سػػوار بػػ  مصػػع  اعتمػػداٍل، كىػػو مػػدكؾضػػع ف العلمػػاء ىػػذا اضتػػديث، فػػورد ُب اضتكػػم عليػػو أف : "

رسػػالة جامعيػػة، تنسػػيق: سػػعد  17، حتقيػػق: غتموعػػة مػػ  البػػاحثني ُب المطالػػبَّالعاليػػةَِّبزوائػػدَّالمسػػانيدَّالثمانيػػة د بػػ  علػػي بػػ  ػتمػػد،أزتػػ العسػػقبلٍل،
َّضػعيفَّالجػامعضعفو األلباٍل، األلبػاٍل، (. ك 362\7ىػ، ) 1420ىػ، 1419 ،1دار الغيث للنشر كالتوزيع، ط:، دار العاصمة للنشر كالتوزيع، ك الش ثرم
َّ(.617، ص: )غيرالص
عػ  ابػ  مسػعود، كابػ  عبػاس، كعبػد ات بػ   كمبػا"، كر ع  فضػالة بػ  عبيػد، أن ػو قػاؿ: "كػل قػرض جػر منفعػة فهػو كجػو مػ  كجػوه الر  ع  الصحابة:  أثره  .2

، حتقيػػق: عبػػد غيرَّللبيهقػػيالسػػننَّالصػػالبيهقػػي، أزتػػد بػػ  اضتسػػني بػ  علػػي،  .كركم عػػ  عمػػر، كأيب بػػ  كعػ ، رضػػي ات عنهمػػا .سػبلـ، كغػػريىم ُب معنػػاه
 (.273\2ىػ، )1410 ،1اظتعطي أمني قلع،ي، جامعة الدراسات اإلسبلمية، كراتشي، ط:

الكتػػابَّعػػ  عطػػاء، قػػاؿ: "كػػانوا يكرىػػوف كػػل قػػرض جػػر منفعػػة"، ابػػ  أيب مػػيبة، : "كػػل قػػرض جػػر منفعػػة، فهػػو ربػػا"، ك عػػ  إبػػراىيم، قػػاؿتػػابعي:  .قػػوؿي 3
 (.327\4، )المصنف

ػػا إة: قيػػل ي ػػفقه . قاعػػدةه 4  عبػػد الغفػػار، ػتمػػد حسػػ  عبػػد الغفػػار، ف  اإلرتػػاع قػػائم علػػى ىػػذه القاعػػدة. ينظػػر:إمتفػػق عليهػػا ُب بػػاب اظتعػػامبلت، ك  قاعػػدةهن 
: ابػػ  قػػد كردت ُب كتػػ  الفقهػػاء قػػدنتان. ينظػػر(. ك 5ص: )دركس صػػوتية قػػاـ بتفريغهػػا موقػػع الشػػبكة اإلسػػبلمية، القواعػػدَّالفقهيػػةَّبػػينَّاألصػػالةَّوالتوجيػػو،َّ

، حتقيػق: زىػري الشػاكيش، اظتكتػ  اإلسػػبلمي، روضػةَّالطػالبينَّوعمػدةَّالمفتػين(. النػوكم، لتػىي بػ  مػرؼ النػوكم، 226، ص: )األشػباهَّوَّالن ػائرؾتػيم، 
 (.34\4ىػ، )1412 ،2بريكت، دمشق، عماف، ط:
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ػػا ىػػذه إف  الن ػػاظر ُب   جرىػػا القػػرض سػػواء كانػػت فائػػدةأك ، تفيػػد العمػػـو ُب كػػل منفعػػةالعبػػارة كتػػد أهن 

ٍقػػًرض، أك ا نػػت ضتسػػابكا  سػػواء ىػػذه اظتنفعػػة الػػيت جرىػػا القػػرضك مشػػركطة، أك غػػري مشػػركطة، ىػػذه الفائػػدة 
ي
ظت

 للميقدىًض.

 ،لفظهػابػل ىنػاؾ مػا متػرج مػ  عمػـو ، الذم يظهر بعد البحث أف  ىذه العبارة ليست علػى إطبلقهػاك 

،  ةة كانػت أك معنوي ػ، مادي ػلػو مػ  جػر منفعػة فلو كانت على عمومها لكاف كل قرض ربػاإل ألف  القػرض ال بػد  

  إال   كما قيل: "ليس ُب العا م سػلفه 
ي
ف بتضػمني مالػو، فيكػوف مضػمونان سػل  كىػو كتػر منفعػة، كذلػك انتفػاع اظت

  ،تلف
ي
 سػلفو  كػلي   :سػتقرض مبػاؿ غػريه مػدة مػا، فعلػى قػوعتمأك  م يتلف مع مػكر اظتسػتقرض إيػاه، كانتفػاع اظت

 .(1)فهو حراـ"

 ٍصػىػا القػرض، قى باإلضافة إىل ذلك فإف  مػ  مظػاىر اظتنفعػة الػيت كتر  
ي
االسػتفادة مػ   رض بػاإلقراضٍقػد اظت

 
ي
ذلػك عػدا ك  ،(2)ا بأٍف يقرضو، أك يشفع لو، أك يكفلو، أك لغري ذلك م  اظتقاصػد الكثػريةيما بعد إم  فض قدىً اظت

كػل   أيضان مػ  اظتنػافع، فلػو كانػت علػى إطبلقهػا لوجػ  القػوؿ بػأف   عد  اضتسنات اليت تي ع  األجر اظتضاعف، ك 

، كلكػ  ىػذه النتي،ػة ربا حراـ، فالنتي،ة ىي أف  كػل قػرض حػراـ، ككل -ه اظتنفعة م  أم جهةصتر   -قرض ربا

ا مبنية على مقدمة خاطوة  لتكوف دقيقػة بعيػدة عػ  د ىذه العبارة ي، فوج  تقي-كل قرض ربا  -خاطوةإل ألهن 

 :  (3)مسألتنيسأبني ذلك م  خبلؿ   ث ك العمـو اظتوىم، 

 .(4)دطةاظتنافع غري اظتشك اظتنافع اظتشدطة، : المسألةَّاألولى

                                                           

(1 ) ،  (.87\8، )المحلىاب  حـز
 (.263\43غتلة البحوث اإلسبلمية، )، جمعيةَّالموظفينَّوأحكامهاَّفيَّالفقوَّاإلسومي اصتربي ، عبد ات ب  عبد العزيز اصتربي ،( ينظر: 2)
 لقد رأيت أن و كت  التنبيو على ىذا الفرع الفقهي باعتباره العلة اليت لتـر م  أجلها القرض الذم يتعامل بو الناس ُب ىذا الوقت. (3)
 ا اظتنافع اظتشركطة تتمثل ُب: ع غري مشركطة، فأم  منافنافع تنقسم إىل منافع مشركطة، ك تنبيو: إف  اظت (4)

يٍقدىًض أجود ؽتا امداط الز   .1
 خذ.أيادة ُب بدؿ القرض، كأٍف يشدط أٍف يرد اظت

 امداط القضاء ُب غري بلد الوفاء. .2
 امداط األجل ُب القرض. .3
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يٍقػػػدىًض منفعػػػة، أك زيػػػادة، أك ىدي ػػػ (1)فقهػػػاءال اتفػػػق: أولًَّ
ٍقػػػًرض علػػػى اظت

ي
ة علػػػى علػػػى أن ػػػو إذا امػػػدط اظت

ػػا فضػػله َّإلحػػراـ ، أك اظتنفعػػة اظتشػػركطةفػػإف  ىػػذه الزيػػادة القػػرض، ال  ألف  ىػػذه الزيػػادة اظتشػػركطة تشػػبو الربػػاإل ألهن 

ربػة، فػإذا مػرط كقي  رفػاؽو القػرض عقػد إً ك ، (2)بػا كاجػ ، كعػ  مػبهة الر  بػاحػرز عػ  حقيقػة الر  يقابلو عػوض، كالت  

ٍقًرض فيو الزيادة أخرجو ع  موضوعو
ي
 .(3)اظت

 :نيتُب حاليادة على القرض، أك الز   ،اختلف الفقهاء ُب حالة عدـ امداط اظتنفعة: ثانياًَّ

 فرؽ:  لى ثبلثع الفقهاء زيد، اختلفاألقدض برد : عدـ كجود عادة للمي الحالةَّاألولى

                                                           

 اختبلؼ كتفصيل.يشدط ذتنان، فيو باصتاه، كم  يقدض ماالن لغريه ك امداط اصتيعل على اإلقداض  .4
 ا اظتنافع غري اظتشركطة تتمثل ُب:أم  ك 

 مثل ُب:تتة، منافع مادي   .1
 حس  القضاء.زيادة إٍف كانت على سبيل الرب، ك الراجء جواز ىذه الة عند الوفاء، كفيها اختلف الفقهاء، ك اظتنفعة اظتادي   . أ

اجء اظتنع إٍف كانت مػ  الر  على عمل م  األعماؿ، كفيها اختلف الفقهاء، ك اظتساعدة  ض، كقرً ة للمي ة قبل الوفاء، مثل: اعتدي  اظتنفعة اظتادي   . ب
قػػًرض االسػػتيفاء، أك ليقرضػػو مػػرة أخػػرل، أك عوضػػان عػػ  االنتفػػاع بػػالقرض، أم ػػ، كػػأٍف ييػػأجػػلَّالقػػرض

ي
ليسػػتَّمػػنَّأجػػلَّا إٍف كانػػت ؤخر اظت

 اجء اصتواز.اصتوار، فالر  ، كأٍف تكوف عادهتم اصتارية بينهم، أك حدث سب  موج  عتذه اظتنفعة كالقرض
 منافع معنوية، تتمثل ُب:  .2

ٍقًدض للميقًرض ك مي  . أ
ي
 ىذا مستح .عاء لو، ك الد  كر اظت

ٍقًرض بشفاعة اظتقدض ك ان . ب
ي
 ىذا غري جائز.اظتقدض يد  يث ينتفع م  جاىو كمنصبو، ك جاىو، أم ًبكىٍوف للميٍقًرض على تفاع اظت

ٍقًرض بضماف مالو، ىذه منفع . ت
ي
ينظػر: العمػراٍل، عبػد ات  ة أصيلة ُب القرض، ال إضافية، فهذه اظتنفعة ال تنفك ع  عقػد القػرض.انتفاع اظت

 (. 300-101ىػ، ص:)1431 ،2، دار كنوز إمبيليا، ط: المنفعةَّفيَّالقرضَّدراسةَّتأصيليةَّتطبيقيةب  ػتمد العمراٍل، 
مارة إليو، كقد نقلت بتصرؼ كاختصار، أن و كت  اإل ظننتقد ذكرت القدر الذم ها، ك ة، ال يسعين  ثمسائل رت  وضوع طويل فيو تفريعات كثرية، ك كىذا اظت

رتعػػو تصػػرت ُب ذكػػره كمرجػػع ضتسػػ  عملػػو، ك قػػد اقألة مػػ  كتػػ  الفقهػػاء بشػػكل مرتػػ ، كمػػنظم، ك ىػػذا الكتػػاب الػػذم أمػػرت إليػػو رتػػع مػػتات ىػػذه اظتسػػك 
 للمتفرقات، كتوثيقو ظتسائل اطتبلؼ.  

، حتقيػق: زتيػد بػ  عقػدَّالجػواىرَّالثمينػةَّفػيَّمػذىبَّعػالمَّالمدينػة عبد ات ب  ؾتم بػ  مػاس، اب  ماس،(. 395\7)َّ،الصنائعبدائعَّ( الكاساٍل، 1)
 (.240\4، )المغنياب  قدامة،  (.34\4، )روضةَّالطالبينَّ(. النوكم،759\2ىػ، ) 1423 ،1ػتمد ضتمر، دار الغرب اإلسبلمي، بريكت، ط:

 (.395\7)َّ،بدائعَّالصنائع( الكاساٍل، 2)
 (.240\4، )المغني(. اب  قدامة، 142\2، )أسنىَّالمطالب، زكريا األنصارم( 3)
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أن ػو إذا  م يشػدط  إىل ،(4) ة، كاضتنابلػ(3)ةافعي  الش ػك  ،(2)ةالكي ػاظت بعا، (1)ةاضتنفي  : ذى  الفريقَّاألوؿ

ٍقػػػًرض علػػػى اظتقػػػدض زيػػػادة
ي
أك  القػػػرض بأفضػػػل، أك أكثػػػر منػػػو إذا  م يكػػػ  ذلػػػك عػػػ  مػػػرط كتػػػوز ردٌ  فإن ػػػو، اظت

 .(7) ر م  حس  القضاءيادة ُب القدٍ الز   ف  ، كذلكإل أل(6)، أك جرل بو عرؼ(5)مواطأة

مػع جوازىػا  (9)يػادةالز   كراىػة ، كىو القػوؿ اظتشػهور عػ  اظتػذى ،(8) اإلماـ مالكيرل : انيالفريقَّالث َّ

 رع سامء على الز  ألف  الش  قالوا: إل سريإال ُب اليى  على القرض
ي
 .(10)صلة إذا كانت يسريةت  يادة اظت

، ذىبػوا إىل عػدـ جػواز الزيػادة (12)اظتذى  اضتنبلي إحدل ركاييتك ، (11)الكي ةبعا اظت: الثالث ََّّقالفري

 مطلقان.

 ض برد أزيد، اختلفوا على ثبلث فرؽ: دىً قٍ : كجود عادة للمي انيةالحالةَّالث َّ

إذا  ...، فقػالوا: "اظتعػركؼ كاظتشػركط يػادة أكىلإل ألف  ز عػ  الز  حػري ف  الت  إقػالوا  ،(1)ة: اضتنفي  الفريقَّاألوؿ

 .(2)"اظتعركؼ كاظتشركط ز عنو أكىلإل ألف  حري و فعل ذلك ألجل القرض فالت  عرؼ أن  كاف يي 

                                                           

 (.395\7)َّ،بدائعَّالصنائع( الكاساٍل، 1)
العلمػاء،  ، حتقيػق: غتموعػة مػ ياداتَّعلىَّماَّفيَّالمدونةَّمنَّغيرىاَّمنَّاألُمهاتوادرَّوالز َّالن ََّّاب  أيب زيد القريكاٍل، عبد ات ب  أيب زيد عبد الرزت ،( 2)

 (.727\2، )فيَّفقوَّأىلَّالمدينةَّالكافياب  عبد الرب، (. 129\6ـ، ) 1999 ،1دار الغرب اإلسبلمي، بريكت، ط:
  (.47\5)َّ،تحفةَّالمحتاج (. اب  ح،ر اعتيتمي،34\4، )روضةَّالطالبينَّالنوكم،( 3)
 (.240\4، )المغني( اب  قدامة، 4)
، المعجػػػمَّالوسػػػيالقػػػـو علػػػى األمػػػر توافقػػػوا، كفػػػبلف فبلنػػػان علػػػى األمػػػر كافقػػػو. غتمػػػع اللغػػػة العربيػػػة بالقػػػاىرة، تواطػػػأ امعػػػى كلمػػػة مواطػػػأة: أم اتفػػػاؽ، ك ( 5)
(2\1041.) 
 (.36\14، )المبسوطسي، خى رٍ الس   (6)
 كينظر: اظتصدر السابق.(. 685\1)َّ،فقوَّالمعاموتغتموعة م  اظتؤلفني، ( 7)
 (.727\2، )فيَّفقوَّأىلَّالمدينةَّالكافياب  عبد الرب،  .(129\6، )النوادراب  أيب زيد القريكاٍل، ( 8)
ػيادة بعػد األجػل ُب الصػفة، كدتتنػع ُب العػدد علػى اظتشػهور للت  كال دتتنع الز  "خرية: كما كرد ُب الذ  عدد،  يادة ُب اليادة اظتقصودة: ىي الز  ( الز  9) لف همػة ُب الس 

، حتقيػػػق: ػتمػػػد ح،ػػػي، سػػػعيد أعػػػراب، ػتمػػػد بػػػو خبػػػزة، دار الغػػػرب اإلسػػػبلمي، بػػػريكت، الػػػذخيرة القػػػراُب، أزتػػػد بػػػ  إدريػػػس بػػػ  عبػػػد الػػػرزت ،". بزيػػػادة
(5\296.) 
حتقيق: أزتد ب  علي، دار ابػ  ، حصيلَّونتائجَّلطائفَّالتْأِويلَّفيَّشرحَّالمدونةَّوحلَّمشكوتهامناىجَّالت َّالرجراجي، علي ب  سعيد الرجراجي، ( 10)

، ط:  (. 82\6ىػ، ) 1428 ،1حـز
 .(78\6، )حصيلمناىجَّالت َّجراجي، الر  (11)
 (.258ص: ) ،علىَّمذىبَّاإلماـَّأحمدَّالهداية، ذاٍلاب الكلو أبو اطتط  ( 12)
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 قالوا  رمتها ُب العادة.ك  ،يادةذىبوا إىل منع الز   ،(4)كجو عند اضتنابلةك  ،(3)ة: اظتالكي  انيالفريقَّالث َّ

فريػق بػني الرجػل عػدـ الت  ك يادة  جواز الز  ذىبوا إىل ، (6)كجو عند اضتنابلةك  ،(5)ةافعي  : الش  الفريقَّالثالث

 غريه.يادة ك اظتشهور بالز  

يٍقدىًض، طرؼ ثالث(:: انيةالمسألةَّالث َّ
ٍقًرض، اظت

ي
 أطراؼ اظتنفعة، )اظت

 كما سبق.  للُمْقِرضاظتنفعة اظتشركطة على حترَل  (7)اتفق الفقهاء: أولًَّ

 :كاآلٌب،  ِرضللُمْقتََّاختلف الفقهاء ُب اظتنفعة اظتشركطة : ثانياًَّ

ػػػػػ، ك (10)ةاظتالكي ػػػػػ، ك (9)ةللميٍقػػػػػدىًض، ذىػػػػػ  اضتنفي ػػػػػ (8)ةضىػػػػػح  مى تى إذا كانػػػػػت اظتنفعػػػػػة مي  .1  ،(11)ةافعي  الش 

 .هاإىل جواز امداط (12)اضتنابلةك 

                                                           

 (.36\14، )المبسوطسي، خى رٍ ( الس  1)
 اظتصدر السابق. (2)
 (.91\2، )الفواكوَّالدواني( النفراكم، 3)
 (.72\2، )فيَّفقوَّاإلماـَّأحمدَّالكافي( اب  قدامة، 4)
ذكػػر الشػػريازم أف  اصتػػواز ىػػو اظتػػذى . الشػػػريازم، ر كجهػػني للمسػػألة أحػػدقتا اظتنػػػع، كاآلخػػر اصتػػواز، ك قػػد ذكػػ(. ك 34\4، )وضػػةَّالطػػالبينرََّّالنػػوكم،( 5)

 (.85-84\2، )المهذب
الفػوزاف، ل. ينظػر: (. ك قػد ذكػر ىػذا الوجػو ُب كتػاب الفػوزاف مػ  دكف اإلمػارة إىل األقػواؿ األخػر 72\2، )فيَّفقوَّاإلماـَّأحمػدَّالكافي( اب  قدامة، 6)

 (.65\2ىػ، )1423 ،1، دار العاصمة، الرياض، ط:الملخصَّالفقهيصا  ب  فوزاف ب  عبد ات، 
، المغنػػػيابػػػ  قدامػػػة،  (.34\4، )روضػػػةَّالطػػػالبينَّ(. النػػػوكم،759\2)َّ،عقػػػدَّالجػػػواىر ابػػػ  مػػػاس،(. 395\7)َّ،بػػػدائعَّالصػػػنائع( الكاسػػػاٍل، 7)
(4\240.) 
(. كىػذا اللفػ  كرد عنػد 2071\3، )معجمَّاللغةالصة، كاظتفرد ػتىٍا: أم كل ميء خالة ال يشوبو ما متالطو. عمر، معى كلمة متمحضة: أم خ( 8)

 (.759\2)َّ،عقدَّالجواىر اب  ماس،اب  ماس فقاؿ: "أن و م  دتحضت اظتنفعة للميٍقدىًض جاز...". 
(. 363ص: ) ، حتقيق: عبد القدكس ػتمد نػذير، دار اظتؤيػد،شرحَّزادَّالمستقنعالروضَّالمربعَّ ،ي ، منصور ب  يونس ب  صبلح الد  البهوٌب( ينظر: 9)

ٍقػػدىًض ػػا ييفهػػم مػػ  سػػياؽ الكػػبلـ، ككرد ُب كتػػاب العثيمػػني أف  األصػػل جػػر القػػرض نفعػػان للمي الشػػرحَّػتمػػد بػػ  صػػا  بػػ  ػتمػػد،  العثيمػػني، . م يػػرد بػػاللف  إفت 
 (.108\9ىػ، )1422 ،1، دار اب  اصتوزم، ط:الممتعَّعلىَّزادَّالمستقنع

 (.295\3، )بلغةَّالسالك(. الصاكم، 165، ص: )مختصرَّخليلخليل، ( 10)
ٍقػًرض كلػو  323\2، )حاشػيتاَّقليػوبيَّوعميػرةالقليويب كعمرية، ( 11)

ي
ػا اظتفهػـو جػواز اظتنفعػة للمقػدض، ُب سػياؽ منعهػا ُب حػق اظت (. ك م يكػ  بػاللف  كإفت 

يٍقدىًض، فقد كرد: "
يٍقدىًضكمثلو  كانت مع اظت

 ". اظتصدر نفسو.كل ما جر نفعان للميٍقًرض كلو مع اظت
ا ييفهم م  سياؽ الكبلـ.394\7، )بدائعَّالصنائع( ينظر: الكاساٍل، 12)  (.  م يرد باللف  إفت 



 

133 
 

يٍقػػدىًض معػػان، أك ختلػػو إٌمػػا أٍف تكػػوف للميٍقػػًرض ك ض، فػػبل ة للميٍقػػدىً ضىػػح  مى تى إذا كانػػت اظتنفعػػة غػػري مي  .2
اظت

 كالتايل:فكانت آراء الفقهاء   لطرؼ ثالث،

للُمْقػػِرضَّإىل منػػع اظتنفعػػة اظتشػػركطة ، (4)كاضتنابلػػة ،(3)ةافعي  الش ػػ، ك (2)ةاظتالكي ػػك  ،(1)ةاضتنفي ػػ ذىػػ : أولًَّ

 ، مثػػػل:(5)ة: "فػػػإٍف دارت اظتنفعػػػة مػػػ  الطػػػرفني منػػػع أيضػػػان مػػػا  م تكػػػ  ضػػػركرة"معػػػان، فقػػػاؿ اظتالكي ػػػ الُمْقتَػػػِرضوَّ

ىل األكٍ َّفقػػػد قػػػالوا بوازىػػػا، فػػػورد عػػػنهم أف : "... ،(7)خبلفػػػان للحنابلػػػة، (6)غػػػري بلػػػد القػػػرضامػػػداط الوفػػػاء ُب 

اضتاجػػػة داعيػػػة إليػػػو كاظتسػػػتقرض إفٌتػػػا يقصػػػد نفػػػع نفسػػػو، كإفٌتػػػا لتصػػػل  جػػػواز ذلػػػك إذا  م يكػػػ  مشػػػركطانإل ألف  

ٍقًرض ضً 
ي
 .(8)منان..."انتفاع اظت

ٍقػًرض، فقػالوا: َّلطػرؼَّثالػثنػت اظتنفعػة اظتشػركطة إذا كاإىل اظتنع  (9)ةذى  اظتالكي  : ثانياًَّ
ي
مػ  ناحيػة اظت

 
ي
 قػػرً "ال نفػػع اظت

ي
قػػرض  يػػث يكػػوف نفعػػو كنفعػػو فيمنػػع ُب ض، أك نفعهمػػا معػػان...، أك نفػػع أجنػػل مػػ  ناحيػػة اظت

 .(10) بلثة"الث  

                                                           

 (. 394\7( اظتصدر السابق، )1)
 (.759\2)َّ،عقدَّالجواىر ( اب  ماس،2)
 (.47\5، )تحفةَّالمحتاج( اب  ح،ر اعتيتمي، 3)
 (. 364\4، )رحَّالكبيرالش َّاب  قدامة، أبو الفرج  (4)
 (.759\2)َّ،عقدَّالجواىر ( اب  ماس،5)
يٍقدىًض لوكيلو ببلد، ليدفع للميٍقػًرض نظػري مػا أخػذه منػو الس فت،ة ىي: الس فت،ة، ك ( تيبحث ىذه اظتسألة عند الفقهاء ضم  مسألة 6)

الكتاب الذم يرسلو اظت
ٍقًرض

ي
 (. 173، ص: )القاموسَّالفقهي، جي سقوط خطر الطريق. أبو  ببلده، ليستفيد بو اظت

مػنهم مػ  اعتربىػا ضػماف، علػى أهنػم اتفقػوا أن ػو إذا م  اعتربىػا حوالػة، ك  منهم،ة، فمنهم م  اعتربىا قرض ػتا، ك كقد اختلف الفقهاء ُب تكييف الس فت   
ػػفت،ة ُب القػػرض فهػػي جػػائزة، ك  م تيشػػدط  ػػالس  أجازىػػا. ينظػػر لبلسػػتزادة: مػػنهم مىػػ  فمػػنهم مىػػ  منعهػػا صترىػػا منفعػػة، ك  فت،ة ُب القػػرضاختلفػػوا ُب امػػداط الس 

حكػػمَّالسػػفتجةَّفػػيَّالفقػػوَّخالػػد زيػػ  الػػدي  العابػػدي  ديرمػػوم، موفػػق عبػػد اضتفػػي  نػػور الػػدي ، ك نػػور الػػدي ، عػػارؼ علػػي عػػارؼ، عػػارؼ، كديرمػػوم، ك 
 (.9ـ، ص: )2016، إصدار: 1، العدد: 13لد: ، غتلة اإلسبلـ ُب آسيا، اجملاإلسوميَّوتطبيقاتهاَّالمعاصرة

 (.241\4، )المغني(. اب  قدامة، 364\4، )رحَّالكبيرالش َّاب  قدامة، أبو الفرج ( 7)
 (364\4، )رحَّالكبيرالش َّاب  قدامة، أبو الفرج  (8)
 تنبيو:  م أجد ىذه اصتزئية سول عند اظتالكي ة. (.226\3، )سوقيحاشيةَّالدَُّّسوقي، ( الد  9)
 ( اظتصدر السابق.10)
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ػػػا "كػػػل قػػػرض جػػػر منفعػػػة مشػػػركطة  ؽتػػػا سػػػبق يتضػػػء أن ػػػو لػػػيس "كػػػل قػػػرض جػػػر منفعػػػة ىػػػو ربػػػا"، كإفت 

ور اظتعاصػػػرة ت ىػػػذا الفػػػرع مػػػ  فقػػػو عقػػػد القػػػرض ظتناسػػػبتو ظتػػػا سػػػيأٌب مػػػ  الص ػػػكػػػرٍ قػػػد ذى ك ، ٍقػػػًرض ىػػػي ربػػػا"للمي 

بويػػػػة، مبػػػػا يتناسػػػػ  مػػػػع القػػػػدر لسػػػػب  حتػػػػرَل القػػػػركض الر   كاضػػػػحة ةفقهي ػػػػة خلفي ػػػػ  يلتكػػػػو  للقػػػػركضإل كذلػػػػك

 اظتخصة عتا ُب ىذه الدراسة.  

ػبإرتػاع الفقهػاء ضة للميٍقًرض ىي رباح  مى تٌ عة مي  أف  القركض اظتشركطة مبنفنيابق تبفًم  الس   ـر ، كالربػا ػتي

  بٍيػػد أن ػػومات، مػػ  اظتسػػل  حترنتػػو ك  ،ةريعة اإلسػػبلمي  ُب الش ػػ
ي
 سػػم  ال متفػػى علػػى عاقػػل اظت

ي
  هبػػا وقتػػة الػػيت ييػػزي  يات اظت

علػى اظتسػتول الفػردم  سػواء ،كاالستفادة م  العمبلء ُب االقػداض ،)2(حملاكلة تضليل العامة )1(القرض الربوم

  ،قػدمهاة تي ة أساسػي  م  خبلؿ القركض اليت توفرىػا البنػوؾ، الػيت تعتمػد أساسػان علػى القػرض كخدمػ باالقداض

 أك الش ػػ ،علػػى مسػػتول اضتكومػػات أك
ي
، ندات لبلكتتػػاب العػػاـطػػرح الس ػػب صػػدرةركات، أك أيػػان كانػػت اصتهػػة اظت

ادر الص ػياهتا مع بيػاف حكمهػا الفقهػي سم  ركض على اختبلؼ مي ُب ما سيأٌب ذكر ألنواع القك ، كغريىا الكثري

 ة.اإلسبلمي   ةع  اجملامع الفقهي  

 : القرض حديثان.انيالث َّفرعَّال

                                                           

أك الفائدة على القرض  ،يادةي  الذم حل أجلو كع،ز اظتدي  ع  الوفاء بو مقابل تأجيلو، ككذلك الز  أك فائدة على الد   ،كل زيادة  أف  قرر غتمع الفقو: " (1)
كحكػػم  عامػػل اظتصػػرُب بالفوائػػدحكػػم الت  َّبشػػأف (10/2)10غتمػػع الفقػػو اإلسػػبلٌمي الػػد كيل، قػػرار رقػػم:  ."ىاتػػاف الصػػورتاف ربػػا ػتػػـر مػػرعان  ،منػػذ بدايػػة العقػػد

 (.1ة، البند رقم: )عامل باظتصارؼ اإلسبلمي  الت  
ا تتمثل ُب استعماعتا ُب "منء" القركض إىل أكلوك الذي  "لتتػاجوف إفيي  (2) م  مقػاؿ ليهػا"قاؿ: إف  أىم أكجو استعماالت النقود م  طرؼ النظاـ البنكي إفت 

، تعليق: إف  القارئ عتذه اصتملة اليت كردت ُب مقدمة www.startimes.comالستغبلؿ قصري األجل، أرميف االقتصاد ك األعماؿ، بعنواف: قرض ا
، هبػذه القػركض ة كتمهيػد، يظػ  أف  البنػك مؤسسػة تعاكنيػة ىػدفها حتسػني مسػتول األفػراد مػ  خػبلؿ مسػاعدهتمشاطات البنكي  عريف بالن  ض الت  عرً اظتقاؿ ُب مى 

 فس، فػاظتعى اللغػومحاجتهم، فاظتصطلحات اظتستعملة ُب ىذه اصتملة "منء"، ك "لتتاجوف إليها"، م  اظتصطلحات اليت تػؤثر ُب الػن   كمنحهم األمواؿ لسد  
ػػبتػو إيٌػػاه، كمى ىً لكلمػػة مىػػٍنء: إعطػػاء الشػػيء ك  اظتتعػارؼ عليػػو ، معجػػمَّاللغػػةهػػا، ينظػر، عمػػر، جػػاد عليػػو بػو، ككلمػػة لتتػػاجوف إليهػػا: أم يفتقػػركف إليو مػػيء، نحى

فهي تسػمى تػاجرة  -ة تتقاضى فوائد مقابل اإلقراضضليل الجتذاب العمبلءإل ألف  البنوؾ مؤسسات ر ي  م  أسالي  الت   اىذك  (.577\1(، )2127\3)
يل الكثػػرية الػػيت كقػػع ُب ًمػػركها كثػػري مػػ  ضػػلىػػذا مثػػاؿ بسػػيط ألسػػالي  الت  ة لتوزيػػع النقػػود مػػ  دكف مقابػػل، ك تصػػور أٍف تكػػوف مؤسسػػة خرييػػ، فػػبل يي -قػػركض

 السيذج، أك اظتتساىلني غري الوقٌافني عند حدكد ات، أك مى  طيمس على قلوهبم.
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قتضػػػاىا تزكيػػػد لػػػك اطتػػػدمات اظتقدمػػػة للعمػػػبلء، كالػػػيت يػػػتم مبي تً  ي: ىػػػ(1)ةبنكي ػػػض الك القػػػر تعريػػػف : أولًَّ

علػػى أٍف يتعهػػد اظتػػدي  بسػػداد تلػػك األمػػواؿ،  ،األمواؿ البلزمػػةت ُب اجملتمػػع بػػآكاظتنشػػ ،كاظتؤسسػػات ،األفػػراد

  ،كفوائػدىا
ي
ػسػتحقة عليهػػا، كاظتصػاريف دفعػة كاحػدة، أك علػػى أقسػاط ُب تىػكالعمػوالت اظت ددة، كتيػػدعم واريد ػتي

كفػػل للبنػػك اسػػدداد أموالػػو ُب حالػػة توقػػف العميػػل عػػ  مانات الػػيت تى ة بتقػػدَل غتموعػػة مػػ  الض ػػتلػػك العملي ػػ

 .(2)ة خسارةداد بدكف أي  الس  

نجػ  اإلمػارة  "خػدمات"مػا تقدمػة البنػوؾ مػ   معرفػةقبػل ك : للبنػوؾ ةاألساسػي   اتشػاطأكجو الن  : ثانياًَّ

ٍقدضػػػػني، فتقػػػػـو (3)ةالي ػػػػاظتطة اسػػػػوى مؤسسػػػػات لل عػػػػ  إىل أف  البنػػػػوؾ عبػػػػارة
ي
ٍقرضػػػػني، كاظت

ي
، فهػػػػي تتوسػػػػط بػػػػني اظت

ٍقرضػني أك اظتػودعني -ة الفائضػةمويلي  قة الت  ابتحويل الفائا م  القطاعات ذات الط  
ي
إىل القطاعػات ذات  -اظت

يٍقدىًضػني -ةالع،ز ُب اظتوارد اظتالي ػ
تمثػل دخػل ىػذه البنػوؾ ُب الفػرؽ بػني مػا حتصػل عليػو مػ  فوائػد مػ  يى ك  ،-اظت

يٍقدىًضػػني، كمػػا تدفعػػو مػػ  فوائػػد للميٍقرًضػػني
مثػػل جػػزءان ابػػل اطتػػدمات فتي ققاضػػاىا مي تى تػى  الػػيت ا العمػػوالت، أم ػػ(4)اظت

 ح  لو اختلفت التسمية: ان اليت تعترب قركض (6)كر ألىم نشاطات البنوؾ، كما سيأٌب ذً (5)نسبيان  ان يسري 

                                                           

(1 
ي
ػػدـ ىػػذه الودائػػع ُب مػػنء القػػركض، ك اعتيوػػات حتػػت الطلػػ ، أك ألجػػل، ٍب تسػػتخقبػػل الودائػػع مػػ  األفػػراد، ك نشػػأة الػػيت تى ( تعريػػف البنػػك: ىػػو اظت  لف.الس 

 (. 148، دار الثقافة، الدكحة، ص: )القضاياَّالفقهيةَّالمعاصرةالقتصادَّاإلسوميَّوَّ، علي أزتد السالوس، السالوس
 (.2ـ، ص: ) 2011، إصدار: 11، ، الكويت، العدد: القروضَّالمصرفيةَّومعاييرَّمنحهاة، ( نشرة توعوية أصدرىا معهد الدراسات اظتصرفي  2)
 (.22، الرياض، ص: )مقدمةَّفيَّإجراءاتَّالقروض(. اظتعهد اظتايل، مؤسسة النقد العريب السعودم، 157)، ص: القتصادَّاإلسومي( السالوس، 3)
ػ(. إرمػيد، ػتمػػود عبػد الكػرَل، 157، ص: )القتصػادَّاإلسػومي( السػالوس، 4) ، دار النفػػائس، ةاتَّالمصػارؼَّاإلسػومي َّعملي ػاملَّفػيَّمعػػاموتَّوَّالش 

 (.195ىػ، ص: )1427 ،2األردف، ط: 
 (.157، ص: )القتصادَّاإلسومي( السالوس، 5)
 شاطات اليت تقـو هبا البنوؾ، ك لن  ( سأقتصر ُب ذكر أىم ا6)

ى
مػا ذيكػر راسػة، أٌمػا نشػاطات البنػوؾ ليسػت ػتصػورة ُب طبيقػي علػى موضػوع الد  ثػل الت  اليت ىػي اظت

حتويػل العمػبلت، ك تػأجري اطتػزائ ، ك مػراء العمػبلت، بيػع ك ك ف نيابػة عػ  العمػبلء، يو الػد   فهي متنوعة، مثل: خصم األكراؽ الت،ارية، كحتصيلها كسداد ُب اظتنت
ػالمعػاموتَّالمصػرفي َّاَّوَّبػالرَّفػتء االعتمػادات للعمػبلء. اظتػدؾ، عمػر بػ  عبػد العزيػز، ك ماف الػيت يطلبهػا العمػبلء، إصدار خطابات الض  ك  ريعةَّةَّفػيَّن ػرَّالش 

ػ :لبلقػداض مثػل لكقد ذكػرت الودائػع كمثػل فهنػاؾ صػور أخػر  (.314-313دار العاصمة، ص: )زيد، ، حتقيق: بكر ب  عبد ات أبو اإلسومية ندات الس 
 .طرحها البنوؾ، كاظتؤسساتاليت تى 
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ظتػػػاؿ ، كىػػػي عبػػػارة عػػػ  ا(1)،اريػػػةتعتػػػرب الودائػػػع اظتصػػػدر الػػػرئيس ظتػػػوارد اظتصػػػارؼ الت   بػػػوؿ الودائػػػع:قى  .1

ػػة، إٌمػػالػػذم أكدعػػو صػػاحبو ُب مصػػرؼ مػػ  اظتصػػارؼ اظتاليٌػػ
ي
للمالػػك  ة ػتػػددة، أك بتعاىػػد مػػ  الفػػريقني بػػأف  د  ا ظت

 . (2)منو م  ماء يستعيده كلو أك جزءان  أفٍ 

-مها إىل عمبلئػوقػد  ا يستثمرىا اظتصرؼ ُب دتويبلت يي كما ىي، كإفت    بنكىذه الودائع ال تبقى عند الك 

أصػػػػحاب الودائػػػػع  ا يعػػػػود علػػػػىؽتػػػػ ،(3) بػػػػء، يطػػػػالبهم علػػػػى ذلػػػػك بفائػػػػدة، أك رً -أم إقػػػػراض عمػػػػبلء آخػػػػري 

يأخػذىا أمانػة لتػتف  بعينهػػا  يػت بغػػري حقيقتهػا فهػي ليسػت كديعػةإل ألف  البنػػك الىػذه الودائػع شتي ك  بالفوائػد،

ػػ د كإفت  بػػل ضػػء ذلػػك مػػ  خػػبلؿ الفوائػػد الػػيت يػػتم دفعهػػا مػػ  قً ت  كيلتػػـز بػػرد اظتثػػل، كيػى  ،ا يسػػتهلكها ُب أعمالػػولػػدي

، كالبنك ُب رتيع حاالت الوديعة ىو غتػرب علػى رد در  الف  ك فع فائدة مقابل اضتً البنك، فلو كانت كديعة ظتا د

 .(4)ك م كتز لو االستهبلؾ أصبل ،ظتا كاف ضامنان  اظتثل فلو كانت كديعة حقيقةن 

سمية اليت ذىػ  إليهػا الفقهػاء اظتعاصػركف ا الت  ؽتا سبق اتضء أف  ىذه الودائع شتيت بغري حقيقتها، أم  

، أك (6)سػػػواء كانػػت كدائػػع جاريػػػةة بأمػػكاعتا الودائع اظتصػػرفي  ، فػػػ(5)ىػػذه اظتعاملػػػة ىػػي القػػرض حسػػ  حقيقػػة

                                                           

 (.10البحث العلمي، ص: )، كزارة التعليم العايل ك محاضراتَّفيَّالقتصادَّالبنكي( غردة، عبد الواحد، 1)
 (.589\9، غتلة غتمع الفقو اإلسبلمي التابع ظتنظمة اظتؤدتر اإلسبلمي، جدة، )صرفيةأحكاـَّالودائعَّالم( العثماٍل، ػتمد تقي، 2)
 ( ينظر: اظتصدر السابق.3)
 (.163، ص: )القتصادَّاإلسومي( ينظر: السالوس، 4)
ػػػوَّةَّبمػػػاَّيتفػػػقَّتطػػويرَّاألعمػػػاؿَّالمصػػػرفي َّ( ينظػػر: زتػػػود، سػػامي حسػػػ  أزتػػػد، 5)  -259)ص: ىػػػػ، 1402 ،2، مطبعػػة الشػػػرؽ، ط: ةريعةَّاإلسػػػومي َّلش 

ةَّتكيفيهػػاَّالودائػػعَّالمصػػرفي َّ(. التسػػخريم، ػتمػػد علػػي، 589\9، )أحكػػاـَّالودائػػع(. العثمػػاٍل، 166، ص: )القتصػػادَّاإلسػػومي(. السػػالوس، 265
 (.577\9، غتلة غتمع الفقو اإلسبلمي التابع ظتنظمة اظتؤدتر اإلسبلمي، جدة، )الفقهيَّوأحكامها

ك اظتصرؼ تمل  تسمى الودائع اصتارية، أك كدائع حتت الطل ، أك اضتسابات اصتارية، ىي: الودائع اليت تيكو ف اضتساب اصتارم،  يث يٌ  ودائع اضتال ة، أكال( 6)
الربػػػاَّوالمعػػػاموتَّ(. كينظػػػر: اظتػػػدؾ، 355-354، ص: )المنفعػػػةَّفػػػيَّالقػػػرضاظتبػػالغ اظتودعػػػة، كنتكػػػ  لصػػػاحبها سػػػحبها ُب أم كقػػػت يشػػػاء. العمػػػراٍل، 

، الودائػعَّالمصػرفية(. التسػخريم، 588\9، )أحكاـَّالودائػع(. العثماٍل، 265 -259)َّ،تطويرَّاألعماؿَّالمصرفية(. زتود، 345، ص: )ةرفي َّالمص
 (.10، ص: )محاضراتَّفيَّالقتصادَّالبنكي(. غردة، 575\9)
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،ػػػرم مها أصػػػحاب األمػػػواؿ إىل البنػػػك، فتى قػػػد  كلهػػػا قػػػركض يي أك غريىػػػا،   ،(2)تػػػوفري كدائػػػع، أك (1)كدائػػػع آجلػػػة

 .(3)عليها رتيع أحكاـ القرض

 كما يأٌب: قد كاف قرار غتمع الفقو اإلسبلٌمي الد كيل فيهاك 

أك البنػػػوؾ  ،ةلػػػ  )اضتسػػػابات اصتاريػػػة( سػػػواء أكانػػػت لػػػدل البنػػػوؾ اإلسػػػبلمي  : الودائػػػع حتػػػت الط  أكالن "

 بوي ػػالر  
ى
  نظور الفقهػػي، حيػػث إف  ة ىػػي قػػركض بػػاظت

ي
تسػػلم عتػػذه الودائػػع يػػده يػػد ضػػماف عتػػا ىػػو ملػػـز اظتصػػرؼ اظت

 .. .د عند الطل .بالر   مرعان 

 رفية تنقسم إىل نوعني  س  كاقع التعامل اظتصرُب: الودائع اظتص : إف  ثانيان 

ة، ىػػي قػػركض ربويػػة ػترمػػة سػػػواء بوي ػػػدفع عتػػا فوائػػػد، كمػػا ىػػو اضتػػاؿ ُب البنػػوؾ الر  الودائػػع الػػيت تيػػ . أ

أكانػػػػت مػػػػ  نػػػػوع الودائػػػػع حتػػػػت الطلػػػػ  )اضتسػػػػابات اصتاريػػػػة( ، أـ الودائػػػػع ألجػػػػل، أـ الودائػػػػع بإمػػػػعار، أـ 

 حسابات التوفري.

مػ  بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية بعقد استثمار على حصػة  ليت تسلم للبنوؾ اظتلتزمة فعليان الودائع ا . ب

 
ي
راض( ُب الفقػػو اإلسػػبلمي الػػيت منهػػا عػػدـ ضػػاربة )الًقػػالػػربء ىػػي رأس مػػاؿ مضػػاربة، كتنطبػػق عليهػػا أحكػػاـ اظت

 
ي
 ضارً جواز ضماف اظت

ي
 (4)" ضاربة.ب )البنك( لرأس ماؿ اظت

قػود، ة ىو إسػبلؼ الن  بامر م  القركض اليت دتنحها اظتؤسسات البنكي  إف  الغرض اظتمنء القركض:  .2

سػػبقفع الفعلػػي للعميػػل، أك بػػالت  سػػواء كػػاف ذلػػك بالػػد  
ي
مكني منػػو عنػػد اللػػزـك بنػػاءن علػػى االتفػػاؽ اظت

، حيػػث (1)

                                                           

ركط اظتتفػق عليهػا، كال  حسػ  الش ػعػني  عنػد أجػل مي  يلتـز اظتصػرؼ بردىػا إال   ة، ىي: الودائع اليت الابتة، كغري اصتاري  ( الودائع اآلجلة، أك تسمى الودائع الث  1)
 (. كينظر: اظتصادر السابقة.357، ص: )المنفعةَّفيَّالقرض. العمراٍل، ، مقابل اضتصوؿ على فائدةلتق للمودع طل  اسددادىا قبل ىذا األجل

، كلكػ  حقػوؽ الس ػكىػي الودائػع الػيت ليسػت مؤجلػة إىل أجػل مع( كدائػع التػوفري: 2)  ح  منهػا ختضػع منهػا لضػوابط ال نتكػ  معهػا لصػاح  الوديعػػة أفٍ لػـو
ػ ا يفرض البنػك حػدكدان فعة كاحدة، كإفت  يسح  كامل رصيده دي  ػللس   .، مقابػل اضتصػوؿ علػى فائػدةابق ُب بعػا األحيػافح  اليػومي، أك مػرط اإلخطػار الس 

 ادر السابقة.(. كينظر: اظتص588\9، )أحكاـَّالودائعالعثماٍل، 
 (.588\9، )أحكاـَّالودائعالعثماٍل،  (3)
 (.2 -1بشأف الودائع اظتصرفية )حسابات اظتصارؼ(، البند رقم: ) (9/3) 86( غتمع الفقو اإلسبلٌمي الد كيل، قرار رقم: 4)
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، أك عػػػ  طريػػػق خصػػػم (3)، أك بطريػػػق االعتمػػػاد(2)ا عػػػ  طريػػػق القػػػرض البسػػػيط العػػػادميكػػػوف اإلقػػػراض إٌمػػػ

 .(4)،اريةراؽ الت  االك 

 -اظتقدضػوف سػابقان  -ىػو إيػداع العمػبلءكاضتقيقة كت  ذكر أن و يوجد ىدؼ غري مبامر عتذه العمليٌػة ك 

ػػ  إليهػػا الودائػػع الػػيت أمػػرت
ى
د األساسػػي للبنػػوؾ، كىػػذا مػػا يسػػمى خبلػػق الودائػػع،  يػػث يػيٍقػػرض البنػػك رً وٍ كوهنػػا اظت

 ليقدض الحقان.

أجلػو كع،ػز اظتػدي  عػ  الوفػاء  ي  الػذم حػل  أك فائػدة علػى الػد   ،زيػادة كػل  أف  كقد قرر غتمػع الفقػو: "

أك الفائػػػدة علػػػى القػػػرض منػػػذ بدايػػػة العقػػػد. ىاتػػػاف الصػػػورتاف ربػػػا ػتػػػـر  ،يػػػادةبػػػو مقابػػػل تأجيلػػػو، ككػػػذلك الز  

سػيوة ا الن  و يػؤكؿ إىل ربػف  حسم )خصم( األكراؽ الت،ارية غري جػائز مػرعانإل ألن ػأكقد قرر أيضان: "  .(5)"مرعان 

 
ي
"اظت  .(6)حـر

ػػػ ىػػػو صػػػور اإلقػػػراض ُب اظتصػػػارؼ اإلسػػػبلمية ػتػػػدكدة، كثانويػػػةإل ألف  عملػػػو  ر اإلمػػػارة إليػػػو أف  دي كؽتػػػا نجى

بعػػا اضتػػاالت منهػػا: إقػػراض عمػػبلء اظتصػػرؼ، أك موظفيػػو،  االسػػتثمار، كمػػع ىػػذا يقػػـو بػػاإلقراض اضتسػػ  ُب

 .(7) -خالية م  الفوائد -قركضان استهبلكية حسنة 

                                                           

 (.198، ص: )القتصادَّاإلسومي(. السالوس، 271)َّ،تطويرَّاألعماؿَّالمصرفية( ينظر: زتود، 1)
د. يكػوف العقػد متضػمنان بيػاف الفوائػد كالعمولػة كميعػاد الػر  ، فقػود للعميػلة تسػليم الن  تتضػم  العملي ػ رض العادم ىو أبسػط صػور االئتمػاف اظتصػرُب، إذٍ ( الق2)

 (.272)َّ،تطويرَّاألعماؿَّالمصرفيةزتود، 
ػػ( االعتمػػاد اظتصػػرُب: ىػػو عقػػد بػػني بنػػك كعميػػل، يى 3) تطػػويرَّاألعمػػاؿَّت تصػػرؼ العميػػل خػػبلؿ مػػدة معينػػة. زتػػود، د فيػػو البنػػك بوضػػع مبلػػغ معػػني حتػػتعه 

 يأخذ البنك عليو فائدة.ف على أن و قرض ك وع احملـر ىو االعتماد اظتستندم غري اظتغطى بالكامل الذم ييكي  الن  أنواع ك (. كفيو تفصيبلت ك 273)َّ،المصرفية
ػػمثػػل: الكمبيالػػة، ك  -يػػة،ار ،اريػػة: ىػػو دفػػع البنػػك قيمػػة الورقػػة الت  ( خصػػم األكراؽ الت  4) قبػػل موعػػد اسػػتحقاقها، كبعػػد خصػػم مبلػػغ  -الشػػيكند اإلذٍل، ك الس 

حصػيل. الت   ثل فائدة م  القيمة اظتذكورة بالورقة ع  اظتدة الواقعة بني تاريد اطتصم، كموعد االستحقاؽ، كذلك باإلضافة إىل عمولػة البنػك كمصػاريفمعني نتي 
 (.247ىػ، ص: )1427 ،6، دار النفائس، ط: ةَّالمعاصرةَّفيَّالفقوَّاإلسوميي َّلمعاموتَّالمالمبري، ػتمد عثماف، ا

 (.1ك حكم التعامل باظتصارؼ اإلسبلمية، البند رقم: ) حكم التعامل اظتصرُب بالفوائدَّبشأف (10/2)10( غتمع الفقو اإلسبلٌمي الد كيل، قرار رقم: 5)
 (.3، البند رقم: )البيع بالتقسيطَّبشأف (2/7) 64( غتمع الفقو اإلسبلٌمي الد كيل، قرار رقم: 6)
 (.196، ص: )فيَّمعاموتَّوعملياتَّالمصارؼَّاإلسومي ةَّاملالش َّ( إرميد، 7)
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ت االختصػػار ة بػػاإلقراض كاالقػػداض، فقػػد حاكلػػي ػػبػػذة بسػػيطة عػػ  اظتعػػامبلت البنكني  فهػػو سػػبقأم ػػا مػػا 

مػػػ  دراسػػػة بعػػػا مسػػػائل القػػػركض قػػػدنتان  خوفػػػان مػػػ  االبتعػػػاد عػػػ  موضػػػوع الدراسػػػة كمػػػع ذلػػػك فكػػػاف البػػػد  

عواقبػػو  ف  إاس الت عامػػل بػػو مػػع لتسػػاىل الن ػػك    أكثػػر صػػور الػػد يوف انتشػػاران ُب الوقػػت اضتػػايل،كحػػديثانإل ألن ػػو ًمػػ

ع كبػاالن وقًػيي ربػوم   نتػوت كتركتػو ػتبوسػة بقػرض فهنػاؾ مىػ ،خة إىل غػريهتتعدل الش ػكخيمةه ليست ػتمودة، 

ك ػرب ات  ،بضػياع حقػوقهم مػ  بعػده مسػتحقي تركتػو مػ  دائنػني كموصػى عتػم ككرثػةكعلى  اظتيتركح  على

اض فهػػذه تركػػة د قػػمػػ  نتػوت كتركتػػو تتضػػم  فوائػػد بسػػب  اإلكأك   بالر بػػا،الػيت أًذف هبػػا علػػى العصػػاة اظتتعػػاملني 

يحر مات فيها م 
 فبل تستقيم للمستحقني سواء الغرماء أك غريىم. ما فيها اظت

البيػػوع ىػػو ك مبصػػطلء عػػاـ كأخػػريان أمػػري إىل صػػور أخػػرل مػػ  صػػور الػػد يوف، الػػيت نتكػػ  أٍف أيعػػرب  عنهػػا 

تختلػف لتلبيػة احتياجػاهتم، ف هبػا ور كقوعان ُب اجملتمع  كم تعػامبلت األفػرادالص    أكثر اليت ىي مً  (1)اآلجلة

 ىػي تػوحاجأٍف تكػوف سػلعة مػا، أك  ىػي الفػرد حاجػةأٍف تكػوف  إم ػاف ذه البيعػات بػاختبلؼ حاجػة األفػراد،ى

 ، كالتايل:النقود

وع يع،ػل نوع م  البيىو -لمالس بيع ، مثل:صور الد يوف اليت تنتج ع  حاجة األفراد لسلعة ما: أولًَّ

ػػػ، ك -(2)بالوصػػػف إىل أجػػػل معلػػػـوفيػػػو الػػػثم ، كتضػػػبط السػػػلعة  بػػػثم  نسػػػيوة، أك علػػػى أقسػػػاط  راءالبيػػػع كالش 

 مؤجلة.

جػػػل يشػػػدم الر  كىػػػو أٍف -(1)ؽور  الت ػػػ، مثػػػل: نػػػتج عػػػ  حاجػػػة األفػػػراد للنقػػػودصػػػور الػػػد يوف الػػػيت تى : ثانيػػػاًَّ

اظتقصػود منهػا  ف  إل ألؽور  يػت مبسػألة الت ػآخػر بػثم  أقػل ؽتػا امػداىا بػو، كشتي  ؤجل، ٍب يبيعها إىل لعة بثم  مي الس  
                                                           

ان بيػوع ظاىرىػا اصتػواز، لكػ  منػػع منهػا اإلمػاـ مالػك مػا كثػر قصػدي النػاس لػػو توصػبلن للربػا اظتمنػوع، فيمنػع، كلػو  م يقصػده العاقػد سػػدٌ ( البيػوع اآلجلػة ىػي: 1)
يها خبمسػة نقػدان، فػآؿ للذريعة، فإف  قل قصدي الناس لو  م نتنع. فمما نتنع منها البيع الذم يؤدم إىل سلف مبنفعة، كما لو باع سػلعة بعشػرة إىل سػنة ٍب يشػد 

صتنػة،  (.76\3، )وقيسػحاشػيةَّالدَُّّسػوقي، (. الد  39\2، ص: )المقػدماتابػ  رمػد اصتػد،  أمره لدفع ستسة نقدا يأخذ عنها بعػد األجػل عشػرة. ينظػر:
 (.280\24، )الموسوعةَّالفقهية

 ،2، دار النفػػائس، ط:معجػػمَّلغػػةَّالفقهػػاءقلع،ػػي كقنيػػل، ػتمػػد ركاس قلع،ػػي كحامػػد صػػادؽ قنيػػل،  (.182، ص: )القػػاموسَّالفقهػػي، جيػػ أبػػو ( 2)
 (.248ىػ، ص: ) 1408
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، كنتكػ  (3)م خة بأقل ؽتا باع قبل نقػد الػث  كىو مراء ما باع الش  -ينةبيع العً ، ك -(2)ال البيع -النقد-الورؽ 

 .-(4)و: قرض ُب صورة بيع، الستحبلؿ الفضلن  إالقوؿ 

 

                                                           

ة جعػل الػد ي  اظتؤجػل ُب ذم ػوريق ىػو التصػكيك، أك التسػنيد كىػو: س أذكر تعريفػو، فػالت  خوفان م  االلتباك وريق، ىو الت  ؽ، ك ور  ( ىناؾ مصطلء قري  م  الت  1)
داكؿ اظتختلفػة، بػادؿ كالت ػداكؿ ُب سوؽ ثانوية، كبذلك نتك  أٍف نجرل عليو عمليػات الت  صكوكنا قابلة للت   -ة كحلوؿ أجلوم  ُب الفدة ما بني ثبوتو ُب الذ   -الغري

تطبيقػاتَّ-بيعَّالػد ينَّأحكامػوَّزتٌاد، نزيو كماؿ، . التوريق صورة م  صور بيع الد ي شار إىل أف  د أٍف كاف غترد التزاـ ُب ذمة اظتدي ، كيي كينقل  إىل نقود بع
 (.76\11، غتلة غتمع الفقو اإلسبلمي التابع ظتنظمة اظتؤدتر اإلسبلمي، جدة، )معاصرة

 (.150، ص: )معجمَّلغةَّالفقهاءقنيل، قلع،ي ك  (.147\14، )الموسوعةَّالفقهية( صتنة، 2)
 (.112، اظتطبعة العامرة، بغداد، ص: )لبةطلبةَّالطََُّّّعمر ب  ػتمد ب  أزتد، النسفي، (3)
 (.96\9، )الموسوعةَّالفقهية( صتنة، 4)
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 لحاالفصل الجَّ

 .امليت ذمَّةوالغرماء، ن ويد صيانةطرق 

 :فامبحثكفيو 
 مطال : ثبلثة كفيو، منَّاإلعداـَّديوفَّالغرماءصيانةَّطرؽَّ: المبحثَّاألوؿ

 ، كفيو:ى بالر   الد ٍي  توثيقاظتطل  األكؿ: 
 الفرع األكؿ: تعريف الر ى  لغة، كاصطبلحان.

 الفرع الث اٍل: مشركعي ة الر ى .
 ي  الذم يصء االرهتاف بو.الد  مركط الفرع الث الث: 

 الفرع الر ابع: دكر الر ى  ُب زتاية الد ي .
 الفرع اطتامس: رى  األكراؽ الت ،ارية. 

 ، كفيو:بالكفالة الد ٍي  وثيقاٍل: تاظتطل  الث  
 لغة، كاصطبلحان. كفالةالفرع األكؿ: تعريف ال

 .كفالةالفرع الث اٍل: مشركعي ة ال
 .يوج  االلتزاـ بالكفالة ماالفرع الث الث: 

 ُب زتاية الد ي . كفالةالفرع الر ابع: دكر ال
 .خطاب الض مافالفرع اطتامس: 

ٍي  بالت   الث:اظتطل  الث    ، كفيو:الت عاكٍل أمنيتوثيق الد 
 لغة، كاصطبلحان. ت أمنيالفرع األكؿ: تعريف ال

 يوف.الت أمني الت عاكٍل على الد  تكييف الفرع الث اٍل: 
 .ُب زتاية الد ي  الت عاكٍل دكر الت أمني: لثالفرع الث ا

 ثبلثة مطال : كفيو، منَّالد ْينَّالميتةَّبراءةَّذم َّطرؽَّ: انيالمبحثَّالث َّ
 : اإلبراء.اظتطل  األكؿ

 الفرع األكؿ: حقيقة اإلبراء، كعبلقتو باإلسقاط.
 الفرع الث اٍل: مشركعي ة اإلبراء، كأثره.

  الكفالة بعد اظتوت.: اٍلث  اظتطل  ال
 .)سهم الغارمني( كاةالز  : الثاظتطل  الث  
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.الميتةَّذم َّوََّّالغرماء،َّفوَّيدصيانةَّطرؽَّ:َّلثاالفصلَّالث َّ  

عثػر، أك توضيء طرؽ توثيق الد يوف اليت تشػمل توثيقهػا خوفػان مػ  الت   إٍف ماء ات ُب ىذا الفصل سيتم

 كأفظػػو مػػ  الضػػياع، كحء القػػوة للحػػق وثيػػق ىػػي إعطػػات  لغايػػة مػػ  الفا، مػػاءر كذلػػك ضتفػػ  حقػػوؽ الغ اإلعػػداـ،

لتربئػػة  اظتيػػتق بدكػػة بالػػد ي  الػػذم تعل ػػ توضػػيء الطػػرؽ الػػيت هبػػا ييتوصػػل إىل انقضػػاء االلتػػزاـسػػيتم ٍب  سػػياف،الن  

 .قةعل  كأبقتها مي  ،بست نفسوان م  الد يوف اليت حى ر  ذمتو ليلقى ات حي 

 .يانةَّالد ْينَّمنَّاإلعداـصطرؽَّالمبحثَّاألوؿ:َّ

  ُب تسػمية ىػذا اظتبحػث (1)اإلعداـفردة مي  لقد اخدت
ي
للمواكبػة،  إليات الفقهيػة القدنتػةسػم  بػدالن مػ  اظت

جديػد  م يكػ  هبػذا اللفػ   مصػطلءه  -عثر مثلوكالت  -فاإلعداـ  عرؼ على اإلطبلقات االقتصادية اضتديثة،كللت  

، كالػػد ي  غػػري مرجػػو األداء،  (2)العيػػ  ُب الػػد ي  :يات أخػػرل منهػػاسػػم  مي ابقني بػػل كانػػت لػػو عنػػد الفقهػػاء الس ػػ

 ر حتصػػػيلاضتديثػػػة، تػػػدكر حػػػوؿ معػػػى كاحػػػد كىػػػو تعػػػذ  ككػػػل ىػػػذه اظتصػػػطلحات القدنتػػػة، ك ، (3)مػػػاؿ الضػػػمارك 

 بحث فيو الطرؽ اليت حتمي الد يوف م  إعدامها أم تعذر اضتصوؿ عليها.يي الد ي ، فهذا اظتبحث سى 

                                                           

 د يوف اليت ال أمل ُب حتصيلها. ىي الك ( اإلعداـ، أك يقاؿ الد يوف اظتعدكمة: 1)
يػة، ، دار السػنة احملمدن ريػةَّالعقػد، أزتػد بػ  عبػد اضتلػيم بػ  عبػد السػبلـع،ز اظتشدم ع  األداء باإلفبلس. ابػ  تيميػة اضتفيػد،  ( العي  ُب الد ٍي : ىو2)

عمػػر سػػليماف مػػر األمػػقر، ػتمػػد سػػليماف األمػػقر كماجػػد ػتمػػد أبػػو رخيػػة كػتمػػد عثمػػاف مػػبري ك ع(. ػتمداألمػػقر كأبػػو رخيػػة كمػػبري ك 154مصػػر، ص: )
 (.843ىػ، ص: )1418، 1، دار النفائس، األردف، ط: هيةَّفيَّقضاياَّاقتصادَّمعاصرةبحوثَّفقاألمقر، 

ػ  ،كىو كل ماؿ مالكو غري قػادر علػى االنتفػاع بػو لكػوف يػده ليسػت عليػو( ماؿ الضمار: 3) اقط ُب البحػر، كاظتػاؿ كػالبعري الضػاؿ، كاظتػاؿ اظتفقػود، كاظتػاؿ الس 
حود إذا  م يك  للمالػك بينػة، كاظتػاؿ اظتغصػوب الػذم ال يقػدر صػاحبو علػى أخػذه، كاظتسػركؽ الػذم ال يػدرم مػ  صادرة، كالد ي  اجمللطاف مي الذم أخذه الس  

حوامػػدة، رتيلػػة عبػػد القػػادر الرفػػاعي (. الرفػػاعي ك 237\23، )الموسػػوعةَّالفقهيػػةصتنػػة، . فػػي علػػى اظتالػػك مكانػػوسػػرقو، كاظتػػاؿ اظتػػدفوف ُب الصػػحراء إذا خى 
َّفػيَّالفقػوَّاإلسػوميَّأسػبابوَّوَّينَّالمالػد َّكسهيل أزتد حوادة،  ـ، ص: 2010 ، إصػدار:2 ، اجمللػة األردنيػة ُب الدراسػات اإلسػبلمية ، العػدد:عوجػوعػدـو

(212.) 
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 ،منهػػا: اظتػػػوت، (1)كثػػػرية  ان أسػػباب إنعػػداـ القػػػدرة علػػى اظتطالبػػػة بػػوإىل أف  لتعثػػػر الػػد ي ، ك  مػػارةنجػػ  اإلك 

تنعػدـ، فػبل يوف تتعثػر ك ز األسباب ُب جعل الػد  أيضان أبر ك  ،دراسيتل ان لكونو حد  ىذه الدراسة، ك  الذم ىو حد  

 .(2)بد م  توضيء تعريفو

، (3)التػػػاء أصػػػل صػػػحيء يػػػدؿ علػػػى ذىػػػاب القػػػوة مػػػ  الشػػػيءاظتػػػيم كالػػػواك ك  :لغػػػة اظتػػػوتتعريػػػف : أولًَّ

 .(4)ككل ما سك ، فقد مات ،كاظتوت: السكوف

عػػػدـ ب عريػػفالت  ىل كاألكٍ  ،(5)لقػػػت ضػػدان للحيػػػاةة خي صػػػفة كجودي ػػ ىػػو: تعريػػػف اظتػػوت اصػػػطبلحان: ثانيػػاًَّ

قػػاؿ ات ك ، (7)تعماؿ اصتسػػدفس اسػػ، كىػػو أيضػػان تػػرؾ الػػن  (6)نػػتقا بػػاصتننيلػػوبل يى  إلد فيػػو اضتيػػاةًجػػاضتيػػاة عمػػا كي 

   .(9)، أم: يقبضها عند فناء آجاعتا (8)الل وي يػىتػىوىَب  اأٍلىنفيسى ًحنيى مىٍوهًتىا: تعاىل

ة كاصتهػػاز كرة الدموي ػػنفس كالػػد  ىػػو انتهػػاء اضتيػػاة بسػػب  توقػػف جهػػاز الت ػػان: : تعريػػف اظتػػوت طبي ػػثالثػػاًَّ

ة تنتهػػي بتحلػػل اصتسػػم حتلػػبلن  ات مبظػػاىر اصتث ػػغػػريي هػػور عبلمػػات كتى كمػػا يتبػػع ذلػػك مػػ  ظ ،ان العصػػل توقفػػان تام ػػ

ة الػذم يػؤدم إىل توقػف اظتراكػز العصػبي   الػد ماغمػوت خبليػا  اضتػديث علػى أف   كقد استقر الطػ   . (10)كامبلن 

 .(11)ع  العمل ىو معيار موت اإلنساف موتان حقيقيان 

                                                           

ص: َّ،بحػػوثَّفقهيػػػةعمػػر األمػػقر، األمػػقر كأبػػو رخيػػة كمػػبري ك  نقطػػاع التعامػػل هبػػا. ػتمػػد( اإلفػػبلس، اإلعسػػار، اظتمطالػػة، اصتحػػود، كسػػاد النقػػود أك ا1)
 (.216 -214، ص: )الد ينَّالمعدـوحوامدة، الرفاعي ك  (.847 -843)
 ىذا البحث. موضوعاليت ترتبت على حصولو، ىي  -كةاطتاصة بالد يوف اليت تعلقت بالد   -أٌما توضيء بعا أحكامو( 2)
 (.92\2، )مقاييسَّاللغةاب  فارس،  (3)
 (.283\5، )لسافَّالعرباب  منظور،  (4)
 (.235، ص: )تالتعريفا( اصترجاٍل، 5)
ػتمػد اظتصػرم، مؤسسػة الرسػالة، ، حتقيػق: عػدناف دركيػش ك الكلياتَّمعجمَّفيَّالمصػطلحاتَّوالفػروؽَّاللغويػة، أيوب ب  موسى ( أبو البقاء الكفوم،6)

 (.857بريكت، ص: )
 (.1668\2، )كشاؼَّاصطوحاتَّالفنوف( التهانوم، 7)
 (.42)اآلية: ( سورة الزمر، 8)
 (.260\15، )كاـَّالقرآفالجامعَّألح( القرطل، 9)
 .(15) :، صرعيَّومسرحَّالجريمةَّوالبحثَّالجنائيالطبَّالش َّأزتد بسيوٍل، ك مدلتة فؤاد  كأبو الركس، اطتضرم (10)
 .(159) :ص ـ،1987، 2 :ط ،رعيةَّلألعماؿَّالطبيةاألحكاـَّالش َّ ،أزتد ،مرؼ الدي  (11)
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ف مػػا ييػػدؾ إىل كرثتػػو، ة انتقػػل مػػا نتلػػك إٍف خل ػػباطتبلفػػة اصتربيػػبمػػوت اإلنسػػاف انقطػػع عػػ  الػػدنيا، ك ف

فػإٍف للػد يوف  سػبق  ُب مػاتبػني   كمػاق هبػا مػ  حقػوؽ، ك كة كت  إخراج مػا تعلٌػفقبل كضع أيدم الورثة على الد  

ىػػذه الطػػرؽ ياع، ك الض ػػصػػيانتها مػػ  ك  ،أسػػالي  ضتفظهػػا، فكػػاف ال بػػد مػػ  كجػػود طػػرؽ ك قضػػاءالاألكلويػػة ُب 

   .حصيل أم االستيفاءالت  ق الد يوف فيحصل هبا التوثيق، ك وثيذاهتا تسمى طرؽ ت

ٍي  بالر  المطلبَّاألوؿ  ى .: توثيق الد 

يبي   ان يضم ىذا اظتطل  عدد
 الستيفائية اليتى ، الذم ىو أكؿ الطرؽ ابالر   (1)وثيقنة للت  م  الفركع اظت

الػػد يوف الػػيت يصػػء االر هتػػاف ك  شػػركعيتو،مك  ى ،سػػيحتوم علػػى تعريػػف الػػر   تصػػوف الػػد يوف مػػ  إعػػدامها، حيػػث

 و اظتعاصرة.اتصورة م  صور تطبيق، ك دكره ُب زتاية الد ي ك ، هبا

 : تعريف الر ى  لغة، كاصطبلحان.الفرعَّاألوؿ

 تي نٍ ىى  ، كرى اـ، فهو راىً كدى  تى بى ثػى  ،يءالش    ى ىى رى  يقاؿ: تعريف الر ى  لغةن:: أولًَّ
ى
 ،نان ىٍ   رى يٍ الد  تاع بً و اظت

بىٍت رىًىينىةه عاىل: ولو تى نو قى مً  ،(2)ىوفرٍ هو مى و فى و بً تي سٍ بى حى  يء قة بالش  وثً : الت  أيضان  ىوك ،  (3)كيل  نػىٍفسو مبىا كىسى

 .(4)ما مبا يعادلو بوجوو 

                                                           

،َّتوثيػقَّالػدُّيوفاعتليػل،  .، أك إثباتػو ُب ذمتػو عنػد اإلنكػار استيفاء اضتق عند تعػذره مػ  اظتػدي التوثيق: ىو عبارة ع  غتموعة م  الوسائل اليت تؤدم إىل( 1)
 (.22ص: )
 رفػع االرتيػاب، فقػد يى حرز ع  العقػود الفاسػدة، ك الت  قطع اظتنازعة، ك ة األمواؿ، ك وثيق: ىي صيانالغاية م  الت      

ي
مػاف مقػدار تعػاملني إذا تطػاكؿ الز  شػتبو علػى اظت

سػتند علػم التوثيػق ركط  الػذم ىػو مي سػي جػاء ُب معػرض بيػاف منفعػة علػم الش ػخى رٍ ما ذكػره الس   (.168\30، )المبسوطسي، خى رٍ الس  بدؿ كمقدار األجل. ال
بػت. العػامر، ػتمػد بػ  عبػد ات قق الغاية اليت مػ  أجلهػا كيتق هبا م  أحكاـ ح  تكوف مقبولة مرعان ؽتا كتعلها حتي ما يتعل  ة كتابة الوثيقة ك فهو يبحث ُب كيفي  

 (.59، جامعة أـ القرل، ص: )تطبيقاتوروطَّفيَّالفقوَّاإلسوميَّوَّعلمَّالشَُّّالعامر، 
  يسػاعد ُب اضتػد  م ، ك ة، كالػز  االخػتبلؼ ُب الكمي ػكػراف، كاصتحػود، ك وثيق ُب زتاية طرُب اظتعاملة، م  الن    دكر الت  كمي وثيق: يى دكر الت     

ي
أخري لت ػاماطلػة، ك مػ  اظت

ػػ ، دائػػرة أثػػرهَّفػػيَّحفػػ َّحقػػوؽَّالطػػرفينتوثيػػقَّالػػد ينَّوَّر مػػ  قبػػل اظتػػدي . العبيػػدم، إبػػراىيم عبػػد اللطيػػف إبػػراىيم، أخي داد، أك الت ػػُب حػػاؿ إضػػمار عػػدـ الس 
 (. 15-14ىػ، ص: )1434 ،1العمل اطتريم، ديب، ط: الشؤكف اإلسبلمية ك 

 (.242\1، )المصباحَّالمنير( ينظر: الفيومي، 2)
 (.38)اآلية: ( سورة اظتدثر، 3)
 (.122\35، )تاجَّالعروسبيدم، ( مرتضى الز  4)
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 كالتايل:  مهب ةخاص اتللفقهاء األربعة تعريف ى  اصطبلحان:تعريف الر  : ثانياًَّ

ُب اجمللػػة أن ػػو:  جػػاء، ك (1)كالػػدي    ،مػػيء  ػػق نتكػػ  اسػػتيفاؤه منػػو حػػبسي ىػػو للػػر ى :  ةتعريػػفَّالحنفي ػػ

 .(2)سمى ذلك اظتاؿ: مرىونان، كرىنان قيفو مقابل حق نتك  استيفاؤه منو، كيي وٍ ػتبوس، كتػى  ماؿو  سي بٍ حى 

  ذتنػو، أك ذتػ  منافعهػا عنػد سػتوُب اضتػق مػاحتبػاس العػني كثيقػة بػاضتق ليى ىػو للػر ى :  ةتعريفَّالمالكي َّ

 .(3)مفردة كانت أك مشاعة أخذه م  الغرَل رتعذ

عػػػل اظتػػػاؿ كثيقػػػة علػػػى الػػػد ي ، لييسػػػتوَب منػػػو الػػػد ي  عنػػػد تعػػػذره ؽتػػػ  جى ىػػػو للػػػر ى :  ةافعي َّتعريػػػفَّالش ػػػ

 .(4)عليو

  للر ى : تعريفَّالحنابلة
ي
عل كثيقة بالد ي  اظت  .(5)ستوَب منو إٍف تعذر كفاؤه م  اظتدي ىو اظتاؿ كتي

 ة الر ى .عي  ك : مشر يانالفرعَّالث َّ

 اإلرتاع:نة، ك الس  ة الرى  ُب الكتاب، ك ثبتت مشركعي  

 كتاب ات تعاىل: : أولًَّ

اتًبنا فىرًىىافه م ٍقبيوضىةه قولو تعاىل:  ديكا كى  . (6)كىًإف كينتيٍم عىلىىر سىفىرو كى مٍى نجًى

                                                           

، حتقيػػق: طػػبلؿ يوسػػف، دار احيػػاء الػػداث العػػريب، بػػريكت، لهدايػػةَّفػػيَّشػػرحَّبدايػػةَّالمبتػػديا علػػي بػػ  أيب بكػػر بػػ  عبػػد اصتليػػل، اظترغينػػاٍل،ينظػػر: ( 1)
 (.62\6، )تبينَّالحقائقزيلعي، اللف  للزيعلي. ال (.412\4)
 (.133ص: ) (،701اظتادة ) ،مجلةَّاألحكاـَّالعدليةصتنة، ( 2)
ىػػ، 1425 ،1، حتقيػق: ػتمػد بػو خبػزة، دار الكتػ  العلميػة، ط:التلقػينَّفػيَّالفقػةَّالمػالكيعبػد الوىػاب بػ  علػي بػ  نصػر، ( القاضي عبد الوىػاب، 3)
 (.886\2، )فيَّفقوَّأىلَّالمدينةَّالكافيك ينظر: اب  عبد الرب،  (.163\2)
، حتقيػق: بسػػاـ عبػد الوىػػاب فػػتحَّالقريػبَّالمجيػػبَّفػيَّشػػرحَّألفػاظَّالتقريػػبابػػ  الغرابيلػي، ػتمػػد بػ  قاسػم بػػ  ػتمػد،  (.7\6، )البيػاف( العمػراٍل، 4)

، بريكت، ط:   (.171ىػ، ص: )1425، 1اصتايب، دار اب  حـز
ػػبػػ  سػػا م،  ابػػ  ضػػوياف، إبػػراىيم بػػ  ػتمػػدَّ(.74\2، )فػػيَّفقػػوَّاإلمػػاـَّأحمػػدَّالكػػافي( ابػػ  قدامػػة، 5) ، حتقيػػق: زىػػري بيلَّفػػيَّشػػرحَّالػػدليلمنػػارَّالس 

 (.351\1ىػ، ص: )1409، 7الشاكيش، اظتكت  اإلسبلمي، ط:
 (.283)اآلية: ( سورة البقرة، 6)
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ة ظتصػػػلحة دب إىل اإلمػػػهاد، كالكتابػػػكػػػر ات تعػػػاىل الن ػػػيػػػة الػػػد ي  ذى آكجػػػو الداللػػػة: لقػػػد جػػػاء ُب بدايػػػة 

ى ، كنػػة علػػى ذلػػك بػػذكر حػػاؿ األعػػذار اظتانعػػة مػػ  الكتابػػة، كجعػػل عتػػا الػػر   كبعػػدحفػػ  األمػػواؿ كاألديػػاف، 

مك  كجػػود كقػػت يػػدخل ُب ذلػػك بػػاظتعى كػػل عػػذر، فػػيي حيػػث فر، ىػػو الس ػػذر الػػذم ىػػو غالػػ  األعػػذار ك العيػػ

  طلػػػ  وًجػػػاس، كبالليػػػل، كغريىػػػا مػػػ  األعػػػذار الػػػيت تي الن ػػػ ر فيػػػو الكاتػػػ  ُب اضتضػػػر كأكقػػػات أمػػػغاؿيتعػػػذ  

 .(1)الر ى 

 منها:ة: نة النبوي  الس   ثانياً:

 "رعػػوإلػػىَّأجػػل،َّورىنػػوَّدََّّنَّيهػػوديَّطعامػػاًَّاشػػترىَِّمػػ": عػػ  عائشػػة رضػػي ات عنهػػا: أف  النػػل  .1
(2). 

و،َّإذاَّكػػافَّمرىونػػاً،َّالػػر ىنَّيُركػػبَّبنفقتػػ": عػػ  أيب ىريػػرة رضػػي ات عنػػو، قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ ات  .3

َّ.(3) "فقةشربَّالن َّركبَّويََّشربَّبنفقتو،َّإذاَّكافَّمرىوناً،َّوعلىَّالذيَّيََّرَّيَُّولبنَّالد َّ

، أم ػػا اضتػػديث فلػػو  م يكػػ  مشػػركعان ظتػػا فعلػػو ى كجػػو الداللػػة: ثبػػوت تعامػػل الرسػػوؿ عليػػو السػػبلـ بػػالر  

ابػة اظترىونػة لديػو مػ  فػرس أك يركػ  ظهػر الد  اظتػرهت  لػو أف  أف   "-اٍل فقد سيق أصالة لبيػاف بعػا أحكامػوالث  

ة عي  ك فيلػـز مػ  ذلػك ثبػوت مشػر  -(4)"اة كينتفع بلبنها مقابػل إنفاقػو عليهػالتل  البقرة كالش   رتل أك ؿتوه كأفٍ 

 ، إذا كاف الر ى  غري مشركع.  -حاماه -ذلك لعدـ تصور بياف األحكاـ عبثان عامل بو ك الت  

                                                           

 (.407-406\3، )الجامعَّألحكاـَّالقرآف( ينظر: القرطل، 1)
 (.142\3، باب م  رى  درعو، )صحيحَّالبخاري( البخارم، 2)
 (.143\3ػتلوب، )، باب الر ى  مركوب ك حَّالبخاريصحي( البخارم، 3)
 ،كنشػره: بشػري ػتمػد عيػوف ،الشػيد عبػد القػادر األرنػاؤكط عػين بتصػحيحو حتقيػق: ،منارَّالقػاريَّشػرحَّمختصػرَّصػحيحَّالبخػاري ،زتزة ػتمد ،قاسم (4)

 (.383\3، )مكتبة دار البياف، دمشق
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 عػػو،ك ة الػر ى  ُب اصتملػة مػع اخػتبلفهم ُب بعػا فر عي  ك علػى مشػر  (1)الفقهػاء لقػد أرتػعاإلرتػاع: : ثالثػاًَّ

 نة باضتضر.ُب الس  فر، ك الس  بالكتاب ُب ة التعامل بو عي  ك ذلك بعد ثبوت مشر ك 

 .بو فاهترٌ اال الد ي  الذم يصءمركط : لثاالفرعَّالث َّ

عػػل الػػر   ى  ُب مقابلػػو، فيػػو مسػػائل كثػػرية ىػػذا الفػػرع الفقهػػي الػػذم ييبحػػث فيػػو مػػركط الػػد ي  الػػذم كتي

 :(2)هاترتيب، ك ها، كما يأٌب تفصيلع  تلك الشركط تعبرياتو اطتاصة بوك  ،فكل مذى  لو مركطو ،متشعبة

 .أٍف يكوف الد ي  ثابتان : رطَّاألوؿالش َّ

ء االرهتػاف بػو أٍف ُب الػد ي  الػذم يصػ ،(6)اضتنابلػةك  ،(5)ةافعي  الش ػ، ك (4)ةاظتالكي ػ، ك (3)ةاضتنفي ػ اتفق فقهػاء

 .، أك معو، كاألذتاف، فهذا كما ماكلو، كتوز أخذ الر ى  فيوى الر  ة الر اى  كقت دينان ثابتان ُب ذم   يكوف

، (7)ة، فػػػػػذى  اضتنفي ػػػػػ-أم الػػػػػد ي  اظتوعػػػػػود -ى كاختلفػػػػػوا ُب الػػػػػد ي  الػػػػػذم  م يكػػػػػ  ثابتػػػػػان كقػػػػػت الػػػػػر  

 الػد ي  اظترىػػوف فيػػوإل ألف   ى  قبػل ثبػػوتإىل صػحة الػػر   ،(1)مػ  اضتنابلػػة (9)اب الكلػػوذاٍلأبػػو اطتط ػك  ،(8)ةكاظتالكي ػ

                                                           

(. 361\2، ص: )المقػػدمات(. ابػػ  رمػػد اصتػػد، 37\3، )تحفػػةَّالفقهػػاءالسػػمرقندم،  (.191\2، )فػػيَّمسػػائلَّاإلجمػػاعَّاإلقنػػاع( ابػػ  القطػػاف، 1)
 (.245\4، )المغني(.اب  قدامة، 141\3، )األـافعي، الش  اإلماـ 

(. أبػو 134-120، ص: )توثيقَّالدُّيوف(. اعتليل، 114-109، ص: )أصوؿَّالمداينات(. زتٌاد، 100-94، ص: )المداينات( ينظر: عيسوم، 2)
رزتاٍل، إبراىيم  (.75-69، رسالة ماجستري، جامعة اطتليل، )التطبيقةَّوَّةَّبينَّالن ري َّريعةَّاإلسومي َّىنَّفيَّالش َّأحكاـَّالر َّتوفيق إبراىيم أبو عقيل، عقيل، 
 (.368-360\1ىػ، )1432 ،1، دار البشائر اإلسبلمية، ط:يوفَّفيَّالفقوَّاإلسوميحمايةَّالدَُّّرزتاٍل، 

 (.70\6، )تبيينَّالحقائقالزيلعي،  (.142\6)عَّالصنائع،َّبدائ ،( ينظر: الكاساٍل3)
 (.766\2)َّ،عقدَّالجواىر (. اب  ماس،163\2، )لقينالت َّ( ينظر: القاضي عبد الوىاب، 4)
تقػػي  (.100عػػا م الكتػػ ، ص: )التنبيػػةَّفػػيَّالفقػػوَّالشػػافعي،ََّّ،إبػراىيم بػػ  علػػي بػػ  يوسػػف الشػػريازم، (.6\6، )الحػػاويَّالكبيػػر( ينظػر: اظتػػاكردم، 5)

، حتقيػق: علػي عبػد اضتميػد بلط،ػي، كػتمػد كىػل سػليماف، دار كفايةَّاألخيػارَّفػيَّحػلَّغايػةَّاإلختصػارالد ي  اضتصين، أبو بكر ب  ػتمد ب  عبد اظتؤم ، 
 (.254ـ، ص: )1994، 1اطتري، دمشق، ط:

 (.351\1ص: )َّ،منارَّالسبيلاب  ضوياف، َّ(.74\2، )فيَّفقوَّاإلماـَّأحمدَّالكافي( اب  قدامة، 6)
 (.71\6، )تبيينَّالحقائق( الزيلعي، 7)
 (.232\3، )سوقيحاشيةَّالدَُّّسوقي، (. الد  812\2، )فيَّفقوَّأىلَّالمدينةَّالكافي( ينظر: اب  عبد الرب، 8)
ق، كفاتػو  432ـ ، مولده عاكىو فقيو عصره اضتنبلي، البغدادم، س  ب  حس  العراقي، الكلوذاٍل،ػتفوظ ب  أزتد ب  حىو  :أبو اطتطاب الكلواذاٍل( 9)

 ككتاب اطتبلؼ الكبري اعتداية، : كتاب لو كت  منهاق،  510عاـ 
ي
يسم ىكاطتبلؼ الصغري  ،ى باالنتصار ُب اظتسائل الكبارسم  اظت

 ككتػاب ،رؤكس اظتسػائلب اظت
(. ابػ  رجػ ، عبػد الػرزت  بػ  أزتػد بػ  281\14، )سػيرَّأعػوـَّالنػبوءىل، ينظػر: الػذ  ككتػاب الت هػذي  ُب الفػرائا، كغريىػا،  أصػوؿ الفقػو، التمهيد ُب
 (.271\1ىػ، ) 1425 ،1، حتقيق: عبد الرزت  ب  سليماف العثيمني، مكتبة العبيكاف، الرياض، ط: ذيلَّطبقاتَّالحنابلةرج ، 
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ػػػ ،ى  كثيقػػػة بػػػاضتق اظتوجػػػودالػػر   ماف حيػػػث كقاسػػػوه علػػػى الض ػػػ ،(2)ف،ػػػاز عقػػػدىا قبػػػل كجوبػػو يوجدأك الػػذم سى

ػػػػ ماف أال تػػػػرل أف  اظتقبػػػػوض علػػػػى سػػػػـو...أف  الػػػػد ي  اظتوعػػػػود جيعػػػػل كػػػػاظتوجود ُب اعتبػػػػار الض ػػػػقػػػػالوا: " راء الش 

ػػػػػ راء فيي،عػػػػػل كػػػػػاظتقبوض علػػػػػى حقيقتػػػػػو ُب إكتػػػػػاب مضػػػػػموف علػػػػػى القػػػػػاباإل ألن ػػػػػو مقبػػػػػوض علػػػػػى كجػػػػػو الش 

بلػو ي ، فػبل كتػوز قى ى  تػابع للػد  الػر   إل ألف  (6)اضتنابلػة، ك (5)ةافعي  منػع ذلػك الش ػك  (4)ه للحاجػةزي وى ،ى ف ،(3)"مافالض  

 .(7)ي  ال عند الوعد بوعند ثبوت الد  رع الر ى  أيضان مي ، ك ، فهو كثيقة بدي كالشهادة

 .أٍف يكوف الد ي  الزمان : انيرطَّالث َّالش َّ

 قسم الد ي  م  حيث اللزـك ك عدمو إىل ثبلثة أقساـ: يي ك 

ػػػك  ،(9)ةاظتالكي ػػػ، ك (8)ةاضتنفي ػػػ اتفػػػق فقهػػػاء: الػػػد ينَّالػػػوـزأوًل:َّ ُب الػػػد ي   ،(11)اضتنابلػػػة، ك (10)ةافعي  الش 

 ذت  اظتبيع اظتقبوض.كوف دينان الزمان، مثل: القرض، ك اف بو أٍف يالذم يصء االرهت

 ىو على نوعني:ك : زـوالد ينَّالذيَّيدوؿَّإلىَّاللَُّّثانياً:َّ

ػػػػػ(12)ةزـك كػػػػػالثم  ُب مػػػػػدة اطتيػػػػػار، ذىػػػػػ  اظتالكي ػػػػػإٍف كػػػػػاف األصػػػػػل ُب كصػػػػػفو الل ػػػػػ .1 ُب  ةافعي  ، كالش 

 ،(1)األصء

                                                           

 (. 29، ص: )علىَّمذىبَّاإلماـَّأحمدَّالهدايةأبو اطتطاب الكلواذاٍل، (1)
 لك  اللف   للمرجع اظتذكور.ذا السب  موجود ُب كت  اظتذاى  ك (. على أف  ى711\1)َّ،فقوَّالمعاموت، م  اظتؤلفنيغتموعة( 2)
 (.227\1، )الجوىرةَّالنيرة( اضتداد، 3)
  ( ينظر: اظتصدر السابق.4)
 (.55\3، )مغنيَّالمحتاج( الشربيين، 5)
 (.129، 75\2، )فيَّفقوَّاإلماـَّأحمدَّالكافي( اب  قدامة، 6)
 (.733\1)َّ،لمعاموتفقوَّا، م  اظتؤلفني غتموعة( 7)
 (.70\6، )تبيينَّالحقائقالزيلعي،  (.142\6)بدائعَّالصنائع،َّ ،( ينظر: الكاساٍل8)
 (.766\2)َّ،عقدَّالجواىر (. اب  ماس،163\2، )التلقين( ينظر: القاضي عبد الوىاب، 9)
ص: َّ،كفايػػػةَّاألخيػػػارتقػػػي الػػػد ي  اضتصػػػين،  (.100، ص: )التنبيػػػةَّفػػػيَّالفقػػػوَّالشػػػافعي الشػػػريازم، (.6\6، )الحػػػاويَّالكبيػػػر( ينظػػػر: اظتػػػاكردم، 10)
(254.) 
 (.351\1ص: )َّ،منارَّالسبيلاب  ضوياف، َّ(.74\2، )فيَّفقوَّاإلماـَّأحمدَّالكافي( اب  قدامة، 11)
 (.442\5، )شرحَّالزرقاني( الزرقاٍل، 12)
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، خبلفػان للحنفي ػي إل ألف  مآلو إىل الل  إىل صحة اإلرهتاف هبذا الد   (2)اضتنابلةك  فػورد أن ػو: "ال كتػوز  (3)ةزـك

م للمشػػدم بعػػد كللمشػػدم حػػق ُب اسػػدداد سػػل  إعطػػاء رىػػ  مقابػػل ذتػػ  مبيػػع بقػػي ُب يػػد البػػائع ك م يي 

 .(4)م  قبل التسليم"اظتبيع مضموف بالث   ى  اظتذكورإل ألف  الر  

ػػػػقبػػػػل العمػػػػل ُب اصتعالػػػػة (5)لعػػػػكػػػػاف األصػػػػل ُب كصػػػػفو اصتػػػػواز كاصتي   إفٍ  .2 ، (6)ُب األصػػػػء ةافعي  ، الش 

  إل ألف   إىل عدـ صحة اإلرهتاف هبذا الد ي  ،(7)اضتنابلةك 
ى
بذكؿ لو اصتيعل باطتيار أبػدان إٍف مػاء عمػل، كإٍف مػاء اظت

 .(9)ةخبلفان للمالكي   ،(8) م يعمل

 علػى ،(13)، كاضتنابلػة(12)ةاظتالكي ػك  ،(11)ةافعي  ش ػالك ، (10)ةنفي ػاتفػق فقهػاء اضت :ـزالػد ينَّغيػرَّالػو َّثالثاً:َّ

، فقػػػالوا زـك  ػػػاؿ كن،ػػػـو : "مػػػا ال مصػػػري لػػػو إىل الل ػػػعػػػدـ صػػػحة الػػػر ى  بالػػػد ي  الػػػذم ال مصػػػري لػػػو إىل الل ػػػزـك

وثيق، كاظتكات  بسبيل م  إسقاط الن،ػـو مػ  مػاء فػبل معػى فبل يصء الرى  هباإل ألف  الر ى  للت   (14)الكتابة

كعلػػى تفصػػيل عنػػد ُب صػػحة الػػر ى  مقابػػل ؾتػػـو الكتابػػة فقػػالوا بصػػحتو،  (1)كخػػالفهم اضتنفي ػػة، (15)وثيقهػػا"لت

 .(3)ةخبلفان للحنفي  ك  ى  م  اظتكات  نفسو، كال يصء م  األجنلحيث قالوا بصحة أخذ الر  ،(2)ةاظتالكي  

                                                           

 (.254ص: )َّ،كفايةَّاألخياراضتصين،  تقي الد ي  (.100، ص: )التنبيةَّ الشريازم، (.6\6، )الحاويَّالكبير( ينظر: اظتاكردم، 1)
 (.351\1ص: )َّ،منارَّالسبيلاب  ضوياف، َّ(.74\2، )فيَّفقوَّاإلماـَّأحمدَّالكافي( اب  قدامة، 2)
 (.100\2، )دررَّالحكاـ( علي حيدر، 3)
 ( اظتصدر السابق.4)
 (.3864\5، )وَّاإلسوميَّوأدلتوالفقحيلي، الز  . التزاـ عوض معلـو على عمل معني، أك غتهوؿ، عسر علمواصتعالة: ىي  (5)
 (.6\6، )الحاويَّالكبير( ينظر: اظتاكردم، 6)
 (.324\3، )كشاؼَّالقناع( البهوٌب، 7)
 (.6\6، )الحاويَّالكبير( اظتاكردم، 8)
 (.232\3، )سوقيحاشيةَّالدَُّّسوقي، ( الد  9)
 (.227\1، )الجوىرةَّالنيرة( اضتداد، 10)
، دار فػتحَّالعزيػزَّبشػرحَّالػوجيزعبد الكرَل بػ  ػتمػد الرافعػي، (. الرافعي، 314\6، )البياف(. العمراٍل، 6\6، )الحاويَّالكبير( ينظر: اظتاكردم، 11)

 (.33\10الفكر، )
 (.561\6)،َّالتاجَّواإلكليلاظتواؽ، ( 12)
 (.324\3، )كشاؼَّالقناعلبهوٌب، ا( 13)
 خر يكات  العبد سيده على حريتو.ؾتـو الكتابة: ىي أقساط يدفعها العبد لتحرير نفسو م  سيده، كبتعبري آ (14)
 (.33\10، )فتحَّالعزيزالرافعي،  (15)
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تقريبػػػان للفهػػػم ـ مصػػػطلحاف ؼتتلفػػػاف، ك زك بػػػوت، كالل ػػػأكد أٍف أمػػػري إىل أف  الث نيكُب هنايػػػة ىػػػذي  الشػػػرط

غػين فرقػة بينهمػا، حيػث قػاؿ: "قػاؿ اإلسػنوم كغػريه: كال يي ُب الت   (5)عػ  اإلسػنوم (4)فسأذكر ما نقلو الشربيين

إل ألف  الث  ابػػت الػػبل  عػػ  الث   زـك كعدمػػو: صػػفة للػػد ي  ُب نفسػػو ال يتوقػػف بػػوت معنػػاه الوجػػود ُب اضتػػاؿ، كالل ػػـز

، فلػو اقتي  ، كما يي يعلى كجود الد   ، كديػ  الكتابػة غػري الـز ـز لػورد صػر علػى الػد ي  الػبل  قاؿ: دي  القرض الـز

"بوت كالل  دز هبما ع  عدـ الث  قيل: قتا كصفاف مقصوداف لتي ثبت... ك ا سيقرضو كؿتوه ؽتا  م يى عليو م  .(6)زـك

 .اى سليم على الر  أٍف يكوف الد ي  كاج  الت   :رطَّالثالثالش َّ

 أم أٍف يكػػوف كاجػػ  -إىل أف  الػػد ي  الػػذم يصػػء االٌرهتػػاف بػػو ىػػو الػػد ي  اظتضػػموف (7)ةذىػػ  اضتنفي ػػ

كتػػوز الػػر ى  بػػأم سػػب  كجػػ  مػػ  اإلتػػبلؼ، كالغصػػ ، كالبيػػع كؿتوىػػاإل ، فقػػالوا: "(8)-سػػليم علػػى الػػراى الت  

رىنػػػان مبضػػػموف فيصػػػء... كقػػػاؿ الػػػد يوف كلهػػػا كاجبػػػة علػػػى اخػػػتبلؼ أسػػػباب كجوهبػػػا، فكػػػاف الػػػر ى  هبػػػا  ألف  

 .(1)يوف"ى  هبذه الد  : ال كتوز الر  (9)زفر

                                                           

 (.227\1، )الجوىرةَّالنيرةاضتداد،  (1)
 (.561\6)،َّالتاجَّواإلكليلاظتواؽ، ( 2)
 (.227\1، )الجوىرةَّالنيرة( اضتداد، 3)
ػال ،الشربيين ب  أزتدػتمد ىو  الشربيين:اطتطي  ( 4) :كتػاب منهاكتػ  لػو  ق، 997القػاىرة ككفاتػو ُب دمشػق، كفاتػو عػاـ  ، فقيػو كمفس ػر، مولػده ُبافعيش 

 ُب مغين احملتػاج، ُب مػرح منهػاج الطػالبني للنػوكمكتاب مرح مواىد القطر ك كتاب ، ك اإلقناع ُب حل الفاظ أيب م،اعكتاب ُب تفسري القرآف، ك  راج اظتنريالس  
الكواكػبَّالسػػائرةَّبأعيػػافَّالمئػػةَّالػػدي  الغػزم، ػتمػػد بػ  ػتمػػد الغػػزم،  ؾتػمينظػػر: . اضتػج مناسػػككتػاب ُب الببلغػػة، ك  تقريػرات علػػى اظتطػوؿكتػػاب فقػو، ك ال

 (.6\6، )األعوـالزركلي، (. 73\3ىػ، ) 1418 ،1، حتقيق: خليل اظتنصور، دار الكت  العلمية، بريكت، ط:العاشرة
ػػبػػ  علػػي بػػ  عمػػر بػػ  علػػي بػػ  إبػػراىيمعبػػد الػػرحيم بػػ  اضتسػػ  ( اإلسػػنوم: ىػػو 5) ، مولػػده عػػاـ بإسػػنا هولػػدافعي، فقيػػو أصػػويل مػػ  علمػػاء العربي ػػة،، م، الش 

كمػػرح اظتنهػػاج للبيضػػاكم كىػػو أحسػػ  مػػركحو  كالتنقػػيء علػػى التصػػحيء، جػػواىر البحػػري  ُب تنػػاقا اضتػػربي ، لػػو كتػػ  منهػػا: ق،772ق، كفاتػػو عػػاـ 704
، األعػػوـالزركلػػي،  (.100-98\3، )طبقػػاتَّالشػػافعية ابػػ  قاضػػي مػػهبة،ر: كغريىػػا الكثػػري. ينظػػكأنفعهػػا، كاعتدايػػة ُب أكىػػاـ الكفايػػة، كطبقػػات الفقهػػاء 

(3\344.) 
 (.57\3، )مغنيَّالمحتاج( الشربيين، 6)
 (.70\6، )تبيينَّالحقائقالزيلعي،  (.142\6)بدائعَّالصنائع،َّ ،( ينظر: الكاساٍل7)
 .ان نتك  القوؿ بأف  ىذا الش رط م  آثار الل زـك فبل نتك  اعتباره مرط (8)
ق، ككفاتػو 110عاـ  هولدم كفاتو بالبصرة، ،ككاف يدرم اضتديث كيتقنو فقيو غتتهدىو ك  ، اضتنفي،ذيلأبواعتي  ذيل ب  قيس ب  سلمب  اعتي زفر  ( اإلماـ زيفر:9)

أم  ،و أقػيس أصػحايبكاف أبػو حنيفػة يفضػلو كيقػوؿ: ىػك  (.45\3، )األعوـالزركلي،  (.39-38\8، )سيرَّأعوـَّالنبوءالذىل،  ق. ينظر:158عاـ 
 ،1، حتقيػػق: ػتمػػد خػػري رمضػػاف يوسػػف، دار القلػػم، دمشػػق، ط:تػػاجَّالتػػراجمبػػ  قيطليوبغػػا، أبػػو العػػدؿ قاسػػم بػػ  قيطليوبغػػا، ا .قػػوالن بالقيػػاس كالػػرأم أكثػػرىم
 (.169ىػ، ص: ) 1413
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 أٍف يكوف الد ي  معلومان.: ابعر َّرطَّالالش َّ

صػفة فػػبل ، قػػدران ك (3)ة الػد ي  الػػذم يصػء االٌرهتػػاف بػو للعاقػدي إىل امػػداط معلومي ػ، (2)ذىػ  الشػافعية

قػػػالوا أف  مػػػرط حػػػدقتا، أك رىػػػ  بأحػػػد الػػػد ينني، ك لػػػو أ، فقػػػالوا ال يصػػػء إذا جه(4)ى  بػػػدي  غتهػػػوؿيصػػػء الػػػر  

ُب ، كنجػػدر اإلمػػارة إىل انفػػراد اظتػػذى  الش ػػافعي (5)ةعػػنيإل لػػزكاؿ اإلهبػػاـ باظتعلومي ػػغػػين عػػ  مػػرط الت  ة يي اظتعلومي ػػ

 امداط ىذا الش رط.

 : دكر الر ى  ُب زتاية الد ي .ر ابعالفرعَّال

 بإسػػراؼ اظتػػدي حود، أك : بػػاصت(6)ولالػػد ي  بػػالر ى  ىػػي زتايتػػو مػػ  الت ػػ إف  الغايػػة األساسػػية مػػ  توثيػػق

 فكانػت ، كم  ىنا برزت اضتاجػة إىل الػر ى ،(7) ة غريه م  الغرماءمبحاص  ، أك ميء منو ُب مالو  يث  م يبق

 :(8)كتكم  ىذه اضتاجة ُبضتماية الد ي ،  ةماس   االستيفائية الوثيقةىذه إىل  اعيةد  ال اضتاجة

 .االيد كمتتة هب اعليه تثبتح   ،اظترىوفإثبات الوثيقة لدي  اظترهت  ُب : أولًَّ

  .زتةاز اء عند اظتمالغر سائر على استيفاء الد ي  م  الر ى   َلقدت: ثانياًَّ

 .  كلو، أك بعضو    فوات الد ي مٍ أى : ثالثاًَّ

                                                           

 (.142\6)بدائعَّالصنائع،َّ ،( الكاساٍل1)
 (.254، ص: )كفايةَّاألخيارتقي الد ي  اضتصين،  (.100ص: )التنبية،ََّّريازم،الش (.6\6، )الحاويَّالكبير( ينظر: اظتاكردم، 2)
 (.254ص: )كفايةَّاألخيار،َََّّّتقي الد ي  اضتصين،( 3)
 (.228\1، )فتحَّالوىاب( زكريا األنصارم، 4)
  (.63\5، )تحفةَّالمحتاج( ينظر: اب  ح،ر اعتيتمي، 5)
، غتمػع اللغػة العربيػة بالقػاىرة(. 258\37، )تػاجَّالعػروسبيػدم، مرتضػى الز  . ينظػر: ، أم ضػياعو ييرجىال ىبلؾ اظتاؿ، ك قيل ذىاب ماؿو ىو ول: الت   (6)

 (.91، ص: )المعجمَّالوسيا
 (.63\6، )تبيينَّالحقائق( ينظر: الزيلعي، 7)
ىػ، 1417 ،1تامر، دار السبلـ، القاىرة، ط:ػتمد ػتمد ، حتقيق: أزتد ػتمود إبراىيم، ك الوسياَّفيَّالمذىبالغزايل، ػتمد ب  ػتمد الغزايل، ( ينظر: 8)
(3\495.) 
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ى  ضتػني   حق حػبس الػر  رهتى يكوف للمي  ى  أفٍ حكم الر  " :(729رقم ) اظتادةجاء ُب غتلة األحكاـ ُب 

 (733"، كُب اظتػادة رقػم )اى ى  إذا تػوُب الػر  ي  م  الر  يكوف أحق م  سائر الغرماء باستيفاء الد   فكاكو كأفٍ 

 ران اى  ككػاف كرثتػو كبػاإذا تػوُب الػر  " "، كُب اظتاد ة الػيت تليهػا جػاء:اى  كاظترهت ى  بوفاة الر  ال يبطل الر  كرد أن و: "

غػائبني ُب  أك كبػاران  ،كػانوا صػغاران   ى  كإفٍ كختلػية الػر   ،كػةم  الد   ي  دتامان ككج  عليهم أداء الد   ،قاموا مقامو

 .(1)"ي  م  ذتنوى  بإذف اظترهت  كيؤدم الد  فالوصي يبيع الر   ،فرػتل بعيد مدة الس  

ػاى  ك يسػتفيد منهػػا كػل مػ  الػػر  الػيت  صػػا كذلػك عػدا عػ  اظت
ي
ة علػػى األم ػ  علػى كجػػو اطتصػوص، ك رهتً اظت

علػى الػد ي   للحصػوؿيكػوف لديػو سػبيل فػي حػاؿ حياتػو فاى  ى ، أم ػا الػر  كجو العمـو مػ  توثيػق الػد يوف بػالر  

ائ  مػ  اسػتيفاء حقػو مػ  تو م  الد ي  إلمكػاف الػد  ربأ ذم  أم ا بعد موتو فتى ج كربتو، ك فر  يي الذم يقضي حاجتو، ك 

أم ػا األمػة فتحػدث ك  حاميػان عتػا مػ  رتيػع أسػباب الضػياع،ك  ،طمونػان علػى أموالػومي  ا اظتػرهت  فيكػوفأم ػك  احملبوس،

تمانيػػة، سػػبيلو مضػػموف هبػػذه الوسػػيلة االئعػػاكف مػػا داـ الت   ل األفػػراد علػػىقبًػػفيي  ،ُب اظتعػػامبلت قػػةبػػني أفرادىػػا الث  

 لق على الد يوف.القكعدـ االضطراب ك  االستقرارك  ت،عامبلفتسود السهولة ُب اظت

 .رى  األكراؽ الت ،ارية: خامسالفرعَّال

 
ي
إىل  ظر،ارية اليت ىي قضية قدنتة بالن  ة ُب العصر اضتديث رى  األكراؽ الت  ست،د  م  األمور اظت

 فيما يأٌب بياف لبعا جوان  ىذه اظتسألة:، ك ةف الفقهي عتذه العملي  يكيالت  

 ،نقػػػديان  حقػػػان  لث ػػػدتي  ثابتػػػة قابلػػػة للتػػػداكؿ بطريقػػػة التظهػػػري صػػػكوؾ ،اريػػػة: ىػػػياألكراؽ الت  َّتعريػػػف: أولًَّ

  مػ وفػاء بػدالن للالعػرؼ علػى قبوعتػا كػأداة  مر كتػك  ،أك بعد أجػل قصػري ،طبلع عليهاالا فع مب،ردستحق الد  كتى 

 .(2)النقود

                                                           

 .(139-138ص: ) (،729،733،734اظتادة ) ،مجلةَّاألحكاـَّالعدليةصتنة،  (1)
 (.163، ص: )فيَّمعاموتَّوعملياتَّالمصارؼَّاإلسومي ةَّالشامل(. إرميد، 238، ص: )المعاصرةَّةالمعاموتَّالمالي َّ( مبري، 2)
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 ة الورقة الت  نقل ملكي   ىو : الت ظهري:ثانياًَّ
ي
 ظه ػ،ارية مػ  اظت

ي
 ر إليػو ظه ػر إىل اظت

ي
ر إليػو بقػبا ظه ػأك توكيػل اظت

 
ي
صان باسػم معػني، كقػد يكػوف علػى بيػاض ص  ظهري ؼتي ر إليو، كقد يكوف الت  ظه  قيمة الورقة أك رى  الورقة لدل اظت

، كىػػػذا الت عريػػػف ًب  بػػػذكر أنػػػواع عملي ػػة الت ظهػػػري الػػػذم ىػػػو نتكػػػ  القػػػوؿ أن ػػػو تصػػػرؼ (1)دكف ذكػػر اسػػػم معػػػني

 كىي: إم ا الت ظهري الن اقل للملكي ة، أك الت ظهري الت وكيلي، أك الت ظهري الت أميين. قانوٍل، على ثبلثة أمكاؿ

 كالذم يهمين ُب ىذه اصتزئي ة ىو الت ظهػري الت ػأميين فهػو كمػا جػاء ُب الت عريػف 
ي
ر ظه ػرىػ  الورقػة لػدل اظت

ى  ضػػمانان للوفػػاء ،اريػػة علػػى سػػبيل الػػر  تصػػرؼ قػػانوٍل يػػتم مبوجبػػو تظهػػري الورقػػة الت   ، كبتعريػػف أكضػػء ىػػوإليػػو

، فمصػػػػػطلء رىػػػػػ  األكراؽ الت ،اريػػػػػة مػػػػػرادؼ ظتصػػػػػطلء الت ظهػػػػػري بػػػػػدي  ُب ذمػػػػػة اظتظهػػػػػر لصػػػػػا  اظتظهػػػػػر إليػػػػػو

 .(2)التأميين

 ند اإلذٍل، أك ألمر.الس  ،ارية: الكمبيالة، الشيك، أنواع األكراؽ الت  : ثالثاًَّ

القػانوف يتضػم  أمػران مػ  مػخة يسػمى الكمبيالة: ىي صك مكتوب كفق مػكل حػدده  .1

حرًر-اح الس  
ي
 -اظت

ى
   ، بأٍف يدفع مبلغان معينان -البنك-سحوب عليو، إىل مخة آخر يسمى اظت

 .(3)معني أك قابل للتعيني، ألمر مخة ثالث ىو اظتستفيدتاريد قود ُب ن  م  ال

ػػػوجً أمػػػر مكتػػػوب كفقػػػان ألكضػػػاع معينػػػة يي  الشػػػيك: .2 ػػػو مػػػخة يي هي   إىل احعػػػرؼ باسػػػم الس 

 مػػ
ى
دفع إىل مب،ػػرد االطػػبلع عليػػو أٍف ييػػسػػحوب عليػػو، كيطلػػ  إليػػو مبقتضػػاه ك خة آخػػر يقػػاؿ لػػو: اظت

 .(4)اح مخة معني، أك للحامل مبلغان معينان م  النقود م  حساب الس  

                                                           

  (.163، ص: )فيَّمعاموتَّوعملياتَّالمصارؼَّاإلسومي ةَّالشامل(. إرميد، 238، ص: )المعاصرةَّةي َّالمعاموتَّالمالمبري،  (1)
(. العيػػثم، 278\3، )ىػػػ1425 ،1: ط ،الػػدماـ ،دار ابػػ  اصتػػوزم ،جاريػػةَّفػػيَّالفقػػوَّاإلسػػوميأحكػػاـَّاألوراؽَّالت َّ، سػػعد بػػ  تركػػي ،اطتػػثبلفينظػػر:  (2)

، رسػالة ماجسػتري، جامعػة اإلمػاـ ػتمػد بػ  سػعود اإلسػبلمي ة، جاريػةَّوالحقػوؽَّالمعنويػةَّفػيَّن ػاـَّالػر ىنَّالت جػاريرىنَّاألوراؽَّالت َّحساف ب  ػتمد علػي، 
 (.46-38ق، ص: )1436اظتملكة العربية السعودية، 

  (.163، ص: )فيَّمعاموتَّوعملياتَّالمصارؼَّاملالش َّ(. إرميد، 240ص: )  المعاصرة،َّةالمعاموتَّالمالي َّمبري،  (3)
 (.165، ص: )فيَّمعاموتَّوعملياتَّالمصارؼَّاملالش َّ(. إرميد، 243ص: )  المعاصرة،َّةالمعاموتَّالمالي َّمبري،  (4)



 

154 
 

ـي يتضػم  مكتوب كفق مكل حدده القانوف، ك  صكه  ند اإلذٍل، أك ألمر:الس   .3 مػخة    التػزا

 
ي
عػػني إلذف أك ألمػػر مػػخة آخػػر أك قابػػل للت   ،ع مبلػػغ معػػني ُب تػػاريد معػػنير بػػدفحػػرً معػػني يسػػمى اظت

 
ي
 .(1)ستفيديسمى اظت

اى ، كاظتػػرهت  يػػتم مبوجبػػو رىػػ  الورقػػة عػػ  ىػػي عبػػارة عػػ  اتفػػاؽ بػػني الػػر   ،اريػػة:رىػػ  األكراؽ الت  : رابعػػاًَّ

   .(2)اى ة الر  قيمتها ضماف لدي  سابق بذم   فيد أف  على ؿتو يي  ظهريطريق الت  

ابػػت ُب الورقػػة الت،اريػػة ضػػمانان للحػػق الث   رىػػ ه : ىػػو ،اريػػةت  كييػػف الفقهػػي لػػرى  األكراؽ الالت  : خامسػػاًَّ

 
ي
ػػلػػدي  ُب ذمػػة اظت ػػ، ك (4)رىػػ  ديػػ  بػػدي  ، كالت كييػػف ىػػو(3)رظه  بلن طتػػبلؼ الفقهػػاء علػػى ىػػذه اظتعاملػػة كانػػت ػتًى

 :قولني

ألف   إل، إىل عػػدـ جػػواز رىػػ  الػػد ي  مطلقػػان (7)اضتنابلػػة، ك (6)ةافعي  الش ػػ، ك (5)ة: ذىػػ  اضتنفي ػػالقػػوؿَّاألوؿ

 .(8)مرط اظترىوف أٍف يكوف ؽتا يقبا، كالد ي  ال نتك  قبضو

إىل القػػوؿ  (11)كركايػػة عنػػد اضتنابلػػة ،(10)ةافعي  كجػػو عنػػد الش ػػ، ك (9)ةذىػػ  اظتالكي ػػذىػػ   :القػػوؿَّالثػػاني

 رىػ  الػػد ي  كػاف  قػوعتم فيمػػا إذاُب  (13)كفص ػػل اظتالكي ػة، (12)كتػوز رىػ  مػػا يصػء بيعػوإل ألن ػػو بػواز رىػ  الػد ي 

                                                           

 (.166(. ص: )242، ص: )افالسابق ف( اظتصدرا1)
 (.609\13، )ةالمعاموتَّالمالي َّبياف، (. الد  246، ص: )المعاصرةَّةالمعاموتَّالمالي َّمبري، ينظر: ( 2)
 (.278\3، )أحكاـَّاألوراؽَّالت جارية، اطتثبلف (3)
 ( اظتصادر السابقة.4)
 (.43\3، )تحفةَّالفقهاء( السمرقندم، 5)
 (.38\4، )روضةَّالطالبينَّ(. النوكم،92\2، )المهذبالشريازم، ( 6)
 (.307\3، )كشاؼَّالقناع( البهوٌب، 7)
 (.254، ص: )كفايةَّاألخيارتقي الد ي  اضتصين، ( 8)
 (.79\8، )الذخيرة(. القراُب، 821\2، )فيَّفقوَّأىلَّالمدينةَّالكافي، ( اب  عبد الرب9)
 (.92\2، )المهذبالشريازم، ( 10)
 (.307\3، )كشاؼَّالقناع( البهوٌب، 11)
 ( اظتصدر السابق. 12)
 (.231\3، )حاشيةَّالدُّسوقيالد سوقي،  (13)
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لػوبل يػؤدم  إليكوف أجل الد ي  اظترىػوف مثػل أجػل الػد ي  الػذم فيػو الػر ى  أك أبعػد منػو فقالوا كت  أفٍ للمدي  

، ع، كىػػذا ؽتنػػو (1)ي  مػػ  بيػػع، إىل بيػػع كسػػلفكػػاف الػػد    كإفٍ ، ي  مػػ  قػػرض إىل: أسػػلفين كأسػػلفككػػاف الػػد    إفٍ 

 .  كدفع الوثيقة للمرهت  حيازتو،رط ُب صحتو قبضو باإلمهاد على فالش   م  ىو عليو لغري أم ا إٍف كاف

ٍي  بالكفالة.انيالمطلبَّالث َّ  : توثيق الد 

بٌينػة لتوثيػق الػد ي  ان سيضم ىذا اظتطل  عدد
ي
 بالكفالػة، الػذم ىػو ثػاٍل الطػرؽ االسػتيفائية م  الفركع اظت

كمػػػا يوجبػػػو عقػػػد حيػػػث سػػػيحتوم علػػػى تعريػػػف الكفالػػػة، كمشػػػركعيتها، ف مػػػ  إعػػػدامها، الػػػيت تصػػػوف الػػػد يو 

 اظتعاصرة. ورة م  صور تطبيقاهتاصُب زتاية الد ي ، ك  ادكرى، ك الكفالة

 اصطبلحان.لة لغة، ك : تعريف الكفاالفرعَّاألوؿ

ٍفػبلن ككيفيػوالن ككىفىالىػةن كىفىلى بالر جل يىٍكفيػلي كيىٍكًفػأصلها كفل، فييقاؿ: :تعريف الكفالة لغةن : أولًَّ فيػلى ككى  لي كى

ًفػػلى كتىكىف ػػلى بًػػًو، كلػػو  ،تىكىف ػػبلن  بدينػػوو كتىكىف ػػلى غرنتػػو باظتػػاؿ لنػػككىف لىػػو: ضػػم نو، ككىفىٍلػػت ع يػػاهكأىٍكفىلىػػو إ ،: ضػػًمنوككى

ػػا زىكىرًي ػػاكُب قولػػو تعػػاىل:  ـى بأىمرىػػا أم  (2)كىكىف لىهى موسػػى عليػػو السػػبلـ قولػػو نا سػػيدقصػػة  ، كمثلػػوضػػًم  اٍلًقيىػػا

مىهيػٍم :كقولو،  (3)ىىٍل أىديل كيٍم عىلىىر أىٍىًل بػىٍيتو يىٍكفيليونىوي  تعاىل: ٍيًهٍم ًإٍذ يػيٍلقيػوفى أىٍقبلى أىيػ هيػٍم يىٍكفيػلي كىمىا كينػتى لىػدى

 .(5) كباظتاؿ: ضىًمنو ،ككىفىلى اظتاؿم  يضم  القياـ بأمرىا، أم  ، (4)مىٍرَلىى 

                                                           

 (.611\13، )المعاموتَّالماليةبياف، الد  ينظر:  (1)
 (.37)اآلية: ف، سورة آؿ عمرا (2)
 (.12)اآلية: ( سورة القصة، 3)
 (.44)اآلية: ( سورة آؿ عمراف، 4)
عمر، أزتد ؼتتار  (.536\2، )المصباحَّالمنيرالفيومي،  (.590\11(. اب  منظور، لساف العرب، )271، ص: )مختارَّالصحاحينظر: الرازم، ( 5)

 (.251\1ىػ، ) 1429 ،1، القاىرة، ط:، عا م الكت معجمَّالصوابَّاللغويَّدليلَّالمثقفَّالعربيعمر، 
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، كلكػ  قػد جػرل العػرؼ علػى ختصػية (1)ماف، كاضتمالػة، كالقبالػةالكفالػة، كالض ػفرؽ بػني : ال يقاؿك 

مني لؤلمػػواؿ، كاضتميػػل ُب الػػد يات، كالػػزعيم ُب عظػػاـ فػػوس، كالض ػػكػػل مصػػطلء بفعػػل معػػني: فالكفيػػل ُب الن  

 .(2)األمور

ف  الكفالػػػة إنهم مػػ  قػػاؿ ُب الت سػػمية، فمػػ (3)اختلػػػف الفقهػػاءلقػػد  تعريػػف الكفالػػة اصػػطبلحان:: ثانيػػاًَّ

ػا تسػمى ضػمانإني كىػم اضتنفي ػة، كمػنهم مػ  قػاؿ سواءن بالن فس أكاألمواؿ تسػمى كفالػة ُب اضتػال ُب اضتػالني  ان هن 

كىم اظتالكي ة كالش افعي ة، كمنهم م  فص ل ُب ذلك ف،عل الكفالة للكفالػة بػالن فس، كالضػماف للضػماف باظتػاؿ 

 :ة هبم كالتايلاألربعة تعريفات خاص   للفقهاءف كىم اضتنابلة.

 ضػم ذمػة الكفيػل إىل ذم ػىػي للكفالػة:  ةتعريفَّالحنفي ػ
ي
ػا:، ك (4)طالبػةة األصػيل ُب اظت  جػاء ُب اجمللػة أهن 

 ة إىل ذم ػػذم ػػ ضػػم  
ي
طالبػػة الػػيت لزمػػت ُب حػػق ة ُب اظتطالبػػة بشػػيء، يعػػين أٍف يضػػم أحػػد ذمػػة آخػػر كيلتػػـز أيضػػان اظت

 .(5) ذلك

ػػا: التػػزاـ مكلػػف غػػري سػػفيو ر  كعي  ،(6)ة أخػػرل بػػاضتقمػػغل ذم ػػىػػي  :ضػػمافلل ةمالكي ػػتعريػػفَّال فػػت بأهن 

التػزاـ اظتكلػف مطالبػة مػخة عليػو َّأم -(7)مبػا يػدؿ عليػو ة غريه، أك التزاـ طلبو مى  عليو ظت  لودينان على ذم  

 .-ي الدي  ظت  لو الد  

                                                           

دار الفرقػاف، عمػاف، النػاىي، مؤسسػة الرسػالة، بػريكت، ك ، حتقيػق: صػبلح الػدي  روضةَّالقضػاةَّوطريػقَّالنجػاة اب  الس مناٍل، علي ب  ػتمد ب  أزتد،( 1)
 (.450\1ىػ، ) 1404 ،2ط:
 .(431\6، )يرالحاويَّالكباظتاكردم،  (.406\6، )مواىبَّالجليل، اباضتط  ينظر: ( 2)
ابػػ  قدامػػة،  (.235\2، )أسػػنىَّالمطالػب، زكريػا األنصػػارم(. 406\6، )مواىػبَّالجليػػل، اباضتط ػػ(. 2\6، )بػدائعَّالصػػنائعينظػر: الكاسػػاٍل،  (3)

 (.416،399\4، )المغني
 (.240\7، )شرحَّالهدايةَّالعناية(. البابرٌب، 86\5، )الختيارَّلتعليلَّالمختار( اب  مودكد، 4)
 (115ص: ) (،612اظتادة ) ،مجلةَّاألحكاـَّالعدلية صتنة،( 5)
 (.174\2، )التلقين( القاضي عبد الوىاب، 6)
 (.19\3، دار الفكر، بريكت، )"مرح إرماد السالك ُب مذى  إماـ األئمة مالك" أسهلَّالمدارؾ الكشناكم، أبو بكر ب  حس  ب  عبد ات،( 7)
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أك عػػني  ،حضػػار مػػ  ىػػو عليػػوإأك  ،الغػػري ة ذم ػػالتػػزاـ حػػق ثابػػت ُب ىػػي :ضػػمافلل ةافعي َّتعريػػفَّالش ػػ

 .(1)مضمونة

 .(2)ة اظتضموف عنو ُب التزاـ اضتقة الضام  إىل ذم  ضم ذم  ىي  :ضمافلل تعريفَّالحنابلة

م  الت عريفات الس ابقة يتضء أف  ىناؾ ثبلث انجاىات ُب الت عريف األكؿ ضم الػذ مم ُب اظتطالبػة فقػط 

اٍل التػػػزاـ حػػػق ُب ذم ػػػة آخػػػر دكف اظتطالبػػػة كىػػػم اظتالكي ػػػة، كالث الػػػث التػػػزاـ الػػػد ي  ُب الػػػذ مم كىػػػم اضتنفي ػػػة، كالث ػػػ

 .(3)كاظتطالبة كىم الش افعي ة كاضتنابلة

 ة الكفالة.: مشركعي  انيالفرعَّالث َّ

 :، كاظتعقوؿاإلرتاعنة، ك الس  تاب، ك ُب الك كفالةة الثبتت مشركعي  

 منها: كتاب ات تعاىل:: أولًَّ

ػاءى بًػًو قولو تعاىل:  ييوسف عليو السبلـ ما جاء ُب قص ة سيدنا .1 ًلًك كىًلمىػ  جى قىاليوا نػىٍفًقدي صيوىاعى اٍلمى

 . (4)زًتٍلي بىًعريو كىأىنىا بًًو زىًعيمه 

 

ًلكى زىًعيمه كُب قولو تعاىل:  .2  . (5)سىٍلهيٍم أىيػ هيم ًبذىر

ف الػذم قػاؿ: عيم ىػو اظتػؤذ  ف أف : "الػز  ك بعػا اظتفسػر  هأكرد يمام  ىاتني اآليتني يتبني فاللة: كجو الد   

إف  ىػػػذه اآليػػػة نػػػة ُب جػػػواز  :يقػػػاؿ، ك (6)كالقبيػػػل سػػػواء" منيعيم كالكفيػػػل كاضتميػػػل كالض ػػػهػػػا العػػػري، كالػػػز  تي أيػ  

                                                           

 (.240دار اظتعرفة، بريكت، ص: )َّ،ىَّمتنَّالمنهاجالسراجَّالوىاجَّعلالغمراكم، ػتمد الزىرم، ( 1)
 (.189\5، )اإلنصاؼاظترداكم، ( 2)
 ينظر: اظتصادر الس ابقة ُب تعريفات اظتذاى . (3)
 (.72)اآلية: ( سورة يوسف، 4)
 (.40)اآلية: ، القلمسورة  (5)
 (.64\3، )أحكاـَّالقرآفاب  العريب،  (6)
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علينػا  ة  د قيػباعػو كتطبيقػو، مػاداـ قػكعلينػا ات   ،كمرع م  قبلنا مرع لنا ،مرع م  قبلنا، فهذه اآلية (1)الكفالة

و علينػػا ك م ة الػػيت مػػرعها ات علػػى ألسػػنة رسػػلو، كقص ػػو مػػ  األحكػػاـ اإلعتي ػػألن ػػ إلرد ُب مػػرعنا مػػا ينسػػخوك م يىػػ

 .(3)الكفيلىو عيم : الز  أيضان  ب  عباسال وؿو قُب ك ، (2)ليل على نسخهايدؿ الد  

 ة: منها:نة النبوي  الس  : ثانياًَّ

 .(4) "عيمَّغاـرالز َّ":   النل ، عرضي ات عنو ع  أيب أمامة .1

 .(5)اظتيتقتادة ُب كفالة  حديث أيب .2

فبيػػاف  ،ىػػو أداء الكفيػػل مػػا ضػػمنو عنػػد اظتطالبػػةضتػػديث األكؿ بيػػاف ضتكػػم الكفالػػة ك اللػػة: ُب اكجػػو الد  

ة ي  اٍل فهػػو كاضػػء الداللػػة علػػى مشػػػركع، أم ػػا اضتػػديث الث ػػػابتػػداءن  توكمشػػركعي   العقػػػداضتكػػم يسػػتلـز منػػو جػػواز 

ه تكػ  مشػركعة ظتػا أقػر  ، فلػو  م اظتيػتصػبلتو علػى ة، ك دقتػا لفعل أيب صلى ات عليو كسلم نلالكفالة بإقرار ال

 ظتا صلى.بالكفالة، ك 

عًػث النػػل بي ف،ػاء ُب االختيػار: " ،الكفالػةجػواز  علػػى (6)ةاإلسػبلمي   أرتػع علمػاء األمػة: اإلرتػاع: ثالثػاًَّ

در األكؿ إىل يومنػا ىػذا مػ  ف الص ػدي اس مػ  لىػىم عليػو، كعليػو الن ػلػوف فػأقر  كف  تى اس يػى كالن ػ صلى ات عليػو كسػلم

 .(7)"غري نكري

                                                           

 (.231\9اظتصدر السابق، ) (1)
الدتػػورم، أ.د حسػػني مطػػػاكع،  (.174ص: )،َّتوثيػػقَّالػػدُّيوفاعتليػػل، (. ينظػػر: 94، ص: )دار القلػػػم،  علػػمَّأصػػوؿَّالفقػػو ،عبػػد الوىػػاب ،ؼخػػبل   (2)
 (186ـ، ص: )2005، 1، دار اب  اصتوزم، القاىرة، ط: وثيقَّبالكتابةَّوالعقودالت َّ
 (.400\4، )المغنياب  قدامة،  (3)
 (.245\5، )إرواءَّالغليلاأللباٍل،  .اٍل: صحيء(. قاؿ األلب633\36، )حمدمسندَّاإلماـَّأأزتد، اإلماـ ( 4)
 (.1، ص: )ص(، ىامش: )سبق ختركتو (5)
(. اب  367\2، ص: )المقدمات(. اب  رمد اصتد، 285\5، )ردَّالمحتار(. اب  عابدي ، 172\2، )فيَّمسائلَّاإلجماعَّاإلقناع( اب  القطاف، 6)

 (.400\4، )المغنيقدامة، 
 (.166\2، )الختيارَّلتعليلَّالمختارب  مودكد، ا (7)
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ػػاس إليهػا، كدفػع الض ػػضتاجػة الن ػػلقػػد ميػرعت الكفالػػة : عقػوؿ: اظترابعػاًَّ ا نػوع مػػ  رر عػ  اظتػػدي ، كمػا أهن 

، كتأكيػدان علػػى مػػا (1)اعػة يثػػاب عليهػا فاعلهػػاة اضتسػػنة طلػذا تكػػوف الكفالػة بالني ػػ ،قػػول كالت  عػاكف علػػى الػرب الت  

ائ  اطتائف على مالو، كاظتدي  اطتػائف علػى نفسػو مػ  مشػق ة  ا تيفر ج كىٍرب الد  سبق كرد ُب ػتاس  الكفالة أهن 

 .(2)الط رفني  الد ي ، كالس ب  ُب مشركعيتها دفع اضتاجة كالضرر ع

 ما يوج  االلتزاـ بالكفالة.: الثالفرعَّالث َّ

 لقد اختلف الفقهاء ُب ما يوجبو عقد الكفالة ُب ذم ة الكفيل على ثبلثة أقواؿ:

لكفيػػػػل دكف اإىل القػػػػوؿ بػػػػأف  عقػػػػد الكفالػػػػة ييوًجػػػػ  مطالبػػػػة  (3): ذىػػػػ  فقهػػػػاء اضتنفي ػػػػةالقػػػػوؿَّاألوؿ

أمكػػ   كإفٍ  ،تنيلػػذم  اعتبػػاره ُب ا إل ألف  "اثنػػاف كالػػد ي  ثابػػت ُب ذم ػػة األصػػيل  ، فاظتطالىػػانشػػغاؿ ذم تػػو بالػػد ي 

ػػػػ ،مػػػرعان  ػػػػ  وقػػػوعً كػػػػم بً اضتي   ي ال كتًى التوثػػػػق لتصػػػل باظتطالبػػػػة كىػػػػو ال  ألف   إلوجػػػػ كال مي  ،وجػػػ مبً  إال   ،ؽتكػػػػ و  ل  كي

غػري ثابػت ُب ذم تػو  م  كىػو  بػالث  طالىػيي  فإن ػو الوكيػل بالشػراء قياسػان علػىأيضػان الثبوت ُب الذ م ػة، ك  (4)"يستلـز

ا ثابت   ُب ذمة كإفت 
ي
 .(5)، فكذلك الكفيل يطاىل  بالد ي  مع ثبوتو ُب ذم ة اظتدي  األصيللوكً اظت

وجػػ  إىل القػػوؿ بػػأف  االلتػػزاـ بالكفالػػة يي  (7)كابػػ  قػػي م اصتوزيػػة ،(6): ذىػػ  فقهػػاء اظتالكي ػػةالقػػوؿَّالث ػػاني

 إلاألصػػيلعنػػد تعػذ ر مطالبػػة  التزامػان ُب ذم ػػة الكفيػل إضػػافة لذم ػة األصػػيل، مػع عػػدـ ثبػوت مطالبػػة الكفيػل إال  

ر عنػػد تعػػذ   الفػػركع كاألبػػداؿ ال يصػػار إليهػػا إال   لض ػػام  فػػرع، كاظتضػػموف عنػػو أصػػل، كقاعػػدة الش ػػريعة أف  "األف  

                                                           

 (.314\1)َّ،فقوَّالمعاموت، م  اظتؤلفني غتموعة( 1)
 (.433\6، )الحاويَّالكبيرينظر لبلستزادة ُب مشركعية الكفالة: اظتاكردم،  (.221\7، )فتحَّالقديراب  اعتماـ،  (2)
 (.163\7، )القديرَّفتحاب  اعتماـ،  (.10\6، )بدائعَّالصنائعينظر: الكاساٍل،  (3)
 (.163\7، )فتحَّالقديراب  اعتماـ،  (4)
 ينظر: اظتصدر السابق. (5)
 (.104\4، )المدونة( ينظر: اإلماـ مالك، 6)
 (.391\5، )إعوـَّالموقعينَّعنَّربَّالعالميناب  قٌيم اصتوزية، ينظر:  (7)
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الر ى  ال ييصػار إىل االسػتيفاء منػو إال  عنػد فػ بػامع اضتفػ  كالت وثيػق،، كقياسان للكفالة علػى الػر ى  (1)"األصوؿ

تيفاء مػػػػ  الػػػػر اى ، فكػػػػذلك الكفيػػػػل ال يصػػػػار إىل االسػػػػتيفاء منػػػػو إال  عنػػػػد تعػػػػذ ر االسػػػػتيفاء مػػػػ  تعػػػػذ ر االسػػػػ

 . (2)األصيل

االلتػزاـ بالكفالػة يوجػ  التزامػان ُب ذم ػة ، إىل أف  (4)، كاضتنابلػة(3): ذىػ  فقهػاء الش ػافعي ةالقوؿَّالث الث

اه، ٍب وُب رجػل فغسػلناه، كحنطنػاه، ككفن ػبر، قػاؿ: تيػجػا، ضتديث األصيل كالكفيل مع ثبوت اظتطالبة لكليهما

أعليػػوَّ"طػػى، ٍب قػػاؿ: طػػا خي خى صػػلي عليػػو، فقلنػػا: تصػػلي عليػػو  فى أتينػػا بػػو رسػػوؿ ات صػػلى ات عليػػو كسػػلم يي 

قلنا: ديناراف، فانصرؼ، فتحملهما أبو قتػادة، فأتينػاه، فقػاؿ أبػو قتػادة: الػديناراف علػي، فقػاؿ رسػوؿ  "دين؟

قػاؿ: نعػم، فصػلى عليػو، ٍب قػاؿ بعػد ذلػك  "ئَّمنهمػاَّالميػت؟رَِّالغػريم،َّوبَػَّحػقَُّّ" عليو كسلم: ات صلى ات

 : ػػ " مػػاَّفعػػلَّالػػديناراف"بيػػـو ا مػػات أمػػس، قػػاؿ: فعػػاد إليػػو مػػ  الغػػد، فقػػاؿ: لقػػد قضػػيتهما، فقػػاؿ فقػػاؿ: إفت 

 .(5)"دهلَّْتَّعليوَّجَّدََّرََّاآلفَّبػََّ"رسوؿ ات صلى ات عليو كسلم: 

لثبػوت اضتػق إل أكيػدكىػذا علػى سػبيل الت   ،  هبمػا" أم صػرت أنػت اظتطالىػالميػتَّمنهمػائَّرَِّبََّ"فقولو: 

م، ماف مشػػتق مػػ  الض ػػػالض ػػ كإف  ". دهْلػػتَّعليػػػوَّجَّدََّاآلفَّبػػرََّ: "قولػػو تػػو، ككجػػوب األداء عليػػو، بػػدليلُب ذم  

 .(6)متني ُب تعلق اضتق هبما كثبوتو فيهمام بني الذ  فيقتضي الض  

 ر الكفالة ُب زتاية الد ي .: دك ابعالفرعَّالر َّ

                                                           

 (.391\5، )إعوـَّالموقعينَّعنَّربَّالعالميناب  قٌيم اصتوزية، ينظر:  (1)
 ينظر: اظتصدر السابق. (2)
 (.179، ص: )فتحَّالقريبَّالمجيب( ينظر: اب  الغرابيلي، 3)
 (.399\4، )المغنيينظر: اب  قدامة،  (4)
كىذا اضتديث ركاية ضتديث أيب قتادة الذم ذكرت ختركتػو ص: )ص(. كىػذا اضتػديث دليػل علػى أف   (.405\22، )مسندَّاإلماـَّأحمدأزتد، اإلماـ  (5)

 (.239\4، )المبدعاب  مفلء،  (.436\6، )الحاويَّالكبيراظتاكردم، يىربأ بالضماف كحده بل بقضاء الد ي . ينظر:  اظتيت ال
 (.409-408\4، )المغنيينظر: اب  قدامة،  (6)
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كمػػا  مػػع اخػػتبلؼ الفقهػػاء ُب تعريػػف الكفالػػةك  ،وئُب لػػزـك قضػػاد دكر الكفالػػة ُب زتايػػة الػػد ي  ت،س ػػيى 

إال  أف  الفقهػػاء متفقػػوف ُب أمػػور تىٍضػػم  كتىصػػوف حػػق اظتػػدي  الػػذم كث ػػق  يدتػػ  عليػػو مػػ  أحكػػاـبػػو كمػػا وجً تي 

هور قوة ىذه الطريقػة االسػتيفائية ُب حتصػيل الػد يوف كعػدـ إعػدامها أك و بكفيل كالذم بدكره يؤدم إىل ظدينى 

 تعث رىا:

ع،ػزه عنػو،   علػى لػزـك قضػاء الكفيػل ديػ  اظتكفػوؿ عنػو عنػد تعػذ ر الس ػداد، أك (1): اتفق الفقهػاءأولًَّ

أم كجوب األداء ميتحًقق ُب الكفالة، كموت اظتكفوؿ عنو كىو ميفلس
(2).   

يلتػزـى بػو ال يىسػقط بوفاتػو، فػإف  الػد ي  ييؤخػذ  (3)ء: اتفق الفقهاثانياًَّ
على أف  التػزاـ الكفيػل بػأداء اظتػاؿ اظت

طالػػ  لػػو مػػات الكفيػػل باظتػػاؿ يي " أن ػػو: (670) رقػػم ةاظتػػاد  كىػػذا مػػا جػػاء ُب غتلػػة األحكػػاـ ُب  ،(4)مػػ  تركتػػو

 .(5) باظتاؿ اظتكفوؿ بو م  تركتو

الكفيػػل ذلػػكإل ألف  الكفيػػل ُب ىػػذه اضتالػػة ىػػو اظتػػدي  الث ػػاٍل  لػػوؿ الػػد ي  مبػػوت  كىػػذا القػػوؿ يقضػػي

ػػ(7)ة، كاظتالكي ػػ(6)ةاضتنفي ػػ -الفقهػػاءرتهػػور )الض ػػام ( كقػػد اتفػػق  علػػى  -(9)، كركايػػة عنػػد اضتنابلػػة(8)ةافعي  ، كالش 

ائ  األصيل فيىًحل   ُب حق و الػد ي ، كيبقػى حلوؿ الد ي  مبوت اظتدي  كىو هبذه اضتالة مدي  ثافو )الض ام ( للد 

                                                           

، أىػػػلَّالمدينػػػةالكػػػافيَّفػػػيَّفقػػػوَّ(. ابػػػ  عبػػػد الػػػرب، 282\5، )ردَُّّالمحتػػػارابػػػ  عابػػػدي ،  (.11-10\6، )بػػػدائعَّالصػػػنائعالكاسػػػاٍل، ينظػػػر:  (1)
 (.411\4، )المغني(. اب  قدامة، 234\3، )األـ(. اإلماـ الش افعي، 793\2)
اظتزيػػد،  (.381، ص: )حمايػػةَّالػػدُّيوف(. رزتػػاٍل، 116، ص: )أصػػوؿَّالمػػداينات(.زت ػػاد، 192، ص: )وثيػػقَّبالكتابػػةَّوالعقػػودالت َّينظػػر: الدتػػورم،  (2)

 (.536ص: )َّ،استيفاءَّالدُّيوف
، الكػػػافيَّفػػػيَّفقػػػوَّأىػػػلَّالمدينػػػة(. ابػػػ  عبػػػد الػػػرب، 282\5، )ردَُّّالمحتػػػارابػػػ  عابػػػدي ،  (.11-10\6، )بػػػدائعَّالصػػػنائعكاسػػػاٍل، الينظػػػر:  (3)
 (.411\4، )المغني(. اب  قدامة، 234\3، )األـ(. اإلماـ الش افعي، 793\2)
 (.435، ص: )أثرَّالموتَّفيَّحقوؽَّالش خص، ينظر: طو (4)
 (.126، 123(، ص: )652،670، اظتادة رقم )عدلي ةمجلةَّاألحكاـَّالصتنة،  (5)
 (.212\1، )الجوىرةَّالنيرة، اضتداد(. 213\5)بدائعَّالصنائع،َّ ،( الكاساٍل6)
 (.266\3، )سوقيحاشيةَّالدَُّّسوقي، ( الد  7)
 (.329، ص: )األشباهَّوالن ائرالسيوطي، ( 8)
 (.327\4، )المغني( اب  قدامة، 9)
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علػػى أجلػػو ُب ذم ػػة اظتكفػػوؿ عنػػوإل ألف  األجػػل حػػقه للمػػدي  كىػػو اظتكفػػوؿ عنػػو الػػذم أصػػبء مػػدينان للكفيػػل 

ائ   .(1)الذم صار دائنو، كقد اتفق الفقهاء أيضان على عدـ حلوؿ الد ي  مبوت الد 

دية ىو كوف الد ي  ال سبيل لو إال    األداء فالنقطتاف الس ابقتاف توضحاف كؽتا كتعل الكفالة طريقة غتي

وث ق بكفيل، فإفٍ 
ي
مات اظتكفوؿ عنو كىو مفلس كلو ديوف مضمونة بكفيل كأخرل غري  أفضلي ة الد ي  اظت

فسبيل الد يوف اظتضمونة ىو الوفاء خببلؼ الد يوف األخرل، كأم ا عند الكفيل فإف  الد ي  سيخرج  مضمونة

قضىإل ألف  مرط الكفيل اف ىناؾ احتمالية مزازتة ديوف كحقوؽ أخرل لو فإن و سيي م  رأس تركتو كإٍف ك

 اظتبلءة، كىذا كلو حفاظان على حق الدائ  اظتكفوؿ لو.

اإلمارة إىل أف  طريقة توثيق الد ي  بالر ى  ىي الطريقة األقول استيفائيان فهي ذات ب ديركم  اصت

بعكس الد ي  اظتكفوؿ فإف  قضاءه حاصل بعني،  ان متعل ق ان ،  كم كونو دينغالبان  ا ع  اظتزازتةحيهن  امتياز يػي 

 .و دي  مرسلألن   إلكلك  مع احتماؿ مزازتة الد يوف األخرل لو

 خطاب الض ماف.: الفرعَّالخامس

تعترب اليت ك  ،عاصرة اليت تتتعامل هبا اظتصارؼسأحتدث ع  أحد تطبيقات الكفالة اظتُب ىذا الفرع 

 ذكر لبعا مسائلو: كما يلي كىي خطابات الض ماف، اليت تقد مها البنوؾ، اطتدمات م  أىم

لصا   ،العميلم  طل  ب اظتصًرؼ (2)رهييصدً قطعي  كتايبه   ده تعه  ىو : : تعريف خطاب الض مافأولًَّ

 .(1)يلتزًـ فيو بدفع مبلغ معني ُب كقت معني ،مخة ثالث

                                                           

ػػابق، إىل اظتسػألة األكىل كالث انيػة مػ  القسػم الث ػاٍل مػػ  أقسػاـ الػد ي  باعتبػار كقػت أدائػػو، 110 -102إىل ص: ) تنبيػو: لتىسػ  الر جػوع (1) ( مػ  الفصػل الس 
ائ  كاظتدي  على الد يوف ُب مذاى  الفقهػاء كبسػطت مػا تيسػر يل مػ  أدلػة كمناقشػات، لتتضػء ىػذه اصتزئي ػة، فمسػأل فيػل ة مػوت الكفقد  ثت أثر موت الد 

ائ ، يلتػػزىـ لػػو الػػد 
يلتىػػزًـ اظتػػدي  نجػػاه اظت

كمعػػا م ىػػذه اظتسػػألة تتبػػني عنػػد حتديػػد  كأداء الػػد ي  مػػ  تركتػػو نتي،ػػة اللتزامػػو بالػػد ي  عػػ  اظتكفػػوؿ عنػػو كلتػػل الػػد ي  مبػػوت اظت
 الص فات اصتديدة اليت اكتسبها أطراؼ ىذه العملي ة، كربطها مع الصفات األصلية.

ماف تأخذ م  عمبلئها ما يقابل ىذا اإلصدار، كتراعػي ُب حتديػد العمولػة األعمػاؿ كاإلجػراءات الػيت تقػـو ة عندما تصدر خطابات الض  يو بؾ الر البنو إف   (2)
خطػػابَّأزتػد، السػالوس، علػػي  تػو.د  ي  كمي سػ  علػػى أسػاس ىػذا الػػد  ر نسػػبة موويػة حتي قػد  كىػػي عػادة تي  ،مافي  الػذم تضػمنو، كمػػدة ىػذا الض ػهبػا، كقيمػة الػػد  
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أنواع خطاب الضماف حس  الغرض اظتستعمل لو على ثبلثة تتعدد  : أنواع خطاب الض ماف:ثانياًَّ

 : (2)أنواع كالت ايل

تقدـ للعطاءات كاظتناقصات كما  ماف االبتدائي:خطاب الض   .1
ي
كىو كثيقة تيطل  إلثبات جدي ة اظت

ك ُب ي ابتدائيانإل ألف  القيمة الت أمينية عتذا الص  ، كشتي  ستمرار فيها كعدـ االنسحاب منهالبلُب حكمهم 

 مقابل قيمة اظتشركع نسبة ضويلة.

أكد م  تنفيذ العمل كفق اظتواصفات اظتنصوص كىو كثيقة تيطل  لت   هائي:خطاب الض ماف الن   .2

 .عليها

                                                           

. كمسػألة أخػذ األجػر علػى الض ػماف فيهػا تفصػيل كبيػاف ييرجػع فيػو (894\2غتلػة غتمػع الفقػو اإلسػبلمي التػابع ظتنظمػة اظتػؤدتر اإلسػبلمي، جػدة، )، الض ماف
 ألخري ُب ىذا الفرع.(، مع أن و سيتم ذكر حكمها باختصار ُب اصتزء ا315 -283، )قضاياَّفقهيةَّمعاصرةزتٌاد، لبلستزادة  للمصدر السابق ك 

، فظننػت أن ػو لقد قمت بصياغة ىذا الت عريف بناءن على اطبلعي على عدد م  الت عريفػات كاألحكػاـ الػيت قػاـ اظتعاصػركف ببسػطها ُب كتػبهم عتػذه اظتسػألة (1)
، كم د  م  اصتيد إعادة صياغة الت عريفات كهتذيبها بشكل لتي  رج منو ما ال يلـز  ىذه الت عريفات: د ىذا اظتصطلء كمتي

زامػات معي نػة : تعه د م  البنك بقبوؿ دفع مبلغ معني  لدل الطل  إىل اظتستفيد ُب ذلك اطتطاب نيابةن ع  طال  الض ماف عند عدـ قيػاـ الطالػ  بالتأولًََََّّّّ
 (.385، ص: )ةالرباَّوالمعاموتَّالمصرفي َّاظتدؾ،  ًقبل اظتستفيد.

ُب حدكد مبلغ معني  نجاه طرؼ ثالث، مبناسبة التػزاـ ملقػى علػى عػاتق  -طال  اإلصدار-د مبقتضاه اظتصًرؼ بكفالة أحد عمبلئوتعه د كتايب، يتعه   ثانيًا:َََّّّ
كؿ مطالبػػة خػػبلؿ العميػػل اظتكفػػوؿإل ضػػمانان لوفػػاء ىػػذا العميػػل بالتزاماتػػو نجػػاه ذلػػك الطػػرؼ خػػبلؿ مػػدة معي نػػة، علػػى أٍف يػػدفع اظتصػػًرؼ اظتبلػػغ اظتضػػموف عنػػد أ

 (.763، ص: )القتصادَّاإلسوميالسالوس،  سرياف خطاب الض ماف، دكف االلتفات ظتا قد ييبديو العميل م  اظتعارضة.
قتو ُب ذلك : مثل الت عريف الس ابق كالذم متتلف ما بعد، ...عند أكؿ مطالبة خبلؿ سرياف خطاب الض ماف، بغا الن ظر ع  معارضة اظتدي  أك موافثالثاًَّ   

(. 291، ص: )المعاصػػرةَّةالمعػػاموتَّالمالي ػػمػػبري، ، حالػػة فشػػل العميػػل بالوفػػاء بالتزاماتػػو نجػػاه الط ػػرؼ الثالػػث أك إخبللػػو بشػػركط الت عاقػػد معػػو. الوقػػت
 (.174، ص: )فيَّمعاموتَّوعملياتَّالمصارؼَّاإلسومي ةَّاملالش َّإرميد، 
. الز بيػدم، ـ فيو اظتصًرؼ لصػا  العميػل ُب مواجهػة مػخة ثالػث بػدفع مبلػغ معػني ُب كقػت معػنيبناء على طل  العميلإل يلتزً  د كتايبعبارة ع  تعه  : رابعاًَّ

ػ ،بلقاسم ب  ذاكػر بػ  ػتمػد ، ص: ىػػ 1435، 1: ط ،مركػز تكػوي  للدراسػات كاأل ػاث ،تأصػيليةَّتطبيقيػةَّرعيَّدراسػةٌَّالجتهػادَّفػيَّمنػاطَّالحكػمَّالش 
(549.) 

ػػ: خامسػػاًَّ  ألمػػر جهػػة أخػػرل عػػني  جػػوع يصػػدر مػػ  البنػػك بنػػاء علػػى طلػػ  طػػرؼ آخػػر )عميػػل لػػو( بػػدفع مبلػػغ مي د غػػري قابػػل للر  د بػػزم  ػتػػدقي ػػد قطعػػي مي تعه 
ليكػوف اسػتيفاء اظتسػتفيد مػ  ىػذا التعهػد )خطػاب الضػماف(  إلخوؿ ُب مناقصة أك تنفيذ مشػركع بػأداء حسػ ستفيدة م  ىذا العميل لقاء قياـ العميل بالد  مي 

ابػ  ُب تنفيذ ما التـز بػو للمسػتفيد ُب مناقصػة أك تنفيػذ مشػركع كؿتوقتػا، كيرجػع البنػك بعػد علػى العميػل مبػا دفعػو عنػو للمسػتفيد.  م  تأخر أك قصر العميل
 (.201، ص: )ىػ 1416 ،1: ط ،مؤسسة الرسالة، وازؿفقوَّالن َّ ،بكر ب  عبد ات أبو زيد ،ػتمد

 ان م  االسدساؿ ُب غري موضعو. غريىا م  الت عريفات ُب مراجع كثرية ال أذكرىاإل خوفك 
السػالوس،  (.386-385، ص: )ةالربػاَّوالمعػاموتَّالمصػرفي َّاظتػدؾ، لقد قمت بدتي  ىذه اصتزئية كإعادة صياغتها استنادان للمراجع التالية، ينظر:  (2)

ػػػد، (. إرمػػػي297-291، ص: )المعاصػػػرةَّةالمعػػػاموتَّالمالي ػػػمػػػبري،  (.764-763، ص: )القتصػػػادَّاإلسػػػومي فػػػيَّمعػػػاموتَّوعمليػػػاتََّّاملالش 
أخذَّالماؿَّعلىَّأعماؿَّ ،عادؿ ب  ماىني ،ب  ػتمد ماىنيا (.71\2، )عاموتمفقوَّالغتموعة مؤلفني،  (.177-174، ص: )المصارؼَّاإلسومي ة

 (.625-623\2، )ىػ 1425، 1ط:  ،دار كنوز إمبيليا للنشر كالتوزيع الُقَرب
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كىي كثيقة تيطل  لضماف مبالغ تيصرؼ ميقد مان م  قبل جهة  خطاب ضماف سداد دفعات: .3

 للمقاكلني بأعماؿ كمشاريع ُب اظتستقبل.

رطي ة، ، األكىل الش  الستحقاؽ اظتستفيد الد فع م  البنك فاألنواع الس ابقة يعترب فيها صفتأم ا ىذه ا

نوع م  أنواع خطابات الض ماف الس ابقة إم ا أف يكوف مشركطان أك غري مشركط، كإم ا  الث انية الغطاء، فكل  ك 

 ء ذلك مبا يأٌب:يكنتك  توض ري ميغط ى،أك غ غط ى تغطية جزئي ة،تغطية كاملة أك مي غط ى أٍف يكوف مي 

 : الش رطي ة، كىي على قسمني:الص فةَّاألولى

:خطاب الض ماف اظتشركط: كىو الص ك الذم استحق الد فع م  اظتصًرؼ بسب  ع،ز العميل األوؿ

 ع  اإليفاء بالتزاماتو نجاه اظتستفيد.

استحق الد فع م  اظتصًرؼ مب،رد تقدنتو  : خطاب الض ماف غري اظتشركط: ىو الص ك الذمالث اني

 لو.

 :أقساـ ةثبلث: الغطاء، كىي على الص فةَّالث انية

 األوؿ
ي
 مغط ى تغطية كاملة: كىو الص ك الذم ييودىع ُب مقابلو تأمني يساك : خطاب الض ماف اظت

 ، ُب حساب خاص ييسم ى احتياطي خطاب الض ماف.قيمتو

 الث اني
ي
م ييودىع ُب مقابلو تأمني ال يساكم غط ى تغطية جزئي ة: ىو الص ك الذ: خطاب الض ماف اظت

 قيمتو، ُب حساب خاص ييسم ى احتياطي خطاب الض ماف.

 : خطاب الض ماف غري اظتغطى: ىو الص ك الذم ال ييودع ُب مقابلو تأمني.الث الث
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قهي طتطاب الضماف يدكر بني ثبلثة إف  الت كييف الفكييف الفقهي طتطاب الض ماف: الت  : ثالثاًَّ

 :(1)كالتايل  بناءن على اختبلفهم ُب حكم أخذ األجرة على الض ماف، أقواؿ قاعتا الفقهاء اظتعاصركف

َّاألوؿ على العميل  يلتـز أداء ماؿو كاج و ألف  البنك  إل: خطاب الض ماف كفالة ػتضةالقوؿ

 أصحاب ىذا الرأم أغل ذى  كبناءن على ىذا القوؿ  تفق مع طبيعة الكفالة،ت ه الكيفي ةللمستفيد، كىذ

بل كتوز ف كليست عمبلن يستحق األجرة إىل عدـ صحة أخذ األجر على الكفالة حيث إف  الكفالة تربعه 

 .(2)اأخذ األجر عليه

 ما ىي إال   أمر م  العميل إىل اظتستفيدالكفالة ب: خطاب الض ماف ككالة ػتضةإل ألف  القوؿَّالث اني

 كيينقالو إٍف تعذ ر أداء العميل، كم  ذى  إىل ىذا القوؿ أباح األجرة فالوكالة بأجر جائزة،  الة باألداءكك

 خببلؼ الكفالة. الذ مم االكفالة كالوكالة، فالوكالة عقد استنابة كال تيشغل هبكل م  القوؿ مبعرفة حقيقة  

غط ى تغطية كاملة القوؿَّالث الث
ي
غط ى تغطية كاملة ىو كفالة،  ىو: خطاب الض ماف اظت

ي
ككالة، كغري اظت

إٍف أكدع  ا، أم  كفالةفإن و   مع عدـ إيداع العميل اظتبلغ أك جزء منو ئوـ بأداتزى فإن و إٍف أد ل البنك اظتبلغ اظتل

أك ككالة ُب اضتساب اطتاص بو فإف  العبلقة ىي ككالة ُب اصتزء اظتغطى ككفالة ُب اصتزء اظتتبقي،  ان العميل تأمين

ىذا القوؿ  م كتيزكا أخذ األجرة على الكفالة سواء بغطاء جزئي أك  علىػتضة ُب حالة الغطاء الكامل، ك 

 .(3)بدكف غطاء فالت كييف ىو كفالة، كىذا ما جاء ُب قرار اجملمع الفقهي

                                                           

ػػ(. إرمػػيد، 304-299، ص: )المعاصػػرةَّةالمعػػاموتَّالمالي ػػمػػبري،  (.767-765، ص: )سػػوميالقتصػػادَّاإلالسػػالوس، ينظػػر:  (1) فػػيََّّاملالش 
، المعػػاموتَّالماليػػةبياف، الػػد  (. 73-72\2، )عػػاموتمفقػػوَّالغتموعػػة مػػؤلفني،  (.179-177، ص: )معػػاموتَّوعمليػػاتَّالمصػػارؼَّاإلسػػومي ة

 (.249-246ص: )،َّتوثيقَّالدُّيوفاعتليل، (. 315 -283، )قضاياَّفقهيةَّمعاصرةزتٌاد،  (.475-482\12)
، عػدا عػػ  أ (2) ػا ملتػػـز ف  اظتسػػتفيد  م كىػذا الػػرأم لػو كجاىتػػو لعػدد مػػ  األسػباب، كىػػي: أف  الوكالػة تفػػويا بػػاألداء دكف الت حمػل، كالبنػػك لػيس مفوضػػان كإفت 

ا كضام  لتف  لو حقو،  بياف، الػد  كالوكيل ال يضم  اظتاؿ إٍف ىلك ببل تفريط خببلؼ البنك فإن و ضام . ينظر: يقبل البنك كنائ  ع  العميل ُب االداء كإفت 
 (.484-482\12، )المعاموتَّالمالية

ه خطاب الضماف بأنواعو االبتدائي كاالنتهائي ال متلو إمػا أف يكػوف بغطػاء أك بدكنػو، فػاف كػاف بػدكف غطػاء، فهػو: ضػم ذمػة الضػام  إىل ذمػة غػري  إف  " (3)
كاف خطاب الضماف بغطاء فالعبلقة بني طال    فٍ إيلـز حاال أك مآال، كىذه ىي حقيقة ما يعين ُب الفقو اإلسبلمي باسم: )الضماف( أك )الكفالة( . ك  افيم

الكفالػة ىػي عقػد  . أف  2خطاب الضماف كبني مصدره ىي )الوكالة( كالوكالة تصء بػأجر أك بدكنػو مػع بقػاء عبلقػة الكفالػة لصػا  اظتسػتفيد )اظتكفػوؿ لػو( . 
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ٍي  بالت  الثالمطلبَّالث َّ  .الت عاكٍل أمني: توثيق الد 

ائنني أم ا حداثتها ىذا اظتطل  طريقة جديدة قدُب  لشكلها فنتة يتم  م  خبلعتا تأمني ديوف الد 

ت بع ُب البلداف
ي
سواء كاف ىذا الت أمني إجباريان م  خبلؿ إلزاـ القانوف  ،اصتديد الذم يواك  نظاـ الت أمني اظت

نوع م  الت أمني يقـو ف  ىذا الإنفسهم بالت أمني، كىو قدَل م  حيث أبو أك اختياريان م  خبلؿ قياـ األفراد 

القواعدة اليت جاء بإحقاقو كاضتث  عليها كالت ربع الذم ىو م  مبادئ اإلسبلـ كم   ،على الت كافل

 كإرسائها.

 ، كبياف دكره ُب زتاية دي  الغرَل.، كتكييفوكُب ىذا اظتطل  سيتم بياف تعريف الت أمني الت عاكٍل

 .اصطبلحان ، ك لغةن  : تعريف الت أمنيالفرعَّاألوؿ

  ُب ًحٍص ، أك امتؤل اآلم  دتك   كأف  ،  (1)م  أم ، كاألم  ضد اطتوؼ: تعريف الت أمني لغةن: أولًَّ

مبا ييطىٍمًونو مديدان  قلبو امتبلءن 
 . (3)كىآمىنػىهيم م ٍ  خىٍوؼو  ، كقولو تعاىل:(2)

يشدكني على حتم ل آثار ىو اتفاؽ غتموعة م  ا اصطبلحان: (4)الت عاكٍل : تعريف الت أمنيثانياًَّ
ظت

كذلك م  خبلؿ الت رب ع بأقساط الت عويا ؽت  يقع عليو الض رر منهم طبقان  ،األخطار الن ارتة ع  اضتوادث

 . (1)لنظاـ معني  

                                                           

 ألن و ُب حالة أداء الكفيل مبلغ الضماف يشبو القرض الذم جر نفعان  إلتربع يقصد لئلرفاؽ كاإلحساف، كقد قرر الفقهاء عدـ جواز أخذ العوض على الكفالة
عػى فيهػا جر عليو لقػاء عمليػة الضػماف )كالػيت يراخطاب الضماف ال كتوز أخذ األ ف اجملمع قرر ما يلي: أكالن: أف  إعلى اظتقرض، كذلك ؽتنوع مرعان. كلذلك ف

، مع مراعػاة عػدـ الزيػادة ، سواء أكاف بغطاء أـ بدكنو. ثانيان: أم ا اظتصاريف اإلدارية إلصدار خطاب الضماف بنوعيو ف،ائزة مرعان عادة مبلغ الضماف كمدتو(
قدير اظتصاريف إلصػدار خطػاب الضػماف مػا قػد تتطلبػو اظتهمػة الفعليػة ألداء ذلػك يراعى ُب ت على أجر اظتثل، كُب حالة تقدَل غطاء كلي أك جزئي، كتوز أفٍ 

 خطاب الضماف.بشأف  (5)غتمع الفقو اإلسبلٌمي الد كيل، قرار رقم:  الغطاء".
 (.21\13، )لسافَّالعرب، راب  منظو ، (2071\5، )الصحاحالفارايب،  (1)
 (.2126\4، )ـ2010، 1: ط ،القاىرة ،مكتبة اآلداب ،القرآفَّالكريمَّالمعجمَّالشتقاقيَّالمدصلَّأللفاظ ،ػتمد حس  ،جبل (2)
 (.4سورة قريش، اآلية: ) (3)
ميني ػة إسػبلمي ة ؼتصوصػة، كال متفى كجود الت أمني الت ،ارم الذم يقابل الت أمني الت كافلي، فوجود الت أمني الت ،ارم ىػو اظتسػب  الػرئيس إلنشػاء مػركات تأ (4)

ابػػت ،ػػارم ذم القسػػط الث  أمني الت  عقػػد الت ػػ : أف  أولًَّ، كالػػذم جػػاء بػػو غتمػػع الفقػو الػػد كيل ُب ذلػػك ىػػو الت ػػايل: "-إال  قليػػل مػػنهم-ء علػػى حرمتػػو كاتفػق العلمػػا
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ضوف طتطر أك امداؾ غتموعة أمخاص يتعر  كقد عىر ؼ غتمع الفقو اإلسبلمي الت أمني الت عاكٍل بأن و: "

عاكف لصندكؽ غري ىادؼ للربءإل لتعويا على سبيل الت   نان معي   يدفع كل منهم مبلغان  نة على أفٍ عي  أخطار مي 

  األضرار اليت قد تصي  أيٌان 
ي
 للعقود اظتربمة كالت   عني، كفقان منهم إذا حتقق اطتطر اظت

ي
 .(2) "مةنظ  شريعات اظت

ف  الت أمني الت عاكٍل اإلسبلمي إاؿ ، فقكاضء جامع بني  جوان  كثرية منوكمنهم م  عر فو بتعريف 

تكافلي ة، ظتصلحة \، لتقدَل خدمة تأميني ة(3)كفق أحكاـ الش ريعة اإلسبلمي ة، مبين على اظتقاص ة عقد تربعو 

  بصفتو عامبلن كككيبلن ع  ، بني طرفني: اظتؤم   لو بصفتو ميشدًكان كقبل دفع قسط االمداؾ، كاظتؤم  ةمشركع

شًد 
ي
تعهد مبقتضى ذلك أٍف يدفع للمستفيد مبلغان م  اظتاؿ على سبيل ك كني كقبل تىسل م قسط االمداؾ اظت

يؤم  ، إذا خت(4)الت عويا اظتثلي، أك اإليراد الد كرم، أك الد فع الرأشتايل
غط ى، كاظت

ي
كىم  ،  عتمط ى اطتطر اظت

شدًكوف يغنموف الفائا إٍف كيًجد، كيغرموف اطتسارة ا
ي
 .(5)لز ائدة إٍف حتققت، كيشاركوف اإلدارةاظت

 : (6)مبادئ عقد الت أمني الت عاكٍل اليت يقـو عليها كىيبعا  ات الس ابقةالت عريف كيتضء م 

                                                           

عامل اإلسبلمي الذم لتـد أصوؿ الت   العقد البديل : أف  ثانياًَّ كلذا فهو حراـ مرعان. ،فيو غرر كبري مفسد للعقد ،ارم عقده أمني الت  الذم تتعامل بو مركات الت  
: دعػػوة الػػدكؿ ثالثػاًَّعػاكف، ككػػذلك اضتػاؿ بالنسػػبة إلعػادة التػػأمني القػػائم علػى أسػػاس التػأمني التعػػاكٍل. ربع كالت  عػػاكٍل القػائم علػػى أسػاس الت ػػأمني الت  ىػو عقػػد الت ػ

تعاكنيػػة إلعػػادة التػػأمني، حػػ  يتحػػرر االقتصػػاد اإلسػػبلمي مػػ  االسػػتغبلؿ كمػػ  عػػاكٍل ككػػذلك مؤسسػػات أمني الت  اإلسػػبلمية للعمػػل علػػى إقامػػة مؤسسػػات الت ػػ
 .أمنيأمني كإعادة الت  ( بشأف الت  9/2) 9غتمع الفقو اإلسبلٌمي الد كيل، قرار رقم: ". ظاـ الذم يرضاه ات عتذه األمةؼتالفة الن  

 (.3، ص: )علىَّالدُّيوفَّالتأمينالقرة داغي،  (1)
 (.1رقم: ) ادة، اظتعاكٍلأمني الت  رعية أليسس الت  وابط الش  األحكاـ كالض  بشأف  (21/6) 200اإلسبلٌمي الد كيل، قرار رقم:  غتمع الفقو (2)
نيػة تعتمػد علػى رؽ فبطػ ،أمني تنظيم عمليػة توزيػع األخطػار بػني األفػراد اظتشػدكني فيػوحيث تتوىل ىيوة الت   ،بني اظتخاطر: ىي اظتقاص ة ةاظتقاص  كاظتقصود ب (3)

أمني يقػـو علػػى أسػػاس الت ػػ ذلػػك أف   ،أمني كتوزيػع األخطػػار بػػني اظتشػدكنيأمني كمبلػػغ الت ػػلتقػػدير قسػػط الت ػ فنيػان  تعتػػرب قواعػد اإلحصػػاء أساسػػان ، قواعػد اإلحصػػاء
، ائمػػة للبحػػوث العلميػػة كاإلفتػػاءلد  الل،نػػة ا.  كػػم تقػػدـ فػػ  اإلحصػػاء كحسػػاب ذلػػك أصػػبء ؽتكنػػان  -أم معرفػػة فػػرص حتقػػق اطتطػػر -حسػػاب االحتمػػاالت

 (.17\19غتلة البحوث اإلسبلمية، ) ،أمينلت َّا
الت عػويا اظتثلػػي، أك كىػذه الت أمينػات حسػ  أنػواع األقسػاط الػيت ًب  قبضػها بواسػطة مػركة الت ػأمني الػيت تتعه ػد بػدفع مبػالغ الت ػأمني للمسػتفيد علػى سػبيل  (4)

عػات ذات طػابع دكرم، مثػل: تػأمني التقاعػد، أك الػد فع الرأشتػايل كىػو عبػارة عػ  اظتبػالغ الػيت تيػدفع ُب حالػة الوفػاة مػثبلن عنػد القيمي، أك الد فع على مكل دف
 (.5) غتمع الفقو اإلسبلمي الد كيل، ص: ،الت أمينَّالت عاونيَّاألحكاـَّوالض واباَّالش رعي ةالت أمني على اضتياة، ينظر: ػتمد، الس ي د حامد حس ، 

 اظتصدر الس ابق. (5)
 (.13-6، ص: )الت أمينَّالت عاونيػتمد،  (.136-113، ص: )المعاصرةَّةالمعاموتَّالمالي َّمبري، ينظر:  (6)
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لتزاـ بالت ربع بني طرُب الت أمني فهو تربعه مينىظ م بني اظتشدكني اعقدي تربعو فيو فهو  ،مبدأ الت عاكف: أولًَّ

 ، كىذا الذم جاء بإثباتو غتمع الفقو اإلسبلمي ُب تعريفو للت أمني الس ابق.مني اإلسبلميُب ىذا الت أ

ذا اظتبدأ يقتضي مراعاة أحكاـ الش ريعة اإلسبلمية كى ،مبدأ االلتزاـ بأحكاـ الش ريعة اإلسبلمية: ثانياًَّ 

كت  على : "فأكرد أن و قو اإلسبلميُب تكوي  مركات الت أمني كىيواهتا كنشاطاهتا، كىذا ما امدطو غتمع الف

"، كذكر ُب أمني كنشاطاتو كاستثماراتوريعة اإلسبلمية ُب رتيع أعماؿ الت  تلتـز بأحكاـ الش   أمني أفٍ إدارة الت  

كت  على منشأة اظتادة اليت تليها امداط تعيني ىيوة رقابة مرعية ظتتابعة عمل الش ركة اظتؤمنة، فقاؿ: "

 .(1)"...عاكٍل تعيني ىيوة رقابة مرعية، كجهاز تدقيق مرعيأمني الت  الت  

  يصيد اظتايل اظتتبقىو الر  "ك ،مبدأ الفائا الت أميين: ثالثاًَّ 
ي
لة، كعوائد حص  م  غتموع االمداكات اظت

عويضات، كاقتطاع رصيد اظتخصصات كاالحتياطيات البلزمة، استثماراهتا، كأم إيرادات أخرل بعد سداد الت  

أميين كلو كااللتزامات اظتستحقة على الصندكؽ. كنتك  االحتفاظ بالفائا الت   ،رتيع اظتصركفات كحسم

، (2)"للصندكؽ، أك توزيعو كلو أك بعضو على زتلة الوثائق على ؿتو لتقق العدالة، كحس  لوائء الصندكؽ

حاؿ كجوده ىو الفارؽ جاء بو غتمع الفقو اإلسبلمي م  حتديد عتذا اظتبدأ كبياف مصريه ُب  الذمكىذا 

يحرـ  حيث إف  ىذا الفائا 
عل م األساسي بني الت أمني الت عاكٍل اإلسبلمي، كالت أمني الت ،ارم اظت حق  كتي

، فاظتؤم   ربان كبعضو اآلخر أكل ماؿ بالباطلو بعضأم ا ىذا الر بء فشركة الت أمني تسعى للربء،  ،اظتؤسسني

ا كبري حاؿ كقوع اطتطر يفوؽ كل األقساط اليت دفعها، كقد ال يقع اطتطر لو ؽتك  أٍف لتصل على تعوي

 . (3)أصبلن فيضيع عليو كل ما دفعو كيكوف م  نصي  اظتؤم  

                                                           

 (.12، 11)رقم:  ادة، اظتعاكٍلأمني الت  رعية أليسس الت  وابط الش  األحكاـ كالض  بشأف  (21/6) 200غتمع الفقو اإلسبلٌمي الد كيل، قرار رقم:  (1)
 (.13-6، ص: )الت أمينَّالت عاوني، ػتمد (2)
 (.255ق، ص: )1434، 1، دار كنوز إمبيليا، اظتملكة العربية السعودية، ط: العقودَّالمضافةَّإلىَّمثلهااب  طاىر، عبد ات ب  عمر ب  حسني،  (3)
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أم كجود ؽتثل م  زتلة الوثائق ليشعر اظتشدكوف بالت عاكف اظتتبادؿ ، مبدأ اظتشاركة ُب اإلدارة: رابعاًَّ

 ، كغريىا.ركةكنتكن هم م  رعاية مصاضتهم ُب الش  

 .الت أمني الت عاكٍل على الد يوف تكييف: الفرعَّالث اني

كىي ذاهتا تكييفات  ،ختركتات ةإف  الت كييف الفقهي للت أمني التعاكٍل على الد يوف يدكر بني ثبلث

ماملة صتميع اءت الص ادرة م  اجملامع الفقهي ة، كاليت ج (1)كذلك لعمـو القرارات إلالت أمني الت عاكٍل نفسو

  .(2)أنواع الت أميات دكف ختصية فينسح  اضتكم صتميع األنواع اليت منها الت أمني على الد يوف

االلتزاـ بالت ربع، كالت كييف الث اٍل: اعتبة بالث واب، كالت كييف الث الث: الكفالة، أم ا الت كييف األكؿ: 

ىذا األساس الذم ًب  اعتبار الت أمني الت عاكٍل جائزان على ك  ،غرر فيهماييغتفر الم  الت ربعات اليت األكلياف 

ىذه  فإف   ،دقة كاعتبة كاإلبراءكالص    ،قصد بو تنمية اظتاؿرؼ ال يي صً  إحسافه إل ألن و: "(3)كىذا مذى  اظتالكي ة

و  م يبذؿ عليو فإن   فاتت على م  أحس  إليو هبا ال ضرر بل إفٍ  ،قصد هبا تنمية اظتاؿصرفات ال يي الت  

ذلك  وسعة فيو بكل طريق باظتعلـو كاجملهوؿ فإف  و على اإلحساف الت  رع كحث  فاقتضت حكمة الش   ...ميوان 

 .(4)"أيسر لكثرة كقوعو

الكفالة اظتعل قة على مرط فينطبق دتامان على حالة الت أمني  خباص ةك ، يف الث الث ىو الكفالةيأم ا الت ك

ائ  اظتؤم  ، على الد   يوف حالة اظتوت، فيكوف مقتضى الت أمني ىو ما إذا مات اظتدي  فإن و ييستىحق الد ي  للد 

                                                           

قهػي اإلسػبلمي الت ػابع لرابطػة العػا م اإلسػبلمي، كىيوػة كبػار العلمػاء بالسػعودية، منها قرارات غتمع البحوث اإلسبلمي، كغتمع الفقػو الػد كيل، كاجملمػع الف (1)
 (.11، ص: )علىَّالدُّيوفَّالتأمينالقرة داغي، كاجمللس األكركيب لئلفتاء كالبحوث، كػتمع الفقو اإلسبلمي باعتند، كبأمريكا. ينظر: 

يَّأمينالت َّحيلي، الز  ينظر: اظتصدر الس ابق.  (2)  .(18-15، ص: )وفعلىَّالدُّ
 (.151\1، )الفروؽالقراُب،  (3)
 (.151\1، )الفروؽينظر: القراُب،  (4)
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، كركاية عند (3)لصحيء، كالش افعي ة ُب ا(2)، كاظتالكي ة(1)كالكفالة اظتعل قة على مرط مبلئم، جائزة عند اضتنفي ة

 .(4)اضتنابلة

الكفالة أم ا غتفر ُب غريه، غتفر فيو ما ال يي األسلمإل ظتا يي  على الت ربع فهو ىو الت كييف اظتبين كالر اجء

عامبلت اليت ستتم، منها عدـ صحة أخذ أجرة عليها عدا ع  ا اليت كت  مراعاهتا ُب رتيع الت  لها حيثياهتف

نشوة عتا، صيغتها  مركط
ي
 .الد ي  اظتكفوؿمركط أيضان ك اظت

 مني الت عاكٍل ُب زتاية الد ي .دكر الت أ: لثالفرعَّالث ا

ائ  م  حتصيل دينو عند كقوع اطتطر الذم يتمثل دكر الت أمني ُب زتاية الد ي   م  خبلؿ دتكني الد 

دينو م  أجلو كىنا اطتطر اظتقصود ىو موتو، فعند الت أمني يضم  عودة اظتاؿ مب،رد حصوؿ  (5)أم   اظتدي 

ائ  حيث استٍوثق اظتدي  لدينو كضم  موت اظتدي ، كهبذا دت ت احملاف ظة على ثبلث جهات، األكىل: الد 

حتصيلو كعدـ ضياعو، كالث اٍل: اظتدي  حيث هبذا الت أمني ضم  خركجو م  اضتياة خاليان ؽتا لتبس نفسو 

ل بإبقاء ميء تركة ميثقلة بالد يوف، فالت أمني على ىذه الد يوف كفي كرًثتأسرة اظتدي  اليت عنها، كالث الث: 

 للورثة ال تأكلو الد يوف.

ال حتتاج إىل عني تيرى   اظتؤم نة كأيضان م  ؽتيزات الت أمني الت عاكٍل على التوثيق بالر ى  ىو أف  الد يوف

ا حتتاج فقط إىل اإلمداؾ ُب ىذا الت أمني م  خبلؿ لبلستيفاء منها حاؿ اظتوت كتعذ ر األداء،  حيث إهن 

ائ  كماتاظتدي  بيتو  رى  إفٍ لغ اظتطلوب، فمثبلن دفع اظتب ميفلسان فإف  اصتهة اليت رى  عتا ستبيع بيتو الذم  للد 

                                                           

 (.322\5، )ردَّالمحتارَّاب  عابدي ،ينظر:  (1)
 كيفهم ىذا م  الفركع الفقهي ة اليت أكردكىا. (.457\4، )سوقيحاشيةَّالدَُّّسوقي، الد  ينظر:  (2)
 .(216\3، )مغنيَّالمحتاجالشربيين، ينظر:  (3)
 (.414\4، )المغني، اب  قدامةكالركاية اظتانعة ىي للقاضي أيب يعلى الفراء. ينظر:  (.377\3)،َّكشاؼَّالقناعََّّ،البهوٌبينظر:  (4)
ػل مصػركفات الت ػأمني، فاظتتعػارؼ عليػو ُب العقػود اظتالي ػ (5) ػل اظتسػتفيد ة ىػإف  اظتعموؿ بو ُب الت أمينات على الػد يوف ىػو أف  اظتػدي  ىػو الػذم يتحم  و أٍف يتحم 

ػل أحػد ال م مسػتفيدكف، إال  ُب حالػة اتفػاقهم علػى حتم  ط ػرفني ففيػو تفصػػيل الت كػاليف، سػواءن كانػت الفائػدة لطػرؼ أك اثنػني فكلهػم يصػدؽ علػيهم القػوؿ بػأهن 
 (.20، ص: )علىَّالدُّيوفَّالتأمينالقرة داغي، عند الفقهاء حس  نوع العقد. ينظر: 
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  مى  أكلىو مأكل أسرتو دكف الت طلع ضتاعتم كالبنوؾ مثبلن، أم ا ُب حاؿ تأمنيو تأمينان تعاكنيان فإن و لتف  م

 .بعده على األقل

إظهار ػتاس  ىذا الت أمني أكالن توج  يى  كعليوها كسيلة مشاهبة ػتر مة، كال متفى أف  ىذه الوسيلة يقابل

م  خبلؿ تش،يعهم على الت كافل كالت عاكف ُب مواجهة اظتخاطر اليت تطرؤ على حياة  مرعيان بديبلن  ليكوف

 (1) األفراد.

حاجياتو، كما  كأيذك ر ُب هناية ىذا اظتبحث  كم الد ي  كما على اظتدي  م  كاجبات ُب تقدير

ائ  م  أجر كثواب ُب نجاكزه ع  اظتدي ، كما عليهما م  تقول ات كؼتافتو كابتعادىم ع  اضتمى ، كترؾ للد 

 األمور اظتشتبهات استرباءن لدينهم.

 .منَّالد ْينَّالميتةَّبراءةَّذم َّالمبحثَّالث اني:َّطرؽَّ

  أعظم كأشتى الطرؽ مً  ، اليت ىيهااحملبوسة ع  مقام اظتيتسيبل حترير نفس بياف  بحثىذا اظت ُب

فردية م  خبلؿ س  اليت مرعها الد ي  اإلسبلمي ُب منظومتو العادلة اليت أثبتت اىتمامها بميع اصتوان  ال

 تفر ج كيرىب العباد أحياءن كأمواتان. رتاعي ةو  عامةو  مبادئى 

برقبتو م  خبلؿ حبس  اظتيت  م  ىذا البحث ىو تعل ق دي ث اٍلال فصلأم ا الذم ظهر م  خبلؿ ال

ركحو عم ا كيًت  عتا، كإٍف دؿ  ىذا اصتزاء على ميء فإن و يدؿ  باألكىل على فظاعة، كفداحة، كجسامة فعل 

 م يقا دينو مع تػىوىفير ما ييقضى منو، بأٍف ماطل، أك أتلف، أك عمد عدـ الس داد، أك كانت  الذم اظتيت

ػتبوسة ع  مقامها ف  الن فس أح حديث نفس اظتؤم  معل قة بدينو، فقد جاء ُب معًرض مر  ،نيتو كذلك

                                                           

، ص: الػد ينَّالمعػدـوحوامػدة، الرفػاعي ك . (18-15، ص: )علػىَّالػدُّيوفَّأمينالت ػحيلػي، الز   (.11، ص: )علػىَّالػدُّيوفَّالتػأمينرة داغي، القينظر:  (1)
 (.527، ص: )حمايةَّالدُّيوفرزتاٍل،  (.223 -222)
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قضى ما نظر ىل يي ح  يي  كال ىبلؾو  ال حكم عتا بن،اةو  موقوؼه  ىذه الن فس أمر ف  إف آخرك كقاؿ  ،الكرَل

 .(1)ي  أـ العليها م  الد  

م  اضتياة مبوتو كلو كاف  فيها كلو عيدـيدؿ  على أقتية حقوؽ ات كالعباد كأن و غري معذكر كما ك 

نء للخاص ة م  عباد م دً عٍ قداـ ب  مى ع  اظتً ، فهمهيدان، كمعلـو أف  مرتبة الش هيد عالية عند ات فهي منزلة دتي

فعة،َّغفرَّلوَّفيَّأوؿَّدَُّخصاؿ:َّيََُّّستََُّّّهيدَّعندَّاهللللش َّقاؿ: قاؿ رسوؿ ات صلى ات عليو كسلم: " بى رً كى 

َّمنَّالجن َّويرىَّمََّ َّويََّويََُّّة،قعده َّمنَّعذابَّالقبر، َّويَُّجار َّتاجَُّأمنَّمنَّالفزعَّاألكبر، َّوضعَّعلىَّرأسو

جَّاثنتينَّوسبعينَّزوجةَّمنَّالحورَّالعين،َّويشفعَّفيَّزو َّنياَّوماَّفيها،َّويَُّمنهاَّخيرَّمنَّالدََُّّّةَُّ،َّالياقوتََّالوقارَِّ

م  الركايات اليت  كمع ىذه اظتنء اإلعتية اليت أيعطيت للش هيد إال  أن و ككما سبق ،(2)"سبعينَّمنَّأقاربو

، فإن و ييغفر لو كل ميء إال  الد ي ، كح  لو مات ُب سبيل ات أكثر م  مرة (3)لث اٍلذكرهتا ُب الفصل ا

 كىذا تشديده نزؿ م  ات سبحانو على لساف رسولو.

جاءت ُب  اصتمع بني األحاديث اليتالفهم ك هو كيفي ة ف ئيةُب ىذه اصتز  أٍف أمري إليوأم ا الذم أريد 

 رضي ات عنو ىريرة وأب ىذه اظتسألة، كأكؿ ما أبدأ بو ىو حديث الرسوؿ صلى ات عليو كسلم الذم ركاه

كىذا اضتديث خطاب عاـ  .(4) "عنوَّقةَّبدينوَّحتىَّيقضىعل َّمََُّّنفسَّالمدمنَّ": قاؿ: قاؿ رسوؿ ات 

دكف  عل ق بالد ي  الذم مات عنو صاحبوموجو صتميع اظتسلمني فهو يدؿ مبنطوقو على أف  نفوس اظتؤمنني تت

 :(5)كبعد ىذا متتلف العلماء ُب مدل العمـو ُب مسألتنيقضاء، 

                                                           

 (.146\4، )بريكت، دار الكت  العلمية ،رمذيتحفةَّاألحوذيَّبشرحَّجامعَّالت َّ ،عبد الرزت  ب  عبد الرحيم ػتمد م،اظتباركفور ينظر:  (1)
، صػػػحيحَّالجػػػامعَّالصػػػغيرَّوزيادتػػػو، األلبػػػاٍل، قػػػاؿ األلبػػػاٍل: صػػػحيء .(187\4) ،غريػػػ  صػػػحيءمػػػذم: ، قػػػاؿ عنػػػو الد  رمػػػذيسػػػننَّالت َّ مػػػذم،الد   (2)
(2\920.) 
 ( م  ىذه الرسالة.76ينظر: ص: ) (3)
 (.2سبق ختركتو، ص: )ص(، ىامش رقم: )( 4)
قػاـ  ،، رقػم كتبػو كأبوابػو كأحاديثػو: ػتمػد فػؤاد عبػد البػاقيفػتحَّالبػاريَّشػرحَّصػحيحَّالبخػاريبػ  ح،ػر، أزتػد بػ  علػي  ،ب  ح،ر العسػقبلٍلاينظر:  (5)

 (.142\5، )بريكت، دار اظتعرفة ،عليو تعليقات العبلمة: عبد العزيز ب  عبد ات ب  باز ،بإخراجو كصححو كأمرؼ على طبعو: ػت  الدي  اطتطي 
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: أف  نفوس األنبياء األوؿ :ككاف ىناؾ انجاىاف: توؿ ىذا العمـو لنفوس األنبياء، األولىالمسألةَّ

: أن و الث انيك، اح األنبياءفهذا اطتطاب ال يشمل أرك  ال تدخل ُب ىذا العمـو طتصوصي ة ىذه النفوس،

ل صلى ات عليو كسلم رى  درع الن   داءيشمل نفوس األنبياءإل ألف  أبا بكر الصد يق رضي ات عنو سارع بف

 .(1)اليت تيوُب كىي مرىونة بدينو

 : كىو القوؿ بأف  األوؿ :، أـ ال على انجاىني: توؿ اضتديث للد ي  الذم لو كفاءالمسألةَّالث انية

: كىو القوؿ بتخصية الد ي  الث اني، كفاء يس لوالذم لب وي  دكف ختصيصاظتسلم تتعلق ركحو بعمـو الد  

ي  الذم لو كفاء ال تتعلق بو، كىذا ما ذى   الذم تتعل ق الركح بسببو بالد ي  الذم ليس لو كفاء، أم ا الد 

 .(2)إليو اظتاكردم

أيب  أكعتا حديث، كحبس ركحو اظتيتقضاء الد ي  ع  يثيات   األخرل اليت تتعل ق حاديثأم ا األ

 فإفٍ َّ"ضاء؟قَََّّنَّمََّّوَِّنَِّيَّْدَّلََِّّؾَّرََّىلَّتػََّؿ: "أى سٍ يى ي ، فػى جل اظتيت عليو الد  ؤتى بالر  كاف يي  ،ىريرة، أف  رسوؿ ات 

، قاؿ: وحى تي الفي  وً يٍ لى عى  اتي  ءى تى فػى  الم  "، فى مكَّبَِّاحَّواَّعلىَّصََّلَُّّصََّ، قاؿ: "ى عليو، كإال  ل  ، صى رؾ كفاءن و تى ث أن  د  حي 

 "وَِّتَِّثََّرََّوََّلََِّّوَّهَّاًلَّفػََّمَََّّؾَّرََّتػَََّّنَّ،َّومََّ(3) هقضاؤََّّي َّلََّعََّنَّفػََّليوَّديَّْعََّوَََّّيَّف َّوَُّتػََُّّنَّْمَّ،َّفََّمَّْهَّسَّفَُّنػَّْنَّأََّينَّمَّنَِّمَّدَّْالمَّىَّبَِّلََّوَّْاَّأََّنََّأََّ"

(4).  

                                                           

 (.88، ص: )بريكت ،دار الكتاب العريب، أقضية رسوؿ ات صلى ات عليو كسلم ،ػتمد ب  الفرج القرطل ،ب  الطبلعا (1)
، كىػو فقيػو مػ  كبػار فقهػاء اظتػذى ، افعيأبػو اضتسػ  ، الش ػ ،علػي بػ  ػتمػد بػ  حبيػ  البصػرمكاظتػاكردم: ىػو  (.4\6، )الحػاويَّالكبيػراظتاكردم،  (2)

، النكػػت كالعيػػوفك  ،تفسػػري القػػرآف الكػػرَلك  ،اضتػػاكمق، كلػػو تصػػانيف كثػػرية منهػػا: 450 ق، كتػػوُب عػػاـ 364تػػو ُب بغػػداد، كلػػد ُب عػػاـ مولػػده بالبصػػرة، ككفا
ػػ ،ي  كالػػدنياأدب الػػد  ك  ءَّطبقػػاتَّالفقهػػا ،عثمػػاف بػػ  عبػػد الػػرزت  ،ابػػ  الصػػبلح، كغريىػػا. ينظػػر: اإلقنػػاع، ك سياسػػة اظتلػػك، قػػانوف الػػوزارة، لطانيةاألحكػػاـ الس 

وفيػاتَّ ،أزتد ب  ػتمد بػ  إبػراىيم ،اب  خلكاف(. 636\2، )ـ1992، 1ط: ،بريكت ،دار البشائر اإلسبلمية ،ي  علي ؾتي ق: ػتيي الد  يقحت افعيةالش َّ
 (.282\3، )بريكت ،دار صادر، قق: إحساف عباسحت ،األعيافَّوأنباءَّأبناءَّالزماف

ب تصرفو عليو أك ُب كونو تكر مػان منػو، كاختلفػوا ُب مػا إذا كػاف تصػر فو موجػ  ظتػ  بعػده مػ  األئمػة بقضػاء كت  التنبيو على أف  الفقهاء اختلفوا ُب كجو  (3)
، طػػرحَّالت ثريػػبديػػ  اظتيػػت، كاختلفػػوا مػػ  أم مػػاؿ كػػاف يقضػػي الرسػػوؿ ىػػذا الػػد ي ، مػػ  مالػػو اطتػػالة أـ مػػ  مػػاؿ اظتصػػا . ينظػػر: اضتػػاف  العراقػػي كابنػػو، 

(6\230.) 
 (.1(، ىامش رقم: )12و، ص: )سبق ختركت( 4)
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، عليو السبلـ دهلوجو  بركحو اظتيتق ديوف صلى ات عليو كسلم ال تتعل   فبمقتضى تصرؼ النل

فبالتايل  ه، أم ا اآلف فقد تعذ ر كجودحياة الرسوؿ صلى ات عليو كسلم، كىذا االلتزاـ كاف ُب كقضائو عنهم

لركحو، كال ينفك  الت عل ق إال  بالقضاء، كىذا القضاء ال يػيتىصور إال   قنرجع إىل اضتكم األكؿ ُب أف  دينو ميعل  

ما يقضوف منو، أك م  متربع إذا  م يدؾ ميوان، أك م   اظتيتقي تىرؾ عتم ت ، أك كصيحرية كريثم  

نيا، أم ا ُب اآلخرة فإن و يتصور  ائ  بالت صدؽ  قو، أم ا خبل ذلك فإن و ال يتصور القضاء فعليان ُب الد  الد 

سَّيريدَّأداءىاَّمنَّأخذَّأمواؿَّالن اقاؿ: " أيب ىريرة رضي ات عنو، ع  النل حيث جاء ُب حديث 

، فهذا اضتديث الش ريف قرر أف  ات يقضي ع  عبادة (1)" أدىَّاهللَّعنو،َّومنَّأخذَّيريدَّإتوفهاَّأتلفوَّاهلل

اضتة فم  كانت نيتو الوفاء قضى قضى بالني ة الص  ديوهنم كلك  ليس على العمـو فإن و خصة الد ي  الذم يي 

، ىذا كقد جاء ُب حديث آخر أف  ات يقضي دي   عنوكانت نيتو غري ذلك  م يقا ات   ات عنو كم

عبد الرزت  ب  أيب بكر، قاؿ: ع  اظتدي  الذم كانت حاجتو ماس ة إليو ليس م  أخذه ُب غري حاجة، ف

َّالقيامة،َّفػََّدعوَّبصاحبَّالد َّوجلَّليَََّّاهللَّعز ََّّإف َّقاؿ رسوؿ ات صلى ات عليو كسلم: " قيموَّبينَّيَُّينَّيـو

َّأََّعبديَّفيمَّأذىبتَّماؿَّالن ََّّيَّأَََّّيديو،َّفيقوؿ: َّفيقوؿ: َّإن َّيَّلمَّأَُّمتَّأن َّلَِّعَََّّقدََّّرب ََّّيَّْاس؟ ماَّفسده،

عة،َّفيدعوَّاهللَّعزَّوجلَّبشيءَّفيضعوَّفيَّميزانو،َّفترجحَّيَّْقة،َّأوَّوضََّرَِّ،َّأوَّسَّؽَّرََّ،َّأوَّحَّؽَّرََّذىبَّفيَّغََّ

 .(2)"حسناتو

اليت م  اظتمك  أٍف تيشكل  كبعد ىذا الت مهيد البسيط الذم أردت فيو توضيء كإرساء بعا األمور

الواج  بياهنا لدسيد  اظتيتسيبل حترير ركح  ىي عبارة ع  اليتك ىذا اظتبحث ، تأٌب مطال  على القارئ

 م  اضتٍبس كاالحت،از.  اظتيتفكرة الرب  كالت عاكف كالت كافل حفاظان على ركح 

 : اإلبراء.المطلبَّاألوؿ
                                                           

 (.1(، ىامش رقم: )82سبق ختركتو، ص: )( 1)
 (. قاؿ احملقق أزتد ػتمد ماكر: إسناده حس ، اظتصدر نفسو.233\3، )مسندَّاإلماـَّأحمداإلماـ أزتد،  (2)
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 باإلسقاط.حقيقة اإلبراء، كعبلقتو الفرعَّاألوؿ:َّ

لو  م  حقو  فبلنان  أبرأ فبلفه كيقاؿ:  ،(1)ةبرئ إذا ختل  : تعريف اإلبراء لغة: م  برئ، فيقاؿ: أولًَّ

 .(2)صو منول  عليو خى 

ُب ، ظتصطلء اإلبراء ػتدده  تعريفه  قدنتان :  م يك  للفقهاء ، كعبلقتو باإلسقاط: حقيقة اإلبراءثانياًَّ

اعتبار اإلبراء م  خبلؿ كذلك ، معندى ُب حتديد حقيقتوات كاضحة لكل مذى  حني كيجًدت تصو ر 

ؼ تبلاخ كىذا يؤدم إىل ،اإلسقاطمعى  ُب ان أك دتليك ،الت مليك معى ُب ان إسقاط، أك ان ، أك دتليكان إسقاط

 : (3)كالتايل  اضتكم باختبلؼ االعتبار،

ء، فػػاإلبراء نػػوع مػػ  عبلقػػة اإلبػػراء باإلسػػقاط: ىػػي عمػػـو كخصػػوص مطلػػق، فاإلسػػقاط أعػػم  مػػ  اإلبػػرا

 .(4)أنواع اإلسقاط، كاإلبراء أخة  م  اإلسقاط، كعليو فكل إبراء إسقاط كليس كل إسقاط إبراء

نتكػػ  القػػوؿ  ُب تصػػورىم لئلبػػراء مػػذى  اضتنفي ػػةكأم ػػا حقيقتػػو فتتمث ػػل ُب تىوج هػػات الفقهػػاء الت اليػػة: ف

"اإلبػراء عػػ  الػػد ي ، كإٍف كػػاف إسػقاطان، كلكػػ  فيػػو معػػى قػػالوا إف : ف بأن ػو إسػػقاط مػػ  كجػػو، كدتليػك مػػ  كجػػو،

 .(5)الت مليك"

                                                           

 (.33\1، ) لسافَّالعرباب  منظور،  (1)
 (.46\1، )المعجمَّالوسياغتمع اللغة العربية بالقاىرة، ( 2)
اضتػاج يػونس، صػايل أزتػد حسػ ،  (.4369-4370\6، )الفقوَّاإلسوميَّوأدلتػوحيلي، الز   (.149-148\1) ،ةالموسوعةَّالفقهي َّ، صتنةينظر:  (3)

(. احمليميػػد، صػػا  بػػ  عبػػد 4-2ـ، ص: )2000، رسػػالة ماجسػػتري، جامعػػة الن ،ػػاح الوطني ػػة، ًفلسػػطني، ن ريػػةَّاإلبػػراءَّواإلسػػقاطَّفػػيَّالفقػػوَّاإلسػػومي
انقضػػاءَّاللتػػزاـَّدوفَّالوفػػاءَّبػػوَّفػػيَّابػػ  ددكش، نضػػرة، (. 2، ص: )اإلبػػراءَّمػػنَّالحػػقَّفػػيَّالفقػػوَّاإلسػػوميَّمعنػػاه،َّومشػػروعيتوَّوصػػلتوَّبغيػػرهالػػرزت ، 

ـَّأحكػػاالكعتلػػي، عبػػد ات بػػ  ىػػادم إبػػراىيم، (. 27-26ـ، ص: )2011، رسػػالة دكتػػوراه، جامعػػة كىػػراف، اصتزائػػر، القػػانوفَّالوضػػعيَّوالفقػػوَّاإلسػػومي
بػػػراءَّاإل، احملسػػػ  اضتميػػد عبػػػد عبػػػد ،ىنيػػين(. 13-11ـ، ص: )2014، رسػػػالة ماجسػػتري، جامعػػػة اظتدينػػة العاظتي ػػػة، ماليزيػػػا، اإلبػػراءَّفػػػيَّالفقػػػوَّاإلسػػػومي

  (.107-105(، ص: )2(، العدد: )9، غتلة جامعة الش ارقة للعلـو الش رعية كالقانونية، اجمللد: )مليكَّوالصلحسقاطَّوالت َّاإلقتوَّبووع
ػابػ  قدامػة، أبػو الفػرج  (.135\2، )الفػروؽالقراُب،  (.268، ص: )الدُّرَُّّالمختاراضتصكفي، ينظر:  (4) بػراءَّاإل ،ىنيػين (.27\17، )رحَّالكبيػرالش 
 (.107، ص: )مليكَّوالصلحسقاطَّوالت َّاإلقتوَّبووع
 (.65\24، )المبسوطسي، خى رٍ الس   (5)
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لػف ُب اإلبػراء فقيػل: إن ػػو "حاصػلو أن ػو اختي  ، فقػالوا:ُب معػى اعتبػة كاظتالكي ػة ذىبػوا إىل أف  اإلبػراء دتليػك

تػػاج لقبػػوؿ دكف نقػػل للملػػك فيكػػوف مػػ  قبيػػل اعتبػػة، كىػػو الػػر اجء، كقيػػل إن ػػو إسػػقاط للحػػق، فعلػػى األكؿ لت

 .(1)الث اٍل"

قالوا بأف  اإلبراء يػدكر بػني اإلسػقاط كالت مليػك فهػو متضػم  للمعنيػني، فػورد أف : "اإلبػراء أم ا الش افعي ة 

 .(2)إسقاط ما ُب الذ م ة، أك دتليكو"

، كلػػػػيس كذىػػػ  اضتنابلػػػػة إىل القػػػوؿ بػػػػأف  اإلبػػػراء إسػػػػقاط، ف،ػػػػاء ُب اظتغػػػين أف : "اإلبػػػػراء إسػػػقاط حػػػػق

 .(3)"بتمليك، كتمليك األعياف، كعتذا ال يفتقر إىل قبوؿ

توقيػػف اإلبػػراء علػػى بػػني اظتػػذاى  ُب االعتبػػار الػػذم يػػتم  بنػػاءن عليػػو تصػػنيف اإلبػػراء ىػػي كذتػػرة اطتػػبلؼ 

لكػػوف اإلسػػقاطات ال ييشػػدط  بػػوؿ،إسػػقاط ال يشػػدط القى    ذىػػ  إىل أن ػػوالس ػػابق أف  مػػ القىبػػوؿ، فواضػػء مػػ 

ك فرغػػت مػػ  أ ،كال نػػزاع أك لػيس يل عنػػد فػػبلف حػق ،قػػاؿ أحػػد لػيس يل مػػع فػػبلف دعػول" فيهػا القىبػػوؿ، فػإذا

مػاـ يكػػوف أك مػا بقػػي يل عنػده حػق أك اسػتوفيت حقػي مػ  فػبلف بالت   ،أك تركتهػا، دعػوام الػيت ىػي مػع فػبلف

 كىذا ما قررتو غتلة األحكاـ العدلي ة.  ،(4)"أهقد أبر 

ػػػا دتليػػػك أك مػػا ُب معنػػػاه فيشػػدط القى أم ػػا  ة قػػػد اظتن ػػػ بػػأف  بػػػوؿ، كعلػػػل ذلػػك اظتالكي ػػػة: "مػػػ  ذىػػ  إىل أهن 

رع عتػم ف،عػل صػاح  الش ػ ،فلةال سػيما مػ  الس ػ ،ذلػك هبػم ضػر  ات يى فىػكذكك اظتركآت كاألنػى  ،م ُب اإلبراءعظي تى 

مػذاى  الفقهػاء ُب ك ، (5)"أك مػ  غػري حاجػة ،ن  م  غري أىلهػارر اضتاصل م  اظتً للض   ه نفيان ك أك رد  قبوؿ ذل

                                                           

 (.142\4، )بلغةَّالسالكالصاكم،  (.99\4، )سوقيحاشيةَّالدَُّّسوقي، الد   (1)
 (.256\4، )نهايةَّالمحتاج الرملي، .(59\3، )مغنيَّالمحتاجالشربيين،  (.59\3، )أسنىَّالمطالب، زكريا األنصارم (2)

 (.256\7، )المغنياب  قدامة،  (3)
بػراء ُب غتلػة األحكػاـ نتكػ  الرجػوع إليػو، مػ  اظتػادة كقد عيقد فصل خاص بأحكػاـ اإل (.305ص: ) (،1561اظتادة ) ،مجلةَّاألحكاـَّالعدليةصتنة،  (4)

 .1571إىل اظتادة  1561
 (.111\2، )الفروؽ( القراُب، 5)
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ط فيػػو القىبػػوؿ، كبالت ػػايل ال يرتػػد بػػالر د،  ان كمػػذىبهم ُب القىبػػوؿ، فمػػ  اعتػػربه إسػػقاطالرجػػوع عػػ  اإلبػػراء   ال يىشػػدى

 فريتد بالر د. امدط فيو القىبوؿ، كبالت ايل ان أم ا م  اعتربه دتليك

َّمشركعي ة اإلبراء، كأثره.الفرعَّالث اني:َّ

األدلة الش رعي ة، م  خبلؿ القرآف م  لقد ثبتت مشركعي ة اإلبراء ُب كثري مشركعي ة اإلبراء: : أولًَّ

 الكرَل، كالسن ة النبوية، على النحو الت ايل: 

 :كتاب ات تعاىل: أولًَّ

لىى يىا أىيػ هى : قاؿ ات تعاىل .1 اضتٍير  بًاضتٍير  كىاٍلعىٍبدي  ۙ  ا ال ًذي ى آمىنيوا كيًت ى عىلىٍيكيمي اٍلًقصىاصي ُب اٍلقىتػٍ

ٍعريكًؼ كىأىدىاءه إًلىٍيًو بًًإٍحسىافو  ۙ  بًاٍلعىٍبًد كىاأٍلينثىىر بًاأٍلينثىىر  ٍ  عيًفيى لىوي ًمٍ  أىًخيًو مىٍيءه فىاتػ بىاعه بًاٍلمى ًلكى  ۙ  فىمى ذىر

ابه أىلًيمه  ۙ    ر ب كيٍم كىرىزٍتىةه ختىًٍفيفه م   ًلكى فػىلىوي عىذى ً  اٍعتىدىلر بػىٍعدى ذىر  . (1)فىمى

نىا عىلىٍيًهٍم ًفيهىا أىف  النػ ٍفسى بًالنػ ٍفًس كىاٍلعىنٍيى بًاٍلعىنٍيً كىاأٍلىنفى بًاأٍلىنًف كىاأٍليذيفى : قاؿ ات تعاىل .2 تىبػٍ كىكى

 بًاأٍليذيًف 

كىمى   مٍ  لتىٍكيم مبىا أىنزىؿى الل وي  ۙ  فىمى  تىصىد ؽى بًًو فػىهيوى كىف ارىةه ل وي  ۙ  كىاصتٍيريكحى ًقصىاصه  كىالس    بًالس    

 . (2)فىأيكلىرًوكى ىيمي الظ اًلميوفى 

ًنيونا فىًإف ًطنٍبى لىكيٍم عى  مىٍيءو م ٍنوي نػىفٍ  ۙ  كىآتيوا الن سىاءى صىديقىاهًتً   ؿًتٍلىةن : قاؿ ات تعاىل .3 سنا فىكيليوهي ىى

 . (3)م رًيونا

                                                           

 (.178سورة البقرة، اآلية: ) (1)
 (.45سورة اظتائدة، اآلية: ) (2)
 (.4سورة النساء، اآلية: ) (3)
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طىل ٍقتيميوىي   ًم  قػىٍبًل أىف دتىىس وىي   كىقىٍد فػىرىٍضتيٍم عتىي   فىرًيضىةن فىًنٍصفي مىا فػىرىٍضتيٍم  ًإفكى : قاؿ ات تعاىل .4

ةي الن كىاًح   . (1)ا أىقٍػرىبي لًلتػ ٍقوىلر كىأىف تػىٍعفيو  ۙ  ًإال  أىف يػىٍعفيوفى أىٍك يػىٍعفيوى ال ًذم بًيىًدًه عيٍقدى

كجػػو الد اللػػة: اآليػػات الس ػػابقة تػػدؿ علػػى كركد كإثبػػات فكػػرة اإلبػػراء عػػ  اضتقػػوؽ اظتالي ػػة الػػيت لؤلفػػراد، 

، كالث انيػػػة فمػػػ  فمػػػٍ  عيفػػػيى لػػػوف،ػػػاء ُب األكىل ، صػػػاصعػػػ  القً   تتحػػػدثافنيتػػػفػػػورد ُب اآليػػػة األكىل كالث انيػػػة الل

عتػػػػدم مػػػػ  اضتػػػػق الػػػػذم  تصػػػػد ؽ بػػػػو، كمبوجػػػػ  ىػػػػاتني
ي
اآليتػػػػني كغريقتػػػػا ثبػػػػت صػػػػحة بػػػػل كاسػػػػتحباب ابػػػػراء اظت

 للميعتدىل عليو أك كلي و، فعرب  عنو بالعفو كالت صد ؽ.

الػػزكج  ئجػػاء اضتػػديث عػػ  صػػداؽ اظتػػرأة حيػػث بػػني  ات سػػبحانو أف  عتػػا أٍف تيػػرب  التػػاليتني اآليتػػني ُبأم ػػا 

ُب  ات تعػػاىل عتػػ    فى داؽ أذً مػػ  الص ػػ الواجػػ  عتػػ   فػػورد أف : "، ؿ عنػػومػػ  مهرىػػا الػػذم كجػػ  ُب ذم تػػو كتتنػػاز 

هػػػػ  يتصػػػرف  باإلمضػػػػاء كاإلسػػػػقاط كيػػػف مػػػػو  إذا ملكػػػػ  أمػػػػر حق   جعلػػػو خػػػػالةى  إسػػػقاطو بعػػػػد كجوبػػػػوإل إذٍ 

 ، كال أدؿ على مشركعي تو م  ىذه اآليات، كغريىا الكثري. (2)"فدٍ مً أنفسه  ُب األمواؿ كرى 

 بوية: منها: ة الن  ن  : الس  ثانياًَّ

ه ،لوي فتوارل عنوي  ان أف  أبا قتادةى طل  غرنت   عبد ات ب  أيب قتادةع .1  ، معسره فقاؿ: إٍل   ،ٍب كجدى

منَّسر ُهَّأفَّيُنجيِوَّاهللَّ: "يقوؿ ات صلى ات عليو كسلم  شتعتي رسوؿى قاؿ: فإٍل   ،تً آفقاؿ: آًت   قاؿ: 

َّالقيامِةَّفلينمنَُّكَرِبَّي  .(3)" ،َّأوَّيضَعَّعنوَُّف ْسَّعنَّمعسرٍَّوـِ

لو  و تقاضى اب  أيب حدرد دينان كع  ب  مالك، أخربه أن    عبد ات ب  كع  ب  مالك، أف  ع   .2

عليو ُب عهد رسوؿ ات صلى ات عليو كسلم ُب اظتس،د، فارتفعت أصواهتما ح  شتعها رسوؿ ات صلى 

ح،رتو،  فى ،ٍ وؿ ات صلى ات عليو كسلم ح  كشف سً ات عليو كسلم كىو ُب بيتو، فخرج إليهما رس
                                                           

  (.237سورة البقرة، اآلية: ) (1)
 (.293\1، )أحكاـَّالقرآفاب  العريب،  (2)
عسر، باب صحيحَّمسلممسلم،  (3)

ي
 .(1196\3، )فضل إنظار اظت
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طر م  دينك، ضع الش   قاؿ: لبيك يا رسوؿ ات، فأمار بيده أفٍ  "ياَّكعب"كنادل كع  ب  مالك قاؿ: 

 .(1)"قمَّفاقضو"قاؿ كع : قد فعلت يا رسوؿ ات، قاؿ رسوؿ ات صلى ات عليو كسلم: 

غيػ  علػى إنظػار اظتػ ان جػاء اضتػديث األكؿ نصػػكجػو الد اللػة:  نػو ؽتػا ىػػو فػػإذا مػا أنقػذه دائً " -دي ُب الد 

، أك زىػقت إليػو اضتيػاة كقػد كػادت تى د  كاف كم  ري   ،تولت بو ذم  غً عنو بعا دينو أك نجاكز لو عما مي  فيو كحط  

بلن، تػػػأخري مطالبتػػػو أك بإبرائػػػو مػػػ  الػػػد ي  كػػػامسػػػواء ب ،-(2)"يغػػػرؽ كقػػػد أكمػػػك أفٍ  ،انتشػػػل مػػػ  بػػػراث  اعتػػػبلؾ

 فمشركعي ة اإلبراء ثابتة باألكىل.

ايب كعػ  حمشركعي ة اإلبػراء بػأمر الرسػوؿ صػلى ات عليػو كسػلم الص ػ فيو أم ا اضتديث الث اٍل فقد ثبتت

، (3)كاضتػػط نػػوع مػػ  أنػػواع اإلبػػراء، كىػػذا مػػا اسػػتدؿ بػػو الشػػربيين علػػى جػػوازهرضػػي ات عنػػو اضتػػط مػػ  دينػػو، 

 على مشركعيتو. كىناؾ أحاديث كثرية تيدلل

أركانػػػو  كتيسػػػتىوَبوفر تػػػيدتػػػ  علػػػى اإلبػػػراء أثػػػره كبػػػاقي االلتزامػػػات كالعقػػػود عنػػػدما تأثػػػر اإلبػػػراء: : ثانيػػػاًَّ

ػربً ك  ،ُب الصػػيغة كمػركطو اظتتمثلػػة
ي
يػػربىأ، كُب ػتػػل اإلبػراءئاظت

ػػذم ػ ىػػو بػػراءةأم ػػا ىػػذا األثػر ، ك (4)، كاظت
ي
ئ ربً ة اظتػػدي  اظت

أثػر خػاص  ، بل نتكػ  أٍف يرافقػوفقط ر على سقوط الد ي  مثبلن كعدـ اظتطالبة بو، كىذا ال يقتصمنو ءعما أبر 

 (5). ى  ينفك باإلبراءالر  عليان م  دينو اظترهتى  فإف   أزتدي  ئمثبلن: عندما ييرب  ،مناس  ظتوضوع اإلبراء

                                                           

 (.188\3، باب الصلء بالد ي  كالعني، )صحيحَّالبخاريالبخارم،  (1)
 ػ( 268، ص: )ق1423، 4، ط:بريكت  ،دار اظتعرفة ،بوياألدبَّالن َّ ،ػتمد عبد العزيز ب  علي ،اطتىٍويل (2)
 (.306\2، )بريكت، دار الفكر  ،ق: مكت  البحوث كالدراساتيقحت ،اإلقناعَّفيَّحلَّألفاظَّأبيَّشجاع ،اطتطي ػتمد ب  أزتد  ،الشربيينينظر:  (3)
ا الش ػركط الػيت ىي اإلكتاب عند القائلني بأن و ال ييشدط القىبوؿ كىم اصتمهور، كعند م  يىشدطو فالصيغة ىي اإلكتاب كالقىبوؿ كىم اظتالكي ة، أم ػ الصيغة (4)

ييشدط فيو العلػم، كالت عيػني،  الُمبَرأأٍف يكوف راضيان، أىبلن للتربع، كذا كالية على اضتق، بأٍف يكوف مالكان، أك ككيبلن، أك كصيان، أم ا  ىيَّالُمبِرئفرىا ُب كت  تىو 
قهػم فقػط، كأال  أٍف يكػوف عينػانإل لعػدـ ثبػوت األعيػاف متتلف باختبلؼ ػتلو، فييشدط فيو اظتعلومي ة عند الش افعية كم  كاف المحلَّالُمبَرأَّمنوكالذم ييشدط ُب 

قػد الص ػرؼ، ككػذلك عػدـ بالذ مم، كأف يكوف كاجبان ُب الذ مة، كىناؾ مػركط عام ػة ُب اإلبػراء منهػا: عػدـ منافػاة الش ػرع، كامػداط: اإلبػراء مػ  التقػابا ُب ع
، الفقػػوَّاإلسػػوميَّوأدلتػػوحيلػػي، الز   (.159-149\1) ،ةالموسػػوعةَّالفقهي ػػ، صتنػػةإضػػاعة حػػق الغػػري، كامػػداط: اإلبػػراء مػػ  حػػق اضتضػػانة لػػؤلـ. ينظػػر: 

 (.69-24، )ن ريةَّاإلبراءاضتاج يونس،  (.4374-4382\6)
 (.170-169\1) ،ةالموسوعةَّالفقهي َّ، صتنة (5)
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رد ُب اظتػادة خصوصػان، فػو  اظتيتم  ُب حكم كقد جاء ُب غتلة األحكاـ العدلي ة ما متة أحكاـ إبراء 

الورثػػة ُب   إذا أبػػرأ أحػػد" :"، كُب اظتػػادة الػػيت تليهػػا جػػاء أن ػػويصػػء إبػػراء اظتيػػت مػػ  دينػػو( أن ػػو: "1569رقػػم )

ي  فصػػحيء لػػو مػػ  الػػد    م يكػػ  كارثػػان  ا لػػو أبػػرأ أجنبيػػان كأم ػػ، كنافػػذان  مػػرض موتػػو مػػ  دينػػو فػػبل يكػػوف صػػحيحان 

يوف ُب مػػرض موتػػو إذا أبػػرأ مػػ  كانػت تركتػػو مسػػتغرقة بالػػد  " ء أن ػػو:"، كُب الػػيت تتبعهػا جػػاث مالػػوليػػكيعتػرب مػػ  ثػي 

ف ألصػػػل اضتنفي ػػػة اظتعتمػػػد ُب تصػػػرفات اظتػػػريا ا، كاألخريتػػػاف فرعػػػ(1)"كال ينفػػػذ ،أحػػػد مدينيػػػو ال يصػػػء إبػػػراؤه

 .(2)مرض اظتوت

  الػػد ي ، أك مػػ  كال تكػػوف إال  مػػ  صػاح ،اظتفلػس اظتيػػتكىػذه الطريقػػة األكىل الػيت يػػتم  هبػػا تربئػة ذم ػػة 

قػػاؿ ، ف  بػػاع نفسػػو تإال  علػػى مىػػ مػػاق ة ُب حكمػػو، كقػػد اتضػػء عظػػيم أجػػره إٍف بػػر أ ذم ػػة مدينػػو كلكنهػػا عزيػػزة

 . (3)كىالل وي رىءيكؼه بًاٍلًعبىادً  ۙ  كىًم ى الن اًس مى  يىٍشرًم نػىٍفسىوي ابًٍتغىاءى مىٍرضىاًت الل ًو : ات تعاىل

 لكفالة بعد اظتوت. : االمطلبَّالث اني

مسػػألة فقهي ػػة مشػػهورة بػػني الفقهػػاء موسػػومة مػػ  الت عل ػػق، كىػػي  اظتيػػتالوسػػيلة الث انيػػة ضتمايػػة ركح ىػػذه 

فلػػػس
ي
كبػػػاقي صػػػاحبيو، حنيفػػػة مػػػع  اختلػػػف اإلمػػػاـ أبػػػو كقػػػد ،، أك الػػػذم  م يػػػدؾ كفػػػاءن بكفالػػػة ديػػػ  اظتيػػػت اظت

 : فكاف ما ذىبوا إليو كالت ايل ، ُب صحتها،الفقهاء

فلػػسإل أل بعػػدـ ًصػػح ة ، إىل القػػوؿ(4)حنيفػػة وأبػػاإلمػػاـ : ذىػػ  القػػوؿَّاألوؿ
ي
اظتطالبػػة  ف  كفالػػة ديػػ  اظت

كػػ  الوفػاء منػو، (5)علػى التأبيػد سػقطت هبػذا الػد ي    ،بل تصػػءفػهػذه كفالػة بػدي  سػاقط ف لعػدـ احمًلػل الػذم نتي

                                                           

 (.306ص: ) (،1571-1569اظتادة ) ،مجلةَّاألحكاـَّالعدليةصتنة،  (1)
 ىذه الرسالة.(، م  122-113ينظر: ص: ) (2)
 (.207سورة البقرة، اآلية: ) (3)
 (.240\7، )شرحَّالهدايةَّالعنايةالبابرٌب،  (.160\4، )الحقائقَّتبيينالزيلعي، (. 108\20، )المبسوطسي، خى رٍ الس  ينظر: (4)
 (.3003\6) ،التجريدالقدكرم، ينظر:  (5)
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و قػادر بنائبػو، ككػذا إذا مػات عػ  كفيػلإل ألن ػػا إذا مػات مليوػان فهػو بػدي  كال ديػ  عليػو، أم ػ ان كمػ  كفػل إنسػان

 .قائم مقامو ُب قضاء دينو

 :  أدلتو

ػػعػػ   .2 ، إٍذ أيٌبى ل نػػد الن ػػوسػػان عً لي ا جي اؿ: كين ػػقىػػ، فػى ل ع رضػػي ات عنػػو، عػػ  الن ػػوى ٍكػػاألى   ً بٍػػ ةً مى لى سى

ػػػيػٍ لى ل  عى وا: صىػػػالي قىػػػازةو، فػى نىػػػًبى  وا: ال، الي "، قىػػػئًا؟يََّْشػػػَّؾَّرََّتَػػػػَّلََّْهػػػفػََّ: "اؿى وا: ال، قىػػػالي "، قىػػػ؟نَّيْػػػدَََّّوَِّْيػػػلََّعَََّّلََّْىػػػ: "اؿى قىػػػا، فػى هى

ػػيػٍ لى ل  عى ، صىػػاتً  ؿى وي سيػػا رى وا: يىػػالي قىػػل، فػى رى ٍخػػةو أي ازى نىػػأيٌبى ًبى  ، ٍبي  وْيػػلََّىَّعََّل ََّصػػفََّ ، مٍ عىػػ: نػى يػػلى " قً ؟نَّيْػػدَََّّوَِّْيػػلََّعَََّّلََّْىػػ: "اؿى ا، قىػػهى

ػيػٍ لى عى  ل  وا: صىػالي قى ، فػى ةً ثى الً الث  بً  ٌبى أي  ، ٍبي  اهَّيػَّْلََّىَّعََّل َّصََّفََّ، ريى انً نى ةي دى بلثى وا: ثى الي "، قى ئًا؟يَّْشََّّؾَّرََّتػَََّّلَّْهَّفػََّ: "اؿى قى  َّلََّْىػ: "اؿى ا، قىػهى

 اؿى "، قىػمَِّْبكَّاحَّىََّصػلَػواَّعََّلََُّّصػ" :اؿى ، قىػريى انً نىػةي دى بلثىػوا: ثى الي "، قىػ؟نَّيْػدَََّّوَِّْيػلََّعَََّّلَّْهَّفػََّ: "ؿى اوا: ال، قىػالي "، قى ئًا؟يَّْشََّّؾَّرََّتػََّ

إخبار عػ  ضػماف فيو  ىذا اضتديثف  إقالوا  . (1) ويٍ لى ى عى ل  صى و، فى ني يػٍ ي  دى لى عى كى  اتً  وؿى سي ا رى و يى يٍ لى ل  عى : صى ةى ادى تى و قػى بي أى 

َّ  .(2)ـ على اظتوتإل فهو إخبار منو بالتزاـ سابق، ال إنشاء لبللتزاـمتقد  

ة م ػػػػالذ  لػػػػبطبلف  إلي  بػػػػولػػػػد  ق ايتعل ػػػػ ـ مػػػػادً كعيػػػػة أك عػػػػني، ا ُب ذم ػػػػ ُب ػتػػػػل، إم ػػػػي  ال يثبػػػػت إال  الػػػػد  ك  .2

الوعػػػاء الػػػذم ييصػػػحء االلتػػػزاـ، كااللتػػػزاـ ينػػػاُب اظتػػػوتة عبػػػارة عػػػ  م ػػػالذ  ك بػػػاظتوت، 
 اظتيػػػتكبػػػذلك ال يلتػػػـز ، (3)

 .(4)ميتبالد ي ، فلو كانت ذم تو باقية لصء االلتزاـ بالد ي  لل

عليػو الصػبلة  تكمػا يقػاؿ كجبػ  ،هي  أم أداؤ قػاؿ كجػ  عليػو الػد  يي  ،ي  ىو الفعل حقيقػةالد   ألف  ك  .3

فسػػقط سػػواء كػػاف لػػو مػػاؿ أك  م يكػػ  لػػو مػػاؿ ُب حػػق أحكػػاـ  اظتيػػتكيػػراد بػػو األداء، كاألداء ال يتصػػور مػػ  

                                                           

 (.1، ص: )ص(، ىامش: )( سبق ختركتو1)
 (.327\4، )إعوـَّالموقعينَّعنَّربَّالعالميناب  قٌيم اصتوزية،  (.كما بعدىا 3003\6)، دالتجريينظر: القدكرم،  (2)
 (.3004\6)، التجريد( ينظر: القدكرم، 3)
 ينظر: اظتصدر السابق. (4)
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مػة ي  ُب حق أحكاـ الدنيا ليصء حتقيق معػى الكفالػة، كىػو ضػم الذ  كصحة الكفالة تقتضي قياـ الد   ،الدنيا

 .(1)ظتطالبة ساقطة ع  األصيل، فبل نتك  إكتاهبامة ُب حق كجوب اظتطالبة، كاإىل الذ  

 ، إىل القػوؿ بصػحة(5)، كاضتنابلػة(4)، كالش ػافعي ة(3)، كاظتالكي ػة(2): ذى  صاحبا أيب حنيفةالقوؿَّالث اني

 .الذم  م يدؾ كفاء اظتيتكفالة دي  

 : أدلتهم

ػػػابق  أف  حػػػديث أيب .1  فقولػػػو: "كعلػػػي  ، ا مضػػػىصػػػريء ُب اإلنشػػػاء ال لتتمػػػل اإلخبػػػار مبػػػقتػػػادة الس 

يعطػػف مػػا  ىػذه الػػواك لبلسػتوناؼ، كلػػيس قبلهػا مػػا يصػء أفٍ  فػػإف  ، أك صػػريء فيػو ،كالصػػريء ُب االلتػزاـدينػو"  

 .(6)بعدىا عليو، كما لو قاؿ: صل  عليو كأنا ألتـز ما عليو، أك كأنا ملتزـه ما عليو

أك بعػد  ،ت ذلػك ُب حياتػومنً : ىػل ضىػعليػو كسػلم ل صػلى اتقػاؿ لػو الن ػلو اختلػف اضتكػم لى  كذلك

 كػاف أحػدقتا بػػاطبلن   واء، فػإف  تملهمػػا علػى الس ػلتى  نشػاء، كأدٌل األحػواؿ أفٍ الظػاىر منػو اإل ف  إموتػو  كال سػيما 

تمػلو ضتػق كباطػل ك م يستفصػلو عػ  مػراده بػوقر  فكيف يي  رع كاآلخر صحيحان ُب الش   تأكيػل ، ف(7) ه على قػوؿ ػتي

 .(8)اىره ال يصء، لعدـ اضتاجة إىل صرفو ع  مدلولواضتديث بصرفو ع  ظ

                                                           

 (.160\4، )الحقائقَّتبيينالزيلعي،  (1)
 (.240\7، )شرحَّالهدايةَّالعنايةالبابرٌب،  (.160\4، )الحقائقَّتبيينالزيلعي، (. 108\20، )المبسوطسي، خى رٍ الس  ينظر:  (2)
 (.213) اظتكتبة الشاملة، ص: ،القوانينَّالفقهيةَّ،ػتمد ب  أزتد ب  ػتمد ،ينظر: اب  جزم الكلل (3)
 (.432\4، )نهايةَّالمحتاج ،الرملي (.234\3)، األـافعي، الش  اإلماـ : ينظر (4)
 (.197\5)،َّاإلنصاؼ، اظترداكم (.327\4، )العالمينَّإعوـَّالموقعينَّعنَّرباب  قٌيم اصتوزية، ينظر:  (5)
 (.328\4، )إعوـَّالموقعينَّعنَّربَّالعالميناب  قٌيم اصتوزية،  (6)
 (.328\4، )إعوـَّالموقعينَّعنَّربَّالعالميناب  قٌيم اصتوزية،  (7)
مكتبة الرمد نامركف، اظتملكة  ،أنور صا  أبو زيدك  ،د ماكر: عبد اضتكيم ب  ػتمقيقحت ،نبيوَّعلىَّمشكوتَّالهدايةالت َّ ،علي ب  علي اب  أيب العز، (8)

 .(462\4) ىػ،1424 ،1ط: العربية السعودية،
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 الوفػػػاء، أك اإلبػػػراء، أك انفسػػػاخ سػػػب  كجوبػػػو، كبػػػاظتوت ال يتحقػػػق طو إال  سػػػقً ي  ال يي كجػػػوب الػػػد   .2

تػربع بػو  إل ألن ػو إذاكعتػذا يبقػى ُب حػق حكػم اآلخػرة، سػاقط ال يسػلم بػدي و  كفالةه ىي  قولو ف ،م  ذلك يءم

ائ ظتا جاز  فلو كاف ساقطان  ،إنساف صء   للد 
ي
 .(1)تربعأخذه م  اظت

بتعذ ر مطالبتو،  م ختػرب مػ  جهػة بقائهػا ببقػاء الػد ي  اظتطلػوبإل لقػوؿ  اظتيتكأن و لو خربت ذم ة  .3

كلػو حيًكػم بػاطتراب للذ م ػة فإن ػو ييتوجػ  القػوؿ بسػقوط مػا  الرسوؿ صلى ات عليو كسلم نفػس اظتػؤم  معل قػة،

اظتوت، فإن ػو لػو بػ تفػيالكفالػة ال تن كعليػو، بسب  موتو، كلكػ   م يػىقيػل أحػد بػذلك، يكفلو الكفيل م  ديوف

نافتو ابتداءن لنافتو استدامة
(2). 

بػػاألداء  اظتيػػتعػػ   تػػربع أحػػده  فكػػذلك لػػو ،طالػػ  بػػو ُب اضتػػاؿيي  فإن ػػو مػػاؿه  ميػػتللػػو ظهػػر لأن ػػو ك  .4

 ، ح  لو قلنا بسقوط اظتطالبة.(3)منهاوب كىو فوؽ اظتطالبة إذ االستيفاء ىو اظتطل ،يثبت حق االستيفاء

غػػريهإل ألن ػػو ييضػػاؼ إليػػو فييقػػاؿ أداء  -الػػذم ىػػو األداء-الػػد ي  لػػيس ىػػو الفعػػل نفسػػو بػػل الفعػػل .5

 .(4)الد ي ، كاظتضاؼ غري اظتضاؼ إليو

 الػػذم تػػرؾ كفػػاءن بقيػػاس اظتيػػتالػػذم  م يػػدؾ كفػػاءن علػػى صػػحة كفالػػة  اظتيػػتة كفالػػة ح  قيػػاس ًصػػ .6

أىعػوىز  اظتيػتح ت كفالتػو ميتػان، فح ت كفالػة دينػو حيػان صىػة كفالة دي  اضتي اظتفلس، فم  صى ح  لى صً ع األخري

 .(5)م  اضتي لفك  رىاف ركحو كتربيد جلده

األصػػل الػػذم  إل ألف  ة الكفالػػة قػػوؿ يتوافػػق مػػع أصػػوؿ مذىبػػوح  ًصػػ ـاإلمػػاـ أيب حنيفػػة بعػػد قػػوؿف  إ مػػع

مػػة الػػيت  لؤلىليػة ان منافيػػان ع،ػػز  اظتسػألة ىػػو كػػوف اظتػوت ى ىػػذهعلػػ واعتمػد عليػػو ُب استصػػدار حكمػ يػػؤثر ُب الذ 

                                                           

 (.253\6) ،البحرَّالرائق اب  ؾتيم، (.160\4) ،تبيينَّالحقائقَّالزيلعي،َّ.اظتصدر السابقينظر:  (1)
  (.329-328\4، )إعوـَّالموقعينَّعنَّربَّالعالمينصتوزية، اب  قٌيم ا(. 462\4، )الت نبيوَّعلىَّمشكوتَّالهداية، زٌ اب  أيب العً  (2)
 (.315\4، )كشفَّاألسرارينظر: عبد العزيز البخارم،  (3)
 (.462\4، )الت نبيوَّعلىَّمشكوتَّالهداية، زٌ اب  أيب العً  (4)
 (.328\4، )إعوـَّالموقعينَّعنَّربَّالعالميناب  قٌيم اصتوزية، ينظر:  (5)
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كلػػػف، كبينػػػت سػػػابقان 
ي
م ػػػة  أف   (1)اعتربىػػػا اضتنفي ػػػة أىلي ػػػة الوجػػػوب كاألداء عنػػػد اظت اظتػػػوت يػػػؤدم إىل إضػػػعاؼ الذ 

ؿ تركهػا، أك كفيػل بدينػو، كختريبها، فبل تتعلق هبا ديوف أك حقوؽ فينتقل الت عل ق إىل ما يقوم ضعفها م  أمػوا

م ػػة فإن ػػو يسػػقط الػػد ي  بعػػدـ اظتتعبػػد كفعلػػو كاختيػػاره بسػػب  خػػراب  كعنػػد عػػدـ ىػػذه الوسػػائل الػػيت تػػدعم الذ 

قػػػػوؿ  إىلأميػػػػل  كمػػػػع ىػػػػذا فػػػػإٍل، -(2)، فهػػػػو أىػػػػل ألٍف نجػػػػ  عليػػػػو اضتقػػػػوؽ لػػػػيس أىػػػػبلن لػػػػؤلداءذم تػػػػو بػػػػاظتوت

تعليل ُب مقابلة الن ة، كأم ا الث ػاٍل أف  الت عليػل نفسػو ثبػت اإلماـ وجهني: األكؿ، أف  ما ذى  إليو إل لاصتمهور

ُب اظتػػػادة  ،ػػػاءتىػػػذا مػػػا أخػػػذت بػػػو غتلػػػة األحكػػػاـ العدلي ػػػة فكػػػ  القػػػوؿ إف  نت، ك (3)كمػػػا تبػػػني سػػػابقان   خبلفػػػو

  .(5)اظتيتد باضتي أك يبدكف تقي مطلقان  (4)ة كفالة اظتفلسح  صً ( 633)

 كاة )سهم الغارمني(.: الز  الثالمطلبَّالث َّ

الػػػيت ال يكمػػػل إسػػػبلـ اظتػػػرء إال  باعتقػػػاده ك مػػػرع ات جػػػل جبللػػػو الز كػػػاة الػػػيت ىػػػي مػػػ  أركػػػاف اإلسػػػبلـ، 

مامػو باظتشػكبلت االقتصػادية كتولػو كاىتعظمػة الػد ي  اإلسػبلمي ىي م  الت شريعات الػيت  تيبػني  بفرضيتها، ك 

 .للفرد كاجملتمع

ػاًكنًي كىاٍلعىػػاًمًلنيى جػاءت ُب قولػو تعػاىل:  اة مصػػارؼي للز كػ أف   علػـواظت كمػ  قىاتي لًٍلفيقىػرىاًء كىاٍلمىسى ًإفت ىػػا الص ػدى

ػػًبيًل  ػػًبيًل الل ػػًو كىابٍػػً  الس  ػػا كىاٍلميؤىل فىػػًة قػيليػػوبػيهيٍم كىُب الر قىػػاًب كىاٍلغىػػارًًمنيى كىُب سى هى  كىالل ػػوي عىلًػػيمه  ۙ  فىرًيضىػػةن م ػػ ى الل ػػًو  ۙ  عىلىيػٍ

لتربئػة  إلهمتإعػان مػ  بػاب همإلػي ا، فالغارموف ىم م  مصارؼ الز كاة الػيت أمػر ات سػبحانو بصػرفه (6)حىًكيمه 

علػػى فػػريقني،  ان ميتػػًصػػح ة قضػػاء ديػػ  الغػػاـر إذا كػػاف ُب ، كلكػػ  اختلػػف الفقهػػاء ذؽتهػػم الػػيت أيثًقلػػت بالػػد يوف

 :  كسيتم بياف ىذه اظتسألة بإذف ات م  اصتوان  التالية
                                                           

 ىذه الرسالة.( م  31-24ينظر: ص: ) (1)
 كما بعدىا(. 238\4، )كشفَّاألسرارينظر: عبد العزيز البخارم،  (2)
 (.461\4، )الت نبيوَّعلىَّمشكوتَّالهداية، زٌ اب  أيب العً  (3)
 (.118)ص:  (،633اظتادة ) ،مجلةَّاألحكاـَّالعدلية، صتنةينظر:  (4)
 (.767\1، )دررَّالحكاـ، علي حيدر ينظر: (5)
 (.60ية: )التوبة، اآل ةسور  (6)
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مػػػ  ذلػػػك  ،ةالغػػػني كالػػػراء كاظتػػػيم أصػػػل صػػػحيء يػػػدؿ علػػػى مبلزمػػػة كمػػػبلز  : تعريػػػف الغػػػارمني لغػػػةن: أولًَّ

، كىػػػو مػػػ  غػػػـر مػػػاالن كىػػػو ، (1)للزكمػػػو كإضتاحػػػو الغػػػرَل، شتػػػي غرنتػػػان   ،  أك ديػػػة أك غػػػري ذلػػػكيٍػػػَب دى  رتػػػع غػػػاـر

 .(2)الغاـر خسر مالو فكأف   ـر ىو اطتسراف،الغي    كال كتد قضاءإل ألف  يٍ ىو الذل عليو الد   :كيقاؿ

 عر ؼ الفقهاء الغاـر بعد ة تعريفات، كالتايل:: تعريف الغارمني اصطبلحان: ثانياًَّ

أك كػػاف لػػو  ،(4)عػػ  دينػػو فاضػػبلن  (3)كال نتلػك نصػػابان  ،مػػو ديػػ مػػ  لزً لغػػاـر ىػػو: لضتنفي ػػة : تعريػف ااألوؿ

 .(5)اس ال نتكنو أخذهماؿ على الن  

أمػواؿ  مأك معهػ ،كفػاء كال كتػدي  ،كال فسػادو  ،اف ُب غػري سػفوو مػ  اد  : ىػوالكي ػة للغػاـر تعريػف اظت: الث اني

 .(6)غارموف  م تك  عتم أمواؿ فهم فقراءه  كإفٍ  ،ديوهنم كاة قضاءى عطوف م  الز  فيي  ال تفي ديوهنم

 ضػػربه : ثبلثػػة أىٍضػػريب قس ػػموا الغػػارمني إىلك  ف  الغػػاـر ىػػو: مػػ  لزمػػو الػػد ي ،إقػػالوا  الش ػػافعي ة :الث الػػث

انػػػوا ظتصػػػلحة اد   كضػػػربه  ،(7)لضػػػماف ال لتسػػػكني فتنػػػة اد انػػػوا كضػػػربه  ،كدفػػػع الن ػػػزاع انػػػوا ظتصػػػلحة ذات البػػػنياد  

 (10) .(9)، كىذا ما ذى  إليو اضتنابلة أيضان (8)أنفسهم

                                                           

 (.419\4، )مقاييسَّاللغةاب  فارس،  (1)
(. 192\1ق، )1،1397: ط ،بغػػداد ،مطبعػػة العػػاٍل ،ق: عبػػد ات اصتبػػورميػػقحت ،غريػػبَّالحػػديث ،عبػػد ات بػػ  مسػػلم ،مورً ينى بػػ  قتيبػػة الػػد  ينظػػر: ا (2)

، حتقيػق: مصػطفى عبػد ذبه ػبَّفػيَّتفسػيرَّغريػبَّألفػاظَّالمَّعذَّستََّالمََّّالن ْ م ،ػتمد ب  أزتد ب  ػتمد ،لكٍ بطاؿ الر  (. 18، ص: )طلبةَّالطلبةالنسفي، 
 (.162\1، )اظتكتبة الت،ارية، مكة اظتكرمة ،اضتفي  سا م

، ألف  الفقر مرط فيو باألصل. ينظر:  (3)  (.160\5، )ردَّالمحتار اب  عابدي ،عدـ ميلك النصاب ىو قيد ُب حتديد الغاـر
ي  مػػ  مالػػو مقػػدار الػد  قػدار الػػد ي ، أك زيػػادة عنػو مبقػػدار ال يزيػػد عػ  )مػػائيت درىػػم(، فإن ػو يكػػوف مػػ  مصػارؼ الزكػػاةإل ألف  أم ػا إٍف كػػاف لػو مػػاؿ بػػنفس م (4)
 يي حق  اجتو األصلية، فستى مي 

ي
، كاظتاء اظت فقػوَّالمحػياَّالبرىػانيَّفػيَّال ،ػتمػود بػ  أزتػد بػ  عبػد العزيػز ،بػ  مىػازىةى ا:َّ. ينظػرحق  اجة العطػشستى ،عل كاظتعدـك

 (.281\2، )ىػ1424، 1: ط ،دار الكت  العلمية، بريكت ،ق: عبد الكرَل سامي اصتندميقحت،َّالنعمانيَّفقوَّاإلماـَّأبيَّحنيفةَّرضيَّاهللَّعنو
 .(298\1، )تبيينَّالحقائقالزيلعي،  (5)
 (.147\3، )الذخيرةالقراُب،  (6)
 (.397\1، )أسنىَّالمطالب، زكريا األنصارم (7)
 (.205\6، )المجموعالنوكم،  (.423\3، )بيافالمراٍل، العً  (8)
 (.426\1، )فقوَّاإلماـَّأحمدَّفيَّالكافياب  قدامة، . (151ص: ) ،علىَّمذىبَّاإلماـَّأحمدَّالهدايةاب الكلوذاٍل، أبو اطتط  ينظر:  (9)
منهػا: أٍف يكػوف مسػلمان، كأٍف ال يكػوف مػ  أىػل البيػت، ، كػاةمػ  الشػركط إلعطػاء الغػارمني مػ  الز   ان عػدد واامدطقد الفقهاء  م  اصتيد اإلمارة إىل أف   (10)

ال يكػوف ، كأٍف -كػاف مػؤج بلن، فقػد اختلػف فيػو  إفٍ أم ػا -يكوف الد ي  حػاالو،  فٍ ، ال معصية، كأاستداف ُب طاعة أك أمر مباحكأٍف يكوف ُب حاجة، كأٍف يكوف 
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لػى مػ  مػات غارمػان لقػد اختلػف الفقهػاء ُب إكتػاب الز كػاة عالغػاـر مػ  الز كػاة:  اظتيػت: قضاء دي  ثالثاًَّ

 كليس عنده ما ييقضى منو على فريقني كاآلٌب: 

إىل القػػوؿ بعػػػدـ ذىبػػوا ، (4)كاضتنابلػػػة ،(3)الش ػػافعي ةك  ،(2)كقػػوؿ عنػػػد اظتالكي ػػة ،(1)نفي ػػة: اضتالفريػػقَّاألوؿ

 .الغاـر م  الزكاة اظتيتًصح ة قضاء دي  

 : أدلتهم

قىاتي لًلٍ : قاؿ ات تعاىل .1 ػا كىاٍلميؤىل فىػًة قػيليػوبػيهيٍم كىُب الر قىػاًب ًإفت ىػا الص ػدى ػاًكنًي كىاٍلعىػاًمًلنيى عىلىيػٍهى فيقىػرىاًء كىاٍلمىسى

ًبيًل الل ًو كىاٍبً  الس ًبيًل  ًكػيمه  ۙ  فىرًيضىػةن م ػ ى الل ػًو  ۙ  كىاٍلغىارًًمنيى كىُب سى  ،اآليػة ىػذه مػل، قػالوا حتي  (5)كىالل ػوي عىلًػيمه حى

 .(6)ظتيتاعلى اضتي ال على 

 .(7)كاةعليو كسلم كاف ال يقضي ديوف األموات م  الز   اتالنل صلى  أف   .2

، كبػػاظتوت ال نتكػػ  الػػد فع إليػػو فيصػػري الػػد فع إىل الغػػرَل كلػػيس لػػو،  ألف   .3 إعطػػاء الز كػػاة يكػػوف للغػػاـر

 .(8)ال يكوف غارمان  اظتيتف

ك ل ػػنتي  ي لتتػػاج أفٍ اظتزك  إل فػػ(1)مػػدي  لعدمػػولل مليػػك منػػوال يقتضػػي الت   اظتػػدي  اظتيػػتقضػػاء ديػػ   ألف   .4

 
ي
 .(3)، كال نتك  ىاىنا(2)الت مليكيشدط ُب إخراج الزكاة إل ألن و عطىاظت

                                                           

ػػبىس فيػػ أفٍ ، كػػاةقػػد اسػػتداف ليأخػػذ مػػ  الز   . -كأم ػػا األخػػريي  فهمػػا للمالكي ػػة-، فهػػي ت، و، كىػػو مػػا كػػاف آلدمػػي، كأمػػا الزكػػوات كالكفػػاراتيكػػوف الػػد ي  ؽتػػا لتي
ػػرَّالجػػامعَّفػػيَّفقػػوَّالز كػػاةالبػػداري ،  (.322-321\23، )موسػػوعةَّالفقهي ػػةالصتنػػة، ينظػػر:  عبداضتسػػي  (. عطيػػة كزتػػداف، 285-284، ص: )الُميس 

 .www.alukah.netمقالة،  ،كاةارؼَّالز َّمصَّ،اظتطل  عبدالرازؽ زتداف سند عطية كعبد
 (.462\1، )النهرَّالفائقاب  ؾتيم،  (.222\1)َّ،مجمعَّاألنهر ،داماد .(300\1، )تبيينَّالحقائقالزيلعي، ينظر:  (1)
 (.79\8، )الذخيرةالقراُب، . (853\2) ،التنبيوَّعلىَّمبادئَّالتوجيو التنوخي،ينظر:  (2)
، الػػنجمَّالوىػاجَّفػػيَّشػػرحَّالمنهػػاج ،ػتمػد بػػ  موسػى بػػ  عيسػى ،الػػد ًمريم (.211\6، )المجمػوع(. النػػوكم، 424\3، )البيػػافمػراٍل، العً ينظػر:  (3)
 (. 446\6، )ق1425، 1: ط ،جدة ،دار اظتنهاج ،ق: صتنة علميةيقحت
 (.234\3، )اإلنصاؼاظترداكم،  (.498\2، )المغنيينظر: اب  قدامة،  (4)
 (.60التوبة، اآلية: ) ةسور  (5)
 (.496\1، )حاشيةَّالدُّسوقيالد سوقي،  .(853\2) ،التنبيوَّعلىَّمبادئَّالتوجيو التنوخي،ظر: ين (6)
 (.236\6، )الشرحَّالممتعالعثيمني،  (7)
 (.234\3، )اإلنصاؼاظترداكم،  (.498\2، )المغنيينظر: اب  قدامة،  (8)
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ػكالز   بو، حاجة لو غري مطال  بو كالألن و  إلال يناس  حالو الوفاء عنو اظتيت .5  إلا تعطػى حملتػاجكػاة إفت 

 .(4)اضتي ػتتاج إىل كفاء دينو  ف  أل

 .(5)كاةم  الز   اظتيتقضى دي  بل يي ففائو م  بيت اظتاؿ لوجوب ك ك  .6

ذىبػػوا إىل القػػوؿ بصػػحة  ،(8)كركايػػة عنػػد اضتنابلػػة ،(7)ككجػػو عنػػد الش ػػافعي ة ،(6)اظتالكي ػػة: الفريػػقَّالث ػػاني

. اظتيتصرؼ الزكاة لقضاء دي    الغاـر

 :أدلتهم

قىاتي لًٍلفيقىرىاًء كىاٍلمى : تعاىل وولق .1  سىاًكنًي كىاٍلعىاًمًلنيى عىلىيػٍهىا كىاٍلميؤىل فىًة قػيليوبػيهيٍم كىُب الر قىاًب ًإفت ىا الص دى

ػػًبيًل  ػػًبيًل الل ػػًو كىابٍػػً  الس  ًكػػيمه  ۙ  فىرًيضىػػةن م ػ ى الل ػػًو  ۙ  كىاٍلغىػارًًمنيى كىُب سى الغػػارمني  ، كقولػػو (9)كىالل ػػوي عىلًػػيمه حى

 .(10)همؽ بينفر  لم يي ف اظتيتلف  عاـ يستغرؽ اضتي ك 

  .(11)شدط دتليكوالغاـر ال يي ف فإذ للغارمني، ك م يقل كىاٍلغىارًًمنيى  :ات تعاىل قاؿ ألف   .2

، ة الت ػربع بقضػاء ديػ  الغػاـر اضتػػيح  علػى ًصػػ اظتيػتالغػاـر الت ػربع بقضػػاء ديػ  كًصػح ة  قيػاس جػواز .3

 .  (12)م  الزكاة اظتيت  الغاـر فكذلك ًصح ة قضاء دي  الغاـر اضتي م  الز كاة على ًصح ة قضاء دي

                                                           

 (.462\1، )النهرَّالفائقاب  ؾتيم،  (.222\1)َّ،مجمعَّاألنهر ،داماد .(300\1، )تبيينَّالحقائقالزيلعي، ينظر:  (1)
 (.234\3، )اإلنصاؼاظترداكم، ينظر:  (2)
 (.424\3، )البيافمراٍل، العً  (3)
 (.446\6) ،النجمَّالوىاجَّفيَّشرحَّالمنهاج ،الد ًمريم (4)
 (.496\1، )حاشيةَّالدُّسوقيالد سوقي،  (5)
 (.79\8، )الذخيرةالقراُب، . (853\2) ،التنبيوَّعلىَّمبادئَّالتوجيو التنوخي،ينظر:  (6)
 (.211\6، )المجموعالنوكم،  (.424\3، )البيافمراٍل، العً ينظر:  (7)
(. 189\4، )ق1408، 1:ط ،دار الكتػ  العلميػػة ،الفتػاوىَّالكبػرىَّلبػنَّتيميػة، زتػد بػ  عبػد اضتلػيم بػ  عبػد السػبلـأ اضتفيػد، ابػ  تيميػة ينظػر: (8)

 (.234\3، )اإلنصاؼاظترداكم، 
 (.60التوبة، اآلية: ) ةسور  (9)
 (.211\6، )المجموعالنوكم،  (.424\3، )البيافمراٍل، العً ينظر:  (10)
 (.235-234\3، )اإلنصاؼاظترداكم، (. 189\4) ،الفتاوىَّالكبرىَّلبنَّتيمية اضتفيد، اب  تيمية ينظر: (11)
 (.211\6، )المجموعالنوكم،  (.424\3، )البيافمراٍل، العً ينظر:  (12)
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مػ   بالقضػاء أحق م  دي  اضتػي اظتيت، فدي  رجى قضاؤه خببلؼ دي  اضتيال يي  اظتيتدي  ألف   .4

   .(1)كاةالز  

 .(2)ُب حني االستدانة كونو غارمان مراعاة العتبار   .5

فػأقوؿ مػ  اصتيػد  توج  بياف الذم يظهػر يل،فإن و يي  ، كأدلتهمبعد سرد أقواؿ الفقهاء ُب ىذه اظتسألةك 

أم ػػا اسػػػتدالؿ  كمػػ  كافقهػػمإل ألف  أدلػػػتهم جػػاءت تػػرد علػػى أدلػػػة الفريػػق األكؿ، اظتالكي ػػػةالسػػادة  ذك حػػذكاضتػػ

كػػ  قصػػر العػػاـ علػػى  الفريػػق األكؿ بتخصػػة الغػػارمني باألحيػػاء دكف األمػػوات ُب اآليػػة ال ييسػػل مإل ألن ػػو ال نتي

 .كاألصل مع مذى  اظتالكي ة كم  كافقهم، البقاء على العمـوبعا أفراده إال  بدليل، كال دليل، فاألصل 

اضتػػي فرصػػة إل ألف  فيػػو اضتاجػػة أكثػػر مػػ  اضتػػي ت،سػػدتفانتهػػى عملػػو بانتهػػاء أجلػػو  اظتيػػتأف  عػػدا عػػ  

 باإلضػػافة إىلىػػذا ك  ،فقػػد عيػػًدـ كحيًبسػػت ركحػػو عػػ  مقامهػػا اظتيػػتلقضػػاء ديونػػو قائمػػة بقيامػػو كبقدرتػػو، أم ػػا 

 علػى أقتي ػة افتكاكهػا،كتيشػدد  اظتيػت تؤكػد علػى احتبػاس ركحالػيت ك  سػابقان  س ابقة الػيت ًب  بسػطهااألحاديث ال

مػػ  خػػبلؿ اضتػػث  علػػى قضػػائها كحتملهػػا كالت ػػربع هبػػا، كأيضػػان مػػ  خػػبلؿ ترسػػيد اظتبػػادئ التشػػريعي ة الػػيت يقػػـو 

 م  ىذا البحث. ث اٍل الفصل العليها اإلسبلـ م  تعاكف كمساندة كتكافل، كغريىا ؽتا ذكرتو سابقان ُب

 

 

 

 

                                                           

 (.496\1، )حاشيةَّالدُّسوقيسوقي، الد   (1)
 .(853\2) ،التنبيوَّعلىَّمبادئَّالتوجيو التنوخي،ينظر:  (2)
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 رَّابعالفصل ال

 .إثباتواطرق ، والتَّركة غرماء آثار ديون

 ف:اكفيو مبحث
 :مطال  ةأربع ، كفيووقتَّتملُّكَّالت ركة: المبحثَّاألوؿ

 .خبلفة الوارث للمورث فيما ترؾطبيعة  اظتطل  األكؿ:
 .كةاظتطل  الث اٍل: مدل تأثري الد ي  على انتقاؿ الد  

 أثر االختبلؼ بني الفقهاء.اظتطل  الث الث: 
 كيفي ة قسمة ديوف غرماء الد كة، كفيو:  اظتطل  الر ابع:

 الفرع األكؿ: تعريف احملاص ة لغة، كاصطبلحان.
 .اظتيتكيفية ػتاص ة الغرماء ديوف الفرع الث اٍل:  

 :طال م ةثبلثكفيو  ،ديوفَّالت ركةَّطرؽَّإثباتَّاني:المبحثَّالث َّ
 دعول ديوف الد كة، كفيو:  اظتطل  األكؿ:

 
ي
 ديوف الد كة. لك ادعة ُب الفصل ُب ختص  الفرع األكؿ: احملكمة اظت

 دعول الد ي .اٍل: الث   الفرع
ٍي  بالكتابة. إثبات: ث اٍلاظتطل  ال  الد 

 ، كحي،ي تها.الفرع األكؿ: تعريف الكتابة
 ثبات الد ي .دكر الكتابة ُب إالفرع الث اٍل: 

 إثبات الد ي  باإلقرار، كفيو:: لثااظتطل  الث  
 الفرع األكؿ: تعريف اإلقرار لغة، كاصطبلحان.

 .، كحكموالفرع الث اٍل: مشركعي ة اإلقرار
 الفرع الث الث: إقرار الورثة بدي  على مورثهم.
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َّ،َّوطرؽَّإثباتها.:َّآثارَّديوفَّغرماءَّالت ركةر ابعالفصلَّال

يػور ث، ا تػرؾ اظتػالورثة  ملكي ةأثر ديوف الغرماء على ىذا الفصل سيتم بإذف ات بياف  ُب
كدراسػة مػدل ظت

انتقػػػاؿ اظتلكي ػػػة عتػػػم، كصػػػوالن إىل اآلثػػػار الفقهي ػػػة الػػػيت تدتػػػ  علػػػى كقػػػت قػػػدرة الػػػد ي  كقوتػػػو ُب الت ػػػأثري علػػػى 

قان سػػػتغرى أحػػػواؿ اظتػػػدكؾ إذا كػػػاف مي بلؿ مراعػػػاة اخػػػتبلؼ الفقهػػػاء ُب اظتسػػػألتني السػػػابقتني، كذلػػػك كل ػػػو مػػػ  خػػػ

 إلُب الد كػػة اظتدينػػة كإثباهتػػا ، انتهػػاء إىل كيفيػػة تسػػوية ديػػوف الغرمػػاءبالػػد يوف، أك غػػري مسػػتغرؽ، أك خاليػػان منهػػا

 .عطاء كل ذم حق حقوإل

َّ.وقتَّتملُّكَّالت ركةالمبحثَّاألوؿ:َّ

 ترؾ.ث فيما ور  خبلفة الوارث للمي طبيعة  :المطلبَّاألوؿ

يو رثو ىي سب  م 
 أسباب اظتلكي ة اظتشركعة ُب الش ريعة معلوـه أف  حق اظتلك خببلفة الوارث ظت

طبيعة ىذه  حتديد خبلؿ م  تستقيم الد راسة إال  فبل  كىذه اطتبلفة جربي ة بإكتاب ات تعاىل عتا، ،ةاإلسبلمي

ضتاؿ الد كة، فقد تتغري ىذه الطبيعة تبعان لتغري  اؿو إغف دكفكذلك  لبناء األحكاـ عليها، كماىي تهااطتبلفة 

سي  ذكر تعريف اظتلك الذم م  أسبابو اطتبلفة، فاظتلك ىو:حالة الد كة يء نتنع الغري بالش   اختصاصه  ، كلتى

 .(1) ظتانع مرعيصرؼ فيو ابتداءن إال  منو، كنتك   صاحبىو م  الت  

يور ثهم، فكانت اطتبلفة فقط ُب حدكد ما ترؾ اتفق الفقهاء ُب حتديد نطاؽ خبل: أولًَّ
فة الورثة ظت

يور ث تتعل ق مبا ترؾ اظتيت
يقرر ُب اإلسبلـ ىو استقبلؿ مخصي ة الوارث ع  مورثو، فالتزامات اظت

، فاظتبدأ اظت

و ال ألن   ـ الوارث بشيءإللزى  م يي  م متىٍليف تركة  ، فقاؿ صاح  اظتغين: "إفٍ (2)كال تتعدل إىل ما نتلك الوارث

                                                           

 (.2893\4، )الفقوَّاإلسوميَّوأدلتوحيلي، الز   (1)
مسػػائل الد كػػة، بػػل كنتكػ  فهػػم ىػػذا االتفػػاؽ مػػ  خػػبلؿ أقػػواؿ الفقهػػاء ُب رتيػػع متعلقػػات الد كػة  يػػث  م يوجبػػوا القضػػاء علػػى الورثػػة ُب أم مسػػألة مػػ   (2)

 اإلكتاب كالت عل ق فقط فيما ترؾ اظتيت فقط.
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 أح    ي  هبا، فإفٍ ق الد  ف تركة، تعل  خلى  كإفٍ  ،، فكذلك إذا كاف ميتان مفلسان  لزمو أداء دينو إذا كاف حيان يى 

 .(1)"ذلك فلو ي  م  مالو،استخبلصها كإيفاء الد   أح     ذلك، كإفٍ لزمو إال  ي ،  م يى تسليمها ُب الد   الوارث

يور ثطبيعة خبلفة الورثة  ُباختبلؼ الفقهاء كاف  أم ا: ثانياًَّ
ستتبني م  خبلؿ كاليت  ،ُب ما ترؾ اظت

  الية:اضتاالت الت  

إذا كانت الد كة خالية م  الد يوف  حقَّالملكَّبالخوفةَّللوارثيثبت : تركة خالية م  الد يوف: أولًَّ

باظتفهـو  (3)عليو، كباقي الفقهاءبالنة   ،(2)اضتنفي ةفقهاء ذى  إليو الفقهاء ف عليواتفق فور الوفاة كىذا ما 

م  تكفني أك كصي ة إٍف كيجدت باطتبلفة  اظتيت، فتثبت للوارث ملكية ما بقي بعد حقوؽ (4)م  مذاىبهم

ُب آخر ضتظة م  ضتظات  للورثة حق اظتلك باطتبلفة ذىبوا إىل ثبوت ،(5) كأم ا اضتنفي ة ُب قوؿاصتربية عنو، 

يور ث
يور ث ُب اظتلك كالت صرؼ وفة الت امة اليت ثبتت للوارث فإن  ، كهبذه اطتبلحياة اظت

 .(6)متلف اظت

يور ثهم، فكاف  :مدينة: تركة ثانياًَّ
كم  ىنا يبدأ بالظهور أكؿ تأثري للد يوف على طبيعة خبلفة الورثة ظت

 الفقهاء على مذىبني ُب حتديدىا:

 خبلفػػػة الػػػوارث ُب الد كػػػة اظتدينػػػة، ذىبػػػوا إىل أف  (8)ة، كاظتالكي ػػػ(7)اجءُب الػػػر   : اضتنفي ػػػةالمػػػذىبَّاألوؿ

، فكمػػا اظتيػػتكليسػت خبلفػػة ملػػك بسػػب  تعل ػق الػػد يوف هبػػا، فتبقػػى الد كػػة علػى حكػػم ملػػك  خوفػػةَّصػػورية

                                                           

 (.155\5، )المغنياب  قدامة،  (1)
 (.301ص: )،َّاألشباهَّوالن ائر، اب  ؾتيم (2)
 (.308\5، )اإلنصاؼاظترداكم، .(8\4، )مغنيَّالمحتاجالشربيين،  (.287\2) ،مواىبَّالجليل، اباضتط  ينظر: (3)
 .كاضتنابلة ال ييفرقوف بني الد كة اطتالية أك اظتدينة فيثبتوف اظتلك فور الوفاة أيان كاف حاؿ الد كةفالش افعي ة،  (4)
 (.301ص: )،َّاألشباهَّوالن ائر، اب  ؾتيم (5)
(. أزتػػد، 46ص: )َّ،أحكػػاـَّالت ركػػاتَّوالمواريػػثشتػػارة،  (.146-145، ص: )أحكػػاـَّالميػػراثبػػر اج،  (.37، ص: )الميػػراثالربديسػػي، ينظػػر:  (6)

 (.59ص: )َّ،خوؼَّاألئمةَّاألربعةَّفيَّمسائلَّالميراث
 (.30\7)بدائعَّالصنائع،َّ ،الكاساٍل (.137\29، )المبسوطسي، خى رٍ الس  ينظر:  (7)
  (.287\2) ،مواىبَّالجليل، اباضتط  ينظر: كىذا يفهم م  مذىبهم م  خبلؿ قوعتم أن و ال كراثة إال  بعد سداد الد يوف.  (8)
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النشػػغاعتا  اجتػػو  اظتيػػتكػػوف الد كػػة باقيػػة علػػى ملػػك فت، اظتيػػت يػػوف الغرمػػاء تتعلػػق بدكػػةد، (1)بينػػت سػػابقان 

و ال ملػك للورثػة فيهػا  أن ػبػني  كةإل تى بالد   ي  إذا كاف ػتيطان "الد   ، فورد أف  ملك الورثةعدـ انتقاعتا إىل  فيتبع ذلك

ق هبػػا  ػػق الغرمػػاء، كقيػػاـ ملػػك الغػػري ُب احملػػل نتنػػع صػػحة  مػػ  حيػػث الصػػورة بػػل ىػػي ملػػك للميػػت يتعل ػػإال  

كػػػة نتنػػػع ملػػػك الػػػوارث ُب بالد   ي  إذا كػػػاف ػتيطػػػان الػػػد  "، ككرد أيضػػػان أف : (2)"القسػػػمة، فقيػػػاـ اظتلػػػك كاضتػػػق أكىل

 .(3)"األكؿ -رزتو ات- فكذلك ُب قوؿ أيب حنيفة ،  ػتيطان  م يك كة، كإفٍ الد  

ليػػف الػػوارث مور ثػػو خبلفػػة (4)قػػوالف فيػو بالد كػػة فللحنفيػػة ػتػػيطو  كأم ػا إذا كػػاف الػػد ي  غػػريى  : األكؿ: أن ػػو متى

إل ألف  كىػذا القػوؿ استحسػانان  اظتيػتشغوؿ بالد ي ، أم ا اظتشغوؿ فيبقى على حكػم ملػك ملك ُب اصتزء غري اظت

سػػػػػػػتغرؽ دتلػػػػػػػك الورثػػػػػػػو أد ل إىل اضتػػػػػػػرج أك 
ي
 اإلنسػػػػػػػاف ال متلػػػػػػػو مػػػػػػػ  ديػػػػػػػ  قليػػػػػػػل، فلػػػػػػػو منػػػػػػػع الػػػػػػػد ي  غػػػػػػػري اظت

ليػػػف الػػػوارث مور ثػػػو كالث ػػػاٍل: اظتنػػػع سػػػواء كػػػاف الػػػد ي  يسػػػريان أك مسػػػتغرقان فإ ،(5)إىل أفٍ ال نتلكػػػوا أصػػػبلن  ن ػػػو ال متى

حػق الغرمػاء كىػو حػق االسػتيفاء ثابػت ألف   إل، كىػذا القػوؿ ىػو األصػلخبلفة ملػك بػل تكػوف خبلفػة صػورية

كػل جػزء مػ  أجزائهػا مشػغوؿ بالػد ي  لعػدـ األكلويػة بالصػرؼ إىل فإل (6)يوعكة على الش ػي  م  الد  ُب قدر الد  

 
ي
 .(7)ستغرؽجزء دكف اآلخر فصار كالد ي  اظت

أن ػػو: ف،ػػاء  ،منهػػا اظتيػػتكذكػػر اضتنفي ػػة حػػالتني النتقػػاؿ ملكي ػػة الد كػػة اظتدينػػة للورثػػة عػػدا اسػػتيفاء ديػػوف 

 .(8)"ربع كقت األداءاه كارثو بشرط الت  أك أد   ، إذا أبرأ اظتيت غرنتوبإرث إال   لو استغرقها دي  ال نتلكها"

 
                                                           

 ( م  ىذه الرسالة.35-31نظر: ص: )ي (1)
 (.30\7)بدائعَّالصنائع،َّ ،الكاساٍل (2)
 (.137\29، )المبسوطسي، خى رٍ الس   (3)
 (.367\7) ،المحياَّالبرىاني ،ب  مىازىةى ا (4)
 (.144، اظتكتبة الوقفية، ص: )فقوَّالمواريثَّوالوصي ةَّفيَّالش ريعةَّاإلسومي ةكاصل، نصر فريد ػتمد،  (5)
 (.30\7)بدائعَّالصنائع،َّ ،ر: الكاساٍل( ينظ6)
 (.144ص: )َّ،فقوَّالمواريثَّوالوصي ةكاصل،  (7)
 (.468\3، )غمزَّعيوفَّالبصائراضتموم،  (8)
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 : أدلتهم

جعػل ات تعػاىل أكاف اظتػرياث "كجػو الد اللػة: ،  (1)ًصي ةو ييوًصي هًبىا أىٍك دىٍي و م   بػىٍعًد كى  قولو تعاىل: .1

ػػي  كاضتكػػم ال يسػػبق أكانػػو فيكػػوف حػػاؿ الػػد  مػػا بعػػد قضػػاء الػػد  
ي
ٍب الػػػوارث  ،ث ُب اظتعػػىور  ي  كحػػاؿ حيػػاة اظت

   .(2)"كارثو فيو ا اظتشغوؿ  اجتو ال متلفوفأم   ،فضل م  حاجتوفو فيما يى لي متى 

بغػػػري اظتػػػدكؾ يبقػػػى  ، فػػػإٍف قيػػػلاظتػػػاؿ مشػػغوؿ  اجتػػػو إل ألف  فلىػػػقيػػاـ األصػػػل نتنػػػع ظهػػػور حكػػػم اطتى  .2

ابمالك،   .(3)لبقاء حاجتو ة اظتديوف ُب مالو حكمان ملكي   بأن و تبقى كتي

يور ثػو ذىبػوا إىل أف  خبلفػة الػوارث ، (5)ُب اظتشػهور ، كاضتنابلػة(4)ُب األصػء : الش ػافعي ةالمذىبَّالث اني
ظت

 يث تنتقل ملكي ة الد كة للورثة بغا الن ظر عػ  احتوائهػا علػى ديػوف مسػتغرقة أك  خوفةَّملكُب الد كة ىي 

 ألف   إلظتلػك ُب اصتميػع ينتقػل للػوارث مب،ػرد اظتػوت علػى األصػءمغػين احملتػاج: "ا، فقاؿ صػاح  غري مستغرقة

 .(6) "رثكة ال نتنع اإلي  بالد  ق الد  تعل   األصء أف  

 : أدلتهم

إلخراجػػو  إلي  علػػى اإلرثيفيػػد تقػػدَل الػػد   ، (7)م ػػ  بػىٍعػػًد كىًصػػي ةو ييوًصػػي هًبىػػا أىٍك دىيٍػػ و قولػػو تعػػاىل:  .1

، بػػل إف  اظتقصػػود أف  اظتلكي ػػة ال خٍتليػػة عتػػم خلوصػػان ميسػػتقران إال  (8)ىػػذا الت قػػدَل اظتلػػكال نتنػػع ك  كػػةمػػ  أصػػل الد  

 .(9)بعد سداد الد يوف

                                                           

 (.11)اآلية: ( سورة النساء، 1)
 (.137\29، )المبسوطسي، خى رٍ الس   (2)
 (.137\29، )المبسوطسي، خى رٍ الس   (3)
 .(8\4، )مغنيَّالمحتاجالشربيين، ينظر:  (4)
 (.308\5، )اإلنصاؼاظترداكم، (. 198\10، )المغنيينظر: اب  قدامة،  (5)
 .(8\4، )مغنيَّالمحتاجالشربيين،  (6)
 (.11( سورة النساء، اآلية: )7)
 (.235\1، )فتحَّالوىابزكريا األنصارم،  (8)
 (.25، ص: )أحكاـَّالمواريثطاحوف،  (9)
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، فهػػذا اضتػديث يػػنة (1)" َمػػنَّتػرؾَّمػػالَّفهػوَّلورثتػػو..." :كسػػلمحػديث الرسػوؿ صػػلى ات عليػو  .2

، فهػو مطلػق عػ  (3)، مبػا عتػا مػ  حقػوؽ كمػا عليهػا مػ  التزامػات(2)على خبلفة الورثة ظتور ثهم ُب ملكي ة الد كة

   .(4)الس ابقةالت قييد، إال  أف  اضتنفي ة قالوا بتقييد ىذا اضتديث باآلية 

يحم لػة بالػد ي  كىػو حػيإل  اظتيتقياس ملك الوارث لدكة  .3
يور ث لدكتو اظت

ثقلة بالد يوف على ملك اظت
ي
اظت

ػػليػػمتى ألن ػػو 
ي
 لكػػان فكػػذلك يكػػوف مي  ،ي ُب حياتػػو مػػع امػػتغالو بالػػد   ميػػتلل اظتػػاؿ كػػاف ؽتلوكػػان ف ،ث ُب اظتػػاؿور  ف اظت

 .(5)مع امتغالو بالد ي  للوارث

 كذلػػػك ،ق رىػػ  أك أرشي  بػػػاظتوركث تعل ػػلػػيس ُب اإلرث اظتفيػػػد للملػػك أكثػػر مػػػ  تعلػػق الػػد  ن ػػو كأل .4

 .(6)كالعبد اصتاٍل ،لك ُب اظترىوفال نتنع اظتً  الت عل ق

إل ك م يبق أىبلن للملػك، كإم ػا للغرمػاء، اظتيتألن و ال متلو م  أٍف تكوف الد كة على ملك أحد، إم ا   .5

، كنتكػػػ  (7)، كال يصػػػءإل ألف  الد كػػػة مػػػاؿ ؽتلػػػوؾ كاظتملػػػوؾ ال بػػػد  لػػػو مػػػ  مالػػػكا ال إىل أحػػػدكنتتنػػػع ىػػػذا، كإم ػػػ

ـ مػػ  ذلػػك أٍف تبقػػى علػػى ملػػك زً لىػػالد كػػة ُب ملػػك الػػوارث لى  عػػدـ دخػػوؿلػػو افػػديًض ن ػػو أالقػػوؿ بطريقػػة أخػػرل 

و ؽتلػوؾ، كالػبلـز باطػلإل ألن ػو لػو بقيػت ، كنتتنع أٍف ال يكوف لػو مالػكإل ألن ػ، ألن و ال يستقيم نقلها للغرَلاظتيت

أكالن، ك رمػػػاف مػػػ  مػػػات مػػػ   ان للػػػـز القػػػوؿ بتوريػػػث مػػػ  زاؿ عنػػػو مػػػانع اإلرث فأصػػػبء كارثػػػ اظتيػػػتعلػػػى ملػػػك 

أم كقػت انتقػاؿ الد كػة، ، الورثةإل النتفاء صفة الوارث عنو، خبلؿ الوقت الذم بني الوفاة كبني سداد الد يوف

 .(8)ك م يقيل أحد هبذا

                                                           

 (.1(، ىامش رقم: )12( سبق ختركتو، ص: )1)
 (.83، ص: )ركةالحقوؽَّالمتعلقةَّبالت َّد، ك داك  (.25، ص: )أحكاـَّالمواريثطاحوف،  (2)
 (.83، ص: )كةت رَّبالالحقوؽَّالمتعلقةَّد، ك (. داك 25، ص: )أحكاـَّالمواريثطاحوف،  (3)
 (.148، ص: )أحكاـَّالميراثينظر: بر اج،  (4)
  (.137\29، )المبسوطسي، خى رٍ الس   (5)
 (.90، ص: )المهمةَّشرحَّالفصوؿ ،ػتمد ب  ػتمد ب  أزتد ،ط اظتارديينبٍ سً  (.235\1، )فتحَّالوىاب زكريا األنصارم، (6)
 (.198\10، )المغنيينظر: اب  قدامة،  (7)
 (.25، ص: )أحكاـَّالمواريثطاحوف، (. 90، ص: )المهمةَّشرحَّالفصوؿ ،ػتمد ب  ػتمد ب  أزتد ،ط اظتارديينبٍ سً ينظر:  (8)
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رد علػػى ىػػذا القػػوؿ بػػأف : اظتػػرياث ثبػػت بػػالن ة علػػى أن ػػو يكػػوف للػػوارث عنػػد اظتػػوت، أم مػػ  قػػاـ بػػو كيػػ

  .(1)سب  اإلرث ُب ذلك الوقت، كال يلـز م  ثبوت اضتق كقت اظتوت ثبوت اظتلك ُب اضتاؿ

رع ل الش ػػف،عػػ ،اس عليهػػالتقاتػػل الن ػػ مػػائعةن  لػػو بقيػػت األمػػياءي فاضتاجػػة العامػػة  ،سػػب  اظتلػػك ألف  ك  .6

 .(2)عتذه الفنت دفعان  إل  األمبلؾ على األسباب اطتاصةرتي تى 

و فػػإٍل  ميتػػكبعػػد االطػػبلع علػػى أدلػػة الفػػريقني كمػػا ذىبػػوا إليػػو مػػ  طبيعػػة اطتبلفػػة للػػوارث علػػى مػػا تػػرؾ 

ال  قضػاء ديػوف الد كػة مػ  مالي تهػا  يػث علػىلفقهػاء انقطػة اتفػاؽ خػبلؿ مػ   الػر اجءبيػاف ل االنطبلؽفضل أي 

بػدليل تهػا عينيك بالد كػة  الورثػة كىػذا خبػبلؼ تكييػف تعل ػق حػق ،تتعل ق ديوف الغرماء بعينيػة الد كػة بػل بصػورهتا

، كىػذا يؤكػد قػػوة تعل ػق حػق الورثػػة (3)مػ  غريىػػا اظتيػتًصػح ة اسػتخبلص الورثػة الد كػػة ألنفسػهم كقضػاء ديػػوف 

 بالد كة.

عنػدما قػاموا بإثبػات خبلفػة  (4)نػة القػرآف الكػرَل غفلواادة الش افعي ة  م يلس  كأم ا اظتنطلق الث اٍل ىو أف  ا

تيػػ  ك م  اظتلػػك للػػوارثإل ألف  القػػوؿ بتػػأخري اإلرث عػػ  الػػد ي  ػًتػػل إرتػػاع ك م ينػػف السػػادة الش ػػافعي ة ىػػذا الد 

ملكي ػػة الورثػػة باطتبلفػػة  جػػعدي يلغػػوه بقػػوعتم خببلفػػة اظتلػػك، عػػدا عػػ  أف  اآليػػة سػػيقت لبيػػاف ترتيػػ  اضتقػػوؽ ال ل

بػػػل إف  اظتقصػػػود أف  الد كػػػة ال يسػػػتقر  ملكهػػػا للورثػػػة إال  بعػػػد خلوصػػػها مػػػ   ،إىل مػػػا بعػػػد السػػػداد اظتيػػػتعػػػ  

تعل قات.
ي
 اظت

مػع عػدـ قػدرهتا علػى  اظتيػتكالذم يظهر كجاىة رأم اضتنفي ة كاتساؽ مػذىبهم حيػث قػالوا ببقػاء ذم ػة 

فينتقل الت عل ػق إىل الد كػة، فناسػ  مػا ذىبػوا إليػو مػ  أف  اطتبلفػة صػورية ال خبلفػة ملػكإل ألف   تعل ق الد يوف هبا

                                                           

 (.326، ص: )لحقَّوالذ م ةاينظر: اطتفيف،  (1)
 (.198\10، )المغنياب  قدامة،  (.250\7، )الذخيرةالقراُب،  (2)
 ( م  ىذه الرسالة.31ينظر: ص: ) (3)
 لقد كرد ُب أكثر م  مرجع ترجيء مذى  اضتنفي ة فقالوا: "كالصحيء ما ذى  إليو اضتنفي ةإل ألن و ال معقوؿ مع كجود الن ة". (4)
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لييسػػتوَب  اظتيػػتفػػأقيم تتبػػع الد كػػة مقػػاـ تتبػػع -باقيػػة ببقػػاء الػػد يوف الػػيت تعل قػػت بالد كػػة لبلسػػتيفاء،  اظتيػػتذم ػػة 

منها بدؿ أٍف ييلػـز بػاألداء مػ  النتكػ  إلزامػو
الػذم ينشػغل  اظتيػتفػبل نتلػك الورثػة مػع انشػغاؿ احملػل  ػق  -(1)

 .اظتيت ق الغرماء، فبقيت الد كة على حكم ملك 

ػػػافعي ة أم ػػػا  ىػػػو الػػػر أم الػػػذم أميػػػل إليػػػو لقػػػوة أدلػػػتهم كسػػػبلمتها مػػػ  اظتعارضػػػة، فػػػذىبوا إىل أف   رأم الش 

ا الػد ي  إٍف كانػت ىنػاؾ تركػةإل م ػة قويػة فيتعل ػق هبػ، فقد قالوا ببقاء الذ  خبلفة الوارث للميور ث ىي خبلفة ملك

ألف  اظتػػوت لػػيس ميػػبطبلن للحقػػوؽ بػػل ىػػو ميقػػات للخبلفػػة فػػإف  خبلفػػة اظتلػػك تثبػػت للورثػػة مػػع تعل ػػق الػػد يوف ك 

   .باظتدكؾ

 .: مدل تأثري الد ي  على انتقاؿ الد كةالمطلبَّالث اني

اؿ الد كة مسألتاف متبلزمتاف إذ إف  اطتبلؼ الفقهي القائم ُب انتقمسألة إف  مسألة طبيعة اطتبلفة ك 

، فالفقهاء على ىذه اظتسألة ىو ذاتو ُب اظتسألة الس ابقة، كاظتؤث ر ُب آراء الفقهاء ىو الد ي  الذم تعل ق بالد كة

 : (2)فريقني ُب ىذه اظتسألة، كالتايل

استنادان ، إىل عدـ انتقاؿ الد كة إىل الورثة، (4)كاظتالكي ة ،(3)اجء: ذى  اضتنفي ة ُب الر  الفريقَّاألوؿ

الد كة لقضاء ديونو ُب  ضتنيإل كذلك ببقاء ذم تو اظتيتملكي ة الد كة باقية على حكم ملك إىل قوعتم بأف  

ال يسلم انتقاؿ اظتلك أن و: " ، ف،اءالد ي  ىو اظتانع النتقاؿ الد كة ظتلكي ة الورثة لتعل قو هبافالغارقة بالد يوف، 

                                                           

 (.18، ص: )أحكاـَّالتركاتأبو زىرة،  (1)
 (.327-307):َّ، صمةالحقَّوالذ َّ، ينظر: اطتفيف (2)
 (.30\7)بدائعَّالصنائع،َّ ،الكاساٍل (.137\29، )المبسوطسي، خى رٍ الس  ينظر:  (3)
  (.287\2) ،مواىبَّالجليل، اباضتط  ينظر:  (4)
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 بعدـ ديوفو  ف،عل دتليكهم ظتا ترؾ اظتيت مشركطان  ...،يوفكة أحاطت هبا الد  إىل الوارث إذا كانت الد  

 .(1)"كةتستغرؽ الد  

م اختلفوا  ي  القليل   إىل فمنهم م  ذى أم ا حاؿ كوف الد كة غري غارقة بالد يوف فإهن  اظتنع مطلقان فالد 

 ، فبل نتنع ُب اصتزء اطتايل.لكثري، كمنهم م  قاؿ نتنع دتلك الورثة ُب الد كة بقدره فقطكا

إىل انتقاؿ الد كة إىل ملك  ،(3)، كاضتنابلة ُب اظتشهور(2)ذى  الش افعي ة ُب األصء: الفريقَّالث اني

ىذا الت عل ق لبلستيثاؽ كالر ى ، كالر ى  ال  إل ألف  الوارث مب،رد الوفاة، فبل نتنع تعل ق الد يوف بالد كة انتقاعتا

نتنع ملكي ة اظتدي  للعني اظترىونة فكذلك الد ي  ال نتنع ملكية الوارثإل ألف  االستيثاؽ حاصل بتتبع الد كة، 

وف أك غري كال فرؽ بني الد كة اليت أحاطتها الد ي، (4)فكل جزء م  الد ي  يتتبع اصتزء الذم يقابلو م  الد كة

ق ال نتنع اإلرث على ىذا التعل   ف  إ، ...يوف اليت على اظتيت، تتعلق بدكتو قطعان الد  ، ف،اء أف : "ااحملاطة هب

كأظهرقتا:   ،فعلى ىذا، ُب كيفيتو قوالف، كيقاؿ: كجهاف. أحدقتا: كتعلق األرش برقبة اصتاٍل ،الصحيء

 ال يسلط لتربأ ذمتو، فالبلئق بو، أفٍ  إلللميت ق نظران ا أثبت ىذا التعل  الشارع إفت   ي  باظترىوفإل ألف  ق الد  كتعل  

  .(5)"الوارث عليو

األدلة اليت  قابلة أقواؿ الفريقني ُبسأقـو مب ابق، إال  أن ينُب اطتبلؼ الس  اليت هي نفسها فأم ا األدلة 

 :(6)، كىيختبلفهمال لأص ىي

 . (1)أىٍك دىٍي و  ًصي هًبىام   بػىٍعًد كىًصي ةو ييو  قولو تعاىل: .1

                                                           

 (.319\1، )شرحَّالت لقيناظتارزم،  (1)
 .(8\4، )تاجمغنيَّالمحالشربيين، ينظر:  (2)
 (.308\5، )اإلنصاؼاظترداكم، (. 198\10، )المغنيينظر: اب  قدامة،  (3)
 (.145ص: )َّ،فقوَّالمواريثَّوالوصي ةكاصل،  (4)
 (.85\4، )روضةَّالطالبينَّالنوكم، (5)
 (.321-320، 312):َّ، صمةالحقَّوالذ َّ، ينظر: اطتفيف (6)
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 .(2)" َمنَّترؾَّمالَّفهوَّلورثتو..." :كسلمحديث الرسوؿ صلى ات عليو  .2

إف  ات  :ذىبوا إىل االستدالؿ باآليػة الكرنتػة، فقػالوا ،(4)، كاظتالكي ة(3)ُب الر اجء : اضتنفي ةالفريقَّاألوؿ

 كػػػل مػػػرة يػػػذكره عقػػػ  بيػػػاف مػػػا فرضػػػو ات، كُبسػػػبحانو قػػػد كػػػرر ىػػػذا اظتعػػػى ُب أربعػػػة مواضػػػع مػػػ  ىػػػذه اآليػػػ

 ميػػتللورثػػة إال  بعػػد قضػػاء الػػد ي ، فيظهػػر أف  للللػػوارث مػػ  نصػػي  ُب الد كػػة، فمقتضػػى ذلػػك أٍف ال نصػػي  

ا مشغولة  اجتػو،  إلاظتيتحاجة إىل ما ييسدد دينو م  تركتو، فتبقى الد كة على حكم ملك  ىػذا  فبالتػايلألهن 

 م  اظتلكي ة. مانعه  ف، فالد ي  إذة الورثة لشيء م  الد كة قبل الس دادييظهر نفي ملكي  

اضتػديث الش ػريف يػدؿ علػى أف  ف  إ :كما كلبلنتصار ظتذىبهم، كالر د على اسػتدالؿ الفريػق الث ػاٍل قػالوا

مػ  نجهيػز  اهبػحاجتػو  ال ييعػد أن ػو تػرؾ أموالػوإل النشػغاؿ اظتيػتإىل الورثة كلػو بعػد حػني، ف اظتيتمآؿ ما يدكو 

 إف  ُب ىػػػذا حتمػػػيبلن  :ُب حاجتػػػو ال ييعػػػد أن ػػػو تركهػػػا لغػػػريه، كقيػػػل اظتيػػػتكسػػػداد ديػػػوف كتنفيػػػذ كصػػػايا، فمػػػا داـ 

مك  أف  ال تؤكؿ الد كة للورثة عند استغراؽ الد ي  عتا كقضػائو منهػا فإن ػو ال يػؤكؿ   اظتللقوؿ ما ال لتتمل، فم

 ث، كىذا ال يصء. ميء للورثة فبل يصدؽ اضتدي

ػػػػافعي ةالفريػػػػقَّالث ػػػػاني ذىبػػػػوا إىل االسػػػػتدالؿ باضتػػػػديث  ،(6)، كاضتنابلػػػػة ُب اظتشػػػػهور(5)ُب األصػػػػء : الش 

لفػػ  عػػاـ يسػػتغرؽ رتيػػع أفػػراده، فػػيعم كػػل مػاؿ أك حػػق بػػدكف تفرقػػة بػػني مػػا تعل ػػق بػػو  َمػػن الوا إف  الشػريف، فقػػ

 دينػػوأك غػػري مػػدي ، كسػػواءن أكػػاف  ان سػػواءن أكػػاف مػػدين، ميػػتديػػ  أك  م يتعل ػػق بػػو ديػػ ، ككػػذلك يشػػمل كػػل 

مستغرقان أك غري مستغرؽ، كاف ذلك للورثػة أم ملكػان عتػم دكف أف لتػوؿ الػد ي  بػني ملػك الورثػة للد كػة كذلػك 

 ، فالد ي  إذف غري مانع م  اظتلكي ة.لعمـو اضتديث
                                                           

 (.11( سورة النساء، اآلية: )1)
 (.1(، ىامش رقم: )12ص: )( سبق ختركتو، 2)
 (.30\7)بدائعَّالصنائع،َّ ،الكاساٍل (.137\29، )المبسوطسي، خى رٍ الس  ينظر:  (3)
  (.287\2) ،مواىبَّالجليل، اباضتط  ينظر:  (4)
 .(8\4، )مغنيَّالمحتاجالشربيين، ينظر:  (5)
 (.308\5، )اإلنصاؼاظترداكم، (. 198\10، )المغنيينظر: اب  قدامة،  (6)
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ف  اآليػػة الكرنتػػة جػػاءت داللتهػػا إ :الواقػػكالػػر د علػػى اسػػتدالؿ الفريػػق األكؿ،  ذىبهمظتػػنتصػػار كمػػا كلبل

ف  الػد ي  إف  الورثة يتملكوف الد كة مب،رد الوفػاة مػع تعل ػق الػد ي  بأعياهنػا، كالث ػاٍل: إ: األكؿ: ثبلثة أمور حتتمل

، الث الػث: عػدـ خلػوص مػا حيػدد للورثػة مػ  سػهاـ قبػل الػد ي  كالوصػي ة ،قضػىنتنع الورثة أٍف يتملكوىػا حػ  يي 

أنصػبة لػذكر تمػاؿ جػاء مناسػبان كىػذا االحقسم الد كػة بػني الورثػة إال  بعػد تنفيػذ الوصػي ة كتسػديد الػد ي إل بل تي ف

لورثػػة إال  إىل اًب  تكػػرار ىػػذه اآليػػة للداللػػة علػػى أف  ىػػذه األنصػػبة ال تيعطػػى قػػد الورثػػة فيمػػا سػػبقها مػػ  آيػػة، ك 

، فننظػر إٍف قػػاـ دليػل علػػى أف  ورليسػت داللتهػػا صػرلتة علػػى أحػد األمػػ اآليػػة ان إذفػ ،بعػد تنفيػػذ الوصػي ة كالػػد ي 

ػا تبقػى علػى  الد كة قبل أداء الد ي  تكوف ملكان للورثة مع تعل ق الد يوف هبا، ييصار إليػو، كإٍف قػاـ دليػل علػى أهن 

 .ح  يقضى دينو يصار إليو اظتيتملك 

اآليػػة الكرنتػػة سػػو ت بػػني الوصػػي ة كالػػد ي  ُب اضتكػػم،  ألف   إلكذىبػػوا إىل إسػػقاط اسػػتدالؿ الفريػػق األكؿ

الوصػي ة دتنػع ملػك الورثػة، فلػو كانػت الوصػي ة  إف   مع كجود الوصي ة، ك م يقيل أحده  الد كة فيثبت ملك الورثة ُب

ػا إمػع  ،دتنػع الت ملػك بلغ م  اظتاؿ فاضتنفي ة قالوا بصحة ملك الد كة كالت ربع م  أمواعتم، فالوصي ة بالنقود  ممب هن 

على أف  الوصي ة دتنع ملك الورثة، فهػي كػذلك ال تػدؿ علػى منػع  ُب الواقع، فاآلية عندىم ال تدؿ  مثل الد ي  

الػػد ي  ملكهػػم للد كػػة، فبػػذلك  م يظهػػر للت فرقػػة بػػني الػػد ي  كالوصػػي ة أسػػاس مػػع ثبػػوت الت سػػوية، كهبػػذا يسػػقط 

 استدالعتم هبذه اآلية.

ُب فلسػطني ُب ظػل  قانونػان يتوج  بيػاف اظتعمػوؿ بػو ي هفصيل للرأم الفقالت حليل كالت   بعد االنتهاء م 

عػػدـ كجػػود نػػة  إىل أن ػػو ُب حػػاؿ ُب الس ػػابق كقػػد أمػػرتعػػدـ كجػػود قػػوانني تػػنظم موضػػوع ديػػوف الد كػػات، 

فػورد ، كال مػك أن ػو ميلػـزرياث الفلسػطيين، كاظتتػوفر حاليػان ىػو دليػل اظتػقانوٍل فإن و ييصػار إىل مػا ىػو أنػزؿ منػو، 

)سػيارات، كأمػواؿ،  منقولػةو  ما نتلكو اظتيت م  أمػواؿو  كل    "يدت  على الوفاة عدة أمور: أكالن: انتقاؿي  :وأن  و في

ثانيػػان:  .كمصػػاغ ذىػػل، كأمػػياء أخػػرل(، كاألمػػواؿ غػػري اظتنقولػػة إىل كرثتػػو كالػػذ مم سػػواء كانػػت دائنػػة أك مدينػػة
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تسػديد كػل الػد يوف إٍف كيجػدت  ثالثان: كقبل تقسػيم الد كػة .ء بتقسيم الد كة على الورثة كله حس  حصتوالبد

 .(1)على ذمة اظتتوَب" 

ال تركػػػة إال  بعػػػد سػػػداد ، كىػػػي: كىػػػذا الػػػن ة يقػػػرر العمػػػل بالقاعػػػدة اظتشػػػهورة قانونيػػػان، الفقهي ػػػة أصػػػبلن 

اـ فيهػػػا إال  بعػػػد خيلو ىػػػا مػػػ  الورثػػػة للد كػػػة، كاسػػػتقرار ملكهػػػم الت ػػػ عػػػدـ اسػػػتحقاؽ ييظهػػػرهػػػذا اظتبػػػدأ فالػػػد يوف، 

تسػػبقها ُب الدتيػػ  فتيسػػتىحق عنػػد  ، كمعلػػـو أف  قبػػل الػػد يوف اضتػػاجزة للد كػػة ىنػػاؾ حقػػوؽاالػػد يوف اظتتعلقػػة هبػػ

 .الت زاحم قبلها، فيلـز م  ىذه القاعدة أيضان إخراجهم

موؿ بو قانونان، يتضء أف  اظتذى  الػذم اعتمػده القػانوف ىػو مػذى  كبعد ما جاء ُب معرض بياف اظتع

 نفي ة كم  كافقهم.الس ادة اضت

 : أثر االختبلؼ بني الفقهاء.المطلبَّالث الث

ػاك  ،فركع فقهي ة متصلة بالد كة تنيالس ابق  على اختبلؼ الفقهاء ُب اظتسألتني لقد ترت    نتك  القوؿ إهن 

ُب إثبػػات اظتلكي ػػة أك عدمػػو، خػػبلؿ الفػػدة القائمػػة بػػني كفػػاة  عػػ  انقسػػامهم إىل فػػريقني، آثػػار عملي ػػة نت،ػػت

أف  اظتػػؤثر ُب ملكي ػػة الد كػػة مػػ  عػػدمها ىػػو ديػػ  الغرمػػاء الػػذم  كمػػا كتػػدر التأكيػػد عليػػو كتسػػديد ديونػػو، اظتيػػت

 فػػركع فقهي ػػػة كثػػػرية،الت ػػأثري علػػػى  مػػػ  عػػػدمها أدل إىل ىاتعل ػػق هبػػػا، كبسػػب  تػػػأثريه علػػػى اظتلكي ػػة فػػػإف  اسػػتقرار 

على الوجػو  فثبوت اظتلك نتنء صاحبو سلطة على الش يء اظتملوؾ كذلك باالستعماؿ كاالنتفاع كالت صرؼ فيو

كتفصػيل اآلثػار علػى الن حػو  لػو مػا سػبق، الش رعي، أم ا كوف اظتلك غري ثابت أك غري تاـ فإن و ينتفي فبل يثبػت

 :  (2) اآلٌب

                                                           

 (.13، ص: )"حقَّالمرأةَّبالميراث"دليلَّالميراثركز اظترأة لئلرماد القانوٍل كاالجتماعي، م (1)
-145ص: )َّ،فقوَّالمواريثَّوالوصي ةكاصل،  (.26-24، ص: )أحكاـَّالتركاتأبو زىرة،  (.354-328):َّ، صمةالحقَّوالذ َّاطتفيف، ينظر:  (2)

الحقػػوؽَّد، ك داك  (.151-148، )أحكػػاـَّالميػػراثبػػر اج،  (.26، ص: )لمواريػػثأحكػػاـَّا(. طػػاحوف، 40-39، ص: )الميػػراثالربديسػػي، (. 150
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 اظتنافع اضتاصلة بعد اظتوت: :أولًَّ

يتحص ػػػل ،(2)، كاظتالكي ػػػة(1)اضتنفي ػػػة ُب الػػػر اجءمػػػ   الفريػػػقَّاألوؿذىػػػ  
بعػػػد  ةإىل أف  اظتنػػػافع، كالن مػػػاء اظت

، هػػاديػػ  الغرمػػاء، كييقضػػى من اق هبػػفيتعل ػػ اظتيػػتعلػػى حكػػم ملػػك  تنتقػػل إىل ملكي ػػة الورثػػة بػػل بقيػػتاظتػػوت  م 

كػػة مػػ،رة فػػأذترت كانػػت ضتادثػػة قبػػل القسػػمة حتػػدث علػػى ملػػك اظتيػػت حػػ  لػػو كانػػت الد  كائػػد االز  فػػورد أف : "

 إف   :الػذي  قػالوا- (4)، كذى  إىل ىػذا بعػا اضتنابلػة(3)"قضى منها ديونو كتنفذ منها كصاياهالثمرة لو ح  تي 

ػػا تتعلػػق بالد كػػة كتعل ػػق  :قػػاؿالخػػتبلفهم ُب كيفيػػة تعل ػػق الػػد يوف بالد كػػة فمػػنهم مػػ   إل-الد كػػة ؽتلوكػػة للورثػػة إهن 

ػػا تعل قػػت الػػد يوف بالد كػػة، تعل قػػت بنمائهػػا، فكمػػا يتعل ػػق الػػد ي  بػػالعني اظترىونػػة، (5)الػػد ي  بػػالعني اظترىونػػة ، فلم 

 يتعل ق بنمائو فيصري فتاؤه رىنان كأصلو.

إف  ،(7)، كاضتنابلػػة ُب اظتشػػهور(6)ألصػػءالش ػػافعي ة ُب ا ، فقػػاؿالفريػػقَّالث ػػانيكذىػػ  إىل خػػبلؼ الس ػػابق 

يتحص ل بعد اظتوت انتقل إىل ملكي ة الورثة، فبل يتعل ػق بػو ديػ  الغرمػاء، كال ييقضػى منػو، ألف  
اظتنافع، كالن ماء اظت

مػػاء ن  كػػة مػػ  المػػا لتػػدث ُب الد  " ، فػػورد أن ػػو:(8)الد كػػة الػػيت تعل ػػق ديػػ  الغرمػػاء هبػػا ىػػي اظتوجػػودات كقػػت الوفػػاة

                                                           

ص: َّ،فػػيَّمسػػائلَّالميػػراثَّخػػوؼَّاألئمػػةَّاألربعػػة(. أزتػػد، 45-43ص: )َّ،أحكػػاـَّالت ركػػاتَّوالمواريػػثشتػػارة،  (.93-83، ص: )كػػةت رَّالمتعلقػػةَّبال
(69-73.) 
 (.30\7)عَّالصنائع،َّبدائ ،الكاساٍل (.137\29، )المبسوطسي، خى رٍ الس  ينظر:  (1)
  (.287\2) ،مواىبَّالجليل، اباضتط  ينظر:  (2)
 .(266\5، )تبيينَّالحقائقالزيلعي،  (3)
 (.198\10، )المغنياب  قدامة،  (4)
 ( م  ىذه الرسالة.33ينظر: ص: ) (5)
 .(8\4، )مغنيَّالمحتاجالشربيين، ينظر:  (6)
 (.308\5، )اإلنصاؼ اظترداكم،(. 198\10، )المغنيينظر: اب  قدامة،  (7)
: تنبيو: لقد جاءت آراء فقهاء الش افعي ة ؼتتلفة ُب مسألة الزيػاة إذا كانػت موجػودة قبػل اظتػوت أك  م تكػ  موجػودة، أك كانػت موجػودة كتغػ (8) ريت، فػورد أف 
 قفيتعل َّ ،عندَّالموتَّكاف عليهااليت   الصفةعلى  ـَّالزرعقو َّيَُّ ل اضتكم ُب ذلك فيما يظهر أفٍ ص  كفي  ،ينللورثةَّفوَّيتعلقَّبهاَّالد َّيادة اضتاصلة بعد اظتوت الز  "

كاف عتا كمػاـ   ككذا إفٍ  تركةماـ عتا فهي مات كقد برزت ذترة ال كً  إفٍ  :فقاؿ بعا اظتتأخري  ،ا الثمرة غري اضت أم   والزائدَّللوارثم  ذتنو  ينَّبقدرَّذلكالد َّ
مػ  الػثم   كالراجء أف اضتمل يأخذ قسػطان ...، م  الثم  أك ال فوجهاف بناء على أنو يأخذ قسطان  ،حامبلن  حيوانان أك ترؾ  ،رؤب   م تي  فإفٍ  تَّقبلَّموتورََّبػ َّلكنَّأَُّ
،  المتصػػلةا أم ػ ،كطػػوؿ مػػ،رة ،كمنهػػا سػػنابل زرع كزيادتػو ُب الطػػوؿ ،الزوائػػدَّالمنفصػػلةاظتػػراد  )قولػػو ككسػػ  كنتػػاج( يفيػد أف  ...تركػػةَّعلػػىَّالمعتمػػدفيكػوف 

ـ الزرع كؿتػوه كقػت قو  و يي كنقل ع  ميخنا الرملي أن   ،ينقَّبهاَّالد َّفيتعل َّ ركةمنَّالت َّفهي  موجودينَّوقتَّالموتكزتل  ،رؤب  ع  م يي لٍ كطى  ،م،رة  لى كغً  ، و مى كسً 
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للورثػة علػى قػوؿ مػ  جعلهػم  ي ، كػالثمرة، كالنتػاج كأجػور العقػار، ككسػ  العبيػد، يكػوف ملكػان قبل قضاء الد  

ار، الػد   تٍ لىػغى  أفٍ  :كػة، مثػلإذا فتػت الد  "جػاء ُب اظتغػين:  ، كأيضػان (1)"كة، ال يتعلػق بػو قضػاء الػدي مالكني للد  

ػػتى خيػػػل، كنػى كأذتػػرت الن   ، (2)"وًكػػػلٍ و فتػػػاء مً وارث، ينفػػػرد بػػو، ال يتعلػػػق بػػػو حػػق الغرمػػػاءإل ألن ػػت اظتامػػػية، فهػػػو للػػ،ى

 أسبابو، في،رم فيو اطتبلؼ الذم جرل ُب الزكائد كالن ماء. اظتيتككذلك كل ما بامر 

   :: الن فقات البلزمة للد كةثانياًَّ

نفقػات الد كػة سػواء كانػت إىل أف   ،(4)، كاظتالكي ػة(3)ذىػ  اضتنفي ػة ُب الػر اجءم   الفريقَّاألوؿذى  

ػا علػى الد كػة إذا كي  ق منػو، فػإٍف  م كتػدكا مػا يينفػق منػو فالنفقػات بػني الغرمػاء د مػا يينفىػًجػللحف  أك اإلبقػاء فإهن 

 .(5)اف بأمر القاضي لتغطية الن فقاتكالورثة، أك ييستد

ذىبػػوا إىل أف  النفقػػات البلزمػػة ،(7)شػػهور، كاضتنابلػػة ُب اظت(6)الش ػػافعي ة ُب األصػػءمػػ   الفريػػقَّالث ػػانيأم ػػا 

، فقػػالوا: (8)نمكػػة علػػى الورثػػة، بصػػفتهم مػػالكني، فكمػػا كانػػت عتػػم الزكائػػد، فعلػػيهم النفقػػةإل ألف  الغػػـر بػػالغللد  

كػة علػى قػوؿ مػ   م كتعلهػم كتكػوف ُب الد   ،نفقاهتم تكوف على الورثة ُب قوؿ م  جعلهم مالكني للدكة..."

 .(9)"ةكمالكني للد  

   : حق الش فعة:اًَّثالث

                                                           

زتلػػت بعػػد  كنتػػاج( بػػأفٍ )قولػػو: ...كيعػػرؼ قيمتػػو فمػػا زاد للػػوارث كىػػذا ال يناسػػ  القواعػػد ك م يرتضػػو مػػيخنا كالعبلمػػة ابػػ  قاسػػم كيل هبمػػا أسػػوة. اىػػػ ،اظتػػوت
يػٍرىًمٌي، يكوفَّتركةو ا لو زتلت بو قبل اظتوت فإن  أم   ،اظتوت َرِميَّ"، البي،ى  (.403\2، )حاشيةَّالُبَجيػْ

 (.82\17، )الحاويَّالكبيراظتاكردم،  (1)
 (.198\10، )المغنياب  قدامة،  (2)
 (.30\7)ع،َّبدائعَّالصنائ ،الكاساٍل (.137\29، )المبسوطسي، خى رٍ الس  ينظر:  (3)
  (.287\2) ،مواىبَّالجليل، اباضتط  ينظر:  (4)
 (.25، ص: )أحكاـَّالتركاتأبو زىرة، ينظر:  (5)
 .(8\4، )مغنيَّالمحتاجالشربيين، ينظر:  (6)
 (.308\5، )اإلنصاؼاظترداكم، (. 198\10، )المغنيينظر: اب  قدامة،  (7)
 (.330):، صمةالحقَّوالذ َّ، ينظر: اطتفيف (8)
 (.82\17، )الحاويَّالكبيراكردم، اظت (9)
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ألف   إلإىل عػػدـ ثبػػوت الش ػػفعة للورثػػة ،(2)، كاظتالكي ػػة(1)ذىػػ  اضتنفي ػػة ُب الػػر اجءالفريػػقَّاألوؿَّذىػػ  

 تثبت عتم الش فعة. كيف، فالد كة ليست على ملكهم

ػػػػػافعي ة ُب األصػػػػػءمػػػػػ   الفريػػػػػقَّالث ػػػػػانيكذىػػػػػ   ثبوهتػػػػػا، فقػػػػػالوا: إىل  ،(4)، كاضتنابلػػػػػة ُب اظتشػػػػػهور(3)الش 

فبػػاع  قة مػػ  دار كعليػػو ديػػ  كلػػو مسػػتغرقان كػػة( فلػػو مػػات كلػػو ًمػػي  الد  فعة كلػػو اسػػتغرؽ الػػد  )كللػػوارث الش ػػ"

ي  ال نتنػع انتقػاؿ اظتلػك الػد   فعة بنػاء علػى أف  ي  فللػوارث أخػذه بالش ػقة ُب الد  ريك حصتو قبل بيع الش  الش  

 .(5)"كة للوارثُب الد  

 ة: ُب الد ك لت صرؼا: رابعاًَّ

كػػػل مػػا يصػػػدر عػػ  اإلنسػػاف مػػػ  قػػوؿ أك عمػػػل، ىػػو  : -(6)كقػػػد أمػػرت لػػػو سػػابقان -تعريػػفَّالت صػػرؼ

أكػػاف ذلػػك متضػػمنان إرادة إنشػػاء حػػق مػػ  اضتقػػوؽ أـ ال، كسػػواء  ارع أثػػران مػػ  اآلثػػار، سػػواءن   عليػػو الش ػػرت ػػكيي 

 .(7)مل أـ ُب صا  غريه أـ كاف فيو ضرر لوأكاف ذلك األثر اظتدت  ُب صا  م  صدر عنو القوؿ أك الع

: نتكػ  أٍف يصػدر مػ  الػوارث، أك الوصػي، أم نػوع مػ  أنػواع أنواعَّالت صرفاتَّالتيَّتردَّعلىَّالت ركػة

الغصػػػػ   القسػػػػمة، أك الصػػػػلء، أك التخػػػػارج، أك جػػػػارة، أكاإل كأالت صػػػػرفات الن اقلػػػػة للملكي ػػػػة، مثػػػػل: البيػػػػع، 

صرفات تؤدم إىل ىبلكها، ككقت ىذه الت صرفات ىػو بعػد اظتػوت قبػل سػداد تأك ، باالستيبلء عليها، كغريىا

 اظتبحث. الد راسة ُب ىذا كىو الوقت الذم عليو مداربالد كة،  ةقمتعل  أم كديوف الغرماء ، الد يوف

                                                           

 (.30\7)بدائعَّالصنائع،َّ ،الكاساٍل (.137\29، )المبسوطسي، خى رٍ الس  ينظر:  (1)
  (.287\2) ،مواىبَّالجليل، اباضتط  ينظر:  (2)
 .(8\4، )مغنيَّالمحتاجالشربيين، ينظر:  (3)
 .(308\5، )اإلنصاؼاظترداكم، (. 198\10، )المغنيينظر: اب  قدامة،  (4)
 (.380\2، )أسنىَّالمطالب، زكريا األنصارم (5)
 ( م  ىذه الرسالة.61ينظر: ص: ) (6)
 (.18، ص: )التصرفاتن ريةَّالرجوعَّفيَّالعقودَّوَّ، ( تفاحة7)
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كػػة، لقػػد تعػددت آراء الفقهػػاء ُب اظتػػذى  الواحػػد بالن سػػبة للت صػػرؼ بالد  : حكػػمَّالت صػػرؼَّفػػيَّالت ركػػة

ػػػػ ػػػػابق كمكال متفػػػى أهن  بنيػػػة عليػػػػو، فكانػػػػت آراء الفقهػػػػاء بالت فصػػػػيل ُب ىػػػػذه اصتزئيػػػػة  ا منبثقػػػػة مػػػػ  اطتػػػػبلؼ الس 

 كالت ايل:

، كاضتنابلػػة ُب (3)، كالش ػػافعي ة ُب كجػػو(2)، كاظتالكي ػػة ُب ركايػػة(1): ذىػػ  اضتنفي ػػة ُب قػػوؿالمػػذىبَّاألوؿ

 .ال ـأ ان ظتدينة مطلقان سواءن أكاف الد ي  مستغرقإىل منع الت صرؼ بالد كة ا (4)ركاية

 ي  كلػػػو كػػػافالػػػد   خػػػارج غػػػري صػػػحيءإل ألف  لء بطريػػػق الت  كػػػة مدينػػػة فالص ػػػإذا كانػػػت الد  " فقػػاؿ اضتنفي ػػػة:

 دت القسػػمة قلػػيبلن ظتيػػت كعليػػو ديػػ  ري  إذا اقتسػػم الورثػػة داران " ، كقػػالوا:(5)"كػػةصػػرؼ ُب الد  نتنػػع جػػواز الت   قلػػيبلن 

كػة كال ينفػذ تصػرفهم فيهػا الورثػة ال نتلكػوف الد   كػةإل فػؤلف  للد   ي  مسػتغرقان ا إذا كػاف الػد  أم ػ ي  أك كثػريان كاف الػد  

 . ككرد أيضػػػان أف :(6)"كػػػةو مػػػاغل لكػػػل جػػزء مػػػ  الد  ي إل فؤلن ػػا إذا قػػػل الػػػد  كالقسػػمة تصػػػرؼ  كػػػم اظتلػػك كأم ػػػ

 .(7)"ي كة فبل ينفذ مع قياـ الد  رث ُب الد  راء كليهما تصرؼ م  الواالقسمة كالش  "

عليػو، كقػاـ  دينػار كتػرؾ مػائيت دينػار دينػان  قيمتو ألفػا ول مالك: عم  توُب كترؾ ماالن سي "اظتالكي ة: كقاؿ 

ي ، قػػاؿ: ال كتػػوز ذلػػك البيػػع بعػػا الورثػػة فبػػاع بعػػا األمػػواؿ لنفسػػو كقػػاؿ فيمػػا بقػػي كفػػاء ظتػػا عليػػو مػػ  الػػد  

كػػػػػػة قبػػػػػػل تأديػػػػػػة فػػػػػػالبيع كالقسػػػػػػمة ُب مػػػػػػيء مػػػػػػ  الد   ...ي اث ألحػػػػػػد حػػػػػػ  يقضػػػػػػى الػػػػػػد  كيفسػػػػػػد، كال مػػػػػػري 

                                                           

 (.62\15، )المبسوطسي، خى رٍ الس   (1)
 (.407\10، )البيافَّوالت حصيلب  رمد اصتد، ا (2)
 (.81\17، )الحاويَّالكبيراظتاكردم،  (3)
 (.347\8، )المبدعاب  مفلء،  (4)
 (.49\4، )دررَّالحكاـ، علي حيدر (5)
 (.59\15، )المبسوطسي، خى رٍ الس   (6)
 (.62\15، )المبسوطسي، خى رٍ الس   (7)
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ال ،  (1)م ػ  بػىٍعػًد كىًصػي ةو ييوًصػي هًبىػا أىٍك دىيٍػ و مفسػوخ ظتطابقػة النهػي لػو مبخالفػة أمػر ات فيػو لقولػو: ...ي الد  

 .(2)"خيار للغرماء ُب إجازتو

الت صرؼ ُب الد كةإل ألف  الد كة كاظترىونة بالػد ي ، كًب  ىػذا الت صػور ذىبوا إىل منع الش افعي ة أيضان بعا ك 

  مػات فقػالوا: "مػ (3)صػرؼيليػق هبػذه اظتصػلحة تسػليطي الػوارث علػى الت   ، فػبلاظتيتبناءن على اعتبار مصلحة 

 بعػػد قضػػاء ؼ فيهػػا، إال  صػػر عػػوا مػػ  الت  نً ي  هبػػا، كمي أحػػاط الػػد   ك الورثػػة تركتػػو، كإفٍ لىػػمى  ،عػػ  تركػػة، كعليػػو ديػػ 

كػػػة كاظترىونػػػة   غريىػػػا مػػػ  أمػػػواعتم، كتكػػػوف الد  قضػػػوه منهػػػا، أك ًمػػػيى  ي ، كىػػػم ُب قضػػػائو باطتيػػػار بػػػني أفٍ الػػػد  

ا مػ  ي ، إم ػقضػي مػا فيػو مػ  الػد  ى ، حػ  يى صػرؼ ُب الػر  نػع مػ  الت  اى  الػذم نتي ي ، كالورثة فيها مبنزلػة الػر  بالد  

 .(4)"ة اظتيت، دكف الورثة ح  يقضيو الورثةي  باؽ ُب ذم  ى ، كالد  مالو أك م  عني الر  

 ُب ،(7)، كالش افعي ة ُب كجو(6)، كاظتالكي ة ُب قوؿ(5): ذى  اضتنفي ة ُب قوؿ استحسانان المذىبَّالث اني

تبقػي بعػد الػد ي ، كمنعػواإىل الد كة غري اظتستغرقة 
ي
ُب اصتػزء اظتتعل ػق رؼ الت صػ صػحة الت صػرؼ ُب اصتػزء اظت

 .بالد ي 

و ال ملػك عتػم ُب القاضػي ال يقسػمها بيػنهمإل ألن ػ ي  مسػتغرقان للدكػة، فػإف  كاف الػد    فإفٍ اضتنفي ة: " قاؿف

ال يقسػمها  كػة فالقيػاس أفٍ ي  غػري مسػتغرؽ للد  كػاف الػد    كة فبل يكوف ُب القسمة فائدة فبل يقسمها، كإفٍ الد  

                                                           

 (.11)اآلية: ( سورة النساء، 1)
 (.407\10، )البيافَّوالت حصيلاب  رمد اصتد،  (2)
 (.300\6، )نهايةَّالمطلباصتويين، ينظر:  (3)
 (.81\17، )الحاويَّالكبيرظتاكردم، ا (4)
 (.367\7) ،المحياَّالبرىاني ،ب  مىازىةى ا (5)
 (.407\10، )البيافَّوالت حصيل( ينظر: اب  رمد اصتد، 6)
 (.85\4، )روضةَّالطالبينَّالنوكم،( 7)
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ي  كيقسػػم البػػاقي، كال يأخػػذ كفػػيبلن مػػنهم بشػػيء كُب االستحسػػاف يوقػػف مقػػدار الػػد   ،أيضػػان بػػل يوقػػف الكػػل

 .(1)"]أم صاحبيو[م  ذلك عند أيب حنيفة خبلفان عتما

( 1نظػاـ الد كػات كأمػواؿ األيتػاـ رقػم )أيب حنفية ىو الر أم اظتعتمد قانونان حيث كرد ُب  كرأم صاحل

 ،كنػةؤ كم ة،أك الورثة اآلخػركف مػ  أمتعػة بيتيػ ،لتتاج إليو القاصركف ماأف : " (16ـ، اظتادة رقم )1955لسنة 

ػ علػى أفٍ  ،يقرر استبقاءىا حتت أيديهم أك تسليمها إلػيهم بعػد تقػدير قيمتهػا كتوز للقاضي أفٍ  رم حسػاب كتي

القيمػػة مػػ  حصصػػهم اإلرثيػػة كذلػػك كلػػو بعػػد أخػػذ الكفالػػة البلزمػػة لتػػأمني اسػػددادىا أك اسػػدداد قيمتهػػا إذا 

 .(2)"كة ديونان مستغرقة أك أية حقوؽ أخرلعلى الد   تبني أف  

اضت،ػر  ألف   إلي  قػدر الػد  ال يبقػى إال   ي  أقػل، نفػذ تصػرؼ الػوارث إىل أفٍ كاف الد    إفٍ "قاؿ الش افعي ة: ك 

 .(3)"كثري لشيء حقري، بعيد  ُب ماؿو 

ػػػافعي ة ُب قػػػوؿالك  ،(4)اضتنفي ػػػة ُب قػػػوؿ : ذىػػػ المػػػذىبَّالث الػػػث إىل أف  الت صػػػرؼ موقػػػوؼ علػػػى  (5)ش 

ق باظتػػاؿ مػػ  غػػري رضػػا اظتالػػك، فلػػم نتنػػع تعل ػػ و حػػقه يصػػء تصػػرفوإل ألن ػػفقػػالوا: "قضػػاء الػػد ي  عنػػد الش ػػافعي ة، 

ي ..  م ينفػػذ تصػػرفوإل  م يقػػا الػػد   ي .. نفػػذ تصػػرفو، كإفٍ قضػػى الػػد   فػػإذا قلنػػا هبػػذا: فػػإفٍ  ...صػػرؼصػػحة الت  

 .(7) نفي ةإجازة الغرماء عند اضت كعلى، (6)"ي على قضاء الد   موقوفان  صرؼ تصحيحان ا صححنا الت  ا إفت  ألن  

                                                           

 (.367\7) ،المحياَّالبرىاني ،ب  مىازىةى ا (1)
 (.16ـ، اظتادة رقم )1955( لسنة 1أمواؿ األيتاـ رقم )كات ك نظاـ الد   (2)
 (.85\4، )روضةَّالطالبينَّالنوكم، (3)
 (.468\3، )غمزَّعيوفَّالبصائرينظر: اضتموم،  (4)
 (.202\6، )البيافمراٍل، العً  (5)
 (.202\6، )البيافمراٍل، العً  (6)
 (.468\3، )غمزَّعيوفَّالبصائرينظر: اضتموم،  (7)
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إل ألن ػػو: إىل القػػوؿ بصػػحة الت صػػرؼ مطلقػػان (1) ىماألقػػيس عنػػدىػػو ك اضتنابلػػة ذىػػ   :المػػذىبَّالر ابػػع

 .(2)"بغري اختياره فلم نتنع تصرفو ]أم الد ي [ قتعل  ...تصرؼ صادؽ ملكو"

 ، كالت ايل:ىذه اصتزئيةسيتم ُب ىذا اصتزء بياف مذاى  الفقهاء ُب َّالت صرؼَّبقسمةَّالت ركة:

ذىبػوا إىل القػوؿ بػأف  القسػمة ال  ،(5)كجػوكالش افعي ة ُب  ،ُب قوؿ (4)، كاظتالكي ة(3): اضتنفيةالفريقَّاألوؿ

ػػػم قػػػالوا غػػػري مسػػػتغرؽ، ككمسػػػتغرؽ أك تصػػػءإل ألف  الد كػػػة مدينػػػة بػػػدي   مػػػا أمػػػرت سػػػابقان ُب نػػػة اضتنفي ػػػة أهن 

استحسانان تيقسم الد كة اظتدينة بػدي  غػري مسػتغرؽ مػع إبقػاء مقػدار الػد ي  ككفيػل علػى قػوؿ الص ػاحبني، كبػبل 

 كفيل عند اإلماـ. 

د كػػة كىػػي قسػػمة ال، ذىبػػوا إىل ًصػػح ة (7) اضتنابلػػةاألقػػيس عنػػد ، ك (6)كجػػوُب  : الش ػػافعي ةالفريػػقَّالث ػػاني

 أك غري مستغرؽ. ان مستغرق كاف الد ي   ، سواءمدينة

كقػػد اختلػػف اصتمهػػور مػػع اضتنفي ػػة ُب ضػػماف ديػػ  الغػػرَل إذا ىلكػػت بعػػد القسػػمة كقػػد طػػرأ غػػرَل علػػى 

ي  الػػد  هػػا علػػى الش ػػيوع مشػػغولة بف  الد كػػة كل  إإىل القػػوؿ بعػػدـ نجزئػػة الض ػػماف  يػػث  (8)فػػذى  اضتنفي ػػة الد كػػة:

                                                           

 (.347\8، )المبدعاب  مفلء، ينظر:  (1)
  (.385\4، )رحَّالكبيرالش َّاب  قدامة، الفرج أبو  (2)
(. 616\2ق، )1404، 2: ط ،األردف، دار الفرقاف، : صبلح الدي  الناىي، حتقيقالنتفَّفيَّالفتاوى ،علي ب  اضتسني ب  ػتمد ،الس ٍغدمينظر:  (3)
 (.367-366\7) ،المحياَّالبرىاني ،ب  مىازىةى ا
، ىػػػػ1432، 1: ط ،كزارة األكقػػػاؼ كالشػػػؤكف اإلسػػبلمية، قطػػػر ،حتقيػػػق: أزتػػد عبػػػد الكػػػرَل ؾتيػػ  ،بصػػػرةلت َّا ،علػػي بػػػ  ػتمػػػد الربعػػي، اللخمػػػيينظػػر:  (4)
(12\5931.) 
 (.209\11، )روضةَّالطالبينَّالنوكم،ينظر:  (5)
 (.209\11، )روضةَّالطالبينَّالنوكم، (6)
ػػابػػ  قدامػة، ينظػر: أبػػو الفػػرج   (7) كىػػذا بنػػاءن علػػى قػوعتم بصػػحة الت صػػرؼ بالد كػػة اظتدينػػة  (.347\8) ،المبػػدعابػ  مفلػػء،  (.385\4، )رحَّالكبيػػرالش 

 مطلقان كالقسمة تصرؼ.
 (.144ص: )َّ،فقوَّالمواريثَّوالوصي ةكاصل،  (.30\7)بدائعَّالصنائع،َّ ،ينظر: الكاساٍل (8)
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بت،زئػػة الضػػماف فيضػػم  كػػل قػػالوا  ،(3)، كاضتنابلػػة(2)، كالش ػػافعي ة(1)أم ػػا اظتالكي ػػةعلػػى قػػدره، فالقسػػمة تيػػنقا، 

 كارث م  حصتو حصتها م  الد ي .

أتلف بعضػهم مػا صػار  كإفٍ  ،أدرؾ ماؿ اظتيت بعينو ي  إفٍ جوا الد  رً القسمة ح  متي  رد  تي فقاؿ اظتالكي ة: "

كيضػم  ...يكػوف حقػو أقػل فيأخػذ مقػدار دينػو  أفٍ يأخذ رتيػع مػا أدرؾ ُب يػد اآلخػر إال   رَل أفٍ كاف للغ  ،إليو

تلػػف مػػ  األمتعػػة بػػأمر مػػ   أيػػديهم مػػ  اضتيػػواف كالرقيػػق، كمػػا لػػو الورثػػة مػػا أكلػػوه كاسػػتهلكوه، كمػػا مػػات ُب

بػع ي  ات  ضتػوؽ الػد   ين علػى مػيء مػ  ذلػك قبػلجيػ كإفٍ  ،فبل ضػماف علػيهم فيػو ،كعتم على ذلك بينة ،السماء

 .(4)"م بيع ميء م  ذلك بغري ػتاباة مضى البيع كاقتسموا الث   رتيعهم الذم جى، كإفٍ 

 مػػا اقتسػػموه  م تبطػػل اقتسػػم الورثػػة تركػػة اظتيػػت ٍب ظهػػر عليػػو ديػػ  ال كفػػاء لػػو إال   كإفٍ كقػػاؿ اضتنابلػػة: "

كمػػا ال نتنػػع تصػػرؼ   ،كػػة ال نتنػػع تصػػرؼ الػػوارث فيهػػاي  بالد  ق الػػد  تعل ػػ ألف   إلإذا قلنػػا ىػػي إفػػراز حػػق ،القسػػمة

ي  يقػػدـ الػػد   ألف   إلكبطلػػت القسػػمة ،ي ي  بيعػػت ُب الػػد  امتنعػػوا مػػ  كفػػاء الػػد   د اصتػػاٍل لكػػ  إفٍ بػػيد ُب العالس ػػ

 .(5)"على اظترياث

ال كموجبػات نقػػا القسػمة: ىػػي ظهػػور غػرَل للد كػػة بعػػد القسػمة، كقػػد احتػػاطوا لبقػاء القسػػمة فقػػالوا 

تػػنقا إال  إذا كػػاف الػػن قا مفيػػدان، كذكػػركا كيفيػػة تفػػادم نقػػا القسػػمة كذلػػك بإزالػػة اظتػػانع كىػػو ديػػ  الغرمػػاء 

 :(6)م  خبلؿ األمور الت الية

 كجود ماؿ، فإذا كاف يوجد ماؿ آخر م  الد كة غري الذم اقتسمو اظتستحقوف، فييقضى منو. .1

                                                           

 (.5931\12، )الت بصرة( اللخمي، 1)
 (.203\6، )البياف( ينظر: الًعمراٍل، 2)
 (.517\11، )رحَّالكبيرالش َّاب  قدامة، رج ينظر: أبو الف (3)
 (.5931\12، )الت بصرةاللخمي،  (4)
 (.517\11، )رحَّالكبيرالش َّاب  قدامة، أبو الفرج  (5)
 (.367\7) ،المحياَّالبرىاني ،ب  مىازىةى اينظر:  (6)
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 ي  الغرَل بقدر دينو م  الد كة قبل القسمة.إبقاء ما يفي بالد ي ، فإذا عزؿ الورثة نص .2

 م  دينو. اظتيتاإلبراء فإذا أبرأ الغرَل  .3

م  دي  لغرنتو، بشرط أٍف ال يقػوؿ الغػرَل أن ػو  ميتهمقضاء أحد م  الورثة أك الورثة كلهم ما على  .4

 وسة بدي  الوارث.سريجع فيو للد كة، أك أف  الوارث نفسو سيتبع الد كةإل ألف  الد كة ستصبء ػتب

إذا ظهػر ديػ  علػى اظتيػت بعػد ( أن ػو: "1161كقد جػاء ىػذا ُب غتلػة األحكػاـ العدلي ػة ُب اظتػادة رقػم )

ائنوف منػو أك كػاف للميػت مػاؿ آخػر غػري ي  أك أبػرأىم الػد  ل الورثػة الػد   إذا أد  كػة تفسػد القسػمة إال  تقسيم الد  

 .(1)"تفسد القسمةي  منو فعند ذلك ال اظتقسـو كأكَب الد  

م تصرفوا تصػرفان بغػري أكانػو كبغػري ملكهػم،  م ا إذا ظهر غرَل ك م يتحقق أمه أ ا تنتقا، ألهن  ؽتا سبق فإهن 

ال يركف صحة قسمة الد كة حاؿ كجود الد ي ، فبل تنفذ كال يلـز هبػا كارث، أك دائػ ، كىػذا يعػين  ان فاضتنفي ة إذ

، أم ػػا اصتمهػػور -أم موقوفػػة-القػػوؿ بتصػػحيحها كنفاذىػػا إذا مػػا زاؿ اظتػػانع فسػػاد القسػػمة، كىػػذا ال يتنػػاَب مػػع

ا صحيحةه إ :يقولوف  .(2)الزمة غريي  هن 

سيػػػ  القػػػوؿ بػػػأف  اعتبػػػار الفقهػػػاء  كبعػػػد االنتهػػػاء مػػػ  بسػػػط خػػػبلؼ الفقهػػػاء ُب ىػػػذه اظتسػػػائل فإن ػػػو لتى

ائ ، ك  االحتيػػاط ىػػو نقلتػو، كأم ػػا الػذم أميػػل إليػو  ُب فقههػم الػػذم ان كظػػاىر  ان ، كالورثػػة كاضػحاظتيػتظتصػلحة الػػد 

أموالػو ُب ، فهػو أحػوج مػ  غػريه اظتيػتسػدد رتيػع ديػوف حػ  تي بعػدـ الت صػرؼ هبػا  اظتيػتكاالحػداز عػ  أمػواؿ 

، كأيضػػػان كتػػػ  علػػػى الػػػوارث االحتيػػػاط كعػػػدـ ، كذلػػػك بإيفػػػاء ديونػػػو كقضػػػاء التزاماتػػػولتتحػػػرر ركحػػػو احملبوسػػػة

ػنىكيم بهة الوقػوع ُب احملظػور ف،ػاء ُب قولػو جػل جبللػو: اإلقداـ علػى أم عمػل فيػو مػ كىالى تىػٍأكيليوا أىٍمػوىالىكيم بػىيػٍ

                                                           

 (.224)ص:  (،1161اظتادة ) ،مجلةَّاألحكاـَّالعدلية، صتنة (1)
 (.337-332، )لذ م ةالحقَّواينظر: اطتفيف،  (2)
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ػ كجػاء ُب تفسػري ىػذه  ، (1)وفى بًاٍلبىاًطًل كىتيٍدليوا هًبىا ًإىلى اضتٍيك اـً لًتىٍأكيليوا فىرًيقنا م ٍ  أىٍموىاًؿ الن ػاًس بًػاإٍلًٍبًٍ كىأىنػتيٍم تػىٍعلىمي

اب هبذه اآلية يتضم  رتيع أمة ػتمد صلى ات عليو كسػلم، كاظتعػى: ال يأكػل بعضػكم مػاؿ طتطااآلية أف : "

م  أخػذ مػاؿ غػريه ال علػى ...ك فيػدخل ُب ىػذا: القمػار كاطتػداع كالغصػوب كجحػد اضتقػوؽ ،بعا بغري حػق

صػػرؼ فيهػػا عػػادة ، كمػػع ذلػػك فػػإف  ظػػاىرة االسػػتيبلء علػػى الد كػػة كالت  (2)"رع فقػػد أكلػػو بالباطػػلالش ػػ ذفٍ كجػػو إً 

 حف  حقوؽ اصتميع.مراعاة تعاليم الد ي  اإلسبلمي ُب ك ، كت  االبتعاد عنها

 .: كيفي ة قسمة ديوف غرماء الد كةالمطلبَّالر ابع

ُب ىذا اظتطل  سيتم بياف الطريقة الػيت يػتم  هبػا تقسػيم ديػوف الغرمػاء ُب الد كػة اظتدينػة بػدي  مسػتغرؽ، 

عنػد ضػيقها  ، ٍب بياف اطتطػوات الػيت يصػار إليهػا ُب تقسػيم الد كػة علػى الغرمػاءالفقهي اظتصطلءكذلك ببياف 

  عنهم، كتزاحهم ديوهنم فيها.

 : تعريف احملاص ة لغة، كاصطبلحان.الفرعَّاألوؿ

، كعتا ثبلثتعريف احملاص ة لغة: : أولًَّ يء كضوح الش   :صي ، كاآلخرالن  معاٍل: األكؿ:  ةأصلها حة 

ىي  :ةاضتص  ، كاظتعى األكؿ ىو اظتعى الذم عليو مدار البحث، ف(3)تول  يء كقً ذىاب الش   :الثو، كالث  نكدتك  

فأخذ   ،قاشتو :كحصاصان  ،ةاص  ػتي و، حاص  ، كيقاؿ (4)توأحصصت الرجل إذا أعطيتو حص   :صي ، يقاؿالن  

 .(5)يء اقتسموه حصصان الش   واحتاص   ، كيقاؿ:توكل كاحد منهما حص  

                                                           

 (.188سورة البقرة، اآلية: ) (1)
 (.338\2، )الجامعَّألحكاـَّالقرآفالقرطل،  (2)
 (.12\2، )مقاييسَّاللغةاب  فارس،  (3)
 (.12\2، )مقاييسَّاللغةاب  فارس،  (4)
 (.179، ص: )المعجمَّالوسيا، غتمع اللغة العربية بالقاىرة (5)
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صة رتع حصة كىي أم تقاشتوا باضتً  :الغرماء حتاص  يقاؿ  :تعريف احملاص ة اصطبلحان : ثانياًَّ

أم على بني الغرماء، فقاؿ: "اصة احملكقد جاء ُب معرض بياف أحكاـ اظتفلس، مرح مصطلء  ،(1)صي الن  

يدؿ على أف  ىذا  ُب الكت  الفقهي ة سول الس ابق، كىذا تعريفات أخرلك م أجد ، (2)"نسبة ديوهنم

  .عند الفقهاء ال يستلـز البياف ان اظتصطلء كاف كاضح

ىي كىناؾ مصطلء يرادؼ احملاص ة ذكره صاح  كتاب درر اضتكاـ، كىو قسمة الغرماء، فقاؿ: 

 .(3)ة لكل دائ  م  تركة اظتدي  بنسبة دينوص  إعطاء حً 

أٍف م  قد ميرعت لتمكني الغرَل ىذه الطريقة  كبعد االنتهاء م  الت عريف، فإن و م  اصتدير بالذكر أف  

 م  ديوف، بعا ما لو على يأخذ بعا حقو إٍف  م يتس  لو أخذه كلو، فبل يضيع حقو كامبلن بل لتصل

ع  طريق ىذه الوسيلة اليت أظهرت العناية الفائقة اليت جاء هبا اإلسبلـ ُب سبيل االىتماـ ُب مصا  

  ني ٍب  ماتوا.مفلس يما إٍف كانوام ال سالعباد، ُب رتيع أحواعت

 .اظتيت: كيفية ػتاص ة الغرماء ديوف الفرعَّالث اني

، ككمػا اظتيػتمػدينهم لقد خصصت ىذا الفرع لبياف اعتيوة اليت يػتم  هبػا الت حػاص بػني الغرمػاء ُب ديػوف 

 كة ع  قضاء رتيع الد يوف فتتزاحم،أن و ال تكوف احملاص ة إال  عند ضيق الد   (4)ث اٍلأسلفت الذكر ُب الفصل ال

   .(5)على ػتل كاحد تزدحمتوارد اضتقوؽ، ك تأم: 

صػػحيء فاضػرب سػػهاـ كػل كارث مػ  الت   الغرمػاءأك  ،الورثػػة ركػةَّبػينقسػػمةَّالت َّأردت  إفٍ أم ػا الطريقػة "

ركػػةَّوتقسػػمَّت َّتضػػربَّديػػنَّكػػلَّغػػريمَّفػػيَّالَّي  بػػأفٍ ككػػذا الػػد   ،صػػحيءكػػة ٍب اقسػػم اظتبلػػغ علػػى الت  ُب كػػل الد  
                                                           

 (.143، ص: )طلبةَّالطلبةالنسفي،  (1)
يػٍرىًمٌي، (2) َرِميَّالبه،ى  (.604\2، )حاشيةَّالُبَجيػْ
 (.93\3، )دررَّالحكاـ، علي حيدر (3)
 م  ىذه الرسالة. ث اٍلتنبيو: كت  مراعاة أحواؿ الد يوف م  حيث أنواعها كتعلقاهتا كمرتباهتا كقوهتا... كىذا ما جاء ُب الفصل ال (4)
 (.284\1)، المنثورَّفيَّالقواعد، الزركشي (5)
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ينَّركػػةَّومجمػػوعَّالػػد َّبػػينَّالت ََّّصػػحيء، كالكػػة كالت  بػػني الد   وىػػذاَّإذاَّلػػمَّيكػػنَّ،ينالخػػارجَّعلػػىَّمجمػػوعَّالػػد َّ

ركػةَّفمػاَّديػنَّكػلَّغػريمَّفػيَّوفػقَّالت َّسهاـ كل كاحػد مػ  الورثػة ك كافَّبينهماَّموافقةَّفاضربََّّوإفََّّْ،موافقة

 مسػةَّفهػوَّنصػيبَّذلػكفمػاَّخػرجَّمػنَّالقََِّّينعلػىَّوفػقَّمجمػوعَّالػد َّعلى كفق التصحيء أك  بلغَّفاقسمو

 .(1)"صحيءي  مبنزلة الت  و كتعل دي  كل غرَل مبنزلة سهاـ كل كارث، كغتموع الد  ألن   إلائنالد َّالوارث أك 

 كؽتا سبق فإف  لقسمة ديوف الغرماء باحملاص ة حالتني:

 ،كػةب ديػ  كػل غػرَل ُب غتمػوع الد  ضػر ف، كغتمػوع الد كػة، فإن ػو يي و يبػني غتمػوع الػد  (2)كجود تباي : أولًَّ

 .كةة الغرَل م  الد  حص  ىو القسمة  ، فحاصليوفحاصل الضرب على غتموع الد   ٍب ييقسم

 خػردينػار، كآل 2000مبقػدار  لرجػل، كعليػو ديػ  ان دينػار  3333مثاؿ: توُب رجل كخل ف تركة مبقػدار 

 دينار. 7500غتموع الد يوف ، دينار 4000دي  مبقدار  ثالث، كلدينار 1500مبقدار  دي 

 غتموع الد كة= حاصل الضرب.×: دي  الغرَلالخطوةَّاألولى

 666666000=3333×2000 الغرَل األكؿ:

 469996500=3333×1500الغرَل الث اٍل: 
 1363326000=3333×4000الغرَل الث الث: 

 غتموع الد يوف= حصة الغرَل.÷: حاصل الضربالخطوةَّالث انية

 888.8=76500÷666666000 كؿ:الغرَل األ

 666.6=76500÷469996500الغرَل الث اٍل: 
 16777.6=76500÷1363326000الغرَل الث الث: 

                                                           

 . (251\6، )تبيينَّالحقائقالزيلعي،  (1)
أسػهلَّالكشػناكم، ينظػر: .بل ينقسم أحد العددي  علػى اآلخػر، كال ينقسػماف علػى عػدد ثالػث، كالثمانيػة، كالسػبعةف  ال عبلقة بينهما، يعددأم أف  ال (2)

 (.321\3، )المدارؾ
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ييضرب ديػ  كػل غػرَل ُب كفػق الد كػةفإن و  ،ف، كغتموع الد كةو يبني غتموع الد   (1): كجود توافقثانياًَّ
(2) ،

ٍب ييقسم حاصل الضرب على كفق غتموع الد يوف
 .كةة الغرَل م  الد  حص  ىو القسمة  حاصل، ك (3)

دينػار، كآلخػر  2000دينػار، كعليػو ديػ  لرجػل مبقػدار  3500مثاؿ: توُب رجل كخل ف تركػة مبقػدار 

 دينار. 6500دينار، غتموع الد يوف  3000دينار، كلثالث دي  مبقدار  1500دي  مبقدار 

 حاصل الضرب. كفق غتموع الد كة=×: دي  الغرَلالخطوةَّاألولى

 14000=7×2000 الغرَل األكؿ:

 10500=7×1500الغرَل الث اٍل: 
 21000=7×3000الغرَل الث الث: 

 كفق غتموع الد يوف= حصة الغرَل.÷ : حاصل الضربالخطوةَّالث انية

 1076.923076923077 =13÷14000 الغرَل األكؿ:

 807.6923076923077 =13÷10500الغرَل الث اٍل: 
 1615.384615384615 =13÷21000الث الث: الغرَل 

كهبػذه الطريقػػة تػتم قسػػمة ديػوف الغرمػػاء ػتاص ػة عنػػد تػزاحم ديػػوهنم ُب تركػة مسػػتغرقة تضػيق عػػ  الوفػػاء 

ت ُب بعػػد البىػػ(: "27، كىػػذا مػػا جػػاء ُب نظػػاـ الد كػػات كاأليتػػاـ، فقػػد جػػاء ُب اظتػػادة رقػػم )بكامػػل حقػػوقهم

 الػػػد  
ي
 كػػػة كإدتػػػاـ تصػػػفيتها علػػػى مػػػأمور الد  علػػػى الد   قدمػػػةعاكل كاالعداضػػػات اظت

ي
بامػػػرة إىل تقسػػػيمها علػػػى كػػػة اظت

 
ي
كيسػ،ل ذلػك ُب سػػ،ل خػاص خػبلؿ مػدة ال تت،ػػاكز  ،سػتحقني بعػد إخػراج الرسػـو كاظتصػػاريف الضػركريةاظت

                                                           

الػػدُّرَُّّ. اضتصػػكفي، هما أربعػػة فيتوافقػػاف بػػالربعمثالػػث، كالثمانيػػة مػػع العشػػري  يعػػد كثػػر لكػػ  يعػػدمهما عػػددأقلهمػػا األ -أم ال يفػػين-ال يعػػدـ  أفٍ  أم (1)
 (.771، ص: )المختار

 كفق الد كة: ىو حاصل قسمة الد كة على العدد الذم يقبل القسمة على الد كة كغتموع الد ي . (2)
 لذم يقبل القسمة على الد كة كغتموع الد ي .ىو حاصل قسمة غتموع الد يوف على العدد ا كفق غتموع الد يوف: (3)
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ائنني الػد   كػة علػىكػة كزادت عليهػا يقسػم صػاُب الد  يوف إذا اسػتغرقت الد  الػد   كيشدط ُب ذلك أف   ،األسبوعني

 .(1)"باظتغارمة

 .طرؽَّإثباتَّديوفَّالت ركةَّاني:المبحثَّالث َّ

الػيت تيثبػت الػد ي  كتوثقػػو كحتفظػو مػ  جحػػود عػ  الطػػرؽ  -بػإذف ات-ُب ىػذا اظتبحػث سػيتم اضتػػديث 

ائ  األالورثػػػة، أك إنكػػػارىم لػػػو، أك اد عػػػائهم  أك كثػػػر، أك اد عػػػاء أحػػػدىم حلػػػوؿ األجػػػل األقػػػل، أك اد عػػػاء الػػػد 

 اقتػػ، ك طػػرؽال، كلقػػد اقتصػػرت ُب ذكػػر أىػػم ، فقهػػان، كقانونػػان ثبػػاتلئلاظتعػػد ة  الطػػرؽ سػػيتم دراسػػة أمه، ءانقضػا

ػػػا أقػػػول الوسػػػائل ُب إاإلقػػػرارقػػػد مت الكتابػػػة علػػػى كلقػػػد  ،الكتابػػػة، كاإلقػػػرار ألف  -ثبػػػات الػػػد يوف قانونػػػان إل ألهن 

ػػػة ملزمػػػة للقاضػػػي ُب قضػػػائو، ٍب باإل ،-القػػػانوف ىػػػو الػػػذم يصػػػار إليػػػو للفصػػػل بػػػني الن ػػػاس ػػػا حي،  ضػػػافة إىل أهن 

ا ملزمة للقاضي ُب قضائوأجعلت اإلقرار الوسيلة الت الية للكتابة مع  ا ح،ة قاصرة على اظتهقر إال  أهن 
 .(2)هن 

أنػػواع اطتصػػـو الػػيت تقػػـو مقػػاـ ذكػػر توجػػ  فإن ػػة يي  ،ركع ُب بيػػاف ىػػذه الطػػرؽ كػػل علػػى حػػدةكقبػػل الش ػػ

الػيت يػتم  هبػا تسػوية أكتصػفية الد كػة مبػا  القانونيػة  الد عاكل الػيت تقػاـ لػو أك عليػوإل للوصػوؿ إىل الطػرؽُب اظتيت

 كىي كالت ايل: فيها ديوف الغرماء، 

ُب الػد عول الػيت تقػاـ  اظتيػتالذم يصء أٍف متاصم ع  الد كػة ُب دعػول الػد ي ، كيقػـو مقػاـ  ف  إ: أولًَّ

يكػوف أحػد  يصػء أفٍ كىػذا مػا جػاءت بػو غتلػة األحكػاـ العدليػة فػورد أن ػو: "ىػو الػوارث، لو أك عليو ُب ديوف 

كػػة ىػػو الػػوارث كلكػػ  اطتصػػم ُب دعػػول عػػني مػػ  الد   ،قػػاـ علػػى اظتيػػت أك لػػوعول الػػيت تي ُب الػػد   الورثػػة خصػػمان 

كػػاف ًمػػ  الورثػػة   إفٍ  (4)أك الوصػػي، (3)"كالػػوارث الػػذم  م يكػػ  ذا اليػػد لػػيس خبصػػم ،الػػذم ُب يػػده تلػػك العػػني

                                                           

 (.27ـ، اظتادة رقم )1955( لسنة 1أمواؿ األيتاـ رقم )نظاـ الدكات ك  (1)
، مكتبػة دار الفكػػر، ـ3112(َّلسػنة4َّرقػمَّ)َّالكػافيَّفػيَّشػػرحَّقػانوفَّالبينػاتَّفػيَّالمػوادَّالمدنيػػةَّوالت جاريػةينظػر: التكػركرم، عثمػاف التكػركرم،  (2)

 (. 143كما بعدىا، 58ـ، ص: )2013
 (.328)ص:  (،1642اظتادة ) ،مجلةَّاألحكاـَّالعدلية، صتنة (3)
 (.454\7، )قرةَّعينَّاألخيار، اإلب  ب  عابدي ا(. 180\9، )المحياَّالبرىاني ،ب  مىازىةى ينظر: ا (4)
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، أم ػا إٍف ادعػى الوصػي نفسػو قبل موتػو اظتيتمى  كاف صغريان يينص بو القاضي لييخاصم ع  الصغار، أك يػينىص بو 

يػينىص   م  متاصم ُب مقابلومثبلن، فإف  القاضي لو على الد كة دينان 
(1). 

صػي ىػو كصػي اظتيػت دكف كصػي فالو  ،فأكصى إىل رجػل"كال يعلمو القاضي، إٍف كاف الوصي غائبان، ك 

ال و كلكنػ بالوصػي ، أم ػا ُب حالػة علػم القاضػي(2)"و اتصػل بػو اختيػار اظتيػت دكف كصػي القاضػيالقاضيإل ألن  

كمػا إذا  " يضم إليو م  ييكم ل نقصو فػورد أن ػو:ال يػينىحيو بل يتصف باظتواصفات اظتطلوبة للقياـ بوظفيتو فإن و 

كػة بنفسػو يضػم صػرؼ كحفػ  الد  ذم ليس بكاؼ أك ضعيف ال يقدر علػى الت  ، كالعدؿ الكاف القاضي عاظتان 

ألمانتػو كصػيانتو حػ  ال ينقطػع عػ  اظتيػت منفعػة عدالتػو كيضػم  إلالعتمػاد اظتوصػي عليػو إلكال يعزلػو ،إليو غريه

ػاؼ  ان ، أم ا ُب حاؿ كوف الوصي الذم نىص ػبو اظتيػت فاسػق(3)"ح  يزكؿ ضرر عدـ كفايتو كىدايتوإليو آخر  متي

 " علػػػى مػػػاؿ نفسػػػو فػػػإف  القاضػػػي يعزلػػػو كيينص ػػػ  آخػػػر، فػػػورد أف :
ى
ػػػالفاسػػػق اظت وؼ علػػػى مالػػػو يعزلػػػو القاضػػػي خي

ُب إبقائػػو علػػى الوصػػية إضػػرارا باظتيػػت، كاظتيػػت ال يقػػدر علػػى عزلػػو فقػػاـ القاضػػي    آخػػر مكانػػوإل ألف  ص ػػكنى 

 .(4)"مقامو ُب العزؿ

ائنوف اإلجػراءات القانونيػة البلزمػة إلثبػات  ة،كُب ىذه اضتالػة تكػوف اإلجػراءات فرديػ ديػوهنم فيتخػذ الػد 

، كالقضػػػاء علػػػى مػػػ  خػػػبلؿ إقامػػػة الػػػد عاكل أك ضػػػد الوصػػػي ضػػػد أحػػػد الورثػػػة أك ضػػػدىم رتيعػػػان، هاكحتصػػػيل

، كىذا ُب قضاء القاضػي، (5)فيتعد ل اضتكم ليشمل اصتميع الوارث، أك الوصي يكوف قضاءن على رتيع الورثة

                                                           

 .(183\7، )ائقالبحرَّالر َّاب  ؾتيم،  (1)
 .(522\8، )ائقالبحرَّالر َّاب  ؾتيم،  (2)
 .(522\8، )ائقالبحرَّالر َّؾتيم، اب   (3)
 .(522\8، )ائقالبحرَّالر َّاب  ؾتيم،  (4)
ػافعي ة فقػد خػالفوىم  (.454\7، )قرةَّعينَّاألخيار، اإلب  ب  عابدي ا(. 180\9، )المحياَّالبرىاني ،ب  مىازىةى ينظر: ا (5) كىػذا عنػد اضتنفي ػة، أم ػا الش 

حاشػيةَّاإلمػاـَّأحمػدَّبػنَّينظػر: ابػ  قاسػم العبػادم،  حضػور بعػا الورثػة لكػ  اليتعػدل اضتكػم لغػري اضتاضػر. ُب ذلك فقالوا إن ػو يكفػي ُب دعػول ديػ  اظتيػت
  (.169\10)َّ،تحفةَّالمحتاج اب  ح،ر اعتيتمي،اظتوجودة ُب كتاب  ،قاسمَّالعبادي

رتػػيعهم بالبينػػة أك بػاإلقرار، فإن ػػو ُب حالػػة اإلثبػات بالبينػػة يكػػوف تنبيػو: يتوجػػ  الت فريػق بػػني إثبػػات الػد ي  علػػى الورثػػة، أم الغػرَل ُب مقابػػل أحػػد الورثػة، أك    
قػر إثباتان على رتيع الورثة فيؤخذ م  كل الورثػة مقػدار الػد ي  حسػ  حصصػهم، أم ػا الػد ي  الػذم ثبػت بػإقرار الػوارث فإن ػو إقػرار ال يتعػد

ي
ل علػى غػري نفػس اظت

 .-على خبلؼ بني الفقهاء-مبلن إٍف كانت حصتو تفي بو، أك مقداره الد ي  حس  حصتوفهو إقرار قاصر يؤخذ منو إم ا مقدار الد ي  كا
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حك م فإف  اضتكم ال يتعدل الوارثأم ا ُب 
ي
  كارث إىل ال يتعػدل حكمػو ًمػ" :وأن ػاحملكـو عليو، فػورد  قضاء اظت

 ح  لو اد   ،كاظتيت ،الباقي
ي
عػاه م رجل على كارث بدي  على اظتيت كأقاـ بينػة فحكػم لػو مبػا اد  حك  عى عند اظت

خبػػبلؼ حكػػم  ،ت لعػػدـ رضػػاىم بتحكيمػػوعلػػى بقيػػة الورثػػة كال علػػى اظتيػػ علػػى ذلػػك الػػوارث  م يكػػ  حكمػػان 

 .(1)"القاضي

أكثػر يػتم  تعييػنهم القاضػي نفسػو، أك موظػف أك  إم ػا اصػم عػ  الد كػة ىػومتي يم  أم ا االسػتثناء فػ: ثانياًَّ

إال  أن ػو قػد جػاء  علػى ذلػك منفػردةن ػو  م ييػنة ُب مػادة إمػع الد كػة، ضػبط م  ًقبل احملكمة حتت صفة مأمور 

أن ػػػو: ( 11ُب اظتػػػادة ) ق ُب فلسػػػطنيـ اظتطب ػػػ1955( لسػػػنة 1كػػػات كأمػػػواؿ األيتػػػاـ، نظػػػاـ رقػػػم )لد  نظػػػاـ اُب 

   .(2)"...كةعول اليت يقيمها مأمور الد  للمحكمة بناءن على الد  "...

( 6، ُب اظتػادة رقػم )ق ُب فلسػطنياظتطب   ـ1953( لسنة 69قانوف رقم )، القانوف األيتاـُب  جاء كقد

كة بنفسػو أك بواسػطة أحػد مػوظفي يضبط الد   للقاضي أفٍ ": مخاص ذكم الص بلحية ُب ضبط الد كةكر األذً 

 .(3)"ة اليت توضء ُب نظاـ خاص يوضع عتذه الغايةكالكيفي   ،احملكمة ُب اضتاالت

 :أن ػػو (3، ُب اظتػػادة رقػػم )ـ1955( لسػػنة 1ـ، نظػػاـ رقػػم )كػػات كأمػػواؿ األيتػػانظػػاـ الد  كقػػد جػػاء ُب 

أك اظتػوظفني  ،تعيػني اظتوظػفصػدر مػ  احملكمػة قػرار خطػي بً يى  في،ػ  أفٍ  ،كة غػري القاضػيإذا توىل ضبط الد  "

كػػة أمػػران خطيػػان ؼتتومػػان خبػػتم احملكمػػة متػػوعتم حػػق يتػػوىل ضػػبط الد    عطػػى مػػكيي  ،كػػةلػػوا أمػػر ضػػبط الد  و  الػػذي  خي 

ككتػ  علػى   ،كػة كحفظهػاصػوص ضػبط الد  خبإليهم بػو عهد رطة لتمكينهم م  القياـ مبا يي مراجعة مأمورم الش  

                                                           

فإف  الػوارث الػذم اد عػى كأثبػت ىػذا الػد ي  فإن ػو يأخػذ مػ  الػد ي  حسػ  حصػتو كال يأخػذ الػد ي  كػامبلن،  -أك للمٍيت باألحرل-كأم ا إثبات الد ي  للورثة    
 . (.328)ص:  (،1642اظتادة ) ،مجلةَّاألحكاـَّالعدلية، صتنة ، ينظر:كيثبت ما حيص ل صتميع الورثة

 .(28\7، )ائقالبحرَّالر َّاب  ؾتيم،  (1)
 (.11ـ، اظتادة رقم )1955( لسنة 1أمواؿ األيتاـ رقم )كات ك نظاـ الد   (2)
 .(6اظتادة رقم ) ،ـ1953( لسنة 69قانوف األيتاـ رقم ) (3)
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ف عػ  القيػاـ باظتسػاعدة ل ػ  ختى كمىػ ،يسػاعدىم علػى القيػاـ بوظػائفهم أفٍ  ،ز إليو ىذا األمر الكتايبربى كل م  يي 

 .)1( " بإذف احملكمةيعاق  بالعقوبة اظتدتبة ُب قانوف العقوبات كليس لو حق استعماؿ القوة ع  اظتمانعة إال  

( 69قػانوف رقػم )، األيتػاـاالستثناء ال ييعمل بو إال  ُب عدد م  اضتاالت اليت نػة  عليهػا قػانوف  كىذا

 ىي: )2(كةاألسباب اظتوجبة لتحرير الد   ( أف : "4ـ، ُب اظتادة رقم )1953لسنة 

 أك فاقد األىلية. ،امنة عشرة م  عمرهكمل الث  كجود كارث  م يي  .1

 .عدـ ظهور كارث للمتوَب  .2

 اب أحد الورثة مع عدـ كجود ككيل عنو.غي .3

 .)4( ")3(كةطل  أحد الورثة البالغني حترير الد    .4

الت صػػػفية اصتماعيػػػة للد كػػػة الػػػيت  العملي ػػػة سػػػمىتي االسػػػتثناء ك ب عمػػػلمػػػ  ىػػػذه اضتػػػاالت يي  عنػػػد حتقػػػق أمٍّ ك 

خػبلؿ عػدد مػ  اظتهػاـ ، كذلػك مػ  يكوف فيها مأمور ضبطها ىو اظتسؤكؿ ع  تقسيم الد كة على اظتسػتحقني

 نتك  تلخيصها باآلٌب:  ،اليت توكل إليو

علػم تي  كػة أفٍ أك مػأمور الد   ،علػى احملكمػة(: "8اإلعبلف ع  ضػبط الد كػة، كىػذا مػا جػاء ُب اظتػادة ) .1

كختلػػف أم مػػنهم ال نتنػػع مػػ   ،كػػة كتابيػػان مػػا داـ ذلػػك ؽتكنػػان كذكم العبلقػػة باظتوعػػد اظتقػػرر لضػػبط الد   ،الورثػػة

كػػة بعػػد اظتبامػػرة بضػػبط الد  ، كجػػاء أيضػػان ُب اظتػػادة الػػيت تليهػػا أن ػػو: " (5)"كػػة.بامػػرة كاالسػػتمرار ُب ضػػبط الد  اظت

                                                           

 (.3ـ، اظتادة رقم )1955( لسنة 1يتاـ رقم )أمواؿ األكات ك نظاـ الد  ( 1)
ان، كصػػػفان، فصػػػيل حصػػػر كأمػػػواؿ عقاريػػػة، أك منقولػػػة، كتثبيتهػػػا ُب ػتضػػػر بالت  ،   حقػػػوؽ كالتزامػػػات نجػػػاه الغػػػريجػػػرد رتيػػػع مػػػا للمتػػػوَب مػػػحتريػػػر الد كػػػة ىػػػو:  (2)

 (.60) ، جامعة بريزيت، ص:القضاءَّالش رعيَّوالكنسيَّفيَّفلسطينكتقسيمان. معهد اضتقوؽ، 
( فقػد كرد 14)نتك  توقيف ىذه اإلجراءات ُب حالتني: األكىل: إذا رجع الوارث الغائ ، كالث انية: إذا عدؿ الوارث ع  طلبػو، كىػذا مػا جػاء ُب اظتػادة  (3)

 قػػرر توقيػف اإلجػػراءات علػػى أفٍ تي  محكمػػة أفٍ حينوػذ لل ،عػػدؿ عػػ  طلبػو الضػػبطيى  كػػة كقبػل إدتػػاـ إجراءاهتػا لتػػق للػػوارث البػالغ أفٍ بعػػد اظتبامػرة بضػػبط الد  أن ػو: "
كذلػك كلػو إذا  م  ،ككتػرم ىػذا اضتكػم فيمػا إذا عػاد الػوارث الغائػ  قبػل اإلدتػاـ ،كػة إىل تلػك اظترحلػةلػ  اظتصػاريف الػيت اسػتوجبها حتريػر الد  ايتحمل ىػذا الط

 (.14ـ، اظتادة رقم )1955 ( لسنة1أمواؿ األيتاـ رقم )كات ك نظاـ الد   ".يوجد سب  آخر إلدتاـ التحرير
 .(4اظتادة رقم ) ،ـ1953( لسنة 69قانوف األيتاـ رقم ) (4)
 (.8ـ، اظتادة رقم )1955( لسنة 1أمواؿ األيتاـ رقم )كات ك نظاـ الد   (5)
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كذكم العبلقػة ُب  ،ائنني مػدة معينػة ظتراجعػة الػد  عػني  تي  كأفٍ  ،تعلػ  بالوسػائل اظتمكنػة عػ  ذلػك على احملكمة أفٍ 

 .  (1)..."كةالد  

كػػة فػػوران أعمػػاؿ بامػػر مػػأمور الد  يي ( أن ػػو: "7، كىػػذا مػػا جػػاء ُب اظتػػادة )ىػػاكحترير الد كػػة مبامػػرة ضػػبط  .2

 :، كتكوف عملي ة الضبط م  خبلؿ عدة اعتبارات(2)..."بط ح  تنتهي مهمتوالض  

بامػػػر أكالن يي ( أن ػػػو: "10ُب اظتػػػادة ) األمػػػور اظتضػػػبوطة، فػػػورد األكلوي ػػػة اظتنصػػػوص عليهػػػا ُباعتبػػػار  :أولًَّ

 .(3)"كةكة ٍب يتم ضبط باقي الد  مينة كاظتستندات العائدة للد  د كاجملوىرات كاألمياء الثٌ بضبط النقو 

إذا كانػػػت األمػػػواؿ ( أن ػػػو: "11، كىػػػذا مػػػا جػػػاء ُب اظتػػػادة )ارات اضتفػػػ  لؤلمػػػور اظتضػػػبوطة: اعتبػػػثانيػػػاًَّ

 ىرات يدتػ  علػى اظتػأمور أفٍ كػالنقود كاجملػو   ،اظتضبوطة مػ  األمػياء الػيت نتكػ  نقلهػا كحفظهػا ُب دائػرة األيتػاـ

أك  ،متػتم عليهػػا ُب ػتلهػػا كػػر فلػػو أفٍ كانػػت غػػري مػا ذي   كإفٍ  ،كيودعهػػا احملػل اظتخصػػة ضتفػػ  األمانػات ،ينقلهػا

 .(4)"... ،أك يسلمها عليها حارسان  ،ينقلها إىل ػتل مناس 

(: 12كرد ُب اظتػػػادة ) هػػو مػػػافإحصػػػاء مسػػتندات الد كػػػة، كأم ػػا الكيفي ػػػة الػػيت يػػػتم هبػػا اإلحصػػػاء : ثالثػػاًَّ

كػة كتوقيػع مػأمور الد   ،كيوضػع خػتم احملكمػة ،كػة بقػوائم خاصػة بأرقػاـ متسلسػلةكترم إحصػاء مسػتندات الد  "

كتبقػػى تلػػك اظتسػػتندات لػػدل احملكمػػة  ،كػػةفاتر العائػػدة للد  أك صػػحيفة مسػػتعملة مػػ  الػػد   ،ُب ذيػػل كػػل مسػػتند

 يوف أك أمػػػػػواؿكػػػػػة إذا كانػػػػػت تتعلػػػػػق بػػػػػد  موجػػػػػودات الد  ضتػػػػػني اسػػػػػتنفاذ الغػػػػػرض اظتقصػػػػػود منهػػػػػا كتعتػػػػػرب مػػػػػ

 .  (5)منقولة..."

                                                           

 (.9ـ، اظتادة رقم )1955( لسنة 1أمواؿ األيتاـ رقم )كات ك نظاـ الد   (1)
 (.7ـ، اظتادة رقم )1955( لسنة 1م )أمواؿ األيتاـ رقكات ك نظاـ الد   (2)
 (.10ـ، اظتادة رقم )1955( لسنة 1أمواؿ األيتاـ رقم )كات ك نظاـ الد   (3)
 (.11ـ، اظتادة رقم )1955( لسنة 1أمواؿ األيتاـ رقم )كات ك نظاـ الد   (4)
  (.12ـ، اظتادة رقم )1955( لسنة 1أمواؿ األيتاـ رقم )كات ك نظاـ الد   (5)



 

219 
 

مػا ( أف : "16: الت صرؼ ُب أمواؿ الد كة حس  حاجة الورثػة منهػا بشػركط، فقػد كرد ُب اظتػادة )رابعاًَّ

ت يقػػرر اسػػتبقاءىا حتػػ كتػػوز للقاضػػي أفٍ  ،كنػػةؤ كم ة،أك الورثػػة اآلخػػركف مػػ  أمتعػػة بيتيػػ ،لتتػػاج إليػػو القاصػػركف

رم حساب القيمة م  حصصهم اإلرثيػة كذلػك كلػو كتي  على أفٍ  ،أيديهم أك تسليمها إليهم بعد تقدير قيمتها

كػة ديونػػان مسػتغرقة أك أيػػة علػى الد   بعػد أخػذ الكفالػػة البلزمػة لتػأمني اسػػددادىا أك اسػدداد قيمتهػا إذا تبػػني أف  

 .(1)"حقوؽ أخرل

3.  
ي
( 29فػي اظتػادة رقػم )(، ف29،27اء ُب اظتػادتني رقػم )مػا جػكىػذا  سػتحقني،تقسيم الد كة علػى اظت

كػػة حػػاالن مبوجػػ  القسػػاـ كلتفػػ  مػػا متػػة هم ُب الد  ص ػػيوف مػػا متى دفع للورثػػة البػػالغني كأربػػاب الػػد  ييػػكرد أن ػػو: "

ُب  تبعػػد البىػػ( أن ػػو: "27"، كأيضػػان جػػاء ُب اظتػادة )كالغػػائبني ُب صػندكؽ األيتػػاـ ،كفاقػػدم األىليػػة ،القاصػري 

 الػػد  
ي
كػػة اظتبامػػرة إىل تقسػػيمها علػػى علػػى مػػأمور الد   ،كػػة كإدتػػاـ تصػػفيتهاقدمػػة علػػى الد  عاكل كاالعداضػػات اظت

ل ذلػك ُب سػػ،ل خػاص خػبلؿ مػدة ال تت،ػػاكز سػ،  ركرية كيي بعػد إخػراج الرسػـو كاظتصػػاريف الض ػ ،اظتسػتحقني

ائنني كػة علػى الػد  قسػم صػاُب الد  كػة كزادت عليهػا يي يوف إذا اسػتغرقت الد  الػد   كيشدط ُب ذلك أف   ،األسبوعني

 .  (2)"باظتغارمة

 علػػى احملكمػػة أفٍ (: "26ُب اظتػػادة رقػػم ) كقػػد قي ػػد القػػانوف اظتػػد ة الػػيت تػػتم فيهػػا عملي ػػة تصػػفي ة الد كػػات

 ُب اضتػػاالت إال   ،نتتػػد ذلػػك أكثػػر مػػ  مػػهري  كال كتػػوز أفٍ  ،كػػة بأسػػرع مػػا نتكػػ تعمػػل علػػى إؾتػػاز تصػػفية الد  

 .(3)"...االستثنائية

                                                           

 (.16ـ، اظتادة رقم )1955( لسنة 1أمواؿ األيتاـ رقم )كات ك الد   نظاـ (1)
 (.29،27ـ، اظتادة رقم )1955( لسنة 1أمواؿ األيتاـ رقم )كات ك نظاـ الد   (2)
 (.26ـ، اظتادة رقم )1955( لسنة 1أمواؿ األيتاـ رقم )كات ك نظاـ الد   (3)
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 ألن ػو يتوجػ  بيػاف اضتيثيػات كاألطيػر الػيت تػتم فيهػا رفػع إلىذا الت مهيد القانوٍل عتذا اظتبحثلقد قد مت 

، الكتمػػػاؿ الت صػػػور القػػػانوٍلكذلػػػك متاصػػػم عػػػ  الد كػػػة، مىػػػ  كإيػػػراد بينػػػات الغرمػػػاء ُب مقابلػػػة  دعػػػاكل الػػػد ي ،

  فلسطني.إيضاحان للمعموؿ بو ُب 

 دعول ديوف الد كة، كفيو:  :المطلبَّاألوؿ

يختص ة ُب الفى الفرعَّاألوؿ
 ديوف الد كة.دعاكل صل ُب : احملكمة اظت

 اهتااختصاصػ بػني دعاكل ديوف الد كة مػ  الفصل ُبأف   يرلُب اختصاص احملكمة الش رعي ة  ن اظرإف  ال

( 2ـ ُب اظتػادة رقػم )1959( لسػنة 31حملاكمػات الشػرعي ة رقػم )ما نة  عليو قانوف أصوؿ ا، كىذا ةالوظيفي

 ،كػػات الواجػػ  حتريرىػػاريػػر الد  : "حتأف  ( ُب معػػرض بيػػاف اختصػػاص احملػػاكم الش ػػرعية الػػوظيفي 10بنػػد رقػػم )

مبػاؿ غػري  مػا كػاف منهػا متعلقػان يوف الػيت عليهػا، إال  كاضتكػم ُب دعػاكل الػد   ،ة أعياهنػاعاء مبلكي  كالفصل ُب االد  

ػػػػ ،منقػػػػوؿ أك نامػػػػوان عػػػػ  معاملػػػػة نجاريػػػػة رعية كتصػػػػفيتها كتقسػػػػيمها بػػػػني الورثػػػػة كتعيػػػػني حصػػػػة الػػػػوارثني الش 

مػػ   ليصػػبحواف مترجػػاف مػػ  اختصػػاص احملكمػػة الش ػػرعية اكلقػػد ظهػػر مػػ  ىػػذا الػػن ة اسػػتثناء ،(1)"كاالنتقاليػػة

 اختصاص احملكمة الن ظامي ة، كقتا: 

زاع فيهػػا فػػإف  الن ػػ ،كاألراضػػي بيػػوت، مثػػل: الكىػػي العقػػارات قػػة بػػأمواؿ غػػري منقولػػةالػػد يوف اظتتعل   :األوؿ

خولة بالن ظر ُب ىذه الد عاكل.
ي
 ىو م  اختصاص احملاكم الن ظامي ة، فهي اظت

قػػانوف  مػ  (8اظتػادة رقػم ) أيضػان ُب يػوعل ة  نيػكىػذا مػػا  ،: الػد يوف النامػوة عػ  معػامبلت نجاريػةالث ػاني

يراجػػع احملكمػػة إلثبػػات  كػػة كتػػ  علػػى كػػل مػػ  لػػو حػػق فيهػػا أفٍ بعػػد اظتبامػػرة ُب ضػػبط الد  ": ف،ػػاء أن ػػو تػػاـاألي

تقػػاـ   مػػا كػاف منهػا نامػوان عػ  معاملػة نجاريػة في،ػ  أفٍ إال  ، ادعائػو لػديها كفػق القػوانني كاألنظمػة اظتعمػوؿ هبػا

                                                           

 (.2، اظتادة رقم )ـ1959( لسنة 31رعي ة رقم )كمات الش  ا أصوؿ احمل (1)



 

221 
 

كتسػمى ىػذه الػد عاكل ُب احملكمػة الن ظامي ػة دعػول ، (1)"ة ذات االختصػاصظامي ػهبا لدل احملاكم الن   لعو الد  

 فك أك إزالة ميوع.

ا مػػكنجػػدر اإلمػػارة إىل أن ػػو ُب حػػاؿ احتػػوت الد كػػة علػػى أمػػواؿ منقولػػة كأمػػواؿ غػػري منقولػػة، كتعل قػػت هب

آلخػػر ككػػذلك الطػػرؼ ا ،عػػةمػػ  األطػػراؼ اظتتنازً  ان ديػػوف غػػرَل كاحػػد، فإن ػػو سػػتقع مشػػقة حتمي ػػة عليػػو كونػػو طرفػػ

ػػد عى عليػػو
ي
ائ  الػػد عول، فإن ػػو يتوجػػ  عليػػو رفػػع دعػػاكل منفصػػلة ُب كػػل ػتكمػػة حسػػ   اظت ُب حػػاؿ رفػػع الػػد 

دىم خسػػػػائر فسػػػػيدفعوف الرسػػػػـو كمسػػػػتحقات الػػػػد عاكل كب ػػػػرىػػػػق أطػػػػراؼ الػػػػد عول كيي اختصاصػػػػها، كىػػػػذا يي 

 .فهذا القانوف لتتاج إىل ضبط كنظر لتفادم ىذه اصتزئية ،(2)مرتني

ة، فهػػي ختػػتة بالفصػػل ُب رتيػػع اظتنازعػػات كافػػة، اكم  الن ظاميػػة صػػاحبة الواليػػة العام ػػاحملػػ قيػػل إف  كإٍف 

ػػ ، الػػذم ييبػػني  ـ2001( لسػػنة 5ة رقػػم )ظامي ػػتشػػكيل احملػػاكم الن   ( مػػ  قػػانوف2اب عليػػو مبػػا كرد ُب اظتػػادة )كتي

كاصتػرائم   ،ة ُب فلسػطني ُب اظتنازعػاتظامي  الن   تنظر احملاكم: "ف،اء أن وحدكد االختصاص للمحاكم الن ظامي ة، 

ػػػػ، ك ثين بػػػػنة قػػػػانوٍل خػػػػاص، كدتػػػػارس سػػػػلطة القضػػػػاء علػػػػى رتيػػػػع األمػػػػخاص مػػػػا اسػػػػتي ة إال  كاف ػػػػ د قواعػػػػد د  حتي

، كقػد كرد قػانوف خػاص يػنة علػى حتديػد اختصػاص  (3)"ر اختصاصها كفقػان للقػانوفاختصاص احملاكم كتبامً 

 ة، اليت م  كاجبات القانوف تفاديها.كلتا احملكمتني، فثبتت اظتشق

 دعول الد ي .: انيالث ََّّالفرع

                                                           

 .(4اظتادة رقم ) ،ـ1953( لسنة 69قانوف األيتاـ رقم ) (1)
 (.61، ص: )القضاءَّالش رعيَّوالكنسيَّفيَّفلسطينمعهد اضتقوؽ،  (2)
 (.2، اظتادة رقم )ـ 2001( لسنة 5ة رقم )ظامي  قانوف تشكيل احملاكم الن   (3)
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ىي قػوؿ مقبػوؿ أك مػا يقػـو مقامػو ُب غتلػس القضػاء، يقصػد بػو إنسػاف طلػ  : تعريف الد عول: أولًَّ

 .(1)لو أك ظت  نتثلو، أك زتايتو حقٍّ 

ػػػ د عولثبتػػػػت مشػػػركعية الػػػػ :د عولة الػػػأدلػػػػة مشػػػػركعي  : ثانيػػػاًَّ   كاظتعقػػػػوؿ، نة، كاإلرتػػػػاع،بالكتػػػػاب، كالس 

 كالتايل:

توجػػػو  اآليػػػات الػػػيتعمػػػـو عول مػػػ  خػػػبلؿ الػػػذم ثبتػػػت فيػػػو مشػػػركعي ة الػػػد   ات تعػػػاىل: كتػػػابي : األوؿ

 ، منها:إلحقاؽ اضتقوؽ الش رعي إذ ىو السبيل إلالن اس إىل االحتكاـ إىل مرع ات

ػػ  ر : قػػاؿ ات تعػػاىل .1 ػػنػىهيمٍ  فىػػبلى كىرىب ػػكى الى يػيٍؤًمنيػػوفى حى ػػ،ىرى بػىيػٍ ػػا مى ػػديكا ُب أىنفيًسػػًهٍم  لتيىك ميػػوؾى ًفيمى ٍبي  الى كتًى

 . (2)حىرىجنا ؽت  ا قىضىٍيتى كىييسىل ميوا تىٍسًليمنا

نػىهيٍم ًإذىا فىرًيقه م نػٍهيم م ٍعرًضيوفى : قاؿ ات تعاىل .2 ًإذىا ديعيوا ًإىلى الل ًو كىرىسيولًًو لًيىٍحكيمى بػىيػٍ
 (3). 

 : الس نة الن بوية، منها:انيالث َّ

َّاسَّىَّنَػػَعػػم،َّلد َّواىَّعَّْدَّبِػَّاسَّىَّالن ػػطَػعَّْلػػوَّيػَُّ" النػل صػػلى ات عليػو كسػػلم قػاؿ:عػ  ابػ  عبػػاس، أف   .1

 .(4)"ويَّْلََّىَّعََّعََّد َّلىَّالمَّينَّعََّمَّاليَََّّن َّلكَِّم،َّوََّهَّوالََّمَّْأََّوَََّّاؿَّجَّرََِّّاءََّمََّدَّ

و شتػػػع  صػػػلى ات عليػػػو كسػػػلم، أن ػػػعػػػ  رسػػػوؿ ات سػػػلمة زكج النػػػل صػػػلى ات عليػػػو كسػػػلم،عػػػ  أـ  .2

َّوفَُّكػيَََّّفَّْمَّأََّكَُّضػعَّْبػَََّّل ََّعػلََّ،َّفػََّمَُّْصػينيَّالخَّتَِّأَّْوَّيَػ،َّوإن َّرَّشَّاَّبََّنََّماَّأََّإن َّ"خصومة بباب ح،رتو فخرج إليهم، فقاؿ: 

                                                           

، دار عػا م الكتػ ، اظتملكػة العربيػة السػعودية، ط: ريعةَّاإلسػوميةَّوقػانوفَّالمرافعػاتَّالمدني ػةَّوالتجاريػةن ري ةَّالد عوىَّبينَّالش َّياسني، ػتمد نعيم،  (1)
 (.85ق، ص: )1423

 (.65سورة النساء، اآلية: ) (2)
 (.48سورة النور، اآلية: ) (3)
 .(1336\3، )اليمني على اظتدعى عليو، باب صحيحَّمسلممسلم،  (4)
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ةََّعػطَّْقََِّّيَّمػاَِّىػن َّإَّم،َّفََّلَِّْسػمََُّّقََّحػوَّبَِّلَػَّتَّيََّْضػقَََّّنََّْمػك،َّفََّذلَِّوَّبِػيَّلَػِضػقَّْأََّؽَّفََّادَّوَّصََّن َّأَََّّبَّحسَّأََّ ،َّفََّعَّْبػَََّّنَّْغَّمَّلََّبػَّْأََّ

 .(1)"اهَّكَِّْرَّتَّْيََّلََِّّوَّاَّأََّىَّذَّخَّأَّْيََّلَّْفػَََّّارَِّالن ََّّنَّمَّ

د عول مشػركعة ظتػا طولػ  تك  إقامة الػف على مشركعي ة الد عول فلو  م اكجو الد اللة: لقد دؿ  اضتديث

ػػد عي
ي
لػػـز منػػو اد عػػاء طػػرؼ بالبينػػة، كأيضػػان قيػػاـ النػػل صػػلى ات عليػػو كسػػلم بإهنػػاء اطتصػػومة كالقضػػاء فيهػػا ي اظت

ا ترتػ  عليهػا فصػله بػني اطتصػومات، كقػد فصػل الرسػوؿ على آخر  ق لو، فلو  م تكػ  الػد عول مشػركعة ظتػ

   صلى ات عليو كسلم ُب خصومات فثبتت مشركعيتها. 

لقػػػد ثبتػػػت مشػػػركعي ة الػػػد عول بإرتػػػاع األم ػػػة مػػػ  لػػػدف رسػػػوؿ ات صػػػلى ات عليػػػو  : اإلرتػػػاع:الػػػثالث َّ

 .(2)كاالختبلؼ ،كظتنع الفساد ،صاح  اضتق على حقو صوؿرع ضتعول أصل مي الد  إل ألف  لمكس

ف  الد عول قد استمدت مشركعيتها مػ  مشػركعي ة القضػاء لزكمػانإل ألف  الػد عول ىػي إ: اظتعقوؿ: الر ابع

 حتكاـ إىل القضاء.أكؿ اطتطوات اليت تؤدم إىل حتصيل اضتق كزتايتو، الذم ىو الث مرة اظترجوة م  اال

مػ  الش ػركط الػيت كتػ  توفرىػا  ان لقد امػدط الفقهػاء عػدد :بو عولد  الذم تصء الالد ي  مركط : ثالثاًَّ

د عى بو ُب
ي
 :  (3)كاآلٌبكىي   كىي تنطبق على دعول الد ي ، ،بشكل عاـ اظت

ػػػد عى بػػػو رطَّاألوؿالش ػػػ
ي
ػػػد عى بػػػ مصػػػلحة مشػػػركعة:: أٍف يكػػػوف اظت

ي
يتضػػػم  مصػػػلحة و لػػػو  م يكػػػ  اظت

ػػػد عى بػػػو كتػػػ  أٍف يكػػػوف مصػػػلحة ظتػػػا صػػػء  االد عػػػاء بػػػومعتػػػربة مشػػػركعة 
ي
أم كػػػل مػػػا يفيػػػد ُب حفػػػ  –، فاظت

الش ػػارع علػػى أم رت ػػ  -، ػتميػػة مبوجػػ  الش ػػرع -الضػػركيات اطتمػػس، الػػد ي  كالعقػػل كالػػن فس كالن سػػل كاظتػػاؿ

                                                           

 .(131\3)خاصم ُب باطل، كىو يعلمو، م  إٍب ، باب اريصحيحَّالبخالبخارم،  (1)
 (. 171\4، )دررَّالحكاـ، علي حيدر ينظر: (2)
مصػطفى ديػ   ،الرامػدمك الرحيم  عبدك  البغا(. 309-299\20، )ةالموسوعةَّالفقهي َّصتنة،  (.381-303ص: )، ن ري ةَّالد عوىينظر: ياسني،  (3)
 (.58-52، ص: )ىػ1427 ،1ط:  ،دار اظتصطفى ،لقضاءعاوىَّوالبّيناتَّواالد َّ ،سا مك القرمي ك 
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د عى بو غري تافػو  يػث تكػوف ميتطلبػات حتصػيلو  أم أٍف يكوف- م  حيث القيمة معتربة ،-انتهاكها جزاء
ي
اظت

 .(1)-أمق كأكثر م  اضتق نفسو

تمػل الثبػوت عقػبلن، كعػادة: رطَّالث ػانيالش َّ ، (4)، كاضتنابلػة(3)، كاظتالكي ػة(2)ذى  اضتنفي ػةفػ: أٍف يكػوف ػتي

ػ
ي
يدعى بو ػتتمل الثبوت عقبلن، كعرفػان، فػبل يكػوف اظت

عقػبلن أك عرفػان  د عى بػو مسػتحيبلن إىل أن و كت  أٍف يكوف اظت

ػػػفقػػػاؿ اضتنفي ػػػة: " ،، أك متعارضػػػان معهػػػمأك عػػػادة
ي
دعػػػول مػػػا يسػػػتحيل  ألف   إلعى ؽتػػػا لتتمػػػل للثبػػػوتد  يكػػػوف اظت

ال تسػػمع  ،مثلػػو ىػػذا ابػػينحػػ  لػػو قػػاؿ ظتػػ  ال يولػػد مثلػػو لً  ،تكػػوف دعػػول كاذبػػة (5)أك عػػادة ،كجػػوده حقيقػػة

 سػ  مػ  الغػريككػذا إذا قػاؿ ظتعػركؼ الن   ،منػو م  ىو أصغر سنان لً  ابنان  سنان  يكوف األكرب الستحالة أفٍ  إلدعواه

 .(6)ابين" ىذا

عػ  عبػد ات بػ  مسػعود، ، كظتػا كرد  (7)خيًذ اٍلعىٍفوى كىٍأميٍر بًاٍلعيٍرًؼ كىأىٍعًرٍض عىً  اصتٍىاًىًلنيى لقولو تعاىل: 

ات عليػػو كسػػلم خػػري قلػػوب العبػػاد، فاصػػطفاه  ات نظػػر ُب قلػػوب العبػػاد، فوجػػد قلػػ  ػتمػػد صػػلى قػػاؿ: "إف  

لنفسػو، فابتعثػو برسػالتو، ٍب نظػر ُب قلػوب العبػاد بعػد قلػ  ػتمػد، فوجػد قلػوب أصػحابو خػري قلػوب العبػاد، 

فهػو  ، فهػو عنػد ات حسػ ، كمػا رأكا سػيوان ف،علهم كزراء نبيو، يقػاتلوف علػى دينػو، فمػا رأل اظتسػلموف حسػنان 

                                                           

 (.308-303ص: )، ن ري ةَّالد عوىينظر: ياسني،  (1)
 (.250\2، )مجمعَّاألنهرداماد،  .(192\7، )ائقالبحرَّالر َّاب  ؾتيم،  (.224\6)بدائعَّالصنائع،َّ ،الكاساٍلينظر:  (2)
، 1ط:  ،اظتطبعػػة التونسػػية ،توضػػيحَّاألحكػػاـَّشػػرحَّتحفػػةَّالحكػػاـ ،بػػ  اظتكػػيعثمػػاف  ،رمزى وٍ عثمػػاف التػ ػػ.(312\8، )مػػنحَّالجليػػلعلػػيش، ينظػػر:  (3)

د عى بػو ثابػت عقػبلن، كلكػ  ىػذا ثابػت بػاألكىلإل ألن ػو ال يثبػت ُب العػرؼ كالعػا28\1، )ىػ1339
ي
دة إال  (. تنبيو:  م ينة اظتالكي ة على امداط أٍف يكوف اظت

 (.376ص: )،  ري ةَّالد عوىنياسني،  ما كاف ما كاف ؽتكنان عقبلن.
ػ، ػتمد ب  أيب بكر ب  أيوب اصتوزية، ماب  قيٌ ينظر:  (4) مكػة  ،دار عػا م الفوائػد ،ق: نػايف بػ  أزتػد اضتمػديػقحت ،رعيةالطػرؽَّالحكميػةَّفػيَّالسياسػةَّالش 

 (.243\1، )ىػ1428، 1ط:  ،اظتكرمة
غنياء، يد عي علػى آخػر أن ػو أقرضػو مائػة ألػف دينػار ذىبػان نقػدان دفعػة أخذ الزكاة م  األ( مثاؿ دعول اظتستحيل عادة كم  ىو معركؼ بالفقر كاضتاجة، كي5)

ػد عى عليػو عػ  كاحدة كأن ػو تصػر ؼ فيهػا بنفسػو، كيطالبػو بػرد بػدعتا، فمثػل ىػذه الػد عول ال يلتفػت إليهػا القاضػي طتركجهػا ؼتػرج الػزكر كالف،ػور، كال يسػ
ي
أؿ اظت

 (.16\8، )رةَّعينَّاألخيارق، اإلب  ب  عابدي اجواهبا. 
 (.224\6)بدائعَّالصنائع،َّ ،الكاساٍل (6)
 (.243\1، )الطرؽَّالحكميةاصتوزية،  ماب  قيٌ  (.1583، )المعونةالقاضي عبد الوىاب، ينظر:  (.199سورة األعراؼ، اآلية: ) (7)
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اضتديث ييثبت االعتبػار مبػا يػراه اظتسػلموف مػا بػني أمػور قبيحػة تيػرد كبػني أمػور حسػنة ، كىذا (1)"ءعند ات سي

، فبالتػػػايل ال يصػػػء اإلد عػػػاء مبػػػا يشػػػهد فوجػػػ  اعتبػػػار عػػػرفهم ،خػػػريعلػػػى  إال   تيقبػػػلإل لعػػػدـ تصػػػور اجتمػػػاعهم

 .(2)م كبعقوعتم أن و باطلهتر طالن اس بف

ػػفقػػد  (3)الش ػػافعيةبعػػا أم ػػا 
ي
فقػػط، دكف الثبػػوت دعى بػػو أٍف يكػػوف ػتتمػػل الثبػػوت عقػػبلن امػػدطوا ُب اظت

يد عى بو متعارضان مع العرؼ، كالعادة.ك ف،وز عرفان، 
 ا أٍف يكوف اظت

 علػػى امػػداط ىػػذا الش ػػرط ُب (4)الفقهػػاءرتهػػور  يتفػػق : أٍف يكػػوف اظتػػدعى بػػو معلومػػان:الش ػػرطَّالث الػػث

، كأم ػا ػ" العمػـو
ي
ػ ،تصػػوره ،عي بػود  اظتػراد بعلػػم اظت

ي
ػػ ،عيد  أم دتيػزه ُب ذىػ  اظت

ي
، كىػػذا (5)"كالقاضػي ،عى عليػود  كاظت

إل فالش ػهادة علػى (6)مػ  اضتكػم بػو"   القاضػيكيػتمك   ]أم الش ػهادة[ مك  إثباتػو بالبينػةيي لً الش رط ًب  امداطو "

ػػد عى بػػو، فػػبل يػػتمك  القاضػػي مػػ 
ي
ػػد عى بػػو اجملهػػوؿ ال تصػػء فبالتػػايل ال نتكػػ  إثبػػات اظت

ي
اضتكػػم بػػوإل لتعػػذ ر  اظت

ػػد عى بػػو، في،ػػ  أٍف تكػػوف "
ي
بشػػيء معلػػـو اثباتػػو، فػػبل يتحقػػق إلػػزاـ القضػػاء بالفصػػل باطتصػػومة مػػع جهالػػة اظت

 .(8)"اظتقصود فصل األمر كإيصاؿ اضتق إىل اظتستحق كذلك يستدعي العلم ألف  إل "(7)"ليأٌب اإللزاـ

ػػة معلومي ػػقػػد كرد ُب غتلػػة األحكػػاـ العدليػػة، أف : "ل
ي
 ،عريػػفأك الوصػػف كالت  ، عى بػػو تكػػوف باإلمػػارةد  اظت

يكػػوف  كإذا  م يكػػ  حاضػػران  ،فاإلمػػارة إليػػو كافيػػة ُب غتلػػس احملاكمػػة ككػػاف حاضػػران ، منقػػوالن  كىػػو إذا كػػاف عينػػان 

                                                           

سلسػػلةَّ بػ  نػوح، الػػدي  ػتمػد ناصػراأللبػػاٍل، ضػي ات عنػو. موقػوؼ علػى ابػػ  مسػعود ر اٍل: (. قػػاؿ األلبػ84\6، )مسػندَّاإلمػػاـَّأحمػدأزتػد، اإلمػاـ  (1)
، الطػػرؽَّالحكميػػةاصتوزيػػة،  ابػػ  قػػيم (.17\2، )ىػػػ1412، 1: ط ،دار اظتعػػارؼ، الريػػاض ،فػػيَّاألمػػةَّءاألحاديػػثَّالضػػعيفةَّوالموضػػوعةَّوأثرىػػاَّالسػػي

(1\243.) 
 (.245\1، )الطرؽَّالحكميةاصتوزية،  اب  قيم (2)
 (.125\2، )قواعدَّاألحكاـ لس بلـ،ب  عبد ا عزٌ ينظر: ال (3)
،َّالتاجَّواإلكليػلاظتواؽ،  (.116\10، )خيرةالذ َّالقراُب، . (191\7، )ائقالبحرَّالر َّاب  ؾتيم،  (.157\8، )العنايةَّشرحَّالهدايةالبابرٌب،  ظر:ين (4)
 (.711، ص: )الر وضَّالمربعلبهوٌب، ا (.390\4، )أسنىَّالمطالب، زكريا األنصارم (.307\16، )الحاويَّالكبيراظتاكردم،  .(120\8)
 (.144\4، )حاشيةَّالدُّسوقيالد سوقي،  (5)
  (.291\4، )تبينَّالحقائقالزيلعي،  (6)
 (.711، ص: )الر وضَّالمربعالبهوٌب،  (7)
 (.390\4، )أسنىَّالمطالب، زكريا األنصارم (8)
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 ،يلػػـز بيػػاف جنسػػو كإذا كػػاف دينػػان  ، ببيػػاف حػػدكدهعػػني  يي  كإذا كػػاف عقػػاران  ،بوصػػفو كتعريفػػو كبيػػاف قيمتػػو معلومػػان 

الػػيت كتػػ  أٍف  ،كىػػذا الػن ة يػػذكر األمػػور الػػيت كتػػ  مراعاهتػا ُب اعتبػػار اظتعلوميػػة، (1)"ككصػػفو كمقػػداره ،عػوكنو 

يد عى بو عمومان، ك 
ػد عى بػو أم اتتوفر ُب اظت

ي
، -لكونػو موضػوع الد راسػة-خصوصػان  ما كتػ  مراعاتػو ُب الػد ي  اظت

مػػة، كمبػػا أف  الػػد ي  ىػػوأمػػرت سػػابقان إىل أف  قػػد ك إل لتحقيػػق مػػرط اظتعلومي ػػة ػػد عى  الػػد ي  ىػػو مػػا يثبػػت ُب الذ 
ي
اظت

   :الذم يثبت ُب الذ م ة يتوج  معرفةفإف   ،بو

مػةفيمػا الفقهاء متتلف  :أولًَّف فاضتنفي ػة علػى فػريقني،  -أم األمػواؿ الػيت تثبػت ُب الذ م ػة-يىثبػت ُب الذ 

م ػػة كالػػيت  تيسػػم ى ديونػػان ىػػي اظتثليػػات، أم ػػا اصتمهػػور يػػركف أف  األمػػواؿ الػػيت يػػركف أف  األمػػواؿ الػػيت تثبػػت ُب الذ 

م ػػػة  ، كمػػػ  الػػػن ة (2)ضػػػبط بالوصػػػفالػػػيت تي  قيميػػػةالمػػواؿ األثلي ػػػة، ك اظتمػػػواؿ ىػػػي األتيسػػػم ى ديونػػػان ك تثبػػت ُب الذ 

القاعػدة ُب معلومي ػة كىػذه ىػي ، كمقػداره ،ككصػفو ،كنوعػو ،بيػاف جنسػو ابق فإف  الد ي  يصار ُب بيانو إىلالس  

يد عى بو عند اضتنفي ة، كأيضان ما ذكره اظتاكردم، فقػاؿ: "
ة، فهػو علػى م ػعول مبػاؿ ُب الذ  كانػت الػد    إفٍ الد ي  اظت

يثبػت ُب  ؽتػا يصػء أفٍ  ،يكوف م  ذكم األمثاؿ كالدراىم، كالدنانري، أك اضتنطة كالشػعري ضربني: أحدقتا: أفٍ 

يػذكر اصتػنس كالنػوع، كالصػفة، كالقػدر، مبػا يصػري  عول أفٍ   ُب العمد مبثلو، فيلزمػو ُب الػد  ، أك يضمة ذتنان م  الذ  

 :ة غري ذم مثل، فهو على ضربنيم  يكوف ما ُب الذ   اٍل: أفٍ كالضرب الث   ...بو عند اطتاصة كالعامة معلومان 

ػػػ أحػػػدقتا: أفٍ  ،  الػػػذم ال يثبػػػت بالوصػػػف[]أم اظتػػػاؿ القيمػػػي  مػػػةمػػػ  ثبوتػػػو ُب الذ   رع مانعػػػان يكػػػوف الش 

ػػػ إلكػػػاللؤلؤ، كاصتػػػوىر، فػػػبل تصػػػء دعػػػول عينػػػو عول ثبػػػوت يقصػػػد بالػػػد    أفٍ ة إال  م ػػػا ال يصػػػء ثبوهتػػػا ُب الذ  ألهن 

عول بػرد ذتنهػا، ا مغصوبة، فتصء دعواىػا بػذكر قيمتهػا، أك تكػوف عػ  سػلم فاسػد، فتكػوف الػد  عوضها، ألهن  

 عوضها. ع  السب  اظتوج  ل كيكوف ذكرىا إخباران 

                                                           

 (.322)ص:  (،1620اظتادة ) ،مجلةَّاألحكاـَّالعدلية، صتنة (1)
 (.359-358ص: )، ن ري ةَّالد عوىياسني،  (.104-103\21، )ةالموسوعةَّالفقهي َّصتنة، نظر: ي (2)
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ػػػ اٍل: أفٍ كالضػػػرب الث ػػػ ، ]أم اظتػػػاؿ القيمػػػي الػػػذم ينضػػػبط بالوصػػػف[ ةم ػػػرع ثبوتػػػو ُب الذ  يصػػػء ُب الش 

ػػػ علػػػى ثيػػػاب، فيلزمػػػو ُب صػػػحة دعواىػػػا مػػػرطاف:  يكػػػوف معقػػػودان  لم أفٍ كذلػػػك مػػػ  كجهػػػني: أحػػػدقتا: ُب الس 

ػ ٍل: أفٍ ارط الث ػلم. كالش ػيصفها بأكصافها اظتستحقة ُب عقد الس ػ أحدقتا: أفٍ  ا عػ  عقػد سػلم، يػذكر يػذكر أهن 

و عػ  سػلم،  م يػذكر أن ػ عول فػإفٍ لم. ٍب يػذكر بعػدىا مػا يوجبػو مقصػود الػد  ركط اظتعتربة ُب صػحة الس ػفيو الش  

ػػػ يػػػذكر  ـر قيمتهػػػا، فيلزمػػػو مػػػع ذكػػػر الصػػػفة أفٍ ا قػػػد تكػػػوف مغصػػػوبة توجػػػ  غيػػػ م تصػػػء دعػػػول أعياهنػػػا، ألهن 

 .  (1)"القيمة

 مي ة سب  االستحقاؽ ُب دعول الد ي : اختلف الفقهاء ُب ىذه اصتزئية إىل فريقني:معلو : ثانياًَّ

، إىل إكتػػػاب ذكػػػر سػػػب  االسػػػتحقاؽ ُب دعػػػول (3)، كاظتالكي ػػػة(2)اضتنفي ػػػةبعػػػا : ذىػػػ  الفريػػػقَّاألوؿ

فػاؤه ُب اظتكػاف لم يلػـز إيكاف الد ي  م  جهة الس   فلو ،أحكاـ الد ي  ختتلف باختبلؼ األسبابإل ألف  الد ي 

، كإذا كاف الد ي  ناموان ع  ذتػ  مبيػع غائػ  في،ػ  أٍف يػذكر أف  اظتبيػع قػد سيػل م مثبلن  الذم مرط تسليمو فيو

ػػػل م كقػػػبا فػػػبل تصػػػء الػػػدعولإىل اظتػػػدعى عليػػػو اظتشػػػدم فػػػإذا  م يػػػذكر بأ أسػػػباب بعػػػا الػػػد يوف  ، كألف  ن ػػػو سى

عدمػو مػ    أٍف يتضء للقاضي صحة سب  الػد ي فؤلجل ، الذ م ةثبوت الد ي  ُبلأسباب باطلة، كغري موجبة 

 صػػحيحةإل غػػري كرثتػػو دينػػان بػػبل بيػػاف السػػب  فػػدعواىا علػػىزكجػػة اظتتػػوَب  اءاد عػػككجػػ  بيػػاف كسػػؤاؿ السػػب ،  

 .(4)ألن و كتوز أٍف يكوف ىذا الد ي  دي  نفقة كدي  النفقة يسقط بوفاة الزكج

                                                           

 (.294-293\17، )الحاويَّالكبيراظتاكردم،  (1)
باب اخػػتبلؼ الفقهػػاء: يفهػػم مػػ  األسػػفػػورد أن ػػو: " (.34\8، )قػػرةَّعػػينَّاألخيػػار، اإلبػػ  بػػ  عابػػدي ا. (202\7، )ائػػقالبحػػرَّالر َّابػػ  ؾتػػيم، ينظػػر:  (2)

ا عنػد بعػا الفقهػاء فػدعول أم ػ... قػاؿ بعػا الفقهػاء بػذلك ي  كجهتػو ال تسػمع الػدعول، كقػدي  سػب  الػد  ذكر ُب دعػول الػد  و إذا  م ييػاظتذكورة أعػبله بأن ػ
م   اظتدعي يستحي بعضان  ياف ال كتربإل ألف  و إذا امتنع ع  الب أن  ي  إال  يسأؿ اظتدعي ع  سب  الد   جاز للقاضي أفٍ  و كإفٍ ي  ببل بياف السب  صحيحة كأن  الد  

كيسػتفاد مػ  ظػاىر عبػارة اجمللػة بأهنػا قػد قبلػت  ...كقد ذكرت عامػة اظتشػايد ىػذا الوجػو  ظتشقة اظتدعي بعضان  و يكوف بياف السب  موجبان السب  كما أن  بياف 
 (.204\4، )دررَّالحكاـ، علي حيدر ".القوؿ الثاٍل

 (.144\4، )الدُّسوقيحاشيةَّالد سوقي، ينظر:  (3)
 (.204\4، )دررَّالحكاـ، علي حيدرينظر:  (4)
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 ، إىل جواز ذكر سب  االستحقاؽ (3)، كاضتنابلة(2)الش افعي ةك  ،(1)نفي ةذى  بعا اضت: الفريقَّالث اني

قػػػد نتلػػػك فتكػػػوف مػػػ  جهػػػات مػػػ  بكثػػػرة عػػػددىا،  مػػػوإل ألف  األسػػػبابك كعػػػدـ لز  ُب دعػػػول الػػػد ي 

، كألف  (4)فسػػقط الكشػػف عػػ  سػػببها لكثرهتػػا كاختبلفهػػا ،كبالوصػػية كبغػػري ذلػػك ،عتبػػةكبا ،كاالبتيػػاع ،بػػاظترياث

د عيعلى السب  ؽتك  أٍف يول د مشقة ذكر ا
ي
 .(5)ظت

 ، ىي مسألة مهم ة كت  بياهنا م  خبلؿ عدد م  النقاط كالتايل:اظتيت: دفع دعول دي  رابعاًَّ

ػ" :: تعريف دفع الد عولاألولى
ي
دعػول  [(6)]تػرد عى عليػو تػدفعد  الد فع ىو اإلتياف بدعول م  قبل اظت

 
ي
 .عيد  اظت

ػػ عػػى أحػػده مػػثبلن إذا اد  
ي
ت ذلػػك، أك إن ػػك عى عليػػو أنػػا كنػػت أديٍػػد  مػػ  جهػػة القػػرض كػػذا قرمػػان، كقػػاؿ اظت

أبػػرأتين مػػ  ذلػػك، أك كن ػػا تصػػاضتنا، أك لػػيس ىػػذا اظتبلػػغ قرضػػان بػػل ىػػو ذتػػ  اظتػػاؿ الفػػبلٍل الػػذم كنػػت قػػد بعتػػو 

، يكػػوف قػػد دفػػع لػػك، أك أف  فبلنػػان قػػد حػػولين عليػػك مبطلػػويب منػػو كػػذا درقتػػان كأنػػت دفعػػت يل اظتبلػػغ اظتػػذكور

 .(7)،..."دعواه

ػػػد عى كتػػػ  أٍف : األصػػل ُب مىػػػ  يصػػدر منػػو الػػػد فع كاالسػػتثناء منػػو: الث انيػػة
ي
يصػػدر الػػد فع مػػػ  جهػػة اظت

ػد عي
ي
أم ػا االسػتثناء الػذم يػرد علػى ، كإٍف حصػل فػبل ييقبػل كال ييسػمع، عليو، كال يصء أٍف يصدر م  جهػة اظت

ػػػػػىػػػػػذا األصػػػػػل "
ي
و حسػػػػػ  اظتػػػػػادة عولإل ألن ػػػػػفللورثػػػػػة اآلخػػػػػري  دفػػػػػع الػػػػػد   ،و أحػػػػػد الورثػػػػػةعى عليػػػػػد  إذا كػػػػػاف اظت

                                                           

 (.204\4، )دررَّالحكاـ، علي حيدر (.34\8، )قرةَّعينَّاألخيار، اإلب  ب  عابدي ا. (202\7، )ائقالبحرَّالر َّاب  ؾتيم، ينظر:  (1)
 (.293\17، )الحاويَّالكبيراظتاكردم، ينظر:  (2)
 (.361ص: )، ن ري ةَّالد عوىياسني،  (.285\5) ،لنهىدقائقَّأوليَّا ،البهوٌبينظر:  (3)
 (.310\17، )الحاويَّالكبيراظتاكردم، ينظر:  (4)
 (.204\4، )دررَّالحكاـ، علي حيدر (5)
 (.212\4، )دررَّالحكاـ، علي حيدرينظر:  (6)
 (.324)ص:  (،1631اظتادة ) ،مجلةَّاألحكاـَّالعدلية، صتنة (7)
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ُب حضػػػور أحػػػد  عػػػى مػػػاالن الػػػ  قػػػد اد  يقػػػـو بعػػػا الورثػػػة عػػػ  رتيػػػع الورثػػػة فلػػػذلك إذا كػػػاف الط   (1)(1642)

  الورثة كجاء كارث آخر إىل غتلس القاضي كأقاـ البينة على أف  
ي
 ،...لقبػبطػل ُب دعػواه تي و مي عي قد أقػر بأن ػد  اظت

ػكػذلك لػو اد  
ي
مػ  تركػة اظتتػػوَب كأثبػت دعػػواه  دينػػان  لػو ستسػػني دينػاران  عي ُب مواجهػة زيػػد مػ  الورثػػة بػأف  د  عػػى اظت

ف،ػػاء بعػػد ذلػػك بكػػر مػػ  الورثػػة كدفػػع دعػػول  بإقامػػة البينػػة فتصػػا  زيػػد مػػع ىػػذا اظتػػدعي علػػى ثبلثػػني دينػػاران 

ػػ
ي
ا إذا دفػػع أم ػػ ،مػػاـ كعليػػو فػػدعواؾ باطلػػة كأثبػػت ذلػػك يقبػػلبالت  مػػورثي قػػد أكفػػاؾ ىػػذا اظتبلػػغ  : إف  عي قػػائبلن د  اظت

 .(2)"فع زيد الذم عقد الصلء فبل يقبلىذا الد  

بػأٍف أد ل  الػد فع بػاإلبراء، كالػد فع بالوفػاء، :اظتيػتالد فوع اليت نتك  أٍف ترد على دعول ديػ  م  : ثالثاًَّ

د عىالد ي  الذم ثبت ُب ذم تو قبل كفاتو، أك  اظتيت
ي
ائ  بإبرائو م  ىذا الد ي  اظت  (4).(3)قياـ الد 

                                                           

كلكػ  اطتصػم ُب دعػول عػني مػ  الدكػة ىػو  ،أك لػو ،عول الػيت تقػاـ علػى اظتيػتُب الػد   يكػوف أحػد الورثػة خصػمان  صػء أفٍ ي(: "1642نة اظتادة رقم ) (1)
كبعػد  ،يدعي مطلوب اظتيػت الػذم ىػو ُب ذمػة آخػر يصء ألحد الورثة أفٍ  الوارث الذم ُب يده تلك العني. كالوارث الذم  م يك  ذا اليد ليس خبصم: مثبلن 

  ،يع اظتطلوب صتميع الورثةالثبوت لتكم بم
ي
كذلك لو أراد أحد   ،كليس لو قبا حصة باقي الورثة ،يطل  سول حصتو م  ذلك عي أفٍ د  كليس للوارث اظت

عػى ىكػذا اد  كة أك  م يوجد فإذا ُب يد ذلك الوارث ماؿ م  الد   عي ُب حضور كاحد م  الورثة فقط سواء كاف موجودان يد   كة فلو أفٍ عي بدي  على الد  يد   أفٍ 
قػر كأثبػت كإذا  م يي  ،ي  كال يسػرم إقػراره علػى بػاقي الورثػةُب حضور كاحد م  الورثة كأقػر بػو ذلػك الػوارث يػؤمر بإعطػاء مػا أصػاب حصػتو مػ  ذلػك الػد   دينان 

كػة فلػيس لػى الوجػو اظتػذكور مػ  الد  اظتدعي دعواه ُب حضور ذلك الوارث فقط فيحكم على رتيع الورثة كإذا أراد اظتدعي أف يأخذ طلبو الػذم حكػم لػو بػو ع
ص:  (،1642اظتػادة ) ،مجلػةَّاألحكػاـَّالعدليػة، صتنػة ..."،عي أثبت ذلك ُب حضورنا مػرة ثانيػة كلكػ  عتػم دفػع دعػول اظتػدعيد  يقولوا للمي  لباقي الورثة أفٍ 

(328.) 
 (.212\4، )دررَّالحكاـ، علي حيدر (2)
 (.324)ص:  (،1631ادة )اظت ،مجلةَّاألحكاـَّالعدلية، صتنةينظر:  (3)
،  يػت كالػد فع فيهػػامػ  اصتيػد اإلمػارة هنايػػة ىػذا الفػرع إىل مػػا جػاء ُب احملػيط الربىػاٍل ُب بيػػاف مػا ييكتػ  ُب احملاضػػر كالس ػ،بلت ُب دعػول الػد ي  علػػى اظت (4)

 كاآلٌب:
ه معػو أن ػو كػاف عتػذا الػذم حضػر علػى فػبلف بػ  فػبلف بػ  ، يكت : حضر كأحضر معو، فػاد عى ىػذا الػذم أحضػر محضرَّفيَّإثباتَّالد ينَّعلىَّالميت"   

ىػذا الػذم أحضػره فبلف كالد ىذا الذم أحضره كذا كذا ديناران كيصفها، كيتابع ُب ذلك: دينان الزمان كحقان كاجبان بسب  صحيء، كىكذا كػاف أقػر فػبلف كالػد 
طائعان هبذه الدنانري اظتذكورة دينان على نفسو عتذا الذم حضر دينان الزمػان كحقػان كاجبػان معو ُب حاؿ حياتو كصحتو، كجواز إقراره كنفاذ تصرفاتو ُب الوجوه كلها 

وُب قبػل أداء بسب  صحيء. كإٍف كت  السب  كاف أحوط إقراران صحيحان صدقو الذم حضر فيو خطابان ُب تاريد كذا، ٍب إف  فبلنان كالد ىذا الذم أحضره تػ
الػذم حضػر، كصػار مثػػل ىػذه الػدنانري دينػان عتػػذا الػذم حضػر ُب تركتػو، كخلػػف ىػذا اظتتػوَب اظتػذكور فيػػو مػ  الورثػة ابنػان لػػو  ىػذه الػدنانري اظتػذكورة فيػو إىل ىػػذا

اظتػذكور فيػو لصلبو، كىو ىذا الذم أحضر معػو كخلػف مػ  الد كػة مػ  مالػو ُب يػد ىػذا الػذم أحضػره معػو مػ  جػنس ىػذا اظتػاؿ اظتػذكور مػا بػو كمػا هبػذا اظتػاؿ 
كىذا الذم أحضره معو ُب علم م  ذلك فواج  عليو ىذا الذم حضر كطالبو بذلك كسأؿ مسألتو ع  ذلك فسول كيتم احملضر مع لفظػة الشػهادة كزيادة، 

 على كفق الدعول.
الشػهود، كإن ػو قبػل يقوؿ القاضي: فبلف حضر كأحضر معو، كيعيد الد عول بعينها، كيذكر أسامي الشهود كلفظة الشػهادة، كعدالػة ، سجلَّىذهَّالد عوى   

علػى ىػذا مهادهتم بظاىر عدالة اإلسبلـ، أك لكوهنم عدكالن، أك لثبوت عدالتهم بتعديل اظتزكني إىل قولو: كحكمت، ٍب يكت : كحكمػت عتػذا الػذم حضػر 
دينان علػى نفسػو عتػذا الػذم حضػر، كتصػديق  الذم أحضره معو بثبوت إقرار ىذا اظتتوَب اظتذكور فيو حاؿ حياتو كصحتو، كنفاذ تصرفاتو عتذا اظتاؿ اظتذكور فيو
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 :اظتيتالقضاء على  مركط: خامساًَّ

مػػ  خػػبلؿ القضػػاء  اظتيػػت، كيػػتم القضػػاء علػػى (1)ليتعػػني القضػػاء عليػػو اظتيػػتإثبػػات الػػد ي  ُب ذم ػػة  .1

 .(2)اظتيتعلى الوارث أك الوصي، فالقضاء على الوارث أك الوصي قضاء على 

ػػد   .2
ي
فقػػد  (5)، كالش ػػافعي ة(4)، كاظتالكي ػػة(3)عنػػد اضتنفي ػػةالشػػرط عي نتػػني االسػػتظهار، كىػػذا اسػتحبلؼ اظت

د عي امداط استحبلؼ ذىبوا إىل
ي
ُب دعػول الػد ي  علػى  كاالسػترباء نتني االستظهار أك القضاء الطال  أك اظت

 اظتيػػتالػػن فس كىػػي ميتحققػػة ُب  قياسػػان علػػى الػػد عول علػػى الغائػػ ، كالعل ػػة ىػػي الع،ػػز عػػ  الػػد فع عػػ  اظتيػػت

مػأمور  قاضػيال ألف  ك  ،(7)لع،ػزه لػو فينظػر لػو القاضػي باالسػتحبلؼ إل(6)، فهو أع،ز م  الغائػ بشكل أكرب

 .(8)ىذه اليمني فقد كجبت باالحتياط

                                                           

ا اظتػاؿ اظتػذكور فيػو، كزيػادة ىذا الذم حضر إياه فيو خطابان بتاريد كذا اظتذكور فيو، كبوفاتو قبل أدائو ميوان م  اظتاؿ اظتذكور فيو، ُب يده ما فيػو كفػاء مبثػل ىػذ
لػػو عليػػو بشػػهادهتم، قضػػاءن نفذتػػو مسػػت،معان مػػرائط صػػحتو كنفػػاذه ُب غتلػػس  بشػػهادة ىػػؤالء الشػػهود اظتسػػمني فيػػو حكمػػان أبرمتػػو، كقضػػيت بثبػػوت ذلػػك كلػػو

ة أبيػو اظتتػػوَب قضػائي بػني النػاس ُب كػورة خبػارل، مبحضػر مػ  ىػذي  اظتتخاصػمني ُب كجههمػا، ككلفػت احملكػـو عليػو ىػذا أداء ىػذا الػد ي  اظتػذكور فيػو مػ  تركػ
 الذم ُب يده إىل ىذا الذم حضر كيتم الس،ل.

عى ىذا الذم أحضره معػو ُب دفػع دعػواه اظتوصػوفة فيػو قبػل ىػذا الػذم حضػر، كذلػك : حضر كأحضر معو، فاد  فيَّإثباتَّالد فعَّلهذهَّالد عوىمحضرَََََّّّّّ
 أحضػرهىػذا الػذم  بػل ىػذا الػذم حضػرإل ألف  عول قً و مبطل ُب ىذه الػد  ألف  ىذا الذم أحضره معو اد عى على ىذا الذم أحضره معو ُب دفع دعواه ىذه أن  

ره ُب حػاؿ صػحتو قبا م  أبيو اظتتوَب اظتذكور اشتو كنسبو ُب ىذا احملضر حاؿ حياتو ىذه الدنانري اظتذكورة فيو قبضان صحيحان، كىكػذا أقػر ىػذا الػذم أحضػ
جو م  الوجوه، كسػب  مػ  األسػباب إقػراران عول لو على ىذا اظتتوَب بو الد   توَب ىذا قبضان صحيحان، كأقر أف  كثبات عقلو بقبا ىذه الدنانري طائعان م  أبيو اظت
ىذا الذم أحضره معو ُب دعواه اظتوصوفو فيو قبل ىذا الذم حضر بعدما كاف األمر على ما كصف مبطل  صحيحان جائزان صدقو اظتتوَب ىذا فيو خطابان، كأف  

أسباب أخػر قػد مػر ذكرىػا قبػل ىػذا، فيكتػ  علػى ؿتػو مػا كتبنػا قبػل غري ػتق، كيتم احملضر، كقد يكوف دفع ىذا بدعول أبرأتو اظتتوَب ع  رتيع الدعاكل، كب
 ىذا. 
فع سػػمية علػػى الرسػػم اظتػػذكور قبػػل ىػػذا إىل قولػػو: كحكمػػت، ٍب يكتػػ  بعػػد االسػػتخارة: كحكمػػت بثبػػوت ىػػذا الػػد  : يكتػػ  بعػػد الت  فعسػػجلَّىػػذاَّالػػد ََََّّّّ

ػاظتوصوؼ فيو عتػذا الػذم حضػر علػى ىػذا الػذم أحضػره معػو بشػهادة ىػؤالء ا ،ل لشػهود اظتسػمني فيػو مبحضػر مػ  ىػذي  اظتتخاصػمني ُب كجههمػا كيػتم الس 
 (.419-418\9) ،المحياَّالبرىاني ،ب  مىازىةى ا ."على ؿتو ما بينا

 (.180\9) ،المحياَّالبرىاني ،ب  مىازىةى اينظر:  (1)
 (.229ص: ) ،لسافَّالحكاـاب  الش ٍحنىة، ينظر:  (2)
 (.141\8) ،لبرىانيالمحياَّا ،ب  مىازىةى اينظر:  (3)
  (.145\1) ،توضيحَّاألحكاـ ،رمزى وٍ عثماف التػ   (.215\6) ،مواىبَّالجليل، اباضتط  ينظر:  (4)
 .(310\6، )مغنيَّالمحتاجالشربيين،  (.317\4، )أسنىَّالمطالب، ينظر: زكريا األنصارم (5)
يػٍرىًمٌي،  (6) َرِميَّينظر: البه،ى  (.360\4، )حاشيةَّالُبَجيػْ
 (.141\8) ،المحياَّالبرىاني ،  مىازىةى باينظر:  (7)
يطلىقيقحت ،الِمَنحَّالش افياتَّبشرحَّمفرداتَّاإلماـَّأحمد ،منصور ب  يونس ب  صبلح الدي  ،هوٌبالبي ينظر:  (8)

دار كنوز  ،ق: عبد ات ب  ػتمد اظت
 (.774\2، )ىػ1427، 1: ط ،إمبيليا للنشر كالتوزيع، اظتملكة العربية السعودية
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، كتتوجو ىذه اليمػني كجوبػان لػو ح  لو أثبتو اظتيتىي نتني تلـز كل م  اد عى دي  على ىذه اليمني ك 

ػػػد عى عليػػػودكف 
ي
لتلػػػف علػػػى عػػػدـ اإلبػػػراء، كاإلسػػػتيفاء، ، فػػػورد أن ػػػو: "كىػػػي معتػػػربة لصػػػحة اضتكػػػم طلػػػ  اظت

 .(1)"كاالعتياض، كاالحتياؿ كالتوكيل على االقتضاء فيو كُب بعضو

 ال لتلػػف اليمػػني إال   ( فقػػد جػػاء أن ػػو:"1746كىػػذا مػػا جػػاء ُب غتلػػة األحكػػاـ العدلي ػػة ُب اظتػػادة رقػػم )

عػى أحػد مػ  األكؿ: إذا اد   ،كلك  لتلف اليمني م  قبل القاضي ُب أربعػة مواضػع بػبل طلػ  ،بطل  اطتصم

 ،كال بغػريه مػ  اظتيػت بوجػو كال أبػرأه ،ستوؼ ىػذا اضتػق بنفسػوو  م يى فو القاضي على أن  حل  كأثبتو فيي  كة حقان الد  

قػػػاؿ عتػػػذا نتػػػني كيي  ،ضتػػػق رىػػػ كال أحالػػػو علػػػى غػػػريه كال أكَب مػػػ  طػػػرؼ أحػػػد كلػػػيس للميػػػت ُب مقابلػػػة ىػػػذا ا

 .(2)"االستظهار

عػػػى علػػػى غائػػػ  مسػػػافة قصػػػر أك علػػػى د  اإذا "، فقػػػالوا: (3)خبلفػػان للحنابلػػػة ُب الصػػػحيء مػػػ  اظتػػػذى 

حيء تػػو  نتػػني االسػػتظهار علػػى الص ػػنى لػػف مػػع بيػ  ك م لتى  ،عطػػي حقػػوة أي كأقػػاـ بينػػة تام ػػ ،طفػػل أك غتنػػوف أك ميػػت

ػكلنػا: قػوؿ النػػل...، مػ  اظتػذى 
ي
ػد   صػلى ات عليػو كسػلم: "البينػة علػػى اظت

ي
، (4)عى عليػػو"د  عي كاليمػني علػى اظت

 .(5)"ا بينة عادلة فلم كت  اليمني معها كما لو كانت على حاضر مكلفكألهن  

ٍي  بالكتابة. إثبات: ث انيالمطلبَّال  الد 

                                                           

ق: أزتد ب  عبد الكرَل يقحترح الوسط على ؼتتصر خليل ُب الفقو اظتالكي كىو الش   تحبيرَّالمختصر ،هبراـ ب  عبد ات ب  عبد العزيزَّ،ريممً الد  هبراـ  (1)
 (.105\5، )ق1434، 1: ط ،مركز ؾتيبويو للمخطوطات كخدمة الداث ،حاف  ب  عبد الرزت  خريك  ،ؾتي 

 (.354)ص:  (،1746اظتادة ) ،مجلةَّاألحكاـَّالعدلية، صتنة (2)
 (.774\2، )الِمَنحَّالش افيات، هوٌبالبي  (3)
ىذا حديث ُب إسناده مقاؿ كػتمد ب  عبيد ات العرزمي يضعف ُب اضتديث م  قبل حفظو، ضعفو اب  قاؿ الدمذم: ، رمذيسننَّالت َّ مذم،الد   (4)

كىذا ىو األصل الذم يقضي بعدـ اجتماع البينة كاليمني ُب  (.357\6، )الغليلإرواءَّاأللباٍل،  ،صحيءقاؿ األلباٍل:  .(618\3) ، اظتبارؾ، كغريه
فراج  جان  كاحد، كالذم دتسك بو اضتنابلة على الصحيء م  مذىبهم، أم ا اصتمهور امدطوا تلك اليمني ضتضور الشك كالريبة، ينظر: حسني، أزتد

 (.398-393ة اصتديدة، االسكندرية، ص: )، دار اصتامعأدلةَّاإلثباتَّفيَّالفقوَّاإلسوميحسني، 
 (.774\2، )الِمَنحَّالش افيات، هوٌبالبي  (5)
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اصتزئيػة، كىػي اإلثبػات بالكتابػة  األكىل اظتزمػع  ثهػا ُب ىػذه (1)ىذا اظتطل  عبارة عػ  الوسػيلة اإلثباتيػة

ا م  الطرؽ التوثيقي ة  باإلضػافةعلػى تعريػف الكتابػة كح،يتهػا،  ىذا اظتطلػ  سيحتومك أيضان،  (2)كال متفى أهن 

 ، كصوالن إىل بياف دكر الكتابة ُب إثبات الد يوف.األدلة الكتابية اليت يتم اإلثبات هباإىل 

 يتها.: تعريف الكتابة، كحي،  الفرعَّاألوؿ

ٍتػػ  بػػالقلاطتػػط  ك  ،(3)ىػػي اطتػػط :: تعريػػف الكتابػػة لغػػةأولًَّ :  ان طٌػػخػػط  الش ػػيء متط ػػو خفيقػػاؿ: ، م: الكى

صػور ل ان رتعػ افيهػ ألف   إلف   ركؼ ى،ائيػةتصوير الل  ، كالكتابة: ىي (5)ت  فيوكالكتاب: ما كي  ،(4)كتبو بقلم

 .(6)كأمكاعتا ،اضتركؼ

ىػػػي اطتػػػط الػػػذم ييعتمػػػد عليػػػو ُب توثيػػػق اضتقػػػوؽ كمػػػا يتعل ػػػق هبػػػا،  :: تعريػػػف الكتابػػػة اصػػػطبلحان ثانيػػػاًَّ

، أك ىي اطتط الذم ييوث ق اضتقوؽ بالطريقة اظتعتادة لرييجع إليها عند اضتاجةللرجوع إليو عند اإلثبات
(1). 

                                                           

موسػوعةَّالفقػوَّاإلسػوميََّّ،صتنػة ريعة على حق أك على كاقعػة معينػة تدتػ  عليهػا آثػار.رؽ ال  حددهتا الش  ليل أماـ القضاء بالط  إقامة الد  اإلثبات: ىو  (1)
 (.48\1، اظتكتبة الش املة، )كزارة األكقاؼ اظتصرية، المصرية

إذ إف  كػل اد عػاء لتتػاج إىل أقتي ة اإلثبات: تكم  أقتي ة اإلثبات ُب عدـ إضاعة اضتقوؽ  يث إذا تعذ ر اإلثبات فإن و يتعذ ر االعػداؼ بػاضتق أمػاـ القضػاء،    
يبقى ضعيفان مهددان بالضياع، غتردان ع  كل قيمة إذا  م ييدعم باإلثبات، كيصػبء دليل، فكل قوؿ يفتقر إىل اضت،ة كالربىاف ليتم قبولو أماـ القضاء، ككل حق 

 (.34\1، )توسائلَّاإلثبا، حيليالز  اضتق عند اظتنازعة فيو ىو كالعدـ سواء. ينظر: 
ل ث ػػأف  توثيػػق الػػد ي  بطرقػػو الػػيت حتيًٍكمػػو نتي كجػػوده، ك  دتبػػان علػػىمي  يػػث يكػػوف اإلثبػػات الحقػػان بػػو، ك  قدمػػة لئلثبػػات،وثيػػق مي وثيػػق باإلثبػػات: يعتػػرب الت  عبلقػػة الت     

كىػ ، أصػوؿَّالمػدايناتزتٌػاد، د لئلثبػات. ينظػر: ول ػعتػرب توثيػق الػد ي  سػب  مي وجبهػا ُب القضػاء، لػذلك يي م مبً بعا كسػائل اإلثبػات، فلئلثبػات طػرؽ أخػرل لتي
 (.77-76ص: )

كسائل إثبػات ديػوف  أم ا ىذا اصتزء ىويوف م  اإلعداـ، ىو صيانة الد   الفصل الث الث كحتديدان اظتبحث األكؿ أف  يرل  الفصوؿتنبيو: إف  الن اظر ُب تقسيم  (2)
مػػا حتػت عنػواف كاحػد حيػػث إف  اضت،ػود أحػد األسػػباب اظتنت،ػة للػد يوف اظتعدكمػة فيتوجػػ  دمػج رتيػع الطػػرؽ  توصػيانالد كػة ك  مػ  اصتحػػود، فيقػوؿ اظتفػركض أهن 

 ة ظتشكلة تعثر الد يوفإل كذلك ألف  الكتابػة، ك اإلعداـ الذم ىو أعم، لكي يشمل رتيع طرؽ العبلجي  حتت عنواف 
ي
ًبتػة للحػق اظتعينػة ثاإلمػهاد قتػا مػ  الطػرؽ اظت

حتماليػة األكػرب ُب دامها ذات االقسيم ىو بياف الطرؽ االستيفائية اليت تصوف تلك الد يوف م  إعلك  أقوؿ إف  الغاية اليت ارتأيتها م  ىذا الت  على حتصيلو، ك 
ائ ، أم ًب الت  حتصيل اضتق، ك  ثيػق، قسػيم بنػاءن علػى االحتماليػة األعلػى ُب حتصػيل اضتػق، فػالر ى  مػثبلن: ىػو كسػيلة تو األداة األقول اظتسػاقتة ُب حفػ  حػق الػد 

حتفظو م  جحود الورثة، أك إنكػارىم لػو، أك اد عػائهم أقػل، أك اد عػاء توثقو ك اليت تيثبت الد ي  ك  وسائلال ىي الطرؽ اليت ُب اصتزءحتصيل للحق، أم ا كإثبات، ك 
ائ  أكثر، أك اد عاء أحدىم حلوؿ األجل أك انقضاؤه، أم ا احتمالية الت   ر حتصػيل الػد ي  أعلػى حصيل فهػي أقػل الحتمػاؿ مػوت اظتػدي  مفلسػان، فنسػبة تعػذ  الد 

ا طرؽ للتوثيق، ك ر فهي ليست م  التصوف الد ي  م  التعث   فبذلك  م تك  ىذه الطرؽ م  الطرؽ اليت  اإلثبات.طرؽ اظتعد ة لبلستيفاء أصالة، كإفت 
 (.175\17، )تاجَّالعروس بيدم،مرتضى الز   (.776\6، )المحكمَّوالمحياَّاألع م، ينظر: اب  سيده (3)
 (.248\19، )تاجَّالعروس بيدم،مرتضى الز   (4)
 (.776\6، )والمحياَّاألع مالمحكمَّ، اب  سيده (5)
 (.768، ص: )الكلياتأبو البقاء الكفوم،  (6)
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: تعريػف كتابػة الػد ي : ىػي الت سػ،يل اضتػرُب لػو ُب كتػاب هبػدؼ اضتفػاظ عليػو مػ  الضػياع نتي،ػة ثالثاًَّ

كتابة الػد يوف حيػث إف  الػد يوف تيثبػت كتيوثػق بكتابػة   ، كىذا تعريف نتث ل صورة م  صورً (2)صتحود أك النسيافا

 .للد ي  نفسو ان حرفي اظتعاملة األصلية أيضان، كغريىا م  الصور اليت ال تعد تس،يبلن 

الكتابػػة كسػػيلة مػػ  كسػػائل  لقػػد اختلػػف الفقهػػاء ُب اعتبػػار اطتػػط، أك :الكتابػػةثبػات باإل: حي،ي ػػة اًَّرابعػػ

ٍي و الػػيت جػػاءت ُب قولػػو تعػػاىل: اإلثبػػات، مػػع اتفػػاقهم علػػى مشػػركعيتها،  ايىنتيم بًػػدى ػػا ال ػػًذي ى آمىنيػػوا ًإذىا تىػػدى يىػػا أىيػ هى

نىكيٍم   ۙ  ًإىلىر أىجىلو م سىموى فىاٍكتيبيوهي  ػوي الل ػوي كىالى يىػٍأبى كىاتًػ ه أىف يىكٍ  ۙ  كىاتًػ ه بًاٍلعىػٍدًؿ كىٍليىٍكتي  بػ يػٍ ػا عىل مى  ۙ  تيػ ى كىمى

ػػٍيونا ات جػػل جبللػػو أمػػر ، فقػػد  (3)...فػىٍليىٍكتيػػٍ  كىٍلييٍملًػػًل ال ػػًذم عىلىٍيػػًو اضتٍىػػق  كىٍليىت ػػًق الل ػػوى رىب ػػوي كىالى يػىػػٍبخىٍس ًمٍنػػوي مى

ىػذه  كػوففت، (4)دبكآم  م  النسياف كأبعػد مػ  اصتحػود، كاألمػر للن ػ ،ذلك أكثق ألف   كمرعوإل ي بة الد  ابكت

ع م  الغفلة ُب اظتدة اليت بني اظتعاملػة كبػني حلػوؿ األجػل، توق  عند أجلوإل ظتا يي اإلنساف  هر ستذكً يى  صكان  الكتابة

 .(5)ةالكتاب تفشرع، على اإلنكار ويطاف رمبا زتلل باإلنساف، كالش  وك  كالنسياف مي 

أك  ، كاعتبارىػػػا كسػػػيلة مػػػ  كسػػػائل اإلثبػػػاتداجملػػػر  أم ػػػا اخػػػتبلؼ الفقهػػػاء ُب ح،ي ػػػة الكتابػػػة أك اطتػػػط

 ، كاف كاآلٌب:عدمو

أم الكتابػػػة كحػػػدىا -ىػػػو عػػػدـ ح،ي ػػػة اطتػػػط اجملػػػرد  الفقهػػػاءرتهػػػور  ذىػػػ  إليػػػو: األصػػػل الػػػذم أولًَّ

، (7)كاظتالكي ػػػػة ،(6)اضتنفي ػػػػة إىل ذلػػػػك ، فػػػػذى بسػػػػب  جريػػػػاف االحتيػػػػاؿ كالت زكيػػػػر فيػػػػو -اطتاليػػػػة مػػػػ  اإلمػػػػهاد

                                                           

 (.417\2، )توسائلَّاإلثبا، حيليالز   (1)
 (.297ص: )،َّتوثيقَّالدُّيوفاعتليل،  (2)
 (.282)اآلية: ( سورة البقرة، 3)
 (.324\1، )ق1407 ،2: ،طبريكت ،تاب العريبدار الك ،الكشاؼَّعنَّحقائقَّغوام َّالتنزيلػتمود ب  عمرك ب  أزتد،  ،الزؼتشرم ينظر: (4)
 (.328\1، )أحكاـَّالقرآفاب  العريب،  (5)
 (.435\5، )ردَّالمحتارَّاب  عابدي ،(. 273\6، )بدائعَّالصنائعينظر: الكاساٍل،  (6)
، ىػػ1406، 1ط:  ،يػات األزىريػةمكتبػة الكل ،تبصػرةَّالحكػاـَّفػيَّأصػوؿَّاألقضػيةَّومنػاىجَّاألحكػاـَّ،إبراىيم ب  علي ب  ػتمػد ،اب  فرحوفينظر:  (7)
(1\447.) 
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ػػػػافعي ة اظتػػػػراد مػػػػ  قولػػػػو ال يعتمػػػػد: أم ال ...]ك[عتمػػػػد علػػػػى اطتػػػػط، ال يي فػػػػورد أن ػػػػو: "... ،(2)ة، كاضتنابلػػػػ(1)كالش 

   .(3)"يقضي القاضي بذلك عند اظتنازعة

 :أدلتهم

ٍي و ًإىلىر أىجىػلو م سىػموى فىػاٍكتيبيوهي : قاؿ ات تعاىل .1 ايىنتيم بًػدى ًلكيػ... يىا أىيػ هىا ال ًذي ى آمىنيوا ًإذىا تىػدى ٍم أىٍقسىػطي ذىر

ػػػهىادىًة كىأىٍدٌلىر أىال  تػىٍرتىػػػابيوا ـي لًلش  ػػػكقػػػد كرد ُب تفسػػػري ،  (4)ًعنػػػدى الل ػػػًو كىأىقٍػػػػوى ػػػا: هادةكأقػػػـو للش   دليػػػل علػػػى أف  " أهن 

مػا يعلػم، إال   مؤدهادة ال يؤديهػا ظتػا دخػل عليػو مػ  الريبػة فيهػا، كال ييػاىد إذا رأل الكتاب ك م يػذكر الش ػالش  

قػػاؿ ابػػ  اظتنػػذر: أكثػػر مػػ  لتفػػ  عنػػو مػػ  أىػػل العلػػم  ،يقػػوؿ: ىػػذا خطػػي كال أذكػػر اآلف مػػا كتبػػت فيػػو ولكن ػػ

ػػػ نتنػػػع أفٍ  ػػػيشػػػهد الش  ػػػهادة علػػػى اطتػػػط ىػػػي اظتعتػػػربة لػػػيس ، إذف فال(5)"هادةاىد علػػػى خطػػػو إذا  م يػػػذكر الش  ش 

 .اطتط كحده ظتا فيها م  الريبة، فبل يشهد الش اىد إال  مبا يعلم

كمػا  م يكػ   (7)فبل يقضي القاضي إال  مبا كػاف ح،ػة مػرعي ة، (6)ػتصورة الش رعية اإلثباتكسائل  .2

ػا كسػيلة مػ  كسػائل اإلثبػات ك  فبل،  مػ  ضػربأم ا الكتابة أك اطتط اجملرد ليس مػ  ىػذه الوسػائل، فػالقوؿ بأهن 

وؿ ات صػلى ات عليػو كسػلم: عػ  عائشػة رضػي ات عنهػا، قالػت: قػاؿ رسػف، كىػو مػردكد ال ييعتػد  بػو االبتداع

 .(8)"منَّأحدثَّفيَّأمرناَّىذاَّماَّليسَّفيو،َّفهوَّرد"

                                                           

 (.164\20، )المجموعالنوكم،  (.401\3، )المهذ بالشريازم، ينظر:  (1)
 (.242\4، )فقوَّاإلماـَّأحمدَّفيَّالكافياب  قدامة، ينظر:  (2)
 (.435\5، )ردَّالمحتارَّاب  عابدي ، (3)
ػػػريعةَّوالقػػػانوفت(. السػػػبلنتة، إسػػػراء ػتمػػػد عػػػزاـ، 282سػػػورة البقػػػرة، اآليػػػة: ) (4) ، رسػػػالة ماجسػػػتري، جامعػػػة اطتليػػػل، فلسػػػطني، وثيػػػقَّالصػػػكوؾَّفػػػيَّالش 

 (.130ـ، ص: )2015
 (.401\3، )الجامعَّألحكاـَّالقرآفالقرطل،  (5)
بػو القاضػي كيبػين يقضػي  إف كل ما يبني اضتق كيظهره يكوف دلػيبلن  تنبيو: كسائل اإلثبات ػتصورة عند رتهور الفقهاء، كخالف ُب ذلك اب  القيم فقاؿ: (6)

 (.234\1، )ةالموسوعةَّالفقهي َّصتنة، ، ينظر: عليو حكمو
 (.183ص: )،َّاألشباهَّوالن ائر، اب  ؾتيمينظر:  (7)
نقػا األحكػاـ  ، بػابصػحيحَّمسػلممسػلم، . (184\3، )إذا أصػلحوا علػى صػلء جػور فهػو مػردكد، بػاب صحيحَّالبخػاريمتفق عليو، البخارم،  (8)

 (.425\2، )توسائلَّاإلثبا، حيليالز  . ينظر: (1343\3، )مورالباطلة كرد ػتدثات األ
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-االحتمػاؿ األكؿ: قصػد الكاتػ : الحتمػاالتاعػدد مػ  اطتطوط اليت تػتم هبػا الكتابػة، يعديهػا  .3

فييحتمػػػل أٍف يكػػػوف  -إذا  م ييشػػػهد عليهػػػا-، فػػػبل نتكػػػ  حتديػػػد قصػػػد الكاتػػػ  مػػػ  الكتابػػػة -صػػػاح  اطتػػػط

ا قصده الت ،ربػة، أك الت ػدر  قصده ليس كتا  ،اللهػو غتػردفقػط ب لتحسػني اطتػط، أك بة كثيقة معد ة لئلثبات كإفت 

ا د علػػػى ىػػػذرً فقػػػد يىػػػ ،كػػػاف ىػػػذا  أم ػػػا االحتمػػػاؿ الث ػػػاٍل: أٍف يكػػػوف قصػػػد الكاتػػػ  إعػػػداد كثيقػػػة لئلثبػػػات، فػػػإفٍ 

حتمػػػاؿ الث ػػػاٍل: االمػػػتباه، فػػػاطتط يشػػػبو االحتمػػػاؿ األكؿ: افتعػػػاؿ الت زكيػػػر باحملاكػػػاة، كاال ف:الكتػػػاب احتمػػػاال

شتبو ال يفيد العلػم،
ي
بل فػ ،االسػتدالؿؽ إليػو االحتمػاؿ بطػل بػو طػر  كػل دليػل تى كأم ػا النتي،ػة ىػي أف    اطتط، كاظت

ـي   .(1)مع االمتباه كاالحتماؿ ،حكمو  كإمضاءي  ،حقو  كتوز للقاضي إلزا

 ،(4)اإلمػػاـ أزتػػد كركايػػة عػػ  ،(3)أبػػو ثػػورك ، (2)نفيػػةاضت كمتػػأخر  وا إليػػوذىبػػ مػػا : خػػالف اصتمهػػور ُبثانيػػاًَّ

تج هبا أماـ القضاء(5)كاب  قي م اصتوزية  .، فقالوا إف  اطتط اجملرد ىو كسيلة م  كسائل اإلثبات لتي

 :أدلتهم

ػػموى فىػػاكٍ : قػػاؿ ات تعػػاىل .1 ػػلو م سى ٍي و ًإىلىر أىجى ايىنتيم بًػػدى ػػا ال ػػًذي ى آمىنيػػوا ًإذىا تىػػدى ، كقػػد  (6)...تيبيوهي يىػػا أىيػ هى

 .ذكرت ُب مطلع ىذه اصتزئية كجو الد اللة م  ىذه اآلية

                                                           

تبصرةَّ ،اب  فرحوف .(479\4، )دررَّالحكاـ، علي حيدر. (435\5، )ردَّالمحتارَّاب  عابدي ،(. 273\6، )بدائعَّالصنائعينظر: الكاساٍل،  (1)
 (.242\4، )فقػوَّاإلمػاـَّأحمػدَّفػيَّالكػافي  قدامػة، ابػ (.164\20، )المجمػوعالنػوكم،  (.401\3، )المهػذ بالشريازم،  (.447\1)، الحكاـ
 (. 154-153، ص: )وثيقَّبالكتابةَّوالعقودالت َّالدتورم،  (.424-423\2، )توسائلَّاإلثبا، حيليالز  ينظر: 

 (.479\4، )دررَّالحكاـ، علي حيدر ينظر:كلك  بشرط انتفاء هتمة الت زكير،  (2)
، كىػو بػ  خالػد بػ  أيب اليمػاف الكلػل كأبو ثور ىو: أبو عبد ات إبراىيم (.164\20، )المجموعالنوكم،  (.401\3، )المهذ بالشريازم، ينظر:  (3)

. ينظػر: ابػ  خلكػاف، كذكػر مذىبػو ُب ذلػك اب ذكػر فيػو اخػتبلؼ مالػك كالشػافعيلػو مصػنفات كثػرية منهػا كتػق، 240ق، تػوُب عػاـ 170فقيو، كلد عػاـ 
 (.37\1، )األعوـ(. الزركلي، 72\12، )رَّأعوـَّالنبوءسي، ىلالذ   (.26\1، )وفياتَّاألعياف

ح،تػو ُب ديػواف اضتكػم، فأخرجهػا اضتػاكم مػ  ديوانػو،  إذا ارتفػع إليػو خصػماف، فػذكر أحػدقتا أف  (، فػورد أن ػو: "67\10، )المغنػيينظر: اب  قدامػة،  (4)
هادة، قالو بعػا أصػحابنا، نة عليو أزتد، ُب الش  ، م بوكي كره،  م لتىٍ ذٍ  م يى  ، كإفٍ م بوكى ر ذلك، حى كى ذى  مو، فإفٍ كٍ فوجدىا مكتوبة خبطو حتت ختمو، كفيها حي 

 اظتصدر نفسو. ."م بوكي و لتى افعي، كػتمد ب  اضتس  كع  أزتد أن  كىو قوؿ أيب حنيفة، كالش  
 (.547\2، )الطرؽَّالحكميةاصتوزية،  ماب  قيٌ  (5)
 (.426\2، )توسائلَّاإلثبا، ليحيلز  (. ينظر: ا282سورة البقرة، اآلية: ) (6)
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ػرَله : قػاؿ ات تعػاىل .2 ي ًإٍل  أيٍلًقػيى ًإيلى  ًكتىػابه كى ػا اٍلمىػؤلى ًإن ػوي ًمػ  سيػلىٍيمىافى كىًإن ػوي ًبٍسػػًم  (29)قىالىػٍت يىػا أىيػ هى

ككجػػو الد اللػػة مػػ  ىػػذه اآليػػة يظهػػر ُب قبػػوؿ  ، (1)ليػػوا عىلىػػي  كىأٍتيػػوٍل ميٍسػػًلًمنيى أىال  تػىعٍ  (30)الل ػػًو الػػر زٍتىرً  الػػر ًحيًم 

الكتاب كالت سليم مبا ُب ػتتواه، فهذا دليػل علػى قبػوؿ الكتابػة كوسػيلة كاالحت،ػاج هبػا، كمػرع مػ  قبلنػا مػرع 

 .(2)لنا إذا  م متالف مرعنا

، (4)، ككتابػػػة األحكػػػاـ(3)كثػػػرية  ُب غتػػػاالت عمػػػل هبػػػاالػػػيت صػػػلى ات عليػػػو كسػػػلم تصػػػرفات الن ػػػل  .3

النل صػػػػلى ات عليػػػو كسػػػػلم كػػػاف يكتػػػػ  كيعمػػػػل بكتبػػػو مػػػػ  غػػػػري فػػػػ ،(5)كاظتعاىػػػدات، كاإلقطاعػػػػات، كغريىػػػا

 .(6)مهادة

ػػاؿ، فلقػػد اعتي  .4 إل ًمػػد علػػى نسػػد كتػػ  اضتػػديث كالفقػػوتصػػرفات اطتيلفػػاء، كالقيضػػاة، كاأليمػػراء، كالعيم 

 .(8)مستفيا كاإلنكار فيو مرتفع اطتط،العمل ب، ف(7) لضاع اإلسبلـ اليـو تابةالكعتمد على  م يي  ألن و لو

اطتػػػط  داؿ  علػػػى ال لفػػػ ، كال لفػػػ  داؿ  علػػػى قيػػاس الكتابػػػة علػػػى اللفػػػ  بػػػامع اإلرادة، فػػورد أف : " .5

 .(9)"القصد كاإلرادة

                                                           

 (.31-29سورة النمل، اآلية: ) (1)
 (.333ص: )،َّتوثيقَّالدُّيوفاعتليل، ينظر:  (2)
 (.334-333ص: )،َّتوثيقَّالدُّيوفاعتليل،  (.430-426\2، )توسائلَّاإلثبا، حيليالز  (. 547\2، )الطرؽَّالحكميةاصتوزية،  ماب  قيٌ ينظر:  (3)
اهللَّحػبسََّّإف َّم  بين ليث، بقتيل عتم ُب اصتاىلية، فقػاـ رسػوؿ ات صػلى ات عليػو كسػلم فقػاؿ: " تلت خزاعة رجبلن عاـ فتء مكة، قى  وىريرة: أن   أيبع   (4)

هػاَّحلتَّليَّساعةَّمنَّنهػار،َّألَّوإن َّهاَّلمَّتحلَّألحدَّقبلي،َّولَّتحلَّألحدَّبعدي،َّألَّوإنماَّأَُّاَّعليهمَّرسولوَّوالمدمنين،َّألَّوإن َّل َّعنَّمكةَّالفيل،َّوسَّ
]أم بفتػدل ودىَّمنشد،َّومنَّقتلَّلوَّقتيلَّفهػوَّبخيػرَّالن ػرين:َّإمػاَّيُػتلىَّشوكها،َّولَّيعضدَّشجرىا،َّولَّيلتقاَّساقطتهاَّإل َّساعتيَّىذهَّحراـ،َّلَّيخَّ

ٍب  "اكتبواَّألبػيَّشػاه": كسلم" فقاـ رجل م  أىل اليم ، يقاؿ لو أبو ماه، فقاؿ: اكت  يل يا رسوؿ ات. فقاؿ رسوؿ ات صلى ات عليو قادوإماَّيَُّ بالد ية[
ػػقػػاـ رجػػل مػػ  قػػريش، فقػػاؿ: يػػا رسػػوؿ ات، إال   متفػػق عليػػو، ". َّاإلذخػػرإل َّ"ا ؾتعلػػو ُب بيوتنػػا كقبورنػػا. فقػػاؿ رسػػوؿ ات صػػلى ات عليػػو كسػػلم:  اإلذخػػر، فإفت 

حتػػرَل مكػػة كصػػيدىا كخبلىػػا  ، بػػابصػػحيحَّمسػػلم مسػػلم،اللفػػ  لػػو.  (5\9، )مػػ  قتػػل لػػو قتيػػل فهػػو خبػػري الن ظػػري ، بػػاب صػػحيحَّالبخػػاريالبخػػارم، 
 (.425\2، )توسائلَّاإلثبا، حيليالز  . ينظر: (988\2، )كم،رىا

 (.430-426\2، )توسائلَّاإلثبا، حيليالز  ينظر لبلستزادة:  (5)
 (.548\2)، الطرؽَّالحكميةاصتوزية،  ماب  قيٌ  (.164\20، )المجموعالنوكم،  (.401\3، )المهذ بالشريازم، ينظر:  (6)
 (.551، 548\2، )الطرؽَّالحكميةاصتوزية،  ماب  قيٌ ينظر:  (7)
 (.551، 548\2، )الطرؽَّالحكميةاصتوزية،  ماب  قيٌ  (.206\16، )الحاويَّالكبيراظتاكردم، ينظر:  (8)
 (.550\2، )الطرؽَّالحكميةاصتوزية،  ماب  قيٌ  (9)
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فػإف  القػانوف  (1)دليػل لكػل كبعد االنتهاء م  سرد األدلة، كبغا الن ظػر عػ  االعداضػات الػيت كيج هػت

ػػػ ندات كالصػػػكوؾ الكتابيػػػة إذا كانػػػت آمنػػػة مػػػ  الػػػذم يسػػػرم ُب فلسػػػطني ىػػػو العمػػػل باألدلػػػة كالوثػػػائق كالس 

الت زكيػػر، كىػػذا مػػا قررتػػو غتلػػة األحكػػاـ العدلي ػػة، كىػػذا ىػػو مػػدار اضتكػػم كنقطػػة اخػػتبلؼ الفقهػػاء، فالعل ػػة ىػػي 

دان كعػػدمان فػػإذا انتفػػت العل ػػة انتفػػى العمػػل بػػاضتكم، فلػػو حػػدث ُب زمػػ  الت زكيػػر، كاضتكػػم يػػدكر مػػع عل تػػو كجػػو 

مػػ  ا عتػػا مػػا حػػدث ُب ىػػذا الػػز م  ظتػػا قػػالوا إال  بإثبػات الكتابػػة كوسػػيلة مػػ  كسػػائل اإلثبػػات ظتًػػ نياظتػػانع الفقهػاء

سػػػمني: قسػػػم قسػػػم إىل قتي  الػػػيت ييعمػػػل هبػػػا فظهػػػا، أم ػػػا ىػػػذه األدلػػػة الكتابيػػػةدكر كبػػػري ُب إثبػػػات اضتقػػػوؽ كح

 الس ندات الر شتية، كقسم الس ندات العرفي ة، كىي كالت ايل:

ػػػػندات الر شتيػػػػةأولًَّ الرباءات السػػػػلطاني ة، كالػػػػدفاتر اطتاقانيػػػػة )الطػػػػابو(، ككتػػػػاب بػػػػقػػػػدنتان: تعػػػػرؼ : : الس 

ػػػندات الصػػػادرة عػػػ  مػػػوظفنيب: فتيعػػػرؼ حػػػديثان أم ػػػا ، (2)لقاضػػػي إىل القاضػػػي، كديػػػواف القاضػػػيا  ؼتتصػػػني الس 

   بإصدارىا.

حػػديثان:  أم ػػا ، ت ،ػػارفػػاتر الات، كالرسػػائل، كد: الس ػػندات العرفي ػػة: قػػدنتان: كصػػكوؾ العقػػود كالت صػػرفثانيػػاًَّ

 .كالرسائل، كاألكراؽ الت ،ارية، كاألكراؽ اظتنزلية

                                                           

كمػػػا  214كمػػػا بعػػػدىا،  206\16، )الحػػػاويَّالكبيػػػراظتػػػاكردم، ، -ميفػػػردة اطتػػػط-فػػػريقني ينظػػػر لبلطػػػبلع علػػػى اظتناقشػػػات الػػػيت كردت علػػػى أدلػػػة ال (1)
 423\2، )توسػائلَّاإلثبػا، حيلػيالز   كما بعدىا(، كقد ريتًبت اظتناقشػات كاالعداضػات ُب كتػاب 548\2، )الطرؽَّالحكميةاصتوزية،  ماب  قيٌ ، ك (بعدىا

 (.كما بعدىا
األكامر اليت تصدر م  السلطاف، يقبلها حديثان القوانني كالقرارات الصادرة م  الس لطة التنفيذية سواء صدرت م  رئػيس  : ىيالرباءات السلطاني ةتنبيو:  (2)

ػػ،ل العقػػارم العػػاـفاتر اطتاقانيػػة )الطػػابو(الػػد  (. 156، ص: )وثيػػقَّبالكتابػػةَّوالعقػػودالت َّالدتػػورم،  الد كلػػة أك مػػ  الػػوزراء أك مػػ  ينػػوهبم. صػػدر اظت، : ىػػو الس 
، يتضم  ما شتعػو القاضػي الكاتػ  مػ  ككتاب القاضي إىل القاضي(. 157السابق، ص: ) : ىو كتاب قضائي يرسلو قاضو إىل قاضو آخر ُب موضوع معني 

ولإل الشهود مع تعديلهم أك م  دكف تعديلهم، أك يتضم  ما قضى بو على مخة موجود ضم  سػلطة القاضػي اظتكتػوب إليػوإل السػتكماؿ إجػراءات الػد ع
نحاضر كالس ،بلت، كاضت،ػج، كيضػم أيضػان اطتصػومات كالػد عاكل كديواف القاضي (.140ص: ) ،توثيقَّالصكوؾأك لتنفيذ اضتكم. السبلنتة، 

: ىو كيت  اظت
 (.433\2، )توسائلَّاإلثبا، حيليالز  ينظر:  كاحملاكمة كاألحكاـ.

(، فقػد 158-156، ص: )وثيػقَّبالكتابػةَّوالعقػودالت َّمعموؿ هبا قانونػان، ينظػر: الدتػورم، كرتيع ما سبق م  سندات رشتي ة، ىي ح، ة تصلء لئلثبات،    
 ذكر مواد غتلة األحكاـ العدلي ة اليت تيدلل على ذلك لكل نوع على حدة.
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 (1609ظتػادة )اكلقد امديًط العتماد ىذه األكراؽ ُب اإلثبات، ما جػاء ُب غتلػة األحكػاـ العدلي ػة ُب 

 فػإذا كػاف مرسػومان  بإمضػائو أك ؼتتومػان  قعػان وى أك اسػتكتبو مػ  كاتػ  كأعطػاه آلخػر مي  ،سػندان  إذا كت  أحده أن و: "

صػػوالت كتقريػػره الشػػفاىي كالوي   ان كمرعي ػػ كيكػػوف معتػػربان ، بالكتابػػة سػػم كالعػػادة فيكػػوف إقػػراران للر   ر موافقػػان رً أم حيػػ

 .(1)"بيلاظتعتادة كإعطاؤىا ىي م  ىذا الق

ال ييلغى العمل كاالحت،اج هبا مع عػدـ كجػود دالئػل علػى عػدـ كإذا حصل إنكار م  أم طرؼ فإن و 

علػى  مرسومان  أك استكت  سندان  ،إذا أنكر م  كت ورد ُب اظتادة اليت تليها: "ف (2)صحة ىذا اإلنكار كالطع 

 
ي
ند لػو ند مع اعدافو بكػوف الس ػم لتتويو ذلك الس  ي  الذالد   أك ؼتتومان  حرر أعبله كأعطاه آلخر ؽتضيان الوجو اظت

ند لو فبل يعترب إنكػاره إذا كػاف خطػو كختمػو ا إذا أنكر كوف الس  كأم   ،ي فبل يعترب إنكاره كيلزمو أداء ذلك الد  

سػتكت  كيعػرض تعػارؼ يي أك مي ، ا إذا كاف خطو كختمو غري مشػهورند. أم  عمل بذلك الس  كيي  كمتعارفان  مشهوران 

ي  اظتػػذكور. خة بإعطػػاء الػػد  ؤمر ذلػػك الش ػػمػػا كتابػػة مػػخة كاحػػد ييػػأخػػربكا بأهن   طػػو علػػى أىػػل اطتػػربة فػػإفٍ خ

ػػػكاضتاصػػػل يي  مػػػ   ند بريوػػػان ا إذا  م يكػػػ  الس ػػػصػػػنيع أم ػػػبهة الت  زكيػػػر كميػػػمػػػ  مػػػائبة الت   ند إذا كػػػاف بريوػػػان عمػػػل بالس 

ػ ي  أيضان كأنكر أصل الد   ،كأنكر اظتدي  كوف السند لو ،بهةالش  
ي
 دعي علػى كونػو لػيس مػدينان فيحلف بطل  اظت

 .(3)"ند ليس لوالس   كعلى أف   ،عيد  للمي 

  سند دي  حػاؿ كونػو مرسػومان  إذا أعطى أحده فقد كرد أن و: "( 1611اظتادة )ُب أم ا 
ي
 بػني  علػى الوجػو اظت

 نكػري  بػأفٍ كػانوا مي  ا إذاكأم ػ، تػوَبند للمي وف الس ػعدفني بككانوا مي   كة إفٍ ـ كرثتو بإيفائو م  الد  لزى أعبله ٍب توُب يي 

 .(4)"كمتعارفان  ند إذا كاف خط كختم اظتتوَب مشهوران عمل بذلك الس  توَب فيي ند للمي ذلك الس  

                                                           

 (.318)ص:  (،1609اظتادة ) ،مجلةَّاألحكاـَّالعدلية، صتنة (1)
 (.160) ، ص:وثيقَّبالكتابةَّوالعقودالت َّالدتورم،  ينظر: (2)
 (.318)ص:  (،1610اظتادة ) ،مجلةَّاألحكاـَّالعدلية، صتنة (3)
 (.319-318)ص:  (،1611اظتادة ) ،مجلةَّاألحكاـَّالعدلية، صتنة (4)
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عليػػو بطاقػػة  قه لصىػػمي  ،تػػوؼو قود ُب تركػػة مي إذا ظهػػر كػػيس ؽتلػػوء بػػالن  كقػػد جػػاء ُب اظتػػادة الػػيت تليهػػا أن ػػو: "

  فيها خبط   رره ػتي 
ي
كال لتتػاج  ،كػةجػل مػ  الد  كىو عندم أمانة يأخذه ذلػك الر  ، ىذا الكيس ماؿ فبلف توَب أف  اظت

 .(1)"إىل إثبات بوجو آخر

حي،ي ػة مسألة مهم ة م  صل  البحػث أال كىػي خر مادتني يقودٍل إىل اضتديث ع  كأم ا ما جاء ُب آ

، (2)فقػػد اتفػػق فقهػػاء اضتنفي ػػةت عويػػل عليهػػا ُب اإلثبػػات، ال يىصػػء  اعتبػػاره مػػ  األدلػػة الػػيت إمكانيػػة ك  اظتيػػتخػػط 

ػػػافعي ة(3)كاظتالكي ػػػة ػػػة ييسػػػتند إليهػػػا ُب إثبػػػات الػػػد يوف ُب (5)، كاضتنابلػػػة(4)، كالش  يػػػور ث ح، 
، علػػػى اعتبػػػار خػػػط اظت

ػػػػػافعي ة: " ذم تػػػػػو، كػػػػػذا، قػػػػػاؿ   ت إىل فػػػػػبلفيٍػػػػػيل علػػػػػى فػػػػػبلف كػػػػػذا، أك أد   إذا رأل خبػػػػػط أبيػػػػػو أف  فقػػػػػد قػػػػػاؿ الش 

لػم عي  بػأفٍ ] ق خبطػو كأمانتػوثًػأبيػو إذا كى  علػى خػط   كاألداء اعتمادان  ،االستحقاؽ على لتلف األصحاب: فلو أفٍ 

 [.(6)اسم  حقوؽ الن   يءو ال يتساىل ُب ممنو أن  

  ال كتػد ًمػ ،جد ُب تلك التذكرة: لفػبلف علػي كػذايكوف  يث لو كى  : كضابط كثوقو أفٍ (7)قاؿ القفاؿ

ػ كخػط  ...كػة، لتلف على نفي العلم بو، بل يؤديػو مػ  الد   أفٍ نفسو 
ي
 ع فيػو يقػني، ف،ػاز اعتمػادتوق ػث ال يي ور  اظت

 .(1)"  فيوالظ  

                                                           

 (.319)ص:  (،1612اظتادة ) ،مجلةَّاألحكاـَّالعدلية، صتنة (1)
 سابقة الذ كر. (. باإلضافة إىل مواد اجمللة236ص: ) ،لسافَّالحكاـاب  الش ٍحنىة، ينظر:  (2)
يػور ث كوسػيلة مػ  كسػائل اإلثبػات، كلكػ  447\1)، تبصرةَّالحكاـ ،اب  فرحوفينظر:  (3)

(. تنبيو: لقد اتفق اظتالكي ة مع باقي الفقهاء ُب إثبػات خػط اظت
 (.477\2، )توسائلَّاإلثبا، حيليالز  استثنوا الوصي ة اليت كتبها كامدطوا اإلمهاد عليها. ينظر: 

 (.159\11، )روضةَّالطالبينَّالنوكم،: ينظر (4)
 (.470\11، )الش رحَّالكبير(. أبو الفرج اب  قدامة، 67\10، )المغني( ينظر: اب  قدامة، 5)
 ،دار الفكر)ىو حامية على فتء اظتعني بشرح قرة العني مبهمات الدي ( إعانةَّالطالبينَّعلىَّحلَّألفاظَّفتحَّالمعينَّ، عثماف ب  ػتمد مطا، البكرم (6)
 (.271\4، )ىػ1418، 1: ط
ػػافعي، كىػػو فقيػػو، كفاتػػو ُب مػػرك، كلػػد ُب عػػاـ  ،مبػػ  عبػػد ات اظتػػركز زتػػد أبػػو بكػػر عبػػد ات بػػ  أىػػو  القفػػاؿ: (7) لػػو ُب  ق،417كتػػوُب عػػاـ  ق،327الش 

ػػ ،اظتػػذى  مػػ  اآلثػػار مػػا لػػيس لغػػريه مػػ  أىػػل عصػػره ابػػ  ، ينظػػر: كأكثرىػػا حتقيقػػان  ،أمػػنت طريقػػةافعي الػػيت زتلهػػا عنػػو أصػػحابو كطريقتػػو اظتهذبػػة ُب مػػذى  الش 
 (.183\1، )طبقاتَّالشافعية اب  قاضي مهبة، (.496\1) ،افعيةطبقاتَّالفقهاءَّالش َّ ،الصبلح

و أمػهر ُب ن ػأل إلكػر القفػاؿ فمػرادم بػو اظتػركزمذي تنبيو: ىذا ىو القفاؿ الصغري اظتركزم ليس القفػاؿ الكبػري الشامػيإل ألف  النػوكم قػاؿ ُب مقدمػة اجملمػوع إٍف: "
 ".ا الشامػػي فػػذكره قليػػل بالنسػػبة إىل اظتػػركزم ُب اظتػػذى  فػػإذا أردت الشامػػي قيدتػػو فوصػػفتو بالشامػػيبػػل مػػدار طريقػػة خراسػػاف عليػػو: كأم ػػ ،نقػػل اظتػػذى 

 (.71\1، )المجموعالنوكم، 
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ػػػػند اظتكتػػػػوب،  حػػػػالتنيء الػػػػن ة كض ػػػػ نتكػػػػ  القػػػػوؿ إف  ك   اد عػػػػاءأٍف يضػػػػم  األكؿنتكػػػػ  أٍف لتويهػػػػا الس 

يػػوىر ث ال ييعتمػػد عليػػو كحػػده ، ان أف  لػػو علػػى فػػبلف دينػػ د عيباالسػػتحقاؽ، أم أٍف يػػ
ُب ىػػذه اضتالػػة فػػإف  خػػط اظت

فإن و يصء لو اإلدعػاء بالػد ي  كاضتلػف اعتمػادان  اظتيتالوارث خبط  قثك حني ُب فهو اد عاء لتتاج إىل إثبات، ك 

يوىر ث.
 على خط اظت

اإلسػقاط، أم أٍف ييقػر أن ػو أسػقط أك إقػرار ب ،إقرار باألداء، أم أٍف ييقر أن و أد ل ما عليو م  دي  الث اٍل

قػة بػأف  اطتػط فيصء للوارث ُب ما سبق اعتماد خط ميوىر ثو كوسػيلة لئلثبػات بشػرط الث   دينو الذم على فبلف،

قر. يعود لو باإلضافة إىل اتصافو باألمانة،
ي
 (2) فهذه اضتاالت إقرارات ييعمل هبا لكوهنا ح،ة على اظت

 ُب إثبات الد ي . دكر الكتابة: الفرعَّالث الث

فإن ػػو يت،سػػد ُب   (3)أقتي ػػة الكتابػػة كوسػػيلة مػػ  كسػػائل اإلثبػػات، أم ػػا دكرىػػا الظػػاىر ؽتػػا ًب  بسػػطو سػػابقان 

ػػا تنشػػأ مػػع نشػػأة الػػد ي ، كتضػػفي عليػػو الثبػػوت،  كوهنػػا كسػػيلة توثيػػق ابتػػداءن ككسػػيلة إثبػػات انتهػػاءن، حيػػث إهن 

 حيث ينتفي كينقطع مع الكتابة كل م :

كيرجعاف إليػو عنػد اظتنازعػة  ،بني اظتتعاملني مان كى الكتاب يصري حى  فإف  ، "كاصتحود الن: الن زاع كاطتصومةأك 

ػػ لتسػػكني الفتنػػة، كال كتحػػد أحػػدقتا حػػق صػػاحبو ؼتافػػة أفٍ  فيكػػوف سػػببان  شػػهد الشػػهود عليػػو كتى  ،ج الكتػػابًر متي

كىأىًطيعيػػػوا الل ػػػوى الن ػػػزاع فقػػػاؿ جػػػل جبللػػػو:  ، كقػػػد هنػػػى ات ُب كتابػػػو الكػػػرَل عػػػ (4)"اسبػػػذلك فيفتضػػػء ُب الن ػػػ

 . (5)ًإف  الل وى مىعى الص اًبرًي ى  ۙ  كىاٍصربيكا  ۙ  كىرىسيولىوي كىالى تػىنىازىعيوا فػىتػىٍفشىليوا كىتىٍذىى ى رلتيكيٍم 

                                                           

 (.159\11، )روضةَّالطالبينَّالنوكم، (1)
 (.477\2، )توسائلَّاإلثبا، حيليالز  ينظر:  (2)
، ص: حمايػػةَّالػػدُّيوف(. رزتػػاٍل، 152-149، ص: )وثيػػقَّبالكتابػػةَّوالعقػػودالت َّ(. الدتػػورم، 435-434\2، )توسػػائلَّاإلثبػػا، حيلػػيالز  ينظػػر:  (3)
(201-208.) 
 (. 168\30، )المبسوط، سيخى رٍ ( الس  4)
 (.46)اآلية: ( سورة األنفاؿ، 5)
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كمقػدار  ،مػاف مقػدار البػدؿشتبو علػى اظتتعػاملني إذا تطػاكؿ الز  فقد يى ، "ثانيان: الظ  كاالرتياب كالنسياف

األجػػل فػػإذا رجعػػا إىل الكتػػاب ال يبقػػى لواحػػد منهمػػا ريبػػة، ككػػذلك بعػػد موهتمػػا تقػػع الريبػػة لػػوارث كػػل كاحػػد 

ػػػمنهمػػػا بنػػػاء علػػػى مػػػا ظهػػػر مػػػ  عػػػادة أكثػػػر الن ػػػ م ال يػػػؤدكف األمانػػػة علػػػى كجههػػػا فعنػػػد الرجػػػوع إىل اس ُب أهن 

كىالى تىٍسػأىميوا مهمػا كػرب الػد ي  أك صػغر فقػاؿ:  ، فأرمػد سػبحانو إىل الكتابػة(1)"الكتاب ال تبقى الريبػة بيػنهم

ًلًو  ًبرينا ًإىلىر أىجى ـي لًلش هىادىًة كىأىٍدٌلىر أىال  تػىٍرتىابيوا ۙ  أىف تىٍكتيبيوهي صىًغرينا أىٍك كى ًلكيٍم أىٍقسىطي ًعندى الل ًو كىأىقٍػوى  . (2)ذىر

هبػػا بػػل كلقػػػد  ثبػػػاتاإلة ملزمػػة يصػػء باإلضػػافة إىل أف  القػػوانني الوضػػعية تعتػػػرب الصػػك كالكتػػاب ح،ػػػ

، فم  احتيج إىل إبرازىا فهي موجودة إذا كانػت الت زكيرم  بشرط خيلو ىا اعتربهتا م  أقول الوسائل اإلثباتية 

 م  اظتستندات الرشتية فهي ػتفوظة ُب الس،بلت، كإٍف  م تك  رشتية فبكوهنا آمنة م  الت زكير.

 .  باإلقرارإثبات الد ي: لثاالمطلبَّالث َّ

كىػػذه ىػػي الوسػػيلة الث انيػػة مػػ  الوسػػائل الػػيت يػػتم هبػػا إثبػػات الػػد ي ، كلكػػ  نتكػػ  القػػوؿ إف  اإلقػػرار ال 

، أم ا إثبات الػد ي  بػاإلقرار ييتصػور مػ  اظتػريا مػرض اظتػوت كقػد ًب   ػث ىػذا اصتانػ  ُب (3)اظتيتييتصور م  

علػى ميػتهم، كىػذا مػا  اظتيػتالث ػاٍل ىػو حصػوؿ اإلقػرار مػ  كرثػة  م  ىذا البحػث، كأم ػا الت صػور ث اٍلالفصل ال

 ستتم  دراستو بعد بسط تعريف اإلقرار لغةن، كاصطبلحان، كإثبات مشركعي تو. 

 ، كاصطبلحان.: تعريف اإلقرار لغةن الفرعَّاألوؿ

ؼ بػػو. كقػػد د م اعػػق  أأقػػر  بػػاضت ، فيقػػاؿ:ىػػو اإلذعػػاف للحػػق  كاالعػػداؼ بػػو : تعريػػف اإلقػػرار لغػػة:أولًَّ

 .(4)ر  قه ح  أق  غريي باضته كقػىر رى  ،قػىر رىه عليو

                                                           

 (. 168\30، )المبسوط، سيخى رٍ ( الس  1)
 (.282) اآلية: رة،( سورة البق2)
 إال  ما جاء سابقان ُب خط اظتور ث فهو إقرار لو مبثوب ُب مستند.  (3)
 (.764)ص: ، القاموسَّالمحيا، الفريكزآبادل (.404\5، )المصباحَّالمنيرالفيومي،  (.88\2، )لسافَّالعربينظر: اب  منظور،  (4)
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 لقد عر ؼ كل مذى  اإلقرار بتعريفات عديدة منها:: تعريف اإلقرار اصطبلحان: ثانياًَّ

ىػو إخبػار  ػق آلخػر عليػو كحكمػو ظهػور ، أك (1)عػ  ثبػوت اضتػق إخباره  لئلقرار: ىو تعريفَّالحنفي ة

اإلقػػرار ىػػو إخبػػار اإلنسػػاف عػػ  حػػق عليػػو : "أف   ، ككرد ُب غتلػػة األحكػػاـ العدلي ػػة(2)ابتػػداءاظتقػػر بػػو ال إثباتػػو 

 .(3)"ر بوقى ر لو كللحق مي قى قر كعتذا مي قاؿ لذلك مي كيي  ،آلخر

 .(4)ٍدقو على قائلو فقط بلفظو أك بلف  نائبووجى ي حيكم صً خرب يي  لئلقرار: ىو تعريفَّالمالكي ة

خرب قرار: ىولئل تعريفَّالش افعي ة
ي
 .(5)إخبار ع  حقٍّ ثابت على اظت

ختػػار مػػا عليػػو: لفظػػ ىػػولئلقػػرار:  تعريػػفَّالحنابلػػة
ي
، أك إمػػارةن، أك ةن أك كتابػػ ان إظهػػار اظتكل ػػف الر مػػيد اظت

 .(6)قو فيودٍ ك  صً موركثو، أك مول يو، مبا نتي  ، أكولك  على مو 

 ، كحكمو.: مشركعي ة اإلقرارالفرعَّالث اني

ػػػعي  ثبتػػػت مشػػػرك  ، حيػػػث ال عػػػذر ظتػػػ  أقػػػر ف،ػػػاءت نة، كاإلرتػػػاع، كالقيػػػاسة اإلقػػػرار ُب الكتػػػاب، كالس 

 :-موط  الشاىد لوضوحو ُب الداللة سأكتفي بتحديد-ايل الت   صوص بإيضاح ذلك على النحوالن  

 : كتاب ات تعاىل:أولًَّ

ًلكيمٍ : قاؿ ات تعاىل .1  . (7)أىقٍػرىٍرنىاقىاليوا  ۙ  ًإٍصرًم  قىاؿى أىأىقٍػرىٍرًبيٍ كىأىخىٍذًبيٍ عىلىىر ذىر

                                                           

 (.178\3، )لهدايةا اظترغيناٍل، (1)
 (.265ص: ) ،لسافَّالحكاـاب  الش ٍحنىة،  (2)
 (.307)ص:  (،1572اظتادة ) ،مجلةَّاألحكاـَّالعدلية، صتنة (3)
 (.264\2، )الفواكوَّالدوانيالنفراكم،  (.216\5) ،مواىبَّالجليل، اباضتط   (4)
 .(268\3، )مغنيَّالمحتاجالشربيين،  (5)
 (.125\12، )اإلنصاؼاظترداكم،  (.361\8، )المبدعاب  مفلء،  (6)
 (.81، اآلية: )آؿ عمرافرة سو  (7)
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ػػػا ال ػػػًذي ى آمىنيػػػوا كيونيػػػوا قػىػػػو اًمنيى بًاٍلًقٍسػػػًط : قػػػاؿ ات تعػػػاىل .2 اءى لًل ػػػًو كىلىػػػٍو عىلىػػػىر أىنفيًسػػػكيمٍ يىػػػا أىيػ هى أىًك  ميػػػهىدى

ٍيً  كىاأٍلىقٍػرىًبنيى   . (1)اٍلوىاًلدى

 . (2)خىلىطيوا عىمىبلن صىاضتًنا كىآخىرى سىي ونا ًبذينيوهًبًمٍ  اٍعتػىرىفيواكىآخىريكفى : قاؿ ات تعاىل .3

 . (3)مىًهٍدنىا ۙ  بػىلىىر قىاليوا  ۙ  أىلىٍستي ًبرىب كيٍم : قاؿ ات تعاىل .4

 ، منها:: الس نة الن بويةثانياًَّ

عػػ  أيب ىريػػرة رضػػي ات عنػػو، قػػاؿ: أتػػى رجػػل رسػػوؿ ات صػػلى ات عليػػو كسػػلم كىػػو ُب اظتسػػ،د،  .1

، فػأعرض عنػو حػ  ردد عليػو أربػع مػرات، فلمػا مػهد علػى نفسػو أربػع  زنيػتإٍل  رسػوؿ ات،  فناداه فقػاؿ: يػا

قػػاؿ:  "حصػػنتفهػػلَّأَُّ"قػػاؿ: ال، قػػاؿ:  "أبػػكَّجنػػوف" مػػهادات، دعػػاه النػػل صػػلى ات عليػػو كسػػلم فقػػاؿ:

 .(4)"اذىبواَّبوَّفارجموه"نعم، فقاؿ النل صلى ات عليو كسلم: 

 مػ  األعػراب أتػى رسػوؿ ات صػلى ات رجػبلن  مػا قػاال: إف  صتهين، أهن  ع  أيب ىريرة، كزيد ب  خالد ا .2

 قضيت يل بكتاب ات، فقاؿ اطتصم اآلخػر: كىػو أفقػو منػو أنشدؾ ات إال  ، عليو كسلم، فقاؿ: يا رسوؿ ات

 كػػاف ابػػين ، قػػاؿ: إف  "لقُػػ"نعػػم، فػػاقا بيننػػا بكتػػاب ات كأذف يل، فقػػاؿ رسػػوؿ ات صػػلى ات عليػػو كسػػلم: 

علػػى ابػػين الػػرجم، فافتػػديت منػػو مبائػػة مػػاة ككليػػدة، فسػػألت   أخػػربت أف  علػػى ىػػذا، فػػزٌل بامرأتػػو، كإٍل   عسػػيفان 

ػػ علػػى امػػرأة ىػػذا الػػرجم، فقػػاؿ رسػػوؿ ات  ا علػػى ابػػين جلػػد مائػػة، كتغريػػ  عػػاـ، كأف  أىػػل العلػػم، فػػأخربكٍل أفت 

اَّبكتابَّاهلل،َّالوليدةَّوالغنمَّرد،َّوعلػىَّابنػكَّوالذيَّنفسيَّبيده،َّألقضينَّبينكم"صلى ات عليو كسلم: 

                                                           

 (.135، اآلية: )النساءسورة  (1)
 (.102، اآلية: )التوبةسورة  (2)
 (.172، اآلية: )األعراؼسورة  (3)
، اعػػدؼ علػى نفسػػو بػػالزٌل، بػاب مػػ  صػػحيحَّمسػػلممسػلم،  (.165\8، )ال ييػرجم اجملنػػوف كاجملنونػػة، بػػاب صػػحيحَّالبخػػاريمتفػق عليػػو، البخػارم،  (4)
(3\1318.) 
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، قػػاؿ: فغػػدا عليهػػا، "اعترفػػتَّفارجمهػػاَّجلػػدَّمائػػة،َّوتغريػػبَّعػػاـ،َّواغػػدَّيػػاَّأنػػيسَّإلػػىَّامػػرأةَّىػػذا،َّفػػإفَّْ

 .(1)، فأمر هبا رسوؿ ات صلى ات عليو كسلم فررتتفاعدفت

كاعتبػػػػاره مػػػػ  كسػػػػائل  ،مػػػػل بػػػػوالع ة اإلقػػػػرار عنػػػػد علمػػػػاء اظتسػػػػلمني كًب  ثبػػػػت مشػػػػركعي   : اإلرتػػػػاع:ثالثػػػػاًَّ

عهػػد اطتلفػػاء كمػػ  بعػػدىم حػػ  يومنػػا ُب ك  صػػلى ات عليػػو كسػػلم مػػ  عهػػد الرسػػوؿ اإلثبػػات، فكػػاف تطبيقػػو

 .ىذا

علػػى اإلمػػهاد عليػػو فعنػػدما قبػػل الفقهػػاء اإلمػػهاد علػػى اإلقػػرار  يقػػاس العمػػل بػػاإلقرار : القيػػاس:رابعػػاًَّ

ا منهمػػا إخبػػار  ػػق إم ػػ كػػبلن   يػػاس مػػ  بػػاب أكىل، بػػامع أف  أصػبء مػػ  بػػاب أكىل قبػػوؿ العمػػل بػػاإلقرار، فهػػذا ق

ػػػهمػػػة أقػػػل ُب اإلقػػػرار علػػػى الػػػن  الت   كألف   إلفس أك علػػػى الغػػػريعلػػػى الػػػن   هادة علػػػى الغػػػري فمػػػ  األكىل فس مػػػ  الش 

 .(2)اعتبار اإلقرار

، فأم ا حكم اإلقػرار  عػل و جي ، كلكن ػدؽ كالكػذب باعتبػار ظػاىرهلص ػا كاطتػرب لتتمػلخػرب، هػو ىػو اللػزـك

  دؽ فيو، إذٍ حٌ،ةن لظهور رجحاف جان  الص  
ي
 .(3)بو على نفسو فيما يقر   همقٌر غري مت  اظت

، ال لتتػاج ة بنفسػواإلقرار ح، ػ، ك (4)"خبلؼ ُب كجوب اضتكم بو فبل نان ا اإلقرار إذا كاف بي  أم  فقالوا: "

ؤاؿ عنػو يبػدأ اضتػاكم بالس ػ"كعتػذا ، ـ علػى البٌينػةقد  مي كم بو، كىو بو إىل القضاء، فهو أقول ما لتي  لثبوت اضتق  

لػػو مػػهد مػػاىداف للمػػٌدعي ٍبٌ أقػػٌر اظتػػٌدعى عليػػو حكػػم بػػاإلقرار كبطلػػت  كعتػػذا ...،هادةؤاؿ عػػ  الش ػػقبػػل الس ػػ

 د اضت،ج.و سي  : إن  يقاؿكلذا  ،(5)"الٌشهادة

                                                           

، اعػػػدؼ علػػػػى نفسػػػػو بػػػػالزٌل، بػػػػاب مػػػػ  صػػػػحيحَّمسػػػػلممسػػػلم،  (.167\8، )االعػػػػداؼ بػػػػالزٌل، بػػػاب صػػػػحيحَّالبخػػػػاريمتفػػػق عليػػػػو، البخػػػػارم،  (1)
 عسيفان: أم أجريان. اظتصدر نفسو.معى كلمة قاؿ الدكتور مصطفى البغا: (. اللف  لو،  (1324\3)
 .(268\3، )مغنيَّالمحتاجالشربيين، ينظر:  (2)
 (. 184\17، )المبسوط، سيخى رٍ الس   ينظر:( 3)
 (.254\4) ،بدايةَّالمجتهداب  رمد اضتفيد،  (4)
 (.288\2، )أسنىَّالمطالب، زكريا االنصارم (5)
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كىػذا إذا  ،اإلقػرار مػ  إقامػة البٌينػة أيضػان  ضتكم مبقتضػىم  افيها  ال بد   اليت االتم  اضتىناؾ  غري أف  

و ككيػػل بقبضػػها ال يكفػػي إقػػراره،   عنػػده العػػني أن ػػمىػػ لػػو أقػػر  " كىػػذا مػػثبلن م اضتكػػم إىل الغػػري، لػػ  تعػػد  مػػا طي 

، ككػػذلك ُب إقػرار الورثػػة علػػى (1)"ات الوكالػػة حػػٌ  يكػوف لػػو قػبا ذلػػكنػػة علػػى إثبػف الوكيػػل إقامػة البي  كل ػكيي 

 أٌب.كما سي  ميتهم

 : إقرار الورثة بدي  على مورثهم.الفرعَّالث الث

ار ر فيهػا حصػوؿ أمػري ، األكؿ إقػر تصػو  ُب ىػذه اضتالػة يي ُب ذمتػو لغػرَل، إقرار الػوارث علػى مور ثػو بػدي  

 كتػ  الن ظػر إليهػاعػدد مػ  النقػاط ، كُب ىػذه اظتسػألة إقػرار رتيػع الورثػة كالث ػاٍلأحػد الورثػة مػع إنكػار البػاقني، 

  ىاار عتبكا
ي
 ث، كىي كالتايل:ر  و عند اإلقرار على اظت

بػدي   ،أم الوصػي ،ال كتػوز إقػرارهإل فورد أن ػو: "فقطبالد ي  م  الوارث  اظتيت: يصء اإلقرار على أولًَّ

   أفٍ إال  ، علػػػى الغػػػري و لفػػػبلف لكونػػػو إقػػػراران أن ػػػ ،كال بشػػػيء مػػػ  تركتػػػو ،علػػػى اظتيػػػت
ي
ُب  صػػػء  فيى  كارثػػػان  قػػػرٌ يكػػػوف اظت

ينبغػػي أال  ييقبػػلإل ألف  الػػد عول أصػػبلن  اظتيػػت، كأم ػػا إقػػرار الػػوارث بػػدي  علػػى (2)"علػػى نفسػػو و إقػػراره ألن ػػ إلوحصػػت

، فصػء  ُب مػا ملكػو بعػد مػوت مور ثػو، (3)ُب مالػو ميتطتبلفة الوارث لل إله، إال  أن و قيبل، كاظتهقر غريي اظتيتعلى 

 بعػػػد كصػػػوؿ صػػػاح  ال حػػػق لػػػو فيمػػػا ُب يػػػده إال   بػػػإقراره أفٍ  زعػػػم" الوارثفػػػالنتقػػػاؿ اظتلػػػك خبلفػػػة بػػػاظتوت، 

 .(4)"بل إقراره على نفسوللغرَل فقي  كصار ما ُب يده حقان  ،ي  إىل حقو فعومل مبا ُب زعموالد  

، فإن ػػػو ييقضػػى علػػيهم بسػػب  إقػػػرارىم، فييؤخػػذ مػػ  حصصػػػهم إذا كػػاف اإلقػػرار مػػػ  رتيػػع الورثػػة :ثانيػػاًَّ

، كىذا اضتكػم عنػد الفقهػاء على نفسو اظتيت، كيكوف إقرارىم كإقرار م أقر كا بو للغرَلإليفاء مقدار الد ي  الذ

                                                           

 (.603\5، )ردَّالمحتارَّاب  عابدي ،( 1)
 .(450\2، )دار إحياء الكت  العربية، دررَّالحكاـَّشرحَّغررَّاألحكاـ ،ػتمد ب  فرامرز ب  علي ،منبل خسرك (2)
 (.45\3)،  رتقويمَّالن َّ ،اب  الد ى افينظر:  (3)
 (.45\3)،  رتقويمَّالن َّ ،اب  الد ى اف (4)
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رتيعػان،  علػيهم للقضػاءأجػدر إقػرار اصتميػع  فػإف   على اظتيػت الواحد يكوف باألكىل، فقد صححوا إقرار الوارث

ائ  دينو استيفاءك  ـز بغري خبلؼ نعلمػو، كيلػزمهم كإقرار العاقل على نفسو ال ،م أقركا على أنفسهمألهن  " إلالد 

 .(1)"و تعلق هباكةإل ألن  كفاؤه م  الد  

قػر : ثالثاًَّ
ي
إذا كاف اإلقرار م  أحد الورثة مع إنكار البقية، فاإلقرار ُب ىػذه اضتالػة ح،ػة قاصػرة علػى اظت

بقػػدر  الػػد ي  يػػعرتيلزمػػو إم ػػا ف نٍي يػىػػأفقػػد اختلفػػت آراء الفقهػػاء ُب ذلػػك علػػى ر  فقػػط كأم ػػا مػػا يلزمػػو مػػ  الػػد ي 

، كالش ػافعي ة (3)، كاظتالكي ة ُب ركاية(2)كالذم ذى  إليو اضتنفي ة أك نسبة الد ي  م  حصتو، ،إٍف كف ت بو حصتو

يقػر مقػػدار الػد ي  كػامبلن (4)ُب القػدَل
حسػ  مػػا كصػلو مػ  الد كػة فػػإٍف كػاف يسػتغرؽ رتيػع حصػػتو  ، ىػو لػزـك اظت

، كمػ  تعل ػق بالد كػةفػإف  الػد ي  ي اظتيتالن ظر إىل جان   كىذا بناء على الد ي ، كإٍف  م يستغرؽ فبقدر و،فيلزم

ػػز ،ى بالػػد ي ، كبػػالن ظر  رىػػ  عبػػده ٍب مػػات، أك كمػػ  أقػػر  بالػػد ي  ٍب مػػات، كبسػػب  ىػػذا الت عل ػػق فػػإف  اظتػػرياث لتي

يقػػػر كػػػامبلن إىل رتيػػػع مسػػػلتزمات القػػػوؿ بػػػأف  الػػػد ي  ميعل ػػػق للدكػػػة فإن ػػػو ييسػػػ
حسػػػ  مػػػا ُب يػػػده مػػػ  -توَب مػػػ  اظت

 .(5)عند إنكار الباقني -مرياث

 : أدلتهم

فالد ي  ميقد ـ على اظترياث ُب االسػتيفاء مػ   ، (6)م   بػىٍعًد كىًصي ةو ييوًصي هًبىا أىٍك دىٍي و  قولو تعاىل: .1

يقػػر كمقػػدار الػػد ي   م ييسػػت
، فلػػو  م ييعتػػرب الػػد ي  الػػذم أقػػر  بػػػو الد كػػة فػػبل نتكػػ  إعطػػاء اظتػػرياث للػػوارث اظت وؼى

 .(1)الوارث كامبلن الستحق اظترياث مع بقاء الد ي  على اظتيت، كىذا ال يصء

                                                           

 (.703، ص: )دار اضتديث، القاىرة ،العدةَّشرحَّالعمدةَّ،عبد الرزت  ب  إبراىيم ب  أزتد ،هباء الدي  اظتقدسي (1)
ردََّّاب  عابدي ، (.705\2، )مجمعَّاألنهرداماد،  (.363\2، )دررَّالحكاـ ،منبل خسرك (.218\8) ،المحياَّالبرىاني ،ب  مىازىةى اينظر:  (2)

 (.602\5، )المحتار
 (.263\9، )الذخيرةالقراُب، كىذا القوؿ رجحو القراُب م  اظتالكي ة، ينظر:  (.418\3، )سوقيحاشيةَّالدَُّّسوقي، الد  ينظر:  (3)
 (.85\5) ،النجمَّالوىاجَّفيَّشرحَّالمنهاج ،الد ًمريم (.411\4، )ةَّالطالبينروضَّالنوكم، (.183\11، )فتحَّالعزيزالرافعي، ينظر:  (4)
 (.46\3)،  رتقويمَّالن َّ ،اب  الد ى اف. (262\9، )الذخيرةالقراُب، ينظر:  (5)
 (.11)اآلية: ( سورة النساء، 6)
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 كىلكػت ك م يبػقى ي  كػة أضػعاؼ الػد  كانػت الد   لػوفي ، كة مشغوؿ بكل الػد  كل جزء م  الد   ألف  ك  .2

 .(2)ي  استوَب الغرماء ما بقي بدينهم مقدار الد  إال  

ي  مػػػ  رتيػػػع الػػػد   الغػػػرَل بعينػػػو اسػػػتوَب الورثػػػة ر االسػػػتيفاء مػػػ  أحػػػدكتعػػػذ   ،ي  بالبينػػػةإذا ثبػػػت الػػػد  ك  .3

احػػػد، ج اآلخػػػرإل ألن ػػػو تعػػػذر االسػػػتيفاء مػػػ ك  ىم،أحػػػد فػػػإذا أقػػػر  كىػػػذا كػػػإقرار أحػػػد الورثػػػة،  ،اضتاضػػػرالػػػوارث 

قر فوج  أفٍ 
ي
ييستوَب الد ي  م  اظت

(3). 

ؤاخػػذ اظتػػرء مي ( أف : "79جػػاء ُب غتلػػة األحكػػاـ العدلي ػػة، ُب اظتػػادة رقػػم )كىػػذا مػػا قػػرره القػػانوف حيػػث 

كاإلقػػرار  ،نػػة ح،ػػة متعديػػةالبي  ، كأم ػػا ىػػذا الػػرأم جػػاء العتبػػار أف  "(4)"مػػرعان   إذا كػػاف إقػػراره مكػػذبان بػػإقراره إال  

 . (6)ائر الورثةُب نصيبو فقط دكف أنصبة س ييلزموو بدي  ميت، فإقرار الوارث على (5)"ح،ة قاصرة

قػػر علػػى  كأم ػػا القػػوؿ الث ػػاٍل ىػػو
ي
مػػا  أقػػر  بػػو حسػػ  حص ػػتو، كىػػذا الػػذمي  د  الػػب اظتيػػتلػػزـك الػػوارث اظت

ػػػافعي ة ُب اصتديػػػد(7)كايػػػة الراجحػػػةذىػػػ  إليػػػو اظتالكي ػػػة ُب الر   كىػػػذا  ،(9)، كاضتنابلػػػة(8)كىػػػو أمػػػهر القػػػولني ، كالش 

قػر، ، فالد ي  تعل ػق مبلػك مشػدؾالقوؿ جاء بالن ظر إىل جان  الورثة
ي
أقػر ُب ملكػو كملػك مػريكو ، فػالوارث اظت

 .(10)فيؤاخذ ُب ملكو

 :أدلتهم

                                                           

  (.481\4-418\3، )سوقيةَّالدَُّّحاشيسوقي، الد   (.263\9، )الذخيرةالقراُب،  (.3254\7) ،التجريدالقدكرم، ينظر:  (1)
 (.263\9، )الذخيرةالقراُب،  (.3256\7) ،التجريدالقدكرم، ينظر:  (2)
 (.263\9، )الذخيرةالقراُب،  (.3257\7) ،التجريدالقدكرم، ينظر:  (3)
 (.25)ص:  (،79اظتادة ) ،مجلةَّاألحكاـَّالعدلية، صتنة (4)
 (.25)ص:  ،(78اظتادة ) ،مجلةَّاألحكاـَّالعدلية، صتنة (5)
 (. 273، ص: )ـ3112(َّلسنة4َّرقمَّ)َّالكافيَّفيَّشرحَّقانوفَّالبيناتَّفيَّالموادَّالمدنيةَّوالت جاريةينظر: التكركرم،  (6)
 (.481\4-418\3، )حاشيةَّالدُّسوقي. الد سوقي، (263\9، )الذخيرةالقراُب، ينظر:  (7)
 (.85\5) ،النجمَّالوىاجَّفيَّشرحَّالمنهاج ،الد ًمريم (.411\4، )طالبينروضةَّالَّالنوكم، (.183\11، )فتحَّالعزيزالرافعي، ينظر:  (8)
 (.155\5، )المغنياب  قدامة،  (.604ص: ) ،علىَّمذىبَّاإلماـَّأحمدَّالهدايةاب الكلوذاٍل، أبو اطتط  ينظر:  (9)
 (.155\5، )المغنية، اب  قدام (.46\3)،  رتقويمَّالن َّ ،اب  الد ى اف (.184\11، )فتحَّالعزيزالرافعي، ينظر:  (10)
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علػػػى إقػػػرار أحػػػد الشػػػركني بنايػػػة العبػػػد، بػػػامع إقرارقتػػػا علػػػى الغػػػري،  اظتيػػػتقيػػػاس إقػػػرار الػػػوارث بػػػدي  

قر بناية العبد 
ي
يقر ُب حص تو كما الشريك اظت

 .(1)- يلزمو إال  قضاء ما  صتوالذم ال-فيؤاخذ الوارث اظت

،  (2)كأصػػل االخػػتبلؼ ُب ىػػذه اظتسػػألة ىػػو كػػوف إقػػرار الػػوارث علػػى الد كػػة كاملػػة، أك إقػػرار علػػى نفسػػو

  كما اتضء ؽتا سبق.

د عى عليو كت  إثبات الد ي  بالبينة مع اإلقرار: رابعاًَّ
ي
لتعدية اضتكم علػى بػاقي  إلالوارث الصادر م  اظت

، (3)"عػدمفتقػاـ البينػة للت   ،قر بدي  على اظتيت على كارث مي إال   ،قرسمع البينة على مي ال تي أن و: "، ف،اء الورثة

   .(4)كىذا ما ذى  إليو الفقهاء

 : "كقػػاؿ اظتالكي ػػة ُب البينػػة الػػيت تصػػلء لتعديػػة اضتكػػم، أن ػػو
ي
و مػػع إقػػرار ىػػذا اظتقػػر كيسػػتحق ر لػػقىػػلتلػػف اظت

ػػ إلحقػػو   قػػاؿ ُب أحػػد الورثػػة إذا أقػػر بػػدي  علػػى اظتيػػت: إف   ،لكػػان ما كألف   إلا مػػهادةألهن 
ي
ر لػػو لتلػػف مػػع إقػػرار قىػػاظت

يد عي فإن و يأخذ ما أقر  بو الوارث فقط(5)"ىذا كيستحق ذلك على رتيع الورثة
 .(6)، كإذا نكل اظت

إل اظتيػتكإٍف قضػى فػبل تسػمع مػهادتو علػى  : ال ييعمػل بػإقرار أحػد الورثػة إال  بقضػاء القاضػي،خامساًَّ

، فالػػػد ي  يلزمػػػو ُب علػػػى البػػاقي لسػػػماع الش ػػهادة كتعدي ػػػة اضتكػػمألن ػػو ال ييػػػنقا قضػػاء القاضػػػي بعػػد اضتكػػػم، 

، فلػو ، كىػذا عنػد اضتنفي ػة(8)"قبلهادة إذا تضمنت نقا القضاء ال تي الش  "ألف   إل(7)حصتو فقط كإٍف استغرقها

بػػو القاضػػي، ٍب مػػهد ابػػ  آخػػر لرجػػل علػػى اظتيػػت،  الػػوارث مػػهد مػػع أجنػػل بػػدي  علػػى اظتيػػت كقضػػى أف  "
                                                           

 (.155\5، )المغنياب  قدامة،  (.46\3)،  رتقويمَّالن َّ ،اب  الد ى اف (.184\11، )فتحَّالعزيزالرافعي، ينظر:  (1)
 . (262\9، )الذخيرةالقراُب، ينظر:  (2)
 (.211\8، )قرةَّعينَّاألخيار، اإلب  ب  عابدي ا (3)
اب  قدامة، موفق الدي  عبد ات ب   (.481\4-418\3، )سوقيحاشيةَّالدَُّّسوقي، الد   (.211\8، )رقرةَّعينَّاألخيا، اإلب  ب  عابدي ا ينظر: (4)

 (.154، ص: )ىػ1425: ط ،اظتكتبة العصرية ،ق: أزتد ػتمد عزكزيقحت ،عمدةَّالفقو ،أزتد
 (.627\3، )المدونةاإلماـ مالك،  (5)
 (.73\8، )الذخيرةالقراُب، ينظر:  (6)
ردََّّاب  عابدي ، (.705\2، )مجمعَّاألنهرداماد،  (.363\2، )دررَّالحكاـ ،منبل خسرك (.436\8) ،المحياَّالبرىاني ،زىةى ب  مىااينظر:  (7)

 (.602\5، )المحتار
 (.436\8) ،المحياَّالبرىاني ،ب  مىازىةى ا (8)
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انيػة ال تتضػم  بطػبلف القضػاء األكؿ هادة الث  الش ػ ألف   إلبػل القاضػي مػهادهتماينني قى كة كفاء بالػد  كليس ُب الد  

 يناف. بل يتحاصاف إذا ثبت الد  

 لرجػل آخػػر بػدي  لرجػػل علػى اظتيػت كقضػػى بػو القاضػي، ٍب مػػهد ىػو مػع أجنػػل كلػو كػاف الػػوارث أقػر  

هادة تتضػػم  ىػػذه الش ػػ ألف   إلهادةقبػػل الش ػػينني، فالقاضػػي ال يى كػػة كفػػاء بالػػد  بػػدي  علػػى اظتيػػت، كلػػيس ُب الد  

 .(1)"بطبلف القضاء فكذا فيما تقدـ

  :أدلتهم

مػػا حكػػم علػػى الغػػري، فػػإقرار الػػوارث،  اظتيػػتقيػػاس إقػػرار الػػوارث بػػدي    .1 علػػى الش ػػهادة، كاصتػػامع أهن 

 ى الغري كىو اظتيت، كالش هادة تنفيذ للقوؿ على الغري، كالش هادة ال كت  اضتكم هبا إال  إذا كانت إقرار عل

 .(2)متصلة بالقضاء، فكذا اإلقرار

يقر مبا أقر مبامرة مع احتماؿ كجود بي نة .2
 .(3)، أك تصديق باقي الورثةعدـ صحة إلزاـ الوارث اظت

قػر اإلقرار ح يعدض على ىذا الرأم بأف  ك 
ي
يقر كالقضاء فيػو ميظهػر ال ميثبػت، فػبل يػيػت هم اظت

،ة ُب حق اظت

تاج ُب إثبات البينة  .(4)ُب ما أقر  بو على نفسو، أم ا القضاء إفت ا لتي

كما سبق ىو ما ذى  إليو اضتنفي ة، أم ا الش افعي ة فلم يقولوا بأف  اإلقرار الصادر ع  الػوارث  اجػة إىل 

مػ  الػد ي  بقػدر حص ػتو، فػإف   لتزامػوإل توَب حق الغرَل منو، كقػد قبلػوا الش ػهادة بعػد اإلقػرارقضاء القاضي لييس

يقػػر إال  بقػػدر حصػػتو، أم ػػا إٍف كػػاف مػػا يىلزمػػو مػػ  الػػد ي  "
اصتميػػع  م اإلقػػرار قبػػل الش ػػهادة أك بعػػدىا ال ييلػػزًـ اظت

 .ي  ع  نفسوسقاط بعا الد  إهم بت  و مي ن  أل إلقبلتي 

                                                           

 (.438\8) ،المحياَّالبرىاني ،ب  مىازىةى ا (1)
 (.437\8) ،المحياَّالبرىاني ،ب  مىازىةى اينظر:  (2)
 (.437\8) ،المحياَّالبرىاني ،ب  مىازىةى اينظر:  (3)
 (.262\8، )قرةَّعينَّاألخيار، اإلب  ب  عابدي اينظر:  (4)
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قػػرار إىل طريػػق هم بالعػػدكؿ مػ  طريػػق اإلت  و ميػػن ػأل إلقػػرار أك قبلػػوهادة بعػػد اإلتكػػوف الش ػ فػرؽ بػػني أفٍ كال 

 .(1)"ظهار ما على مورثو بأحد الطريقنيإكعليو  ،هادةالش  

ثبتػة علػى سادساًَّ
ي
 م ييفػر ؽ فقهػاء اظتػذاى ، كالقػانوف بػني الػد يوف  عنػد اظتزازتػة، اظتيػت: مرتبة الػد يوف اظت

إال  أف  اظتػػذى  اضتنبلػػي ذىػػ  إىل ترتيػػ  معػػني   اظتيػػتلػػيت اختلفػػت طػػرؽ إثباهتػػا عنػػد اجتماعهػػا ُب مػػا تػػرؾ ا

كىػػذا الػػن ة ييفيػػد ، (2)"أك إقػػرار اظتيػػت علػػى مػػا ثبػػت مب،ػػرد إقػػرار الورثػػة ،نػػةـ مػػا ثبػػت بالبي  قػػد  يي ف،ػػاء أن ػػو: "

ثبػػت بالبي نػػة
ي
مػػا ثبػػت بػػإقرار الورثػػة، كلقػػد قػػالوا ُب موضػػع آخػػر بتقػػدَل مػػا  علػػى اظتيػػت ، كإقػػراربتقػػدَل الػػد ي  اظت

كإدخػاؿ الػنقة عليػو بالت حػاص مػع  إل ألف  القػوؿ بعػدـ تقػدَل الػد ي  الث ابػت بالبينػةثبت بالبينة عليهما مطلقان 

 .(3)يت أك كاثوابت بالبي نة مب،رد القوؿ، سواءن إقرار اظتق الغري الث  ضت ىو إبطاؿه  الد يوف اليت ثبتت باإلقرار

كىػػػي علػػػى الصػػػحيء مػػػ   أم ػػػا الػػػد يوف الػػػيت ثبتػػػت بػػػإقرار اظتيػػػت، ككارثػػػو علػػػى ثػػػبلث ركايػػػات، األكىل

 اظتيػػتف  مػػ  عليػػو اضتػػق أعلػػم بػػو مػػ  غػػريه، كألف  إقػػرار إل ألتقضػػي بتقػػدَل األكؿ علػػى الث ػػاٍل كىػػي (4)اظتػػذى 

قر مع آخر ألخذ أمواؿ بالباطل على نفسو أسبق م  إقرار كارثو، كالحتماؿ تواطؤ الوارث
ي
كالركايػة الث انيػة  ،اظت

ػػػػهادة علػػػػى  إلتيقػػػػد ـ العكػػػػس أم ػػػػا الركايػػػػة األخػػػػرل تقػػػػوؿ بالت سػػػػوية كاحملاصػػػػة أك  ،اظتيػػػػتألف  إقػػػػرار الورثػػػػة كالش 

 .(5)إل الت شريك

                                                           

  (.184\11، )فتحَّالعزيزالرافعي،  (1)
 ،2 ط: ،الرياض، مكتبة اظتعارؼ ،المحررَّفيَّالفقوَّعلىَّمذىبَّاإلماـَّأحمدَّبنَّحنبل ،عبد السبلـ ب  عبد ات ب  اطتضرَّد،اب  تيمية اصت (2)

 (.411\2، )ىػ1404
النكتَّوالفوائدَّالسنيةَّعلىَّمشكلَّالمحررَّلمجدَّالدينَّابنَّ ،إبراىيم ب  ػتمد ب  عبد ات ،اب  مفلء (.364\8، )المبدعاب  مفلء، ينظر:  (3)

 (.412\2، )1404، 2: ط ،الرياض ،مكتبة اظتعارؼ، تيمية
 (.155\12، )اإلنصاؼاظترداكم، ينظر:  (4)
 (.412\2، )النكتَّوالفوائدَّالسنية ،اب  مفلء (.364\8، )المبدعاب  مفلء، ينظر:  (5)
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كىل تقضػي بتقػدَل ف ُب اظتػذى ، األاُب حالة إقرار الوارث لدائنني ُب غتلسني ؼتتلفني، ىناؾ ركايتأم ا 

دي  الغرَل الذم أقر  بو الوارث أكالن على الػد ي  الػذم أقػر  بػو متػأخران عنػو، أم ػا الث اني ػة تقضػي بتحػاص الغرمػاء 

   .(1)كعدـ تقدَل أحدقتا على اآلخر

 طلػ  ال بػد  مػ  ذكػر الوسػيلة اإلثباتيػة العظيمػة كىػي الش ػهادة، كالػيت فقػدت قيمتهػاإلىذا اظتكُب آخر 

ػػػر الػػػوازع الػػػد يين عنػػػد الن ػػػاس، كضػػػعف الػػػذ مم  فػػػبل أسػػػهل مػػػ  الكػػػذب  الؿتطػػػاط األخػػػبلؽ، كاـتفػػػاض مؤم 

 . (2)كاطتداع، كاستو،ار ميه اد الزكرإل لنيل اظتآرب الدينيوية الفانية

ػػػا كسػػػيلة جليلػػػة كتػػػ  احملافظػػػة  كلكػػػ  ىػػػذا ال يعػػػين االسػػػتغناء عػػػ  ىػػػذه الوسػػػيلة، بػػػل ىػػػي باقيػػػةإل ألهن 

ػػػػركط كالضػػػػوابط الػػػػيت حتكمهػػػػا، مػػػػع االبتعػػػػاد عػػػػ  الت سػػػػاىيل ُب األخػػػػذ هبػػػػا، عليهػػػػا ، كالعمػػػػل هبػػػػا ضػػػػم  الش 

كنجريدىا م  قوهتا، كما فعل أصػحاب القػانوف، فالش ػهادة عنػدىم كسػيلة خاضػعة لتقػدير القاضػي كاجتهػاده 

ػػة ميقنعػػة فهػػي ليسػػت قويػػة كقػػوة أكؿ كسػػيلتني قانونػػكغػػري ميلزمػػة لػػو ُب حيثيػػات إصػػدار اضتكػػم،  ان فهػػي حي، 

، فكانػػت البدايػػة بالت سػػاىل بقبػػوؿ الش ػػهادة ف،ػػاءت النتي،ػػة فقػػداف ىػػذه (3)ليسػت ميلزمػػة للقاضػػي ُب قضػػائو

ا أىم الوسائل ُب الفقو اإلسبلمي.  الوسيلة قوهتا مع أهن 

ائ  دليل ييثبت بو دينو، كأم ا إٍف  م يك   عنده دليل، ككل ما سبق ُب حاؿ كاف ُب يد الغرَل أك الد 

علموا بو كج  عليهم  م إفٍ كاضتكم أهن   ،كال بينة لو بو ،و لو عليو دينان عى مخة على كرثة ميت أن  اد  فلو "

 كإال   ،عى عليهم العلماد   حلفوا على عدـ العلم إفٍ  ،علموا بو م يى  كإفٍ  ،قضاؤه م  تركتو بعد نتني القضاء

 .(4)"فبل

                                                           

 (.411\2) ،المحررَّفيَّالفقوَّد،اب  تيمية اصتينظر:  (1)
 (.120\1، )توسائلَّاإلثبا، حيليالز  ينظر:  (2)
 (. 143، ص: )ـ3112(َّلسنة4َّرقمَّ)َّالكافيَّفيَّشرحَّقانوفَّالبيناتَّفيَّالموادَّالمدنيةَّوالت جاريةينظر: التكركرم،  (3)
 .(229\4، )حاشيةَّالدُّسوقيالد سوقي،  (4)
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 اخلامتة

، اضتمػػػدت الػػػذم أعػػػانين ككفقػػػين إلهنػػػاء ىػػػذا  مكالعطػػػاء، اضتمػػػدت ذ اظتن ػػػة ماضتمػػػدت ذ اصتػػػود كالكػػػـر

فمػػ  ات  القىبػػوؿ، كات جػػل  ُب عػػبله ال متيىي ػػ  مػػ  رجػػاه، فمػػا كػػاف مػػ  صػػوابو أرجػػو  البحػػث اظتتواضػػع، كاتى 

 ، كما كاف م  زلل فمين كم  الش يطاف.اشتو سبحانو تقد س

استخلصػتها مػ  خػبلؿ البحػث، باإلضػافة إىل ة الن هاية حيث أىػم الن تػائج الػيت بداي ىو ىذا اصتزء أم ا

 كالت ايل:    ،، كقائمة اظتصادر كاظتراجعالفهارس العام ةقائمة أىم الت وصيات اليت ظهرت يل، يتبعها 

 الن تائج.أوًل:َّ

 خػػبلؿ  م  جوانػػ  ىػػذا اضتػػق مػػ  الػػيت تلػػت رتيػػع  افقػػو ىػػذه اظتسػػألة بزئياهتػػ رتػػعالت وصػػل إىل  ًب  لقػػد 

كذلػك  ،ميتسلسل ك ريحكامو بشكل يسأء اظتبهم م  يوضتك مشكبلتو،  إزالةك  ،  مسائلويرتتك اظتوضوع  تل

عول د  حيػػث الػػجراءات اظتتبعػػة ُب إحقاقػػو مػػ  اإلبػػ ،كطػػرؽ حتصػػيلو ،وعرفػػة ماىيتػػو كمعرفػػة طػػرؽ زتايػػة طرفٍيػػمب

عػػو طل  سػبلمي كتى عظمػة الفقػػو اإل بػدكره أظهػػرالػػذم ك  و مػ  أحكػاـ،كبيػػاف أثػره كمػػا يدتػ  عليػػ ،ثباتػوإ كسػائلك 

 عػامبلت اظتالي ػاظتفػراد كمعاصتتػو األ ةصتميع جوان  حيا
ي
مػ  خػبلؿ تنظيمهػا  كميتػان  تصػلة بشػخة الفػرد حيػان ة اظت

 .  ، فيمك  القوؿ بأف  ىذا البحث مبثابة نظري ة فقهي ة للد يوف اظتتعل قة بالد كةكالن ة عليها

 أم ا الن تائج اطتاص ة اليت توصلت إليها م  خبلؿ ىذه الد راسة كانت على الن حو التايل:

 :اليت تفرعت عنها ىي كالتايلكة اختبلؼ الفقهاء ُب مسائل ديوف الد  إىل  اليت أدت األسباإف   .1

 فلورثتو.  اختبلفهم ُب حديث م  ترؾ ماالن  :وؿاألَّسببال  

 .ُب معرفة حقيقة اظتاؿ همختبلفإىل ال د  أالذم  ؼ الن اسرٍ عي بلؼ اخت :انيالث ََّّسببال
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، فهػذا صػلني السػابقنيكة بناء علػى خبلفهػم ُب األاختبلفهم ُب حتديد ما تضم الد   :الثالث ََّّسببال 

اضتقػػوؽ عػػدد اضتقػػوؽ الػػيت تتعلػػق بالد كػػة، ك  :مسػػائل، كىػػي األصػػل فػػرع ظتػػا سػػبق، كأصػػله ظتػػا يلػػي، فيتفػػرع عنػػو

 ككقػػت ثبػػوت ملكي ػػة ،-منهػػا مػػثبلن حػػق تأجيػػل الػػد يوف- عنػػد الفػػريقني، لػػيت تيػػور ث كاضتقػػوؽ الػػيت ال تيػػور ثا

كمػػا يدتػػ  عليهػػا مػػ  أحكػػاـ  ، مػػدل تػػأثري ديػػوف الغرمػػاء علػػى كقػػت دتل كهػػاكبالتػػايل الورثػػة للد كػػة،  كخبلفػػة

 .كإمكانية كصحة تصرفات الورثة، كقسمتها

، كؽتػػا يتفػػرع علػػى ىػػذا ضػػعفهاأك يي بقيهػػا نهػػي الذمػػة أك يي تبلفهم ُب كػػوف اظتػػوت يي اخػػ :ابػػعالر ََّّسػػببال 

ػػػابقة، كىػػػي: خبلفػػػة الورثػػػة ظت األصػػػل أيضػػػان  ككقػػػت انتقاعتػػػا باإلضػػػافة إىل تػػػأثري  يػػػتهممسػػػائل مػػػ  اظتسػػػائل الس 

 الد يوف ُب إبقاء الذ م ة أك إهنائها.

قبػػػل موتػػػو  ى اظتتعبػػػدعبػػػادات الػػػيت كجبػػػت علػػػسػػػقاط الإأك  ثبػػػاتاخػػػتبلفهم ُب إ :الخػػػامسَّسػػػببال 

، كاظتسػائل الػيت تفرعػت عليػو، ىػي: إثبػات ديػوف ات أك إسػقاطها، صػحة كفالػة الػد ي  عػ  إذنػومو كعدـ بعد

 اظتفلس. اظتيت

ى ىػػػذا كالػػػذم تفػػػرع علػػػأـ ال،  اخػػػتبلفهم ُب كػػػوف اظتػػػرض مػػػ  عػػػوارض األىليػػػة :ادسالس ػػػَّسػػػببالَّ

ديوف صح ة كديوف مرض، كتفرع عند القائلني هبذه القسمة مسألة تقػدَل ديػوف  األصل ىو قسمة الد يوف إىل

 الص حة على ديوف اظترض.

 ات م  خبلؿ ىذا البحث كىي:عريفت   عدد م  الكلقد خلصت إىل .2

  اضتقوؽ: األمواؿ ك ىيكة لد  : االت عريفَّاألوؿ
ى
 اظت

ي
 تبقية بعد ختليصها ؽتا يتعلق هبا.خصوصة اظت

ـه ناميءه ع  تصرؼو مبوج  الش رع.الد ي  ىو:  ث اني:الت عريفَّال  التزا
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ائنني، بػػل كأيضػػان ُب تأثريىػػا علػػى ركح  .3  اظتيػػتخطػػورة الػػد ي  ال تت،س ػػد فقػػط ُب ضػػياع حقػػوؽ الػػد 

بس بو، كاليغتفر لو.  بعد موتو  بسها ع  مقامها أيان كانت ىذه الر كح فح  الش هيد لتي

 ىة، كتعديو األحكاـ الت كليفي ة اطتمسة حس  الس ب  الباعث عليو.أصلي حكم الد ي  الكرا .4

 رع.الش  كمصدرىم أرتع ، : العقد، كاألفعاؿ، كالش رعةأسباب الد يوف ثبلث .5

 .الت وصيات: ثانياًَّ

هػػػا تً لبى وٍ أكصػػػي بالعمػػػل علػػػى تقنػػػني األحكػػػاـ الفقهي ػػػة الػػػواردة بشػػػأف الػػػد يوف اظتتعل قػػػة بالد كػػػة كقػى  :أولًَّ

بشكل معاصر يػييىس ر الت عامل هبا مبا أن و ال يوجد قانوف ينظ م ىذه اظتسػألة مػ  رتيػع جوانبهػا، كأظػ   أف   ثػي 

 .ذه اظتهم ةىذا بداية متواضعة عت

بنقػػػل الت قاضػػػي ُب نزاعػػػات الد كػػػة اظتتعل قػػػة تعػػػديل اختصػػػاص احملػػػاكم كذلػػػك بضػػػبط ك أكصػػػي : ثانيػػػاًَّ 

 .تطبيقان للقانوف اصتارمإىل القضاء الش رعيإل ء الن ظامي م  القضابالد ي  

: أكصػػي طػػبلب العلػػم الش ػػرعي اصتػػاد ي  بتحليػػل مسػػألة  م تكػػ  مػػ  صػػل  دراسػػيت، ك م ييسػػعفين لثػػاًَّثا

الوقػػت سػػول لبحػػث جػػزء يسػػري منهػػا كىػػي مسػػألة رىػػ  األكراؽ الت ،اريػػة، ككنػػت قػػد اط لعػػت علػػى مراجػػع 

ػػػابق باإلضػػػافةلػػػة كرىجىحػػػت جوازىػػػا علػػػى العػػػدـقلي ذىكىرهتػػػا ُب أسػػػطر  إىل ، كقػػػد أمػػػرت عتػػػذه اظتراجػػػع ُب الس 

اط بلعػػي علػػى رسػػالة ماجسػػتري  ثػػت ىػػذه اظتسػػألة كلكػػ   م أجػػدىا كافيػػة ففيهػػا مػػ  اإلمػػكاالت مػػا يوجػػ  

 البحث.

ببحػػػػث اظتسػػػػائل الػػػػيت هتػػػػتم  ت وعويػػػػة: أكصػػػػي بإقامػػػػة الن ػػػػدكات كاللقػػػػاءات العلمي ػػػػة كاحملاضػػػػرات الرابعػػػػاًَّ

ع أحكػػاـ الػػد يوف الػػيت تتعل ػػق بالد كػػة مػػ  خػػبلؿ بيػػاف احملػػاكر الػػيت و الش ػػرعية العملي ػػة لؤلفػػراد كخصوصػػان موضػػ

 بسطتها ُب الد راسة، كتىًبعاهًتا على الفرد كاجملتمع.
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 قائنة الفوارس العامَّة

 فهرس اآليات القرآني ة الكرنتة.:َّأولًَّ

 رقم الصفحة اآليةرقم  اآليػػػػة متسلسل
 سورة البقرة

1 كىالى تػىٍلًبسيوا اضتٍىق  بًاٍلبىاًطًل كىتىٍكتيميوا اضتٍىق  كىأىنتيٍم تػىٍعلىميوف. 42 19 
2  ةى كىآتيوا الز كىاةى كىارٍكىعيوا مىعى الر اًكًعنيى  . 43 88كىأىًقيميوا الص بلى
3  ةى كىآتيوا الز كىاةى  . 110 88كىمىا تػيقىد ميوا أًلىنفيًسكيم... ۙ  كىأىًقيميوا الص بلى
4 ٍلنىاؾى بًاضتٍىق  بىًشرينا كىنىًذيرنا  . 119 19ًإن ا أىٍرسى
5 يىا أىيػ هىا ال ًذي ى آمىنيوا كيًت ى عىلىٍيكيمي اٍلًقصىاصي ًُب اٍلقىتػٍلىى.... 178 175 
6  كيًت ى عىلىٍيكيٍم ًإذىا حىضىرى أىحىدىكيمي اٍلمىٍوتي.... 180 37 ،39 
7 ...يػٍرنان  . 180 37 ،39ًإٍف تػىرىؾى خى
8  ًـ نىكيم بًاٍلبىاًطًل كىتيٍدليوا هًبىا ًإىلى اضتٍيك ا  . 188 207...كىالى تىٍأكيليوا أىٍموىالىكيم بػىيػٍ
9  ًكىًم ى الن اًس مى  يىٍشرًم نػىٍفسىوي ابًٍتغىاءى مىٍرضىاًت الل و.... 207 178 
10 طىل ٍقتيميوىي   ًم  قػىٍبًل أىف دتىىس وىي    كىًإف.... 237 176 
11 ...م   ذىا ال ًذم يػيٍقًرضي الل وى قػىٍرضنا حىسىننا. 245 124 
12 ...كىًإف كىافى ذيك عيٍسرىةو فػىنىًظرىةه ًإىلى مىٍيسىرىةو. 280 72 ،80 

13 ايىنتيم ٍي و ًإىلىر أىجىلو م سىموى... يىا أىيػ هىا ال ًذي ى آمىنيوا ًإذىا تىدى ، . 282 64 ،79 ،230 ،231ًبدى
233 ،238 

14  اتًبنا فىرًىىافه م ٍقبيوضىةه ديكا كى  . 283 143كىًإف كينتيٍم عىلىىر سىفىرو كى مٍى نجًى
 سورة آؿ عمراف

15 ...زيي  ى لًلن اًس حي   الش هىوىاًت ًم ى الن سىاًء كىاٍلبىًننيى. 14 78 
16 كىكىف لىهىا زىكىرًي ا 37 153 
17  مىهيٍم أىيػ هيٍم يىٍكفيلي مىٍرَلىى ٍيًهٍم ًإٍذ يػيٍلقيوفى أىٍقبلى  . 44 154كىمىا كينتى لىدى
18  أىيػ هيٍم يىٍكفيلي مىٍرَلىى. 44 154 
19 ...ًلكيٍم ًإٍصرًم  . 81 240 قىاؿى أىأىقٍػرىٍرًبيٍ كىأىخىٍذًبيٍ عىلىىر ذىر

 ة النساءسور 
20 ...كىآتيوا الن سىاءى صىديقىاهًتً   ؿًتٍلىةن. 4 176 
21 ...اًف  . 7 12 ،40ل لر جىاًؿ نىًصي ه ؽت  ا تػىرىؾى اٍلوىاًلدى

22  دًكيٍم  . 11لًلذ كىًر ًمٍثلي حى   اأٍلينثػىيػىنٍيً... ۙ  ييوًصيكيمي الل وي ُب أىٍكالى
12 ،34،37 ،191 ،

195 ،202 ،244 
23  م   بػىٍعًد كىًصي ةو ييوًصي هًبىا أىٍك دىٍي و. 11 191 ،195 ،202 
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24 ...كىلىكيٍم ًنٍصفي مىا تػىرىؾى أىٍزكىاجيكيٍم. 12 41 
25 ...الر جىاؿي قػىو اميوفى عىلىى الن سىاًء مبىا فىض لى الل وي. 34 88 
26  نػىهيٍم...فىبلى كىرىب كى الى يػيٍؤًمنيوفى حى  ر لتيى  . 65 220ك ميوؾى ًفيمىا مى،ىرى بػىيػٍ
27 ...   . 78-80أىيٍػنىمىا تىكيونيوا ييٍدرًكك مي اٍلمىٍوتي
28  اءى  . 135 240لًل ًو... يىا أىيػ هىا ال ًذي ى آمىنيوا كيونيوا قػىو اًمنيى بًاٍلًقٍسًط ميهىدى
29 ...لىة  . 176 41يىٍستػىٍفتيونىكى قيًل الل وي يػيٍفًتيكيٍم ًُب اٍلكىبلى

 سورة اظتائدة
30  ًنىا عىلىٍيًهٍم ًفيهىا أىف  النػ ٍفسى بًالنػ ٍفًس كىاٍلعىنٍيى بًاٍلعىنٍي تىبػٍ  . 45 175...كىكى
31  ٍيًنكيٍم...يىا أىيػ هىا ال ًذي ى آمىنيوا مىهىادىةي بػى. 106 37 

 سورة األعراؼ
32  مىًهٍدنىا ۙ  قىاليوا بػىلىىر  ۙ  أىلىٍستي بًرىب كيٍم 172 240 

 سورة األنفاؿ
33  لًييًحق  اضتٍىق  كىيػيٍبًطلى اٍلبىاًطلى كىلىٍو كىرًهى اٍلميٍ،رًميوفى. 8 19 
34  ٍشىليوا كىتىٍذىى ى رلتيكيمٍ كىأىًطيعيوا الل وى كىرىسيولىوي كىالى تػىنىازىعيوا فػىتػىف.... 46 238 
35 ...كىال ًذي ى آمىنيوا ًم  بػىٍعدي كىىىاجىريكا كىجىاىىديكا مىعىكيٍم. 75 41 

 سورة التوبة
36  كىأيكلىرًوكى ىيمي اٍلميٍعتىديكفى  ۙ  الى يػىٍرقػيبيوفى ُب ميٍؤًم و ًإالو كىالى ًذم ةن . 10 24 
37  قى اًإفت ىا الص دى  . 60 182 ،184 ،185...اتي لًٍلفيقىرىاًء كىاٍلمىسىاًكنًي كىاٍلعىاًمًلنيى عىلىيػٍهى
38 ...نيوهًبًٍم  . 102 240 كىآخىريكفى اٍعتػىرىفيوا ًبذي
39 يًهم هًبىا  . 103 88خيٍذ ًمٍ  أىٍموىاعًتًٍم صىدىقىةن تيطىه ريىيٍم كىتػيزىك 

 سورة ىود
40  اأٍلىٍرًض ًإال  عىلىى الل ًو رًٍزقػيهىا...كىمىا ًمٍ  دىاب ةو ًُب . 6 77 

 سورة يوسف
41 ... ًلًك كىًلمى  جىاءى بًًو زًتٍلي بىًعريو  . 72 155قىاليوا نػىٍفًقدي صيوىاعى اٍلمى

 سورة النحل
42  ًكىمىا ًبكيم م   نػ ٍعمىةو فىًم ى الل و. 53 ت 
43  ًأيم هىاًتكيٍم ... كىالل وي أىٍخرىجىكيم م   بيطيوف. 78 ت 

 سورة اإلسراء
44 ...ًإف  رىب كى يػىٍبسيطي الر ٍزؽى ًلمىٍ  يىشىاءي. 30 77 

 سورة النور
45 نػىهيٍم ًإذىا فىرًيقه م نػٍهيم  . 48 220...ًإذىا ديعيوا ًإىلى الل ًو كىرىسيولًًو لًيىٍحكيمى بػىيػٍ

 سورة الفرقاف

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya78.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya78.html
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46  يػىٍقتػيريكا كىكىافى بػىنٍيى ذىرًلكى قػىوىامناكىال ًذي ى ًإذىا أى ٍ ٍ ييٍسرًفيوا كى مى  . 67 35نفىقيوا  مى
 سورة النمل

47  ي ًإٍل  أيٍلًقيى ًإيلى  ًكتىابه كىرَله  . 29-31 233 ...قىالىٍت يىا أىيػ هىا اٍلمىؤلى
 سورة القصة

48  ىىٍل أىديل كيٍم عىلىىر أىٍىًل بػىٍيتو يىٍكفيليونىوي. 12 154 
 سورة يس

49  لىقىٍد حىق  اٍلقىٍوؿي عىلىىر أىٍكثىرًًىٍم فػىهيٍم الى يػيٍؤًمنيوفى. 7 19 
 سورة الزمر

50 الل وي يػىتػىوىَب  اأٍلىنفيسى ًحنيى مىٍوهًتىا. 42 141 
 سورة غافر

51   كىالل وي يػىٍقًضي بًاضتٍىق. 20 19 
 سورة الزخرؼ

52  نٍػيىا...ؿتىٍ ي قىسىٍمنىا نػىهيٍم مىًعيشىتػىهيٍم ًُب اضتٍىيىاًة الد   . 32 77بػىيػٍ
 سورة اضت،رات

53 ...ًإفت ىا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوىةه فىأىٍصًلحيوا بػىنٍيى أىخىوىٍيكيٍم. 10 69 
 سورة اضتديد

54 ..قىاًت كىأىقٍػرىضيوا الل وى قػىٍرضنا حىسىننا  . 18 69.ًإف  اٍلميص د ًقنيى كىاٍلميص د 
55 ...نىكيم نٍػيىا لىًع ه كىعتىٍوه كىزًينىةه كىتػىفىاخيره بػىيػٍ  . 20 78اٍعلىميوا أىفت ىا اضتٍىيىاةي الد 

 سورة التغاب 
56  ًٍإٍف تػيٍقرًضيوا الل وى قػىٍرضنا حىسىننا ييضىاًعٍفوي لىكيٍم كىيػىٍغًفٍر لىكيم. 17 124 

 سورة الطبلؽ
57  كىمى  قيًدرى عىلىٍيًو رًٍزقيوي... ۙ  ةو م   سىعىًتًو لًيينًفٍق ذيك سىعى. 7 89 

 سورة اظتزمل
58 ...ديكهي ًعندى الل ًو ميوا أًلىنفيًسكيم م ٍ  خىرٍيو نجًى  . 20 124كىمىا تػيقىد 

 سورة اظتدثر
59  كيل  نػىٍفسو مبىا كىسىبىٍت رىًىينىةه. 38 124 

 لقلمسورة ا
60  ًلكى زىًعيمه سىٍلهيٍم أىيػ هي  . 40 156م ًبذىر

 سورة قريش
61  كىآمىنػىهيم م ٍ  خىٍوؼو. 4 164 
َّ
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 فهرس األحاديث الن بوية الش ريفة.اً:َّثاني

 رقم الصفحة اضتديثطرؼ  متسلسل
 179، 75، 67ز،  ."ىل عليو دي  "، قالوا: ال ..." 1
 171، 104، 76، ص .و"عن معلقةه ًبدينو ح  ييقضى نفسي اظتؤم ً " 2
 107، 11  ."مىٍ  ترؾ حقان فلورثتو"  3
 12،112 ."أنا أٍكىل باظتؤمنني م  أنفسهم ..." 4
 25 ."كذم ة اظتسلمني كاحدة، يسعى هبا أدناىم،..." 5
 38 ."ما حق  امرئ مسلم لو ميء يوصي فيو..." 6
  38 ."الثػيليث كالثػيليث كثري، أٍف تىدع كرثتك أغنياء..." 7
 38 .ات تصدؽ عليكم بًثػيليث أموالكم عند كفاتكم" "إف   8
 41 ."أضتقوا الفرائا بأىلها، فما بقي فهو ألكىل رجل ذكر" 9
 41 ."يقضي ات ُب ذلك" 10
 45 ."اغسلوه مباءو كسدر، ككفنوه ُب ثوبني... " 11
 99، 65، 58 ."لو كاف عليها دي  أكنتى قاضيو ..." 12
 99، 66، 58 .يها دي  أكنًت تقضينو ...""أرأيًت لو كاف عل 13
 165، 64 ."أن و ذىكر رجبلن م  بين إسرائيل، سأؿ بعا بين إسرائيل... " 14
 66 .، يعلم ات منو أن و يريد أداءه... ""ما ًم  مسلم يد اف دينان  15
مع أٍف ال يوفيو إي اه، لقيى ات سارق 16 ا رجل تدي   دينان، كىو غتي  66 .ان""أنت 
17 " ، إىل أجل معلـو ، ككزف معلـو  67 ."م  أسلف ُب ميء، ففي كيل معلـو
 69 ."إف  اظتؤم ى للمؤمً  كالبنياف يشد  بعضو بعضان" 18
 69 ."مىٍ  كاف معو فضلي ظهرو... " 19
 70 ."اظتسلم أخو اظتسلم ال يظلمو كال يسلمو..." 20
 70 .لد نيا...""م  نف س ع  مؤم  كيربة م  كيرب ا 21
 71 ."م  أنظر معسران أك كضع عنو... " 22
 71 ."كاف تاجره يداي  الن اس... " 23
 71 ."أح   الن اس إىل ات عز  كجل أنفعهم للن اس... " 24
 73 ."اللهم  إٍل أعوذ بك م  اعتم كاضتزف... " 25
 74 ."اللهم  إٍل أعوذ بك م  عذاب القرب... " 26
 76 ."نعم، إٍف قيًتلت ُب سبيل ات، كأنت صابره ػتتس ... " 27
 76 ."يغفر للش هيد كل ذن  إال  الد ٍي " 28
 76 ."سبحاف ات، ماذا نزؿ م  الت شديد" 29
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 77 "م  فارؽ الركح اصتسد كىو برمء م  ثبلث... ". 30
 79 "أعطو إياه، إف  خيار الن اس أحسنهم قضاء". 31
 172، 81 أخذ أمواؿ الن اس يريد أداءىا أدل ات عنو...". "م  32
 105 "نعم، إٍف  م دتت كعليك دي ، ليس عندؾ كفاؤه". 33
 105 "إذا مات الرجل كلو دي  إىل أجل، كعليو دي  إىل أجل...". 34
 115 "ال كصي ة لوارث كال إقرار لو بالد ي ". 35
ا جزاءي الس لف اضتمدي، كاألداء"."بارؾ ات لك ُب أىلك كمالك، إ 36  125 فت 
 125 "ما ًم  مسلمو ييقرض مسلمان قرضان مرتني إال  كاف كصدقتها مرة". 37
 126 "رأيتي ليلةى أيسرم يب على باب اصتن ة مكتوبان: الص دقة بعشر أمثاعتا...". 38
 144 "امدل ًم  يهودم طعامان إىل أجل، كرىنو ًدرعو". 39
 144 لر ى  ييرك  بنفقتو، إذا كاف مرىونان، كلنب الد ر ييشرب بنفقتو..."."ا 40
41 ."  156 "الز عيم غاـر
 158 ..."."أعليو دي  " قلنا: ديناراف 42
 170 "للش هيد عند ات ست  خصاؿ: ييغفر لو ُب أكؿ ديفعة...". 43
 172 مة، فػىييقيمو بني يديو..."."إف  ات عز  كجل ليىدعو بصاح  الد ي  يـو القيا 44
 176 "م  سر هي أف يين،يًو اتي م  كيرىًب يوـً القيامًة...". 45
 177 "يا كع " قاؿ: لبيك يا رسوؿ ات...". 46
 220 ...".لو يعطى الن اس بدعواىم، الد عى ناسه دماءى رجاؿو كأمواعتم" 47
ا أنا بشر، كإن و يأتيين اطتصم، " 48  220 ...".فلعل بعضكم أٍف يكوف أبلغ م  بعا،إفت 
 232 ."م  أحدث ُب أمرنا ىذا ما ليس فيو، فهو رد" 50

أتى رجل رسوؿ ات صلى ات عليو كسلم كىو ُب اظتس،د، فناداه فقاؿ: يا رسوؿ  51
 240 ات، إٍل  زنيت... .

 241 أف  على ابين الرجم... . إف  ابين كاف عسيفان على ىذا، فزٌل بامرأتو، كإٍل  أخربت 52

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ
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 : فهرس األعبلـ.اًَّثالث

 رقم الصفحة العلم متسلسل
 148 اإلسنوم: عبد الرحيم ب  اضتس  ب  علي. 1
 27 علي ب  ػتمد ب  عبد الكرَل.البػىٍزدىكم:  2
 233 أبو ثور: إبراىيم ب  خالد ب  أيب اليماف. 3
 145 زتد ب  حس .أبو اطتط اب الكلواذاٍل: ػتفوظ ب  أ 4
 148 اطتطي  الشربيين: ػتمد ب  أزتد الشربيين. 5
 7 ػتمد ب  هبادر ب  عبد ات.الزركشي:  6
 149 اإلماـ زيفر: زيفر ب  اعتيذيل ب  قيس.  7
 29 اب  الشاط: قاسم ب  عبد ات ب  ػتمد. 8
 237 القفاؿ: عبد ات ب  أزتد ب  عبد ات. 9
 37 بد اظتلك ب  اإلماـ عبد العزيز.عاب  اظتاجشوف:  10
ظفر السمعاٍل: 11

ي
 29 منصور ب  ػتمد ب  عبد اصتبار. أبو اظت

 171 اظتاكردم: علي ب  ػتمد ب  حبي  البصرم. 12
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 .املصادر واملراجع قائنة

 : اظتصادر كاظتراجع.أولًَّ
 القرآف الكرَل. -1
، حتقيػق: فتحػي أزتػد علػي الػدي ، جامعػة أـ القػرل، لػمَّالعربيػةالبػديعَّفػيَّعاب  األثري، اظتبارؾ ب  ػتمد ب  ػتمد،  -2

 ق. 1420، 1 مكة اظتكرمة، ط:
، حتقيػق: طػاىر أزتػد الػزاكل كػتمػود ػتمػد ،َّالنهايةَّفيَّغريبَّالحديثَّواألثراظتبارؾ ب  ػتمد ب  ػتمد اب  األثري، -3

 ىػ.1399الطناحي، اظتكتبة العلمية، بريكت، 
حتقيػػق: مػػعي  األرنػػؤكط، عػػادؿ مرمػػد، ، مسػػندَّاإلمػػاـَّأحمػػدَّبػػنَّحنبػػل، حنبػػل أزتػػد بػػ  ػتمػػد بػػ اإلمػػاـ أزتػػد،  -4

 ىػ. 1421، 1مؤسسة الرسالة ط: ، كآخركف
، 1 ، حتقيػػق: ػتمػػد عػػوض مرعػػ ، دار إحيػػاء الػػداث العػػريب، بػػريكت، ط:تهػػذيبَّاللغػػةاألزىػػرم، ػتمػػد بػػ  أزتػػد،  -5

 ـ.2001
،َّحتقيػق: حسػني أزتػد البػاكرم ،عنَّزوائدَّمسندَّالحارثَّبغيةَّالباحثاب  أيب أسامة، اضتارث ب  ػتمد ب  داىر،  -6

 ىػ.1413، 1 مركز خدمة السنة كالسرية النبوية، اظتدينة اظتنور، ط:
، رسػالة ماجسػتري، جامعػة الكوفػػة، حػقَّالختصػاصَّدراسػةَّفقهي ػةَّمقارنػةاألسػدم، حيػدر حسػ  ديػواف األسػدم،  -7

  ق.1432العراؽ، 
، إمػػراؼ: زىػػري الشػػاكيش، إرواءَّالغليػػلَّفػػيَّتخػػريجَّأحاديػػثَّمنػػارَّالسػػبيل ،بػػ  نػػوح األلبػػاٍل، ػتمػػد ناصػػر الػػدي  -8

 ىػ. 1405، 2اظتكت  اإلسبلمي، بريكت، ط:
دار  ،فػػػيَّاألمػػػةءَّسلسػػػلةَّاألحاديػػػثَّالضػػػعيفةَّوالموضػػػوعةَّوأثرىػػػاَّالسػػػي بػػػ  نػػػوح، الػػػدي  األلبػػػاٍل، ػتمػػػد ناصػػػر -9

 .ىػ1412، 1: ط ،اظتعارؼ، الرياض
 ىػ.1421، 1، مكتبة اظتعارؼ، الرياض، ط: التػ ْرِغيبََّوالتػ ْرِىيبَّصحيح ،وحب  ن ػتمد ناصر الدي  األلباٍل،-10
 مركػز نػور اإلسػبلـ أل ػاث القػرآف كالسػنة،َّصػحيحَّوضػعيفَّسػننَّابػنَّماجػة، ،ب  نػوح ػتمد ناصر الدي األلباٍل، -11

 اإلسكندرية.
 ـ أل ػػاث القػػرآف كالسػػنة،، مركػػز نػػور اإلسػػبلصػػحيحَّوضػػعيفَّسػػننَّالنسػػائي ،بػػ  نػػوح األلبػػاٍل، ػتمػػد ناصػػر الػػدي -12

 اإلسكندرية.
 .، اظتكت  اإلسبلميصحيحَّالجامعَّالصغيرَّوزيادتواأللباٍل، ػتمد ناصر الدي  ب  نوح، -13
 ، اظتكت  اإلسبلمي.ضعيفَّالجامعَّالصغيرَّوزيادتو، ب  نوح األلباٍل، ػتمد ناصر الد ي -14
 البايب اضٍتلىًل، مصر.، دار مصطفى تيسيرَّالت حريرأمري بادماه، ػتمد أمني ب  ػتمود، -15
، دار الكتػ  العلميػة، الت قريرَّوالت حبيرَّعلىَّتحريػرَّالكمػاؿَّبػنَّالهمػاـاب  أمري اضتاج، ػتمد ب  ػتمد ب  ػتمػد،  -16
 ق.1403، 2ط: 
 أثرَّوفاةَّالمدينَّعلىَّماَّثبتَّفيَّذمتوَّمنَّالدُّيوفَّالمصرفيةَّالمدجلة.إرميد، ػتمود عبد الكرَل، -17
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، 2، دار النفػائس، األردف، ط: الش املَّفيَّمعػاموتَّوعملي ػاتَّالمصػارؼَّاإلسػومي ة، إرميد، ػتمود عبد الكرَل-18
 ىػ.1427

ػػػةَّاألربعػػػةَّفػػيَّمسػػػائلَّالميراث)مقارنػػػاَّبػػاألحواؿَّالش خصػػػي ة(أزتػػد، ػتمػػػود عيسػػى يػػػونس، -19 ، رسػػػالة خػػوؼَّاألئم 
 ـ.2007ماجستري، جامعة اطتليل، فلسطني، 

 .، دار الفكرالعناي ةَّشرحَّالهداية، البابرٌب، ػتمد ب  ػتمد ب  ػتمود-20
، حتقيػق: أزتػد تفسػيرَّبػنَّبػاديسَّفػيَّمجػالسَّالت ػذكيرَّمػنَّكػوـَّالحكػيمَّالخبيػر اب  باديس، عبد اضتميػد ػتمػد،-21

 تس الدي ، دار الكت  العلمية، بريكت.
يػٍرىًمٌي، -22 يػٍرىًمٌي، سليماف ب  ػتمد ب  عمر البي،ى َرِميَّبحاشاظتعركؼ  التجريدَّلنفعَّالعبيدالبي،ى  ، مطبعة اضتلل.يةَّالُبَجيػْ
الجػػامعَّالمسػػندَّالصػػحيحَّالمختصػػرَّمػػنَّأمػػورَّرسػػوؿَّاهللَّصػػلىَّاهللَّعليػػوَّوسػػلمَّالبخػػارم، ػتمػػد بػػ  اشتاعيػػل، -23

 .ىػ1422، 1 ، حتقيق:ػتمد زىري ب  ناصر ، دار طوؽ الن،اة، ط:وسننوَّوأيامو
 ق.1437، 1دار الر ازم، عىم اف، ط: ، الُميس رَّالجامعَّفيَّفقوَّالز كاةالبداري ، أنت  عبد اضتميد، -24
ي  الد ماميين، ػتمد ب  أيب بكر ب  عمر، -25  .، حتقيق: نور الد ي  طال ، دار النوادر، سوريامصابيحَّالجامعبدر الد 
ي  العيػػػػين، ػتمػػػػود بػػػػ  أزتػػػػد بػػػػ  موسػػػػى، -26 ، 1، دار الكتػػػػ  العلميػػػػة، بػػػػريكت، ط: البنايػػػػةَّشػػػػرحَّالهدايػػػػةبػػػػدر الػػػػد 

 ىػ.1420
، دار إحيػػاء الػػداث العػػريب، عمػػدةَّالقػػاريَّشػػرحَّصػػحيحَّالبخػػاريي  العيػػين، ػتمػػود بػػ  أزتػػد بػػ  موسػػى، بػػدر الػػد  -27

 بريكت.
 ، دار النهضة العربية، القاىرة.الميراثالربديسي، ػتمد زكريا الربديسي، -28
 ق.1401، 1ط:  ، دار الفكر للنشر كالت وزيع،أحكاـَّالميراثَّفيَّالش ريعةَّاإلسوميةبر اج، رتعة ػتمد ػتمد، -29
اظتعػركؼ بأصػوؿ البػزدكم، اظتوجػود ُب أعلػى صػفحات   كنػزَّالوصػوؿَّإلػىَّمعرفػةَّاألصػوؿالبزدكم، علي بػ  ػتمػد، -30

 كشفَّاألسرار.كتاب عبد العزيز البخارم، 
، حتقيق: مصطفى عبد ذبه َّبَّفيَّتفسيرَّغريبَّألفاظَّالمَّعذَّستََّالن ْ مَّالمَّ ،ػتمد ب  أزتد ب  ػتمد ،لكٍ بطاؿ الر  -31
 .اظتكتبة الت،ارية، مكة اظتكرمة ،في  سا ماضت
الػػروضَّالن ػػديَّشػػرحَّكػػافيَّالُمبتػػديَّفػػيَّفقػػوَّإمػػاـَّالسػػنةَّأحمػػدَّبػػنَّحنبػػلَّ البٍعلػػي، أزتػػد بػػ  عبػػد ات بػػ  أزتػػد،-32

 ، أمرؼ على طبعو كتصحيحو: عبد الرزت  حس  ػتمود، اظتؤسسة السعيدية، الرياض.الشيبانيَّرضيَّاهللَّعنو
، 1، دار اظتصػطفى، ط: الد عاوىَّوالبّيناتَّوالقضػاءامدم، مصطفى دي  كالقرمي كسا م، البغا كعبد الرحيم كالر -33

 .ىػ1427
َّلبابَّلسافَّالعربالبغدادم، عبد القادر ب  عمر، -34 ، حتقيق: عبػد السػبلـ ػتمػد ىػاركف، مكتبػة خزانةَّاألدبَّولبُّ

 ىػ.1418، 4اطتاؾتي، القاىرة، ط: 
، حتقيػق: عػدناف دركيػش ياتَّمعجمَّفيَّالمصطلحاتَّوالفروؽَّاللغويػةالكلأبو البقاء الكفوم، أيوب ب  موسى، -35

 كػتمد اظتصرم، مؤسسة الرسالة، بريكت.
)ىو حامية على فتء اظتعني بشرح قرة إعانةَّالطالبينَّعلىَّحلَّألفاظَّفتحَّالمعينَّ، عثماف ب  ػتمد مطا، البكرم-36

 .ىػ1418، 1: ط ،العني مبهمات الدي ( دار الفكر
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 .دار اضتديث، القاىرة ،العدةَّشرحَّالعمدةَّ،عبد الرزت  ب  إبراىيم ب  أزتد ،يهباء الدي  اظتقدس-37
رح الوسػط علػى ؼتتصػر خليػل ُب الفقػػو كىػو الش ػ تحبيػػرَّالمختصػر ،هبػراـ بػ  عبػد ات بػ  عبػد العزيػزَّ،ريممً هبػراـ الػد  -38

: ط ،و للمخطوطػات كخدمػة الػداثمركػز ؾتيبويػ ،حاف  بػ  عبػد الػرزت  خػريك  ،ق: أزتد ب  عبد الكرَل ؾتي يقحتاظتالكي 
 .ق1434، 1

 ىػ.1414، 1، عا م الكت ، ط: دقائقَّأوليَّالنهىَّلشرحَّالمنتهىالبهوٌب، منصور ب  يونس ب  صبلح الدي ، -39
، حتقيق: عبد القدكس ػتمد نذير، الروضَّالمربعَّشرحَّزادَّالمستقنعَّالبهوٌب، منصور ب  يونس ب  صبلح الد ي ،-40

 دار اظتؤيد.
 ، دار الكت  العلمية.كش اؼَّالقناعَّعنَّمتنَّاإلقناعََّّنصور ب  يونس ب  صبلح الدي ،البهوٌب، م-41
ق: عبػد ات بػ  يػقحت ،الِمَنحَّالش افياتَّبشػرحَّمفػرداتَّاإلمػاـَّأحمػد ،منصور ب  يونس ب  صبلح الػدي  ،البهوٌب-42

يطلىق
 .ق1427، 1: ط ،دار كنوز إمبيليا للنشر كالتوزيع، اظتملكة العربية السعودية ،ػتمد اظت

، حتقيػق: ػتمػد اظتنتقػى الكشػناكم، مصباحَّالزجاجةَّفيَّزوائدَّابػنَّماجػو البوصريم، أزتد ب  أيب بكر ب  إشتاعيل،-43
 ق.1403، 2 دار العربية، بريكت، ط:

، حتقيػق: عبػد اظتعطػي أمػني قلع،ػي، جامعػة الدراسػات السننَّالصغيرَّللبيهقػيالبيهقي، أزتد ب  اضتسني ب  علػي، -44
 ىػ.1410، 1تشي، ط:اإلسبلمية، كرا

مذم، ػتمد بػ  عيسػى بػ  سىػٍورة، -45 ، حتقيػق: أزتػد ػتمػد مػاكر، كػتمػد فػؤاد عبػد البػاقي، كإبػراىيم سػننَّالت رمػذيالد 
 ىػ. 1395، 2عطوة عوض، مركة مكتبة كمطبعة مصطفى البايب اضتلل، مصر، ط: 

 .ـ2005، 1وزم، القاىرة، ط: ، دار اب  اصتالت وثيقَّبالكتابةَّوالعقودالدتورم، أ.د حسني مطاكع، -46
، حتقيػق: ػتمػد عبػد القػادر مػاىني، دار الكتػ  البهجػةَّفػيَّشػرحَّالتحفػةالت سيويل، علي ب  عبد السبلـ بػ  علػي، -47

 ىػ.1418، 1العلمية، بريكت، ط:
َّالزاىرةَّفيَّملوؾَّمصرَّوالقاىرةاب  تغرم، يوسف ب  تغرم بردم، -48  ، دار الكت .النُّجـو
 ، دار اصتنادرية.ن ريةَّالرجوعَّفيَّالعقودَّوَّالتصرفاتَّفيَّالفقوَّاإلسوميتفاحة،  تفاحة، فتء ات أكثم-49
 ، مكتبة صبيء، مصر.شرحَّالتلويحَّعلىَّالتوضيحمسعود ب  عمر التفتازاٍل، التفتازاٍل، -50
، حتقيػق: علػي عبػد كفايػةَّاألخيػارَّفػيَّحػلَّغايػةَّاإلختصػارتقي الد ي  اضتصين، أبو بكر ب  ػتمد ب  عبد اظتػؤم ، -51

 ـ.1994، 1 اضتميد بلط،ي، كػتمد كىل سليماف، دار اطتري، دمشق، ط:
(َّلسػػنة4َّالكػػافيَّفػػيَّشػػرحَّقػػانوفَّالبينػػاتَّفػػيَّالمػػوادَّالمدنيػػةَّوالت جاريػػةَّرقػػمَّ)التكػػركرم، عثمػػاف التكػػركرم، -52

 .ـ2013، مكتبة دار الفكر، ـ3112
حتقيػق: الػدكتور ػتمػد بلحسػاف، دار ابػ   ،التنبيػوَّعلػىَّمبػادئَّالتوجيػوالتنوخي، إبراىيم ب  عبد الصػمد بػ  بشػري، -53

، بريكت، ط:  ق.1428، 1 حـز
، حتقيػق: علػي دحػركج، مكتبػة موسػوعةَّكشػاؼَّاصػطوحاتَّالفنػوفَّوالعلػـوالتهانوم، ػتمد بػ  علػي ابػ  ػتمػد، -54

 ـ.1996، 1 لبناف نامركف، بريكت، ط:
، 1:ط ،دار الكتػ  العلميػة ،لبػنَّتيميػةالفتػاوىَّالكبػرىَّ، أزتد ب  عبػد اضتلػيم بػ  عبػد السػبلـ ،اضتفيد اب  تيمية-55

 .ق1408
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، حتقيػػق: شػػرحَّالعمػػدةَّفػيَّبيػػافَّمناسػػكَّالحػػجَّوالعمػػرةأزتػػد بػػ  عبػد اضتلػػيم بػػ  عبػد السػػبلـ،  ابػ  تيميػػة اضتفيػد،-56
 ىػ.1409، 1 صا  ب  ػتمد اضتس ، مكتبة اضترمني، الرياض، ط:

 ، دار السنة احملمدية، مصر.العقدن ريةَّاب  تيمية اضتفيد، أزتد ب  عبد اضتليم ب  عبد السبلـ، -57
مكتبة  ،المحررَّفيَّالفقوَّعلىَّمذىبَّاإلماـَّأحمدَّبنَّحنبل ،عبد السبلـ ب  عبد ات ب  اطتضرَّد،اب  تيمية اصت-58

 ىػ1404 ،2 ط: ،الرياض، اظتعارؼ
موقػػع  ، تفريػغ:دروسَّللشػػي َّعبػدَّاهللَّبػنَّعبػدَّالػػرحمنَّالجبػرينابػ  جػربي ، عبػد ات بػ  عبػػد الػرزت  بػ  جػربي ، -59

 الشبكة اإلسبلمية، نسخة اظتكتبة الشاملة.
، 1: ط ،القػػػػاىرة ،مكتبػػػػة اآلداب ،المعجػػػػمَّالشػػػػتقاقيَّالمدصػػػػلَّأللفػػػػاظَّالقػػػرآفَّالكػػػػريم ،ػتمػػػػد حسػػػ  ،جبػػػل-60

 ـ.2010
 ىػ.1403، 1 ، دار الكت  العلمية، بريكت، ط:كتابَّالتعريفاتاصترجاٍل، علي ب  ػتمد،-61
 ، اظتكتبة الشاملة.القوانينَّالفقهيةَّ،دػتمد ب  أزتد ب  ػتم ،اب  جزم الكلل-62
، حتقيػػق: عبػػد السػػبلـ مػػاىني، دار الكتػػ  العلميػػة، أحكػػاـَّالقػػرآفاصتصػػاص، أزتػػد بػػ  علػػي أبػػو بكػػر اصتصػػاص، -63

 ىػ.1415 ،1 بريكت، ط:
حتقيػق: عبػد ات حامػد النمػرم،  ،اقتطاؼَّاألزاىرَّوالتقاطَّالجػواىرأبو جعفر الرعيين، أزتد ب  يوسف ب  مالك، -64
 ق.1402الة ماجستري، جامعة أـ القرل، اظتملكة العربي ة السعودي ة، رس
، بحاشػيةَّالجمػلاظتعػركؼ  فتوحاتَّالوى ػابَّبتوضػيحَّشػرحَّمػنهجَّالطػوب اصتمل، سليماف ب  عمر ب  منصور،-65

 دار الفكر.
 ، دار الفكر العريب، القاىرة.الميراثَّفيَّالشريعةَّاإلسوميةاصتندم، ػتمد الشحات اصتندم، -66
، حتقيق: عبد العظيم ػتمود الػٌدي ، نهايةَّالمطلبَّفيَّدرايةَّالمذىبويين، عبد اظتلك ب  عبد ات ب  يوسف، اصت-67

 ىػ.1428، 1دار اظتنهاج، ط: 
 ىػ. 1424، 1مؤسسة الرسالة، بريكت، ط: ،موسوعةَّالقواعدَّالفقهي ة أبو اضتارث الغزم، ػتمد صدقي ب  أزتد،-68
، حتقيػق: سػائد بكػداش، دار البشػائر اإلسػبلمية، كنػزَّالػدقائقأزتػد بػ  ػتمػود،  عبػد ات بػ  حػاف  الػدي  النسػفي،-69
 ىػ.1432، 1ط:
أكملػػو ابنػػو: أزتػػد بػػ  عبػػد الػػرحيم بػػ  اضتسػػني ابػػ   ،عبػػد الػػرحيم بػػ  اضتسػػني بػػ  عبػػد الػػرزت اضتػػاف  العراقػػي كابنػػو، -70

 كت.، بري دار إحياء الداث العريب ،قريبثريبَّفيَّشرحَّالت َّطرحَّالت َّ، العراقي
، حتقيػق: مصػطفى عبػد القػادر عطػا، دار الكتػ  الُمستدرؾَّعلىَّالصحيحيناضتاكم، ػتمد ب  عبد ات ب  ػتمد، -71

 ىػ.1،1411العلمية، بريكت، ط: 
 .1408، 2، دار الفكر، دمشق، ط: القاموسَّالفقهيَّلغةَّواصطوحاًَّ، جي ، سعدم أبو جي أبو -72
، حتقيػق: شتػري بػ  أمػني الزىػرم، دار المراـَّمػنَّأدلػةَّاألحكػاـَّبلوغاب  ح،ر العسقبلٍل، أزتد ب  علي ب  ػتمػد، -73

 ىػ. 1424 ،7الفلق، الرياض، ط: 
دار الكتػ  الت لخيصَّالحبيرَّفيَّتخريجَّأحاديثَّالرافعيَّالكبير،َّاب  ح،ر العسقبلٍل، أزتد ب  علي ب  ػتمد، -74

 ىػ.1،1419 العلمية، ط:
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، رقػم كتبػو كأبوابػو كأحاديثػػو: يَّشػرحَّصػحيحَّالبخػػاريفػػتحَّالبػارَّبػ  ح،ػر، أزتػد بػػ  علػي  ،بػ  ح،ػر العسػقبلٍلا-75
عليو تعليقات العبلمة: عبد العزيز  ،قاـ بإخراجو كصححو كأمرؼ على طبعو: ػت  الدي  اطتطي  ،ػتمد فؤاد عبد الباقي
 بريكت.، دار اظتعرفة ،ب  عبد ات ب  باز

، حتقيػػق: غتموعػػة مػػ  دَّالمسػػانيدَّالثمانيػػةالمطالػػبَّالعاليػػةَِّبزوائػػ أزتػػد بػػ  علػػي بػػ  ػتمػػد، ابػػ  ح،ػػر العسػػقبلٍل،-76
، 1 رسالة جامعية، تنسيق: سعد الش ثرم، دار العاصمة للنشر كالتوزيع، كدار الغيث للنشػر كالتوزيػع، ط: 17الباحثني ُب 

 ىػ. 1420ىػ،  1419
ل، ، اظتكتبػػػة الت،اريػػػة الكػػػرب تحفػػػةَّالمحتػػػاجَّفػػػيَّشػػػرحَّالمنهػػػاجأزتػػػد بػػػ  ػتمػػػد بػػػ  علػػػي،  ابػػػ  ح،ػػػر اعتيتمػػػي،-77

 .ىػ 1357مصر،د.ط،
 ىػ.1322، 1 ، اظتطبعة اطتريية، ط:الجوىرةَّالنيرةاضتداد، أبو بكر ب  علي ب  ػتمد، -78
79- ، ، علي ب  أزتد ب  سعيد ب  حـز  ، دار الفكر، بريكت.المحلىَّباآلثاراب  حـز
 ، دار اصتامعة اصتديدة، االسكندريةأدلةَّاإلثباتَّفيَّالفقوَّاإلسوميحسني، أزتد فراج حسني، -80
، حتقيػق: عبػد اظتػنعم خليػل الدُّرَّالمختارَّشرحَّتنويرَّاألبصػارَّوجػامعَّالبحػارَّاضتصكفي، ػتمد ب  علي ب  ػتمد،-81

 ىػ.1423، 1 إبراىيم، دار الكت  العلمية، ط:
، حتقيػق: عبػد السػبلـ ػتمػد الشػريف، لتػزاـتحريػرَّالكػوـَّفػيَّمسػائلَّالاضتطٌاب، ػتمد ب  ػتمد ب  عبد الرزت ، -82

 ىػ. 1404، 1 بلمي، بريكت، ط:دار الغرب اإلس
، 3، دار الفكػػػػر، ط: مواىػػػػبَّالجليػػػػلَّفػػػػيَّشػػػػرحَّمختصػػػػرَّخليػػػػلاضتط ػػػاب، ػتمػػػػد بػػػػ  ػتمػػػػد بػػػػ  عبػػػػد الػػػػرزت ، -83

 ق.1412
 ، اظتكتبة الشاملة.شرحَّزادَّالمستقنعزتد، زتد ب  عبد ات ب  عبد العزيز، -84
 ىػ.1411، 1دار الفاركؽ، ط: ، دراساتَّفيَّأصوؿَّالمدايناتَّفيَّالفقوَّاإلسوميزتٌاد، نزيو زتٌاد، -85
 ىػ.1421 ،1، دار القلم، دمشق، ط: قضاياَّفقهيةَّمعاصرةَّفيَّالماؿَّوَّالقتصادزتٌاد، نزيو زتٌاد، -86
 ىػ.1429، 1، دار القلم، دمشق، ط:معجمَّالمصطلحاتَّالمالي ةَّوالقتصادي ةَّفيَّلغةَّالفقهاءزتٌاد، نزيو زتٌاد، -87
، 2، مطبعػػػة الشػػػرؽ، ط: المصػػػرفي ةَّبمػػػاَّيتفػػػقَّولش ػػػريعةَّاإلسػػػومي ةتطػػػويرَّاألعمػػػاؿَّزتػػػود، سػػػامي حسػػػ  أزتػػػد، -88

 ىػ.1402
، 1، دار الكتػػػ  العلميػػػة،ط:غمػػػزَّعيػػػوفَّالبصػػػائرَّفػػػيَّشػػػرحَّاألشػػػباهَّوالن ػػػائر اضتمػػػوم، أزتػػػد بػػػ  ػتمػػػد مكػػػي،-89

 ىػ.1405
 .ـ، دار اب  اصتوزم، الدماأحكاـَّاألوراؽَّالت جاريةَّفيَّالفقوَّاإلسومياطتثبلف، سعد ب  تركي، -90
 ، مؤسسة نور اإلسبلـ.الزمنَّفيَّالدُّيوفَّوأحكامةَّالفقهيةاطتثبلف، سعد ب  تركي اطتثبلف، -91
 ، دار الفكر للطباعة، بريكت.شرحَّمختصرَّخليلَّللخرشيَّاطترمي، ػتمد ب  عبد ات اطترمي،-92
 الطبَّالش رعيَّومسرحَّالجريمةَّوالبحثَّالجنائي.اطتضرم كأبو الركس، مدلتة فؤاد كأزتد بسيوٍل، -93
الهدايةَّعلىَّمذىبَّاإلماـَّأبيَّعبدَّاهللَّأحمدَّبنَّمحمدَّبنَّأبو اطتط اب الكلوذاٍل، ػتفوظ ب  أزتد ب  اضتسػ ، -94

 ىػ. 1425، 1، حتقيق: عبد اللطيف قتيم ، ماىر ياسني الفحل، مؤسسة غراس للنشر كالتوزيع، ط: حنبلَّالشيباني
 ، دار الفكر العريب.دةالت صرؼَّالنفراديَّواإلرادةَّالمنفرَّاطتفيف، علي اطتفيف، -95
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 .، مطبعة الربدممةَّوتأثيرَّالموتَّفيهماَّوبحوثَّأخرىالحقَّوالذ َّاطتفيف، علي اطتفيف، -96
 ، دار الفكر العريب.الملكي ةَّفيَّالشريعةَّاإلسوميةاطتفيف، علي اطتفيف، -97
 ،دار صػػادر، اسقػق: إحسػػاف عبػحت ،وفيػاتَّاألعيػػافَّوأنبػاءَّأبنػػاءَّالزمػػاف ،أزتػػد بػ  ػتمػػد بػ  إبػػراىيم ،ابػ  خلكػاف-98

 بريكت.
 دار القلم.،  علمَّأصوؿَّالفقو ،عبد الوىاب ،ؼخبل  -99

مةَّخليلخليل، خليل ب  إسحاؽ ب  موسى،  -100 ، 1، حتقيق: أزتد جاد، دار اضتديث، القاىرة، ط: مختصرَّالعو 
 ىػ.1426
علػػىَّمػػذىبَّاإلمػػػاـََّّالفقػػوَّالمنهجػػياطتًػػ  كالبيغػػا كالٌشػػٍربي، ميصػػطفى اطتًػػٍ ، ميصػػطفى البيغػػا، علػػي الٌشػػٍربي،  -101

 ىػ. 1413، 4،دار القلم، دمشق، ط:الشافعيَّرحموَّاهللَّتعالى
، 1، دار السبلـ، القػاىرة، ط: ن ريةَّالذ مةَّبينَّالفقوَّاإلسوميَّوالقانوفَّالوضعياطتويل، أزتد ػتمود اطتويل،  -102

 ق.1423
 .ق1423، 4، ط:بريكت  ،دار اظتعرفة ،بوياألدبَّالن َّ ،ػتمد عبد العزيز ب  علي ،اطتىٍويل -103
 ، دار إحياء الداث العريب.مجمعَّاألنهرَّفيَّشرحَّملتقىَّاألبحرداماد، عبد الرزت  ب  ػتمد ب  سليماف، -104
 ، دار الثقافة، عماف.الحقوؽَّالمتعلقةَّبالتركةَّبينَّالفقوَّوالقانوفداككد، أزتد ػتمد علي داككد،  -105
 ىػ.1404، 3 ؤسسة الرسالة، ط:، مالحقَّومدىَّسلطافَّالدولةَّفيَّتقيدهالد ريين، فتحي الد ريين،  -106
بياف، بياف، الد   -107 ًت بٍػ  عىٍبدي ا :غتموعة م  اظتشايدتقدَل: ، أصالةَّومعاصرةَّالمعاموتَّالماليةديبياف ب  ػتمد الد 

ٍحًسػػ  الدكػي
ي
تبػػة مك ،بػػ  عبػد العزيػػز آؿ الش ػيد صػا  ،ر العىب ػػوًدمم ػد بػػ  ناصػػتيى  ،يػػدبػ  عبػػد ات بػ  زت د. صػػا  ،عىبػد اظت

 .ق 1432، 2: ، طاظتلك فهد الوطنية، الرياض
، رسػػالة دكتػػوراه، انقضػػاءَّاللتػػزاـَّدوفَّالوفػػاءَّبػػوَّفػػيَّالقػػانوفَّالوضػػعيَّوالفقػػوَّاإلسػػوميابػػ  ددكش، نضػػرة،  -108

 .ـ2011جامعة كىراف، اصتزائر، 
 ق.1403، 2، دار األرقم، ط: الميراثَّفيَّالش ريعةَّاإلسوميةدىرادكة، ياسني أزتد إبراىيم،  -109
 ، دار الفكر.الش رحَّالكبيرَّعلىَّمختصرَّخليلَّوحاشيةَّالدُّسوقي الدردير، أزتد الدردير العدكم، -110
 ، دار الفكر.حاشيةَّالدسوقيَّعلىَّالشرحَّالكبيرالدسوقي، ػتمد ب  أزتد ب  عرفة،  -111
، حتقيػق: فعػةتقػويمَّالن  ػرَّفػيَّمسػائلَّخوفي ػةَّذائعػة،َّونُبػذَّمذىبي ػةَّنااب  الد ى اف، ػتمد بػ  علػي بػ  مػعي ،  -112

 ىػ.1422، 1 صا  ب  ناصر اطتزَل، مكتبة الرمد، السعودية، ط:
 ،دار اظتنهػػاج ،ق: صتنػػة علميػػةيػػق، حتالػػنجمَّالوىػػاجَّفػػيَّشػػرحَّالمنهػػاج ،ػتمػػد بػػ  موسػػى بػػ  عيسػػى ،الػػد ًمريم -113
 .ق1425، 1: ط ،جدة
ققني بإمػراؼ مػعي  األرنػاؤكط، ، حتقيق: غتموعة م  احملسيرَّأعوـَّالنبوءالذ ىل، ػتمد ب  أزتد ب  عثماف،  -114

 ىػ. 1405، 3مؤسسة الرسالة، ط: 
، حتقيػػق: يوسػػف الشػػيد ػتمػػد، اظتكتبػػة العصػػرية، مختػػارَّالصػػحاح، ػتمػػد بػػ  أيب بكػػر بػػ  عبػػد القػػادر، الػػرازم -115

 .ىػ1420، 5بريكت، ط: 
 ، دار الفكر.فتحَّالعزيزَّبشرحَّالوجيزالرافعي، عبد الكرَل ب  ػتمد الرافعي،  -116
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 ، دار الكت  العلمية.القواعدَّلبنَّرجب  الدي  عبد الرزت  ب  رج ، اب  رج ، زي -117
، حتقيػق: عبػد الػرزت  بػ  سػليماف العثيمػني، ذيػلَّطبقػاتَّالحنابلػةاب  رج ، عبػد الػرزت  بػ  أزتػد بػ  رجػ ،  -118

 ىػ. 1425، 1مكتبة العبيكاف، الرياض، ط: 
فَّالتْأِويػػػلَّفػػػيَّشػػػرحَّالمدونػػػةَّوحػػػلَّمنػػػاىجَّالت حصػػػيلَّونتػػػائجَّلطػػػائالرجراجػػػي، علػػػي بػػػ  سػػػعيد الرجراجػػػي،  -119

، ط:مشكوتها  ىػ. 1428، 1، حتقيق: أزتد ب  علي، دار اب  حـز
 ىػ.1432، 1، دار البشائر اإلسبلمية، ط:حمايةَّالدُّيوفَّفيَّالفقوَّاإلسوميرزتاٍل، إبراىيم رزتاٍل،  -120
، 2كت  اإلسبلمي، ط:، اظتمطالبَّأوليَّالنهىَّفيَّشرحَّغايةَّالمنتهىالرحيباٍل، مصطفى ب  سعد ب  عبده،  -121

 ىػ.1415
نهايةَّالمحتاجَّإلىَّػتمد ب  أزتد ب  زتزة،  الرملي،ُب كتاب  حاشيةَّالرشيدي ،أزتد ب  عبد الرزاؽالرميدم،  -122

 .، دار الفكر، بريكتشرحَّالمنهاج
، البيافَّوالت حصػيلَّوالشػرحَّوالتوجيػوَّوالتعليػلَّلمسػائلَّالمسػتخرجةاب  رمد اصتد، ػتمد ب  أزتد ب  رمد،  -123
 ىػ. 1408، 2يق: ػتمد ح،ي، دار الغرب اإلسبلمي، بريكت، ط: حتق

، حتقيػػق: الػػدكتور ػتمػػد ح،ػػي، دار الغػػرب المقػػدماتَّالممهػػداتابػػ  رمػػد اصتػػد، ػتمػػد بػػ  أزتػػد بػػ  رمػػد،  -124
 ىػ. 1408، 1اإلسبلمي، بريكت، ط: 

 ىػ.1425القاىرة، ،دار اضتديث، بدايةَّالمجتهدَّونهايةَّالمقتصداب  رمد اضتفيد، ػتمد ب  أزتد ب  ػتمد،  -125
 ، دار الفكر، بريكت.نهايةَّالمحتاجَّإلىَّشرحَّالمنهاجالرملي، ػتمد ب  أزتد ب  زتزة،  -126
مركز تكوي   ،تأصيليةَّتطبيقيةَّرعيَّدراسةٌَّالجتهادَّفيَّمناطَّالحكمَّالش َّ ،بلقاسم ب  ذاكر ب  ػتمدالز بيدم،  -127

 ىػ. 1435، 1: ط ،للدراسات كاأل اث
 الت أمينَّعلىَّالدُّيوفَّفيَّالفقوَّاإلسومي.زحيلي، ال الز حيلي، ػتمد مصطفى -128
وسائلَّاإلثبػاتَّفػيَّالشػريعةَّاإلسػومي ةَّفػيَّالمعػاموتَّالمدني ػةَّواألحػواؿَّالزحيلػي،  الز حيلي، ػتمد مصطفى -129

 ىػ.1402، 1، مكتبة دار البياف، دمشق، ط: الشخصي ة
َّوأدل ُتوَُّ، مصطفىالز حيلي، كىٍىبىة  -130  دار الفكر، دمشق.، الِفْقُوَّاإلسوميُّ
 ، دار الفكر.ن ري ةَّالضمافالز حيلي، كىبة مصطفى،  -131
، 1، دار القلم، دمشق، ط:ن ريةَّاللتزاـَّالعامةَّفيَّالفقوَّاإلسوميَّالمدخلَّإلىالزرقا، مصطفى أزتد الزرقا،  -132

 ىػ.1420
 ق.1425، 2، دار القلم، دمشق، ط: العاـَّالمدخلَّالفقهيمصفى أزتد الزرقا، الزرقا،  -133
، حتقيق: عبد السػبلـ ػتمػد أمػني، شرحَّالزُّرقانيَّعلىَّمختصرَّخليلرقاٍل، عبد الباقي ب  يوسف ب  أزتد، الز  -134

 (.360\8ىػ، )1422، 1دار الكت  العلمية، بريكت، ط: 
 ىػ. 1413، 1، دار العبيكاف، ط:شرحَّالزركشي، ب  هبادر  الزركشي، ػتمد ب  عبد ات -135
، 2 ، كزارة األكقػػػػاؼ الكويتيػػػػة، ط:المنثػػػػورَّفػػػػيَّالقواعػػػػدَّالفقهيػػػػة، الزركشػػػػي، ػتمػػػػد بػػػػ  عبػػػػد ات بػػػػ  هبػػػػادر -136

 ىػ.1405
 ـ.2002، 15، دار العلم للمبليني، ط: األعوـالزركلي، خري الدي  ب  ػتمود ب  ػتمد،  -137
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 ، دار الكتاب اإلسبلمي.أسنىَّالمطالبَّفيَّشرحَّروضَّالطالبزكريا األنصارم، زكريا ب  ػتمد ب  أزتد،  -138
، حتقيق: مازف اظتبارؾ، دار الفكر الحدودَّاألنيقةَّوالتعريفاتَّالدقيقةزكريا ب  ػتمد ب  أزتد، كريا األنصارم، ز  -139

 ق.1411، 1اظتعاصر، بريكت، ط: 
 ، اظتطبعة اظتيمنية.الغررَّالبهيةَّفيَّشرحَّالبهجةَّالورديةَّزكريا األنصارم، زكريا ب  ػتمد ب  أزتد، -140
، دار الفكر للطباعػة كالنشػر، ط: وىابَّبشرحَّمنهجَّالطوبفتحَّالزكريا األنصارم، زكريا ب  ػتمد ب  أزتد،  -141

 ىػ.1414
: ،طبػريكت ،دار الكتػاب العػريب ،الكشػاؼَّعػنَّحقػائقَّغػوام َّالتنزيػلػتمود ب  عمرك ب  أزتػد،  الزؼتشرم، -142

 ق1407 ،2
 ، دار الفكر العريب، القاىرة.أحكاـَّالتركاتَّوالمواريثأبو زىرة، ػتمد أبو زىرة،  -143
، دار العاصػمة، المػدخلَّالمفصػلَّلمػذىبَّاإلمػاـَّأحمػدَّوتخريجػاتَّاألصػحابد ات، أبو زيػد، بكػر بػ  عبػ -144
 ىػ. 1417، 1ط:

الن وادرَّوالز يػاداتَّعلػىَّمػاَّفػيَّالمدونػةَّمػنَّغيرىػاَّمػنََّّاب  أيب زيد القريكاٍل، عبد ات ب  أيب زيد عبد الرزت ، -145
 ـ. 1999، 1:، حتقيق: غتموعة م  العلماء، دار الغرب اإلسبلمي، بريكت، طاأُلمهات
، 1، اظتطبعػة الكػربل األمرييػة، القػاىرة، ط: تبيينَّالحقائقَّشرحَّكنزَّالدقائقالزيلعي،عثماف ب  علي ب  ػت، ، -146

 ىػ. 1313
 ، دار الثقافة، الدكحة.القتصادَّاإلسوميَّوالقضاياَّالفقهيةَّالمعاصرةالسالوس، علي أزتد السالوس،  -147
 ة، بريكت.، دار اظتعرفالمبسوطالسرخسي، ػتمد ب  أزتد،  -148
، ػتمد ب  علي،  -149  ، مكتبة الر ميد، الرياض.وسيلةَّالر اغبينَّوبغيةَّالُمستفيدينَّفيَّعلمَّالفرائ الس لـو
، رسػالة ماجسػتري، جامعػة اطتليػل، فلسػطني، توثيقَّالصكوؾَّفيَّالش ػريعةَّوالقػانوفالسبلنتة، إسراء ػتمد عزاـ،  -150

 .ـ2015
 ،األردف، دار الفرقػاف، : صػبلح الػدي  النػاىي، حتقيػقيَّالفتػاوىالنتػفَّفػ ،علي ب  اضتسني ب  ػتمد ،الس ٍغدم -151

 ق.1404، 2: ط
ٍرقندم، ػتمد ب  أزتد ب  أيب أزتد،  -152  ىػ. 1414، 2، دار الكت  العلمية، بريكت، ط:تحفةَّالفقهاءالس مى
ة كدار الثقافة للنشر ، الدار العلمي ة الد كلي  أحكاـَّالت ركاتَّوالمواريثَّفيَّاألمواؿَّواألراضيشتارة، ػتمد شتارة،  -153

 ـ.2002، 1كالت وزيع، ط: 
 ىػ.1418، 3، دار الشركؽ، ط: بناءَّالمجتمعَّاإلسوميالسمالوطي، نبيل السمالوطي،  -154
 ، دار إحياء الداث العريب.مصادرَّالحقَّفيَّالفقوَّاإلسوميالسنهورم، عبد الرزاؽ السنهورم،  -155
، حتقيػػق: صػػبلح الػػدي  النػػاىي، مؤسسػػة ةَّوطريػػقَّالنجػػاةروضػػةَّالقضػػاابػػ  الس ػػمناٍل، علػػي بػػ  ػتمػػد بػػ  أزتػػد، -156

 ىػ. 1404، 2الرسالة، بريكت، كدار الفرقاف، عماف، ط:
، حتقيػق: عبػد اضتميػد ىنػداكم، دار الكتػ  المحكمَّوالمحياَّاألع ػمَّاب  سيده، علي ب  إشتاعيل ب  سيده، -157

 ىػ.1421، 1العلمية، بريكت، ط:
 .1، دار الكت  العلمية، ط:باهَّوالن ائراألشالسيوطي، عبد الرزت  ب  أيب بكر،  -158
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، حتقيػق: زتيػد بػ  ػتمػد عقدَّالجواىرَّالثمينةَّفيَّمػذىبَّعػالمَّالمدينػةاب  ماس، عبد ات ب  ؾتم ب  مػاس، -159
 ىػ. 1423، 1 ضتمر، دار الغرب اإلسبلمي، بريكت، ط:

 الفروؽ.القراُب، ، اظتوجود ُب كتاب إدرارَّالشروؽَّعلىَّأنوارَّالفروؽاب  الشاط، قاسم ب  عبد ات،  -160
 ىػ.1427، 6، دار النفائس، ط: لمعاموتَّالماليةَّالمعاصرةَّفيَّالفقوَّاإلسوميمبري، ػتمد عثماف، ا -161
دار  ،ق: مكت  البحوث كالدراساتيقحت ،اإلقناعَّفيَّحلَّألفاظَّأبيَّشجاع ،ػتمد ب  أزتد اطتطي  ،الشربيين -162
 .بريكت، الفكر 
، دار الكتػ  العلميػة، ط: محتاجَّإلػىَّمعرفػةَّمعػانيَّألفػاظَّالمنهػاجمغنيَّالَّالشربيين، ػتمد ب  أزتد اطتطي ، -163

 ىػ.1415، 1
 ـ.1987، 2، ط:األحكاـَّالش رعيةَّلألعماؿَّالطبيةمرؼ الدي ، أزتد، -164
، 1 ، حتقيػق: مشػهور بػ  حسػ  آؿ سػلماف، دار ابػ  عفػاف، ط:الموافقػاتالش اطل، إبراىيم بػ  موسػى ػتمػد، -165

 ىػ.1417
 ، دار اظتعرفة، بريكت.األـب  ادريس ب  عباس، اإلماـ الش افعي، ػتمد  -166
ػػٍحنىة، أزتػػد بػػ  ػتمػػد بػػ  ػتمػػد،  -167 ، 2 ، البػػايب اضتلػػل، القػػاىرة، ط:لسػػافَّالحكػػاـَّفػػيَّمعرفػػةَّاألحكػػاـابػػ  الش 

 ىػ.1393
أزتػد بػ  َّابػ  ح،ػر اعتيتمػي،، ُب كتػاب حاشيةَّاإلماـَّعبػدَّالحميػدَّالشػروانيالشركاٍل، عبد اضتميد الشركاٍل،  -168

 .ىػ 1357،، اظتكتبة الت،ارية الكربل، مصرتحفةَّالمحتاجَّفيَّشرحَّالمنهاجعلي، ػتمد ب  
، اظتطبعػة حاشيةَّالش ْلِبيَُّّعلىَّتبيػينَّالحقػائقَّشػرحَّكنػزَّالػدقائقالش ٍلًل  ،مهاب الدي  أزتد ب  ػتمد الش ٍلًل ،  -169

 ىػ.1313، 1الكربل األمريية، القاىرة، ط:
، اظتكتػ  اظتصػرم اضتػديث للطباعػة كالنشػر، مواريثَّبػينَّالفقػوَّوالقػانوفأحكاـَّالملل، ػتمد مصطفى مػلل،  -170

 اإلسكندرية.
، بريكت، ط:األصلالشيباٍل، ػتمد ب  اضتس  ب  فرقد،  -171  ىػ. 1433، 1، حتقيق: ػتمد بوينوكال ، دار اب  حـز
: كمػاؿ يوسػف ، حتقيػقالكتػابَّالمصػنفَّفػيَّاألحاديػثَّواآلثػاراب  أيب ميبة، عبد ات ب  ػتمد بػ  إبػراىيم،  -172

 ىػ.1409، 1اضتوت، مكتبة الرمد، الرياض، ط: 
 عا م الكت .التنبيةَّفيَّالفقوَّالشافعي،َّ الشريازم، إبراىيم ب  علي ب  يوسف، -173
 ، دار الكت  العلمية.المهذ بَّفيَّفقةَّاإلماـَّالشافعي الشريازم، إبراىيم ب  علي ب  يوسف، -174
 محياَّفيَّاللغة.الالصاح  ب  عباد، إشتاعيل ب  عباد ب  العباس،  -175
 ، دار اظتعارؼ.بلغةَّالسالكَّألقربَّالمسالك الصاكم، أزتد ب  ػتمد الصاكم، -176
ائنينَّفػػيَّالت ركػػةَّفػػيَّضػػوءَّالش ػػريعةَّاإلسػػومي ةالصػػغري، عبػػد العزيػػز ػتمػػد الصػػغري،  -177 ، اظتركػػز القػػانوٍل، حقػػوؽَّالػػد 

 ـ.2016، 1القاىرة، ط: 
دار البشػػائر  ،ي  علػػي ؾتيػػ ق: ػتيػػي الػػد  يػػقحت افعيةهػػاءَّالش ػػطبقػػاتَّالفق ،عثمػػاف بػػ  عبػػد الػػرزت  ،ابػ  الصػػبلح -178

 ـ.1992، 1ط: ،بريكت ،اإلسبلمية
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، حتقيػػػق: زىػػػري الشػػػاكيش، اظتكتػػػ  منػػػارَّالس ػػػبيلَّفػػػيَّشػػػرحَّالػػػدليلابػػػ  ضػػػوياف، إبػػػراىيم بػػػ  ػتمػػػد بػػػ  سػػػا م،  -179
 ىػ.1409، 7اإلسبلمي، ط:

 ق.1404، عةَّاإلسوميةأحكاـَّالمواريثَّفيَّالشريطاحوف، نبيل كماؿ الدي  طاحوف،  -180
، دار كنػػػوز إمػػػبيليا، اظتملكػػػة العربيػػػة العقػػػودَّالمضػػػافةَّإلػػػىَّمثلهػػػاابػػػ  طػػػاىر، عبػػػد ات بػػػ  عمػػػر بػػػ  حسػػػني،  -181

 .ق1434، 1السعودية، ط: 
 ، حتقيق: زتدم ب  عبد اجمليد، مكتبة اب  تيمية، القاىرة.المعجمَّالكبيرالطرباٍل، سليماف ب  أزتد ب  أيوب،  -182
، حتقيق: عبد ات ب  عبػد احملسػ  الدكػي، جامعَّالبيافَّعنَّتفسيرَّآيَّالقرآفجرير ب  يزيد،  الطربم، ػتمد ب  -183

 ىػ.1422، 1دار ى،ر، ط: 
 ، مكتبة مدبويل.الد ولةَّوالسلطةَّفيَّاإلسوـطعيمة، صابر طعيمة،  -184
 .بريكت ،يبدار الكتاب العر ، أقضيةَّرسوؿَّاهللَّصلىَّاهللَّعليوَّوسلم ،ػتمد ب  الفرج القرطل ،اب  الطبلع -185
، رسػالة دكتػوراه، جامعػة أثػرَّالمػوتَّفػيَّحقػوؽَّالش ػخصَّوالتزاماتػوَّفػيَّالفقػوَّاإلسػوميطو، اظتكامػفي طػو،  -186

 ق.1400اظتلك عبد العزيز، السعودية، 
، 2 ، دار الفكػر، بػريكت، ط:ردَُّّالمحتارَّعلىَّالػدُّرَّالمختػارَّاب  عابدي ، ػتمد أمني ب  عمر ب  عبد العزيز، -187

 ىػ.1412
قرةَّعينَّاألخيارَّلتكملةَّردَّالمحتارَّعلىَّالػدُّرَّالمختػارَّ، ػتمد عبلء الدي  ب  ػتمد أمني، اإلب  دي اب  عاب -188

 ، دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، بريكت.شرحَّتنويرَّاألبصار
 ، جامعة أـ القرل.علمَّالشُّروطَّفيَّالفقوَّاإلسوميَّوتطبيقاتوالعامر، ػتمد ب  عبد ات العامر،  -189
 القانوف.ن ريةَّالحقَّبينَّالشريعةَّوَّبد السبلـ العبادم، العبادم، ع -190
حتقيق: ػتمػد كلػد ماديػك اظتوريتػاٍل، الكافيَّفيَّفقوَّأىلَّالمدينة،َّاب  عبد الرب، يوسف ب  عبد ات ب  ػتمد،  -191

 ىػ.1400، 2ط:،مكتبة الرياض اضتديثة، الرياض
 ماجستري، رسالة ،المدنيَّبالقانوفَّمقارنةَّالد ْينَّآيةَّخوؿَّمنَّوتوثيقاتوَّالد ْينَّأحكاـ مطر، شترية الر زاؽ، عبد -192
 ـ.2016فلسطني،  الوطني ة، الن،اح جامعة
، دار الكتػػػاب َكْشػػػفَّاألسػػػرارَّشػػػرحَّأصػػػوؿَّالبػػػزدوي، عبػػػد العزيػػػز بػػػ  أزتػػػد بػػػ  ػتمػػػدعبػػد العزيػػػز البخػػػارم،  -193

 .اإلسبلمي
دركس صػوتية قػاـ بتفريغهػا موقػع يو،َّالقواعدَّالفقهيةَّبينَّاألصالةَّوالتوج عبد الغفار، ػتمد حس  عبد الغفار، -194

 ، اظتكتبة الشاملة.الشبكة اإلسبلمية
 .، دار القلم، دمشقبحوثَّفيَّقضاياَّفقهيةَّمعاصرةالعثماٍل، ػتمد تقي،  -195
 ، حتقيق: خليل ػتمد ىراس، دار الفكر، بريكت.كتابَّاألمواؿأبو عيبيد، القاسم ب  سبلـٌ ب  عبد ات،  -196
، دائػرة الشػؤكف اإلسػبلمية توثيقَّالد ينَّوأثرهَّفػيَّحفػ َّحقػوؽَّالطػرفينإبراىيم، العبيدم، إبراىيم عبد اللطيف  -197

 ىػ.1434، 1كالعمل اطتريم، ديب، ط: 
 ق.1422، 1 ، دار اب  اصتوزم، ط:الشرحَّالممتعَّعلىَّزادَّالمستقنعالعثيمني، ػتمد ب  صا  ب  ػتمد،  -198
 .ق1339، 1ط:  ،اظتطبعة التونسية ،الحكاـَّتوضيحَّاألحكاـَّشرحَّتحفة ،ب  اظتكيعثماف  ،رمزى وٍ عثماف التػ   -199
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200- ، ، حتقيػق: يوسػف الشػيد حاشػيةَّالعػدويَّعلػىَّشػرحَّكفايػةَّالطالػبَّالربػانيَّالعدكم، علػي بػ  أزتػد بػ  مكػـر
 ػتمد البقاعي، دار الفكر، بريكت.

كت، ط: ، حتقيق: ػتمد عبد القادر عطا، دار الكت  العلمية، بػري أحكاـَّالقرآفاب  العريب، ػتمد ب  عبد ات،  -201
 ىػ. 1424، 3

ضتكػيم بػ  ػتمػد مػاكر : عبػد اقيػقحت اعتدايػة،التنبيػوَّعلػىَّمشػكوتَّ ،صدر الػدي  علػٌي بػ  علػيٌ  اب  أيب العز، -202
 ىػ. 1424، 1مكتبة الرمد نامركف، اظتملكة العربية السعودية،ط:  ،(5، 4أنور صا  أبو زيد )جػ  ،(3، 2، 1)جػ 
أنػور صػا  ك  ،: عبد اضتكػيم بػ  ػتمػد مػاكرقيقحت ،لىَّمشكوتَّالهدايةنبيوَّعالت َّ علي ب  علي، اب  أيب العز، -203
 .ىػ1424 ،1ط: مكتبة الرمد نامركف، اظتملكة العربية السعودية، ،أبو زيد
، حتقيػق: طػو عبػد الػرؤكؼ قواعدَّاألحكاـَّفيَّمصػالحَّاألنػاـعٌز ب  عبد الس بلـ، عبد العزيز ب  عبد الس بلـ، ال -204

 ىػ. 1414ىرية، القاىرة، ط: جديدة مضبوطة منقحة، سعد، مكتبة الكليات األز 
 الس راجَّالمنيرَّشرحَّالجامعَّالصغيرَّفيَّحديثَّالبشيرَّالنذير.علي ب  أزتد ب  نور الدي ،  العزيزم، -205
، حتقيػػػق: بيػػػت ات بيػػػات، مؤسسػػػة النشػػػر معجػػػمَّالفػػػروؽَّاللغويػػػة العسػػػكرم، اضتسػػػ  بػػػ  عبػػػد ات بػػػ  سػػػهل، -206

 ىػ.1412، 1اإلسبلمي، ط:
، حتقيق: عبد السبلـ المحررَّالوجيزَّفيَّتفسيرَّالكتابَّالعزيز عبد اضتق ب  غال  ب  عبد الرزت ، عطي ة،ب  ا -207

 عبد الشاُب ػتمد، دار الكت  العلمية، بريكت.
، رسػػػالة أحكػػػاـَّالػػػر ىنَّفػػػيَّالش ػػػريعةَّاإلسػػػومي ةَّبػػػينَّالن ري ػػػةَّوالتطبيػػػقأبػػػو عقيػػػل، توفيػػػق إبػػػراىيم أبػػػو عقيػػػل،  -208

 .ـ2003، اطتليل ماجستري، جامعة
، تعريػ : فهمػي اضتسػيين، دار اصتيػل، دررَّالحكاـَّفػيَّشػرحَّمجلػةَّاألحكػاـخواجو،  علي حيدر، علي حيدر -209
 ىػ.1411، 1ط: 
 ، دار اظتعرفة.فتحَّالعليَّالمالكَّفيَّالفتوىَّعلىَّمذىبَّاإلماـَّمالكعليش، ػتمد ب  أزتد ب  ػتمد،  -210
 ، دار الفكر، بريكت.خليلمنحَّالجليلَّشرحَّمختصرَّعليش، ػتمد ب  أزتد عليش،  -211
، 1، عػا م الكتػ ، القػاىرة، ط:معجػمَّالصػوابَّاللغػويَّدليػلَّالمثقػفَّالعربػي، بػد اضتميػدعمر، أزتػد ؼتتػار ع -212

 ىػ. 1429
 ىػ.1429، 1، عا م الكت ، ط:معجمَّاللغةَّالعربيةَّالمعاصرةَّعمر، أزتد ؼتتار عبد اضتميد، -213
، 2، دار كنػوز إمػبيليا، ط: القػرضَّدراسػةَّتأصػيليةَّتطبيقيػةالمنفعػةَّفػيَّالعمراٍل، عبد ات ب  ػتمػد العمػراٍل،  -214

 ىػ.1431
حتقيػػق: قاسػػم ػتمػػد النػػورم، دار  ،البيػػافَّفػػيَّمػػذىبَّاإلمػػاـَّالشػػافعيالًعمػػراٍل، لتػػىي بػػ  أيب اطتػػري بػػ  سػػا م،  -215

  ق. 1421، 1اظتنهاج، جدة، ط: 
، رسػػالة ن ػػاـَّالػػر ىنَّالت جػػاريَّالمعنويػػةَّفػػيَّرىػػنَّاألوراؽَّالت جاريػػةَّوالحقػػوؽالعيػػثم، حسػػاف بػػ  ػتمػػد علػػي،  -216

 ق.1436، ماجستري، جامعة اإلماـ ػتمد ب  سعود اإلسبلمي ة، اظتملكة العربية السعودية
 ، جامعة اظتلك عبد العزيز، السعودية.المدايناتعيسوم، عيسوم أزتد عيسوم،  -217
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: أزتػد بػ  عبػد الكػرَل حتقيػقَّشفاءَّالغليلَّفيَّحلَّمقفلَّخليػل، اب  غازم اظتكناسي، ػتمد ب  أزتد ب  علي، -218
 ىػ.1429، 1ؾتي ، مركز ؾتيبويو للمخطوطات كخدمة الداث، القاىرة، ط: 

، حتقيػق: بسػاـ عبػد فػتحَّالقريػبَّالمجيػبَّفػيَّشػرحَّألفػاظَّالتقريػباب  الغرابيلي، ػتمد ب  قاسم بػ  ػتمػد،  -219
، بريكت، ط:   ىػ.1425، 1الوىاب اصتايب، دار اب  حـز

، مؤسسػة الكتػ  الغرةَّالمنيفةَّفيَّتحقيقَّبع َّمسائلَّاإلماـَّأبػيَّحنيفػة د،الغزنوم، عمر ب  إسحق ب  أزتػ -220
 ىػ.1406، 1الثقافية، ط:

، 1، حتقيق: ػتمد عبد السبلـ عبد الشاُب، دار الكت  العلمية، ط:المستصفى الغزايل، ػتمد ب  ػتمد الغزايل، -221
 ىػ.1413
د ػتمػػود إبػػراىيم، كػتمػػد ػتمػػد تػػامر، دار ، حتقيػػق: أزتػػالوسػػياَّفػػيَّالمػػذىبالغػػزايل، ػتمػػد بػػ  ػتمػػد الغػػزايل،  -222

 .ق1417 ،1السبلـ، القاىرة، ط:
 دار اظتعرفة، بريكت. ،السراجَّالوىاجَّعلىَّمتنَّالمنهاجالغمراكم، ػتمد الزىرم،  -223
َّالقانونيةالفار، عبد القادر الفار،  -224  ـ. 2006، 1، دار الث قافة، عم اف، ط: المدخلَّلدراسةَّالعلـو
دار  ، حتقيق: أزتد عبػد الغفػور عطػار،الصحاحَّتاجَّاللغةَّوصحاحَّالعربية زتاد اصتوىرم،الفارايب، إشتاعيل ب   -225

 . ىػ 1407، 4العلم للمبليني، بريكت، ط: 
، حتقيػػق: عبػػد السػػبلـ ػتمػػد ىػػاركف، دار الفكػػر، معجػػمَّمقػػاييسَّاللغػػةأزتػػد بػػ  فػػارس بػػ  زكريػػاء، ابػػ  فػػارس، -226

 ىػ.1399
، ط: ELGA، منشػوراتوصاياَّفيَّالشريعةَّاإلسوميةَّفقهاَّوعمػوًَّالمواريثَّوالأبو فارس، زتزة أبو فارس،  -227

 ـ.2003، 3
، حتقيق: مهدم اظتخزكمي، كإبراىيم السػامرائي، دار كمكتبػة كتابَّالعينالفراىيدم، اطتليل ب  أزتد ب  عمرك،  -228
 اعتبلؿ.
الدكي كعبد الفتاح اضتلػو، ، حتقيق: عبد ات الش رحَّالكبيراب  قدامة، عبد الرزت  ب  ػتمد ب  أزتد، أبو الفرج  -229

 ىػ. 1،1415ى،ر للطباعة، القاىرة، ط:
، مكتبػة الكليػات تبصرةَّالحكاـَّفيَّأصوؿَّاألقضيةَّومنػاىجَّاألحكػاـَّ،إبراىيم ب  علي ب  ػتمػد ،اب  فرحوف -230
 .ىػ1406، 1ط:  ،األزىرية
، حتقيػػق: ػتمػػد ىبالػػديباجَّالُمػػَذىبَّفػػيَّمعرفػػةَّأعيػػافَّعلمػػاءَّالمػػذ ابػػ  فرحػػوف، إبػػراىيم بػػ  علػػي بػػ  ػتمػػد، -231

 األزتدم أبو النور، دار الداث للطبع كالنشر، القاىرة.
 ق.1423، 1، دار العاصمة، الرياض، ط:الملخصَّالفقهيالفوزاف، صا  ب  فوزاف ب  عبد ات،  -232
، حتقيػػػق: مكتػػػ  حتقيػػػق الػػػداث ُب مؤسسػػػة القػػػاموسَّالمحػػػياػتمػػػد بػػػ  يعقػػػوب الفريكزآبػػػادل،  الفريكزآبػػػادل، -233

 ىػ.1426، 8مراؼ: ػتمد نعيم العرقسيوسي، مؤسسة الرسالة، بريكت، ط: الرسالة، بإ
 ، اظتكتبة العلمية، بريكت.المصباحَّالمنيرَّفيَّغريبَّالشرحَّالكبيرالفيومي، أزتد ب  ػتمد ب  علي،  -234
حتقيػػق: الشػػيد عبػػد القػػادر األرنػػاؤكط عػػين َّمنػػارَّالقػػاريَّشػػرحَّمختصػػرَّصػػحيحَّالبخػػاري، قاسػػم، زتػػزة ػتمػػد، -235

 نشره: بشري ػتمد عيوف، مكتبة دار البياف، دمشق.بتصحيحو، ك 
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تحفػػةَّ ابػػ  ح،ػػر اعتيتمػػي،اظتوجػػودة ُب كتػػاب  ،حاشػػيةَّاإلمػػاـَّأحمػػدَّبػػنَّقاسػػمَّالعبػػاديابػػ  قاسػػم العبػػادم،  -236
 .المحتاج
، حتقيػق: اضتبيػ  اإلشراؼَّعلػىَّنكػتَّمسػائلَّالخػوؼَّالقاضي عبد الوىاب، عبد الوىاب ب  علي ب  نصر، -237

 ىػ.1420، 1، ط: ب  طاىر، دار اب  حـز
، حتقيػق: ػتمػد بػو خبػزة، دار التلقينَّفيَّالفقػةَّالمػالكيالقاضي عبد الوىاب، عبد الوىاب ب  علي ب  نصػر،  -238

 .1الكت  العلمية، ط:
، حتقيػق: زتػيش عبػد المعونةَّعلىَّمذىبَّعػالمَّالمدينػةالقاضي عبد الوىاب، عبد الوىاب ب  علي ب  نصر،  -239

 كرمة.اضتٌق، اظتكتبة الت،ارية، مكة اظت
، حتقيق: اضتاف  عبد العليم خاف، عا م الكت ، طبقاتَّالشافعيةأبو بكر ب  أزتد ب  ػتمد،  اب  قاضي مهبة، -240

 .1بريكت، ط:
، التػ ْنبيَهػػػاُتَّالُمْسػػػتَػْنَبطُةَّعلػػػىَّالُكتُػػػِبَّالُمَدو نَػػػِةَّوالُمْختَػَلطَػػػةَِّ القاضػػػي عيػػػاض، عيػػػاض بػػػ  موسػػػى بػػػ  عيػػػاض، -241

، بريكت ، ط: حتقيق: ػتمد الوثيق، كعبد النعي  ىػ. 1432، 1م زتييت، دار اب  حـز
 ، اظتكتبة العتيقة كدار الداث.مشارؽَّاألنوارَّعلىَّصحاحَّاآلثارالقاضي عياض، عياض ب  موسى ب  عياض،  -242
: ط ،بغػداد ،مطبعػة العػاٍل ،ق: عبػد ات اصتبػورميػقحت ،غريػبَّالحػديث ،عبػد ات بػ  مسػلم ،مورً ينى ب  قتيبة الد  ا -243

 .ق1،1397
 .ىػ1425: ط ،اظتكتبة العصرية ،ق: أزتد ػتمد عزكزيقحت ،عمدةَّالفقو ،ب  قدامة قدامة، عبد ات ب  أزتد اب  -244
 ىػ1414، 1، دار الكت  العلمية، ط: الكافيَّفيَّفقوَّاإلماـَّأحمد اب  قدامة، عبد ات ب  أزتد ب  قدامة، -245
 ، مكتبة القاىرة.المغنياب  قدامة، عبد ات ب  أزتد ب  قدامة،  -246
 1308، 2، اظتطبعة الكربل األمريية، ط: مرشدَّالحيرافَّإلىَّمعرفةَّأحواؿَّاإلنسافقدرم، ػتمد قدرم باما،  -247
 ىػ.

، حتقيق: ػتمد أزتد سراج كعلي رتعة ػتمد، دار السبلـ، التجريدَّللقدوريالقدكرم، أزتد ب  ػتمد ب  أزتد،  -248
 ىػ. 1427، 2القاىرة، ط:

 اظتعركؼ بالفركؽ، عا م الكت .َّأنوارَّالبروؽَّفيَّأنواءَّالفروؽ ، القراُب، أزتد ب  إدريس ب  عبد الرزت -249
، حتقيػػق: ػتمػػد ح،ػػي، سػػعيد أعػػراب، ػتمػػد بػػو خبػػزة، دار الػػذخيرةالقػػراُب، أزتػػد بػػ  إدريػػس بػػ  عبػػد الػػرزت ،  -250

 الغرب اإلسبلمي، بريكت.
إبػػراىيم أطفػػيش، دار ، حتقيػػق: أزتػػد الػػربدكٍل ك الجػػامعَّألحكػػاـَّالقػػرآفالقػػرطل، ػتمػػد بػػ  أزتػػد بػػ  أيب بكػػر،  -251

 ق.1384، 2الكت  اظتصرية، القاىرة، ط: 
 دراسة فقهية اقتصادية.،َّالت أمينَّعلىَّالدُّيوفداغي، علي ػتي الدي ،  هالقر  -252
ٍل، أزتػػد بػػ  ػتمػػد بػػ  أيب بكػػر، -253 ، اظتطبعػػة الكػػربل األمرييػػة، إرشػػادَّالسػػاريَّلشػػرحَّصػػحيحَّالبخػػاري القىٍسػػطىبل 

 ىػ. 1323، 7مصر، ط: 
، حتقيق: إبراىيم البسيوٍل، اعتيوة اظتصرية العامة لطائفَّاإلشاراتعبد الكرَل ب  ىوازف ب  عبد اظتلك، القشريم،  -254

 للكتاب، مصر.
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، حتقيػػػق: حسػػػ  فػػػوزم اإلقنػػػاعَّفػػػيَّمسػػػائلَّاإلجمػػػاع ابػػػ  القطػػػاف، علػػػي بػػػ  ػتمػػػد بػػػ  عبػػػد اظتلػػػك الكتػػػامي، -255
 ق. 1424 ،1الصعيدم، الفاركؽ اضتديثة للطباعة كالنشر، ط: 

، حتقيػػق: اضتسػػني آيػػت بيػػافَّالػػوىمَّواإليهػػاـَّفػػيَّكتػػابَّاألحكػػاـالقطػػاف، علػػي بػػ  ػتمػػد بػػ  عبػػد اظتلػػك،  ابػػ  -256
 ق.1418، 1سعيد، دار طيبة، الرياض، ط:

، حتقيق: ػتمد خري رمضاف يوسف، دار القلم، دمشق، تاجَّالتراجماب  قيطليوبغا، أبو العدؿ قاسم ب  قيطليوبغا،  -257
 ق. 1413، 1 ط:

 ىػ. 1408، 2 ، دار النفائس، ط:معجمَّلغةَّالفقهاءػتمد ركاس قلع،ي كحامد صادؽ قنيل، قلع،ي كقنيل،  -258
 دار الفكر، بريكت. حاشيتاَّقليوبيَّوعميرة،قليويب كعمرية، أزتد سبلمة القليويب كأزتد الربلسي عمرية،  -259
مشهور ب  حسػ  آؿ  ، حتقيق:إعوـَّالموقعينَّعنَّربَّالعالميناب  قٌيم اصتوزية، ػتمد ب  أيب بكر ب  أيوب،  -260

 ىػ. 1423، 1سلماف، مارؾ ُب التخريج: أزتد عبد ات أزتد، دار اب  اصتوزم للنشر كالتوزيع، السعودية، ط:
ق: نػايف بػ  أزتػد يػقحت ،رعيةالطػرؽَّالحكميػةَّفػيَّالسياسػةَّالش ػ، ػتمد ب  أيب بكر ب  أيوب اصتوزية، ماب  قيٌ  -261
 .ىػ1428، 1ط:  ،مكة اظتكرمة ،دار عا م الفوائد ،اضتمد
، 2، دار الكتػ  العلميػة، ط: بدائعَّالصػنائعَّفػيَّترتيػبَّالشػرائعالكاساٍل، عبلء الدي  ب  مسعود ب  أزتػد،  -262

 ىػ.1406
، حتقيػػق: ػتمػػد حسػػني تػػس الػػدي ، دار الكتػػ  تفسػػيرَّالقػػرآفَّالع ػػيم، إشتاعيػػل بػػ  عمػػر بػػ  كثػػريابػػ  كثػػري،  -263

 ىػ.1419، 1العلمية، بريكت، ط: 
 ، دار الفكر، بريكت.أسهلَّالمدارؾ ب  حس  ب  عبد ات،الكشناكم، أبو بكر  -264
، رسػػػالة ماجسػػتري، جامعػػة اظتدينػػػة أحكػػاـَّاإلبػػراءَّفػػػيَّالفقػػوَّاإلسػػوميالكعتلػػي، عبػػد ات بػػ  ىػػػادم إبػػراىيم،  -265

 .ـ2014العاظتي ة، ماليزيا، 
ادة البحػث ، عمػمسػائلَّاإلمػاـَّأحمػدَّبػنَّحنبػلَّوإسػحاؽَّبػنَّراىويػو الكوسج، إسحاؽ بػ  منصػور بػ  هبػراـ، -266

 ىػ.1425، 1 العلمي، اصتامعة اإلسبلمية، اظتدينة اظتنورة، ط:
، دار اظتيمػاف، بيػعَّالػد ْينَّوتطبيقاتػوَّالمعاصػرةَّفػيَّالفقػوَّاإلسػوميالبلحم، أسامة ب  زتود ب  ػتمد البلحػم،  -267
 ق.1433، 1ط: 
 ق.1423، 1 ، دار الشركؽ، ط:فتحَّالمنعمَّشرحَّصحيحَّمسلمالمني، موسى ماىني المني،  -268
ي  البلخي، -269  ىػ. 1310، 1 ، دار الفكر، ط:الفتاوىَّالهنديةَّصتنة علماء برئاسة نظاـ الد 
 ، اظتطبعة األدبية، بريكت.مجلةَّاألحكاـَّالعدلي ةصتنة مكونة م  عدة علماء كفقهاء ُب اطتبلفة العثماني ة،  -270
 .الش املة، اظتكتبة كزارة األكقاؼ اظتصرية، موسوعةَّالفقوَّاإلسوميَّالمصرية،َّصتنة -271
كزارة األكقػاؼ كالشػؤكف اإلسػبلمية،  ،حتقيػق: أزتػد عبػد الكػرَل ؾتيػ  ،بصػرةالت َّ ،علي بػ  ػتمػد الربعػي، اللخمي -272
 .ىػ1432، 1: ط ،قطر

 ، حتقيق: ػتمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكت  العربية.سننَّابنَّماجواب  ماجة، ػتمد ب  يزيد القزكيين،  -273
دار ،َّحتقيػػق: أزتػػد بػػ  سػػليماف بػػ  يوسػػف ،المهمػػةَّشػػرحَّالفصػػوؿ ،ػتمػػد بػػ  أزتػػد ػتمػػد بػػ  ،ط اظتػػارديينبٍ ًسػػ -274

 .ق1425العاصمة، ط: 
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 ، حتقيق: ػتم د اظتختار الٌسبلمي، دار الغرب اإًلسبلمي.شرحَّالتلقيناظتازرم، ػتمد ب  علي ب  عمر،  -275
نيَّفقوَّاإلماـَّأبيَّحنيفةَّرضيَّاهللَّالمحياَّالبرىانيَّفيَّالفقوَّالنعما ،ػتمود ب  أزتد ب  عبد العزيز ،ب  مىازىةى ا -276
 .ىػ1424، 1: ط ،دار الكت  العلمية، بريكت ،ق: عبد الكرَل سامي اصتندميقحت،َّعنو

 ق.1415، 1، دار الكت  العلمية، ط: المدونةاإلماـ مالك، مالك ب  أنس ب  مالك، -277
حتقيػػق: علػػي ػتمػػػد ، الحػػػاويَّالكبيػػرَّفػػيَّفقػػػوَّمػػذىبَّاإلمػػاـَّالشػػػافعياظتػػاكردم، علػػي بػػ  ػتمػػػد بػػ  ػتمػػد،  -278

 ق. 1419، 1دار الكت  العلمية، بريكت، ط: ،معوض، كعادؿ أزتد عبد اظتوجود
، حتقيق: بكػر بػ  عبػد ات الرباَّوالمعاموتَّالمصرفي ةَّفيَّن رَّالش ريعةَّاإلسوميةاظتدؾ، عمر ب  عبد العزيز،  -279

 أبو زيد، دار العاصمة.
، المعجمَّالوسياأزتد الزي ات، حامد عبد القادر، ػتمد الن،ار،  غتمع اللغة العربية بالقاىرة: إبراىيم مصطفى، -280

 دار الدعوة.
 ، اظتكتبة الشاملة.فقوَّالمعاموتَّ)موسوعةَّفقوَّالمعاموت(غتموعة م  اظتؤلفني،  -281
 ىػ. 1416 ،1: ط ،مؤسسة الرسالة، وازؿفقوَّالن َّ ،بكر ب  عبد ات أبو زيد ،ػتمداب   -282
 .، غتمع الفقو اإلسبلمي الد كيلت أمينَّالت عاونيَّاألحكاـَّوالض واباَّالش رعي ةالػتمد، الس ي د حامد حس ،  -283
 ىػ.1413، 1 ، ط:العقدَّفيَّالفقوَّاإلسوميػتمد، عباس حسين ػتمد،  -284
 ىػ.1421، 1، دار الوفاء، اظتنصورة، ط: جامعَّالفقوػتمد، يسرم السيد ػتمد،  -285
مد سليماف األمقر كماجد ػتمػد أبػو رخيػة كػتمػد عثمػاف مػبري األمقر كأبو رخية كمبري كعمر األمقر، ػت ػتمد -286

 ىػ.1418، 1، دار النفائس، األردف، ط: بحوثَّفقهيةَّفيَّقضاياَّاقتصادَّمعاصرةكعمر سليماف األمقر، 
، دار اظتعػراج الدكليػة للنشػر، كدار آؿ ذخيػرةَّالعقبػىَّفػيَّشػرحَّالمجتبػىػتمد ب  علي بػ  آدـ،  ػتمد اإلتيويب، -287

 لتوزيع.برـك للنشر كا
، 1ط:  ،دار كنػوز إمػبيليا للنشػر كالتوزيػع أخذَّالماؿَّعلىَّأعماؿَّالُقػَرب ،عادؿ ب  ماىني ،ب  ػتمد ماىنيا -288

 ق. 1425
، دار الكتػػ  العلميػػة ،رمػذيتحفػةَّاألحػػوذيَّبشػػرحَّجػػامعَّالت َّ ،عبػد الػػرزت  بػ  عبػػد الػػرحيم ػتمػػد م،اظتبػاركفور  -289
 بريكت.
 .منَّالحقَّفيَّالفقوَّاإلسوميَّمعناه،َّومشروعيتوَّوصلتوَّبغيرهاإلبراءَّاحمليميد، صا  ب  عبد الرزت ،  -290
يق اظتنشاكم، دار الفضيلة.المواريثَّفيَّالشريعةَّاإلسومي ة ؼتلوؼ، حسنني ؼتلوؼ، -291  ، حتقيق: ػتمد صد 
، دار الكتػػػاب المػػػدخلَّللفقػػػوَّاإلسػػػوميَّ)تاريخػػػوَّومصػػػادرهَّون رياتػػػوَّالعامػػػة(مػػػدكور، ػتمػػػد سػػػبلـ  مػػػدكور،  -292

 ـ.1996، 2ىرة، ط: اضتديث، القا
 ، دار اعتداية.تاجَّالعروسَّمنَّجواىرَّالقاموسمرتضى الز بيدم، ػتٌمد ب  ػتٌمد ب  عبد الرزٌاؽ،  -293
 ، دار إحياء الداث العريب.اإلنصاؼَّفيَّمعرفةَّالراجحَّمنَّالخوؼاظترداكم، علي ب  سليماف،  -294
، مكتبة ػتمد علي صبء، اإلماـَّأبيَّحنيفةبدايةَّالمبتديَّفيَّفقوَّاظترغيناٍل، علي ب  أيب بكر ب  عبد اصتليل،  -295

 القاىرة.
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، حتقيق: طبلؿ يوسف، دار احياء الهدايةَّفيَّشرحَّبدايةَّالمبتدي اظترغيناٍل، علي ب  أيب بكر ب  عبد اصتليل، -296
 الداث العريب، بريكت.

 ".حقَّالمرأةَّبالميراث"دليلَّالميراثمركز اظترأة لئلرماد القانوٍل كاالجتماعي،  -297
 ، دار اب  اصتوزم.استيفاءَّالدُّيوفَّفيَّالفقوَّاإلسوميب  ابراىيم ب  صا ،  اظتزيد، مزيد -298
المسػػندَّالصػػحيحَّالمختصػػرَّبنقػػلَّالعػػدؿَّعػػنَّالعػػدؿَّإلػػىَّرسػػوؿَّاهللَّصػػلىَّاهللَّمسػػلم، مسػػلم بػػ  اضت،ػػاج،  -299

 .، حتقيق:ػتمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الداث العريب، بريكتعليوَّوسلم
، حتقيق: ػتمد حس  اشتاعيل، قواطعَّاألدلةَّفيَّاألصوؿر ب  ػتمد ب  عبد اصتبار،أبو اظتظفر السمعاٍل، منصو  -300

 ىػ.1418، 1دار الكت  العلمية، بريكت، ط: 
 .، جامعة بريزيتالقضاءَّالش رعيَّوالكنسيَّفيَّفلسطينمعهد اضتقوؽ،  -301
، 1ريكت، ط: ، دار الكتػػ  العلميػػة، بػػػالمبػػػدعَّفػػيَّشػػرحَّالمقنػػػعابػػ  مفلػػء، إبػػراىيم بػػػ  ػتمػػد بػػ  عبػػد ات،  -302

 ىػ. 1418
النكػػتَّوالفوائػػدَّالسػػنيةَّعلػػىَّمشػػكلَّالمحػػررَّلمجػػدَّالػػدينَّابػػنَّ ،إبػػراىيم بػػ  ػتمػػد بػػ  عبػػد ات ،ابػػ  مفلػػء -303
 .1404، 2: ط ،الرياض ،مكتبة اظتعارؼ، تيمية
 ، حتقيق: أزتد ب  عبد ات ب  زتيد.القواعداظتقرم، ػتمد ب  ػتمد ب  أزتد،  -304
ي  عبػد اللطيػف،اب  مىلىػك، ػتم ػدي بػ  عػز  الػ -305 ، حتقيػق: صتنػة بإمػراؼ نػور شػرحَّمصػابيحَّالسُّػنةَّلإلمػاـَّالبغػوي د 

 ىػ. 1433، 1الدي  طال ، إدارة الثقافة اإلسبلمية، ط: 
يلىق  ، عمر ب  علػي بػ  أزتػد، -306

، مختصػُرَّاسػتدرَاؾَّالحػاِف َّالػّذىبيَّعلػىَُّمسػتدَرؾَّأبػيَّعبػدَّاهلِلَّالَحػاكماب  اظت
يػدىاف، جػػ : عىبػد ات 2، 1حتقيق: جػ  ، 1: سىػعد بػ  عىبػد ات آؿ زتي ػد، دار العاصػمة، الريػاض، ط: 7 - 3بػ  زتػد اللحى
 ىػ.1411
، حتقيق: فؤاد عبد اظتنعم أزتد، دار اظتسلم للنشر كالتوزيع، ط: اإلجماع اب  اظتنذر، ػتمد ب  إبراىيم النيسابورم، -307

 ق.1425، 1
 ىػ. 1414، 3ار صادر، بريكت، ط: ، دلسافَّالعرباب  منظور، ػتمد ب  مكـر ب  على،  -308
 .دار إحياء الكت  العربية، دررَّالحكاـَّشرحَّغررَّاألحكاـ ،ػتمد ب  فرامرز ب  علي ،منبل خسرك -309
ىػػػ 1416، 1، الكتػػ  العلميػػة، ط:التػػاجَّواإلكليػػلَّلمختصػػرَّخليػػلاظتػواؽ، ػتمػػد بػػ  يوسػػف بػػ  أيب القاسػػم،  -310
 اظتواؽ.
، تعليػق: ػتمػود أبػو دقيقػة، مطبعػة اضتلػل، الختيػارَّلتعليػلَّالمختػاراب  مودكد، عبد ات ب  ػتمػود بػ  مػودكد،  -311

 القاىرة.
، حتقيق: عبد ات ب  عبد احملس  الدكي، مؤسسة الرسالة، ُمنتهىَّاإلراداتاب  الن ،ار، ػتمد ب  أزتد الفتوحي،  -312
 ىػ.1419، 1ط:

، حتقيػق: خليػل اظتنصػور، دار العاشػرةَّالكواكبَّالسائرةَّبأعيافَّالمئػةؾتم الدي  الغزم، ػتمد ب  ػتمد الغػزم،  -313
 .الكت  العلمية، بريكت
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، حتقيق: زكريا عمريات، األشباهَّوالن ائرَّعلىَّمذىبَّأبيَّحنيفةَّالنعمافب  إبراىيم ب  ػتمد،  عمراب  ؾتيم،  -314
 ىػ. 1419، 1دار الكت  العلمية، بريكت، ط:

 ، دار الكتاب اإلسبلمي.د قائقالبحرَّالر ائقَّشرحَّكنزَّالب  إبراىيم ب  ػتمد،  عمراب  ؾتيم،  -315
أزتػػد عػػزك عنايػػة، دار الكتػػ   ، حتقيػػق:النهػػرَّالفػػائقَّشػػرحَّكنػػزَّالػػدقائق، ػتمػػدابػػ  ؾتػػيم، عمػػر بػػ  إبػػراىيم بػػ   -316

 ىػ.1422، 1العلمية، ط: 
، حتقيػق: عبػد الفتػاح أبػو غػدة، مكتػػ  السُّػننَّالصػػغرىَّللنسػائيالنسػائي، أزتػد بػ  مػعي  بػ  علػي النسػائي،  -317

 ىػ.1406، 2سبلمية، حل ، ط: اظتطبوعات اإل
مػةَّالمالي ػةَّللمػرأةَّفػيَّالفقػوَّاإلسػومينعريات، أنت  أزتد ػتمػد نعػريات،  -318 ، رسػالة ماجسػتري، جامعػة الن ،ػاح الذ 

 ـ.2009الوطني ة، فلسطني، 
 ، اظتطبعة العامرة، بغداد.طلبةَّالطُّلبة النسفي، عمر ب  ػتمد ب  أزتد، -319
 ، دار الفكر.الفواكوَّالدوانيَّعلىَّرسالةَّابنَّأبيَّزيدَّالقيرواني، النفراكم، أزتد ب  غاًل ب  سا م -320
، حتقيػق: عبػدي ات بػ  إبػراًىيم األنصىػارم، عمدةَّالساِلكََّوعدةَّالن اِسك اب  الن ًقي ، أزتد ب  لؤلؤ ب  عبد ات، -321

 ـ.1982، 1الشؤكف الدينية، قطر،ط: 
، حتقيػق: زىػري الشػاكيش، اظتكتػ  اإلسػبلمي، لمفتػينروضػةَّالطػالبينَّوعمػدةَّاالنوكم، لتىي ب  مػرؼ النػوكم،  -322

 ىػ.1412، 2بريكت، دمشق، عماف، ط:
 ، دار الفكر.المجموعَّشرحَّالمهذبالنوكم، لتىي ب  مرؼ النوكم،  -323
، حتقيػق: عػوض قاسػم عػوض، دار منهػاجَّالط ػالبينَّوعمػدةَّالمفتػينَّفػيَّالفقػو النوكم، لتىي ب  مػرؼ النػوكم، -324

 ىػ.1425، 1الفكر ط: 
 ،دار الفكر، بريكت.نهايةَّالزينَّفيَّإرشادَّالمبتدئيناصتاكم، ػتمد ب  عمر نوكم اصتاكم، نوكم  -325
، 1، دار الفكػػػػر، بػػػػريكت، ط: مرقػػػػاةَّالمفػػػػاتيحَّشػػػػرحَّمشػػػػكاةَّالمصػػػػابيحاعتػػػػركم، علػػػػي بػػػػ  سػػػػلطاف ػتمػػػػد،  -326

 ىػ.1422
اـ ػتمػػد بػػ  سػػعود ، جامعػػة اإلمػػتوثيػػقَّالػػدُّيوفَّفػػيَّالفقػػوَّاإلسػػومياعتليػػل، صػػا  بػػ  عثمػػاف بػػ  عبػػدالعزيز،  -327

 ىػ.1421، 1اإلسبلمية، السعودية، ط: 
 ، دار الفكر.فتحَّالقديراب  اعتماـ، ػتمد ب  عبد الواحد السيواسي،  -328
مكتبػػػة  ، حتقيػػػق: حسػػػاـ الػػػدي  القدسػػػي،مجمػػػعَّالزوائػػػدَّومنبػػػعَّالفوائػػػداعتيثمػػػي، علػػػي بػػػ  أيب بكػػػر اعتيثمػػػي،  -329

 القدسي، القاىرة.
 .، اظتكتبة الوقفيةيثَّوالوصي ةَّفيَّالش ريعةَّاإلسومي ةفقوَّالموارَّكاصل، نصر فريد ػتمد،  -330
 ، الكويت.الموسوعةَّالفقهي ةكزارة األكقاؼ كالشووف اإلسبلمية،  -331
، المعيارَّالمعربَّوالجامعَّالمغربَّعنَّفتػاويَّأىػلَّإفريقيػةَّواألنػدلسَّوالمغػربالونشريسي، أزتد ب  لتىي،  -332

 األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، اظتغرب.حتقيق: غتموعة بإمراؼ الدكتور ػتمد ح،ي، كزارة 
، دار عػػا م ن ري ػةَّالػد عوىَّبػينَّالش ػريعةَّاإلسػوميةَّوقػانوفَّالمرافعػاتَّالمدني ػةَّوالتجاريػةياسػني، ػتمػد نعػيم،  -333

 .ق1423الكت ، اظتملكة العربية السعودية، ط: 
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 ، حتقيق:خوؼَّعليَّمذىبَّأحمدالتعليقةَّالكبيرةَّفيَّمسائلَّالأبو يعلى الفىر اء، ػتمد ب  اضتسني ب  ػتمد،  -334
 ىػ.1431، 1 صتنة ؼتتصة م  احملققني بإمراؼ نور الدي  طال ، دار النوادر، ط:

، معهػػػد البحػػوث العلميػػة كإحيػػاء الػػػداث الجػػػامعَّلمسػػائلَّالمدونػػةابػػ  يػػونس، ػتمػػد بػػػ  عبػػد ات بػػ  يػػونس،  -335
 ىػ. 1434، 1اإلسبلمي، دار الفكر، ط:

، رسالة ماجستري، جامعة الن ،اح  ريةَّاإلبراءَّواإلسقاطَّفيَّالفقوَّاإلسوميناضتاج يونس، صايل أزتد حس ،  -336
 .ـ2000الوطني ة، ًفلسطني، 

ََّّ.:َّالمجوتَّووقائعَّالمدتمراتثانياًَّ

، غتلة غتمع الفقو اإلسبلمي التابع ظتنظمة الودائعَّالمصرفي ةَّتكيفيهاَّالفقهيَّوأحكامهاالتسخريم، ػتمد علي،  -337
 ة.اظتؤدتر اإلسبلمي، جد

غتلػػة البحػػػوث ، جمعيػػةَّالمػػػوظفينَّوأحكامهػػاَّفػػػيَّالفقػػوَّاإلسػػػومي اصتػػػربي ، عبػػد ات بػػػ  عبػػد العزيػػز اصتػػربي ، -338
 اإلسبلمية.

، غتلػػة غتمػػع الفقػػو اإلسػػبلمي التػػابع ظتنظمػػة اظتػػؤدتر تطبيقػػاتَّمعاصػػرة-بيػػعَّالػػد ينَّأحكامػػوَّاد، نزيػػو كمػػاؿ، زتٌػػ -339
 اإلسبلمي، جدة.

َّاالدسػػوقي، ػتمػػد الدسػػوقي،  -340 ، غتلػػة الػػد اعي الشػػهرية الصػػادرة عػػ  دار العلػػـو ديوبنػػد، لتكافػػلَّاإلسػػوميمفهػػـو
 ـ.2009اعتند، 
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