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ْينالعنوان:   دراسة أتصيلية تطبيقية الضوابط الفقهية املتعلقة ابلدَّ

 د.انيف بن هنار ملشرف على الرسالة: ا
يكاد يوجد شخص إال ي عد الدَّين من أبرز املعامالت املالية املنتشرة بني الناس؛ فال 

وهو دائن، ولكثرة املسائل املتعلقة ابلدَّين وأمهيتها، كانت احلاجة لتسليط الضوء على الضوابط 
 هذه الدراسة التأصيلية التطبيقية. من خالل ،الفقهية املتعلقة ابلدَّين

 ضت منهجية الدراسة أن يتم ذكر الضابط مبفرداته، والتطرق إىل املسائل اليت تتعلقتواق
 لتطبيقات املعاصرة.مع ربطها ابابلضابط، مث ذكر التطبيقات عليه، 

 تناولت الدراسة ضوابط الدائن، وضوابط املدين، وضوابط املال.كما 
واتبعت هذه الدراسة املنهج االستقرائي للوصول إىل الضوابط ومرادفاهتا عند الفقهاء، 

 .واملنهج التحليلي لذكر املسائل اليت تعلق هبا كل ضابط
ومن خالل هذه الدراسة يتبني لنا مدى أمهية إبراز الضوابط الفقهية املتعلقة ابلدين 

 واالستفادة منها يف الصور املعاصرة. 
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 شكر وتقدير
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم، وعلى  

 آله وصحبه أمجعني، أما بعد:
هللا سبحانه وتعاىل على نعمه، ونسأله املزيد من فضله فإن من الواجب شكر 

 .7..( سورة إبراهيمَوإ ْذ أَتَذََّن رَبُّك ْم لَئ ْن َشَكْرُت ْ ََلَز يَدنَّك مْ ) وإحسانه، فهو القائل:
ى إجناز مث إكماالً للواجب أقدم جزيل شكري وفائق احرتامي إىل كل من ساعدين عل

الدكتور: انيف هنار الشمري، الذي قبل اإلشراف على  ستاذيهذا العمل، وأخص ابلذكر أ
 هذا البحث، وقد استفدت كثرياً من نصحه وإرشاده، فاهلل اسأل أن جيزيه عين خري اجلزاء.

توجه ابلشكر والتقدير إىل أعضاء هيئة التدريس يف برانمج املاجستري الفقه وأصوله وأ
 ورحابة صدر.الذين مجلوا البحث بتوجيهاهتم العلمية، بكل أدب 

لغالية، اليت مل تتوقف عن تشجيعي والدعاء يل إبمتام اوكذلك أتقدم ابلشكر إىل أسريت 
 هذا العمل.

 ايهم يف جنته.م هللا عين خري اجلزاء، ومجعين وإجزاه
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 املقدمة
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رمحًة للعاملني، سيدان حممد، 

 وعلى آله وصحبه أمجعني.
 أما بعد:

نظم عالقة العبد مع ربه، ه وتعاىل من اَلحكام الشرعية ما يفقد شرع هللا سبحان
واجملتمع.  وينظم هذه اَلحكام الشرعية علم الفقه اإلسالمي، وهو  وعالقة العبد مع الناس

من أهم العلوم؛ وذلك أن املكلف ليس له أن ي قدم على أي عمل حىت يعرف حكم هللا فيه، 
)َوَمْن  وليس له معرفة احلكم إال بدراسة هذا العلم العظيم، ومما يدل على أمهيته قوله تعاىل:

َ َخي ْرًا َكث ريًا( ي  ْؤَت احلْ ْكَمَة فَ َقدْ  يعين املعرفة " :رضي هللا عنه قال ابن عباس ،269سورة البقرة  أ ويت 
 (1)ابحلالل واحلرام"

وهذا العلم يضم بني طياته كثرياً من اَلحكام الشرعية، وزاد اهتمام العلماء هبذا العلم  
يزان للمسائل تعرض فكانت كامل عدة علوم كان من أبرزها القواعد الفقهية حىت أخرجوا لنا منه

عليه، وجتمع شتاته، وتضبط مسائله، وهكذا حىت جعلوا فيه قواعد كربى، وقواعد أقل منها، 
 وضوابط فقهية هي أخص من القواعد من جهة اختصاصها بباب معني.

ن، ال ختلو من مداينة مما يدل على أمهية موضوع الدَّي فيما بينهمإن معامالت الناس 
ن الكرمي هي آية الدَّين كما هو معروف، مما يدل أيضًا على أمهية القرآبل إن أطول آية يف 

قام العلماء بوضع فقد هذا املوضوع، وَلن موضوع الدَّين يضم حتته جزئيات ومسائل عديدة، 
ضوابط له، تسهل معرفة ح كمه، وتقلل جهد البحث فيه، فدفعين ذلك إىل حماولة مجع تلك 

 الضوابط يف كتاب واحد.
 هللا اإلعانة والتوفيق يف ذلك، فهو نعم املوىل نعم النصري.اسأل 

 

                                                
، حتقيق: أمحد حممد شاكر، )بريوت، القرآنجامع البيان يف أتويل ينظر: الطربي، حممد بن جرير بن يزيد،  (1)

 576، ص5م( ج2000ه  /1420، 1مؤسسة الرسالة، ط
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 إشكالية البحث وأسئلته:
 إشكالية البحث: ما الضوابط الفقهية املتعلقة ابلّدين.

 أسئلة البحث:
 املتعلقة ابملال؟ الفقهية ما الضوابط

 املتعلقة ابلدائن؟الفقهية ما الضوابط 
 املتعلقة ابملدين؟ الفقهية ما الضوابط

 أمهية البحث:
ن عند الدارس ملكة فقهّية، َلنه يطلع على أّن دراسة الضوابط والقواعد الفقهّية تكوّ 

مآخذ الفقهاء فيساعده ذلك يف ختريج الفروع بطريقة سليمة واستنباط اَلحكام املناسبة 
 للوقائع املتجددة.

 دراسة الضوابط فيها عرض للفقه بطريقة خمتلفة عن الطريقة الشائعة. 
 الضوابط الفقهية جتمع الفروع املتفرقة يف مكان واحد، فيسهل ضبطها واستذكارها. 

ربط النوازل والتطبيقات املعاصرة ابلضوابط الفقهية، يساعد على معرفة أحكامها، 
 وأحكام مثيالهتا.

 تقان ابب معني من أبواب الفقه.إمجع الضوابط فيه إعانة ملن أراد 
ت املسائل املستجدة، فرتى املسائل النازلة فيه كثرية الدين من اَلبواب الفقهية ذا

خاصة مع ازدايد التعامالت املصرفية، فمعرفة الضوابط هلذا الباب فيه إعانة كبرية لتصور 
 اَلحكام الشرعية هلذه النوازل.

متتاز الضوابط الفقهية من مجع املسائل املتشاهبة يف مكان واحد، والّدين من اَلمور 
 ريد دراسة ضوابطه وذكر تطبيقاته.املهمة اليت ن

  أهداف البحث:
 تيسري ضبط أحكام الدَّين من خالل حصر الضوابط الفقهية املتعلقة به.
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 .أتصيل الضوابط الفقهية املتعلقة ابلدَّين من حيث املدركات
 تفصيل الضوابط الفقهية من خالل التمثيل عليها وذكر بعض تطبيقاهتا.

 الدراسات السابقة:
لبحث واالطالع، مل أقف على حبث أفرد الضوابط الفقهّية املتعلقة ابلدَّين، بعد ا 

ولكن وجدت حبواًث اعتنت ابلقواعد والضوابط الفقهّية يف اَلبواب الفقهية، ومنها حبوث 
اعتنت ابلضوابط الفقهية يف القرض والضوابط الفقهية يف قضاء الدين واإلبراء منه، ولكن مل 

 ع الذي حنن بصدد البحث فيه، ومنها:تتطرق ملباحث املوضو 
الدَّين وأحكامه: حممد حسان يوسف، وهي رسالة لنيل درجة الدكتوراه يف الفقه من 

م، وكانت الرسالة عبارة عن ثالثة أبواب، الباب اَلول 1986 -ه   1406جامعة أم القرى 
تصرف فيه، والباب تكلم فيه عن الدين وأقسامه وأسبابه، والباب الثاين يف توثيق الدين وال

 الثالث يف أسباب سقوط الدين.
، وهو حبث الدخيلهللا سليمان  الضوابط الفقهية املتعلقة ابحلقوق املالية: حممد عبد

مام حممد بن سعود، وهو عبارة اإلتري يف الفقه املقارن من جامعة تكميلي لنيل درجة املاجس
 العني(. –)الدين عن ثالثة فصول وكلها يف ضوابط متعلقة ابملال 

حسم الدين يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته املعاصرة: حسام علي أبو رمح، وهي رسالة 
 .2006للحصول عل درجة املاجستري يف الفقه وأصوله من اجلامعة اَلردنية 

 
 املقارنة بني هذا البحث والدراسات السابقة:

ابلدَّين، بينما هذه اَلحباث موضوع حبثي يتعلق بتأصيل قواعد عامة لكل ما يتعلق 
منها ما كان عاماً فشمل العني والدين، ومنها ما كان خاصاً ملسائل يف الّدين ومنها ما كان 
تركيزه على اَلحكام واحلقوق، وحبثي مل يشرتك مع أي البحوث السابقة يف شيء من املباحث 

ن إذا ظفر جبنس حقه وذلك يف مبحث بعنوان: )صاحب الّدي الدخيلهللا  إال مع حممد عبد
 من املديون أيخذه حلقه(.
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وتبني من خالل هذه املقارنة اختالف هذه البحوث مع موضوع حبثي، وإن كان 
 موضوع حبثي يعدُّ امتداداً لبعضها.

 منهج البحث:
تقوم منهجية البحث على االستقراء ومجع اَلدلة من مصادرها املختلفة، وكذلك حتليل 

اءً أكانت مصادر لي(، وذلك ابلنظر يف املؤلفات، والكتب السابقة سو املسائل )املنهج التحلي
 اجلزيئات املختلفة للموضوع. قصاءأم مراجع، واست

 هيكل البحث:
   خطة البحث:

 يتكون البحث من مقدمة ومتهيد وثالثة فصول وخامتة.
 املقدمة: وتشتمل على أمهية املوضوع وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، ومنهج

 البحث، وخطة البحث.
 : بيان مفردات العنوان، وفيه ثالثة مباحث:يالتمهيدالفصل 

 املبحث اَلول: تعريف الضوابط الفقهية، وفيه أربعة مطالب:
 املطلب اَلول : تعريف الضوابط لغًة واصطالحاً .

 املطلب الثاين : تعريف الفقه لغًة واصطالحاً .
 ّية ابعتباره لقباً .املطلب الثالث : تعريف الضوابط الفقه

 املطلب الرابع: الفرق بني الضوابط الفقهية والقواعد الفقهية.
 .مطلباناملبحث الثاين: التعريف ابلّدين، وفيه 

 املطلب اَلول: التعريف ابلّدين لغًة واصطالحاً.
 املطلب الثاين: مشروعية الدين.

 الفصل األول: )الضوابط املتعلقة ابملال(.
 وحتته ثالثة مطالب. ل حق اثبت يف الذمة ال يبطل بتلف املال،املبحث اَلول: ك
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 املطلب اَلول: معىن الضابط وصيغته.
 املطلب الثاين: دراسة الضابط.

 املطلب الثالث: التطبيق على الضابط.
دي الصنف، وحتته ثالثة مطالب.  املبحث الثاين: املقاصة إمنا تكون يف الدينني املتح 

 .الضابط وصيغتهاملطلب اَلول: معىن 
 املطلب الثاين: دراسة الضابط.

 املطلب الثالث: التطبيق على الضابط.
لديون يف الذمم ال تعترب حمالً صاحلاً لعقود التمليك واملعاوضة، وحتته ااملبحث الثالث: 

 ثالثة مطالب.
 .املطلب اَلول: معىن الضابط وصيغته

 املطلب الثاين: دراسة الضابط.
 التطبيق على الضابط.املطلب الثالث: 

 املبحث الرابع: ما ال يكون يف الذمة ال يكون ديناً، وحتته ثالثة مطالب.
 .املطلب اَلول: معىن الضابط وصيغته

 املطلب الثاين: دراسة الضابط.
 املطلب الثالث: التطبيق على الضابط.

 : الدين يقضى عن أيسر املالني قضاء، وحتته ثالثة مطالب.اخلامساملبحث 
 .طلب اَلول: معىن الضابط وصيغتهامل

 املطلب الثاين: دراسة الضابط.
 املطلب الثالث: التطبيق على الضابط.

 الفصل الثاين: )الضوابط املتعلقة ابلدائن(.



 

6 

 

املبحث اَلول: اإلبراء إمنا يتوجه إىل ما استقر من الديون يف الذمم ال إىل ما يف 
 اَليدي من اَلعيان، وحتته ثالثة مطالب.

 .طلب اَلول: معىن الضابط وصيغتهامل
 املطلب الثاين: دراسة الضابط.

 املطلب الثالث: التطبيق على الضابط.
املبحث الثاين: صاحب الدين إذا ظفر جبنس حقه من مال املديون أيخذه حلقه، 

 وحتته ثالثة مطالب.
 .املطلب اَلول: معىن الضابط وصيغته

 املطلب الثاين: دراسة الضابط.
 لثالث: التطبيق على الضابط.املطلب ا

 املبحث الثالث: الدين احلال ال يتأجل ابلتأجيل، وحتته ثالثة مطالب.
 املطلب اَلول: معىن الضابط وصيغته.

 املطلب الثاين: دراسة الضابط.
 املطلب الثالث: التطبيق على الضابط.

 طالب.املبحث الرابع: الدين ال يعود أمانة حىت يقبض مث يعاد، وحتته ثالثة م
 املطلب اَلول: معىن الضابط وصيغته.

 املطلب الثاين: دراسة الضابط.
 املطلب الثالث: التطبيق على الضابط.

 الفصل الثالث: )الضوابط املتعلقة ابملدين(.
املبحث اَلول: اَلمني إذا مات جمهالً لألمانة فاَلمانة تصري ديناً يف تركته، وحتته ثالثة 

 مطالب.
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 .معىن الضابط وصيغتهاملطلب اَلول: 
 املطلب الثاين: دراسة الضابط.

 املطلب الثالث: التطبيق على الضابط.
 املبحث الثاين: من لزمه الدين إذا كان حياً لزمه إذا كان ميتاً، وحتته ثالثة مطالب.

 .املطلب اَلول: معىن الضابط وصيغته
 املطلب الثاين: دراسة الضابط.
 لضابط.املطلب الثالث: التطبيق على ا

املبحث الثالث: من قضى دين غريه مضطرًا من مال نفسه ال يكون متربعًا ويرجع 
 عليه، وحتته ثالثة مطالب.

 .املطلب اَلول: معىن الضابط وصيغته
 املطلب الثاين: دراسة الضابط.

 املطلب الثالث: التطبيق على الضابط.
 اخلامتة: وفيها أبرز النتائج والتوصيات.

 فهارس البحث
  ويل التوفيق""وهللا
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 :مبحثان: بيان مفردات العنوان، وفيه يالتمهيدلفصل ا

 :املبحث األول: تعريف الضوابط الفقهية، وفيه أربعة مطالب 

o .ًاملطلب اَلول: تعريف الضوابط لغًة واصطالحا 
o .ًاملطلب الثاين: تعريف الفقه لغًة واصطالحا 
o لقباً. ااملطلب الثالث: تعريف الضوابط الفقهّية ابعتباره 
o .املطلب الرابع: الفرق بني الضوابط الفقهية والقواعد الفقهية 

 

  مطلباناملبحث الثاين: التعريف ابلّدين، وفيه. 

o .ًاملطلب اَلول: التعريف ابلّدين لغًة واصطالحا 
o .املطلب الثاين: مشروعية الدين 
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 : بيان مفردات العنوانيالتمهيدالفصل 
فكان الزماً أن نبدأ هذا الفصل التمهيدي بشرح فقهية املتعلقة ابلدين، تتعلق هذه الرسالة ابلضوابط ال

قد ُت ختصيص مبحث لكل  ."الضوابط الفقهية"، و"الدين"مفردات العنوان الرئيسة، ومها مفرداتن 
 :منهما

 املبحث األول: تعريف الضوابط الفقهية:
لتعريف الفقه والضوابط لغة  والثايناملطلبان اَلول ينقسم هذا املبحث إىل أربعة مطالب، يتعرض 

واصطالحاً، ويتناول املطلب الثالث تعريف الضوابط الفقهية لقًبا، وملا كان مثة تشابه بني "الضوابط 
 الفقهية"، و"القواعد الفقهية"؛ ا ختتم املبحث بذكر الفرق بني الضوابط الفقهية والقواعد الفقهية. 

 اصطالحاً.املطلب األول: تعريف الضوابط لغًة و 
 أواًل: الضوابط لغًة:

الضوابط مجع ضابط وهو اسم فاعل من ضبط الشيء يضبه ضبطاً وضباطًة ذكر بعض اللغويني أن "
 (1)."من ابب َضَرَب مبعىن حفظه على أُت وجه

 والضبط يف اللغة له ثالثة معان:
 اَلول: حفظ الشيء ابحلزم.
 الثاين: لزوم الشيء وحبسه.

 بكلتا اليدين.الثالث: العمل 

                                                
، حتقيق: عبد احلميد هنداوي احملكم واحمليط األعظم ،علي بن إمساعيل بن سيده املرسي ،ينظر: أبو احلسن (1)

أيب بكر بن عبد ، حممد بن الرازي؛ 175، ص8م( ج2000ه  /1421، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط
، 5، حتقيق: يوسف الشيخ حممد )بريوت: املكتبة العصرية، طخمتار الصحاح القادر احلنفي،

 .182م( ص1999ه  /1420
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: "ضبطه ضبطاً من ابب ضرب حفظه حفظا بليغا، ومنه قيل: َضَبْطت  البالد (1)الفيوميويف ذلك قال 
َل بكلتا يديه فهو َأْضَبط   وغريها إذا قمَت أبمرها قياما ليس فيه نقص، وَضب َط َضَبطًا من ابب تَع َب َعم 

 .(2)وهو الذي يقال له أعسر يسر"
وَضَبطَه  َضَبَط عليه ،"الضبط: لزوم الشيء وحبسهنص على املعنيني اَلولني فقال: أما ابن منظور فقد 

فظ ه ابحلزم " َيْضب ط  .(3)ضبطاً وَضَباطًة.. وَضبط  الشيء ح 
 اثنياً: الضوابط اصطالحاً: 

، (4)"حكم كلي ينطبق على جزئيات" ، فعرف القاعدة أبهنا:من العلماء من مل يفرق بني الضابط والقاعدة
 .(6)بقوله "هي اَلمر الكلي املنطبق على مجيع جزيئاته" (5)عرفها النابلسيو 

وأما القاعدة  معني، يف اببيف حني هناك من فرق بني القاعدة والضابط، أبن الضابط جيمع فروعاً 
 أبواب كثرية، وسوف نفصل ذلك الحقاً.فهي أوسع لدخوهلا يف 

 حاً .املطلب الثاين : تعريف الفقه لغًة واصطال
 أواًل: الفقه لغًة:

، اجملال الشرعيالفقه يف اللغة هو الفهم والعلم ابلشيء، فكل علم بشيء يقال له فقه، مث اختص بذلك 
: " الفاء والقاف واهلاء أصل (7)قال ابن فارس .يه على كل عامل ابحلالل واحلرامفصار يطلق اسم الفق

                                                
ولد ونشأ ابلفيوم  (محد بن حممد بن علي الفيومي مث احلموي، أبو العباس: لغوّي، اشتهر بكتابه )املصباح املنري (1)

. ينظر: الزركلي، خري الدين ه  770قال ابن حجر: كأنه عاش إىل بعد  فقطنها.)بسورية( ، )مبصر( ورحل إىل محاة
 .224، ص1م( ج2002، 5، )ب م، دار العلم للمالين، طاألعالمبن حممود، 

 .291ص ،2( ج، ب ت، )بريوت، املكتبة العلمية، ب طاملصباح املنريالفيومي، أمحد بن حممد بن علي،  (2)
 .340، ص7ه  ( ج1414، 3، )بريوت، دار صادر، طلسان العربابن منظور، حممد بن مكرم بن علي،  (3)

، حتقيق: علي دحروج، )بريوت، مكتبة لبنان كشاف اصطالحات الفنون والعلومالتهانوي، حممد بن علي، ( 4)
 .1110، ص2م( ج1996، 1انشرون، ط

: شاعر، عامل ابلدين واَلدب، مكثر من التصنيف، متصوف. ولد عبد الغين بن إمساعيل بن عبد الغين النابلسي( 5)
ونشأ يف دمشق. ورحل إىل بغداد، وعاد إىل. سورية، فتنقل يف فلسطني ولبنان، وسافر اىل مصر واحلجاز، واستقر يف 

اَلعالم، )ب ينظر: الزركلي، خري الدين بن حممود،  ه .1143. تويف سنة: وتويف هبا. له مصنفات كثرية جدا، دمشق
 32، ص4م( ج2002، 5م، دار العلم للمالين، ط

.  نقاًل عن: 10، "خمطوط"، و:كشف اخلطائر عن األشباه والنظائرالنابلسي، عبد الغين بن إمساعيل،  (6)
 .47م( ص1998ه  / 1418، 4، )جدة، دار البشري، طالقواعد الفقهيةالندوي، علي أمحد، 

.  نقاًل عن: 10، "خمطوط"، و:كشف اخلطائر عن األشباه والنظائراعيل، النابلسي، عبد الغين بن إمس (7)
 .47م( ص1998ه  / 1418، 4، )جدة، دار البشري، طالقواعد الفقهيةالندوي، علي أمحد، 
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وكل علم بشيء فهو فقه .. مث اختص بذلك علم واحد صحيح، يدل على إدراك الشيء والعلم به .. 
 (1)الشريعة فقيل لكل عامل ابحلالل واحلرام: فقيه".

: " الفقه العلم ابلشيء والفهم له وغلب على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على (2)وقال ابن منظور
ريعة شرفها هللا تعاىل سائر أنواع العلم كما غلب النجم على الثراي .. وقد جعله العرف خاصا بعلم الش

 (3)وختصيصا بعلم الفروع منها .. والفقه يف اَلصل الفهم يقال أويت فالن فقها يف الدين أي فهما فيه".
 تبني مما سبق أن معىن الفقه يف اللسان العريب يطلق على الفهم مطلقاً.

 
 

 اثنياً: الفقه اصطالحًا.
، وأشهرها: )العلم ابَلحكام الشرعية العملية املكتسب وأما تعريفه اصطالحاً فقد وردت تعاريف كثرية له

 (4)من أدلتها التفصيلية(.
 (5)اإلثنني. ففخرج )ابَلحكام الشرعية( اَلحكام العقلية كمعرفة أن الواحد نص 
 .(6)وخرج )ابلعملية( االعتقادية َلهنا علمية كتوحيد هللا سبحانه، واَلمساء والصفات 

                                                
( أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكراي بن حممد بن حبيب الرازي اللغوي؛ كان إماماً يف علوم شىت، وخصوصاً اللغة 1)

قنها، وألف كتابه اجململ يف اللغة، وهو على اختصاره مجع شيئاً كثرياً، وله كتاب حلية الفقهاء، وله رسائل فإنه أت
، وفيات اَلعيان، حتقيق: إحسان عباس، )بريوت، ابن خلكان مشس الدين أمحد بن حممدينظر:   ه .390، تويف أنيقة

 .118، ص1م( ج1900دار صادر، ب ط، 
فعي اإلفريقي، صاحب )لسان علي، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور اَلنصاري الرويمد بن مكرم بن حم  (2)

: اإلمام اللغوي احلجة. من نسل رويفع بن اثبت اَلنصاري. ولد مبصر )وقيل: يف طرابلس الغرب( وخدم يف العرب(
ينظر: الزركلي، خري الدين بن  ه  .711 وعاد إىل مصر فتويف فيها ديوان اإلنشاء ابلقاهرة. مث ويل القضاء يف طرابلس

 .108، ص7م( ج2002، 5حممود، اَلعالم، )ب م، دار العلم للمالين، ط
 .522 ، ص13ج ، مرجع سابقلسان العرببن منظور، حممد بن مكرم بن علي، ( 3)

العلمية، ، )بريوت، دار الكتب اإلهباج يف شرح املنهاجينظر: السبكي، علي بن عبد الكايف بن علي بن متام، ( 4)
التمهيد يف ختريج ، ؛ وينظر: اإلسنوي، عبد الرحيم بن احلسن بن علي28، ص1م( ج1995ه   /1416ب ط، 

؛ وينظر: 50ه  ( ص1400، 1حتقيق: د. حممد حسن هيتو، )بريوت، مؤسسة الرسالة، ط، الفروع على األصول
 .19، ص1، ب ط( ج، )مصر، مكتبة صبيحشرح التلويح على التوضيحالتفتازاين، سعد الدين ،

 ينظر: املرجع السابق.( 5)
 ينظر: املرجع السابق.( 6)



 

12 

 

  )اَلدلة اإلمجالية وهي لعلم أصول الفقه، كاَلمر للوجوب والنهي وخرج )ابَلدلة التفصيلية
 (1)للتحرمي.

 املطلب الثالث: تعريف الضوابط الفقهّية ابعتباره لقباً.
 اجته العلماء يف تعريف الضابط الفقهي اجتاهني:

وقد سبق مل يفرق بني الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية يف التعريف،  -كما سبق  -: بعض العلماءاألول
 والضابط، فقال حيث قال:القاعدة  بني مل يفرقالذي  (3)بن رجب احلنبليا ، ومن أولئك(2)ذكر ذلك

مث ذكرها، وواضح أهنا خمتصة  (4).."القاعدة الثانية واخلمسون بعد املائة: احملرمات يف النكاح أربعة أنواع"
 بباب النكاح، ومساها قاعدة، وهي أقرب لكوهنا ضابطاً.

والغالب ": (5)قال ابن السبكي: ذهب آخرون إىل التفريق بني الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية، الثاين
والفرق بني " قال ابن جنيم:و  ،(6)."سمى ضابطايفيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشاهبة أن 

                                                
 ينظر: املرجع السابق.( 1)
 سبق ذكره عند تعريف الضوابط اصطالحاً.( 2)

 عبد الرمحن بن أمحد بن حسن بن رجب البغدادي مث الدمشقي الشيخ زين الدين املعروف اببن رجب احلنبلي. (3)
مات يف رجب سنة مخس وتسعني وسبعمائة ، إمساعيل بن عمر احلموي أمايل ابن مسعونقرأ على العز حممد بن 

، حتقيق: كمال يوسف، ذيل التقييد يف رواة السنن واألسانيدينظر: أبو الطيب، حممد بن أمحد بن علي،  بدمشق.
 .72، ص2م( ج1990ه /1410، 1)بريوت، دار الكتب العلمية، ط

ه  / 1429، 1، )بريوت، دار الكتب العلمية، طالقواعد الفقهيةابن رجب، زين الدين عبد الرمحن بن أمحد،  (4)
 .376م( ص2008

، ولد يف القاهرة سنة اتج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف السبكي، أبو نصر: قاضي القضاة، املؤرخ (5)
نسبته إىل سبك )من أعمال املنوفية مبصر( وكان طلق   هبا.مشق مع والده، فسكنها وتويف، وانتقل إىل ده 727

، وأتوا به مقيدا مغلوال من الشام هالشام وعزل، وتعصب عليه شيوخ عصر اللسان، قوي احلجة، انتهى إليه قضاء يف 
الشدائد قال ابن كثري: جرى عليه من احملن و . ه  771ون سنة ، فتويف ابلطاعمصر مث أفرج عنه، وعاد إىل دمشق إىل

واَلشباه ، وامعومجع اجل، : طبقات الشافعية الكربى، ومعيد النعم ومبيد النقممن تصانيفه، ما مل جير على قاض مثله
، حتقيق: حممد عبد املعيد الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة: ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين، والنظائر. ينظر

 .232، ص3م( ج1972ه /1392، 2مانية، ط)اهلند، جملس دائرة املعارف العث
، 1، )ب م، دار الكتب العلمية، طألشباه والنظائراالسبكي: اتج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين،  (6)

 .11، ص1م( ج1991ه  /1411
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هذا هو الضابط والقاعدة أن القاعدة جتمع فروعا من أبواب شىت، والضابط جيمعها من ابب واحد، 
 (1)"اَلصل.

 (3)."أبن ما اختص بباب معني فهو ضابط، وما ال خيتص فقاعدة" :(2)الزركشي قال ذاهلو 
إذاً فالفارق اَلساسي بني الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية هو أن الضابط أضيق نطاقاً من القاعدة؛ 

 َلن الضابط يقتصر على ابب فقهي معني، والقاعدة تشمل أبواابً كثرية.

 ملطلب الرابع: الفرق بني الضوابط الفقهية والقواعد الفقهية.ا
تبني أن الضوابط الفقهية والقواعد الفقهية يشرتكان يف كون كل منهما حتته فروع فقهية؛ لذلك وجدان 
 من مل يفرق بينهما، وهناك من فرَّق بينهما فتختلف القواعد الفقهية عن الضوابط الفقهية من عدة أوجه:

 لفقهية ال تقتصر على ابب واحد، والضابط الفقهي خيتص بباب من أبواب الفقه.القاعدة ا -1

 سبعني يف دخل"ت: الشافعي أبواب كثرية وقال يف فهي داخلة (4)مثال القاعدة: "اَلمور مبقاصدها"
 ، وهذا خاص بباب الطهارة.(6)، ومثال الضابط: "إذا دبغ اإلهاب فقد طهر"(5)اباب"

الواردة على القاعدة الفقهية أوسع بكثري من مساحة االستثناءات مساحة االستثناءات  -2
 (7) الواردة على الضوابط.

                                                
، 1، )بريوت، دار الكتب العلمية، طغمز عيون البصائر يف شرح األشباه والنظائرمكي، أمحد بن حممد،  (1)

 .5، ص2م( ج1985ه /1405
تركي اَلصل، مصري  حممد بن هبادر بن عبد هللا الزركشي، أبو عبد هللا، بدر الدين: عامل بفقه الشافعية واَلصول. (2)

ه . ينظر: الزركلي، خري الدين بن حممود، اَلعالم، )ب م، 794، تويف املولد والوفاة. له تصانيف كثرية يف عدة فنون
 .60، ص6م( ج2002، 5ط دار العلم للمالين،

، حتقيق: سيد عبد العزيز، عبد هللا ربيع، )ب تشنيف املسامع جبمع اجلوامعينظر: الزركشي، بدر الدين حممد،  (3)
 .461، ص3م( ج1998ه  / 1418، 1م، مكتبة قرطبة للبحث العلمي، ط

م( 1990ه  / 1411، 1العلمية، ط، )بريوت، دار الكتب األشباه والنظائرالسيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر، ( 4)
 .8ص

 املرجع السابق.( 5)
ه  ( ابب طهارة جلود امليتة 1334، )بريوت، دار اجليل، ب ط، صحيح مسلممسلم بن احلجاج النيسابوري، ( 6)

 .191، ص1، ج366ابلدابغ، رقم: 
، 2مَّان، دار النفائس، ط)ع الكلية والضوابط الفقهية يف الشريعة اإلسالمية، القواعدشبري، حممد عثمان،  (7)

 .23ص م( 2007ه  / 1428
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تصاغ القواعد الفقهية بصيغ موجزة، خبالف الضوابط فال يشرتط فيها ذلك؛ فقد تصاغ يف  -3
 (1) مجل أو فقرة.

  

                                                
 املرجع السابق. بتصرف يسري. (1)
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 املبحث الثاين: التعريف ابلّدين
عنوان هذا البحث، وقد خ صص املطلب اَلول للتعريف بثاين مفردات يتناول هذا املبحث التعريف 

ابلدين يف العرف اللغوي والعرف االصطالحي، يف حني تناول املطلب الثاين اَلدلة القاضية مبشروعية 
 الدين.

 املطلب األول: التعريف ابلّدين لغًة واصطالحاً.
وكل شيء مل يكن حاضرا فهو الدين واحد الديون، ": (1)فقد قال الفراهيدي الدين لغةً أما تعريف 

  (2)."دين
الدال والياء والنون أصل واحد إليه يرجع فروعه كلها. وهو جنس من االنقياد، ": وقال ابن فارس

 (3)."يقال داينت فالان، إذا عاملته دينا، إما أخذا وإما إعطاء والذل.....
 (4)ويراد به القرض ذو اَلجل.وأيضاً يطلق 

مبعنيني أحدمها عام واآلخر خاص، وهلذا تعددت ين الفقهاء الدَّ  تعملاس الدين اصطالحاً:أما 
 تعاريفه:

 :وهو يشمل اَلموال وغري اَلموال كسائر الطاعات من صالة ونذر وحج وغريها،  املعىن العام
 ومن هذه التعاريف:

وغري ، وهذا التعريف مشل الديون املالية (5)"وصف شرعي يف الذمة يظهر أثره عند املطالبة" -
 املالية كأداء صالة فائتة وحنوها.

                                                
اإلمام، صاحب العربية، ومنشئ علم العروض، البصري، أحد ، اخلليل بن أمحد الفراهيدي أبو عبد الرمحن (1)

جرير، واَلصمعي، ووهب بن خذ عنه: سيبويه النحو، والنضر بن مشيل، وهارون بن موسى النحوي، أ اَلعالم.
 وثقه: ابن حبان.، وكان رأسا يف لسان العرب، دينا، ورعا، قانعا، متواضعا، كبري الشأن وآخرون.

سري ينظر: الذهيب، حممد بن أمحد،  ومات: سنة بضع وستني ومائة.ه ، 100ولد: ، مفرط الذكاء -رمحه هللا-وكان 
 . 429، ص7م( ج1985ه  /1405، 3ؤسسة الرسالة، ط، حتقيق: جمموعة من احملققني، )دمشق، مأعالم النبالء

، حتقيق: د مهدي املخزومي، د إبراهيم السامرائي، )ب م، دار ومكتبة العنيالفراهيدي، اخلليل بن أمحد، ( 2)
 .72، ص8هالل، ب ط( ج

 .319، ص2، مرجع سابق، جمقاييس اللغةبن فارس، ( 3)
، املعجم الوسيط ،حممد النجار ،حامد عبد القادر، أمحد الزايتينظر: جممع اللغة العربية، إبراهيم مصطفى،  ( 4)

 .307، ص1)القاهرة، دار الدعوة، ب ط( ج
، )القاهرة، املطبعة الكربى شرح كنز الدقائق احلقائق تبيني ،ثمان بن علي بن حمجن البارعيالزيلعي ،ع ( 5)

 .83، ص4ه  ( ج1313، 1اَلمريية، ط
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ال فتفيد اإلطالق؛ و ثبات ، و"حق" نكرة جاءت يف سياق اإل(1)"الدين: لزوم حق يف الذمة" -
 تتقيد ابملالية، فشمل التعريف ما ثبت يف الذمة من مال وغري املال.

 :أي يف اَلموال، فال تشمل غري املالية كاحلج وحنوه. املعىن اخلاص 
، (3)خر نسيئة"كان أحد العوضني فيها نقداً واآل  أبنه "عبارة عن كل معاملة (2)طيبوعرفه القر  -

 .اً وليس مالي ،فمعاملة أخرجت ما ليس معاملة
أبنه "ما وجب يف الذمة بعقد أو استهالك وما صار يف ذمته  (4)عرفه ابن عابدين -

ما ثبت يف الذمة من غري  ا نشأ من العقود أو التلف، وخرجمب، فقيد الدَّين هنا (5)ابستقراضه"
 اَلموال.

ومن التعاريف املعاصرة تعريف مصطفى الزرقا وهو: "كل ما ثبت يف الذمة من اَلموال القابلة  -
، وهنا قيد (6)للثبوت فيها أبي سبب من أسباب االلتزام، كاإلتالف والغصب والكفالة والقرض.."

ص. واملعىن اخلاص هو املراد واملقصود هنا يف الدين ابَلموال، فما ليس مبال ليس ديناً ابملعىن اخلا
 البحث. هذه بعض التعاريف للدَّين ابملعىن اخلاص.

 
                                                

؛ وينظر: وزارة اَلوقاف والشئون 66، ص2، مرجع سابق، جحشرح التلويح على التوضيينظر: التفتازاين، ( 1)
، 102، ص21ه  ( ج1404، 2)الكويت، دار السالسل، ط، الكويتيةالفقهية املوسوعة اإلسالمية الكويت، 

 )دين(.
ي اخلزرجي اَلندلسي، أبو عبد هللا، القرطيب: من كبار املفسرين. حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فَ رٌح اَلنصار  (2)

صاحل متعبد. من أهل قرطبة. رحل إىل الشرق واستقر مبنية ابن خصيب )يف مشايل أسيوط، مبصر( وتويف فيها. من 
، تويف اقيةوكان ورعا متعبدا، طارحا للتكلف، ميشي بثوب واحد وعلى رأسه ط، وغريها، كتبه " اجلامع َلحكام القرآن

 .322، ص5م( ج2002، 5ينظر: الزركلي، خري الدين بن حممود، اَلعالم، )ب م، دار العلم للمالين، ط ه .671
، حتقيق عبد هللا الرتكي، )بريوت، مؤسسة الرسالة، اجلامع ألحكام القرانالقرطيب، حممد بن أمحد بن أيب بكر،  (3)

 .424، ص4م( ج2006ه  / 1427، 1ط
أكمل حاشية  حممد أمني بن عمر، عالء الدين، ابن عابدين: فقيه حنفي كوالده، من علماء دمشق.حممد بن  (4)

( جزآن. وتويف ررح تنوير اَلبصا( بكتاب مساه )قرة عيون اَلخيار لتكملة رد احملتار على الدر املختار شأبيه )رد احملتار
م( 2002، 5، )ب م، دار العلم للمالين، طماألعاله ، ينظر: الزركلي، خري الدين بن حممود، 1306ت:  بدمشق

 .75، ص7ج
م( 1992ه  / 1412، 2، )بريوت، دار الفكر، طرد احملتار على الرد املختاربن عابدين، حممد أمني بن عمر، ( 5)

 .157، ص5ج
ه  / 1420، 1، )دمشق، دار القلم، طالعقود املسماه يف الفقه اإلسالمي عقد البيعالزرقا، مصطفى أمحد،  (6)

 .77م( ص1999
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 .املطلب الثاين: مشروعية الدين
أن اَلصل يف املعامالت اإلابحة، وملا كان الدَّين معاملة؛ فإن اَلصل يقتضي أنه  شرعاً قد تقرر 

دل على مشروعية الدين الكتاب والسنة مباح حىت يثبت العكس، عالوًة على هذا اَلصل فقد 
 واإلمجاع.

 أما الكتاب:
  :ت ْم ب َدْين  إ ىَل َأَجل  م َسمًّى فَاْكت  ب وه  الدليل اَلول قوله تعاىل: )اَيأَي َُّها الَّذ يَن آَمن وا إ َذا َتَدايَ ن ْ

 (.282سورة البقرة) (...
على مشروعية التعامل ابلدين، وهذا إرشاد منه تعاىل  أن منطوق هذه اآلية يدلووجه الداللة:  -

أن يكتبوها يف قوله ) تداينتم( أي  -الدين –لة لعباده املؤمنني إذا تعاملوا مبعامالت مؤج
 (1)تعاملتم به، وهو إقرار منه سبحانه هلذه املعاملة.

  :َا َأْو َدْين ( الدليل الثاين يَّة  ي وَصى هب  ْن بَ ْعد  َوص   12سورة النساء قوله تعاىل )م 
أمر جممع عليه  ووجه الداللة: وجوب الوفاء ابلدين وأنه مقدم على الوصية مث املرياث، وهذا -

 (2)بني العلماء، وهذا ال يتصور إال بعد وقوعه، فكانت اآلية دليالً على مشروعيته.
 :وأما السنة

قال: قدم النيب صلى هللا عليه  رضي هللا عنه عن ابن عباس، ثبت يف الصحيحني الدليل اَلول:
وسلم املدينة وهم يسلفون يف الثمار السنتني والثالث، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 (3)"من أسلف فليسلف يف كيل معلوم، ووزن معلوم، إىل أجل معلوم"
خصوص وإن كان فيه  ينالدَّ  وهو من–لم إقرار النيب صلى هللا عليه وسلم السَّ وجه الداللة: 

 مع اشرتاط كونه معلوم اَلجل واملقدار. -

                                                
، حتقيق: سامي حممد سالمة )ب م، دار طيبة للنشر القرآن العظيم تفسري ،إمساعيل بن عمرينظر: بن كثري، ( 1)

 .229، ص2م( ج1999ه  /1420، 2والتوزيع، ط
 
؛ وينظر: بن عاشور، حممد الطاهر بن 229، ص2، مرجع سابق، جالقرآن العظيم تفسريبن كثري، : ينظر (2)

 .263، ص4م( ج1984)تونس، الدار التونسية للنشر، ب ط،  التحرير والتنويرحممد بن حممد الطاهر، 
 ،85، ص3ه  (، ج1422، 1، )بريوت، دار طوق النجاة، طصحيح البخاري، حممد بن إمساعيلالبخاري،   (3)

، )بريوت، دار اجليل، ب ط، ب ت(، صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ؛(2239برقم: )
 (.1604، برقم )1226، ص3ج
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من أخذ »عن أيب هريرة رضي هللا عنه، عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: : الدليل الثاين
 (1)«أموال الناس يريد أداءها أدى هللا عنه، ومن أخذ يريد إتالفها أتلفه هللا

الرتغيب يف الدين ملن "ة اَلداء، بل وفيه دل احلديث على جواز االستدانة املقيدة إبراد وجه الداللة:
 (2)."ينوي الوفاء

اشرتى من يهودي طعاما »عن عائشة رضي هللا عنها: أن النيب صلى هللا عليه وسلم  الدليل الثالث:
 (3)«إىل أجل، ورهنه درعه

دل احلديث على جواز الش          راء إىل أجل، وهو س          بب من أس          باب ثبوت الدين يف  وجه الداللة:
 (4)مما يدل على مشروعيته.الذمة، 

 وأما اإلمجاع:
سالمية على مشروعية الدين من خالل إمجاعها على مشروعية القرض، فيلزم من أمجعت اَلمة اإلفقد 

 (5)مما يدل على مشروعيته.واالستقراض دين القرض االستقراض، 
 مثله عليك لريد إليه تدفعه مالك من بعينه شيئا إنساان تعطي أن وهو خري، فعل "القرضقال ابن حزم: 

 (6)عليه". جممع هذا مسمى أجل إىل وإما ذمته يف حاال إما
  

                                                
 .(116 /3)، مرجع سابق صحيح البخاريخاري: الب( 1)

، )بريوت، دار املعرفة، ب شرح صحيح البخاريفتح الباري ، العسقالين أمحد بن علي بن حجرابن حجر،  (2)
 .54، ص5(، ج1379ط، 

 .(62 /3)، مرجع سابق صحيح البخاريالبخاري:  (3)
 .(53 /5) ، مرجع سابقي شرح صحيح البخاريفتح البار ابن حجر،  (4)

، )ب م، اإلقناع يف مسائل اإلمجاع، علي بن حممد بن عبد امللك الكتامي احلمريي الفاسيابن القطان، ( ينظر: 5)
 .221-196، ص2م( ج2004ه   / 1424، 1الفاروق احلديثة للطباعة والنشر، ط

 .347، ص6ت( ج ، )بريوت، دار الفكر، ب ط، بابآلاثر احمللى، علي بن أمحد بن سعيدابن حزم،  ( 6)
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 الفصل األول: )الضوابط املتعلقة ابملال(.

 .املبحث األول: كل حق اثبت يف الذمة ال يبطل بتلف املال

 املبحث الثاين: املقاصة إمنا تكون يف الدينني املتِحدي الصنف.

 .الذمم ال تعترب حماًل صاحلاً لعقود التمليك واملعاوضة املبحث الثالث: الديون يف

 املبحث الرابع: ما ال يكون يف الذمة ال يكون ديناً.

 : الدين يقضى عن أيسر املالني قضاء.اخلامساملبحث 
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 الفصل األول: )الضوابط املتعلقة ابملال(.
 مخسة مباحث هي: ملا اختص الفصل األول ابلضوابط املتعلقة ابملال فقد انقسم إىل

 وحتته ثالثة مطالب. ،املبحث اَلول: كل حق اثبت يف الذمة ال يبطل بتلف املال -
دي الصنف -  وحتته ثالثة مطالب. ،املبحث الثاين: املقاصة إمنا تكون يف الدينني املتح 
املبحث الثالث: الديون يف الذمم ال تعترب حماًل صاحلاً لعقود التمليك واملعاوضة، وحتته  -

 ثالثة مطالب.
 املبحث الرابع: ما ال يكون يف الذمة ال يكون ديناً، وحتته ثالثة مطالب. -
 : الدين يقضى عن أيسر املالني قضاء، وحتته ثالثة مطالب.اخلامساملبحث  -

 .املبحث األول: كل حق اثبت يف الذمة ال يبطل بتلف املال
ملبحث إىل ثالثة مطالب، خيتص اَلول منها اقتضى املنهج العلمي املتبع يف هذه الدراسة تقسيم هذا ا

ضبط صيغته، ومعناها، مث دراسته يف املطلب الثاين، مث بيان فائدة الضابط بذكر تطبيقات فقهية عليه ب
 يف املطلب الثالث. 

 املطلب األول: معىن الضابط وصيغته:

ه إذا تعلق احلق ابلذمة، ذمة املرء ال ما يف يده من مال، فإن ذلك احلق أناملقصود هبذا الضابط  -
مثمًنا بل يرجع عليه بغريه، ويبقى  أمسواء كان مثًنا ال يسقط وال يبطل بتلف ما بيده من مال، 
 (1)لو تعلق احلق ابلعني فإهنا تبطل بتلف املال.ما الدين يف ذمة املدين إىل أن يؤديه، خبالف 

 ، وأما صيغه، فبعد البحث مل أجد إال صيغتني.لضابطاهذا معىن 
كل حق اثبت يف الذمة ال يبطل بتلف املال، كالدين والفرض، وكل حق تعلق " -1

 (2)."ابلعني يبطل بتلف املال كالوديعة واملضاربة
 .(3)" العقد يف الذمة ال يبطل بتلف الثمن " -2

                                                
حميي الدين حيىي بن شرف ؛ وينظر: النووي، 128، ص3، مرجع سابق جاحلاوي الكبرياملاوردي، : ينظر (1)

 .346-343ص 5ج ، )ب م، دار الفكر، ب ط، ب ت(شرح املهذب اجملموع، النووي
دار الكتب العلمية،  ، )بريوت،الكبري احلاوي، علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادياملاوردي، ( 2)

 .128، ص3م( ج1999ه  / 1419، 1ط
 .534، ص6، مرجع سابق، جالكبري احلاوياملاوردي،  (3)
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عند الكالم عن زكاة املال هل جتب  اتر ك)احلاوي الكبري( وقد ذ   (1)وكالمها يف كتاب املاوردي -
 مهمة.ويبين على هذا الضابط مسائل  ؟يف الذمة أم يف عني املال

 املطلب الثاين: دراسة الضابط.
غري معني فإذا تبني بطالن ما وقع القبض  شيءن العقد على موصوف يف الذمة عقد واقع على إ

زالت مشغولة بذاك املوصوف فاستحق البدل  ما املدين عليه فغاية ما يف اَلمر أننا تبينا أن ذمة
املطابق للموصوف الذي وقع العقد عليه الستقراره يف الذمة، ومل يبطل العقد َلن املعقود عليه مل 

، وأما العقد على معني فإنه إذا بطل ؛ َلنه وقع على موصوف يف الذمة ال على عني قائمةيبطل
 (2)العقد فيسري البطالن إىل العقد. املعني فقد بطل املعقود عليه الذي هو ركن

 
 
 :(3)ثالثة أقسام إىل العقودقد قسم القرايف و 
دون أشخاصها، وعليه حيصل الوفاء  (4)أن يرد العقد على الذمة، فيكون التعلق ابَلجناس -1

من أفراد اجلنس وهو متفق  اً أبي فرد كان من ذلك اجلنس، وتبقى يف ذمته حىت يسلم فرد
 (5)عليه.

                                                
من فقهاء الشافعية: أبو احلسن املاوردي، اإلمام العالمة، أقضى القضاة أبو احلسن، علي بن حممد بن حبيب  (1)

ببلدان شىت، مث سكن بغداد، مات يف ربيع اَلول سنة البصري، املاوردي، الشافعي، صاحب التصانيف، ويل القضاء 
، حتقيق: جمموعة من سري أعالم النبالءينظر: الذهيب، حممد بن أمحد،  مخسني وأربع مائة، وقد بلغ ستا ومثانني سنة.

 .64، ص18م( ج1985ه  /1405، 3احملققني، )دمشق، مؤسسة الرسالة، ط
منصور بن يونس بن صالح البهويت، : ؛ وينظر204، ص7سابق، جمرجع ، احلاوي الكبرياملاوردي، : ينظر (2)

 .60، ص2م( ج1993ه  / 1414، 1، )ب م، عامل الكتب، طشرح منتهى االرادات، الدين
-383، ص4، )ب م، ب ط، ب ت( جأنوار الربوق يف أنواء الفروق، شهاب الدين أمحد بن إدريسالقرايف،  (3)

389. 
الكهنوي، : ينظر(. هو كلي مقول على كثريين خمتلفني ابحلقائق يف جواب ما هو): كما عرفه البيهاري  اجلنس (4)

، حتقيق: عبد النصري امليباري، )الكويت، دار الضياء، شرح حبر العلوم على سلم العلومعبدالعلي بن نظام، 
 .283م( ص2012ه  /1433، 1ط

 .389-383، ص4، مرجع سابق، جالفروقالقرايف،  :ينظر (5)
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ذلك املعني قبل القبض - هلك–مشخص اجلنس أي معني، وعليه فإنه إذا تلف عقد على  -2
 (1)انفسخ العقد اتفاقاً.

والقسم الثالث ال هو معني مطلقاً وال هو غري معني مطلقاً، بل معني من وجه وغري معني  -3
نه غري مرئي إفمن غّلب جهة أنه غري معني حيث  من وجه وهو بيع الغائب على صفة،

نه مل يقع على جنس إلقبض، ومن غّلب جهة التعيني حيث على البائع قبل اجعل الضمان 
 (2)بل على مشخص صار كاملعني جعل الضمان على املشرتي قبل القبض.

ولذلك جند اخلالف فيمن وجبت عليه الزكاة يف غنم أو أبل مث هلكت وكان ميكنه إخراجها، 
 املال، فمن ذهب إىل أن الزكاة هل ما زالت الزكاة واجبة يف ذمته أم سقطت هبالك عني

واجبة يف عني املال أسقط عنه الزكاة وعليه أبو حنيفة ومالك والشافعي يف اجلديد والظاهر 
، (3)الذمة جعل الزكاة ابقية يف ذمته كما لو مل تتلف عند أمحد، ومن ذهب إىل أهنا واجبة يف

 ( 4)د.وعليه ابن حزم الظاهري والقدمي عند الشافعي ورواية عند أمح

 الضابط. تطبيقاتاملطلب الثالث: 
إن مما يساعد على معرفة سبب اختالف الفقهاء يف بعض العقود معرفة املعقود عليه، هل هو 

ه يف الذمة ئاترًة ببطالن العقد عند تلف املعقود عليه واترًة بصحته وبقامعني أم غري معني، كقوهلم 
 الضابط. وهذه بعض التطبيقات واَلمثلة اليت تتفرع من

اشرتى حممد من زيد سيارة وتلفت هذه السيارة قبل التسليم، تفريعًا على الضابط فإن العقد  -1
 يبطل، َلن املعقود عليه بطل.

                                                
 املرجع السابق. ينظر: (1)
 املرجع السابق. ينظر: (2)

بدائع جع مثاًل: الكاساين، ملسألة تلف املال بعد وجوب الزكاة مزيد تفصيل ليس هذا مكان بسطه فلرياو  (3)
 .100، ص3، مرجع سابق، جاملغين؛ ابن قدامة، 75، ص2، مرجع سابق، جالصنائع

حتقيق: ، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، سليمانعالء الدين أبو احلسن علي بن املرداوي،  :ينظر (4)
حممد بن الدسوقي،  وينظر: ،371ص 6ج م(1995ه /1415، 1)القاهرة، هجر للطباعة والنشر، ط عبدهللا الرتكي
؛ املاوردي، 459ص 1ج )ب م، دار الفكر، ب ط، ب ت(  على الشرح الكبري حاشية الدسوقي ،أمحد بن عرفة

البناية ، حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني  ،الغيتاىب ؛83-82ص 4ج  ع سابق،، مرجاحلاوي الكبري
إبراهيم بن ؛ ابن مفلح، 362-361ص 3جم(  2000ه  / 1420، 1)بريوت، دار الكتب العلمية، ط شرح اهلداية

 2جم( 1997ه  /1418، 1)بريوت، دار الكتب العلمية، ط  يف شرح املقنعاملبدع  ،حممد بن عبد هللا بن حممد
 .309-302ص
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عند زيد فهل  ابملواصفات نفسهااشرتى حممد من زيد سيارة موصوفة يف الذمة، وتلفت سيارة  -2
يف ذمته، َلن العقد على  اً يزال اثبتيبطل العقد؟ تفريعًا على الضابط فإن العقد ال يبطل وال 

 .على معني موصوف يف الذمة وليس
لو تقدم العميل إىل املصرف مبدايً رغبته يف شراء سيارة حمددة ومعينة، ووقع وعداً ملزماً لصاحل   -3

املصرف، فإذا تلفت السيارة وهي حتت يد املصرف، وقبل توقيع عقد البيع، فإن الوعد غري 
 عليه قد تلف.ملزم؛ َلن املعقود 

 
لو أجر املصرف َلحد عمالئه سلعة، إجارة منتهية ابلتمليك، مث تلفت السلعة قبل هناية   -4

 العقد، فإن املصرف غري ملزم ابلوعد.
لو طلب العميل من املصرف سيارة من الوكالة مبواصفات حمددة، فوافق املصرف، ووقع   -5

العميل وعداً ملزماً، مث تلفت السيارة قبل التسليم، فإن العميل ليس له أن ينكل عن وعده، بل 
 جيب عليه ابلوفاء الوعد؛ َلن املعقود عليه موصوف يف الذمة، وليس معيناً يف اخلارج.

لو أجَّر املصرف للعميل برجاً موصوفاً يف الذمة مبواصفات حمددة، وقبل التسليم اهنار الربج،   -6
أو تعرض َلي شيء يلغي استعماله، ففي هذه احلالة ال حيق للعميل النكول؛ َلن مناط عقد 

 اإلجارة، موصوف يف الذمة، وليس معيناً يف اخلارج.
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 الدينني املتِحدي الصنف.: املقاصة إمنا تكون يف الثايناملبحث 
إن من طرق سقوط الدَّين عن املدين، أن يلتقي دينه مع دين الدائن فيتساقطان، ويسمى هذا التساقط 

، مث التطرق إىل أهم مسائله يف املطلب الثاين، وقد جاء يف معىن الضابط وصيغته املطلب اَلولابملقاصة، 
 ب اَلخري.يف املطل وتطبيقاته مث ذكر أهم تفريعات الضابط

 املطلب األول: معىن الضابط وصيغته:
ذمة الدائن مبثل ما على املدين فإن  ش غلتمن طرق استيفاء احلق يف الديون، فإذا  هذا الضابط طريقٌ 

 اليت سنذكرها يف دراسة الضابط.وتربأ ذمتهما إذا استوفت شروطها يتساقطان  الدينني
 (2)"ما لك من دين على غرميك يف نظري ما له عليك بشروطههي إسقاط " (1)واملقاصة كما عرفها الدردير

مع  5000مبعىن أن كال الشخصني دائن ومدين يف نفس الوقت، فسقط الدينان، كمن ابع سيارة ب 
 . ، فيسقط الدينان، فليس َلحدمها مطالبة اآلخر5000أتجيل الثمن، وكان البائع مديناً للمشرتي ب

 املقدار والوصف واَلجل فال فائدة يف أتخري اإلبراء، بل يلتقيان قصاصاً. والدينان إذا كاان متساويني يف
 وقد وردت بصيغ كثرية منها:

o "دي الصنف  .(3)"املقاصة إمنا تكون يف الدينني املتح 
o "(4)"كل دينني استواي يف اجلنس والصفة تساقطا. 
o "(5)"من ثبت له على غرميه مثل ما له عليه تساقطا ولو بغري رضامها. 
o "(6)"املقاصة ال تكون إال حبلول الدينني. 

                                                
أمحد بن حممد بن أمحد الَعَدوي، أبو الربكات الشهري ابلدردير: فاضل، من فقهاء املالكية. ولد يف بين َعد ّي  (1)

أخرى. كتب ط( و  -)مبصر( وتعلم ابَلزهر، وتويف ابلقاهرة. من كتبه )أقرب املسالك ملذهب اإلمام مالك 
 .322، ص5م( ج2002، 5ينظر: الزركلي، خري الدين بن حممود، اَلعالم، )ب م، دار العلم للمالين، ط

 229-227ص 3ج، مرجع سابق، على الشرح الكبري حاشية الدسوقيالدسوقي،  (2)
 31-30ص 3ج ، مرجع سابقعلى الشرح الكبري حاشية الدسوقيالدسوقي،  (3)
)ب م، دار بن  السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار، بن حممد بن عبد هللاحممد بن علي الشوكاين،  (4)

 550ص ، ب ت(1حزم، ط

)بريوت، دار الكتب العلمية،  كشاف القناع عن منت اإلقناع، منصور بن يونس بن صالح الدينالبهويت، ( 5)
 .362، ص3ب ط، ب ت( ج

، 6م( ج1981ه /1401)بريوت، دار الغرب اإلسالمي، ب ط، ، املعرب املعيارالونشريسي، أمحد بن حيىي،  (6)
 .73ص
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o "(1)"الديون تقضى أبمثاهلا ال أبعياهنا مث تربأ الذمة ابملقاصة. 

 املطلب الثاين: دراسة الضابط:

 :املقاصة نوعان
   وهي املقصودة يف الضابط.مقاصة جربية 
  )مقاصة طلبية )اختيارية. 

ملدين عند دائنه مثل ما له عليه من الدين جنسا  اليت تقع بنفسها: أن يكون" أما املقاصة اجلربية فهي
أي بدون طلب أو رضى أحد الطرفني  (2)"وصفة وحلوال، فتقع املقاصة بينهما ويتساقط الدينان..

وإمنا تقع بنفسها وتربأ ذمتهما إال إن كان أحدمها دينه أكثر من اآلخر، فإنه يسقط عنه مبقدار الدين 
 الذي عليه.

بوجوب املقاصة إال يف ومل يقل مالك  (3)الفقهاء أبو حنيفة والشافعي وأمحد مجهورإىل ذلك  وذهب
 (4)أحوال ثالث.

 (5)."هي اليت يطلبها أحد املتداينني أو برضا املتداينني"وأما املقاصة الطلبية: 
 واستدل القائلون ابملقاصة اجلربية حبديث ابن عمر وأدلة عقلية:

كنت أبيع اإلبل ابلبقيع، فأبيع ابلداننري وآخذ " :قال عن ابن عمر رضي هللا عنهما،ما جاء  -1
الدراهم وأبيع ابلدراهم وآخذ الداننري، قال: فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يف 
بيت حفصة، فقلت: اي رسول هللا، رويدك أسألك! إين أبيع اإلبل ابلبقيع، فأبيع ابلداننري 

                                                
 .94، ص3، مرجع سابق، جغمز عيون البصائر يف شرح األشباه والنظائر، أمحد بن حممد ،مكي (1)
 .3666 ، ص5ج ، ب ت(4)دمشق، دار الفكر، ط الفقه اإلسالمي وأدلتهالزحيلي، وهبة بن مصطفى،  (2)

املنثور يف القواعد  ،بدر الدين حممد بن عبد هللا؛ الزركشي، 311، ص12، مرجع سابق، جاإلنصافاملرداوي، ( 3)
مرشد احلريان إىل  ،حممد قدري؛ ابشا 392، ص1م( ج1985ه  / 1405، 2)وزارة اَلوقاف الكويتية، ط الفقهية

 ؛130ص: ، 796مادة  م(1891ه  / 1308، 2)املكتبة الكربى اَلمريية ببوالق، ط معرفة أحوال اإلنسان
، 14م( ج1993ه  / 1414، )بريوت، دار املعرفة، ب ط، املبسوط، حممد بن أمحد بن أيب سهلالسرخسي، 

 .20ص
 .227، ص3، مرجع سابق، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبريالدسوقي، ( 4)
حسان حممد  ؛4425، ص6، مرجع سابق، جالفقه اإلسالمي وأدلتهالزحيلي، وهبة بن مصطفى، : ينظر( 5)

رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه يف الفقه جبامعة أم  :الدين وأحكامه يف الشريعة اإلسالمية ،يوسف
 .406ص القرى يف اململكة العربية السعودية،
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داننري، فقال: ال أبس إذا أخذهتا بسعر يومها، ما مل وآخذ الدراهم، وأبيع ابلدراهم وآخذ ال
 (1)."تفرتقا وبينكما شيء

أن ابن عمر رضي هللا عنه كان يستبدل مثن البيع الذي يف الذمة بغريه، وهذا نص على  :ووجه الداللة
 (3)استدل على جواز املقاصة هبذا احلديث. (2)جواز املقاصة، ولذلك جند أن البابريت

وينسجم تساقط الدَّينني املتماثلني جنسا وصفة، يؤيده العقل السليم،  فتتمثل يف أن العقلداللة أما و 
َلنه لو مل حيصل التساقط لكان معىن ذلك أن كل من الدائن واملدين مع روح الشريعة ومقاصدها؛ 

تنكر العبث، الطرفان، وهذا عبٌث، ومن املعلوم أن الشريعة اإلسالمية  وتلواً يربأخر، اآل إبيفاءسيقوم 
 (4)شتغال مبا ال يفيد.االو 

 ويشرتط لثبوت املقاصة اجلربية عدة شروط:
 اجلنسانوهكذا، فإذا اختلف  اً أمريكي اً احتاد يف اجلنس: مبعىن أن يكون كالمها قمحاً أو دوالر  -1

 (5)فال تقع املقاصة اجلربية. اخر دوالر واآل اً دينار أبن كان دين أحدمها 

                                                
، )بريوت، دار الكتاب العريب، ب ط، ب ت(، سنن أيب داود ،سليمان بن اَلشعث السجستاين، ( أبو داود1)

 .255، ص3، ج3354، برقم: يف اقتضاء الذهب من الورقكتاب البيوع، ابب 
الدين ابن الشيخ مجال الدين الرومي  حممد بن حممد بن حممود، أكمل الدين أبو عبد هللا بن الشيخ مشس (2)

البابريت: عالمة بفقه احلنفية، عارف ابَلدب. نسبته إىل اببريت )قرية من أعمال د جيل ببغداد( أو )اببرت( التابعة 
 ه .786 تويف مبصر ، له مؤلفات عديدة،برتكيا –أرضروم  -َلرزن الروم 

 .42، ص7م( ج2002، 5، دار العلم للمالين، طينظر: الزركلي، خري الدين بن حممود، اَلعالم، )ب م
، 7، )ب م، دار الفكر، ب ط، ب ت( جالعناية شرح اهلداية ،حممد بن حممد بن حممودينظر: البابريت: ( 3)

 .150ص
، مرجع كشاف القناع ؛ البهويت،392، ص1، مرجع سابق، جاملنثور يف القواعد الفقهيةالزركشي، : ينظر( 4)

مرجع  الكلية والضوابط الفقهية يف الشريعة اإلسالمية، القواعد، حممد عثمان ، شبري ؛310، ص3سابق، ج
-415ص ، مرجع سابق،الدين وأحكامه يف الشريعة اإلسالمية ،حممد حسان يوسف ؛386ص سابق، 

416. 
مرجع ، كشاف القناعالبهويت، ؛ 392، ص1، مرجع سابق، جاملنثور يف القواعد الفقهية: الزركشي، ينظر (5)

، الكلية والضوابط الفقهية يف الشريعة اإلسالمية القواعدشبري، حممد عثمان ، : وينظر ؛310، ص3سابق، ج
 .386ص مرجع سابق، 
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والتأجيل: فلو كان أحد الدينني حااًل واآلخر مؤجاًل ال تقع املقاصة احتاد يف احللول  -2
 (1)اجلربية.

احتاد يف صفة اجلودة أو الرداءة: فلو كان أحدمها أفضل من اآلخر فال تقع املقاصة  -3
 (2)اجلربية.

 املطلب الثالث: التطبيق على الضابط:
قدة واسعة االنتشار وذلك بدخول البنوك لقد حتولت املقاصة من جمرد عملية بسيطة إىل عملية آلية مع

جيري العمل ابملقاصة اإلجبارية يف املصارف اآلن، بل قد )و  ،(3)ومؤسسات التمويل عامل االقتصاد واملال
وتعد املقاصة املصرفية . (4)(حتصل هذه املقاصة يف حساب الشخص رمبا أكثر من مرة يف اليوم الواحد

. وهناك (5)املصارف يف تسوية حساابت عمالئها من الدائنني واملديننيمن أكثر العمليات اليت تقوم هبا 
 منها: ؛العديد من التطبيقات على الضابط

رز على عمرو، فإن كان من اَل رز لعمرو، وكان لزيد مائة كيلومن اَللو أتلف زيد مائة كيلو   -1
وإن  وتربأ ذمة عمرو، تقع، رز الذي أتلفه زيد مساوايً يف الصفة ملا هو له، فإن املقاصة اجلربيةاَل

 .املقاصة اختلفت الصفة فال تقع

                                                
، مرجع كشاف القناعالبهويت،  ؛392، ص1، مرجع سابق، جاملنثور يف القواعد الفقهيةالزركشي، : ينظر( 1)

الكلية والضوابط الفقهية يف الشريعة  القواعدشبري، حممد عثمان ، : ينظرو  ؛ 310، ص3سابق، ج
 .386ص  ، مرجع سابق،اإلسالمية

 بن أبو بكر بن مسعودالكاساين،  ؛393، ص1، مرجع سابق، جاملنثور يف القواعد الفقهيةالزركشي، : ينظر( 2)
 ،5م( ج1986ه  / 1406، 2، )ب م، دار الكتب العلمية، طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، أمحد
ص  ، مرجع سابق،الكلية والضوابط الفقهية يف الشريعة اإلسالمية القواعدشبري، حممد عثمان،  ؛207ص

386. 
، حبث مقدم إىل مؤمتر املصارف اإلسالمية املقاصة بني الديون النقديةالديرشوي، عبدهللا بن حممد، : ينظر( 3)

 .27م( ص2009بني الواقع واملأمول، ديب، 
، رسالة ق دمت لنيل رسالة املاجستري استيفاء احلقوق من غري قضاءأحكام هد بن عبد الرمحن، اليحىي، ف: ينظر( 4)

 .233صم( 2013ه  / 1434جبامعة االمام حممد بن سعود اإلسالمية، )الرايض، 
 .266م،ص2010العراق  –: جملة احلقوق املقاصة يف العمل املصريفاملوسوي، علي فوزي،  (5)
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املقاصة اجلربية تقع ولذلك  (1)احلنفية الداننري والدراهم جنساً واحداً يف كثري من اَلحكام عد  -2
إىل أن الداننري   (4)واحلنابلة (3)والشافعية (2)بينهما يف حني ذهب مجهور الفقهاء من املالكية

ووقوع املقاصة  .(5)والدراهم جنسان فال تقع املقاصة اجلربية بينهما الختالف اجلنس وهو الراجح
 قد تؤدي إىل املنازعة واخلصام فالراجح ما ذهب إليه اجلمهور. ،والدراهم الداننرياجلربية بني 

َلن  ،)النقود الورقية(وبني ة من شيكات سياحي( اَلوراق التجارية)ال تقع املقاصة اجلربية بني  -3
وإمنا هي جمرد أمر صادر من صاحب  ،هذه اَلوراق التجارية ال تعترب من )جنس اَلوراق النقدية(

وحيق  ،أن يدفع البنك مبلًغا من النقود للمستفيد الذي عّينه مصدر الشيك ،الوديعة يف البنك
 (6) .َلي شخص أن ميتنع عن قبول تلك اَلوراق

شخص له دين على كفيل له يف دين مثله، فإذا حل دين الشخص، وأدى  إن كان هناك  -4
 (7)الكفيل عنه، التقى دين اَلصيل مع دين الكفيل قصاصاً، فيسقطان مجيعاً.

عندما يقوم صاحب البطاقة االئتمانية ابلشراء هبا، فيقوم التاجر إبرسال قسائم املبيعات إىل   -5
سائم إىل البنك املصدر للبطاقة، وتقوم املنظمة الراعية بنكه، ويقوم بنك التاجر إبرسال تلك الق

وبنك صاحب البطاقة، وكل ذلك ال  ،بنك التاجر جراء عملية املقاصة بني البنكني:للبطاقة إب
 (8) أيخذ أكثر من ثوان معدودة، وجودة عالية الدقة والكفاءة.

  

                                                
، )ب م، دار الكتاب الدقائق كنز  شرح الرائق البحرينظر: ابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم بن حممد،  (1)

 .217، ص6، ب ت(،  ج2اإلسالمي، ط
، )القاهرة، دار احلديث، ب ط، بداية اجملتهد وهناية املقتصدينظر: ابن رشد احلفيد، حممد بن أمحد،  (2)

 .215، ص3م( ج2004ه  /1425
 .33، ص3م( ج1990ه  / 1410، )بريوت، درا الفكر، ب ط، األمدريس، الشافعي، حممد بن إينظر:  (3)
 .105، ص12، مرجع سابق، جاالنصافينظر: املرداوي،  (4)
 .388، مرجع سابق، ص الكلية والضوابط الفقهية يف الشريعة اإلسالمية القواعدحممد عثمان ،  ،شبري (5)

 ينظر: املرجع السابق. (6)

 .13، ص6، مرجع سابق، جبدائع الصنائعينظر: الكاساين،  (7)

، حبث مقدم إىل مؤمتر املصارف اإلسالمية بني املقاصة بني الديون النقديةالديرشوي، عبدهللا بن حممد، : ينظر (8)
 .40-39م( ص2009الواقع واملأمول، ديب، 
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 .التمليك واملعاوضة: الديون يف الذمم ال تعترب حماًل صاحلاً لعقود الثالثاملبحث 
إن حقيقة الدَّين يف ذمة املدين، وهبذا فهو ال يكون ملكًا للدائن إال ابلقبض، فليس للدائن إجراء أي 

 عليه.معاوضة 
املبحث على أن يكون معناه وصيغه يف املطلب اَلول، ودراسة مسائله يف املطلب الثاين،  وقد ُت ترتيب 

 واملطلب الثالث يف تطبيقات الضابط.

 املطلب األول: معىن الضابط وصيغته.

يفيد هذا الضابط أن الديون الثابتة يف الذمة ال يصلح متليكها للغري، واملراد هنا ابلديون هي الديون 
 (1)"،هو الذي ال يتطرق إليه انفساخ بتلف مقابله، أو فواته أبي سبب كان"املستقرة، والدين املستقر 

 بصيغ متعددة منها: الضابطالقرض، وقد ورد كأرش اجلناية، وبدل املتلف، وبدل 
 (2)."الديون يف الذمم ال تعترب حماًل صاحلاً لعقود التمليك واملعاوضة" -
 (3)."ابتداء الدين ابلدين ممنوع" -
 (4)."ال جيوز دين بدين" -
 (5)."ال جيوز أن ميلك الدين لغري من هو عليه" -

يشري إىل أن الّدين ال يصلح إجراء أي  فالضابطوغريها من الصيغ اليت تؤدي إىل نفس املعىن، 
عقد معاوضة فيه قبل القبض، ولكن هناك العديد من الصور يف التصرف ابلدين، وسيأيت ذكرها 

 يف املطلب القادم.

                                                
 .202، ص18مرجع سابق، ج ،املوسوعة الفقهية الكويتيةوزارة اَلوقاف والشئون اإلسالمية،  (1)

  .174، ص3م( ج1968، 9، )بريوت، دار الفكر، طاملدخل الفقهي العامالزرقاء، مصطفى أمحد، ( 2)
، )ب م، مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل، حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي املغريباحلطاب،  (3)

 .226، ص4م(، ج1992ه  / 1412، 3دار الفكر، ط

)ب م، دار الفكر، ب  القريواين أيب زيد الفواكه الدواين على رسالة ابن أمحد بن غامن بن سامل ابن مهنا، (4)
 .100، ص2م(، ج1995ه  / 1415ط، 

، )القاهرة، املطبعة الكربى اَلمريية، شرح كنز الدقائق احلقائق تبيني ،ثمان بن علي بن حمجن البارعيالزيلعي، ع (5)
 .83ص، 4ه  ( ج1313، 1ط
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 املطلب الثاين: دراسة الضابط.

بيع أنه هنى عن "حرمة بيع الدين املستقر، وذلك ملا ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم  يبني الضابط
  (1)."الكالئ ابلكالئ

 .(2)ووجه الداللة: أن الكالئ ابلكالئ هو الدين ابلدين، كما ورد يف بعض ألفاظ احلديث 
 ومها: أمرينالدين ينحصر يف يف التصرف 
 .متليك الدين بغري عوض 
 .متليك الدين بعوض 
اجملموع أربع مث إن متليك الدين قد يكون ملن هو عليه، وقد يكون لغري من هو عليه، فصار  -

 صور:
 متليك الدين بغري عوض ملن هو عليه. -1
 متليك الدين بغري عوض لغري من هو عليه. -2
 متليك الدين بعوض ملن هو عليه. -3
 متليك الدين بعوض لغري من هو عليه. -4

 فسيكون الكالم يف هذه الصور اَلربع:
 عليه: هو: متليك الدين بغري عوض ملن أوالً 

وصورته: أن يقول الدائن للمدين: ، (3)لى جواز هبة الدين ملن هو عليه وأنه إبراءال خالف بني الفقهاء ع
 هبة الدين لغري من هو عليه. يوقع اخلالف يف الصورة الثانية وهوإمنا وهبتك دّيين. 

                                                
كتاب ، )بريوت، دار املعرفة، ب ط، ب ت(  على الصحيحني املستدرك، أبو عبد هللا النيسابوري ،احلاكم (1)

 احلسني بن أمحد بكر أبو، البيهقيوأخرجه  ؛75، ص2، ج2355، برقم: ، النهي عن بيع الكالئ ابلكالئ البيوع

كتاب البيوع، ابب ما جاء يف ه  (  1352، 1ط ، )اهلند، جملس دارة املعارف العمانية،الكربى السنن، بن علي
إرواء الغليل يف ختريج ؛ اَللباين، حممد انصر، 290، ص5، ج10647، برقم: النهي عن بيع الدين ابلدين

، 220، ص5ج ،1382م( رقم: 1985ه  /1405، 2، )بريوت، املكتب اإلسالمي، طأحاديث منار السبيل
 وقال: حديث ضعيف. 

ه  / 1390، 2، )بريوت، املكتب اإلسالمي، طمصنف عبد الرزاقعبد الرزاق بن مهام الصنعاين، : ينظر( 2)
 .90، ص8، ج14440برقم: ، كتاب البيوع، ابب أجل أبجلم(  1970

بدائع ؛ الكاساين، 295، ص12، مرجع سابق، جاإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالفاملرداوي، : ينظر (3)
، مرجع على الشرح الكبري حاشية الدسوقيالدسوقي،  ؛119، ص6، مرجع سابق، جالصنائع يف ترتيب الشرائع

 

تمليك الدين

بغير عوض

لمن عليه 
الدين

ه لغير من علي
الدين

بعوض

لمن عليه 
الدين

ه لغير من علي
الدين
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 : متليك الدين بغري عوض لغري من هو عليه:اثنياً 
لغري املدين: وهبتك ديين الذي على فالن، ، وصورته: أن يقول الدائن أما هبة الدين لغري من هو عليه

  على قولني: وقع اخلالف بني الفقهاء فقد
، والصحيح يف (1)القول اَلول: ال تصح هبة الدين لغري من هو عليه، وهو اَلصح يف مذهب الشافعية

 . (2)مذهب احلنابلة
 :نو واستدل املانع

 .(3)أن اهلبة على هذا الوجه غري مقدورة التسليم فلم تصح  -
 (4)َلهنا هبة معدوم ومن شروط اهلبة أن تكون موجودة.  -

ومقابل اَلصح عند  (6)واملالكية (5)القول الثاين: تصح هبة الدين لغري من هو عليه، وهو مذهب احلنفية
 (8)، ورواية عند احلنابلة.(7)الشافعية

 واستدلوا مبا أييت:
املوهوب له كقبض الواهب، ولو قبضه أن الواهب أانب املوهوب له مناب نفسه فيجعل قبض "  -

 (9)."بنفسه مث وهبه وسلمه جاز، فكذلك إذا أمر أن يقبضه له مث لنفسه
 .(10)كما أن الدين أحد العوضني فصحت هبته كما يصح بيعه بل هو أوىل -

القول الثاين وذلك َلن القائلني بعدم صحة هبة وبيع الدين يعللون ابلغرر  رجحانهالذي يظهر  الراجح: 
إمنا روعيت يف عقود املعاوضات صواًن للمالية و  ،املتمثل بعدم القدرة على التسليم، والسالمة من الغرر

                                                
)بريوت، دار الفكر،  هناية احملتاج إىل شرح املنهاج؛ الرملي، حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة، 99، ص4سابق، ج

 .413، ص5م( ج1984ه  / 1404ط أخرية، 
، 3م( ج1994ه  / 1415، 1، )ب م، دار الكتب العلمية، طمغين احملتاجالشربيين، حممد بن أمحد اخلطيب،  (1)

 .565ص
 .31، ص17، مرجع سابق، جاإلنصافملرداوي، ا (2)
 .565، ص3، مرجع سابق، جاحملتاج مغينالشربيين،  (3)
 .305، ص4، مرجع سابق، جكشاف القناعالبهويت،  (4)

 .119، ص6مرجع سابق، ج ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين،  (5)
 .99، ص4سابق، ج، مرجع بريالشرح الك على حاشية الدسوقيالدسوقي،  (6)

 .565، ص3، مرجع سابق، جاحملتاج مغينالشربيين،  (7)
 .31، ص17، مرجع سابق، جاإلنصافاملرداوي،  (8)
 .70ص 12ج ، مرجع سابق،املبسوطالسرخسي، ( 9)
 : املرجع السابق.ينظر( 10)
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كما أن (1)،يف التربعات ةموجود تمن الضياع، َلن مقصود املعاوضة تنمية اَلموال، وتنمية اَلموال ليس
 .(2)"مجيع عقود التربعات ال يؤثر الغرر يف صحتها"

 الدين بعوض:اثلثاً: متليك 
ملن هو عليه أو لغريه،  اصوراتن، وقد يكون كما ذكران متليك فهااتنالعوض إما أن يكون عيناً أو ديناً، 

 فاجملموع أربع صور.
 بيع الدين ملن هو عليه مقابل دين. -1
 بيع الدين لغري من هو عليه مقابل دين. -2
 بيع الدين ملن هو عليه مقابل عني. -3
 مقابل عني. بيع الدين لغري من هو عليه -4

 : بيع الدين ابلدين:أوال
الفقهاء رمحهم هللا مل يفرقوا عند كالمهم عن بيع الدين ابلدين بني بيعه ملن هو عليه أو لغريه، وإمنا 

، وصورهتا: أن يقوم البائع الذي أجل ني هناذا سنجمع الصورتني اَلوليكانت نظرهتم نظرة واحدة، ول
 لتصرف فيه.ببيع الدين، أي اب -الدائن-الثمن 

 (5)والشافعية (4)واملالكية (3)فمسألة بيع الدين ابلدين ال خالف فيها بني املذاهب، فقد ذهب احلنفية
 عدم جوازه، لوضوح النص يف حترميه. إىل (6)واحلنابلة

 واستدلوا ابآليت:

                                                
، 1الغرب اإلسالمي، ط، )بريوت، دار الذخريةن، شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحالقرايف، : ينظر( 1)

 .244ص 6ج م(1994
)جدة، املعهد اإلسالمي للبحوث  الغرر يف العقود وآاثره يف التطبيقات املعاصرةالضرير، حممد اَلمني، ( 2)

 .33م( ص1993ه  /1414، 1والتدريب، ط
 .236، ص5، مرجع سابق، جدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعبالكاساين، ( 3)
، )مصر، مطبعة السعادة، املوطأاملنتقى شرح ، بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجييبسليمان الباجي، ( 4)

 .32، ص5ه  (، ج1332، 1ط
)بريوت، دار الكتب العلمية،  يف فقه اإلمام الشافعياملهذب ، سحاق إبراهيم بن علي بن يوسفإالشريازي، ( 5)

 .135، ص2ب ط، ب ت( ج

ه  / 1388، )القاهرة، مكتبة القاهرة، ب ط، املغين،  بن أمحد بن حممدموفق الدين عبد هللاابن قدامة،  (6)
 .224، ص4م( ج1968
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أن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم هنى عن بيع الكالئ - رضي هللا عنهما-عن ابن عمر  -1
 (1)ابلكالئ.

 .(2)ووجه الداللة: أن الكالئ ابلكالئ هو الدين ابلدين، كما ورد يف بعض ألفاظ احلديث 
أمجع أهل العلم على أن املنذر قال: "استدلوا أيضاً ابإلمجاع احملكي يف املسألة، حكاه ابن  -2

مجاع وهو إ"وقال الشوكاين:  (3)"بيع الدين ابلدين ال جيوز. وقال أمحد: إمنا هو إمجاع.
 .(4)"كما حكاه أمحد

 : بيع الدين ابلعني ملن هو عليه.اثنياً 
جواز بيع الدين ملن هو عليه مقابل عني، ولو مع عدم قبض العني لكن بشرط أن  يفمل خيتلف الفقهاء 

ال يباع مبا ال يباع به نسيئة لئال يكون من راب النسيئة فإن بيع مبا ال يباع به نسيئة اشرتط قبض العني يف 
، وصورة بيع الدين (6)، َلنه ابع ما هو مقدور التسليم عند الشراء؛ َلن ذمته يف يده.(5)لس العقدجم

 ابلعني: أن يبيع الدائن للمدين الدين الذي يف ذمته مقابل عني يقبضها يف اجمللس.
 : بيع الدين ابلعني لغري من هو عليه.اثلثاً 

 هو عليه إىل أربعة أقوال:اختلف الفقهاء يف بيع الدين مقابل عني لغري من 
 (8)والشافعية يف اَلظهر (7)، وهو مذهب احلنفيةابلعني لغري من هو عليهال يصح بيع الدين  القول األول:

 .(9)وهو الصحيح من مذهب احلنابلة

                                                
 سبق خترجيه.( 1)
برقم: ، كتاب البيوع، ابب أجل أبجل  مرجع سابق،، مصنف عبد الرزاقعبد الرزاق بن مهام الصنعاين، : ينظر( 2)

 .90، ص8، ج14440
 .37، ص4، مرجع سابق، جاملغينابن قدامة،  (3)
م( 1993ه  / 1413، 1، )مصر، دار احلديث، طاألوطار نيل، حممد بن علي بن حممد بن عبد هللاالشوكاين،  (4)

 .186، ص5ج
 علي بن عبد السالم بنالتسويل،  ؛82، ص4، مرجع سابق، جشرح كنز الدقائقتبيني احلقائق الزيلعي، ( 5)

ه  / 1418، 1، حتقيق: حممد عبدالقادر شاهني، )بريوت، دار الكتب العلمية، طالبهجة شرح التحفة، علي
 ؛ ابن مفلح،88، ص4، مرجع سابق، جإىل شرح املنهاجهناية احملتاج  الرملي، ؛48-47ص، 2م( ج1998

 .199، ص4، مرجع سابق، جاملبدع شرح املقنع
 .183-182ص 5ج ، مرجع سابق،يف ترتيب الشرائع بدائع الصنائعالكاساين، ( 6)
 .83، ص4، مرجع سابق، جشرح كنز الدقائق تبيني احلقائقالزيلعي، ( 7)
 .90، ص4، مرجع سابق، جهناية احملتاج إىل شرح املنهاجالرملي، ( 8)

 .359، ص3، مرجع سابق، جاإلقناع على منتكشاف القناع البهويت،   (9)

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Harf/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(229619)


 

34 

 

 قادر على تسليمه، وذلك غرر فلم هو ودليلهم أنه ابع ما ليس بيده، وال
 (1)يصح كبيع اآلبق والطري يف اهلواء.

ورواية عند  رضي ا بيع الدين لغري من هو عليه مقابل عني، وهو قول ابن عباسوز جي القول الثاين:
واختارها شيخ اإلسالم ابن تيمية، لكن اشرتطوا أن يكون بسعر الوقت أو أقل حىت ال يربح ما  (2)أمحد

 (3)مل يضمن، وال يربح مرتني.
عنه كبدل القرض وكالثمن يف املبيع؛ وَلنه أحد أن دين السلم دين اثبت فجاز االعتياض  ودليلهم:

 (4)العوضني يف البيع فجاز االعتياض عنه، كالعوض اآلخر.
أنه يصح لكن بثالثة شروط، وإال فال يصح، وهو قول عند الشافعية صححه كثري  القول الثالث:

 (5)منهم.
 

 : هي والشروط
 أن يكون املدين ملياً مقراً. -1
 أن يكون الدين حااًل. -2
 (6)يقبض العوضان يف اجمللس.أن  -3

 
 (7)ذهب املالكية إىل أنه جيوز بيع الدين لغري من هو عليه بشروط مثانية. القول الرابع:

                                                
، 8، )ب م، دار الفكر، ب ط، ب ت( جالشرح الكبري، علي بن عبد السالم بن علي الرافعي، :ينظر (1)

هللا الرتكي، عبدالفتاح  ، حتقيق: عبدالشرح الكبري؛ ابن قدامة، عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة، 439ص
 .343، ص4م( ج1995ه  / 1415، 1احللو )القاهرة، هجر للطباعة والنشر، ط

 .190ص، 4، مرجع سابق، جاملبدع يف شرح املقنع ابن مفلح، (2)
تقي الدين أبو العباس أمحد ؛ بن تيمية، 190، ص4، مرجع سابق، جاملبدع يف شرح املقنع ابن مفلح، :ينظر( 3)

، حتقيق: عبدالرمحن بن حممد بن قاسم، )املدينة املنورة، جممع امللك فهد لطباعة جمموع الفتاوى ،عبد احلليم بن
 .518، ص29م( ج1995ه  / 1416املصحف الشريف، ب ط، 

 .519، ص29، مرجع سابق، ججمموع الفتاوىبن تيمية،  (4)
 .92، ص4، مرجع سابق، جإىل شرح املنهاج هناية احملتاجالرملي، ( 5)
 املرجع السابق. (6)

 شرح ،حممد بن عبد هللا اخلرشي؛ اخلرشي، 36، ص2، مرجع سابق، جالبهجة يف شرح التحفةالتسويل،  ينظر: (7)
 عبد الباقي بن يوسف بن أمحد؛ الزرقاين، 77، ص5، ) بريوت، دار الفكر، ب ط، ب ت( جخليل خمتصر
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 أن يعجل املشرتي الثمن؛ َلنه إذا مل يعجل يف احلني فإنه يكون من بيع الدين ابلدين. -1
ن خيتلف أن يكون املدين حاضرا يف البلد؛ ليعلم من فقر أو غىن؛ َلن عوض الدي  -2

 ابختالف حال املدين، واملبيع ال يصح أن يكون جمهوال.
أن يكون املدين مقرا ابلدين، فإن كان منكرا له فال جيوز بيع دينه ولو كان اثبتا ابلبينة   -3

 حسما للمنازعات.
 أن يباع بغري جنسه، أو جبنسه بشرط أن يكون مساواي له. -4
 ض يف صحة بيعها.أال يكون ذهبا بفضة وال عكسه، الشرتاط التقاب -5
 أال يكون بني املشرتي واملدين عداوة. -6
أن يكون الدين مما جيوز بيعه قبل قبضه، احرتازا مما لو كان طعاما، إذ ال جيوز بيعه قبل  -7

 قبضه.
 أال يقصد املشرتي إعنات املدين واإلضرار به. -8
 :ابلعني الدين بيع ما ذهب إىل املالكية من جواز الذي يظهر بعد دراسة املسألة هو الرتجيح 

، وذلك َلن ما وضعوه من شروط تنفي الغرر والراب فيه، وتصبح دعوى عدم القدرة لغري املدين
 على التسليم غري مسلمة.

 

 املطلب الثالث: التطبيق على الضابط.

ومن اَلمثلة و ْفقه، ك يفت بعض املسائل املعاصرة   الضابط تبني كثرة تفريعاته، ولذلكبعد دراسة 
 :والتطبيقات على الضابط

رايل على زيد، فأراد حممد أن يبيع الدين  5000حممد له مبلغ  مثال بيع الدين ابلدين: -1
، أو أراد بيعها على طرف اثلث مدةمقابل سيارة يتم تسليمها بعد  -مدينه–على زيد 

 فهي ال تصح على املذاهب اَلربعة، َلنه من بيع الدين ابلدين املنهي عنه.
فلو أراد حممد بيع الدين مقابل السيارة وهي  :ع الدين مقابل عني حاضرةمثال: بي -2

والذي يظهر ملدينه زيد، صحت بال خالف، وأما إن كانت لطرف اثلث وقع اخلالف 
 جوازه إن كان املدين مقراً ملياً. رجحانه

                                                
، 5م( ج2002ه  / 1422، 1، )بريوت، دار الكتب العلمية، طعلى خمتصر خليلالزرقاين  شرح، الزرقاين

 .148ص
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بيع الصكاك قبل قبضها، وهي الديون الثابتة على الناس، وتسمى "من التطبيقات  -3
 َلهنا تكتب يف صكاك، وهو ما يكتب فيه من الرق وحنوه فيباع ما يف الصك. صكاكا؛

فإن كان الدين نقدا وبيع بنقد مل جيز بال خالف؛ َلنه صرف بنسيئة، وإن بيع بعرض وقبضه يف اجمللس 
 ففيه روايتان:

 إحدامها: ال جيوز ..
 (1)"الغرمي وقد نص أمحد على جوازه.والثانية: اجلواز .. وحاصل هذا يرجع إىل جواز بيع الدين من غري 

أو  (2)من العقود املعاصرة املبنية على ابتداء الدَّين ابلدَّين العقود املستقبلية -4
حيث إن املتعاقدين ، املستقبليات اليت جيري التعامل هبا يف اَلسواق الدولية )البورصة(
موعد للتسليم يربمان هذا العقد وال يتم قبض البدلني عند إبرام العقد بل حيدد 

 (3) .والتسلم؛ وهذا عقد ابطل شرعا َلن ابتداء الدَّين ابلدَّين ممنوع

ومن املسائل املعاصرة اليت أتخذ حكم بيع الصكاك البيع بواسطة الكمبيالة أو الشيك لكن ال 
 .عنيجيوز أن يكون ذلك يف مقابلة نقد لئال يكون صرفاً بنسأ بل جيب أن يكون مقابل 

  

                                                
 .415، )دار املعرفة، ب ط، ب ت( صالقواعد الفقهيةابن رجب، عبد الرمحن بن أمحد،  (1)
عرّ فت املستقبليات تعريفات عديدة منها أهنا: " عقود تربم يف اللحظة اليت تناسب طرفيها، على أن يتم تنفيذ  (2)

ما ورد يف العقد يف اتريخ الحق، أما حمل العقد فهو سلعة أو أصل مايل، فهناك العقود على سلع زراعية مثل 
منري : ينظرول، فضال عن العقود املستقبلية املالية. القمح والذرة، وعقود على املوارد الطبيعية كالذهب والبرت 

 .679ص  م(1998، 1، )ب م، منشأة املعارف، طاملالية أساسيات االستثمار يف األسواقإبراهيم هندي، 
 (.16/407معلمة زايد للقواعد الفقهية واَلصولية ) (3)
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 . الذمة ال يكون ديناً : ما ال يكون يفبعالرااملبحث 

البيع مثناً كان أو مثمناً، إما أن يكون عيناً أو ديناً، وكل منهما له ما مييزه، ومن الفروق اجلوهرية اليت متيز 
-رمحه هللا-الدين عن العني هو حمل ثبوته، والدين يثبت يف الذمة وال يكون معيناً مشخصاً، قال القرايف 

ومعىن ذلك أن الدين هو الذي يثبت  (1)معينا" يكون ال الذمم يف ما وأن الذمم يف تثبت ال " املعينات :
 يف الذمم، ويرتتب على هذا الضابط مسائل سنتطرق هلا يف هذا املبحث.

 .املطلب األول: معىن الضابط وصيغته

إلثبات احلقوق والواجبات يفيد الضابط أن الديون تثبت يف الذمم، والذمم "مجع ذمة، وهي وعاء اعتباري 
فإذا كان معيناً فال يكون ديناً، لذلك -مشخصاً –مبعىن أن الّدين ال يكون معيناً  (2)إلمكان املطالبة هبا"

 (3).."اعلم أن املعينات املشخصات يف اخلارج املرئية ابحلس ال تثبت يف الذمم"-رمحه هللا –قال القرايف 
حقت مل ينفسخ العقد، ورجع عليه بغريه، خبالف ما إذا كان معيناً ولذلك من اشرتى سلعة يف الذمة واست  

 وقد ورد هذا الضابط بصيغ متقاربة منها: (4)فإنه ينفسخ.
 " ً(5)".ما ال يكون يف الذمة ال يكون دينا 
 ."(6)"شأن القرض أن يصادف ذمة 
 ."(7)"الدين ال يثبت إال يف الذمم 
 ."(8)"غري املعني يثبت يف الذمة 

                                                
 .134، ص2، مرجع سابق، جالفروق أنواء يف الربوق أنوارالقرايف، ( 1)

ه  / 1424، 1، )بريوت، مؤسسة الرسالة، طموسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، حممد صدقي بن أمحد، ( 2)
 .744، ص10م( ج2003

 .134، ص2، مرجع سابق، جأنوار الربوق يف أنواء الفروق، قرايفال (3)
 ينظر: املرجع السابق.( 4)
 .259، ص3ج، مرجع سابق، أنوار الربوق يف أنواء الفروق، قرايفال (5)
 .313، مرجع سابق، صكشاف القناعالبهويت، ( 6)
 .146، ص4، مرجع سابق، جاملبدع يف شرح املقنعابن مفلح، ( 7)
حاشية -فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالباجلمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي، ( 8)

 .247، ص3، )بريوت، دار الفكر، ب ط، ب ت( ج-اجلمل



 

38 

 

  (1)ال يثبت يف الذمة"."املعني 
وغريها من الضوابط اليت نصت على إحدى صور الدين وأهنا ال تثبت إال يف الذمة فيكون أخص من 

يف املعىن كما هو احلال يف  ما هو خمالف للقاعدة ولكنه مؤكد هلا، وقد ذكرت إحداها، وهناك (2)الّدين
 الضابط اَلخري.

ليس له أهلية، لذلك عرف الزرقا الذمة "وصف يصري الشخص والذمة البد هلا من أهلية، وال ذمة ملن 
 ، إذاً فالّدين ال يثبت إال يف الذمة، والذمة ال تكون إال ملن له أهلية.(3)به أهاًل لإلجياب له أو عليه"

 املطلب الثاين: دراسة الضابط.

بني الفقهاء يف  ملا كان الّدين ال يثبت إال يف الذمة، والذمة وصف اتبع لإلنسانية، وقع اخلالف
ثبوت الدين فيما ليس إبنسان، هل له ذمة فيثبت عليه الّدين أم ال؟، وحتقق هذا اخلالف يف 
 صحة االقرتاض وحنوه على بيت املال أو الوقف وحنومها على قولني:

 (4)القول اَلول: أنه ال يصح االقرتاض على بيت املال أو الوقف، وذهب إىل هذا القول احلنفية ،
 .(5)حيح من مذهب احلنابلةالصهو و 

ما يعمرها فليس له أن  القيم يد يف وليس العمارة إىل الصدقة احتاجت إذا قال ابن جنيم من احلنفية "
فال يثبت الدين ابستدانة  ...يستدين عليها ألن الدين ال جيب ابتداء إال يف الذمة وليس للوقف ذمة 

فالّدين البد أن يصادف ذمًة، فلما مل يكن للوقف ذمة مستقلة، ثبت الّدين على  (6)".القيم إال عليه
 قرض يصح فال -أي القرض -ذمة يصادف أن شأنه الناظر، وذكر أبو النجا احلجاوي احلنبلي: "ومن

                                                
 .188، ص44، مرجع سابق، جهناية احملتاج إىل شرح املنهاجالرملي، ( 1)
 املراد اإلشارة إىل ضابط: القرض شأنه أن يصادف ذمة.( 2)
، عّلق عليه: مصطفى الزرقا، )دمشق، دار القلم، شرح القواعد الفقهيةالزرقا، أمحد بن الشيخ حممد الزرقا، ( 3)

 .105م( ص1989ه  / 1409 ،2ط
، )بريوت، دار الفكر، رد احملتار على الدر املختار، أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين ( ابن عابدين، حممد4)

 .599، ص6م( ج1992ه  / 1412، 2ط
؛ أبو النجا، موسى بن أمحد بن موسى 146، ص4، مرجع سابق، جاملبدع يف شرح املقنعابن مفلح، ( 5)

د اللطيف حممد موسى، )بريوت، دار املعرفة، ب ، حتقيق: عباإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبلاحلجاوي، 
 .147، ص2ط، ب ت( ج

، )ب م، دار الكتاب اإلسالمي، الدقائق كنز  شرح الرائق البحرابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم بن حممد، ( 6)
 .226، ص5، ب ت(،  ج2ط
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ن الدين ال يثبت إال أب -هو واضح يف عباراهتم اكم-وقد استدلوا على ذلك  (1)وحنوه.." كمسجد  جهة
واجلهات ال ذمة هلا، كما أنه ال يتصور مطالبة املوقوف عليهم كالفقراء لكثرهتم، فتعني ثبوت  ،الذمةيف 

 (2)الّدين يف ذمة القائم عليه.
ميكن املناقشة بعدم التسليم أبن الّدين ال يتعلق إال ابلذمة فقط؛ وذلك أننا وجدان الّدين تعلق  -

 لق أرش جناية العبد برقبته.برقبة مال املدين مع تعلقه بذمته كما يف تع
 (4)، والشافعية(3)القول الثاين: يصح االقرتاض على بيت املال والوقف، وهو مذهب املالكية ،

 .(5)ورواية عند احلنابلة
 اإليصاء ذهب أصحاب هذا القول إىل أن اجلهات هلا ذمة مستقلة، قال الدسوقي يف حاشيته: "وصح

ى أن اجلهات متلك، والذي ميلك له ذمة، وقد ذكر الرملي فهو نص عل (6)متلكه" لصحة ملسجد: أي
، والقرض من الّدين وال يثبت (7)احلاجة" عند الوقف على االقرتاض وظائف الناظر وذكر منها: " وكذا
 ذمة مستقلة.-جهة –إال يف ذمة، فدل على أن للوقف 

 صلى هللا رسول أن- عنهما هللا رضي- عمرو بن هللا استدل أصحاب هذا القول حبديث: عبد -
 وآله عليه هللا صلى هللا رسول فأمرين اإلبل، فنفدت جيشا، جيهز أن أمره وسلم وآله عليه هللا

 (8)".ابلبعريين البعري آخذ فكنت الصدقة، قالئص من آخذ أن وسلم
 أن النيب صلى هللا عله وسلم اقرتض على بيت املال. ووجه الداللة: -

كما أنه ال مانع من تعلق الّدين برقبة املال مع ذمة املقرتض كتعلق أرش اجلناية برقبة العبد اجلاين، وقد 
 حق التعلق الستيفاء الدين وصورها:–رمحه هللا -ذكر ابن رجب احلنبلي 

                                                
، 2، مرجع سابق، جبن حنبلاإلقناع يف فقه اإلمام أمحد أبو النجا، موسى بن أمحد بن موسى احلجاوي، ( 1)

 .147ص
املبدع شرح ؛ ابن مفلح، 226، ص5، مرجع سابق، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائقينظر: ابن جنيم، ( 2)

 .313، ص3، مرجع سابق، جكشاف القناع؛ البهويت، 146، ص4، مرجع سابق، جاملقنع
 .426، ص4، مرجع سابق، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبريالدسوقي، ( 3)
 .279، ص5، مرجع سابق، جمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجالشربيين، ( 4)
 .313، ص3، مرجع سابق، جكشاف لقناعالبهويت، ( 5)
 .426، ص4، مرجع سابق، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبريالدسوقي، ( 6)
 .400، ص5، مرجع سابق، جهناية احملتاج إىل شرح املنهاجالرملي، ( 7)
كتاب البيوع، النهي ، )بريوت، دار املعرفة، ب ط، ب ت(،  املستدرك على الصحيحنياحلاكم النيسابوري، ( 8)

 على صحيح ، وقال عنه: حديث56، ص2(، ج2353، برقم: )عن البيع يف املسجد ونشدان الضالة فيه
 خيرجاه. ومل مسلم شرط
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-واملقصود أن الّدين (1)..."تعلق حق اجلناية ابجلاين ومعناه أن حقه احنصر يف ماليته ومنها" -
 الذمة، َلنه هنا تعلق ابملال، فجاز تعلقه ابجلهات. علىمل يقتصر تعلقه -اجلناية رش أ

 اجلهات وهبذه املقرتض، بذمة يتعلق املسائل هذه يف الدين أن "والظاهر –رمحه هللا –لذلك قال البهويت 
 (2)الوقف.." ريع من بل ماله، من الوفاء املقرتض يلزم فال اجلاين العبد برقبة اجلناية أرش كتعلق

القول الثاين؛ لقوة أدلتهم وإلجابتهم على أدلة املخالفني، كما أن واقعنا  رجحانهالذي يظهر  الرتجيح:
كثرياً جعل ديون الشركة   فيه املعاصر الذي توجد فيه كثري من الشخصيات االعتبارية كالشركات، يصعب

وليس لصاحب الّدين  (3)همه اليت ميلكها.يف ذمة أصحاهبا ومطالبتهم هبا، بل تكون املطالبة مبقدار أس
 مطالبة أحدهم جبميع الّدين.

 (4)يعلى الفراء صرح ابستقاللية بيت املال بقوله: "بيت املال عبارة عن اجلهة ال عن املكان" كما أن أاب
 ، وغريها من املوارد، وهبذا ترجح القول(5)لذلك جند بيت املال يتملك أموااًل، ومنها ما ج هل مالكه

 الثاين.

 املطلب الثالث: التطبيق على الضابط.
–ثبوت الّدين يف الذمة، أبن ال يكون معينًا ترتبت عليه تطبيقات كثرية، كما أن جعل اجلهات 

كثرية، سنذكر بعض التطبيقات على هذا   ، ترتتب عليه فروعهلا ذمة مستقلة–الشخصيات االعتبارية 
 الضابط:

                                                
حتقيق: حممد علي البنا، )بريوت، دار الكتب العلمية، ، القواعد الفقهيةابن رجب، عبد الرمحن بن أمحد، ( 1)

 .235م( ص2008ه  / 1429، 1ط
 .313، ص3، مرجع سابق، جلقناعاكشاف البهويت، ( 2)
، رسالة ق دمت لنيل العقود املبتكرة للتمويل واالستثمار ابلصكوك اإلسالميةينظر: الرشود، خالد بن سعود، ( 3)

 .483م( ص2013ه  / 1434حممد بن سعود اإلسالمية، مام دكتوراه جبامعة اإلرسالة ال
، 2)بريوت، دار الكتب العلمية، ط ،األحكام السلطانية، ، حممد بن احلسني بن حممد بن الفراء( أيب يعلى4)

 .251ص م(،2000ه  / 1421
يت، وزارة اَلوقاف ، )الكو املنثور يف القواعد الفقهيةينظر: الزركشي، بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر،  (5)

 .317، ص2م( ج1985ه  / 1405، 2الكويتية، ط
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؛ فلله علي أن أضحي هبا، مل تلزمه وإن ملكها؛ َلن هذه الشاة لو قال رجل: إن َملكت   -1
العني ال تثبت يف الذمة، خبالف إن قال: إن ملكت شاة فلله علي أن أضحي هبا فتلزمه 

 (1)إذا ملك شاة؛ َلن غري املعني يثبت يف الذمة.
ة (، مث أعلنت الشرك2.000.000لو اقرتضت شركة من رجل أعمال مبلغًا قدره مليوانن) -2

اجلهة هلا –إفالسها قبل تسديد الّدين اتركة رأس ماهلا وقدره مليون، فبناًء على ما رجحنا 
فليس لصاحب الّدين إال ما بقي من أموال الشركة اليت تعّلق حقه هبا، وليس  -ذمة مستقلة 

له أن يطالب أصحاب الشركة مبا بقي من دينه، وأما القول اآلخر فإن لرجل اَلعمال أن 
 صحاب الشركة جبميع دينه.يطالب أ

ي وجه بعض الباحثني ختريج الفروع اإلسالمية التابعة للمصارف الربوية أبن رأس ماهلا يكون  -3
من خالل اقرتاضها من املصرف اَلصلي. وهذا ال يستقيم؛ َلن الفرع اإلسالمي ال ميلك 

 ذمة مالية مستقلة، فال يصح منه االقرتاض.

  

                                                
، مرجع سابق، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالباجلمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي، ( 1)

 .251، ص5ج
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 .ن أيسر املالني قضاءالدين يقضى ع: اخلامساملبحث 
أموال حاضرة وأموال غائبة،  شك أن الدائن سيطالب بدينه، فلو كانت عند املدينعند حلول الدَّين ال 

 ؟ ، دون الغائبةفهل للدائن املطالبة ابلوفاء من هذه اَلموال احلاضرة
وذكر صيغه،  سيكون الكالم يف هذا املبحث عن هذه القضية، وسيكون املطلب اَلول يف معىن الضابط

 مث التطرق لألدلة وأقوال الفقهاء يف املطلب الثاين، وخيتتم املبحث مبطلب التطبيقات على الضابط.

 .املطلب األول: معىن الضابط وصيغته
يفيد الضابط أنه إذا حل أجل الدَّين، فلصاحب الدَّين املطالبة ابملال الذي بيد املدين، وليس للمدين 

غائبة، َلن حق الغرمي يقضى من أيسر اَلموال، كما أن الشريعة  أن لديه أمواالً أتخريه واملماطلة حبجة 
هللا عليه وسلم أنه قال: "مطل الغين  حثت على أداء احلقوق وعدم املماطلة فقد ثبت عن النيب صلى

ل فوجب عدم أتخري اَلداء؛ فاَلموال اليت بيد املدين هي اَليسر، فوجب أداؤها من تلك اَلموا (1)ظلم"
 اليت بيده.

 وهي: –رمحه هللا  -صيغة واحدة ذكرها السرخسي وجدتومن خالل البحث 
 (2)".الدين يقضى عن أيسر املالني قضاء" -

 املطلب الثاين: دراسة الضابط.
أداء الدين مع إمكان السداد دون ترتب ضرر على ضرورايت ال خالف بني الفقهاء يف حرمة املماطلة يف 

على وقد نقل ابن حزم اإلمجاع  ،(3) عليه وسلم أنه قال:  "مطل الغين ظلم"، حلديثه صلى هللاالعيش
أمجعوا على أن كل من لزمه حق يف ماله أو " وجوب سداد الدين عند حلوله مع اإلمكان، حيث قال:

ذمته َلحد ففرض عليه أداء احلق ملن هو له عليه إذا أمكنه ذلك وبقي له بعد ذلك ما يعيش به أايما 
والشك أنه عند حلول الّدين أن أيسر القضاء وأسرعه هو املال الذي بني يدي ، (4)"تلزمه نفقتههو ومن 

املدين، ولكن لو تويف املدين وأصبحت الرتكة يف أيدي الورثة، وقد ترك ابنني، اَلول أقر ابلّدين واآلخر 

                                                
، صحيح مسلم(؛ ومسلم، 2400، برقم: )118، ص3، مرجع سابق، جصحيح البخاريأخرجه البخاري، ( 1)

 (.1564، برقم )34، ص5ج مرجع سابق،
 .37، ص18، مرجع سابق، جاملبسوطالسرخسي، ( 2)
 سبق خترجيه.( 3)
 .58)بريوت، درا الكتب العلمية، ب ط، ب ت( ص مراتب اإلمجاعابن حزم، علي بن أمحد، ( 4)
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قر، جحد، فكيف أيخذ الدائن حقه، إن كان املقر يف ماله وفاء ذلك الديَّن، هل أي
 
خذ كل ما يف يد امل

 ما يف يد املقر؟ فأم نص
 الفقهاء رمحهم هللا يف هذه املسألة على قولني: اختلف

قر من الرتكة، وهو قول أبو حنيفة القول األول:
 
وقول  –رمحه هللا  -(1)يستحق الغرمي مجيع ما يف يد امل

 .(2)عند الشافعي
 :ابآليت واستدلوا

 (3)ابلدَّين مبثابة أنه ال مرياث له. أواًل: أبن إقرار الوارث

لقوله تعاىل:  (4)؛َلن الدين تعلق ابلرتكة، فال يستحق الوارث منها إال ما فضل من الدَّيناثنياً: 
 .78سورة النساء (ِمْن بَ ْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي هِبَا َأْو َدْينٍ )

 أن الوارث ليس له إال ما فضل من الدَّين. على فدلت اآلية
وَلنه لو رجع على أخيه، ورجع اَلخ (5)قضاء الدَّين من نصيبه.منه يلزم قرار الوارث إ أن اثلثاً:

 سريجع كل منهم على اآلخر.ف (6)على الغرمي، ورجع الغرمي على املقر للزم الدور.
، (8)الشافعيو ، (7)يستحق الغرمي من املقر بقدر إرثه من الرتكة. وهو قول مالك القول الثاين:

 .(9)وأمحد
 واستدلوا:

 يصح إقراره على  أنه إبقرار أحد الورثة صار شائعاً يف مجيع اَلنصبة، فيصح إقراره على نفسه، وال
 (10) .ني، فال يلزمه إال قسطه من حصة الرتكةالباق

                                                
 .48، ص18، مرجع سابق، جاملبسوطالسرخسي، ( 1)
؛ ابن 401، ص8، )بريوت، دار الفكر، ب ط، ب ت( جفتح القديرينظر: ابن اهلمام، كمال الدين حممد، ( 2)

 .155، ص5، مرجع سابق، جاملغينقدامة، 
 .48، ص18، مرجع سابق، جاملبسوطالسرخسي، ( 3)
 .155، ص5، مرجع سابق، جاملغينابن قدامة،  (4)
 .48، ص18، مرجع سابق، جاملبسوطالسرخسي، ( 5)
 .29، ص5ج، مرجع سابق، تبيني احلقائقينظر: الزيلعي،  (6)
 .67، ص4م( ج1994ه  / 1415، 1، )بريوت، در الكتب العلمية، طاملدونةمالك بن انس،  (7)
 .128، ص7م( ج1990ه  / 1410، )بريوت، درا الفكر، ب ط، األمالشافعي، حممد بن ادريس،  (8)
 .195، ص30، مرجع سابق، جاإلنصافاملرداوي،  (9)
 .29، ص5، مرجع سابق، جتبيني احلقائق؛ الزيلعي، 96، ص5سابق، ج ، مرجعهناية احملتاجينظر: الرملي،  (10)
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 .(1) قياساً على إقراره على الوصية، فال يلزمه منها إال قدر نصيبه 
قول احلنفية؛ وذلك أن إقراره بثبوت الدَّين مبثابة أنه ال يستحق من الرتكة  رجحانهوالذي يظهر  :الرتجيح

 .إال بعد وفاء الدَّين ولو استغرق ما يف يده

 املطلب الثالث: التطبيق على الضابط.
اإلرث يف الشريعة اإلسالمية، استحقاق الدَّيون على سداد مما يدل على أمهية أداء حقوق اآلخرين، تقدمي 

جاء الضابط لتقريره وأتكيده، وكثرت التطبيقات عليه على اختالف بينهم، ووجدان أكثر من وهذا ما 
 توسع يف استعمال الضابط هم اَلحناف، ومن تلك التطبيقات:

(، واملدين لديه هذا املبلغ ولديه سيارة، فقال 20.000رجل له على آخر دين حال مقداره ) .1
يف حال حال عدم -صرب حىت أبيعها، فالواجب للدائن: سأعطيك الدين من مثن السيارة فا

 عليه أدائها مما يف يديه َلنه اَليسر قضاًء تفريعاً على الضابط. -قبول الدائن االنتظار

ألفاً بعد توزيع الرتكة، فأقر أحد الوريثني،  اتويف رجل وترك ابنني وألفني، وادعى رجل على أبيهم .2
 وأنكر اآلخر:

قر، وليس  -
 
 له شيء؛ َلنه اَليسر قضاًء، تفريعاً على قول أيب حنيفة. تقضى اَللف من امل

تقضى من املقر بقدر نصيبه وهو النصف، فعليه مخسمائة لصاحب الدَّين، تفريعًا على قول  -
 اجلمهور.

إذا ختلف عميل املصرف عن السداد، وثبت للمصرف أنه موسر وليس معسراً، ووجد املصرف  .3
 للمصرف أخذ اَلموال. أموااًل يف حساب الوديعة، فإنه حيق

  

                                                
ه  / 1424، )القاهرة، دار احلديث، ب ط، العدة شرح العمدةينظر: املقدسي، هباد الدين عبد الرمحن،  (1)

 .703م( ص2003
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 الفصل الثاين: )الضوابط املتعلقة ابلدائن(.

 

  ال إىل املبحث األول: اإلبراء إمنا يتوجه إىل ما استقر من الديون يف الذمم

 .ما يف األيدي من األعيان

  املبحث الثاين: صاحب الدين إذا ظفر جبنس حقه من مال املديون أيخذه

 .حلقه

  احلال ال يتأجل ابلتأجيلاملبحث الثالث: الدين. 

 املبحث الرابع: الدين ال يعود أمانة حىت يقبض مث يعاد. 
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 الفصل الثاين: )الضوابط املتعلقة ابلدائن(.
 اختص هذا الفصل بذكر الضوابط املتعلقة ابلدائن؛ وتفرع من هذا الفصل أربعة مباحث:

يف الذمم ال إىل ما يف اَليدي من اَلعيان، املبحث اَلول: اإلبراء إمنا يتوجه إىل ما استقر من الديون 
 وحتته ثالثة مطالب.

 املبحث الثاين: صاحب الدين إذا ظفر جبنس حقه من مال املديون أيخذه حلقه، وحتته ثالثة مطالب.
 املبحث الثالث: الدين احلال ال يتأجل ابلتأجيل، وحتته ثالثة مطالب.

 ض مث يعاد، وحتته ثالثة مطالب.املبحث الرابع: الدين ال يعود أمانة حىت يقب

 املبحث األول: اإلبراء إمنا يتوجه إىل ما استقر من الديون يف الذمم.

وسيتناول ، (1)إن حقوق العباد على بعضهم البعض ال تسقط إال ابَلداء أو اإلبراء
. ، وبراءة الذمة منه، وهو اإلبراءواستيفائهاهذا املبحث اجلزء الثاين من طرق إسقاط احلقوق 

مطلب براء وذكر الصيغ املشاهبة له، مث إىل ثالثة مطالب، أوهلا تعريف اإلوُت تقسيم املبحث 
 سقاط أم متليك، واملطلب اَلخري يف تطبيقات الضابط وتفريعاته.دراستها ومسألة هل اإلبراء إ

 .املطلب األول: معىن الضابط وصيغته
 من التباعدواإلبراء يف اللغة: هو " ابإلبراء.إذا ثبت حق لشخص على آخر؛ فيمكن سقوط هذا احلق 

وأما يف ، (3)ويقال أيضاً ملن سقط عنه طلبه (2)"السقم من السالمة وهو الربء ذلك من ومزايلته، الشيء
واإلبراء ، (4)منه" مقدارا حيط أو ذمته، يف له الذي حقه متام من آخر أحد ي ربئ أن االصطالح "فهو

لديون َلهنا اثبتة يف الذمة خبالف اَلعيان؛ فإهنا ال تثبت يف الذمم، فالرباءة ال اب كما يف الضابط خاص 
كما أن " (5)، وذلك َلن اإلبراء يف حقيقته إسقاط، واَلعيان ال تسقط،عند اجلمهور تصح يف اَلعيان

                                                
 .204، ص7، )بريوت، جار الفكر، ب ط، ب ت( جفتح القديرينظر: ابن اهلمام، كمال الدين حممد، ( 1)
 .236، ص1، مرجع سابق، جمقاييس اللغةبن فارس، ( 2)
 .47، ص1، مرجع سابق، جاملصباح املنريالفيومي، ( 3)
، حتقيق: جنيب هواويين، )كراتشي، كارخانه جتارت كتب، ب ط، ب ت( جملة األحكام العدليةعدة علماء، ( 4)

 .298، ص1536مادة: 
، 7، مرجع سابق، جاحلاوي الكبري؛ املاوردي، 232، ص5، مرجع سابق، جمواهب اجلليلينظر: احلطاب، ( 5)

 .126ص
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اَلسباب  ملكية اَلعيان ال تقبل اإلسقاط، وإمنا تقبل النقل، فتنتقل امللكية من شخص إىل آخر عن طريق
 ه عنه ال يصح اإلبراء، ويبقى الشيءمغصوب أو مودع فأبرأ شيءالناقلة للملك، فلو كان َلحد عند آخر 

نها عليه ضمان قيمته، فأبرأه املالك مملكاً لصاحبه، وأما لو تلف املغصوب يف يد الغاصب حىت وجب 
 (1) ".يصح إبراؤه، النتقال احلق إىل ذمة، واحلقوق يف الذمم تقبل اإلسقاط

 وقد وردت بصيغ متعددة منها:
 ".اإلبراء إمنا يتوجه إىل ما استقر من الديون يف الذمم ال إىل ما يف اَليدي من اَلعيان" -1

(2) 
 (3) "اَلعيان ال تقبل اإلبراء". -2

 (4) "اإلبراء إسقاط أو متليك". -3

 (5) "اإلبراء من املعني ال يصح". -4

 الضوابط، واكتفيت هبذه على سبيل اإلجياز.وغريها من الصيغ اليت هي قريبة من هذا 

 املطلب الثاين: دراسة الضابط.
 وقع اخلالف يف حقيقة اإلبراء هل هو إسقاط أم متليك على ثالثة أقوال:

 : اإلسقاط. أحدها 
 التمليك. الثاين: 

 أنه إسقاط من وجه، ومتليك من وجه، وهذا تفصيلها:الثالث: 
ورواية مرجوحة  –وهو املعتمد عندهم  -(6)، وإليه ذهب احلنابلةاً إسقاط وليس متليك: اإلبراء القول األول
 .(8)، وخالف اَلصح عند الشافعية(7)عند املالكية

                                                
 ، بتصرف يسري.365، ص1، مرجع سابق، جاملدخل الفقهي العامالزرقا، مصطفى أمحد، ( 1)
 .364، ص8، مرجع سابق، جاحلاوي الكبرياملاوردي، ( 2)
 .143، ص2، مرجع سابق، جشرح منتهى اإلراداتالبهويت، ( 3)
 .84، ص1، مرجع سابق، جاملنثور يف القواعد الفقهيةلزركشي، ا( 4)
 .232، ص5، مرجع سابق، جمواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليلاحلطاب، ( 5)
، 4، مرجع سابق، جكشاف القناع؛ البهويت، 295، ص12، مرجع سابق، جاإلنصافينظر: املرداوي، ( 6)

 .304ص
 99، ص4، مرجع سابق، جالكبريشرح الدسوقي على الشرح ينظر: الدسوقي، ( 7)
 171، مرجع سابق، صاألشباه والنظائرينظر: السيوطي، ( 8)

 

اإلبراء

إسقاط

تمليك

إسقاط من وجه 
وتمليك من وجه
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فعة، وكذلك لو حلف أن ال وإذا كان اإلبراء هو اإلسقاط فال يفتقر إىل القبول كإسقاط القصاص والش
  (1) يهبه، فأبرأه مل حينث َلن اهلبة متليك.

 واستدلوا بدليلني:  
 (2) أنه لو كان متليكاً لصح اإلبراء يف اَلعيان. الدليل اَلول:
  (3) لفظ اإلبراء ي نبئ عن اإلسقاط، فحمله على اإلسقاط أوىل.الدليل الثاين: 

.، (5)، واَلصح عند الشافعية(4). وهو الراجح عند املالكيةاً : اإلبراء متليك وليس إسقاطالقول الثاين
 (6) ورواية عند احلنابلة.

أنه جيري على اإلبراء أحكام التمليكات، فهو مبثابة أنه مَّلك املديون ما ثبت يف ذمته  معىن ذلكويكون 
اإلبراء، ويشرتط علم مث سقط، وعليه فال يصح تعليق اإلبراء على شرط، وال يصح اجلهالة أو اإلهبام يف 

 (7)اد اإلبراء ابلرد.كما أنه يصح ارتد  – املدين -وقبول املربأ
 :على ذلك ابآليت واستدلوا

 فدل على أنه متليك. ما،وهو ال حيتاج إليه(8)قرينة، أو نية إىل الفتقر متليكا يكن مل أواًل: اإلبراء لو
 عن املربيء رضي وقد الرتاضي حصول هو مالك إىل مالك من اَلمالك انتقال يف الشرعي اثنياً: املناط

 (9)عنها. أبرأه من ملك إىل مبصريها ،العني

                                                
، 4، مرجع سابق، جكشاف القناع؛ البهويت، 295، ص12، مرجع سابق، جاإلنصافينظر: املرداوي، ( 1)

 .304ص
 ، )إبراء(.148، ص1مرجع سابق، ج ،الكويتيةالفقهية املوسوعة وزارة اَلوقاف والشئون اإلسالمية الكويت،  (2)
 .173، ص5، مرجع سابق، جبدائع الصنائعينظر: االكاساين، ( 3)
 99، ص4، مرجع سابق، جشرح الدسوقي على الشرح الكبريينظر: الدسوقي، ( 4)
 171، مرجع سابق، صاألشباه والنظائرينظر: السيوطي، ( 5)
، 4، مرجع سابق، جكشاف القناع؛ البهويت، 295، ص12، مرجع سابق، جاإلنصافينظر: املرداوي، ( 6)

 .304ص
، مرجع املنثور يف القواعد الفقهيةالزركشي، ؛ 171، مرجع سابق، صاألشباه والنظائرينظر: السيوطي، ( 7)

 .82، ص1سابق، ج
، )ب م، دار الكتاب اإلسالمي، ب ط، أسىن املطالب يف شرح روض الطالباَلنصاري، زكراي بن حممد، ( 8)

 .240، ص2ج ب ت(،
 .811، ص1، مرجع سابق، جالسيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهارالشوكاين، ( 9)
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 جتريوعلى هذا فقد (1) : اإلبراء متليك من وجه وإسقاط من وجه، وإليه ذهب احلنفية.القول الثالث
على اإلبراء أحكام التمليك اترة، وأحكام اإلسقاط اترة، ختتلف ابختالف الصور. وذهب بعض الشافعية 

 حق يف إسقاط الدين له من حق يف متليك من هذا القول، حيث توسط السمعاين فقال: "إنه إىل قريب
يكون متليكا ابعتبار أن الدين مال وهو إمنا يكون ماال يف حق من له الدين إمنا  اإلبراء َلن وذلك املديون

 (2)."فإن أحكام املالية إمنا تظهر يف حقه
 : على ذلك بعدة أدلة، منها واستدلوا

العتاق والطالق والعفو يف اإلبراء يشتمل على اإلسقاط؛ َلنه ال تتوقف على صحته القبول كما أواًل: 
 (3)عن القصاص.

وتعليق التمليك به ال جيوز اإلبراء يشتمل على التمليك؛ َلنه يرتد ابلرد كما يف سائر التمليكات، اثنياً: 
 كالبيع واهلبة ملا فيه من شبهة القمار احلرام.

 (4) له شبهة هبما فوجب العمل ابلشبهني بقدر اإلمكان.براء فلما كان اإل
سقاط، وابلنظر وذلك أن اإلبراء ابلنظر إىل الدائن هو إالقول الثالث؛  رجحانهوالذي يظهر  والرتجيح:

إىل املدين فهو متليك، عليه يصعب إطالق أحد املعنني اإلسقاط أو التمليك على اإلبراء، بل يتقوى 
 املعنني على اآلخر يف كل صورة حبسبها.ويرتجح أحد 

  املطلب الثالث: التطبيق على الضابط.
 منها:ترتب على االختالف يف حقيقة اإلبراء بني السقوط والتمليك اختالف يف احلكم على عدة صور 

لو اشرتى رجٌل من آخر داراً، وقبل استالمها قال املشرتي للبائع: أبرأتك من داري  -1
يسقط حقه يف املطالبة هبا؛ تفريعاً على أن اإلبراء من املعني ال اليت حتت يدك، ال 

 يصح.
ال تصح وهو جاهل مبقدار الدين، فمن قال إن اإلبراء متليك إذا أبرأ خالد حممدا،  -2

 (5) عنده، ومن قال ابإلسقاط صحت عنده.

                                                
، )ب م، دار إحياء الرتاث العريب، ب ط، جممع األهنر يف شرح األحبرداماد أفندي، عبد الرمحن بن حممد، ( 1)

 .366، ص2ب ت( ج
 82ص ،1، مرجع سابق، جاملنثور يف القواعد الفقهيةالزركشي،  (2)
 .429، ص8، مرجع سابق، جالعناية شرح اهلداية ،حممد بن حممد بن حممودالبابريت:  (3)
 املرجع السابق. (4)
 171، مرجع سابق، صاألشباه والنظائرينظر: السيوطي، ( 5)
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ليكاً لو كان َلحد دين على شخصني، فقال: أبرأت أحدكما، فإذا كان اإلبراء مت -3
 (1)نه إسقاط صحت عنده، ويتبني منه.يصح، ومن قال إفال 

نفسك، فال تصح عند  دين: وكلتك على الدين ولك أن تربئلو قال الدائن للم -4
 من قال ابلتمليك، كما لو وكله ليبيع من نفسه، وتصح عند من قال ابإلسقاط.

(2) 
 

  

                                                
 171، مرجع سابق، صاألشباه والنظائرينظر: السيوطي، ( 1)
 املرجع السابق.ينظر: ( 2)
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 .حلقه املبحث الثاين: صاحب الدين إذا ظفر جبنس حقه من مال املديون أيخذه
ين على دأن اإلنسان إن كان له  وتعينعنوان املبحث مسألة معروفة لدى الفقهاء، وهي مسألة الظفر، 

جوع إىل القضاء؟ فسيتم ذكر غريه، وكان املدين جاحداً، فهل جيوز لصاحب احلق أن أيخذ حقه دون الر 
حترير حمل النزاع ودراستها يف  عند الفقهاء يف املطلب اَلول، مث سيتم التطرق إىل معىن الضابط، وصيغته

 املطلب الثاين، وسيختتم املبحث ابلتطبيقات على هذه املسألة.

 .املطلب األول: معىن الضابط وصيغته
الضابط يشري إىل مسألة الظفر ابحلق املشهورة يف كتب الفقه، وهي عند ثبوت حق على الغري، وكان 

أن أيخذ حقه دون الرجوع إىل القضاء؟ وهل البد أن يكون من  للدائنفهل  -ال مقراً -املدين جاحداً 
 وهو حق غريه عند له أيخذ من غري جنسه؟ وقد عرَّف ابن حجر الظفر أبنه: "منأن جنس دينه، أم له 

. فتبني من تعريف ابن حجر من (1)إذنه" بغري حقه قدر ماله من أيخذ أن له جاز استيفائه عن عاجز
وجحود املدين، فلو أقر املدين  ،ال يسمى عاجزاً إال بعد طلبه ؛ َلن الدائنجاحدٌ  قوله "عاجز" أن املدين

له أن يعطيه من أي ماله شاء، وهذه الصورة  أن أيخذ من ماله إال إبذنه، َلن ابلدين وكان ابذالً فليس له
 ابذل به، مقر وهو حق، غريه على لرجل كان  إذا أنه ال خالف فيها كما بينه ابن قدامة فقال: "ومجلته

. وَلمهية املسألة لدى (2) العلم.." أهل بني خالف بال يعطيه، ما إال ماله من أيخذ أن له يكن مل له،
 الفقهاء؛ صاغوها بصيغة ضابط، وقد وردت عندهم بصيغ متقاربة منها:

 (3) حلقه". أيخذه املديون مال من حقه جبنس ظفر إذا الدين "صاحب -1
 (4) أيخذه". أن له كان  حقه جبنس ظفر إذا احلق "صاحب -2
 (5) منه". أخذه فله إايه منعه أحد على حق له كان  من "كل -3
 (6) املدين". رضا بغري حقه جبنس ظفر إذا بيده أيخذ أن "للدائن -4

                                                
 .509ص 9، مرجع سابق، جالباريفتح ابن حجر: ( 1)
 .287، ص10، مرجع سابق، جاملغينابن قدامة: ( 2)
 .49، ص22، مرجع سابق، جاملبسوطالسرخسي: ( 3)
 املرجع السابق.( 4)
 .111، ص5، مرجع سابق، جاألمالشافعي: ( 5)
 .150، ص6، مرجع سابق، جحاشية بن عابدينبن عابدين: ( 6)
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 (1) جنسه". غري من ولو علمه بغري أخذه له منه مينعه من عند حق له "من -5

 وغريها من الصيغ.

 املطلب الثاين: دراسة الضابط.
الظفر ابحلق هو أخذ اإلنسان حقه الثابت له من غرميه دون إذنه ودون الرفع إىل القضاء، هذا هو الظفر 
ابحلق وهو من املسائل املهمة يف كتب الفقه. وحمل النزاع هو أن يكون املدين جاحداً، ال مقراً به ابذالً، 

فيها الفقهاء  اختلفس دينه؟ فإن كان املدين جاحدًا هل للدائن أخذ حقه دون إذن ولو من غري جن
 على ثالثة أقوال:

 :ذهب أصحاب هذا القول إىل أنه ليس لصاحب احلق اَلخذ من مال الغري بال  القول األول
 .(3)، واملشهور عند أمحد(2)إذنه مطلقاً، وهو قول ملالك

 ومن أدلتهم:
 من إىل اَلمانة )أدّ  : وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال هريرة رضي هللا عنه عن أيب -1

 .(4) خانك( من ختن وال ائتمنك،

 يف فيدخل خانه، فقد أنه أخذ من مال غريه بال علمه، ومىت أخذ من ماله بغري علمه، وجه الداللة:
 (5)اخلرب. عموم

قال: " ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيب نفس  أنه -صلى هللا عليه وسلم  -ثبت عن النيب -2
 .(6)"منه

                                                
ه  ( 1356، 1، )مصر، املكتبة التجارية الكربى، طفيض القدير شرح اجلامع الصغري املناوي: زين الدين حممد،( 1)

 .437، ص3ج
، حتقيق: احلبيب بن طاهر، )ب م، دار اخلالف اإلشراف على نكت مسائلالقاضي: عبدالوهاب بن علي، ( 2)

 .984، ص2م( ج1999ه  /1420، 1بن حزم، ط
 .539ص، 28، مرجع سابق، جاإلنصافاملرداوي، ( 3)
سنن أيب ؛ أبو داود، 46، ص2، ج2309، مرجع سابق، برقم: املستدرك على الصحيحنيأخرجه: احلاكم، ( 4)

، 1264، مرجع سابق، برقم: جامع الرتمذي؛ الرتمذي، 313، ص3، ج3535، مرجع سابق، برقم: داود
 ، وقال: حديث حسن غريب.542، ص2ج

 .288، ص10، مرجع سابق، جاملغينينظر: ابن قدامة: ( 5)
؛ بن حنبل، أمحد بن حممد، 100، ص6، ج11660، مرجع سابق، برقم: السنن الكربىأخرجه: البيهقي، ( 6)

 .4795، ص9، ج21026م( برقم: 2010ه  /1431، 1، )ب م، دار املنهاج، طمسند أمحد
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، فليس ه، كان معاوضة بغري تراض، وإن أخذ من جنسدينهَلنه إن أخذ من غري جنس  الداللة:وجه 
 (1) ربه، فدخل يف عموم النهي.له تعيني احلق بغري رضى 

 ذهبوا إىل أن لصاحب احلق أخذ حقه إن كان من جنسه، وليس له أخذه من غري الثاين القول :
 .(3)ورواية عند أمحد ، وقول ملالك،(2)جنسه، وهو قول َليب حنيفة

 ومن أدلتهم:
َ َواْعَلُموا قوله تعاىل: ) -1 َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه ِبِْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم َوات َُّقوا اَّللَّ

َ َمَع اْلُمتَِّقنيَ   .194سورة البقرة( َأنَّ اَّللَّ

 .(4)خفي إذا عليه به تعدي ما مبثل يتعدى أن جرح أو مال يف عليه ت عدي ملن وجه الداللة: أنه جاز
ٌر ِللصَّاِبرِينَ قوله تعاىل: ) -2 ُتْم ِبِه َولَِئْن َصبَ ْرُُتْ هَلَُو َخي ْ ُتْم َفعاِقُبوا ِبِْثِل َما ُعوِقب ْ سورة ( َوِإْن عاقَ ب ْ

 .126النحل 

ثل ظالمته ال يتعداه فيمن أصيب بظالمة أال ينال من ظامله إذا متكن إال موجه الداللة: أهنا نزلت 
 ؛ فله أن أيخذ حقه من جنسه، وأخذه من غريه جنسه تعدي.(5)إىل غريه

: أن هند قالت للنيب صلى هللا عليه وسلم: إن أاب سفيان رجل -رضي هللا عنها-عن عائشة  -3
 (6)شحيح، فأحتاج أن آخذ من ماله؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك ابملعروف.

ذن فدل على أنه حالل ا جبواز أخذ حقها دون اإلهللا عليه وسلم أفتاهوجه الداللة: أن النيب صلى 
 .(7)وجائز

 .(8)َلن يف الرفع إىل القاضي مشقة وتضييع زمن -4

                                                
 .288، ص10، مرجع سابق، جاملغينينظر: ابن قدامة: ( 1)
 .192، ص7سابق، ج ، مرجعالبحر الرائقابن جنيم، ( 2)
 ..540، ص28، مرجع سابق، جاإلنصافاملرداوي، ( 3)
، حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، اجلامع ألحكام القرآنينظر: القرطيب، حممد بن أمحد بن أيب بكر، ( 4)

 .355، ص2م( ج1964ه  /1384، 2)القاهرة، دار الكتب املصرية، ط
 201، ص10، مرجع سابق، جناجلامع ألحكام القرآالقرطيب، ( 5)
 .79، ص3، ج2211، مرجع سابق، برقم:صحيح البخاريأخرجه: البخاري، ( 6)
، 2، )بريوت، دار البشائر، طاإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكامدريس، ينظر: القرايف، أمحد بن إ( 7)

 .112م(، ص1995ه  /1416
، )ب م، املطبعة امليمنية، ب ط، ب ت( البهجة الورديةالغرر البهية يف شرح اَلنصاري، زكراي بن حممد، ( 8)

 .230، ص5ج
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 :ذهبوا إىل أن لصاحب احلق أن أيخذ من جنس دينه، فإن مل جيد فله أيخذ من  القول الثالث
 .(3)اهرية، والظ(2)، وظاهر مذهب مالك(1)غري جنسه، وهو معتمد الشافعي

 استدلوا مبا استدل به الفريق الثاين، ولكن اختلفوا يف توجيه اَلدلة، فمثاًل اآلايت و 
به، فإن مل جيد من جنس دينه  ينتصف أن حقه من ممنوعلل أمكن ما لكل اً وجهوها أبن فيها عموم

 (4) له أن أيخذ من غريه.
 إىل حيتاج حبيث حقه جنس غري من أيخذ أن احلق لصاحب أن على داللة"فهي  هند قصة وأما 

 التقومي هو وهذا الواجب، قدر وعياهلا لنفسها تفرض أن هلند أذن والسالم الصالة عليه َلنه التقومي؛
 .(5)"وأعسر منه أدق هو بل بعينه

 حقه جنس بغري كان  ولو احلاجة، ملسيس واملقبض القابض مقام أقامه الشارع"واستدلوا أيضًا أبن 
 (6)."ومقبض قابض مقام قبضه يف قام فقد مثنه، من حقه استيفاء مث وبيعه أخذه له جاز

ليس انتصاف املرء من حقه خيانة، بل هو حق واجب، وإنكار وقد اعرتضوا على أدلة املانعني أبنه "
 (7)".منكر، وإمنا اخليانة أن ختون ابلظلم والباطل من ال حق لك عنده

 (8).فهو احلق، وهو الذي تطيب به نفس املؤمن -عليه وسلم صلى هللا  -قضى به النيب وكذا أن ما 
القول الثاين، ملوافقته َلدلة الشرع، وهو توسط بني اَلقوال حيث أجاز  رجحانه: والذي يظهر الراجح

 أخذ احلق إن كان من جنس دينه بشرطني:
 (9)ا من حاكم.مالبد هل يكون حداً وال عقوبة؛ َلنهأن ال  -1
 (10)حيصل بسبب أخذ حقه إراقة دماء وحنوه.أن أيمن الفتنة؛ فال  -2

                                                
 .427، ص8، مرجع سابق، جاألمالشافعي، ( 1)
، 1، )بريوت، دار الكتب العلمية، طالتاج واإلكليل ملختصر خليلالعبدري، حممد بن يوسف، ( 2)

 .292، ص7م( ج1994ه  /1416
 .490، ص6، مرجع سابق، جاحمللىابن حزم: ( 3)
 .455، ص7، مرجع سابق، جاحمللىينظر: ابن حزم: ( 4)
 .419، ص9، مرجع سابق، جفتح الباريابن حجر: ( 5)
، )القاهرة، دار أم القرى، ب ط، قواعد األحكام يف مصاحل األانمسلطان العلماء، عزالدين بن عبد السالم، ( 6)

 .174، ص2ب ت( ج
 .493، ص6، مرجع سابق، جاحمللىابن حزم: ( 7)
 .491-488، ص6، مرجع سابق، جاحمللىينظر: ابن حزم: ( 8)
 .235، ص7ينظر: اخلرشي، شرح خمتصر خليل، مرجع سابق، ج( 9)
 .235، ص7، مرجع سابق، جشرح خمتصر خليلينظر: اخلرشي، ( 10)
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 املطلب الثالث: التطبيق على الضابط.
 مسألة الظفر ابحلق من املسائل اليت تشعبت تطبيقاهتا يف كتب الفقه واملعامالت املالية املعاصرة فمنها:

جيوز للزوجة اَلخذ من مال زوجها لإلنفاق على نفسها وأوالدها يف احلاجات الضرورية  -1
 (1) .أو تعذر استئذانه أو مل يعطها قدر الكفاية، إذا امتنع ،كاَلكل والشرب والكسوة

يجوز للمؤجر بعد انتهاء مدة اإلجارة أن فإذا غاب املستأجر ومل يسلم مفتاح العني املؤجرة  -2
وأما املتاع فيجعله يف انحية إىل حضور صاحبه وال يتوقف الفتح ، يفتحها ويؤجرها ملن يشاء

 (2).القاضي على إذن
أخذ ديونه من حساب العميل  للبنكيجوز ف مل يؤدها،ديون على العميل و  للبنكإذا كان  -3

 (3)بال إذنه. اجلاري املفتوح عنده
إذا أصر املوكل على االمتناع عن الدفع بغري حق وتعذر  ،يف مسألة فتح االعتماد املستندي -4

جيوز للمصرف حق التصرف يف البضاعة؛ ليستويف حقه أبن يبيع منها بقدر  ،االستيفاء منه
 (4) .احلاجة

  

                                                
 .288، ص10، مرجع سابق، جاملغينينظر: ابن قدامة: ( 1)
 .192، ص7، مرجع سابق، جالبحر الرائقينظر: ابن جنيم، ( 2)
، أحكام الودائع املصرفية، منظمة املؤمتر اإلسالمي 9جملة جممع الفقه اإلسالميينظر: العثماين، حممد تقي، ( 3)

 .602جبدة، ص
، )ب م، دار عامل املعرفة، والضوابط الفقهية احلاكمة للمعامالت املالية القواعدينظر: الندوي، علي أمحد، ( 4)

 .381، ص1م( ج1999ه  /1419، 1ط
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 املبحث الثالث: الدين احلال ال يتأجل ابلتأجيل.

غه يف لة بعد حلوهلا، وسيذكر معناه وصييسلط هذا املبحث الضوء على مسألة أتجيل الديون املؤج
ين يف دراسة املسألة وحترير حمل النزاع، وخيتتم املبحث كتب الفقهاء يف املطلب اَلول، مث املطلب الثا

 بذكر تطبيقات الضابط.

 املطلب األول: معىن الضابط وصيغته.
 ميكن تقسيم الديون إىل قسمني:

 ، وتصح املخاصمة به أمام القضاء.(1)"وهو ما جيب أداؤه عند طلب الدائندين حال: " -
جل، لكن لو أّدى قبله يصّح ويسقط عن وهو ما ال جيب أداؤه قبل حلول اَل" دين مؤجل: -

 .(2)"ذمته

فمعىن الضابط أن هذه الديون املؤجلة إذا حّلت، مث طالب املدين ابلتأجيل إىل مدة، ووافق الدائن، 
فهل تكون هذه املدة م لزمة، وليس للدائن املطالبة إال بعد حلول اَلجل الثاين، هذا معىن الضابط، 

 أهنا غري ملزمة للدائن، وله املطالبة مىت شاء.والذي يظهر من صيغة الضابط 
 وقد ورد الضابط بصيغ متعددة متقاربة لدى الفقهاء منها: 

 (3)ابلتأجيل". يتأجل ال احلال "الدين -1
 (4)"احلال ال يتأجل". -2
 (5)"اَلجل ال يلحق". -3
 (6) ".ل دين حل أجله، مل يصر مؤجال بتأجيله"ك -4
 (7) ".كل دين أجله صاحبه فإنه يلزمه أتجيله" -5

وغريها من الصيغ، ومن املالحظ أن الصيغة اَلخرية املقررة عند اَلحناف خمالفة ملا قبلها مما يدل على 
 اخلالف. اأن املسألة غري متفق عليها وإمنا مما جيري فيه

                                                
 .814، ص1، مرجع سابق، جكشاف اصطالحات الفنون والعلومالتهانوي، حممد بن علي،  (1)
 املرجع السابق. (2)
 .60، ص5، مرجع سابق، جاملغينابن قدامة،  (3)
 .26، ص2، مرجع سابق، جاملنثور يف القواعد الفقهيةالزركشي،  (4)
 267، ص1، مرجع سابق، جاألشباه والنظائرالسبكي،  (5)
 .341، ص12، مرجع سابق، جاإلنصافاملرداوي،  (6)
 226، مرجع سابق، صاألشباه والنظائرابن جنيم،  (7)
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 املطلب الثاين: دراسة الضابط.
ل النزاع أن الديون منها تبني من خالل صيغ الضابط أن هناك خالفاً يف مسألة أتجيل الّدين، وحترير حم

ما هو غري قابل للتأجيل ابتداًء كرأس مال السلم، ومنها ما هو قابل للتأجيل، فمحل الضابط الديون 
القابلة للتأجيل، فإذا حل الدين مث أجله صاحبه إىل وقت معني أو غري معني، هل يلزمه ذلك؟ هذا هو 

 حمل النزاع.
 وقد اختلف الفقهاء على قولني: ؟(1)"يلزم أم ال يلزمأتخري الدين احلال هل "فاملسألة: 

يرى أصحاب هذا القول أن الّدين احلال ال يتأجل، وي عد تربعاً من الدائن وليس ملزماً به، القول األول: 
 .(3)وأمحد (2)وعليه الشافعي

 :ومن أشهر أدلتهم 
 .91التوبة سورة( َما َعَلى اْلُمْحِسِننَي ِمْن َسِبيلٍ قوله تعاىل: )أواًل: 

عامة بكوهنا تتضمن  لمتربع، واآليةولو لزم كان التربع ملزماً ل وجه الداللة: أن اَلجل تربع من الدائن،
نكرة يف سياق النفي، وهو ما يفيد العموم، فلو لزم اَلجل للدائن، خلالف مقتضى عموم اآلية، وكان 

 (4)على احملسن سبيل.
 (5)شيئا. أعاره لو كما  به، الوفاء يلزم فال ووعد، منه تربع َلن التأجيلاثنياً: 
 قبل مطالبته عن املتربع مينع أن لزم أتجيله، قاعدة "ال جرب على متربع" َلنه لو لزماثلثاً: 
 (6) املتربع. على جرب وال اَلجل

، (7)حنيفة وعليه أبو، يرى أصحاب هذا القول أن الدائن ملزم ابَلجل الذي ضربه للدينالقول الثاين: 
 .(9)، ووجه عند احلنابلة واختاره ابن تيمية(8)ومالك

                                                
، حتقيق: مصطفى العلوي، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيدبن عبد الرب، يوسف بن عبدهللا بن حممد،  (1)

 .207، ص3ه ( ج1487 حممد البكري، )املغرب، وزارة اَلوقاف والشئون اإلسالمية، ب ط،
 267، ص1، مرجع سابق، جاألشباه والنظائرينظر: السبكي،  (2)
 .340، ص12، مرجع سابق، جاإلنصافينظر: املرداوي،  (3)
 .524، ص6ينظر: ابن مهام، فتح القدير، مرجع سابق، ج (4)
 .237، ص4، مرجع سابق، جاملغينينظر: ابن قدامة،  (5)
 .99، ص3، مرجع سابق، جالعيونغمز ينظر: احلموي،  (6)
 226، مرجع سابق، صاألشباه والنظائرينظر: ابن جنيم،  (7)
 .226، ص3، مرجع سابق، جحاشية الدسوقيينظر: الدسوقي،  (8)
 .340، ص12، مرجع سابق، جاإلنصافينظر: املرداوي،  (9)
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 :ومن أشهر أدلتهم 
أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )املسلمون على  -رضي هللا عنه-حديث أيب هريرة أواًل: 

 .(1) شروطهم(
 (2) وجه الداللة: أن الدائن اشرتط على نفسه أن يؤجل؛ فدخل يف عموم احلديث وااللتزام ابَلجل.

إ َذا  :آيَة  اْلم َناف ق  َثاَلثٌ )َأيب  ه َريْ رََة َأنَّ َرس وَل هللا  َصلَّى هللا  َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل: حديث ياً: اثن
 (3).(َحدََّث َكَذَب َوإ َذا اْؤمت  َن َخاَن َوإ َذا َوَعَد َأْخَلفَ 

ها اَلجل يف الديّن، فيجب وجه الداللة: احلديث فيه داللة على لزوم الوفاء ابلعهد، فيدخل يف عموم
 كما يدخل يف عموم النصوص الواردة بوجوب الوفاء ابلعهد وهذا منها.  (4)االلتزام ابلوعد.
 (5).أن املتعاقدين ميلكان التصرف يف هذا العقد ابإلقالة واإلمضاء؛ فملكا الزايدة فيهاثلثاً: 

ن الشرع أمر ابلوفاء ابلعهد، وَلن حيث إ القول الثاين، لقوة أدلتهم، رجحانه: والذي يظهر الراجح
اَلجل قد ُت برضا الدائن فوجب احرتامه والوفاء به، كما أن املدين قد يكون رتب أموره على السداد 

 يف املوعد اجلديد، وإجباره قبل املوعد فيه حرج ومشقة.

 املطلب الثالث: التطبيق على الضابط.
 لتطبيقات على أتجيل الّدين احلال:ال خيلو ضابط من تطبيقات وتفريعات حتته، ومن ا

نسان غريه قرضاً، وضرب له أجاًل، فمن رأى أن القرض ليس له أجل وأنه يثبت إذا أقرض إ -1
، ومن رأى أن (8)، واحلنابلة(7)، والشافعية(6)يف احلال، مل جيعل اَلجل الزماً، وعليه احلنفية

                                                
سنن أيب ؛ وأبو داود، 49، ص2، ج2322، مرجع سابق، رقم: املستدرك على الصحيحنيأخرجه: احلاكم،  (1)

، )بريوت، املكتب صحيح اجلامعاَللباين، حممد انصر،  .332، ص3، ج3594، مرجع سابق، رقم: داود
 .صحيح، وقال: حديث 1138ص، 2،ج6714( رقم: ب ط، ب تاإلسالمي، 

 (.16/393ينظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية واَلصولية ) (2)
 .4، ص4، ج2749، مرجع سابق، رقم: صحيح البخاريأخرجه: البخاري،  (3)
 (.16/393ينظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية واَلصولية ) (4)
 .237، ص4، مرجع سابق، جاملغينابن قدامة،  (5)
 226، مرجع سابق، صاألشباه والنظائرينظر: ابن جنيم،  (6)
، )بريوت، دار الفكر، ب ط، حاشيتا قليويب وعمريةأمحد الربلسي،  ينظر: القليويب: أمحد سالمة، وعمرية: (7)

  323، ص2م( ج1995ه /1415
 .340، ص12، مرجع سابق، جاإلنصافينظر: املرداوي،  (8)
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، (1)أجله، وعليه املالكيةالقرض غري حال، جعل اَلجل الزماً، وليس للدائن طلبه قبل 
 (2) ووجه عند احلنابلة، واختاره ابن تيمية.

ن احلال ال يتأجل جعل اَلجل غري اريًة، وضرب هلا أجاًل، فمن قال إإذا أعار رجل آخر ع -2
 (3)الزم وله املطالبة به، ومن رأى أن احلال يتأجل جعل اَلجل الزماً.

لسنة، وبعد حلول اَلجل طلب حممد مهلة لو اشرتى حممد من خالد سيارة بثمن مؤجل  -3
لسنة، فوافق خالد، فلخالد طلب الثمن أي وقت شاء عند من يقول أبن احلال ال يتأجل، 

 وليس خلالد طلب الثمن إال بعد املهلة عند من قال أن احلال يتأجل.
إنه يكون مهر الزوجة إذا كان حااًل ومل يسلمه الزوج إليها أو إىل وليها مث أجلته عنه ملدة ف -4

 االلتزام ابَلجل وجيب عليها (،على القول أبن احلال ال يتأجل) وهلا طلبه أي وقتحااًل 
 (4) .عند القائلني أبن احلال يتأجل ابلتأجيل

بتأجيل  املصرفومل يستطع العميل أداء القسط، وقام  -دين العميل-إذا حلَّ القسط  -5
 ط.الضابليس ملزماً ابَلجل، تفريعاً على  فاملصرفالقسط، 

إذا قدم العميل لكسب مناقصة يف مشروع من مشاريع إحدى املؤسسات، فطلبت املؤسسة  -6
خطاب ضمان، فذهب العميل إىل املصرف ليستخرج خطاب ضمان بغري غطاء، أي أنه 
مل يضع مااًل يف حسابه يوازي قيمة ما يدفعه املصرف للمؤسسة. فإذا افرتضنا أن املناقصة 

لعميل ما استطاع إكمال املناقصة ففي هذه احلالة حيق للمؤسسة رست على العميل لكن ا
أن أتخذ املبلغ كاماًل. وَلن املبلغ عبارة عن قرض من املصرف للعميل، فإنه حيق للمصرف 

أن يرجع إىل العميل وأيخذ قيمة خطاب الضمان يف أي  -على قول ان احلال ال يتأجل-
 .وقت، ولن يكون ملزماً أبي أجل يضعه العميل

  

                                                
 .226، ص3، مرجع سابق، جحاشية الدسوقيينظر: الدسوقي،  (1)
 .340، ص12، مرجع سابق، جاإلنصافينظر: املرداوي،  (2)
 .259، ص4، مرجع سابق، جاملغينينظر: ابن قدامة،  (3)
 .395، ص16ينظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية واَلصولية، ج (4)



 

60 

 

 مث يعاد. ،املبحث الرابع: الدين ال يعود أمانة حىت يقبض
من املعلوم أن الديون مضمونة يف ذمة املدين، فيجب عليه إيفاؤها عند حلول موعد سدادها، لكن هل 

 ميكن حتويل يد املدين من يد  ضامنة إىل يد مستأمنة من خالل جعل الدين رأس مال مضاربة؟ 
هذا املبحث، وقد ج عل املطلب اَلول خاصاً ببيان معىن الضابط والصيغ املعربة هذا هو مناط احلديث يف 

عن معناه، مث املطلب الثاين متعلق بتأصيل الضابط ودراسة متعلقاته، وأخرياً سوف نتحدث عن تطبيقات 
 الضابط يف املطلب الثالث.

 املطلب األول: معىن الضابط وصيغته.
ذمة املدين، ال ميكن للدائن أن يورد عليه عقداً مع املدين حىت يقبضه يفيد الضابط أن الدَّين الذي يف 

من يد املدين، مث يعيدها إليه، فليس لصاحب الّدين أن جيعل الدين مضاربة بيد املدين قبل قبضه، حبيث 
دينار، مث قال زيد  1000إذا كان لزيد على خالد دين قدره ف صبح يد املدين من ضمان إىل أمانة.ت

بعدة صيغ وقد ورد الضابط  ويكون الدين هو رأس املال. اعمل ابلدين الذي عندك مضاربة، خلالد:
 :منها

 (1)."لدين ال يعود أمانة حىت يقبض مث يعاد"ا -1

 (2)."ما يف الذمة ال يعود أمانة حىت يقبض" -2

وعلى الرغم من قل ورود معىن الضابط يف صيغ ضوابط واضحة، فإن عمل الفقهاء هبذا الضابط يف 
مواطن كثرية، السيما يف ابب املضاربة، حني حتدثوا عن مسألة جعل الدين رأس مال عقد املضاربة 

 وميون املدين مضارابً، وهذا ما سوف نفصل احلديث فيه.

 املطلب الثاين: دراسة الضابط.
و جعل الدَّين رأس مال للمضاربة وهو بيد املدين، أحمل البحث يف هذا الضابط يرتكز يف مدى جواز 

رأس مال  -قبل قبضه -، فهل لصاحب الّدين جعل الدَّين(3)بعبارة أخرى "املضاربة ابلدَّين على العامل"
 للمضاربة؟ ويف املسألة قوالن:

                                                
، حتقيق: سامل حممد عطا، حممد علي معوض، )بريوت، دار الكتب االستذكاربن عبدالرب، يوسف بن عبدهللا،  (1)

 .29، ص7م( ج2000ه  /1421، 1العلمية، ط
، حتقيق: طه عبدالرؤوف، )القاهرة، مكتبة شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالكحممد بن عبدالباقي، الزرقاين،  (2)

 .519، ص5م( ج2003ه  /1424، 1الثقافة الدينية، ط
 .48، ص38، مرجع سابق، جاملوسوعة الفقهية الكويتيةينظر:  (3)
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، (2)، واملالكية(1)صح، وإليه ذهب احلنفيةة بدين لرب املال على العامل ال تالقول اَلول: أن املضارب
 .(4)، واملذهب عند احلنابلة(3)والشافعية
 : على ذلك بعدة أدلة، منها واستدلوا

أمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم، أنه ال " :قال ابن املنذر حيث اإلمجاع،أواًل: دليل 
 (5)".جيوز أن جيعل الرجل دينا له على رجل مضاربة

يصري التقدير كأنه وكله ف جعل الدائن الدين رأس مال بيد املدين ليضارب فيه، َلناثنياً: 
وإن كانت  (6)اء العروض، مث دفعه إليه مضاربة فتصري مضاربة ابلعروض فال تصح.بشر 

 ابطلة مطلقاً. تاملضاربة ابلعروض ليس

فإذا جعل الدين رأس مال للمضاربة فكأنه وكل ، اثلثاً: َلن الدين ليس ملكاً للدائن حقيقة
 (7)ب، فلم يصح.وهبذا يكون رأس مال املضاربة من املضار املدين، وهي وكالة ال تصح، 

والوكالة جزء من املضاربة، ؛ رابعاً: َلن الدائن وّكل فيما ال ميلك حقيقة، فلم تصح الوكالة
 وذلك أن املضاربة إجارة ووكالة. (8)وعدم صحة اجلزء مستلزم لعدم صحة الكل.

املدين ؛ َلن يد َلن املضارب أمني ابتداء وال يتصور كونه أمينا فيما عليه من الدينخامساً: 
 (9).يد ضمان

  (10).َلن ما يف يد الغرمي، لنفسه ال يصري لغرميه إال بقبضهسادساً: 
 

                                                
 .448-447، ص8، مرجع سابق، جةالعناية شرح اهلدايينظر: البابريت، حممد بن حممد بن حممود،  (1)
 .444، ص7، مرجع سابق، جالتاج واإلكليل ملختصر خليلينظر: العبدري، حممد بن يوسف،  (2)
 .38، ص2، مرجع سابق، جأسىن املطالب يف شرح روض الطالبينظر: اَلنصاري، زكراي بن حممد،  (3)
 .71، ص14، مرجع سابق، جاإلنصافينظر: املرداوي،  (4)
 .53، ص5، مرجع سابق، جاملغينابن قدامة،  (5)
 .83، ص6، مرجع سابق، جبدائع الصنائعالكاساين،  (6)
 .448، ص8، مرجع سابق، جالعناية شرح اهلدايةالبابريت،  (7)
 .448، ص8، مرجع سابق، جفتح القديرابن اهلمام،  (8)
)القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، ب ط، ب ت( ، درر احلكام شرح غرر األحكاممنال خسرو، حممد فرموزا،  (9)

 .311، ص2ج
، 1، )بريوت، دار الكتب العلمية، طمام أمحديف فقه اإل الكايفبن قدامة، موفق الدين عبدهللا،  (10)

 .152، ص2م( ج1994ه /1414
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 .(1): تصح املضاربة ابلدَّين على العامل، وهي رواية عند أمحدالقول الثاين
  واستدلوا على ذلك ابَلدلة اآلتية:

إذا اشرتى شيئا للمضاربة، فقد اشرتاه إبذن رب املال، ودفع الدين إىل  املدين َلنأواًل: 
 (2).من أذن له يف دفعه إليه، فتربأ ذمته منه

 (3)اثنياً: َلن صورهتا كأن الدائن دفع إليه عرضاً، وقال: بعه وضارب بثمنه، فتصح.
لى العامل، القول اَلول، وهو عدم صحة املضاربة ابلدين ع رجحانه: والذي يظهر الراجح

وذلك َلن الدين ملك للمدين، وال يكون الدائن مالكًا للدين إال بعد قبضه، وال قبض 
 هنا.

 املطلب الثالث: التطبيق على الضابط.

ملك للمدين، وال يكون ملكاً للدائن إال بقبضه، وعليه فليس لصاحب الدين إجراء  أنه حقيقة الدين هو
 أي معاوضة على الدين قبل قبضه، ويتفرع من الضابط عدة تطبيقات منها:

لو قال زيد حملمد اعمل ابلدين الذي عليك مضاربة والربح بيننا، فعمل حممد وربح، تفريعاً  -1
 حملمد، وليس لزيد إال دينه؛ َلهنا صارت قرضاً. كلهربح  على الضابط، ال تصح املضاربة، وال

لو قال شخص ملدينه اعمل ابلدين الذي عندك، والربح بيننا، فعمل به وخسر، فاملضاربة  -2
 ابطلة تفريعاً على الضابط، واخلسارة تكون على املدين، ولرب الدين دينه.

وبذلك ه غرامات أتخري، إذا ختلف عميل عن السداد، فإنه ال حيق للمصرف أن أيخذ علي -3
الّدين  جيعلاملصرف عاجزاً عن االستفادة من الدَّين. ومن هنا قد يقرتح املصرف أن  يكون

الذي على العميل رأس مال للمضاربة، والعميل مضارابً، واَلرابح بينهما، فهذه احليلة ال 
 ميكن العمل هبا وفقاً هلذا الضابط.

  

                                                
 .71، ص14، مرجع سابق، جاإلنصافينظر: املرداوي،  (1)
 .53، ص5ابق، ج، مرجع ساملغينينظر: ابن قدامة،  (2)
 .53، ص5، مرجع سابق، جاملغينينظر: ابن قدامة،  (3)
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 ابملدين(. الفصل الثالث: )الضوابط املتعلقة

 

 

  املبحث األول: األمني إذا مات جمهاًل لألمانة فاألمانة تصري ديناً يف

 .تركته

 .ًاملبحث الثاين: من لزمه الدين إذا كان حياً لزمه إذا كان ميتا 

  املبحث الثالث: من قضى دين غريه مضطراً من مال نفسه ال يكون

 متربعاً ويرجع عليه.
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 املتعلقة ابملدين.الفصل الثالث: الضوابط 
 

متهيد: بعد أن انتهى البحث من الضوابط املتعلقة ابملال والدائن يف الفصلني السابقني، كان الفصل 
 ، وترتب هذا الفصل على ثالثة مباحث:الثالث يف الضوابط املتعلقة ابملدين

 املبحث اَلول: اَلمني إذا مات جمهاًل لألمانة فاَلمانة تصري ديناً يف تركته. 

 بحث الثاين: من لزمه الدين إذا كان حياً لزمه إذا كان ميتاً.امل 

 املبحث الثالث: من قضى دين غريه مضطراً من مال نفسه ال يكون متربعاً ويرجع عليه. 

 واقتضت منهجية البحث أن يكون حتت كل مبحث ثالثة مطالب:
 املطلب اَلول: معىن الضابط وصيغته. -

 املطلب الثاين: دراسة الضابط. -

 املطلب الثالث: تطبيقات الضابط. -
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 : األمني إذا مات جمهاًل لألمانة فاألمانة تصري ديناً يف تركته.األولاملبحث 
 َأنْ  أَيْم ر ك مْ  اّللََّ  إ نَّ }من املقرر يف الشريعة اإلسالمية أن اَلمانة جيب أن تؤدى إىل أهلها، كما قال تعاىل: 

، ومل يؤدها، تصبح هذه . ولكن يف حال وافت اإلنسان املنية58: سورة النساء{ أَْهل َها إ ىَل  اَْلََمااَنت   ت  َؤدُّوا
: املطلب وقد رتب املبحث وفقاً للمطالب اآلتيةالضابط،  إليه اَلمانة ديناً من الديون اليت عليه، كما يشري

تم املبحث مبطلب التطبيقات اَلول يف معناه وصيغه، مث املسائل اليت تتعلق ابلضابط يف املطلب الثاين، وخيت
 على الضابط.

 املطلب األول: معىن الضابط وصيغته.
من حيث ضماهنا عند املوت، أي أهنا تكون ديناً، ولكن يشري  -كالوديعة-يشري الضابط إىل أن اَلمانة 

نها شيئاً، مون عوالورثة ال يعل ا،يبني حاهل الن ألألمانة أي ال ومعىن موته جمه  الضابط إىل كوهنا جمهولة، 
علموا عن اَلمانة وصاحبها، فال جتهيل إذاً؛ َلهنم لو عرفوا حاهلا وكانت موجودة لزم تسليمها، وأما  فلو

إن كانت قد تلفت بال تعد  وال تفريط، فقد سقطت، ولذلك الضابط يشري إىل اَلمانة اليت مات اَلمني 
 وهو جمه اًل حاهلا. وقد صيغ الضابط بصيغ متعددة منها:

 (1)."اَلمني إذا مات جمهاًل لألمانة فاَلمانة تصري ديناً يف تركته"  -1
 (2)".كل شيء أصله أمانة يصري دينا يف الرتكة ابملوت عن جتهيل" -2

 (3)".اَلماانت تنقلب مضمونة ابملوت عن جتهيل" -3

 (4)."لو مات املودع ومل تعرف الوديعة فهي دين" -4

لكنه قد حيمل على  ط العام كما يف الصيغة اَلخرية.وغريها من الصيغ، وإن كان بعضها أخص من الضاب
 أنه من ابب إطالق اجلزء وإرادة الكل.

 املطلب الثاين: دراسة الضابط.
يقوم الضابط على املسألة اآلتية: إذا مات الشخص وعنده وديعة، أو مضاربة، وحنوها من اَلماانت هل 

 تكون مضمونة أم ال؟

                                                
 .129، ص11، مرجع سابق، جاملبسوطالسرخسي،  (1)
 .88، )ب م، دار الكتاب اإلسالمي، ب ط، ب ت( صجممع الضماانتالبغدادي، غامن بن حممد،  (2)
 .144، ص3، مرجع سابق، جغمز عيون البصائراحلموي،  (3)
 .349، ص4ه ( ج1310، 2، )بريوت، دار الفكر، طالفتاوى اهلنديةجلنة علماء برائسة نظام الدين البلخي،  (4)
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 التفريق بني احلالتني:ولتحرير حمل النزاع، البد من 
عليها هي لفالن بن  أن تثبت الوديعة بعد موت املودع وتوجد بعينها، كأن تكون مكتوابً  احلالة اَلوىل:

 .(1)فالن وحنوه، فهذه ترجع لصاحبها بال نزاع
 ال تعرف بعينها، ومل تتميز، فهذه حمل اخلالف بني الفقهاء،و احلالة الثانية: أن تثبت بعد موت املودع  

 وقد اختلفوا على قولني:
القول اَلول: إن مل تعرف الوديعة بعينها؛ صارت ديناً يف تركة امليت، وصار أرابب الودائع كالغرماء، وعليه 

 . (5)، واملذهب عند احلنابلة(4)، ونص عليه الشافعي(3)، واملالكية(2)احلنفية
 
 

 واستدلوا ابَلدلة اآلتية:
 يد تنقلب ،املوت عند اجملهولة اليد َلن هلا، متملكاه لألمانة، أصبح أن املؤمتن بتجهيل الدليل األول:

 (6)ملك.
 التسليط هذا مبثل واملودع. أخذها على وورثته غرماءه مسلطا ابلتجهيل أن املؤمتن يصري: الدليل الثاين

 (7) سرقتها. على سارقا دل لو كما  ،ضامنا يصري

 إذا املالك على وردها موته، عند بياهنا: اَلمانة أداء ومن اَلمانة، أداء التزم أن املؤمتن: الدليل الثالث
 (8)املوت. عند البيان برتك أيضا يضمن ،الطلب بعد الرد برتك يضمن فكما طلب،

 (9)ابلشك. اليقني نرتك وال ،فيه مشكوك واملسقط ،واجب الوديعة أداء أن الدليل الرابع:
 (10).فيضمنها ،وجهلناه مكان يف وديعة وضع من حكم يف فهو ،بقاؤها اَلصل : أنالدليل اخلامس

                                                
؛ 129، ص11، مرجع سابق، جاملبسوط؛ السرخسي، 123، ص7، مرجع سابق، جاألمينظر: الشافعي،  (1)

 .446، ص6ج ، مرجع سابق،املغين؛ ابن قدامة، 113، ص6، مرجع سابق، جشرح خمتصر خليلاخلرشي، 
 129، ص11، مرجع سابق، جاملبسوطينظر: السرخسي،  (2)
 .425، ص3، مرجع سابق، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبريينظر: الدسوقي،  (3)
 .123، ص7، مرجع سابق، جاألمينظر: الشافعي،  (4)
 134، ص14، مرجع سابق، جنصافاإلينظر: املرداوي،  (5)
 129، ص11سابق، ج، مرجع املبسوطالسرخسي،  (6)
 املرجع السابق. (7)
 املرجع السابق. (8)
 .268، ص2، )بريوت، دار املعرفة، ب ط، ب ت( جفتاوى السبكيالسبكي، تقي الدين علي،  (9)
 املرجع السابق. (10)
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، (1)إذا مل تعرف الوديعة بعينها، فال يلزمه شيء يف تركته، وهو وجه عند أصحاب الشافعي القول الثاين:

 .(2)ورواية عند أمحد
 واستدلوا ابَلدلة اآلتية:

 (3).فلم جيب ضماهناأن الوديعة أمانة، واَلصل عدم إتالفها والتعدي فيها، : الدليل األول

وذلك أن حق الغرماء كان يف ذمته، ويتحول ابملوت إىل ماله،  ،: عدم مساواته حبق الغرماءالديل الثاين
 (4) ؟وحق أصحاب اَلمانة مل يكن يف ذمته يف حياته، فكيف يزامحون الغرماء بعد موته

 

اَلمانة وعدم تلفها، ودعوى التلف َلن اَلصل بقاء : والذي يظهر رجحانه هو القول اَلول، الراجح
 . (5)الضمان هنا "ضمان فقدان ال ضمان عدوان"ختالف اَلصل، فلزم ضمانه، و 

 املطلب الثالث: التطبيق على الضابط.

 لكل ضابط تفريعات حتته، ومن التفريعات على هذا الضابط:
 -حسب مقتضى الضابط-فإن الواجب  إذا مات شخص وعنده وديعة، ووجدت بعينها، -1

 أن تعاد إىل صاحبها بال خالف.

دينار، ومل تتميز، تفريعاً على الضابط:  1000مات شخص وثبت أبن عنده وديعة قدرها  -2
من تركته، وعلى القول اآلخر ال يلزمه شيء،  فتؤخذفإهنا تكون دينًا على قول اجلمهور، 

 الحتمال تلفها أو تسليمها.

 عنده مضاربة، فإهنا تكون ديناً يف تركته على قول اجلمهور.لو مات شخص و  -3

 

                                                
 .268، ص2، مرجع سابق، جفتاوى السبكيينظر: السبكي، تقي الدين علي،  (1)
 135، ص14سابق، ج ، مرجعاالنصافينظر: املرداوي،  (2)
 .446، ص6، مرجع سابق، جاملغينابن قدامة،  (3)
 129، ص11، مرجع سابق، جاملبسوطينظر: السرخسي،  (4)
 .269، 2، مرجع سابق، جفتاوى السبكيينظر: السبكي،  (5)
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: قال كأن  حياته، يف الوديعة حال بني قد املستودع أن أحد الورثة إذا مات املودع، وأثبت -4
الضمان؛ َلن اَلمانة ليست  يلزم فال تعد، بال ضاعت: قال أو الوديعة لصاحبها، رددت

 (1)جمهلة، تفريعاً على الضابط.

  

                                                
م( 1991ه /1411، 1، )ب م، دار اجليل، طدرر احلكام يف شرح جملة األحكامينظر: أفندي، علي حيدر،  (1)

 .323، ص2ج
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 : من لزمه الدين إذا كان حياً لزمه إذا كان ميتاً.الثايناملبحث 

تلزمه وال تسقط مبوته كما يشري الضابط، وُت تقسيم املبحث إىل  فإهنانسان إذا مات وعليه ديون، اإل
 ثالثة مطالب: أوهلا يف ذكر صيغه ومعناه، والثاين يف دراسة مسائله، والثالث يف التطبيقات عليه.

 ول: معىن الضابط وصيغته.املطلب األ
يشري الضابط إىل أن دين امليت يلزمه كما يلزمه أثناء حياته، سواًء مات موسراً أو معسراً، أو مبعىن آخر 
مادام دين احلي املعسر يلزمه، فكذا إن مات معسرا، فدين امليت املفلس ال يسقط، وقد ورد الضابط 

 بصيغ متعددة منها:
 (1)".ياً لزمه إذا كان ميتاً من لزمه الدين إذا كان ح"  -1

 (2)"دين امليت ال يسقط إبعساره".  -2

 (3)".كل دين صحت احلمالة به مع اليسار فإهنا تصح به مع اإلعسار" -3

 (4)إعساره". مع دينه ضمان صح يساره مع دينه ضمان صح من "كل -4

تصح كفالته، وسيتم وغريها من الصيغ اليت تفيد نفس املعىن، وهو عدم سقوط دين امليت املفلس، وعليه 
 دراسة املسألة يف املطلب القادم.

 املطلب الثاين: دراسة الضابط.
من املسائل اليت تعلق هبا الضابط مسألة "كفالة دين امليت املفلس"، والذي يظهر من الضابط أن الدَّين 

وسر واملعسر، قائم، وعليه تصح كفالته، ولتحرير حمل النزاع فإنه ال خالف يف صحة الكفالة عن احلي امل
 وال عن امليت املوسر، ولكن اخلالف وقع يف امليت املعسر، هل تصح الكفالة عنه؟ فيها قوالن للفقهاء:

، وال تصح إال : ال تصح الكفالة عن امليت املفلس، وهو قول َليب حنيفة دون صاحبيهالقول األول
 (5)بوجود كفالة سابقة أو على قدر املال املوجود.

 حنيفة:واستدل أبو 

                                                
 .454، ص6، مرجع سابق، جاحلاوي الكبرياملاوردي،  (1)
 املرجع السابق. (2)
 .84، ص6، مرجع سابق، جاملنتقى شرح املوطأالباجي،  (3)
 .455، ص6، مرجع سابق، جاحلاوي الكبرياملاوردي،  (4)
 .6، ص6، مرجع سابق، جبدائع الصنائعينظر: الكاساين،  (5)
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صحة الكفالة تقتضي قيام الدين يف حق أحكام الدنيا ليصح حتقيق معىن الكفالة، أبن أواًل: 
وهو ضم الذمة إىل الذمة يف حق وجوب املطالبة، واملطالبة ساقطة عن اَلصيل، فال ميكن 

 (1).إجياهبا على الكفيل تبعا؛ إذ ال يضم املوجود إىل املعدوم
الفعل وامليت عاجز عن الفعل فكانت هذه كفالة بدين ساقط  ن الدين عبارة عنَلاثنياً: 

 (2).فال تصح كما كفل على إنسان بدين وال دين عليه
، وصاحيب (5)، واحلنابلة(4)، والشافعية(3)تصح الكفالة عن امليت املفلس، وعليه املالكية القول الثاين:

 .(6)أيب حنيفة
 واستدلوا على ذلك:
كنا جلوسا عند النيب صلى هللا عليه )وع رضي هللا عنه قال: سلمة بن اَلكحبديث أواًل: 

صل عليها، فقال: هل عليه دين، قالوا: ال، قال: فهل ترك  وسلم إذ أيت جبنازة، فقالوا:
مث أيت جبنازة أخرى، فقالوا: اي رسول هللا، صل عليها، قال:  .شيئا، قالوا: ال، فصلى عليه

ك شيئا، قالوا: ثالثة داننري، فصلى عليها. مث أيت هل عليه دين، قيل: نعم، قال: فهل تر 
ابلثالثة، فقالوا: صل عليها، قال: هل ترك شيئا، قالوا: ال، قال: فهل عليه دين، قالوا: ثالثة 

قال أبو قتادة: صل عليه اي رسول هللا وعلي دينه، فصلى داننري، قال: صلوا على صاحبكم. 
 (7) .(عليه

لو مل قتادة بدين امليت املفلس، وصلى عليه النيب صلى هللا عليه وسلم، و : تكفل أبو وجه الداللة
 .تصح الكفالة عن امليت املفلس ملا صلى عليه بعد الكفالة

 (8).ين َلنه مال حكمي فال يفتقر بقاؤه إىل القدرةاملوت ال ينايف بقاء الدَّ أن اثنياً: 

 (9).ه كونه يطالب به يف اآلخرةيدل على بقائأن دين امليت املفلس ال يسقط، و اثلثاً: 

                                                
 .160، ص4، مرجع سابق، جاحلقائقتبيني الزيلعي،  (1)
 املرجع السابق. (2)
 .23، ص6، مرجع سابق، جشرح خمتصر خليلينظر: اخلرشي،  (3)
 .125، ص7، مرجع سابق، جاألمينظر: الشافعي،  (4)
 .27، ص13، مرجع سابق، جاالنصافينظر: املرداوي،  (5)
 .6، ص6، مرجع سابق، جبدائع الصنائعينظر: الكاساين،  (6)
 .94، ص3( ج2289، مرجع سابق، رقم )صحيح البخاريأخرجه البخاري،  (7)
 .6، ص6، مرجع سابق، جبدائع الصنائعينظر: الكاساين،  (8)
 .204، ص7، مرجع سابق، جفتح القديرينظر: ابن اهلمام،  (9)



 

71 

 

 (1)نسان صح، مما يدل على ثبوته يف أحكام الدنيا.رابعاً: وكذلك أنه لو تربع به إ
كفيل أو له مال فإن الدين ابق ابالتفاق، فدل على أن املوت   لهكان كما أنه لو  خامساً:  

 (2) .ال يغري وصف الثبوت
 

، وذلك لوجود حديث يسند قوهلم، وَلن استدالالته أرجح وأصوب القول الثاين أن: والذي يظهر الراجح
العقلية صح نقضها إبيرادات اجلمهور، ابإلضافة إىل أن التربع عن دين امليت يصح ابالتفاق، فكذلك 

 حكم الكفالة.
 
 

 املطلب الثالث: التطبيق على الضابط.

دينار، فتصح " 1000" دينار، ومقدار تركته "2000مات شخص وعليه دين قدره "  -1
دينار عند أيب حنيفة، وتصح الكفالة ابلدين كاماًل عند اجلمهور تفريعاً  1000الكفالة ب

 على الضابط.
فأراد أحد الورثة أن يكفل دين امليت، فعند أيب  -مفلس-مات وعليه دين، ومل يّورث شيئاً  -2

 حنيفة ال تصح هذه الكفالة، واجلمهور على صحتها، تفريعاً على الضابط.

  

                                                
 .204، ص7، مرجع سابق، جالعناية شرح اهلدايةينظر: البابريت،  (1)
 ينظر: املرجع السابق. (2)
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: من قضى دين غريه مضطرًا من مال نفسه ال يكون متربعًا ويرجع الثالثاملبحث 
 عليه.

الضامن للدين، وهل له أن يعود على املدين أم يعد متربعاً؟ وسيكون  متعلقاً مبسألة أداءسيكون املبحث 
الثاين، واملطلب ملسائل اليت تعلق هبا الضابط يف املطلب ااملطلب اَلول يف ذكر معناه وصيغه، مث إحدى 
 اَلخري سيكون يف ذكر تطبيقات على الضابط.

 املطلب األول: معىن الضابط وصيغته.
يشري الضابط إىل صورة من صور قضاء الدَّين، وهي اليت تكون عن طريق الضامن، وهذا الضامن قد 

ين؟ فالضابط يبني يؤدي ما على املدين إبذنه أو بال إذنه، بعد أن ضمن أبمره، فهل له أن يعود على املد
 أنه يعود على املدين، وقد صيغ الضابط بصيغ كثرية منها:

 (1)عليه". ويرجع متربعا يكون ال نفسه مال من مضطرا غريه دين قضى "من -1
 (2)عليه". يرجع فيه مضطر وهو غريه دين قضى "من -2
 (3)."من ضمن ابإلذن رجع، وإن أدى بال إذن. ومن ال فال، وإن أدى إبذن" -3

 (4)."انئبة عن غريه أبمره رجع عليهن قضى "م -4

 (5)".إانطة الرجوع وعدمه على اجلرب وعدمه" -5

 (6)."معري الرهن إذا قضى الدين بغري إذن الراهن ال يكون متربعا" -6

 (7).من قضى دين غريه بال أمره ال رجوع له على أحد -7

 (8).لو أدى دين غريه من غري ضمان بغري إذنه مل يرجع إبذنه -8

                                                
 .172، ص6، مرجع سابق، جبدائع الصنائعالكاساين،  (1)
 .605، ص2، مرجع سابق، ججممع األهنر يف شرح األحبرداماد أفندي، عبد الرمحن بن حممد،  (2)
 .462، مرجع سابق، صاألشباه والنظائرالسيوطي،  (3)
 ..142، ص2سابق، ج، مرجع جممع األهنر يف شرح األحبرداماد أفندي، عبد الرمحن بن حممد،  (4)
 .333، ص4، مرجع سابق، جحاشية بن عابدينبن عابدين،  (5)
 .195، ص4، مرجع سابق، جتبيني احلقائقالزيلعي،  (6)
 .137، ص3، مرجع سابق، جحاشية بن عابدينبن عابدين،  (7)
، 1، دار السالم، ط، حتقيق: أمحد حممود، أمحد اتمر، )القاهرةالوسيط يف املذهبالغزايل، أبو حامد حممد،  (8)

 .251، ص3ه  ( ج1417
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 (1).أدى دين غريه بغري إذنه، فال رجوعغري الضامن إذا  -9

، واملالحظ (2)، وبعضها كان خاصاً يف بباب أو مسألة معينةنفسه وغريها من الضوابط اليت تشري إىل املعىن
 أن الصيغ اَلخرية تشري إىل املعىن املخالف، وهو عدم الرجوع على املدين إن كان الضمان من غري إذنه.

 الضابط.املطلب الثاين: دراسة 
يشري الضابط إىل حاالت أداء الضامن ورجوعه على املدين، وفيها أربع حاالت، وذلك أنه قد يضمن 

 إبذن أو ال، مث قد يقضي إبذن أو ال، فهذه أربع حاالت له، سيتم دراستها يف هذا املطلب.
 أن يضمن أبمر املدين، ويقضي عنه أبمره. احلالة األوىل:

على أن له الرجوع؛ وذلك أنه قد ضمن أبمره، وقضى  (3)بني الفقهاء اَلربعةففي هذه احلالة، ال خالف 
 (4)أبمره، فحق له الرجوع على املدين.

 أن يضمن أبمر املدين، ويقضي بغري أمره. احلالة الثانية:
 ويف هذه احلالة قوالن:

، واملذهب عند (6)الكية، وامل(5)ل ضامن الرجوع على املدين فيما قضاه عنه، وعليه احلنفيةل: القول اَلول
 (8)، واحلنابلة.(7)الشافعية

 :بعدة علل وعللوا ذلك
 (9)إبذنه.وقضى  ،إبذنهكما لو ضمن الضامن عليه،، فرجع إبذن املديندين الزم ال أن -

                                                
، حتقيق: زهري الشاويش، )بريوت، املكتب اإلسالمي، روضة الطالبني وعمدة املفتنيالنووي، حميي الدين حيىي،  (1)

 .266، ص4م( ج1991ه  /1412، 3ط
 ".عامعري الرهن إذا قضى الدين بغري إذن الراهن ال يكون مترب  املراد اإلشارة إىل الضابط: " (2)
، شرح الزرقاين على خمتصر خليل؛ الزرقاين، 13، ص6، مرجع سابق، جبدائع الصنائعينظر: الكاساين،  (3)

، االنصاف؛ املرداوي، 30، ص14، مرجع سابق، جاجملموع شرح املهذب؛ النووي، 47، ص6مرجع سابق، ج
 .42، ص13مرجع سابق، ج

 .30، ص14ج ، مرجع سابق،اجملموع شرح املهذبينظر: النووي،  (4)
 .13، ص6، مرجع سابق، جبدائع الصنائعينظر: الكاساين،  (5)
 .47، ص6، مرجع سابق، جشرح الزرقاين على خمتصر خليلينظر: الزرقاين،  (6)
 .30، ص14، مرجع سابق، جاجملموع شرح املهذبينظر: النووي،  (7)
 .42، ص13، مرجع سابق، جاالنصافينظر: املرداوي،  (8)
 .30، ص14، مرجع سابق، جاجملموع شرح املهذبينظر: النووي،  (9)
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ابلضمان ال يكون إال ملا هو عليه، فيجب عليه أداء ما أدى عنه،  الضامن إذا أمر املدين نأ -
 (1).كما لو صرح به

 .داءَلن الضمان يوجب عليه اَل ؛داءاَل تضمن ذلك إذنه يف ،إذا أذن يف الضمان املدينأن  -

 .(2)ليس للضامن الرجوع على املدين إذا قضى بال إذن، وهو وجه عند الشافعية القول الثاين:
 وعللوا ذلك: 

ذنه وقضى إكما لو ضمن بغري ،  فلم يرجع عليه ،ذنهإبغري  املدين أسقط الدين عن الضامن نأب -
 (3) .ذنهإبغري 

ذن ابلضمان : والذي يظهر أن القول اَلول هو الراجح، وهو قول اجلمهور، وذلك أن اإلالراجح
نه يوافق عموم حديث النيب صلى هللا عليه وسلم: "املسلمون على كاإلذن ابَلداء، كما أ

 ، وقد ضمن أبمره، وال يوجد فارق مؤثر يقتضي التفريق بينهما.(4)شروطهم"
 إذا ضمن بال إذنه، وقضى أبمره. احلالة الثالثة:

 اختلف الفقهاء يف هذه الصورة على قولني:
أن الضامن له الرجوع على املدين مبا أنه أدى أبمره، ولو كان الضمان بال إذنه، وهو قول  القول اَلول:

 .(7)وغري الظاهر عند الشافعية (6)واحلنابلة يف اَلصح (5)املالكية
 :ب وعللوا ذلك

 .(8)، فرجع عليه، كما لو ضمن أبمرهاملدين أبمر دينالأدى  الضامن نأ -

                                                
 .411، ص4، مرجع سابق، جاملغينينظر: ابن قدامة،  (1)
 .30، ص14، مرجع سابق، جاجملموع شرح املهذبينظر: النووي،  (2)
 ينظر: املرجع السابق. (3)
 سبق خترجيه. (4)
 .334، ص3، مرجع سابق، جحاشية الدسوقيينظر: الدسوقي،  (5)
 .42، ص13، مرجع سابق، جاالنصافينظر: املرداوي،  (6)
، 4، مرجع سابق، جهناية احملتاج؛ الرملي، 30، ص14، مرجع سابق، جاجملموع شرح املهذبينظر: النووي،  (7)

 .438ص
، 4، مرجع سابق، جاملغين؛ ابن قدامة، 30، ص14، مرجع سابق، جاجملموع شرح املهذبينظر: النووي،  (8)

 .411ص
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ويرى أصحاب هذا القول أن الضامن إذا ضمن بال إذن، فليس له الرجوع سواًء قضى أبمر  القول الثاين:
 (3)، ورواية عند احلنابلة.(2)، واملذهب عند الشافعية(1)املدين أو ال، وهو قول احلنفية

 يت:وعللوا ذلك ابآل
 (4)انصرف إىل ما وجب بضمانه. ،ابلقضاء ر املدينأن أم -
 (5).فال حيتمل الرجوع ،تربع بقضاء دين الغري املدين ن الكفالة بغري أمرأ -

ابلرجوع مادام هناك إذن ابلقضاء، وَلن الضمان  للباحث أن الراجح هو القول: والذي يظهر الراجح
 ابلضمان.إذن ابلقضاء، فكذلك اإلذن ابلقضاء،  إذن

 أن يضمن بال إذن املدين، ويقضي بال أمره. احلالة الرابعة:
 اختلف الفقهاء يف هذه احلالة على قولني:

ضمن وأدى قد : يرى أصحاب هذا القول أن الضامن ليس له الرجوع على املدين مادام أنه القول اَلول
 .(8)، ورواية عند احلنابلة(7)، والشافعية(6)بال إذن، وهو قول احلنفية

 : ابلتعليالت اآلتيةوعللوا 
بغري رضاه، وهذا  يثبت يف ذمة املدين للضامن مال أن القول برجوع الضامن على املدين، يلزم أنأواًل: 

 (9) ال جيوز، وَلن الضمان يف مثل هذه احلالة تربع حمض، ال رجوع فيه.
  (10)إذنه. بغري دابته علف أو ،داره بىن لو فرط يف ترك االستئذان فال يرجع، كما اثنياً: أن الضامن

                                                
 .13، ص6، مرجع سابق، جبدائع الصنائعينظر: الكاساين،  (1)
، 4، مرجع سابق، جهناية احملتاج؛ الرملي، 30، ص14، مرجع سابق، جاجملموع شرح املهذبينظر: النووي،  (2)

 .438ص
 .411، ص4، مرجع سابق، جاملغين؛ ابن قدامة، 42، ص13، مرجع سابق، جاالنصافينظر: املرداوي،  (3)
 .411، ص4، مرجع سابق، جاملغينر: ابن قدامة، ينظ (4)
 .13، ص6، مرجع سابق، جبدائع الصنائعينظر: الكاساين،  (5)
 .13، ص6، مرجع سابق، جبدائع الصنائعينظر: الكاساين،  (6)
، 4، مرجع سابق، جهناية احملتاج؛ الرملي، 30، ص14، مرجع سابق، جاجملموع شرح املهذبينظر: النووي،  (7)

 .438ص
 .42، ص13، مرجع سابق، جاالنصافينظر: املرداوي،  (8)
 .189، ص7، مرجع سابق، جفتح القديرينظر: ابن اهلمام،  (9)
 .449، ص6، مرجع سابق، جاملغينينظر: بن قدامة،  (10)
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فكانت ذمة  ،لو كان يستحق الرجوع على امليت صار الدين له نهإف (1)ديث أيب قتادةاستدلوا حباثلثاً: 
 (2).كاشتغاهلا بدين املضمون له  امليت مشغولة بدينه

عنه واجباً،  يرى أصحاب هذا القول أن الضامن له الرجوع على املدين ما دام أنه قضى القول الثاين:
 .(3)سواًء أذن أو مل أيذن، وهو قول املالكية، واملذهب عند احلنابلة

 : ب وعللوا ذلك
كاحلاكم إذا قضى   ،ضمان من هو عليهيف  فكان ،دين واجبما قام به الضامن يعد قضاء ل أن -

 .(4).عند امتناعه ،عنه

ابإلضافة إىل أن  القول بعدم الرجوع، وذلك لوجود حديث يسند قوهلم، رجحانه: والذي يظهر الراجح
أو ميهله وحنوها من اَلمور، واستعجال الضامن بال إذن فوت على املدين  ،صاحب الدين املدين قد يربئه

 هذه اَلمور، فاستحق عدم الرجوع.
 

 املطلب الثالث: التطبيق على الضابط.

همة، وال يكاد خيلو عصر منه، والسيما يف عصران هذا، عصر إن موضوع الضمان من املواضيع امل
، ولذلك هناك (5)املصارف، فالضماانت البنكية "تعد شكاًل من أشكال االئتمان البنكي غري املباشر"

 تطبيقات كثرية على الضابط فمنها:
 -، وذلك حني يقدم املصرف خطاب الضمان للطرف الثالث(6)يف خطاب الضمان -1

تعهدًا بكفالة العميل، وبناًء على الواقع املصريف فإن احلاالت اليت ميكن م -املضمون له
 وقوعها مها احلالتان اَلوليان، ومها:

                                                
 سبق ذكره وخترجيه. (1)
 .89، ص5، مرجع سابق، جالشرح الكبريينظر: ابن قدامة،  (2)
 .411، ص4، مرجع سابق، جاملغين؛ ابن قدامة، 42، ص13، مرجع سابق، جافاالنصينظر: املرداوي،  (3)
 .89، ص5، مرجع سابق، جالشرح الكبريينظر: ابن قدامة،  (4)
دار الس  الم للطباعة والنش ر،  ، جملة القانون املغريب )املغرب،الكفالة البنكية يف القانون املغريبس  رماك، عبداحلق،  (5)

 .54( ص2003، 3ددالع
"هو عبارة عن تعهد كتايب، يتعهد مبقتضاه املصرف بكفالة أحد عمالئه )طالب اإلصدار( يف حدود مبلغ معني  (6)

ذا العميل ابلتزامه اجتاه ذلك عميل املكفول، وذلك ضماان لوفاء هجتاه طرف اثلث، مبناسبة التزام ملقى على عاتق ال
ضمون عند أول مطالبة خالل سراين خطاب الضمان، دون الطرف خالل مدة معينة، على أن يدفع املصرف املبلغ امل
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 أن يضمن ويقضي أبمر املدين. -أ
 أن يضمن أبمر املدين، ويقضي بال أمره. -ب

وذلك َلنه كفل إبذنه، فحق له  -املكفول-احلالتني  إذا أدى البنك، رجع مبا أدى على العميل  ويف كال
 الرجوع تفريعاً على الضابط.

إذا مات شخص وخلف ابنني، وتركة، وعليه ديٌن، فقام أحد الورثة بسداد الدين، فله  -2
 الرجوع على الرتكة، َلنه قضى عنه واجباً.

زيد برهن سيارته لدى خالد بطلب من حممد، فلما حل استدان حممد من خالد، وقام  -3
اَلجل، قام زيد بتسديد الّدين لفك الرهن، فله الرجوع على حممد؛ َلنه مضطر، فال ميكنه 

 فك الرهن إال ابَلداء، تفريعاً على الضابط.
 قام زيد بضمان حممد إبذنه، فلما حّل دين حممد، قضى بال إذنه، فالراجح أن له الرجوع. -4
حلَّ دينه، فأداه عنه آخر دون علمه متربعاً، مث بدا له أن يطالب املدين مبا أدى عنه، رجل  -5

 ليس له ذلك تفريعاً على الضابط.

  

                                                
الكفالة وتطبيقاهتا املعاصرة دراسة يف الفقه الفتات ملا قد يبديه العميل من املعارضة".  السالوس، علي أمحد، 

 .131ه (، ص1406، 1، )الكويت، مكتبة الفالح، طاإلسالمي مقاران ابلقانون
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 اخلامتة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم، وعلى 

 آله وصحبه أمجعني وبعد:
، يستعرض الباحث أهم النتائج والتوصيات اليت توصل إليها بعد دراسة الضوابط ويف ختام هذا البحث

 املتعلقة ابلدَّين.

 أواًل: أهم النتائج:
 توصل الباحث يف هذه الدراسة إىل نتائج أمهها:

"حكم كلي ينطبق  أبهنا "الضوابط": من العلماء من مل يفرق بني الضابط والقاعدة فعرفها -1
هناك من فرق بني القاعدة والضابط، أبن الضابط جيمع فروعاً على جزئيات"، يف حني 

 بباب معني، وأما القاعدة فهي أوسع لدخوهلا أببواب كثرية.
 هناك أوجه اختالف بني الضوابط الفقهية والقواعد الفقهية منها: -2

  القاعدة الفقهية ال تقتصر على ابب واحد، والضابط الفقهي خيتص بباب من أبواب
 الفقه.

 االستثناءات الواردة على القاعدة الفقهية أوسع بكثري من مساحة االستثناءات  مساحة
 الواردة على الضوابط.

يشمل اَلموال  فاملعىن العاممبعنيني أحدمها عام واآلخر خاص، ين الفقهاء الدَّ  استعمل -3
: أي يف واملعىن اخلاصوغري اَلموال كسائر الطاعات من صالة ونذر وحج وغريها، 

 فال تشمل غري املالية كاحلج وحنوه. اَلموال،
 مثال لتعريف الدَّين ابملعىن العام: "وصف شرعي يف الذمة يظهر أثره عند املطالبة" -
خر اآلمثال لتعريف الدَّين ابملعىن اخلاص: "عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضني فيها نقداً و  -

 نسيئة"
دق عليه قبل القبض سواء كان العقد على شيء موصوف يف الذمة ال يبطل بتلف ما يص -4

 مثًنا أو مثمًنا بل يرجع عليه بغريه.
البد للمقاصة اجلربية من ثالثة شروط )احتاد اجلنس، احتاد اَلجل، احتاد الصفة(، واليوم  -5

حتولت املقاصة من جمرد عملية بسيطة إىل عملية آلية معقدة واسعة االنتشار وذلك بدخول 
حتصل املقاصة يف حساب القتصاد واملال، ولذلك قد البنوك ومؤسسات التمويل عامل ا

 .الشخص رمبا أكثر من مرة يف اليوم الواحد
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، وأما هبة الدين لغري من عليه جواز هبة الدين ملن هو عليه وأنه إبراء يفال خالف بني الفقهاء  -6
 الدين، فالراجح جواز ذلك، لعدم أتثري الضرر يف عقود التربعات.

، سواًء كان على من عليه ايف عدم جوازه ال خالف بني املذاهب :دينمسألة بيع الدين ابل  -7
 الدين أو غريه.

جواز بيع الدين ملن هو عليه مقابل عني، ولو مع عدم قبض العني لكن  يفمل خيتلف الفقهاء  -8
 بشرط أن ال يباع مبا ال يباع به نسيئة لئال يكون من راب النسيئة فإن بيع مبا ال يباع به نسيئة اشرتط

 .قبض العني يف جملس العقد
، والراجح جواز ذلك ابلشروط أربعة أقوال فيهابيع الدين مقابل عني لغري من هو عليه مسألة   -9

 الثمانية اليت ذكرها املالكية.
الدين ال يثبت إال يف الذمة، والذمة البد هلا من أهلية، وال ذمة ملن ليس له أهلية،  -10

أن  يعتربلى بيت املال والوقف، والراجح جواز ذلك، َلنه ولذلك وقع اخلالف يف صحة االقرتاض ع
 هلا ذمة مستقلة.

ال خالف بني الفقهاء يف حرمة املماطلة يف اَلداء مع اإلمكان، لذلك إذا حّل الدين،  -11
 ، وأيسر القضاء وأسرعه هو املال الذي بني يدي املدين.يقضى عن أيسر املالني قضاءف

سقاط، وجه، وذلك أن اإلبراء ابلنظر إىل الدائن هو إ ن وجه وإسقاط مناإلبراء متليك م -12
 وابلنظر إىل املدين فهو متليك.

الظفر ابحلق هو أخذ اإلنسان حقه الثابت له من غرميه دون إذنه ودون الرفع إىل القضاء، والراجح 
 حيث جواز أخذ احلق إن كان من جنس الدين بشرطني:

 أن أيمن الفتنة. /2ما من حاكم. أال يكون حداً وال عقوبة؛ َلنه البد هل /1
 الدين احلال يتأجل ابلتأجيل، مبعىن إذا أجله الدائن، فإن اَلجل ملزم، على الراجح. -13
الدين ال يعود أمانة حىت يقبض، فيد املدين يد ضمان، وليس لصاحب الدين جعل يد  -14

 ليضارب به. املدين أمانة أبن يضارب ابلدين، إال إذا قبض الدين منه مث أعاده على املدين
تركته، خبالف ما إذا مات اَلمني، ومل يبني اَلمانة لورثته، فإن هذه اَلمانة تكون دينًا يف  -15

 تلفت وحنوه، فإهنا ال تكون ديناً. إذا بّينها، أبن
إذا مات املفلس وعليه دين، فتجوز كفالته على الراجح، كما يف قصة أيب قتادة وحتمله لدين  -16

 ين.ميت مل يرتك ما يغطي الدّ 
مسألة القضاء والرجوع على املدين، فإذا ضمن وقضى أبمر املدين ففي هذه احلالة، ال  -17

 أمره فالراجح أن ريخالف بني الفقهاء اَلربعة أبن له الرجوع، وإن ضمن أبمره وقضى بغ
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له الرجوع، وأما إن ضمن بغري أمره وأدى أبمره فالراجح أن له الرجوع، َلنه أدى أبمره 
ره، وإن ضمن وأدى بال إذن، رجحنا قول القائلني بعدم الرجوع، َلنه فوت فكأنه ضمن أبم

 على املدين أموراً كالتأجيل أو اإلبراء.
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 اثنياً: التوصيات:
 وبعد استعراض أهم نتائج البحث، فإن الباحث يوصي يف هناية هذه الدراسة ابآليت:

ملعاصرة وخاصة يف ابب أوصي بدراسة الضوابط املذهبية، ومن مث ربطها ابلتطبيقات ا -1
 املعامالت املالية.

من اَلمور املهمة دراسة الضوابط الفقهية دراسة أتصيلية، لتمحيص الضوابط الصحيحة عن  -2
 غريها.

راجعة ما كتب يف الضوابط الفقهية، لتهذيبها، ملهناك حاجة ماسة إىل تكوين فريق إىل  -3
 وتكميل النقص يف اَلبواب اليت ختدم.
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 الفهارس
 

 أواًل: فهرس اآلايت
 اثنياً: فهرس اَلحاديث
 اثلثاً: فهرس اَلعالم

 رابعاً: فهرس املصادر واملراجع
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 فهرس اآلايتأواًل: 
 

 

 الصفحة السورة اآلية م
 ت 7سورة إبراهيم ..( َوإ ْذ أَتَذََّن َربُّك ْم لَئ ْن َشَكْرُت ْ ََلَز يَدنَّك مْ )  .1
ت ْم ب َدْين  إ ىَل َأَجل    .2 )اَيأَي َُّها الَّذ يَن آَمن وا إ َذا َتَدايَ ن ْ

  (...م َسمًّى فَاْكت  ب وه  
 282 سورة البقرة

 

9 

َا أَْو َدْين (   .3 يَّة  ي وَصى هب   10 12سورة النساء  )م ْن بَ ْعد  َوص 
 

َا أَْو َدْين   م نْ )  .4 يَّة  ي وص ي هب   40 78سورة النساء   (بَ ْعد  َوص 
 

َفَمن  اْعَتَدى َعَلْيك ْم فَاْعَتد وا َعَلْيه  مب  ْثل  َما اْعَتَدى )  .5
َ َواْعَلم وا َأنَّ اّللََّ َمَع اْلم تَّق نيَ   ( َعَلْيك ْم َوات َّق وا اّللَّ

 52 194سورة البقرة 

ت ْم ب ه  َولَئ ْن )  .6 ت ْم َفعاق ب وا مب  ْثل  َما ع وق ب ْ َصبَ ْرُت ْ َوإ ْن عاقَ ب ْ
ٌر ل لصَّاب ر ينَ   ( هَل َو َخي ْ

 53 126سورة النحل 

ن نَي م ْن َسب يل  )  .7  ( َما َعَلى اْلم ْحس 
 

 59 91سورة التوبة 

 70 58: سورة النساء { أَْهل َها إ ىَل  اَْلََمااَنت   ت  َؤدُّوا َأنْ  أَيْم ر ك مْ  اّللََّ  إ نَّ }  .8
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 فهرس األحاديثاثنياً: 
 

 رقم الصفحة طرف احلديث م
 10 من أسلف فليسلف يف كيل معلوم  .1
 10 من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى هللا عنه  .2
 11 اشرتى من يهودي طعاما إىل أجل  .3
 19 كنت أبيع اإلبل ابلبقيع  .4
 24 أنه هنى عن بيع الكالئ ابلكالئ  .5
 27 هنى عن بيع الكالئ ابلكالئ  .6
 36 اإلبل فنفدت جيشا، جيهز أن أمره  .7
 39 مطل الغين ظلم  .8
 52 ائتمنك من إىل اَلمانة أدّ    .9

 52 ال حيل مال امرئ مسلم  .10
 53 إن أاب سفيان رجل شحيح  .11
 59 املسلمون على شروطهم  .12
 60 آيَة  اْلم َناف ق  َثاَلثٌ   .13
 75 كنا جلوسا عند النيب صلى هللا عليه وسلم إذ أيت  .14
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 فهرس األعالم: اثلثاً 
 

 الصفحة االسم م
 2 الفيومي  -1
 2 ابن فارس  -2
 2 عبد الغين النابلسي  -3
 3 ابن منظور  -4
 4 ابن رجب احلنبلي  -5
 5 اتج الدين السبكي  -6
 5 الزركشي  -7
 7 الفراهيدي  -8
 8 بن عابدين  -9

 9 القرطيب  -10
 14 املاوردي  -11
 17 الدردير  -12
 19 البابريت  -13
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 فهرس املصادر واملراجع
 

، )بريوت، مؤسسة الرسالة، القواعد الفقهيةموسوعة صدقي بن أمحد، ال بورنو، حممد  .1
 .م(2003ه  / 1424، 1ط

، اإلقناع يف مسائل اإلمجاعابن القطان، علي بن حممد بن عبد امللك الكتامي احلمريي الفاسي،  .2
 .م(2004ه   / 1424، 1)ب م، الفاروق احلديثة للطباعة والنشر، ط

 .جار الفكر، ب ط، ب ت( ، )بريوت،فتح القديرابن اهلمام، كمال الدين حممد،  .3
، حتقيق: عبدالرمحن بن جمموع الفتاوىبن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم، ا .4

ه  / 1416حممد بن قاسم، )املدينة املنورة، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، ب ط، 
 .م(1995

حتقيق:  املائة الثامنة،الدرر الكامنة يف أعيان ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين،  .5
 م(.1972ه /1392، 2حممد عبد املعيد )اهلند، جملس دائرة املعارف العثمانية، ط

، فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر، أمحد بن علي بن حجر العسقالين،  .6
 .(1379)بريوت، دار املعرفة، ب ط، 

 .لفكر، ب ط، ب ت(، )بريوت، دار ااحمللى ابآلاثرابن حزم، علي بن أمحد بن سعيد،  .7

)بريوت، درا الكتب العلمية، ب ط، ب  اإلمجاع مراتبابن حزم، علي بن أمحد،  .8
 .ت(

، 1، )ب م، دار املنهاج، طمسند أمحدابن حنبل، أمحد بن حممد،  .9
 .م(2010ه  /1431

، حتقيق: إحسان وفيات األعيان، ابن خلكان مشس الدين أمحد بن حممد .10
 .118، ص1م( ج1900عباس، )بريوت، دار صادر، ب ط، 

، حتقيق: حممد علي البنا، القواعد الفقهيةابن رجب، عبد الرمحن بن أمحد،  .11
 .م(2008ه  / 1429، 1)بريوت، دار الكتب العلمية، ط

، )القاهرة، دار بداية اجملتهد وهناية املقتصدابن رشد احلفيد، حممد بن أمحد،  .12
 .م(2004ه  /1425احلديث، ب ط، 

رد احملتار على الدر ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين،  .13



 

87 

 

 .م(1992ه  / 1412، 2، )بريوت، دار الفكر، طاملختار
 التحرير والتنويربن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، ا .14

 .م(1984)تونس، الدار التونسية للنشر، ب ط، 
، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيدبن حممد، بن عبد الرب، يوسف بن عبدهللا ا .15

حتقيق: مصطفى العلوي، حممد البكري، )املغرب، وزارة اَلوقاف والشئون اإلسالمية، ب ط، 
 .ه (1487

، حتقيق: سامل حممد عطا، حممد علي االستذكارعبدهللا،  بن بن عبدالرب، يوسفا .16
 .م(2000ه  /1421، 1معوض، )بريوت، دار الكتب العلمية، ط

، حتقيق: الشرح الكبريابن قدامة، عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة،  .17
ه  / 1415، 1عبدهللا الرتكي، عبدالفتاح احللو )القاهرة، هجر للطباعة والنشر، ط

 .م(1995
، )القاهرة، مكتبة املغينابن قدامة، موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد،  .18

 .م(1968ه  / 1388القاهرة، ب ط، 
، )بريوت، دار الكتب الكايف يف فقه االمام أمحدبن قدامة، موفق الدين عبدهللا، ا .19

 .(م1994ه /1414، 1العلمية، ط
، حتقيق: سامي حممد تفسري القرآن العظيمبن كثري، إمساعيل بن عمر، ا .20

 م(.1999ه  /1420، 2سالمة )ب م، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط
، )ب م، دار الرسالة سنن ابن ماجهبن يزيد القزويين،  ابن ماجه، حممد .21

 .م(2009ه  / 1430، 1العاملية، ط
)بريوت، دار  املبدع يف شرح املقنعابن مفلح، إبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن حممد،  .22

 .م(1997ه  /1418، 1الكتب العلمية، ط
، 3صادر، ط، )بريوت، دار لسان العربابن منظور، حممد بن مكرم بن علي،  .23

 .ه  (1414
، البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم بن حممد،  .24

 .، ب ت(2)ب م، دار الكتاب اإلسالمي، ط
، احملكم واحمليط األعظمأبو احلسن، علي بن إمساعيل بن سيده املرسي،  .25



 

88 

 

، 1حتقيق: عبد احلميد هنداوي )بريوت: دار الكتب العلمية، ط
 .م(2000ه  /1421

، ذيل التقييد يف رواة السنن واألسانيدأبو الطيب، حممد بن أمحد بن علي،  .26
 م(.1990ه /1410، 1حتقيق: كمال يوسف، )بريوت، دار الكتب العلمية، ط

اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد أبو النجا، موسى بن أمحد بن موسى احلجاوي،  .27
 بريوت، دار املعرفة، ب ط، ب ت(.، حتقيق: عبد اللطيف حممد موسى، )بن حنبل

، ) بريوت، دار سنن أيب داودأبو داود، سليمان بن اَلشعث السجستاين،  .28
   .الكتاب العريب، ب ط، ب ت(

، )بريوت، األحكام السلطانيةأيب يعلى، حممد بن احلسني بن حممد بن الفراء،  .29
 م(.2000ه  / 1421، 2دار الكتب العلمية، ط

الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد ابن مهنا، أمحد بن غامن بن سامل  .30
 م(.1995ه  / 1415)ب م، دار الفكر، ب ط،  القريواين

، التمهيد يف ختريج الفروع على األصولاإلسنوي، عبد الرحيم بن احلسن بن علي،  .31
 .ه  (1400، 1حتقيق: د. حممد حسن هيتو، )بريوت، مؤسسة الرسالة، ط

، 1، )ب م، دار اجليل، طاحلكام يف شرح جملة األحكامدرر أفندي، علي حيدر،  .32
 .م(1991ه /1411

، )بريوت، املكتب اإلسالمي، ب ط، صحيح اجلامعاَللباين، حممد انصر،  .33
 ب ت(.

، )بريوت، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيلاَللباين، حممد انصر،  .34
 .م(1985ه  /1405، 2املكتب اإلسالمي، ط

، )ب م، أسىن املطالب يف شرح روض الطالب بن حممد، اَلنصاري، زكراي .35
 دار الكتاب اإلسالمي، ب ط، ب ت(.

، )ب م، الغرر البهية يف شرح البهجة الورديةاَلنصاري، زكراي بن حممد،  .36
 املطبعة امليمنية، ب ط، ب ت(.

، )ب م، دار الفكر، العناية شرح اهلدايةالبابريت: حممد بن حممد بن حممود،  .37
 ت(.ب ط، ب 



 

89 

 

املنتقى الباجي، سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجييب،  .38
 ه  (.1332، 1، )مصر، مطبعة السعادة، طشرح املوطإ

)املكتبة الكربى اَلمريية  مرشد احلريان إىل معرفة أحوال اإلنسانابشا حممد قدري ،  .39
 .م(1891ه  / 1308، 2ببوالق، ط

، )بريوت، دار طوق النجاة، اريصحيح البخالبخاري، حممد بن إمساعيل،  .40
 .ه  (1422، 1ط

، )ب م، دار الكتاب اإلسالمي، ب ط، جممع الضماانتالبغدادي، غامن بن حممد،  .41
 ب ت(.

، )دار الفكر، ب مقاييس اللغةبن فارس، أمحد بن فارس القزويين الرازي:  .42
 م(.1979ه   /1399ط، 

، )ب م، الراداتشرح منتهى االبهويت، منصور بن يونس بن صالح الدين،  .43
 م(.1993ه  / 1414، 1عامل الكتب، ط

 كشاف القناع عن منت اإلقناعالبهويت، منصور بن يونس بن صالح الدين،  .44
 .()بريوت، دار الكتب العلمية، ب ط، ب ت

، )اهلند، جملس السنن الكربىالبيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي،  .45
  .ه  (1352، 1دارة املعارف العمانية، ط

، )بريوت، دار جامع الرتمذيالرتمذي، حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي،  .46
  .م(1996الغرب اإلسالمي، ب ط، 

، حتقيق: حممد البهجة شرح التحفةالتسويل، علي بن عبد السالم بن علي،  .47
 م(.1998ه  / 1418، 1عبدالقادر شاهني، )بريوت، دار الكتب العلمية، ط

 ، )مصر، مكتبة صبيح، ب ط(.لويح على التوضيحشرح الت التفتازاين، سعد الدين، .48
التهانوي، حممد بن علي، كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، حتقيق: علي  .49

 م(.1996، 1دحروج، )بريوت، مكتبة لبنان انشرون، ط
فتوحات الوهاب بتوضيح اجلمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي،  .50

 لفكر، ب ط، ب ت(.، )بريوت، دار ا-حاشية اجلمل-شرح منهج الطالب



 

90 

 

، )بريوت، دار املعرفة، ب املستدرك على الصحيحنياحلاكم النيسابوري،  .51
 .ط، ب ت(

مواهب اجلليل احلطاب، حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي املغريب،    .52
 م(.1992ه  / 1412، 3، )ب م، دار الفكر، طيف شرح خمتصر خليل

، ) بريوت، دار الفكر، ب خمتصر خليلشرح اخلرشي، حممد بن عبد هللا اخلرشي،  .53
 .ط، ب ت(

، )ب م، جممع األهنر يف شرح األحبرداماد أفندي، عبد الرمحن بن حممد،  .54
 دار إحياء الرتاث العريب، ب ط، ب ت(.

)ب م، دار  حاشية الدسوقي على الشرح الكبريالدسوقي، حممد بن أمحد بن عرفة،  .55
 .الفكر، ب ط، ب ت(

، حبث مقدم إىل املقاصة بني الديون النقديةحممد،  هللا بن الديرشوي، عبد .56
 م(.2009مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع واملأمول، ديب، 

، حتقيق: جمموعة من احملققني، سري أعالم النبالءالذهيب، حممد بن أمحد،  .57
 م(.1985ه  /1405، 3)دمشق، مؤسسة الرسالة، ط

، حتقيق: خمتار الصحاحالرازي، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي،  .58
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