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ا 

٧٨١ 

 ل أدة واوا اّا آ  اردةا  

ا  

ــذه الدراـسـ  ــت ه ــام الفقهيــ ة تناول ــالل ة آيــ ة يف الــواردة األحك ــن خ ــّدين وذلــك م تتبعهــا ال

ــرعي ــادر الشـ ــن المصـ ــتقرائها مـ ــ ، ةالمختلـفــ ة واسـ ــت الدراـس ــث بينـ ــ ة حيـ  الـــّدينة أهمـي

ــهو ــ و توثيقـ ــروعيتهة حكـم ــهو مشـ ــباب أركانـ ــه وأسـ ــ و، كتابتـ ــهة أهمـي ــاء بـ ــهاد الوفـ  واإلشـ

ــه ــه،  علي ــذلكة المتعلقــ ة األحكــام الفقهيــ ة كمــا تناولــت الدراســ وإمالل ــنو ب  أثرهــا علــى ام

 . ةالشرعي مقاصدهافق و استقرار المجتمعو

، التحليلــــي لبيــــان ذلــــكو دراســــته علــــى المنهجــــين االســــتقرائييف  اعتمــــد الباحــــثو

 اإلشــهاد عليـــهو توثيقــهو وجــوب كتابتــهو الــّدينة إلــى حكــم إباـحـ ة توصــلت الدراـسـ و

 .  على ذلكة عند المقدر وإمالله

ــ و ــت الدراـس ــى ة خلصـ ــزام  أنإلـ ــامااللتـ ــرعي باألحكـ ــ ة الشـ ــؤدية المتعلـق ــّدين يـ ــى  بالـ إلـ

ــريع ــروري مــن مقاصــد الش ــؤدي إلــى اســتقرار ة وحفــظ مقصــد ض ــظ المــال كمــا ي هــو حف

 .  األخرى بعض النتائجو، امنهو المجتمع

 . اإلمالل، اإلشهاد ا، األمن، االستقرار، الّدين :
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The impact of the provisions of the writing ، testimony and 

the dictum contained in the verse of the indebtedness on the 

stability and security of society ، a study of doctrinal 

jurisprudence.  

By 
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Abstract 

The study examined the importance of indebtedness ، the document 

and the wisdom of its legitimacy ، its pillars ، the reasons for its 

writing ، the importance of fulfilling it ، and the certification of it 

and its share. Jurisprudential provisions related to this and their 

impact on the security and stability of society according to their 

legitimate purposes. In this study ، the researcher relied on the 

inductive and analytical methods to explain this ، and the study 

reached the rule of permitting the indebtedness and the necessity 

of writing it ، documenting it ، and being committed to it. The study 

concluded that adherence to indebtedness rulings leads to the 

preservation of a necessary purpose of the purposes of the law ، 

which is the preservation of money and leads to the stability of 

society and security and some other results.  

Keywords: indebtedness ، stability، security ، certification، 

commitment 
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 ل أدة واوا اّا آ  اردةا  

ا  

 :  بعدو سلمو السالم على رسول اهللا صلى اهللا عليهة والصالو، الحمد لّلهبسم اهللا 

  حن يمجن ىم  مم  خم  حم  جم يل ىل مل خل ُّ : تعالىقال 

  ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه مه جه ىنين من خن

  زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

  يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب

  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ىفيف

  خئ حئ جئ يي نيىي مي زي ري ٰى ين ننىن من زن رن

  مج حج مث هت مت خت حت جت هب خبمب حب جب هئ مئ

  خض  جضحض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح

  لك  خك  جكحك  مق  حق  مف  خف  جفحف  مغ  جغ  مع  جع  حطمظ  مض

. َّحم  جم  هل مل حلخل  جل مك

 .  اإلسالمي للتشريعاألول  يعد القرآن الكريم المصدر

ــد ــّدينة آيــ يف  ردو فق ــد و ال ــي تع ــولالت ــة أط ــريميف  آي ــرآن الك ــرعي؛ الق ــام ش ــتص ة أحك تخ

ــّدين مـــن حيـــث  ــهبالـ ة يف كبيـــر أهميـــةحيـــث تعتبـــر ذات  وإماللـــه عليـــه اإلشـــهادو توثيقـ

ــّدين ــا يخـــتص بالـ ــ و معـــامالت النـــاس فيمـ ــيما ، ةالشـــرعي أحكامـــهة معرـف  المـــال أنال سـ

 .  ةاإلسالمية الشريعإليها  التي دعتة حفظه من المقاصد الضروريو

ــامفــــالعلم ب ــاة الشــــرعي األحكــ الفقــــه  أنذلــــك و، ةمطلــــب مهــــم مــــن متطلبــــات الحيــ

ــؤدية والشــرعي األحكــامب ــه ي ــل ب ــى  العم ــرعإل ــبات الش ــن و صــون مكتس ــده م حفــظ مقاص

 بمجملهــــا تجلــــب المصــــالح للمجتمــــع األحكــــامأن هــــذه ة خاـصـــ و الفســــادو العبــــث

 

 . ٢٨٢: اآلية، سورة البقرة 
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٧٨٤ 

ة المجتمـــع بكاـفـــ يف  االســـتقرارو األمـــنة ســـيادإلــــى  تـــؤديو، المفاســـد عنـــه وتـــدرئ

ــرائحه ــون مقــدرات الشــرعو، مكوناتــهو ش ــى مقاصــده يــؤديو عــدم ص إلــى  التعــدي عل

اضـــح� و تحـــدث خلـــلة كبيـــرة مفاســـد اجتماعـيــ و اســـتقرارهو المجتمـــع بـــأمن اإلضـــرار

 . فيه

 . أثرهاهذه األحكام لبيان ة عزم الباحث على دراس  األحكامللوقوف على هذه و

  لي التوفيق و   اهللا و 
 راا :  

 : فيما يأتية الدراس ة تكمن مشكل

 ؟ إليهة المؤدي واألسباب أحكامه الفقهيو مشروعيتهو الّدينما مفهوم  -١

 ؟ امنهو الّدين على استقرار المجتمع أيةة يف الواردة الفقهي األحكامأثر ما  -٢

 ؟ تحقيق مقصد حفظ الماليف  إماللهو عليه اإلشهادو أثر توثيق الّدينما  -٣

رااف اأ :  

 : فيما يأتية تكمن أهداف الدراس 

 . وإمالله، عليه اإلشهادو لتوثيقه المؤديةاألسباب و أحكام الّدينإبراز  -١

 . ضوء مقاصدهيف  الّدينة آيفق و بالّدينة المتعلقة استخراج األحكام الفقهي -٢

 .  امن المجتمعو على استقرار الّدينة بآية المتعلقة األحكام الفقهي أثر بيان -٣

أ راا :  

 : يأتيفيما ة هذه الدراس ة تكمن أهمي

 . أحكامهو مشروعيتهو معنى الّدين الكشف عن -١

امـــن و علـــى اســـتقرارة اآلـيـ ة يف الـــواردو بالـــّدينة المتعلـقــ ة الفقهـيـ  األحكـــام أثـــربيــان  -٢

 .  المجتمع
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 ل أدة واوا اّا آ  اردةا  

ــراز -٣ ــام الفقهيــ و إب ــيح األحك ــواردة توض ــّدينة آيــ ة يف ال ــهاد اة وبالكتابــ ة المتعلقــ  ال  اإلش

 . ةضوء مقاصدها الشرعييف  اإلماللو

 راا :  

 : ةالبحث أن يتبع الباحث المناهج اآلتية اقتضت طبيع

ــواردة ذلــك مــن خــالل تتبــع مســألو:  -١ ــّدينة آيــ ة يف الــّدين ال  ال

 . فيها من مصادرهاة الواردة األحكام الفقهيو

 الوقــوف علــى حقائقــهو ذلــك مــن خــالل بيــان مفهــوم الــّدينو:  -٢

 . تطبيقهاو منهاة االستفادة بيان كيفيو تحليل هذه الحقائقو مقاصدهو

رااءات اإ :

 عزو اآليات إلى سور القرآن الكريم بأرقامها .

 ــم عليهـــاو تخـــريج األحاديـــث ــدميف  الحكـ ــمن ، الصـــحيحينيف  جودهـــاو حـــال عـ ضـ

. عزوها إلى رواتهاو تخريج األحاديثة يف المتبعة والصحيحة المنهجي

  ــ ــ و لأللفـــاظ مـــن المعـــاجمة بيـــان المفـــاهيم اللغوـي إلـــى  عـــزو األقـــوالو، ةكتـــب اللـغ

. أصحابها

راود ا :  

ــ ة اقتصـــرت الدراـســ   ــام الكتاـب ــ و اإلمـــاللة والشـــهادة وعلـــى بيـــان أحكـ ة فـــق أـي

.  أمن المجتمعو أثرها على استقرارو ضوء مقاصدهايف  الدين
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ت اراا : 

ــّدين ة تناولــت الدراســ   .أ ــين عامــ�حيــث إن  مــنموضــوع ال ــّدْين معني  يشــمل مــا يثبــت: لل

ــ يف  ــوق اهللاة الذـم ــن حقـ ــادو مـ ــوق العبـ ــ�و، حقـ ــ و: خاصـ ــل معامـل ــو كـ ــد ة هـ ــان أحـ كـ

ــداً  ــا نقـ ــين فيهـ ــرو العوضـ ــ يف  اآلخـ ــيئة الذـم ــباب و، ةنسـ ــت بأسـ ــّدين يثبـ ــذلك أن الـ كـ

ــر ة اإلرادو، النـــافعالفعـــل و، الفعـــل الضـــارو، العقـــدو، ةكالنصـــوص الشـــرعي؛ ةكثيـ

 .  القانونيف  هي نفسها مصادر االلتزامو، ةالمنفرد

ــت الدراســ   .ب ــا بين ــرة كم ــد كثي ــّدْين فوائ ــضة يف أن لل ــى بع ــديون عل ــض ال ــديم بع يف  تق

ــهة حالــ  ــدين أو موت ــالس للم ــديونو، اإلف ــق ال ــاءو أن توثي ــا ج ــق م ة الكريمــ ة اآليــ يف  ف

بهـــذا القـــدر تكـــون هـــذه و، ةموضـــوع الدراـســ يف ، الـــرهنو اإلشـــهادة ويكـــون بالكتاـبــ 

 . الباحثة قد اتفقت مع دراس ة الدراس 

ــت الدراســ و  .ج ــرعية خلص ــام الش ــض األحك ــان بع ــى بي ــّدين مقارنــ ة بآيــ ة المختصــ ة إل ة ال

 .  بالقانون المدين

 : بما يأتية الباحث عن هذه الدراس ة تتميز دراس و

ة المتعلـقـــ و الــــّدينة آـيـــ ة يف الباحــــث اختصــــت بأحكــــام الــــّدين الــــواردة أن دراـســـ  -١

 

ــرزاق  ــد الـ ــر (، عبـ ــميرة مطـ ــة ، )٢٠١٦سـ ــّدْين مقارنـ ــة الـ ــالل آيـ ــن خـ ــه مـ ــّدْين وتوثيقاتـ ــام الـ أحكـ

 . فلسطين، نابلس، جامعة النجاح الوطنية، رسالة ماجستير غير منشورة، بالقانون المدين
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 ل أدة واوا اّا آ  اردةا  

 .  بالقانون المدينة دون المقارنفقط  اإلماللو اإلشهادة وبالكتاب

ــز هــذه الدراســ  -٢ ــا ة كمــا تتمي ــرض له ــم تتع ــي ل ــت إلــى بعــض األحكــام الت بأنهــا تعرض

 . مثل حكم اإلماللة السابقة الدراس 

ــ  األحكـــامااللتـــزام ب أهميـــةببيـــان ة كمـــا تتميـــز هـــذه الدراـســ  -٣ ــ ة يف الـــواردة الفقهـي ة آـي

 .  امن المجتمعو آثرها على استقرارة وضوء مقاصد الشريعيف  الّدين

الفقــــه يف  تطبيقاتــــهو مفصــــل موضــــوع الــــّدين المعــــدومبشــــكل ة بينــــت الدراـســـ   -أ

 .  اإلسالمي

ــا  -ب ــ و كمـ ــام دون تفصـــيالتة تطرقـــت الدراـس ــّديون بشـــكل عـ  األســـبابيف  إلـــى الـ

 . ةالتفصيل على الديون المعدومة يف مقتصر؛ الشروطو

ــت الدراســ و  -ت ــورة خلص ــان خط ــى بي ــكلة إل ــدومة مش ــّدين المع ــرق الوقايــ و، ال ــهة ط  من

 .  ةالمشكلعالج هذه و

 : بما يأتية الباحث عن هذه الدراس ة تتميز دراس و

حـــال عـــدم يف  بـــين النـــاسة اســـتقرار المعـــامالت المالـيــ علـــى الـــّدين ة بيـــان خطـــور -١

 

المعــــدوم يف الفقــــه اإلســــالمي مفهومــــه وأحكامــــه يف الفقــــه الــــدين ، )٢٠٠٧ســــهيل (، الحوامــــدة 

 . عمان، الجامعة األردنية، رسالة ماجستير غير منشورة، اإلسالمي (دراسة مقارنة)
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 . الوفاء به

ــت  -٢ ــّدينة الدراســ تناول ــام الفقهيــ و ال ــواردة األحك ــهة ال ــاءو في ــا ج ــق م ــّدين ة آيــ يف  ف ال

 . مقاصدهاضوء يف  اإلماللو، اإلشهادو، ةمثل الكتاب

ــرت -٣ ــ  أظهــ ــدة دراـسـ ــث المفاســ ــرار الباحــ ــ  واألضــ ــزام ة المترتـبـ ــدم االلتــ ــى عــ علــ

.  استقرار المجتمعو على امنو الّدينة آية يف الواردة الفقهي األحكامب

ــارو -٤ ــدر اإلشــ ــابقة تجــ ــات الســ ــض الدراســ ــتقراء بعــ ــام باســ ــث قــ ــى أن الباحــ ة إلــ

ــن  ــا عـ ــرج محاورهـ ــم تخـ ــا لـ ــا بمجملهـ ــث إنهـ ــّدين حيـ ــوص الـ ــيع بخصـ المواضـ

 : منهاة والدراس ة يف المطروح

 ، )١(الفقه اإلسالمي يف  أحكام الّدين المشترك )٢٠٠٥(عقل ة دراس  -٥

.  ةاإلسالمية الشريعيف  أحكام الّدين )١٩٩٩ة (حسام أحمد شرقية دراس  -٦

 

 

 

ــد الكــريم (، عقــل   ــاب عب ــه اإلســالمي، )٢٠٠٥ذي ــترك يف الفق ، بحــث منشــور، أحكــام الــّدْين المش

 . المجلد األول، )١العدد (، اإلسالميةالمجلة األردنية يف الدراسات 

ــرقية  ــام أحمــد (، ش ــالمية، )١٩٩٩حس ْين المماطــل يف الشــريعة اإلس ــام الــدَّ ــتير ، أحك رســالة ماجس

 . فلسطين، نابلس، جامعة النجاح الوطنية، غير منشورة



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٧٨٩ 

 ل أدة واوا اّا آ  اردةا  

ا  

 : ما يأتي حيث تضمن هذا التمهيد على

أو :ّا : 

  :   - أ

الجمــــع أدُيــــن و، كــــل شــــيء غيــــر حاضــــر هــــو َدْيــــنو، جمعــــه ُديــــونو الــــّدين مفــــرد

ة دياـنــــ و، دان دينًـــــا: ةالـــــّدين لـغــــ و، هـــــي المتعـــــارف عليهـــــاو ديـــــونو، مثـــــل أعـــــيُن

ــع ــهو، ذّل و خضــ ــه: ديَّنَــ ــهو ٌأقرضــ ــدو تركــ ــا يعتقــ ــيءو، مــ ــالن الشــ ــن فــ ــه : ديَّــ أي مّلكــ

ــاه ــوم: إيــ ــا القــ ــن فالًنــ ــال ديَّــ ــتهمو: يقــ ــرجالنو، اله سياســ ــداين الــ ــّدين : تــ ــامال بالــ تعــ

ــ� ــر دْينــ ــا اآلخــ ــل منهمــ ــأعطى كــ ــديَّنو، فــ ــرض: تــ ــدين�، اقتــ ــار مــ ــذا دان و، فصــ بكــ

ــه ــّدينو، لـــ ــل: الـــ ــرض ذو األجـــ ــرضو القـــ ــو قـــ ــرضو، إال فهـــ ــعو القـــ ــن المبيـــ  ثمـــ

 .  كل ما ليس حاضراً و

 

 

ــن منظــور  ، ٢ط، بيــروت، دار صــادر، لســان العــرب، )١٩٩٣جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم (، اب

ــد  ــي، ٢٠مجلـ ــراث العربـ ــاء التـ ــروت، دار إحيـ ــان، بيـ ــدي. ٤٠٩ص ، ٤ج، لبنـ ــن ، الفراهيـ ــل بـ الخليـ

، دار الكتــــب العلميــــة، عبــــد الحميــــد الهنــــداوي: تحقيــــق، ١ط، كتــــاب العــــين، )٢٠٠٣أحمــــد (

ــروت ــان، بيـ ــيس، ٩١ص ، ٢ج، لبنـ ــرون (، أنـ ــراهيم وآخـ ــيط، )١٩٨٩إبـ ــم الوسـ ــاء ، المعجـ دار إحيـ

ــالمي ــراث اإلسـ ــر، التـ ــدال، قطـ ــاب الـ ــادي. ٣٠٧ص ، ١ج، بـ ــروز آبـ ــدين ، الفيـ ــد الـ ــاهر مجـ أبـــو طـ

ــد بــــن يعقــــوب ( ص ، لبنــــان، بيــــروت، دار الفكــــر، ١مجلــــد ، القــــاموس المحــــيط، )١٩٩٥محمـ

ــادي. ٦٠٦ ــروز آبـ ــابق، الفيـ ــع السـ ــراهيم وآخـــرون، أنـــيس. ٦٠٦ص، المرجـ ــيط، إبـ ، المعجـــم الوسـ

، مـــادة دانـــه، بـــاب الـــدال، المعجـــم اللغـــوي، )١٩٩٢(عبـــد اهللا ، البســـتاين. ١٦٧ص ، مرجـــع ســـابق

ــان، ١ط ــة لبنــ ــروت، مكتبــ ــي، الفيــــومي. ٣٧٠ص ، ١ج، بيــ ــد بــــن علــ ــد بــــن محمــ ت) . (د، أحمــ

 . ٢٠٥ص ، م. د، كتاب الدال، المصباح المنير يف غريب الشرح الكبير للرافعي



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٧٩٠ 

ا :  

 فيهـــــا نقـــــداً كـــــان أحـــــد العوضـــــين ة كـــــل معامـلــــ  ": بأنـــــه ة عرفـــــه المالكـيــــ  .١

ــرو ــ يف  اآلخـ ــيئة الذـم ــراً ، ةنسـ ــان حاضـ ــا كـ ــرب مـ ــد العـ ــين عنـ ــإن العـ ــا و فـ ــّدين مـ الـ

 . "كان غائب�

ــ  .٢ ــّرف الحنفـيـ ــهة عــ ــّدين بأنــ ــا ": الــ ــبو مــ ــ يف  جــ ــتهالكة الذـمـ ــد أو اســ ــا و، بعقــ مــ

 . "ذمته دْين� باستقراضهيف  صار

ــاأ .٣ ــا كـــان بالذـمــ ": عرفـــوه بأنـــهفقـــد  ة الشـــافعي مـ مـــا  ": بأنـــهة الحنابـلــ و. ة مـ

 . "من مال بسبب يقتضي ثبوتهة الذميف  يثبت

 

، بيروت، دار الكتب العلمية، القرآن الكريم أحكام ، )١٩٨١محمد بن عبد اهللا بن أبي بكر (، ابن العربي 

 .  ٣٢٧ص ، ١ج، ١ط

ــن عابــدين  ــية رد المحتــار علــى الــدرر المختــار حاشــية ، )٢٠٠٣محمــد أمــين بــن عمــر (، اب حاش

، ٧ج، المملكــــة العربيــــة الســــعودية، الريــــاض، دار عــــالم الكتــــب، طبعــــة خاصــــة، ابــــن عابــــدين

 . ٣٨٣ص ، ٢٠٠٣

دار ، ٢٣مجلــــد ، طبعــــة خاصــــة، تكملــــة شــــرح المهــــذب، )١٩٩٦(محمــــد نجيــــب ، المعيطــــي 

ــر ــروت، الفك ــي (د، الشــيرازي. ١٢٢ص ، ٤ج، لبنــان، بي ــن عل ــو اســحق إبــراهيم ب ــذب ت) . أب المه

 . ١٤٣ص ، ٢ج، بيروت، الدار الشامية، دمشق، دار القلم ، ١ط، يف فقه اإلمام الشافعي

ــرقاوي  ــازي، الش ــن حج ــد اهللا ب ــالم ت) . (د، عب ــيخ اإلس ــر لش ــرح التحري ــى ش ــرقاوي عل ــية الش حاش

 . ٢٥ص، دون طبعة ومكان نشر، ٢ج، زكريا األنصاري

ــافعي: تحقيـــق، ٥مجلـــد ، ١ط، الكـــايف، )٢٠٠١عبـــد اهللا بـــن أحمـــد (، ابـــن قدامـــة  دار ، محمـــد الشـ

ــة ــب العلميـ ــروت، الكتـ ــوتي. ١٢٥ص ، ٢ج، بيـ ــونس (د، البهـ ــن يـ ــور بـ ــع ت) . منصـ ــروض المربـ الـ

، لبنـــان، بيــروت، دار الفكـــر للطباعــة والنشـــر، ســعيد محمـــد اللحــام: تحقيـــق، شــرح زاد المســتقنع

 . ٢٤٥ص ، ١ج



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٧٩١ 

 ل أدة واوا اّا آ  اردةا  

ف الـــــّدينو .٤ ة الذـمــــ يف  اجـــــبو اســـــم مـــــال ": بأنـــــهة الفقهـيــــ ة الموســـــوعيف  ُعـــــرِّ

ــه ــال أتلفــ ــن مــ ــدالً مــ ــون بــ ــد، يكــ ــع عقــ ــرض أو مبيــ ــ ، أو قــ ــن ة أو منفـعـ ــا مــ عليهــ

 . "أو استئجار عين، أو المهرة بضع المرأ

. ة كل ما يتعلق بالذم": كما عرفه الزحيلي هو العامالّدين بمعناه و .٥

  : إ     ا اءو
  

ـــــ اول  .أ حيــــــث  ة الحنابـلـــــ و ة الشـــــافعيو ة المالكـيـــــ و؛ الجمهـــــور: ا

 . "من مال بسبب يقتضي ثبوتهة الذميف  ما يثبت": عرفوه بأنه

ــــم  .ب ا ــــ ــ : ا ــث ة الحنفـيـ ــدينحيــ ــن عابــ ــه ابــ ــه عرفــ ــا ": بأنــ ــبو مــ يف  جــ

. "دْين� باستقراضهة الذميف  ما صارو بعقد أو استهالكة الذم

 

ــة  ــاف الدينيـ ــة، )١٩٩٢(، وزارة األوقـ ــة الكويتيـ ــوعة الفقهيـ ــة، ٢ط، الموسـ ــاف الكويتيـ ، وزارة األوقـ

 . ١٠٢ص ، ١-٢ج، الكويت، ذات السالسل 

ــي  ــطفى (، الزحيلـ ــد مصـ ــا، )١٩٩٨محمـ ــكوك فيهـ ــديون المشـ ــى الـ ــة ، التـــأمين علـ ــدوة الفقهيـ النـ

 . ٣٢٣ص ، الكويت، بيت التمويل الكويتي، الخامسة

 . ١٩١ص ، ٢ج، أحكام القرآن، القرطبي 

 . ١٢٠ص ، ٧ج التفسير الكبير، والرازي، ٨٨ص ، ٣ج، ٢مجلد ، األم، الشافعي 

 . ٦٠١ص ، ٤ج، المغني، ابن قدامه 

ــيرازي  ــافعي، الشـ ــام الشـ ــه اإلمـ ــذب يف فقـ ــوتي، ١٤٣ص ، المهـ ــرح زاد ، والبهـ ــع شـ ــروض المربـ الـ

 . ٢٤٥ص ، المستقنع

:  وانظر. ٣٩٢ص ، مرجع سابق، حاشية رد المحتار على الدرر المختار حاشية ابن عابدين، ابن عابدين 

، والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعماناألشباه ، )١٩٩٩زين العابدين بن إبراهيم الحنفي (، ابن نجيم 

كمال الدين محمد بن عبد  ، ابن همام: وانظر. ٣٠٥ص، الطبعة األولى، بيروت، دار الكتب العلمية، ١ج

 .  ٢٢١ص ، بيروت، دار الفكر،  ٧ج، شرح فتح القدير، ت). الواحد المعروف بابن الهمام (د



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٧٩٢ 

 : ا ار

يتـــــرجح للباحـــــث مـــــا ذهـــــب إليـــــه جمهـــــور الفقهـــــاء بتعريـــــف الـــــدين بمفهومـــــه 

ــام ــاو؛ العــ ــى مــ ــتماله علــ ــك الشــ ــ يف  ذلــ ــامالتة الذـمـ ــن معــ ــاداتو مــ ــوقو عبــ  حقــ

 . غيرهاو

 

    



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٧٩٣ 

 ل أدة واوا اّا آ  اردةا  

  ا اول

و ّو اا  وو أمو أروط وأم  

ــروعي ــت مش ــد ثبت ــّدينة لق ــابيف  ال ــنو الكت ــاعة والس ــولو اإلجم ــروعيو، المعق ــان مش ة لبي

ــّدين ــاءة الشــرعية الحكمــ و ال ــه اســتنادًا لمــا ج ــّدينة آيــ يف  من ــك ، ال ــان ذل ــرع الباحــث ببي يش

 : فيما يأتي

  :الو اع واو ا ّ اآن و: ا اول
أو :آن اا  :  

.  َّيم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  ُّ : قال تعالى

ة داللــ يف  الــّدين بغــض النظــر عــن اخــتالف الفقهــاءة أمــرت بكتابــ ة أن اآليــ : 

ــروع�و، األمــر ــّدين مش ــم يكــن ال ــو ل ــهو جــوازو ل ــه حقيقــ و، قوع ــهة وقع ــا أمــر اهللا بكتابت  لم

. ة معاينَ مختلفاألمر  إن احتملو، تعيين أجلهو

ــاس ــن عبـ ــال ابـ ــ ": قـ ــذه اآلـي ــتة هـ ــ يف  نزلـ ــلم خاـص ــيو، ".. ةالسـ ــال القرطبـ ــم ": قـ ثـ

 . "تتناول جميع المداينات إجماع�

 

 . ٢٨٢: اآلية، سورة البقرة 

ــة  ــن علـــي بـــن محمـــد (، النملـ ــريم بـ ــد ، )١٩٩٩عبـــد الكـ ــه والقواعـ ــذب يف علـــم أصـــول الفقـ المهـ

ــة ــيد، ٣ج، الفقهيــ ــة الرشــ ــه يف، ١٣٢٩ص ، ١٩٩٩، الريــــاض، مكتبــ ــرزاق ، المشــــار إليــ ــد الــ عبــ

 . ٢٤ص ، رسالة ماجستير، أحكام الّدْين وتوثيقاته، )٢٠١٦(

، ابـــن الفـــرس. ١٢٠ص، ٣ج، القــاهرة، المنـــارةدار ، تفســير المنـــار، )١٩٤٧محمـــد رشـــيد (، رضــا 

ــي ( ــد الخزرجـ ــن محمـ ــنعم بـ ــد المـ ــن عبـ ــد بـ ـــ)١٤٢٧محمـ ــرس، هـــــ ــن الفـ ــرآن البـ ــام القـ ، أحكـ

 . ٤١٧ص، ١ج، بيروت، دار ابن حزم، ١ط، طه علي بو سريح: تحقيق

 . ٣٧٦ص ، الجامع ألحكام القرآن، القرطبي 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٧٩٤ 

ــ  ــ ة فهـــذه اآلـي ــ و، لجميـــع أنـــواع المـــدايناتة جـــاءت جامـع ــام الفقهـي ة يف حـــوت األحكـ

ــم الكتابــ  ــّدين كحك ــهادو، ةال ــم اإلش ــاللو، حك ــم اإلم ــلو، حك ــم األج ــن و، حك ــا م غيره

 .  األحكام

ــر ــن كثيـ ــال ابـ ــ يف : قـ ــذه اآلـي ــزة هـ ــه عـ ــاد منـ ــؤمنينو إرشـ ــاده المـ ــل لعبـ ــاملوا إذا ، جـ تعـ

ــامالت مؤجـلــ  أضـــبط و، ميقاتهـــاو، أن يكتبوهـــا ليكـــون ذلـــك أحفـــظ لمقـــدارهاة بمعـ

 . للشاهد فيها

هــذا دليـــل و، ةجــود ضـــوابط لهــذه المعامـلـ و علــىة جــل لعبـــاده دالـلـ و إرشــاده عــزويف 

ــروعيتها ــى مش ــروع، عل ــر مش ــر غي ــاده ألم ــد اهللا عب ــور أن يرش ــى ، إذ ال يتص ــك عل ــدل ذل في

ــداين ــواز الت ــداينو، ج ــك أن الت ــرفيف  ذل ــر س ــادو غي ــا و، ال فس ــي بم ــه تف ــرى أن ذمت ــو ي ه

 .  يدان

هــذا بيــان منـــه ســبحانه بالتعامـــل و، تعــاملتم بالـــّدينإذا  أي، : قولــه تعــالىو

 

ــاوي  ــيد (، طنطـ ــد سـ ــيط، )١٩٩٧محمـ ــير الوسـ ــرزاق. ٣٢٩ص، ٤ج، التفسـ ــد الـ ــه يف عبـ ــار إليـ ، مشـ

 : وقد اختلف الفقهاء يف تعريفه الى فريقينأحكام الدين وتوثيقاته 

ــق األول  . أ ــور: الفريـ ــة؛ الجمهـ ــافعية والمالكيـ ــة والشـ ــه والحنابلـ ــوه بأنـ ــث عرفـ ــا ": حيـ مـ

 . "يثبت يف الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته

ــق   . ب ــاينالفري ــه: الث ــدين بأن ــن عاب ــه اب ــث عرف ــة حي ــا  ": الحنفي ــتهالك وم ــد أو اس ــة بعق ــب يف الذم ــا وج م

 . ٦ص .، "صار يف الذمة دْين� باستقراضه

، تفســير القــرآن العظـــيم ، )٢٠٠٥إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر الدمشــقي أبــو الفــداء (، ابــن كثيــر 

 . ٧ص ، ١ج، السعوديةالمملكة العربية ، الرياض، دار طيبة، ٣ط

، )١٩٩٢(، شـــمس الـــدين أبــو عبـــد اهللا محمـــد بــن محمـــد بـــن عبــد الـــرحمن المغربـــي، الحطــاب 

 . ٥٨٨ص ، بيروت، دار الفكر، ٦ج، مواهب الجليل 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٧٩٥ 

 ل أدة واوا اّا آ  اردةا  

 .  بيان جوازهو بالّدين

ــ ويف  ــذه اآلـي ــاص لهـ ــير الجصـ ــ ة تفسـ ــ ة (الكريـم ــّدينة آـي ــال )الـ ــود  ": قـ ــائر عقـ ــتظم سـ ينـ

أو ، تبـــايعتم بـــدْينإذا : يعنـــي )تـــداينتمإذا (قولـــه و، المـــداينات التـــي تصـــح فيهـــا اآلجـــال

ــه ــتريتم ب ــذتم ، اش ــاطيتم أو أخ ــمىأو تع ــل مس ــه إلــى أج ــدخلو، ب ــد ي ــك القــرضيف  ق  ذل

 .  "السلمو

 . يتبين للباحث مما سبق أن الّدين جائز سواء أكان سلًما أم قرًضا أو غيره

م :ا  :  

ــول ل ــاز الرسـ ــد أجـ ــه-قـ ــلى اهللا عليـ ــلمو صـ ــّدين -سـ ــلهو، الـ ــين فضـ ــى و، بـ ــتدل علـ يسـ

 : فيما يأتية المطهرة الّدين من السنة مشروعي

ــ  -١ ــؤمنين ميموـن ــن أم المـ ــتة عـ ــا قالـ ــي اهللا عنهـ ــارث رضـ ــت الحـ ــي: بنـ ــمعت نبيّـ  سـ

ــهو ــلى اهللا علي ــولو خليلــي ص ــّدان دْينــ�": ســلم يق ــلم ي ــا مــن مس ــه ، م ــه أن ــم اهللا من يعل

 . "الدنيايف  إال أداه اهللا عنه، يريد أداءه

ــو ا ــ:  ــّدين يكــون بصــدق النيــ ة هــذا الحــديث داللــ يف مــن و، ةعلــى أن أداء ال

ــه ــه دْين ــه أدى اهللا عن ــاه؛ صــدقت نيت ــ� منفقــ� إي ــداين دْين ــن ت ــم يف  ألن م ــم ل ــاح ث ــر مب أم

 

ــالح (، العثيمـــين  ـــ) ١٤٢٩محمـــد بـــن صـ ــرح منظومـــة القالئـــد البرهانيـــة يف علـــم الفـــرائضهــــ ، شـ

 . ٥٤ص ، المملكة العربية السعودية، الرياض، مدار الوطن للنشر، ١ط

 . ٣٧٨ص ، ١ج، أحكام القرآن، الجصاص 

ــه  ــن ماج ــه، اب ــن ماج ــنن اب ــاءه، س ــ� ينــوي قض ــن دان دين ــم (، ٤١١ص، بــاب م ، )٢٤٠٨حــديث رق

 . قال عنه األلباين حديث صحيح دون قوله (يف الدنيا)



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٧٩٦ 

. يتمكن من سداده فإن اهللا يقضيه عنه إن كان قد مات أو ُقتل لسبب ما

 ": قــال -ســلمو صــلى اهللا عليــه-أن الرســول  -رضــي اهللا عنــه-عــن أبــي مســعود  -٢

 . "ة مرة إال كان كصدقما من مسلم يقرض مسلم� قرض� مرتين 

ــه أجــر  :و ــه مــن يقــرض المســلم قرضــ� فل ــديث دّل علــى أن هــذا الح

ــد اهللا ــيم عنـ ــدقو، عظـ ــون كصـ ــرتين يكـ ــرض مـ ــن يقـ ــرة أن مـ ــ�، ةمـ ــه تفريجـ  ألن فيـ

 . ة أشبه الصدقة قضاًء لحاجو

ــ  -٣ ــن عائـش ــي –ة عـ ــا اهللا رضـ ــي أن" – عنهـ ــه- النبـ ــال عليـ ــالة والصـ ــترى ، -مالسـ اشـ

 .  "رهنه درع� من حديدو طعام� من يهودي إلى أجل

ــو ا ــ الكفــار فيمــا لـــم ة جــواز معامـلـ و، جــواز الشــراء بــالثمن المؤجــلو

 . الّدينة دليل على مشروعيو، يتحقق تحريم عين التعامل فيه

ــر -د ــي هري ــن أب ــي –ة ع ــه اهللا رض ــن -عن ــول ع ــلى- الرس ــه اهللا ص ــلمو علي ــال -س : ق

 

ــح  ــن مفل ــد (، اب ــد اهللا محم ــو عب ــ) ١٤٠٥أب ــروعـه ــة، الف ــرج: مراجع ــتار ف ــد الس ــة، عب ــة الرابع ، الطبع

 . ١٩٣ص ، دار عالم الكتب، بيروت، ٦ج

ــه  ــن ماج ــه، أخرجــه اب ــن ماج ــم (، ســنن اب ــرى، )٢٤٣٠حــديث رق ــنن الكب ــه البهيقــي يف الس ، وأخرج

 . حديث حسن، )٥٣٥٣حديث رقم (

ــرح الـــدليل ، )١٩٨٩ســـالم (إبـــراهيم بـــن محمـــد بـــن ، ابـــن ضـــويان  ــار الســـبيل يف شـ المكتـــب ، منـ

 . ٣٤٧ص ، ١ج، الرياض، اإلسالمي

ــامع الصـــحيح المختصـــر، )١٩٨٧محمـــد بـــن إســـماعيل (، البخـــاري  كتـــاب بـــاب الـــرهن يف ، الجـ

ــلم  ــم ، ٧٨٤ص ، ٢ج، ٣ط، الســ ــديث رقــ ــلم ، ٢١٣٤: حــ ــيري، مســ ــاج القشــ ــن الحجــ ، ت). (د، بــ

ــلم  ــحيح مسـ ــل ، صـ ــروت، دار الجيـ ــفر، بيـ ــر والسـ ــوازه يف الحضـ ــرهن وجـ ــاب الـ ، ٥٥ص ، ٥ج، بـ

 . ٤٢٠٠: حديث رقم 

 . ١٤٠ص ، فتح الباري يف شرح صحيح البخاري، العسقالين 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٧٩٧ 

 ل أدة واوا اّا آ  اردةا  

ــذ مــ  " ــهن أخ ــا أدى اهللا عن ــد أداءه ــاس يري ــوال الن ــه و، أم ــا أتلف ــد إتالفه ــذ يري ــن أخ م

 .  "اهللا

ــى أن ــديث عل ــت نـيـ إذا  دّل الح ــدينة كان ــداد ال ــدين س ــه؛ الم ــر لــه و فــإن اهللا يعين ييس

فـــاهللا  الوفـــاء بهـــاأخـــذها بقصـــد عـــدم إذا  أمـــاو، العـــيش ألداء دْينـــهو ســـبل الكســـب

 . عيشهيضيق و تعالى يمحق بركتهو سبحانه

 :عا  :  

 القـــرضة ذلـــك بإجماعهــا علـــى مشـــروعيو الـــدينة علــى مشـــروعية لقــد أجمعـــت األـمــ 

ــعو ــّدين عــن عــدد مــن العلمــاءة قــد نقــل اإلجمــاع علــى مشــروعيو.  البي ، الفقهــاءو ال

 . ابن بطال، ة ابن قدامو، ابن المنذر: منهم

 .  الّدينة على مشروعية جواز القرض فيه دالليتبين مما سبق أن اإلجماع على 

 

بــاب مـــن أخــذ أمـــوال ، كتـــاب االســتقراض وأداء الـــديون والحجــر والتفلـــيس، صــحيح البخــاري 

 . ٢٣٨٧: حديث رقم ، ١١٥ص ، ٣ج، الناس يريد أداءها أو إتالفها

 . ١٩٣ص ، مرجع سابق، ٦ج، الفروع، ابن مفلح 

ــن حـــــزم  ، محمـــــد بـــــن علـــــي محمـــــد بـــــن عبـــــد اهللا، والشـــــوكاين، ٧٧ص ، ٨ج، المحلـــــى، ابــ

ــ) ١٤١٣( ، الطباعــة المنبريـــة، نيــل األوطــار مــن أحاديــث ســـيد األخبــار شــرح منتقــى األخبــارهــــ

 . ٢٨٤ص ، مصر، دار الحديث، ٥ج

ــن المنــــذر  ــد بــــن إبـــراهيم (، ابـ ــة الرشــــد، ٢ط، اإلقنــــاع، )١٩٨٨محمـ ص ، ٢ج، الريــــاض، مكتبـ

٥٨٧ . 

، الريـــاض، دار عـــالم الكتـــب، ٥ط، المغنـــي، )٢٠٠٥(، عبـــد اهللا بـــن أحمـــد المقدســـي، ابـــن قدامـــة 

 . ٤٣٠ص ، ٥ج، المملكة العربية السعودية

ــال  ــن بط ــد ، اب ــن عب ــف ب ــن خل ــي ب ــن عل ــو الحس ــك (أب ــن ، )٢٠٠٤المل ــاري الب ــرح صــحيح البخ ش

 . ٢٠٨ص ، ٦ج، الرياض، مكتبة الرشاد، ٣ط، أبو تميم ياسر إبراهيم : ضبط وتحقيق، بطال



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٧٩٨ 

ل: راا  و  ذ :  

 . النمو االقتصادييف  يساعدو يلبي احتياجات الناسة ويعتبر المال عصب الحيا-١

 . ةاإلسالمية عليه من الضروريات الخمس التي دعت إليها الشريعة المحافظ-٢

جـــاءت لتحقيــق مصـــالح العبــاد التـــي يمكـــن ة اإلســـالمية الشــريعيف  بمــا أن العقـــودو-٣

ــف ــرجو، ةتتعطــل بــدون االســتدانو أن تق التــي قــد تصــيب اإلنســان ة المشــقو دفعــ� للح

 . ة اإلسالمية فقد أجازتها الشريع، ةدون االستدان

ــريعرخصـــت -٤ ــادة الشـ ــى العبـ ــيرًا علـ ــا تيسـ ــل بهـ ــالحهمو التعامـ ــا لمصـ ــد و، تحقيًقـ لسـ

ــاس ــات النـ ــنهمو حاجـ ــرب عـ ــريج الكـ ــدو تفـ ــن المفاسـ ــر مـ ــبهم الكثيـ ــرورو تجنيـ ؛ الشـ

ــى  ــداء علـ ــوالكاالعتـ ــاس أمـ ــلو النـ ــا بالباطـ ــلو، أكلهـ ــرو التحايـ ــى ؛ التزويـ ــؤدي إلـ المـ

. القتل احيان�و السجنو التباغضو انتشار التشاحن

ة المحافـظــ و تحقيـــق مقاصـــد الشـــارع الحكـــيمو امنـــهو اســـتقرار المجتمـــعيف  يســـاهم-٥

 . عليها

 :ا و  ّا  

ــ  ــن الحكـمـ ــروعية يف تكمــ ــّدينة مشــ ــاوتونيف  الــ ــاس متفــ ــ يف  أن النــ ــدراتهم المالـيـ ، ةقــ

 

ــروي  ــور (، الهـ ــو منصـ ــري أبـ ــد األزهـ ــن أحمـ ــد بـ ــة، )٢٠٠١محمـ ــذيب اللغـ ــق، تهـ ــد : تحقيـ محمـ

ــراث العربـــي، ١ط، عـــوض مرعـــب ــاء التـ ــه يف ، بيـــروت، دار إحيـ ــار إليـ ــرزاقالمشـ ــد الـ ــام ، عبـ أحكـ

ــه ــّدْين وتوثيقاتـ ــومني. ٢٦ص، الـ ــليمان، والمـ ــد سـ ــاعي يف ، محمـ ــلم االجتمـ ــالمالسـ ــة  اإلسـ  ١طبعـ

ــر ــة للنشـ ــور العلميـ ــة النـ ــا( ، مؤسسـ ــة٢٠١٨ألمانيـ ــيلية تطبيقيـ ــة تأصـ ــاعي دراسـ ــلم االجتمـ ، ) السـ

 . ٦١ص ٢٠١٨منشور، الجامعة األردنية

ــي  ــرآن، القرطبـ ــام القـ ــامع ألحكـ ــه يف، ١٠ ص، ١٨ج، الجـ ــار إليـ ــرزاق: مشـ ــد الـ ــّدْين ، عبـ ــام الـ أحكـ

ــه ــومني. ٢٦ص، وتوثيقاتـ ــليمان، والمـ ــد سـ ــوراة، محمـ ــة دكتـ ــة  أطروحـ ــةالجامعـ ــدابير ، األردنيـ التـ

 . ٦٣- ٦١ص، مرجع سابق ) ٢٠١٨( ، الشرعية يف تحقيق السلم االجتماعي



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٧٩٩ 

 ل أدة واوا اّا آ  اردةا  

ــاتهمو ــى حالــ ، حاج ــدهم عل ــال نج ــدة وف ــر، ةاح ــاك الفقي ــرو، فهن ــيو، الموس ــع و، الغن واس

ــراء ــرو، الثـ ــاس كثيـ ــات النـ ــنهمة وحاجـ ــبعض مـ ــدي الـ ــين أيـ ــا بـ ــر ممـ ــطر ، أكبـ ــا يضـ ممـ

ــهم  ــالحهمو، ةلالســتدانبعض ــعي� لتحقيــق مص ــّدين، س ــد شــرعه ال ة لرفــع المشــق، لــذا فق

ــّدين ، جعلـــه اهللا أمـــرًا طبيعيـــ�و، الحـــرج عـــن النـــاسو  يتحقـــق مقصـــد التواصـــلففـــي الـ

ــراحمو ــاونو الت ــاس التع ــين الن ــذلالو، ب ــاءالو ب ــآزرالو عط ــوو ت ــر ة الحقــ ة األخ ــث يظه حي

ــك ــر ذل ــع يف  أث ــراد المجتم ــعور أف ــةش ــانو بالطمأنين ــتقرارهم و األم ــق اس ــذي يحق ــراداال  أف

 . جماعاتو

ما ا :ّب او أمو أروط واأم  
  

أو :أ  

 : من أسباب الّدين ما يأتي

١ . اع :  

ة نفـقــــ و، ةمهـــــر الزوـجــــ و، األقـــــاربة نفـقــــ و، ةالزوجـيــــ ة نفـقــــ ة يف كاحتبـــــاس المـــــرأ

مـــــن ة ذـمــــ يف  جـــــب الـــــّدينو ســـــبب مـــــن ذلـــــكجـــــد أي و فـــــإذا، غيرهـــــاو األوالد

 . قضى الشارع بإلزامه به

 

الطبعـــة ، الـــّدْين دراســـة وتحليـــل آيـــة ، )٢٠٠٦إبـــراهيم محمـــد (، الشـــويخ، أحمـــد خالـــد، شـــكري 

مقاصــد ت) . الطــاهر (د، ابــن عاشــور: انظــر. ٣٧ص، عمــان، دار العلــوم للنشــر والتوزيــع، األولــى

ــالمية ــية للنشــر والتوزيــع، الشــريعة اإلس ــونس، الشــركة التونس شــاه ، الــدهلوي: وانظــر. ١٧٦ص، ت

 . ١١٣ص، بيروت، دار الجيل ، ١ط، حجة اهللا البالغة، )٢٠٠٥ولي اهللا (

 . ٦٥ -٦٣ص ، بيع الديون وتطبيقاته، الالحم  

 . ٦٤ص ، مشار له يف الالحم . ٤٨ص ، مرجع سابق، مصادر الحق، السنهوري 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٨٠٠ 

٢ . ا :  

ــدائن وهــ  ــى ال ــالي للمــدين إل ــزام م ــزم ، الت ــدائنالمــ فــإن الت ــب عليــه و، دين تجــاه ال وج

.  الوفاء به حفظ� للحقوقو االلتزام به

٣ . ا رو اا ا :  

بشــرط أن يأخــذ عوًضــا ، اإلنســان لغيــرههــو كــل فعــل مشــروع يؤديــه و:   .أ

 . أو مقابًال عنه

ــذا  ــّدينفه ــوت ال ــباب ثب ــن أس ــبب� م ــد س ــر يع ــافع للغي ــل الن ــدينة ذمــ يف  الفع ــذي ، الم كال

ــره ــه الرجــوعو قضــى دْينــ� عــن غي ــّدين فل ــى صــاحب ال ــا أداه و نــوى الرجــوع إل أخــذ م

.  صاحب الّدين

يوقعــه اإلنســان علــى غيــره ممــا يوجــب هــو كــل فعــل غيــر مشــروع و:   

.  الغصبو الضمان كاإلتالف

يوجــــــب ، الفعـــــل الضـــــار بـــــاآلخرين مـــــن إتــــــالٍف ألمـــــوالهم أو غصـــــٍب لهـــــا

ــه ــى فاعلـ ــمان علـ ــاو، الضـ ــه دينًـ ــبب فعلـ ــرار بسـ ــن أضـ ــأ مـ ــا نشـ ــون مـ ــهيف  يكـ ، ذمتـ

 . ذمته لمن أضّر بملكه أو مالهيف  حتى يؤدي ما

 

 

ــي  ــرة داغــ ــديون، القــ ــرف يف الــ ــام التصــ ــم ، ١٠٤ص، أحكــ ــه يف الالحــ ــار إليــ ــديون ، مشــ ــع الــ بيــ

 . ٦٣ص ، وتطبيقاته

 . ٣٧٨ص، المالية واالقتصاديةمعجم المصطلحات ، نزيه، حماد 

ــو  ــدقي (، البورنــ ــد صــ ــة، )١٩٩٦محمــ ــد الفقــــه الكليــ ــاح قواعــ ــوجيز يف إيضــ ــة ، ٤ط، الــ مؤسســ

دار ، األشـــباه والنظـــائر) ١٩٩٩زيـــن الـــدين بــن إبـــراهيم (، ابـــن نجــيم ، ٢٥٥ص ، بيـــروت، الرســالة

 . ٢٤٢ص، ١ط، بيروت، الكتب العلمية



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٨٠١ 

 ل أدة واوا اّا آ  اردةا  

  : ا و اف . ٤

ــّدينإن  ــباب نشـــوء الـ ــ يف  مـــن أسـ ــرة الذـم ــال الغيـ ــ ك ، إتـــالف مـ ــل ة ارتكـــاب جريـم قتـ

 . بشكل متعمد

ــببو ــّدين التس ــوء ال ــالفيف  مــن أســباب نش ــب، اإلت ــالف أو ة ذمــ يف  فيج ــل الت ــبب مث المتس

ــإتالف المــالة الذمــ يف  فكمــا يثبــت الــّدين، قيمتــه لمالكــه ــهو ب يثبــت أيضــ� ، التســبب في

. النفس بما يوجب المالعلى ة بالجناي

ــدد ــور متعــ ــوع صــ ــذا النــ ــاة لهــ ــن الحيــ ــرة مــ ــوائيًاة المعاصــ ــار عشــ ــإطالق النــ يف  كــ

يف  أو التســــبب، إحــــراق أمــــوال النــــاس علــــى اختالفهــــايف  أو التســــبب، المناســــبات

  . غيرهاو المنشآتو إغراق المزارع

  : نا . ٥

. الغرمو، ةالكفال: من صوره

. "ة المطالبيف  األصيلة الكفيل إلى ذمة ضم ذم: هي:   

إذا  كــان مثليــ� أو قيمتــهإذا  هــو مــا يتحملــه الغــارم عنــد تلــف شــيء بــرّد مثلــه:   

. كان قيمي�

 

 . ٦٣ص ، المرجع السابق 

، الموســــوعة الفقهيــــة، ٤٦ص، مرجــــع ســــابق، مصــــادر الحــــق يف الفقــــه اإلســــالمي، الســــنهوري 

 . ٦٤ص ، المرجع السابق، مشار إليه يف الالحم ، ١١٠ص

 . ٦٤ص ، المرجع السابق، الالحم  

، الطبعـــة األولـــى، معجـــم لغـــة الفقهـــاء، )١٩٨٥حامـــد صـــادق (، وقنيبـــي، محمـــد رواس، قلعجـــي 

 . ٣٨٢ص، لبنان، بيروت، النفائسدار 

 . ٢٨٥ص ، المرجع السابق 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٨٠٢ 

ــونيجـــب أن و ــف يكـ ــرع� المتلـ ــه شـ ــاع بـ ــن االنتفـ ــاالً ممكـ ــد و، مـ ــمان قـ ــون الضـ أن يكـ

 .  تحقق

م :ّن او أروط  

 :  سبق أن أركان الدين هييتبين مما 

 هي األلفاظ التي يكتب بها العقدو: ةالصيغ  .أ

 . لشخص أخرة أو يبيع نسيئ، هو الشخص الذي يقرض أو يسلفو: الدائن  .ب

ــوم باالســـــتقراضو: المـــــدين  .ج ــو الشـــــخص الـــــذي يقـــ ــراء أو  االســـــتالفأو  هـــ شـــ

 .  ةالنسيئ

١- ّن اأر  

، ةالصــــيغ: ةأن أركــــان الــــّدين ثالـثـــ ة الحنابـلـــ ة ويــــرى جمهــــور الفقهــــاء مــــن المالكـيـــ 

 . المعقود عليهو، العاقدان

ــ و ــر الحنفـي ــاة اعتبـ ــّدْين ركنًـ ــًداو أن للـ ــيغو احـ ــو الصـ ــرة هـ ــن إرادة المعبـ ــدينة عـ يف  العاقـ

 

ــدين  ــن عابـ ــ ، ابـ ــدينيحاـش ــن عابـ ــي، ٣ص، ٤ج، ة ابـ ــة (، والزحيلـ ــمان أو ، )٢٠١٢وهبـ ــة الضـ نظريـ

ــة ــة مقارنـ ــالمي دراسـ ــه اإلسـ ــة يف الفقـ ــة والجنائيـ ــؤولية المدنيـ ــام المسـ ــر، أحكـ ــر المعاصـ ، دار الفكـ

عـــالء الـــدين ، الكاســـاين: وانظـــر، ٥٨ص ، نظريـــة الضـــمان، الزحيلـــي: انظـــر. ٥٧ص ، ٩ط، بيـــروت

ــعود ( ــن مس ــر ب ــي بك ــرائع) ٢٠٠٢أب ــب الش ــدائع الصــنائع يف ترتي ــق، ب ــادل : تحقي ــوض و ع ــى مع عل

 . ٤١٠ص ، ٧ج، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، كتاب البيوع، أحمد عبد الموجود

 . ٧٤ص ، يف الفقه اإلسالمي ستدانةاال، يحيى أبو 

ــيرازي  ــراهيم ، الشـ ــادي ( إبـ ــروز آبـ ــي بـــن يوســـف الفيـ ــان، بيـــروت، المهـــذب، )٢٠٠٣بـــن علـ ، لبنـ

 . ٣١ص، مرجع سابق، ٦ج، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، والحطاب. ٦ص، ٢ج

ــياء (، خليـــل   ـــ) ١٣١٧أبـــو الضـ ــل الخرشـــيـه ــرح مختصـــر خليـ المطبعـــة ، ٥ج، الطبعـــة الثانيـــة، شـ

 . ٥ص ، مصر، بوالق، األميرية الكبرى



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٨٠٣ 

 ل أدة واوا اّا آ  اردةا  

 . كانتة إنشاء العقد بأي طريق

ــافعيو ، الـــدائنو، القبـــولو، اإليجـــاب: أركـــان هـــية فـــاعتبروا أن للـــّدْين خمـســ ة أمـــا الشـ

ــدينو ــتقرضو، الم ــيء المس ــ�يف ، الش ــ� قرض ــان دْين ــال إذ ك ــا، ح ــؤجالً إذا  أم ــ� م ــان دْين ك

ــثمن ــع الـ ــه، كبيـ ــاب: فأركانـ ــولو، اإليجـ ــدائنو، القبـ ــدينو، الـ ــثمنو، المـ ــلعو، الـ ، ةالسـ

بـــل ال بــد مــن تـــوفر ، حتــى يكــون العقـــد صــحيح� ال يكتفــي بتـــوفر األركــان فحســبو

ــه ــن أركان ــن م ــل رك ــروط ك ــرعيذو، ش ــار الش ــرم اآلث ــد المب ــى العق ــب عل ــى تترت ــك حت ة ل

 . من إجرائهة المرجو

٢-   وط  

 :

ــرع� -١ ــع بهـــا شـ ــّدين متقوًمـــا ُينتفـ ــون موضـــوع الـ ــياغو أن يكـ العقـــد ة أن تـــتم صـ

 .  القبولو باإليجاب

 . ة بنفس القيمو أن يكون موجوًدا أو مقدوًرا على تسليمه -٢

 .  األجلة والصفو القدر معلوًماأن يكون  -٣

 

 . ٣١٨ص ، ٤ج، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، الكاساين 

 . ٥ص ، ٢ج، مغني المحتاج يف معرفة ألفاظ المنهاج، الشربيني 

  ٣٨٦ - ٣٨٥ص . المرجع السابق، حاشية رد المحتار، ابن عابدين 

 . ١٥ص ، ٢ج،�كشاف القناع، البهوتي، ٣٩٨ص ، ٣ج، نهاية المحتاج، الرملي 

ــدين  ــن عابــ ــار، ابــ ــية رد المحتــ ــي، ٥٠٥ص ، ٤ج، حاشــ ــاج، الرملــ ــة المحتــ ، ٤٠٥ص ، ٣ج، نهايــ

 . ١٦ص ، ٢ج، كشاف القناع، البهوتي



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٨٠٤ 

 . حكمهايف  أن يكون خالي� من الرهون أو ما -٤

 : ةلكن بشروط ثالثو، التي اقترض بهاة غير العملة فاء دينه بعملو يجوز للمدينو

 .  ليس يوم القرضو، يوم الوفاءة أن يعتمد سعر صرف العمل )١

عـــرض للمـــدين أو للـــدائن عنـــد بـــل ، أال يكـــون قـــد ســـبق االتفـــاق علـــى هـــذا األمـــر )٢

ــاء ــاء بعملــ ، الوف ــى الوف ــاق عل ــإن االتف ــعة ف ــك عــاجال يوق ــذ ذل ــر تنفي ــن غي ــرى م يف  أخ

  .  ةربا النسيئ

كي ال يقع ، ليس أقساطاو، ةفاء مبلغ الّدين كامًال بعد االتفاق على تغيير العملو أن يتم )٣

 .  المصروف إليهاة أيًضا بسبب تأخير قبض العمل ؛ةربا النسيئيف  المتعاقدان

ــاءو ــ يف  جـ ــاء األردنـي ــوى دار اإلفتـ ــم ة فتـ ــالمي رقـ ــه اإلسـ ــع الفقـ ــرار مجمـ ــص قـ  )٧٥(نـ

ــه) و٦/٨( ــى أن ــنص عل ــذي ي ــدائن": ال ــق ال ــوز أن يتف ــداد و يج ــوم الس ــدين ي ــه  -الم ال قبل

ــ  - ــّدين بعمـل ــى أداء الـ ــايرة علـ ــ ة مغـ ــّدينة لعمـل ــوم إذا ، الـ ــرفها يـ ــعر صـ ــك بسـ ــان ذلـ كـ

ــداد ــوزو، السـ ــذلك يجـ ــ يف  كـ ــاط بعمـل ــى أقسـ ــّدين علـ ــ ة الـ ــداد أي ة معيـن ــوم سـ ــاق يـ االتفـ

ــامًال بعملــ  ــه ك ــى أدائ ــط عل ــايرة قس ــرفهاة مغ ــعر ص ــوميف  بس ــك الي ــترطو، ذل ــع يف  يش جمي

 . ""ة الذمة يف المدين شيء مما تمت عليه المصارفة ذميف  األحوال أال يبقى

ــاة الذـمــ يف  يجـــوز قـــرض كـــل مـــا يثبـــتأنـــه  جمهـــور الفقهـــاء يـــرىو : ســـواء أكـــان مثليًـ

 

 . ٧٤ص ، ٦ج، مواهب الجليل ، الحطاب 

يــــوم ، )٨٥٥رقــــم الفتــــوى (، حكــــم ســــداد الــــّدْين بعملــــة أخــــرى: موقــــع دار اإلفتــــاء األردنيــــة 

٢٢/٧/٢٠١٠ ،http: //www. aliftaa. jo/Question. aspx?QuestionId=855#. WxrXYDQjS1s 

يــــوم ، )٨٥٥رقــــم الفتــــوى (، حكــــم ســــداد الــــّدْين بعملــــة أخــــرى: موقــــع دار اإلفتــــاء األردنيــــة 

٢٢/٧/٢٠١٠ ،http: //www. aliftaa. jo/Question. aspx?QuestionId=٨٥٥# .WxrXYDQjS١s 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٨٠٥ 

 ل أدة واوا اّا آ  اردةا  

ــل ــوزونو، كالمكيـ ــدودو، المـ ــزروعو، المعـ ــا أو، المـ ــان قيميًـ ــ : كـ ــروض و، ةكاألطعـم عـ

 . كل عين يصح بيعهايف  فيجوز عندهم القرض، نحوهاة والتجار

اا و وا  . :

١-  

٢-  

 

٤-  

٥-  

 :ّاع اأم  

١ . ار ا :  

 : يقسم إلى قسمين هما

ـْـُ ا  .أ هـــو كـــل دْيـــن لـــيس لـــه مـــن العبـــاد مـــن يطالـــب بـــه علـــى أنـــه حـــق لـــهو :د ،

 

ــة  ــن قدام ــابق، المغنــي، اب ــع س ــيرازي، ٢٣٧ص، مرج ــذب، الش ــابق، المه مشــار ، ٨٢ص، مرجــع س

 . ٢٩ص، إليه يف عبد الرزاق

مرجـــع ، مواهـــب الجليـــل ، الحطـــاب، ٥٠٤ص ، مرجـــع ســابق، حاشـــية رد المحتـــار، ابــن عابـــدين 

 . ٦ص ، مرجع سابق، كشاف القناع، البهوتي، ٣١ص ، سابق

 . ٦ص ، مرجع سابق، كشاف القناع، البهوتي 

 . ٦ص ، ٢ج، المرجع السابق 

 . ٣١ص ، مرجع سابق، ٦ج، مواهب الجليل ، الحطاب 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٨٠٦ 

ــالزكوات فهــي عبــادات يؤديهــا ، الحــجة نفـقـ و الخــراجو، النــذورو، الكفــاراتو، ك

 . تقربًا إليهو جلو المسلم امتثاًال ألمر اهللا عز

   ــ ا ُـْـ ــل : د ــو ك ــهفه ــق ل ــه ح ــى أن ــه عل ــب ب ــن يطال ــاد م ــن العب ــه م ــٍن ل ــثمن ، دْي ك

نحو ذلكو، ةنفقو، إتالفو بدل قرضو، عقارة أجرو، مبيع

  : اء و  أداو ر . ٢

 :

   .

   .

٣ .  ر و :  

 : كما يأتية ذلك على مذاهب متعدديف  قد اختلف الفقهاء

 .  :

:  فقد قسموا الّدين إلى

 . فقطأحد و ما يزكى لعام -١

:  ما يحتاج لحوالن الحول بعد القبض -٢

 

 . ٢٣٠ص ، ٦ج، تبيين الحقائق، الزيلعي 

ــح  ــن مفلـ ــدع، ابـ ــابق، المبـ ــع سـ ــون، ٣٠٢ص ، مرجـ ــة مؤلفـ ــة، مجموعـ ــوعة الفقهيـ ــع ، الموسـ مرجـ

 ، ١١٨ص ، سابق

ــدين  ــن عابـ ــار، ابـ ــية رد المحتـ ــابق، حاشـ ــع سـ ــاب، ٥٠٤ص ، مرجـ ــل ، الحطـ ــب الجليـ ص ، مواهـ

 . ٦ص ، مرجع سابق، كشاف القناع، البهوتي، ٣١

ــوقي  ــوقي، الدس ــية الدس ــد ، القرطبــي، ٤٦٧ص، ١ج، حاش ــن محم ــد اهللا ب ــن عب ــف ب ــر يوس ــو عم أب

ــن عاصــم ( ــر ب ــد الب ــن عب ــة، )١٩٨٠ب ــل المدين ــه أه ــايف يف فق ــد : تحقيــق، الك ــد ول ــد أحي ــد محم محم

 . ٢٩٣ص، ١ج، المملكة العربية السعودية، الرياض، مكتبة الرياض، ماديك الموريتاين



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٨٠٧ 

 ل أدة واوا اّا آ  اردةا  

ــاجر الــذي يبيــع:  -١ ــر أي و هــو الت ــتري بالســعر الحاض يش

 . بالنقص

 . :

يقـــبض ففـــي الــّدين القــوي ال يلزمـــه األداء مــا لــم ؛ ثــالث مراتــبة حنيـفــ الالــديون عنــد 

ــ� ــين درهمـ ــ�إذا  أربعـ ــدار أدى درهمـ ــبض المقـ ــين و، قـ ــل أربعـ ــبض كـ ــا قـ ــذلك كلمـ كـ

ــ� ــبضويف ، درهم ــا لــم يق ــط ال يلزمــه األداء م ــمة ماـئـ  الــّدين المتوس فحينئــذ يــؤدي ، دره

ــمة خمســ  ــاويف ، دراه ــه الزك ــعيف ال تلزم ــّدين الض ــبضة ال ــم يق ــهو مــا ل ــول علي ــول الح  يح

ــدهو ــو عن ــدو، ه ــو ب ــعيف ه ــّدين الض ــالال ــيس بم ــا ل ــاو، ل م ــيء و إنم ــن ش ــدالً ع جــب ب

ــ و، الصـــلح عـــن دم العمـــدو، بـــدل الخلـــعو، ةالوصـــيو، الميـــراثو، آخـــر كـــالمهر ، ةالدـي

 . ة بدل المكاتبو

 .ا :  

ــم ــافعي قس ــيءة الش ــر أو مل ــى حــال فقي ــّدين عل ــل كال ــن مؤج ــى دي ــّدين إل ــيء ، ال ــٍن مل أو دْي

 .  جاحد

  : ا -د

ــا  ــربينة الحنابلــ أم ــى ض ــّدين إل ــموا ال ــد قس ــه: فق ــاذٌل ل ــه ب ــرٍِف ب ــى معت ــن عل ــرب و، دْي الض

 

 . ١٩٠ص، ٢ج، شرح مختصر خليل ، الخرشي 

 . ٦٩ص ، مرجع سابق، مشار إليه يف الالحم ، ١٩٥ص، المبسوط، السرخسي 

ــيم   ــن نج ــق، اب ــر الرائ ــام، ٢٢٤ص، البح ــن الهم ــي ، اب ــد السيواس ــد الواح ــن عب ــدين محمــد ب كمــال ال

 . ١٦٧ص، بيروت، دار الفكر، ٢ج، فتح القديرت) . (د

 . ٥٢٠ص، ١ج، المهذب، الشيرازي 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٨٠٨ 

 . أن يكون على معسرٍ أو جاحٍد أو مماطٍل له: الثاين

٤ . ط ر و :  

  .  و، : مإ  و

  : )از( اّ ا  .أ

بخــالف الـــّدين الضـــعيف فإنـــه ، مـــا ال يســقط إال بـــاألداء أو اإلبـــراء الــّدين

بغيرهماو يسقط بهما مًعا

  : ) از( ا ّ ا  - ب

ــذي يســقط و ــو الــّدين ال ــر(ه ــن األســباب ، اإلبــراءو األداء )بغي ــر ذلــك م ــا يســقط بغي كم

فإنـــه يســـقط ، ةالكتاـبــ كـــَدْين بـــدل ، لـــذلك ســـمي دينـــ� غيـــر الزم، التـــي توجـــب ســـقوطه

 .  نفسه بتعجيز المكاتب

ــبق أن  ــا سـ ــين ممـ ــعيفيتبـ ــّدين الضـ ــن الـ ــوى مـ ــحيح أقـ ــّدين الصـ ــك أن؛ الـ ــّدين يف  ذلـ الـ

ــن  ــاء أو اإلبـــراء مـ ــه مـــن ذمتـــه إال باإليفـ الصـــحيح المطلـــوب ال يقـــدر علـــى إســـقاط دْينـ

ــب ــغولو، الطال ــى مش ــه تبق ــإن ذمت ــهة إال ف ــعيف يســ ، بدْين ــّدين الض ــا ال ــبب بينم ــأي س قط ب

ــ  ــباب المؤدـيـ ــن األســ ــّدينة مــ ــقوط الــ ــل ، لســ ــالعجز مثــ ــالموت أم بــ ــواء أكانــــت بــ ســ

 

 ٢٧٠-٢٦٩ص ، مرجع سابق، ٤ج، المغني، ابن قدامه 

ــام الشـــرعية يف األحـــوال الشخصـــيةشـــرح ، ت). محمـــد قـــدري (د، باشـــا  محمـــد : تحقيـــق، األحكـ

 . ٢٧٢-٢٧١ص ، بيروت، دار الكتب العلمية، العزازي

وهو العبد الذي يكاتب على نفسه بثمنه فإن سعى ، وهو الضم والجمع: مأخوذ من الكتابة: المكاتب 

  القاموس، والفيروز آبادي، ٢٠٩ص ، ١ج،  مختار الصحاح، الرازي: للمزيد انظر، وأداه ُعتق

 .  ١٢١ص ، ١ج،المحيط

  ، ٢١ج، الموســــوعة الفقهيــــة، و مجموعــــة مؤلفــــون، ٣٢٧ص ، التــــأمين علــــى الــــديون، الزحيلــــي 

 . ١١ص 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٨٠٩ 

 ل أدة واوا اّا آ  اردةا  

 .  فبذلك يكون أضعف من الصحيح، المكاتب

٥ . ار ا  :  

 . فيه إلى َدْين مشترك أو غير مشتركة ينقسم الّدين باعتبار الشراك

  : اّ اك. 

ــر ، أحــدو أكثــر بســببالمــدين الثنــين أو ة ذمــ يف  جــبو مــا كالــّدين اآليــل بــاإلرث إلــى أكث

 .  ارثو من

  : ا ّ اك. 

بيــت غيـــر ة أجـــرو، كـــثمن مبيــع غيـــر مشــترك، أحــدو المــدين لـــدائنة ذـمــ يف  جــبو مــا

.  بدل خلعو، مهرو، مشترك

  : اا  اة ر ر . ٦

 :  ينقسم إلى قسمين

 . ا ّادها :  

هــو مــا تيّســر أخــذه بــأن كــان و. "دْيــن علــى معتــرف بــه بــاذٌل لــه ": يمكــن تعريفــه بأنــه

 

 . ٣٤ص ، مرجع سابق، عبد الرزاق 

ــدر  ــي ، حيـ ــامعلـ ــة األحكـ ــرح مجلـ ــاين، ٥٨ص ، ٣ج، شـ ــنائع، الكاسـ ــدائع الصـ ــابق، بـ ــع سـ ، مرجـ

ــي، ٦٥ص ــائق، الزيلعـ ــين الحقـ ــابق، تبيـ ــع سـ ــربيني، ١٦٨ص، مرجـ ــاج، الشـ ــي المحتـ ــع ، مغنـ مرجـ

 . ٢٣٨ص ، سابق

ــام، حيـــدر  ــابق، ٣ج، شـــرح مجلـــة األحكـ ــع سـ ــاين، ٥٨ص ، مرجـ ــنائع، الكاسـ ــع ، بـــدائع الصـ مرجـ

ــابق ــي، ٦٥ص، سـ ــائق، الزيلعـ ــين الحقـ ــابق، تبيـ ــع سـ ــربيني، ١٦٨ص، مرجـ ــاج، الشـ ــي المحتـ ، مغنـ

 . ٢٣٨ص ، مرجع سابق

 . ٦٣٨ص ، مرجع سابق، ٢ج، المغني مع الشرح الكبير، ابن قدامة 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٨١٠ 

 . على مليء معترف به باذل له

  : ا   ّاده. 

ــاءه ــاحبه اقتضـ ــو صـ ــا ال يرجـ ــو مـ ــودو، هـ ــن عـ ــئس مـ ــهة يـ ــدام ، الغالـــبيف  إليـ ــا إلعـ إمـ

. أو لغير ذلكة البينعدم و أو لجحوده، يدة المدين لفقر أو قل

  :  و ا ّر . ٧

 :  ينقسم هذا النوع من الّدين بهذا االعتبار إلى قسمين

  : د ْ  .أ

ــاإلقرار حالــ  ــن و، ةحــال الصــحة أو ثبــت بالبينــ ، ةالصــحة هــو مــا ثبــت ب ؛ إمــا دْي

 .  هو ما ثبت باإلقرار حال المرضو

  : د اض. 

 . "لم يعلم سببهو مرضهيف  ما كان ثابتًا بإقراره ": العلماء بأنهفعرفه  .١

ــاء مــن المالكيــ و .٢ ــور الفقه ــافعية ذهــب جمه ــحة الحنابلــ ة والش ــون الص ــاوي دي ة إلــى تس

. مع ديون المرض 

تقـــدم ة إلـــى أن ديـــون الصـــحة الحنابـلــ ة وهـــو قـــول عنـــد الشـــافعيو ذهـــب األحنـــافو .٣

 

 . ١١٩ص ، قضايا فقهية معاصرة نزيه، حماد 

 . ٨٨ص ، ٢ج، بدائع الصنائع، الكاساين 

دار مرجــان للطباعـــة ، الـــديون وتوثيقهــا يف الفقــه اإلســالمي، )١٩٨٤عبــد اللطيــف محمــد (، عــامر

ــائق، الزيلعـــي، ٩١ص ، القـــاهرة، والنشـــر ــية ، ابـــن عرفـــة، ٢٣ص، مرجـــع ســـابق، تبيـــين الحقـ حاشـ

 . ٧١-٧٠ص ، مرجع سابق، مشار إليه يف الالحم ، ٣٩٩ص ، مرجع سابق، الدسوقي

ــري  ــد نكـ ــول (، األحمـ ــد الرسـ ــي عبـ ــد النبـ ــاء، )١٩٧٥عبـ ــتور العلمـ ــي، دسـ ــة األعلمـ ، ٢ج، مؤسسـ

 . ١١٨ص

 . المرجع السابق 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٨١١ 

 ل أدة واوا اّا آ  اردةا  

 .  على ديون المرض

٨ .  ّارهار ا و  :  

ال ة والذـمــ يف  هـــو الــّدين الثابـــتو، ينقســم هـــذا النــوع مـــن الــّدين إلـــى الـــّدين المســتقر

ــدخول قبــل كــالمهر–للفســخ ة يكــون عرضــ  ــا، -ال ــون عرضــ  أم ــر المســتقر فيك ــّدين غي ة ال

 .  السقوطو للفسخ

ــون و ــتقر يك ــّدين المس ــث أن ال ــين للباح ــن ممــا ســبق يتب ــال م ــأي ح ــقط ب ــا ال يس ــا موثًق ثابتً

ــ ، المـــدينة األحـــوال مـــن ذـمــ  ــتقر فهنـــاك إمكانـي ــّدين غيـــر مسـ كـــان إذا  إلســـقاطهة أمـــا الـ

ــوت ــه أو الم ــوف علي ــرض المخ ــالس أو الم ــال اإلف ــه كح ــاء ب ــن اإليف ــاجزًا ع ــدين ع ، الم

ــن األصــلو ذمتــه مــن يف  الوفــاء بمــاو علــى المــدين االلتــزامو العقــود هــو االلتــزاميف  لك

 .  ديون

   

 

ــربيني  ــاج، الشـ ــي المحتـ ــابق، ٢ج، مغنـ ــع سـ ــدين، ٢٤٠ص ، مرجـ ــن عابـ ــدين، ابـ ــن عابـ ــية ابـ ، حاشـ

 . ٤٨٤ص، مرجع سابق، ٥ج

ــرداوي  ــاف، المـ ــربيني، ١٦٨ص ، ٥ج، اإلنصـ ــد (، الشـ ــن محمـ ــد بـ ــل ، )١٩٩٤محمـ ــاع يف حـ اإلقنـ

ــة، ٢مجلــد، ١ط، ألفــاظ أبــي شــجاع ــروت، دار الكتــب العلمي ــن قدامــة، ٦١ص ، ٢ج، لبنــان، بي ، اب

 . ٣٧٢ص ، مرجع سابق، المغني



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٨١٢ 

ما ا  
  ّدو اا  وإ  ردو  آ ّهو اأ  

ار او اأ  
  :ا و  ا: ا اول

  :   -أ

عقد :  الكتابكتب  :  يقالو،  ةَكتَبو،  جمعه ُكتّابو،  فهو كاتب،  خطه:  ةكتابو  َكتََب الكتاب ُكتب�

، الناشرو  المؤلفو  الكاتب هو الشاعرو،  فرضهو  أوجبهو  قضاه:  كتب اهللا الشيءو،  القران

  يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّ : قوله تعالىيف  كما جاءو

  يي  ىي  ميني  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم يلام  ىل  مل

.   َّ جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ خئمئ  حئ  جئ

  مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ ُّ : قال تعالى

  خم حم جم يل ىل مل خل ُّ : قال تعالى،  َّ جغ مع جع حطمظ

 .   َّيم  ىم  مم

  ٰى  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  ُّ :  جل و  قوله عزيف    كما جاءو

ٌّ  ٍّ  َّ َّ   .

 

 . ٥٣٥ص ، مصر، المعجم الوجيز، )١٩٩٤(، مجمع اللغة العربية 

ــة  ــة العربيـ ــع اللغـ ــيط، )٢٠٠٤(، مجمـ ــم الوسـ ــراث، المعجـ ــاء التـ ــات وإحيـ ــر، إدارة المعجمـ ، مصـ

 . ٧٧٤ص، دار الشروق، ٤ط

 . ١٧٨: اآلية، سورة البقرة 

 . ١٨٠: اآلية، سورة البقرة 

 . ٢٨٢: اآلية، سورة البقرة 

 . ١٨٣: اآلية، سورة البقرة 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٨١٣ 

 ل أدة واوا اّا آ  اردةا  

  : ا  -ب

ــرف الكتابــ  ــاة يف تع ــطالح بأنه ــه ": االص ــد علي ــذي ُيعتم ــط ال ــوقيف  الخ ــق الحق ــا و توثي م

ــا ــق بهـ ــات، يتعلـ ــد اإلثبـ ــه عنـ ــوع إليـ ــط ، للرجـ ــ أو الخـ ــوق بالطريـق ــق الحقـ ــذي يوثـ ة الـ

 . "ة ليُرجع إليها عند الحاجة المعتاد

،  َّيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ : ل تعالىاق

 : ذلك لما يأتيو، المدينو الّدين بين الدائنة يقصد فيها كتابة فهذه اآلي

قـــد يمـــوت أحـــدهما قبـــل أن و، أو ينســـى مقـــداره، فقـــد ينســـى أحـــدهما هـــذا الـــّدين .١

 .  األداءقت و يحل

. إنكارهحال  إلثباته .٢

ما ا : و ا:  

 .وــــ  ــــ ا : ــالىقــــال  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ تعــ

 . َّيم ىم

: قولــــــه تعــــــالىيف  كمــــــا جــــــاءالــــــّدين ة بكتاـبـــــ  تعــــــالىو قــــــد أمــــــر اهللا ســــــبحانهل

، الكــــريمالقــــرآن يف  كمــــا جــــاءتة الكتاـبـــ ة هــــذا دليــــل علــــى مشــــروعيو، )فــــاكتبوه(

ــى مشـــروعيو ــا يـــدل علـ ــ ة ممـ ــن هـــوذة الســـنة يف الكتاـب ــن خالـــد بـ ــا رواه العـــداء بـ ة مـ

ــه: قــــال ــلى اهللا عليــ ــول اهللا صــ ــي رســ ــب لــ ــهو كتــ ــاء فيــ ــ� جــ ــلم كتابــ ــا  ": ســ ــذا مــ هــ

ســــلم اشــــترى و مــــن محمــــد صــــلى اهللا عليــــهة ن هــــوذـبـــ اشــــترى العــــداء بــــن خالــــد 

 

 . ٣٤ص ، سائل اإلثبات، الزحيلي 

 . ٢٨٢: اآلية، سورة البقرة 

 . ١٢٧ص ، مرجع سابق، الديون وتوثيقها يف الفقه اإلسالمي، عامر 

 . ٢٨٢: اآلية، سورة البقرة 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٨١٤ 

 .  "المسلم من المسلمبيع ة ال خبثة وال غائلو ال داءة أو أم، منه عبداً 

  :او  -ب

   

 .  إحدى طرق توثيق الحقوقأنها  .١

 . زمن الوفاء بهاو مقدارهاو ضمانهاو سائل حفظ الديونو منة سيلو .٢

 .  حفظ حقوق الناس من الضياع .٣

 النزاع بين الناسو قطع الشجار .٤

 . ة الفاسدالتحرز عن العقود  .٥

 

ــحا  ــا ونصـ ــم يكتمـ ــان ولـ ــيّن البيعـ ــاب إذا بـ ــوع بـ ــاب البيـ ــاري يف كتـ (ال داء ، ١٤ص ، ٣ج، رواه البخـ

األخـــالق الخبيثـــة وقيـــل الحـــرام) صـــحيح : الخبثـــة، الزنـــا والســـرقة واإلبـــاق: الغائلـــة، أي ال عيـــب

ــاري ــفحة، البخـ ــزء والصـ ــرقم الجـ ــه بـ ــع نفسـ ــاب ، المرجـ ــارات بـ ــاب التجـ ــه يف كتـ ــن ماجـ ورواه ابـ

 . ٧٥٦ص ، ٢ج، ٢٢٥١يق حديث رقم شراء الرق

دار مرجــان للطباعـــة ، الـــديون وتوثيقهــا يف الفقــه اإلســالمي، )١٩٨٤عبــد اللطيــف محمــد (، عــامر

ــائق، الزيلعـــي، ٩١ص ، القـــاهرة، والنشـــر ــية ، ابـــن عرفـــة، ٢٣ص، مرجـــع ســـابق، تبيـــين الحقـ حاشـ

 . ٧١-٧٠ ص، مرجع سابق، مشار إليه يف الالحم ، ٣٩٩ص ، مرجع سابق، الدسوقي

ــي  ــرآن، القرطبـ ــام القـ ــامع ألحكـ ــابق، الجـ ــع سـ ــرزاق، ٣٨٣ص ، ٣ج، مرجـ ــد الـ ــه يف عبـ ــار إليـ ، مشـ

 . ٨٩ص ، مرجع سابق، أحكام الديون وتوثيقها، سميرة

، أحكام الديون وتوثيقها،  مشار إليه يف عبد الرزاق،  ١٦٨ص  ،  ٣٠ج،  مرجع سابق،  المبسوط،  السرخسي  

 .  ٩٠ص ، مرجع سابق

 .  ٩٠ص ، المرجع السابق، أحكام الديون، مشار إليه يف عبد الرزاق، المصدر السابق، السرخسي 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٨١٥ 

 ل أدة واوا اّا آ  اردةا  

 .  النزاع بين المتعاملينو الشكو رفع االرتياب .٦

الحفـــاظ علـــى و صـــونها مـــن الضـــياعو اســـتقرار المعــامالتإلـــى  هــذا بمجملـــه يـــؤديو

ــرع ــتقرار و مقاصـــد الشـ ــراداسـ ــدولو الجماعـــاتو األفـ ــاتهمو، الـ ــوالهم امـــن ممتلكـ  وأمـ

ال يحمــد عقباهـــا قــد ة يــدرئ مفاســد كبيـــرو حفظهــا ممــا يحقــق المصـــالح للمجتمــعو

 .  القتل أحيان�و السجنو التشاحنو التدابرو التناحرو النزاعة وكالفرق

ا ا :   ّردو ا  آ ّا:  

 :  الّدين على قولينة حكم كتابيف  اختلف الفقهاء

ــ هـــذا القـــول مـــا ذهـــب إليـــه  ــ و ة الحنفـي بـــأن  ة الحنابـلــ و ة الشـــافعيو ة المالكـي

ــر ــدبة الكريمــ ة اآليــ ة يف بالكتابــ يف  األم ــبيل الن ــى س ــو عل ــاو ه ــاد له حجــتهم أن و، اإلرش

ــر ــذه اآليــ يف  األم ــوب قرينــ ة ه ــى الوج ــدل عل ــارفة ال ي ــدبة ص ــه إال الن ــالواو، ل ــٌر : ق ــو أم ه

ــال ــه الم ــظ ب ــدب يحف ــه الريبــ و، للن ــزال ب ــهويف ، ةُت ــراف ب ــى االعت ــٌث عل ــك ح ــهو ذل ، حفظ

 .  القلبة اللسان خليفو، اللسانة فالكتاب خليف

 

المرجـــع ، أحكـــام الـــديون، مشـــار إليـــه يف عبـــد الـــرزاق، المصـــدر الســـابق، المبســـوط، السرخســـي 

 . ٩٠ص ، السابق

 . ٨٧ -٨٦ص ، مرجع سابق، التدابير الشرعية، المومني 

 . ٦٥٨ص ، مرجع سابق، ١ج، أحكام القرآن، الجصاص 

 . ١١٩١ص ، مرجع سابق، ٢ج، أحكام القرآن، القرطبي 

 . ١٢٠ص ، ٧التفسير الكبير ج، والرازي، ٨٨ص ، ٣ج، ٢مجلد ، األم، الشافعي 

 . ٦٠١ص ، مرجع سابق، ٤ج، المغني، ابن قدامه 

 . ١٠٠ص ، ٣مجلد ، التحرير والتنوير، ابن عاشور 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٨١٦ 

 يل ىل مل خل ُّ : قولـــــه تعـــــالىيف  اســـــتدل أنصـــــار هـــــذا القـــــول بقـــــولهمو

 .  َّيم ىم مم خم حم جم

ــز-أن اهللا :  ــ  -جـــلو عـ ــّدين بالكتاـب ــق الـ ــه ة أمـــر بتوثيـ ــن و أرفـــقألنـ أوثـــق مـ

كـــان إذا  لكــنو، فحســـبة أماـنـ ة وال يكــون المـــدين موضــع ثـقــ الضــياع حتـــى و النســيان

فلــو كــان الحكــم بــالوجوب لمــا تقيــد ، ةمطلوـبـ ة فــال تكــون الكتاـبـ ة أماـنـ ة وموضــع ثـقـ 

ــ  ــود الثـقـ ــدمهاة وبوجــ ــدب، عــ ــر للنــ ــى أن األمــ ــك علــ ــدل ذلــ ــتمو فــ ــاد ال للحــ  اإلرشــ

 .  الوجوبو

ــ  )فـــاكتبوه(ال يخلـــو قولـــه تعـــالى ": قـــال الجصـــاصو يف ، ةمـــن أن يكـــون موجبـــ� للكتاـب

ــا ــال نزوله ــى أنو، ح ــ� إل ــتقرًا ثابت ــرًا مس ــذا أم ــان ه ــهو ك ــخ إيجاب ــالىيف  رد نس ــه تع يف  قول

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّ : ةالبقــــــــرة مــــــــن ســــــــور )٢٨٣ة (اآلـيـــــــ 

 مي حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن يمجن

أو ،  َّ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي

ــ� ــزول مع ــإن كــان ، أن يكــون الن ــراد بالكتابــ ف ــون الم ــر جــائز أن يك ــذلك فغي ــوبة ك ، الوج

ــاع ــخو المتنـ ــوخو رود الناسـ ــيءيف  المنسـ ــدو شـ ــل ؛ أحـ ــم قبـ ــخ الحكـ ــائز نسـ ــر الجـ إذ غيـ

، )فــاكتبوه(مــن قولــه تعــالى ؛ لمــا لــم يثبــت تــاريخ نــزول هــذين الحكمــينو، اســتقراره

ــا) وفــإن أمــن بعضــكم بعضــ�(: قولــه تعــالىو ــم يــرد األمــر و، جــب الحكــم بورودهمــا مًع ل

 

 . ٢٨٢: اآلية، سورة البقرة 

ــام القـــرآن، الجصـــاص  ــابق، ١ج، أحكـ ــع سـ ــي، ٦٥٨ص ، مرجـ ــرآن، القرطبـ ــام القـ ــامع ألحكـ ، الجـ

أحمــــد بــــن الحســــين بــــن ، البهيقــــي، ١٢٠ص ، ٧ج، التفســــير الكبيــــر، الــــرازي، ١١٩١ص ، ٢ج

 . ١٣٧ص ، ١ج، بيروت، دار الكتب العلمية، أحكام القرآن للشافعي، )١٩٨٠علي (

 . ٢٨٣: اآلية، سورة البقرة 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٨١٧ 

 ل أدة واوا اّا آ  اردةا  

 مه جه ين ىن من خن حن ُّ : إال مقروًنـــــــا بقولـــــــه تعـــــــالىة بالكتاـبــــــ 

 .  "اجبو ندب غيرة فثبت بذلك أن األمر بالكتاب،  َّ ىه

بعض  و روى ذلك عن ابن عباس رضي اهللا عنهما و، و، هو قول

  يل  ىل  مل خل ُّ : قوله تعالى ة يف الكريمة اآليمن ة ذلك لوجه الداللو، العلماء

 .  َّيم ىم مم  خم حم  جم

، الّدينة آييف  دليل ذلك تتابع األوامرو يفيد الوجوب )فاكتبوه(أن األمر الوارد  : 

  يئ  ىئ  نئ   ُّ: تعالىو فقد قال سبحانه، العجزو الضعفو السفهة حالة يف تأكدها حجو

ة ففي اآلي،  َّزث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب

لم يعفهم و  بأن يملي عنهم للكاتب،  حكمهميف    من هوو  الضعيفو  األمر لولي السفيهة  الكريم

يؤيده التعليل بكون ذلك أقسط عند و، غير الواجبيف  مثل هذا التأكيد ال يكونو، ةمن الكتاب

 

 . ٢٨٣: اآلية، سورة البقرة 

 . ٤٨٢ص ، مرجع سابق، ١ج، أحكام القرآن، الجصاص 

 . ٣٤٤ص ، ٨ج، المحلى، ابن حزم 

 . ١٦٣ص ، ٣ج جامع البيان، الطبري 

ــري  ــري)، الطب ــير الطب ــرآن (تفس ــير الق ــان يف تفس ــامع البي ــه. ١١٧ص ، ٣ج، ج ــن قدام ــع ، اب ــي م المغن

 . ٣١١ص، ٤ج، الشرح

 . ٢٨٢: اآلية، سورة البقرة 

 . ٢٨٢: اآلية، سورة البقرة 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٨١٨ 

 .  َّ هت  مت خت  حت  جت  هب  ُّ : قوله تعالىيف  كما، اهللا

 :

،  ةالكتابة أكد أهميو، ةذلك بامتناعه عن الكتابو، ب أال يضراتإن اهللا أخبر بأن على الك -١

سواء أكانت ألمر صغير أو  ة بأن ال نسأم من الكتابو، جودها يوجد الضررو أن عدمو

 . أدنى من أال نرتابة وللشهادأقوم و أن ذلك عند اهللا أقسطو، كبير

ــرت بالكتابــ ة الكريمــ ة إن اآليــ  -٢ ــوبة وأم ــور للوج ــى و األم ــوب إل ــل الوج ــوز نق ال يج

 . حسة الندب إال بنص آخر أو بضرور

معامالتهم مثل أبي موسى ة يف الشهادة والتابعين الكتابة ورد عن بعض الصحابو إنه -٣

إذا  أنهم كانواو، غيرهموجابر بن زيدو عطاء بن أبي رباحو ابن عمرو األشعري

 . كان ألجلإذا  كتبوهو شيئًا أشهدوا عليه اابتاعو

فيجب اإلشهاد عليه كالنكاحة إنه عقد معاوض -٤

 

 . ١٣٣ص ، ٣ج، تفسير المنار، رضا، ٣٤٥ص ، مرجع سابق، ٨ج، المحلى، ابن حزم 

 . ٢٨٢: اآلية، سورة البقرة 

 .  ٣١١ص ، ٤ج، المغني مع الشرح، قدامةوابن ، ٣٤٤ص ، مرجع سابق، ٨ج، المحلى، ابن حزم 

 . ١٦٣ص ، ٣ج، جامع البيان يف تفسير القرآن (تفسير الطبري)، الطبري 

، كان عبدًا أسودًا ولد يف جند يف اليمن، هو عطاء بن أسلم بن صفوان أبو محمد تابعي من أجالء الفقهاء 

 .  ٢٣٥ص ، ٤ج، األعالم، الزركشي، ونشأ يف مكة فكان مفتي أهلها ومحدثهم 

ــن ُعمــان  ــة أصــله م ــن األئم ــه م ــابعي فقي ــري ت ــعثاء األزدي البص ــو الش ــو أب ــن بعــاس: ه ــحب اب ، ص

 . ١٠٤ص ، ٢ج، األعالم، الزركشي، وكان من بحور العلم 

 .  ٣١١ص ، ٤ج، المغني مع الشرح، وابن قدامة، ٣٤٤ص ، مرجع سابق، ٨ج، المحلى، ابن حزم 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٨١٩ 

 ل أدة واوا اّا آ  اردةا  

ــري ــال الطب ــول ": ق ــن الق ــواب م ــزيف  الص ــك أن اهللا ع ــل و ذل ــى أج ــداينين إل ــر المت ــل أم ج

ــنهم ــّدين بي ــب ال ــاب كت ــمى باكتت ــب أن و، مس ــر الكات ــدلأم ــنهم بالع ــك بي ــب ذل ــر و، اكت أْم

-تـــدل علـــى أن أْمـــره ة ال دالـلـ و، نـــدبو بأنــه إرشـــادة إال أن تقـــوم حـجــ ، اهللا فــرض الزم

ذلــك ة أن تقدمــه إلــى الكاتــب أن ال يــأبى كتاـبـ و، ذلــكيف  باكتتــاب الكتــب -جــل ثنــاؤه

ــدب ــادو ن ــييعه، إرش ــيهم ال يســعهم تض ــرض عل ــذلك ف ــان آثمــ� و، ف ــنهم ك ــيعه م ــن ض م

 . "بتضييعه

 : ةالتالي لألسبابذلك و الّدينة كتابة مما تقدم يتبين أهميو

 . صونهاو لحفظ الحقوق .١

 . زمن الوفاء بهاو مقدارهاو الديون إلثبات .٢

 . عليهاة بها عند المنازعة المطالبة لصح .٣

باســـتقرار  لإلخـــاللالـــذي يـــؤدي بالتـــالي و، النكـــرانو قـــوع الجحـــدو عـــدمل .٤

 . وأفرادها صون امنهاو المجتمعات

ــراجح   ــ القـــول الـ ــّدين ة هـــو قـــول الجمهـــور القائـــل بـــأن حكـــم كتاـب الـ

 : ذلك لما يأتيو، اإلرشاد ال الوجوبو الندب

ــحاب .١ ــ ة لـــم ينقـــل التـــزام الصـ ــابعين أو ســـلف األـم ــ ة أو التـ ة رضـــوان اهللا علـــيهم بكتاـب

 . مع حاجهتم إلى ذلك، ةدائمة وثابتة عليه باعتباره ظاهر ديونهم أو مداومتهم

 . ةلم ينقل اعتراضهم على ترك الكتاب .٢

ــو كانــت الكتابــ  .٣ فــدل عــدم النقــل علــى ، اضــًحا مستفيًضــاو لنقــل ذلــك نقــًال ة اجبــ ة ول

 

 . ١٦٣ص ، مرجع سابق، ٣ج، جامع البيان، الطبري 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٨٢٠ 

 . جلو لكن تعظيم� لكالم اهللا عز، ة أنه ليست بواجب

ــول و .٤ ــذا الق ــرجيح ه ــن ت ــالرغم م ــر أن إالب ــرأي  اكثي ــذا ال ــذ به ــن اخ ــانوامم ــون ك  يوثق

 . ة الكريمة يحرصون على تطبيق هذه السنو ديونهم

ــوا ــاء رجحـ ــض الفقهـ ــأن بعـ ــ� بـ ــ و علمـ ــوب الكتاـب ــالية يف جـ ــر الحـ ــباب . العصـ لألسـ

 : ةاآلتي

 .  فساد الذممة كثر .١

 .  ضمان الحقوق .٢

 . الشرورو تجنب المفاسد .٣

.  النسيانة كثر .٤

 

اا د : اا  إوم:  

ــالل  ــن خ ــروين م ــكل إلكت ــتم بش ــود ت ــق للعق ــات توثي ــاك آلي ــر هن ــزمن المعاص ال

ــز ــ ة أجهــ ــال الحديـثـ ــب ة االتصــ ــروين(كالحاســ ــد اإللكتــ ــل و أو )البريــ ــائل التواصــ ســ

 

مجلــة الجامعـــة اإلســـالمية ، نظــام اإلثبـــات يف الفقــه اإلســـالميت) . (د، عــوض عبـــد اهللا، أبــو بكـــر 

ــورة ــة المنـ ــه، ١١١ص ، ٦٤ج، بالمدينـ ــار إليـ ــرزاق: مشـ ــد الـ ــا، عبـ ــديون وتوثيقهـ ــام الـ ــع ، أحكـ مرجـ

 . ٩٢ص ، سابق

 . ٦٢ص ، عبد الرزاق: مشار إليه، ١٢١ص ، ٣ج، التفسير الوسيط، الزحيلي 

ــل الشــيخ محمــد عبــده  ــا، مث ــب، والشــيخ بــن عاشــور، محمــد رشــيد رض والشــيخ أحمــد ، وســيد قط

موقـــع تفســـير . والـــدكتور محمــد عنايـــة اهللا ســبحاين، والشــيخ إبـــراهيم القطــان، مصــطفى المراغـــي

 :http@tafser٢٨٢٣٨دكتـــــور محمـــــد محيـــــي الـــــدين غـــــازي ، ملتقـــــى اهـــــل التفســـــير

www//fb. taffir. net . 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٨٢١ 

 ل أدة واوا اّا آ  اردةا  

ــدر مجمـــع الفقـــه اإلســـالمي قـــرارًا رقـــم ، االجتمـــاعي ــد )٥٤/٣/٦(فقـــد أصـ يف  المنعقـ

 : قرر ما يأتيو، ١٩٩٠عام ة يدالسعوة العربية المملكة يف مؤتمره السادس بجدة دور

ال يسمع ة وال يرى أحدهما اآلخر معاينو،  أحدو  إذا تم التعاقد بين غائبين ال يجمعهما مكان "

ينطق ) والرسولة (أو السفارة أو الرسالة بينهما الكتابة االتصال الحديثة سيلو كانتو، كالمه

 ينعقد العقد عنة ففي هذه الحال، شاشات الحاسبو الفاكسو التلكسو ذلك على البرق

ه إليه و أن ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط و، قبولهو صول اإليجاب إلى الموجَّ

 اإلشهاد الشتراط  النكاح  تشمل		الة  إن القواعد السابقو،  لإلثباتة  يرجع فيه إلى القواعد العام

 . "الشتراط تعجيل رأس المال السلم الو، التقابض الشتراط الصرف الو، فيه

. و

ا ا : ّا  دا  ردو  آ ّا.  

 .  ة)المعاين -ة المشاهدو، أْشهد بكذا أي أحلف، خبر قاطع(هي 

ــاو ــرف بأنه ــاطع:: تع ــٌر ق ــال، خب ــر: ُيق ــه أخب ــذا أي أن ــى ك ــٌل عل ــهد رج ــهودًا و، ش ــِهده ش ش

 .  "أي حضره فهو شاهد

ــيو ــاطع": ه ــر ق ــم، خب ــهدو كعل ــف: أش ــى أحل ــتقو، بمعن ــي مش ــاهدة ه ــن المش ــي و، ةم ه

 

 : موقع إلكتروين، مجمع الفقه اإلسالمي، منظمة التعاون اإلسالمي 

 http: //www. iifa-aifi. org/1789. html 

 . ٤٩٤ص ، ٢ج، الصحاح، الجوهري 

ــادي  ــروز آبـ ــاموس المحـــيط، الفيـ ــع ، ١ج، القـ ــابقمرجـ ــدال، سـ ــاب الـ ــين، بـ ــل الشـ ، ٢٨٨ص ، فصـ

 . ٣٧١ص، ١ج، مرجع سابق، الصحاح، والجوهري



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٨٢٢ 

معناهـــا اإلخبـــار عمـــا علمـــه بلفـــظ و، عاينـــهو ألن الشـــاهد يخبـــر عمـــا شـــاهده؛ ةالمعايـنــ 

 .  "أشهد أو شهدت

 . اإلخبار بما شاهده أو أن يخبر بما رأىة قيل أصل الشهادو

ــاين اللغويــ  ــد اســتعراض المع ــابقة بع ــهادة الس ــية للش ــدها تعن ــن : نج ــازم ناشــئ ع ــار ح إخب

 . إعالم بالشيءة ومعاينو حضور

لــو بــأمر و، إخبــار عــدل حاكًمــا بمــا علــم ": بأنهــاة عنــد المالكـيـ ة تعــرف الشــهاد .١

ــاه، عـــام أي إخبـــار الشـــاهد ، هـــي إخبـــار حـــاكم عـــن علـــم: قيـــلو، لـــيحكم بمقتضـ

 .  الحاكم عن علم ال عن ظن

 مجلــــس القضــــاءة يف صــــدق بلفــــظ الشــــهادإخبــــار عــــن ": هــــية عنــــد الحنفـيـــ و .٢

 .  "الحكمو

 .  "إخبار عن شيء بلفظ خاص ": بأنهاة الشافعيو اهعرفو .٣

 

 . ٣٧٣-٣٧٢ص ، مرجع سابق، القاموس المحيط، الفيروز آبادي 

 . ١٧٥ص ، ٣ج، (مادة شهد)، لسان العرب، ابن منظور 

ــون  ــام (، البطـ ــهادة يف الشـــريعة اإلســــالمية، )٢٠٠٧بسـ ــة ، الشـ ــانون الوضــــعيدراسـ ــة بالقـ ، مقارنـ

 . ١٧ص، المفرق، جامعة آل البيت، رسالة ماجستير غير منشورة

ــون  ــن فرح ــد (، اب ــد اهللا محم ــو عب ــدين أب ــان ال ــ)١٣٠٠بره ــية ، هــــ ــول األقض ــام يف أص ــرة الحك تبص

 . ١٦٤ص ، ١ج، ١ط، بيروت، دار الكتب العلمية، ومناهج األحكام

ــد (أبـــو محمـــد محمـــود بـــن ، العينـــي  ، الطبعـــة الثانيـــة، ٨ج، البنايـــة يف شـــرح الهدايـــة، )١٩٩٠أحمـ

 ، ١٢٠ص، بيروت، دار الفكر

ــي  ــاج، )١٩٨٤محمـــد بـــن شـــهاب الـــدين (، الرملـ ــاج إلـــى شـــرح المنهـ ــة المحتـ ــاب ، ٨ج، نهايـ كتـ

 . ٢٩٢ص ، بيروت، دار الفكر، الطبعة األخيرة، الشهادات



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٨٢٣ 

 ل أدة واوا اّا آ  اردةا  

أي أشــهد أو شــهدت ، اإلخبــار بمــا علمــه بلفــظ خــاص": بأنهــاة ا الحنابـلـ ـهـ عرفو .٤

الشـــهود يف  النظـــرو، أن يخبــر المـــرء بمــا رأى أو بمـــا ســمعة الشـــهادو. "بكــذا

 .  العددو الجنسة والصف: أمورة ثالثيف  يكون

ــا مجلــ  .٥ ــام العدليــ ة أم ــهادة األحك ــت الش ــد عرف ــادة يف فق ــا )١٦٨٤ة (الم ــا بأنه  ": منه

ة ذـمــ يف  أشـــهد بإثبـــات حـــق أحــد الـــذي هـــو: يعنـــي يقــول، ةاإلخبــار بلفـــظ الشـــهاد

 .  "اآلخر

ــ   ــو تعرـي ــ  فوهـ ــهادة الحنفـي ــده الشـ ــاءة يف لتقييـ ــس القضـ ــمو مجلـ  الحكـ

ــلمو ــو األسـ ــيال  هـ ــهادلكـ ــون الشـ ــدعاة تكـ ــبة مـ ــأنهاو للتالعـ ــع شـ ــاو لرفـ ــان أهميتهـ  بيـ

 . الكذب فيهاة خطورو

  

 

 . ٤٠٤ ص، مرجع سابق، ٦ج، كشاف القناع، البهوتي 

منهـــــاج المســـــلم كتـــــاب عقائـــــد وآداب وأخـــــالق وعبـــــادات ، ت). أبـــــو بكـــــر (د، الجزائـــــري 

ص ، القــــاهرة، دار الســــالم للطباعــــة والنشــــر والتوزيــــع والترجمــــة، الطبعــــة الرابعــــة، ومعــــامالت

٤٣٠ . 

ــي  ــد (، القرطبــ ــد بــــن أحمــ ـــ)١٣٥٧محمــ ـ ــة المقتصــــد، ـه ــد ونهايــ ــة المجتهــ ــة ، ١ج، بدايــ مطبعــ

 . ٧٧٠ص ، القاهرة، االستقامة

 . ٣٤٥ص، مرجع سابق، درر الحاكم شرح مجلة األحكام، حيدر، علي 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٨٢٤ 

 .

 .آن اا   

ــروعي ــح مشـ ــهادة تتضـ ــرعية الشـ ــالل النصـــوص الشـ ــن خـ ــواردة مـ ــريمة يف الـ ــرآن الكـ  القـ

ــك و ــن ذلـــ ــه مـــ ــالىقولـــ  لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث ُّ : تعـــ

 خض ُّ : قولــــــــه تعــــــــالىيف  كمــــــــاو،  َّ يل ىل مل يك ىك مك

 خك جكحك مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع جع حطمظ مض

 .  َّ حم جم هل مل حلخل جل مك لك

ــابق: و ــات الس ــدل اآلي ــروعية ت ــى مش ــهادة والشــهادة عل ــوب اإلش أن و وج

ــهاد ــ ة الشـ ــاة يف عاـم ــارات كلهـ ــد و، التجـ ــهاد عنـ ــى اإلشـ ــدل علـ ــا تـ ــ كمـ ــعة والمدايـن ، البيـ

 . لتسهيل إثباتهاو، التعامالتو لتوثيق الحقوق

  : ةا  ا. ب

ة الســــيريف  مــــن خــــالل الهــــدي النبــــوية الشــــريفة الســــنة يف الشــــهادة تظهــــر مشــــروعي

 : منهاو تعدد الرواياتة والمشرف

صـــلى اهللا -جـــاء رجــل مـــن حضــرموت إلـــى النبــي : ائـــل بــن حجـــر قــالو مــا رواه .١

ــه ــدهو -ســلمو علي ــال الحضــرمي، رجــل مــن كن ــا رســول اهللا: فق ــى ، ي إن هــذا غلبنــي عل

ــي ــدي، أرض ل ــال الكن ــي: فق ــي أرض ــديويف ، ه ــقو ي ــا ح ــه فيه ــيس ل ــول ، ل ــال الرس فق

ــال- ــه الص ــالمة وعلي ــك بينــ (: للحضــرمي -الس ــال، ة)أل ــه(قــال ، ال: ق ــك يمين ــال، )فل : ق

 

 . ٢٨٢: اآلية، سورة البقرة 

 . ٢٨٢: اآلية، سورة البقرة 

 . ٢٦١ص ، ١ج، أحكام القرآن، الكيا الهراسي 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٨٢٥ 

 ل أدة واوا اّا آ  اردةا  

قــال ، شــيءيف  لــيس يتــورعو حلــف عليــهالرجــل فــاجر ال يبــالي علــى مــا : يــا رســول اهللا

ــيم- ــلى اهللا عل ــلمو ص ــك(: -س ــه إال ذل ــك من ــيس ل ــال، )ل ــف : ق ــل ليحل ــانطلق الرج ف

ــين لــه ــال، اليم ــلى اهللا عليــه-رســول : فق ــا أدبــر -ســلمو اهللا ص ــئن حلــف علــى (: لم ل

 .  )هو عنه معرضو ماله ليأكله ظلم� ليلقين اهللا

ــو ا ــ:  صــلى اهللا -مــا قصــده ة وتــدل علــى البينــ ة الشــهادهــذا الحــديث جــاءت يف

، تعــد مــن البينــاتة الشــهادو، ة)ألــك بينــ (: حــين قــالة هنــا الشــهادة بالبينــ  -ســلمو عليــه

ــهو ــلى اهللا علي ــول ص ــا الرس ــا طلبه ــروعيو هن ــى مش ــدلل عل ــلم لي ــهادة س ــات ة الش إلثب

 .  حفظهو الحق

ــيسو .٢ ــن ق ــعث ب ــي: روى األش ــان بين ــومو ك ــل خص ــين رج ــرة يف ب ــى ، بئ ــمته إل فاختص

ــال ــه الص ــول اهللا علي ــالمة ورس ــال، الس ــه: فق ــاهداك أو يمين ــف، "ش ــه إذن يحل ــت إن  فقل

ال امــرئ مســلم هــو فيهــا فــاجر مــ مــن حلــف علــى يمــين يقتطــع بهــا  ": فقــال، ال يبــاليو

 . "هو عليه غضبانو لقي اهللا

ــو ا ــ : قطــع و المتخاصــمينالفصــل بــين ة يف حـجـ و دليــلة ذلــك أن الشــهادويف

 .  النزاعات بينهم

 . عا :  

ة إلــى يومنــا علــى أن الشـــهاد -ســلمو صــلى اهللا عليــه-منــذ عهــده ة أجمعــت األـمـ  لقــد

ــيلو ــرورية ســ ــوقة ضــ ــا الحقــ ــن خاللهــ ــر مــ ــانو تظهــ ــاتو، تصــ ــا النزاعــ ــع بهــ  تقطــ

 

 . )١٣٩حديث رقم (، ١٢٣ص ، ١ج، أخرجه مسلم يف صحيحه 

ــاري  ــاري، البخـ ــحيح البخـ ــم (، ٢ج، ٣ط، صـ ــديث رقـ ــه، ٨٥١) ص٢٢٨٥حـ ــق عليـ ــلم ، متفـ ، مسـ

كتــــاب ، وأخرجــــه الحــــاكم يف المســــتدرك، ١٣٨: حــــديث رقــــم ، ١٢٢ص، ١ج، صــــحيح مســــلم 

 . ١١٠ص ، ٧٠٤٥: حديث رقم ، ٤ج، باب الشهادات، القضاء



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٨٢٦ 

 .  الخصوماتو

  :  ال. 

 : ةبها لألسباب اآلتياالعتداد  يمكنمن المعقول ة الشهادة مشروعي

ــ  .١ ــا حاـج ــرورية أنهـ ــاتة ضـ ــ و إلثبـ ــوقة حماـي ــك و، الحقـ ــاعت تلـ ــد ضـ إال فقـ

 . النزاعاتو وقعت المخاصماتو، الحقوق

 . توثق الحقوق للعبادو شرعت لتحفظ األموالأنها  .٢

 .  رد الحقوق ألصحابهايف  تسهل أعمال القضاء أنها .٣

المــــؤدي و الــــذمم الواقــــع بالمجتمعــــاتإثبــــات لفســــاد و ردعة ثيـقـــ و أنهــــا .٤

ــع ــطراب المجتمــ ــالي الضــ ــ و بالتــ ــ ة زعزـعـ ــه العاـمـ ــع مكوناتــ ــه بجميــ ة أمنــ

 .  اختالل جزء كبير من عوامل استقرار المجتمعو، ةالخاصو

 و دةا :  

ة فلــو لــم تشــرع الشــهاد، إثباتهــاو الحقــوقة صــيان: هــية مــن تشــريع الشــهادة الحكـمـ 

هـــذا ينـــايف غـــرض و، يتعـــذر إثباتهـــا ألصـــحابهاو، كثيـــر مـــن الحقـــوقألمكـــن أن يضـــيع 

ــهو اإلســالم ــي حق ــل إنســان إل ــل ك ــى أن يص ــه عل ــزاع، حرص ــر ن ــن غي ــراعو م ــان ، ال ص فك

 .  ة أكيدة مصلحو، ةمقصودة إذن لحاجة تلبية تشريع الشهاد

 

 . ١٧٨ص ، ١ج، تبصرة الحكام، ابن فرحون، ٦٠٣ص، ٤ج، مغني المحتاج، ا الخطيب 

التــــدابير الشــــرعية يف ، المــــومني. ٢٠٩ص ، مرجــــع ســــابق، ١ج، تبصــــرة الحكــــام، ابــــن فرحــــون 

 . ١٠٦ -١٠٥ص ، مرجع سابق، تحقيق السلم االجتماعي

ــن  ــطفى، الخـ ــا، مصـ ــطفى (، والبغـ ــافعي ، )١٩٩٢مصـ ــام الشـ ــذهب اإلمـ ــى مـ ــي علـ ــه المنهجـ الفقـ

ص ، دمشـــق، دار القلــم ، الــدعاوي والبينــات والشــهادات واليمــينبــاب ، الجــزء الثــامن، رحمــه اهللا

٢١٢-٢١١ . 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٨٢٧ 

 ل أدة واوا اّا آ  اردةا  

 : ّا  دا  ردو  آ ّا :  

 : ذلك كما يأتيو حكم اإلشهاد على الّدين على قولينيف  الفقهاءاختلف 

ول: أول اا :  

 : المعقول كما يأتيو القياسة والسنو استدل أنصار هذا القول بالقرآن

 .  )تبايعتمإذا  أشهدوا و(: قوله تعالىيف : 

  :  او

ال يخلـــو مـــن كونـــه موجبًـــا لإلشـــهاد علـــى  )تبـــايعتمإذا  أشـــهدوا و(: أن قولـــه تعـــالى .١

رد نســخ و كــان هــذا حكمــ� مســتقًرا ثابتًــا إلــى أنو، حــال نزولهــاة يف الــديون اآلجـلـ 

 . )فإن أمن بعضكم بعًضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته(: قوله تعالىيف  إيجابه

ــ� .٢ ــع معـ ــزول الجميـ ــون نـ ــراد ، أن يكـ ــون المـ ــائز أن يكـ ــر الجـ ــذلك فغيـ ــان كـ ــإن كـ فـ

حيـــث ، أحـــدو شـــيءيف  المنســـوخ معـــ�و رود الناســـخو إلشـــهاد اإليجـــاب المتنـــاعبا

 .  غير الجائز نسخ الحكم قبل استقراره

ــت نـــزول الحكمـــينو .٣ ــا لـــم يثبـ ــاو لمـ ــب الحكـــم بورودهمـــا مًعـ ــر ، جـ فلـــم يـــرد األمـ

فــإن أمــن بعضــكم بعضــ� فليــؤد الــذي أؤتمــن (: باإلشــهاد إال مقرونــ� بقولــه تعــالى

 .  اجبو بناء عليه أن أمر اإلشهاد ندب غيرفثبت ، )أمانته

ــهاد أن .٤ ــحة الش ــرط ص ــي ش ــدة ه ــد العق ــه عن ــؤمر ب ــول؛ ي ــمن القب ــا تتض ــد أن و ألنه ال ب

 .  هذا العقد على األقلة ن على صحاأن يكون شاهدو، تكون بالعدل

 

 . ٢٨٢: اآلية، سورة البقرة 

ــرآن، القرطبــــي  ــامع ألحكــــام القــ ــرآن، والجصــــاص، ١٢١٠ص ، ٢ج، الجــ ــام القــ ص ، ١ج، أحكــ

٦٥٨ . 

 . ١٨-١٧ص ، ٢ج، بداية المجتهد، ابن رشد 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٨٢٨ 

الصــحابي ة شــهادة مــن ذلــك مــا رواه أبــو داؤود مــن قصــ و: 

ــل  ــلى اهللا عليــههــ ة خزيـمـ الجلي ــي و، ســلمو بن ثابــت للرســول ص صــلى اهللا -أن النبــي ه

ــه ــلمو علي ــن أعرابــي، -س ــا م ــاع فرس ــه، ابت ــلى اهللا علي ــي ص ــتتبعه النب ــلم ليقضــيه و فاس س

ــه ــن فرسـ ــول اهللا ، ثمـ ــرع رسـ ــه-فأسـ ــلى اهللا عليـ ــلمو صـ ــي -سـ ــيو المشـ ــأ األعرابـ ، أبطـ

ال يشــعرون أن النبــي صــلى اهللا و بــالفرسفطفــق رجــال يعترضــون األعرابــي فيســاومونه 

إن كنــت : ســلم فقــالو فنــادى األعرابــي رســول اهللا صــلى اهللا عليــه، ســلم ابتاعــهو عليــه

حــين ســمع نــداء ، -ســلمو صــلى اهللا عليــه-فقــام النبــي ، إال بعتــهو مبتاعــا هــذا الفــرس

ــال ــي فق ــك: األعراب ــه من ــد ابتعت ــيس ق ــي؟ أو ل ــال األعراب ــهو، ال: فق ــا بعتك ــي  !اهللا م ــال النب فق

ــه ــلى اهللا علي ــلمو ص ــك: س ــه من ــد ابتعت ــى ق ــول، بل ــي يق ــق األعراب ــهيًدا: فطف ــم ش ــال ، هل فق

ــتة خزيمــ  ــن ثاب ــه: ب ــد بايعت ــك ق ــهد أن ــا أش ــه، أن ــلى اهللا علي ــي ص ــل النب ــى و فأقب ــلم عل س

ــالة خزيمــ  ــهد: فق ــم تش ــال؟ ب ــول اهللا: فق ــا رس ــديقك ي ــول اهللا ، بتص ــل رس ــلى اهللا -فجع ص

 .  "رجلينة بشهادة يمخزة شهاد، -سلمو عليه

ــو ا ــ:  الرســول صــلى اهللا عليــه بــأناســتدل أنصــار هــذا القــول بهــذا الحــديث 

 . سلمو اجبًا ما تركه رسول اهللا صلى اهللا عليهو لو كانو، لم يشهدو سلم ابتاعو

  :  اس

ــ و ثبـــت علـــى الـــرهن ؛ ةالشـــهادفكـــذلك ، اجبـــينو قياًســـا أن الـــراجح أنهمـــا غيـــرة الكتاـب

 . عقود المعاوضاتيف  جودهماو الجامع بينهماو

 

ــو داود  ــي داود، أبـ ــنن أبـ ــاب ، سـ ــيةكتـ ــاهد، األقضـ ــدق الشـ ــاكم صـ ــم الحـ ــاب إذا علـ ــم ، ٣ج، بـ : رقـ

 . ٣٠٨ص، ٣٦٠٧

 . ٣٠٣ص ، ٤ج، المغني، ابن قدامه 

 . ١٢١٢ص ، ٢ج، الجامع ألحكام القرآن، القرطبي 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٨٢٩ 

 ل أدة واوا اّا آ  اردةا  

  :  ال -

ــت األمــ ل .١ ــد نقل ــدايناتة ق ــود الم ــلف عق ــن س ــا ع ــاتو خلًف ــن يف  البيوع ــارهم م أمص

 . غير إشهاد مع علم فقهائهم بذلك من غير إنكار منهم عليهم

 . تاركهم مع علمهم بهاجب� لما تركوا النكير على و لو كان اإلشهاد .٢

ــحاب .٣ ــان الص ــو ك ــهة ل ــوان اهللا علي ــاتو رض ــى المبايع ــهدوا عل ــابعون أش ة األشــريو الت

ــتريات( ــ� )المشـ ــواترًا مستفيضـ ــه متـ ــل بـ ــورد النقـ ــرك و لـ ــه تـ ــى فاعلـ ــرت علـ ألنكـ

 .  فعدم نقل ذلك دلَّ على عدو الوجوب؛ اإلشهاد

ــاسة المبايعــ أن  .٤ ــين الن ــر ب ــواقهميف  تكث ــوو أس ــا فل ــب او غيره ــك ج ــهاد ألدى ذل إلش

 .  إلى الحرج

م :مل اا :  

ــزم ــن ح ــول اب ــحاكو، هــو ق ــريو، الض ــرو، الطب ــى أن األم ــوا إل ــوب ة اآليــ يف  قــد ذهب للوج

. شرائهو مشترٍ أن ُيشهد على بيعهو فيجب على كل بائع، ال للندب

 : المعقول كما يأتية والسنو استدل أنصار هذا القول بالقرآنو

 

 

ــي  ــرآن، القرطبـ ــام القـ ــامع ألحكـ ــاص، ١٢١٢-١٢١١ص ، ٢ج، الجـ ــرآن، الجصـ ــام القـ ، ١ج، أحكـ

 . ٣٠٢ص ، ٤ج، المغني، ابن قدامه، ٦٥٨ص 

ابـــن مخلـــد بـــن مســـلم بـــن الضـــحاك أبـــو عاصـــم ، الضـــحاك، ٣٤٤ص ، ٨ج، المحلـــى، ابــن حـــزم 

ــرهم ، الشــيباين ــي وغي ــد واألوزاع ــي عبي ــن أب ــد ب ــن يزي ــديث حــدث ع ــر الح ــدوق كثي ــر، وهــو ص : انظ

أبــو عبــد اهللا محمــد بــن أحمــد بــن عثمـــان ، الــذهبي، ٤٨٠ص ، ٩ج، ســير أعــالم النــبالء، الــذهبي

ــدال يف نقـــد الرجـــال، )١٩٦٣( ــاجوي: تحقيـــق، ميـــزان االعتـ دار ، المجلـــد الثـــاين، علـــي محمـــد البـ

 . ١٨٢ص ، ٣ج، جامع البيان، الطبري، ٣٢٥ص ، ٢ج، بيروت، المعرفة



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٨٣٠ 

  :  اآن

 .  َّىف يث ىث نث ُّ : تعالى قوله

ــو ا ــ:  اجــٌب و مشــترٍ حــقٌّ و علــى أن اإلشــهاد علــى كــل مبيــعة تــدل هــذه اآلـيـ 

مــا قامــت حجتــه مــن الوجــه الــذي يجــب إال إذا ، فــرٌض الزم لمــا لكــل أمــر هللا قــد فــرضو

 .  إرشادو التسليم له بأنه ندب

ا  ةا: 

رجـــل كـــان لـــه : يـــدعون اهللا فـــال يســـتجيب لهـــمة ثالـثــ  ": -ســـلمو اهللا عليـــهقولـــه صـــلى 

ــه ســفيه�و، الخلــق فلــم يطلقهــاة ســيئة امــرأ ــنو، رجــل أعطــى مال ــه علــى رجــل دْي  رجــل ل

 . "لم يشهد عليه بهو

ــم يــؤجر: و ــه ل ــبو إن ذهــب حق ــم يج ــه ل ــه ؛ إن دعــا علي ــق اهللاألن ــرك ح  ت

 . أمرهو

 

 

 

 . ٢٨٢: اآلية، سورة البقرة 

 . ١٨٢ص ، ٣ج، جامع البيان، الطبري 

ــة   ــححه العالمـ ــذهبي وصـ ــه الـ ــاه ووافقـ ــم يخرجـ ــيخين ولـ ــرط الشـ ــى شـ ــحيح علـ ــديث صـ ــذا حـ هـ

وأخرجـــه البيهقـــي . ١٨٠٥األلبـــاين يف سلســـلة األحاديـــث الصـــحيحة المجلـــد الرابـــع حـــديث رقـــم 

ــاكم بهــذا اإلســناد مرفوعــا ٣٢٨١يف الصــغرى حــديث رقــم  ــي شــيبة . مــن طريــق الح وأخرجــه ابــن اب

ــن طــريقين  ــم يف مصــنفه م ــال يف األولــى (حــديث رق ــه ق ــن القطــان إال أن ــن ب ــوفين ع ، )١٣١٤٣موق

 . )١٩٩٣٨ويف الثانية (برقم 

ــيبة  بـــاب يف اإلشـــهاد علـــى ، كتـــاب البيـــوع، المصـــنف) ١٩٩٤عبـــد اهللا بـــن محمـــد (، ابـــن أبـــي شـ

 . ٤٥-٤٤ص ، بيروت، دار الفكر، ٥ج، الشراء والبيع



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٨٣١ 

 ل أدة واوا اّا آ  اردةا  

 لا :  

 . كعقد النكاح فيجب اإلشهاد عليه اتكون عقد البيع من عقود المعاوض

ا :  

يتبــــين أن القــــول ة هــــذه المســــأليف  القــــولين الســــابقينيف  عـــد عــــرض أقــــوال الفقهــــاءب

 : يلي ذلك لماو، هو قول الجمهورو اإلرشادو للندبأنه  اإلشهاديف  الراجح

ســــلم عنــــدما ابتــــاع الحصــــان مــــن و عليــــهفعلــــه الرســــول صــــلى اهللا لمــــا  .١

 .  األعرابي

 . على الوجوب لتعثرت الكثير من المبايعاتلو أن األمر  .٢

ــرو .٣ ــان األمـ ــو كـ ــهاديف  لـ ــ� لة والشـ ــاقاجبـ ــاس ضـ ــى النـ ــر علـ ــارو األمـ  التجـ

 .  الحرج عن الناسو رفعت الضيقة الشريعو حرجيف  أصبحواو

  : ةو اد

 : شروط كما يأتية الشاهد يشترط عدة لقبول شهاد

أو :ــ لقولــه ، أخــس الفســاقألنــه ؛ لــو علــى مثلــهو، كــافرة فــال تقبــل شــهاد: ا

 .  َّىف يث ىث نث ُّ : تعالى

م :غو اةغير البالغ لالسباب التالية فال تقبل شهاد: ا : 

 . مميًزاكان إذا  لعدم قصده قصدًا صحيح�و، لعدم تمييزه إن كان صغيًرا غير مميز .١

 

 . ٣٠٢ص ، ٤ج، المغني، ابن قدامه 

 . ١٤٥ص ، ١٠ج، المغني، وابن قدامه. ٣٦٤ص ، ٧ج، فتح القدير، ابن همام 

 . ٢٨٢: اآلية، سورة البقرة 

 . ٤٦٤ص ، ٧ج، فتح القدير، ابن همام 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٨٣٢ 

  : قوله تعالىو،  َّىف يث ىث نث ُّ ، المجنون ة شهاد عدم قبول .٢

    ىل مل يك ُّ : قوله تعالىو،  َّ يث ىث نث مث ُّ 

 . َّ يل

 ٰر ييٰذ ىي مي ُّ : قوله تعالىو، ممن ال يرضى شهادته الصبيالن  .٣

 .  ََّّ ٍّ ٌّ ٰى

 . بقولهة تحصل الثقفال ، يمنعه منهو  ألن الصبي ال يخاف من مأثم على كذبه فينزعه عنه .٤

 :ا :الرقيق باإلشهاد على الّدين لنقصهة فال تقبل شهاد . 

ل -راَّيث ىث  نث  مث ُّ : لقوله تعالى، غير العادلة فال يجوز شهاد: ا . 

 :  ذلك لما يأتيو

 . معاشراتهمو اضح على معامالت الناسو  أثر ةبالشهادة المتعلقة الشرعي لألحكامأن  .١

 . اآلجلةما يتعلق بالديون ة يف  خاص، ةملحة بعض األحيان ضروريف  لهاة أن الحاج .٢

 إلثباتأحدهما أو كالهما  ،  جودهماو  مجتمعان أو متفرقان ال بد منة  الكتابة وأن الشهاد .٣

 

 . ١٤٤ص ، ١٠ج، المغني، ابن قدامه 

 . ٢٨٢: اآلية، سورة البقرة 

 ٢: سورة الطالق 

 . ٢٨٢: اآلية، سورة البقرة 

 . ٢٨٣: اآلية، سورة البقرة 

 . ٣٦٤ص ، ٧ج، فتح القدير، ابن همام 

 . ٣٧٥ص ، ٧ج، فتح القدير، ان الهمام 

 . ٢٨٢: اآلية، سورة البقرة 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٨٣٣ 

 ل أدة واوا اّا آ  اردةا  

 . الحق

مفاسد التي تحدث و الوازع الّدينية قلو فساد الذممة نظرًا لزيادة الشهادة كتابة ضرور .٤

 االستقرارو باألمن لإلخاللالتي تؤدي بالتالي و الدولو المجتمعاتو األفرادبين ة كبير

 . ةالدولو المجتمعيف 

التي قد تكون سبب� المفاسد وسد العوائق  وتدرأ تحقق المصالحة الكتابة ولشهاداأن  .٥

 . االستقرارو األمنة لزعزع

ا ل: اا  و وط ردو  آ ا  

  اح وا   ال: 

 .: 

 : منها ما يأتي، تعريفاتة تعريف اإلمالل إلى عدة يف فقد تعددت أقوال أهل اللغ

ــالًال   -أ ــل(أمــل� إم ــه )مل ــُر أو علي ــه، األم ــه يمّل ــه، جعل ــِق علي ــه أل ــّل علي ــاب ، ام ــَل الكت أم

 . )١(ألقاه عليه فكتبه، القارئعلى الكاتب أو الدرس على 

ــالء، اإلمـــالل  - ب ــال، اإلمـ ــالالً : يقـ ــلُّ إمـ ــّل يمـ ــالءً و، أمـ ــي إمـ ــى يملـ ــالى، أملـ ــال تعـ : قـ

 . )٢()ليه بالعدلو فليملل(

األولــى و، أمليتــه عليــه إمــالءً و ألقيتــه عليــه: أمللــت الكتــاب علــى الكاتــب إمــالالً   - ج

 

ــوي عصـــري، الرائـــد، )١٩٩٢جبـــران (، مســـعود  ــين، طبعـــة جديـــدة، معجـــم لغـ ، دار العلـــم للماليـ

 . ١٢٧ص، لبنان، بيروت

ــنعم   ــرحمن (، عبـــد المـ ــد الـ ــاظ الفقهيـــة) ١٩٩٩محمـــود عبـ ــزء ، معجـــم المصـــطلحات واأللفـ الجـ

 . ٢٩٥ص ، مصر، دار الفضيلة للنشر والتوزيع، من حرف األلف لحرف الحاء، األول



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٨٣٤ 

القــرآن يف  جــاءو، )١(قــيْسو بنــي تمــيمة لـغـ ة الثانـيـ و، بنــي أســدو أهــل الحجــازة لـغـ 

 . )٢( )ليملل الذي عليه حق و(: الكريم قوله تعالى

يتبـــين للباحـــث ممـــا ســـبق أن المعنـــى اللغـــوي لإلمـــالل مـــن خـــالل هـــذه التعريفـــات أن 

 . اإلمالل يعني اإللقاء على الغير

 .ًا :  

ــب ــى الكات ــاب عل ــالل الكت ــاءو: إم ــالم ي ــب ال ــه بقل ــالؤه علي ــو ، إم ــهه ــاؤه علي ــت ، إلق أملل

 . أي قلتُُه له فكتب: أمليته عليهو الكتاب عليه

ــا إذا ألقـــي  أملـــى عليـــهو أمـــل علـــى الكاتـــب: يقـــال، أحـــدو اإلمـــالءو اإلمـــاللو عليـــه مـ

ــه ــالمو، يكتب ــه ال ــل في ــهو، األص ــق اهللا رب ــي  ليت ــامالً ف ــه ك ــق الــذي علي ــين الح ــأن يب ــه ب  إمالل

ــه شــيئ�و ــبخس من ــنقص ، ال ي ــاأي ال ي ــه شــيئ� م ــلو، من ــق و، إن ق ــه الح ــذي علي ــر ال ــد ُأم ق

 . إمالله على الكاتبيف  بتقوى اهللا

ــل هــو أملــلو، أملــى لفظــانو أمــل� و ــاء، األص ــدلت الــالم ي ــم أب ــس ، ألنهــا أخــف؛ ث أي عك

ــوا ــا فعلـ ــولهميف  مـ ــازي: قـ ــي البـ ـ ــله، تقضِّ ــض: إذ أصـ ــي و، تقضـ ــين أن يلقـ ــى اللفظـ معنـ

ــ� علــى ســامعه  ــهكالم ــب أنــه نشــأ عــن حصــر يف  هــو قصــورو، ليكتبــه عن التفســير أحس

ــ يف  نظـــرهم ــذه اآلـي ــواردة هـ ــ ة يف الـ ــالل يكونـــان لغـــرض و اإلمـــالءو، ةغـــرض الكتاـب اإلمـ

 

ــاقي بـــن يوســـف (، الزرقـــاين  ـــ)١٤١١محمـــد بـــن عبـــد البـ ــام ، هــ شـــرح الزرقـــاين علـــى موطـــأ اإلمـ

 . ٤٠٤ص ، الجزء األول، بيروت، العلميةدار الكتب ، مالك

 . ٢٨٢: اآلية، سوة النساء 

ــيم (، البركــــي  ــد عمــ ــة) ٢٠٠٣محمــ ــات الفقهيــ ــة األولــــى، التعريفــ ــة، الطبعــ ــب العلميــ ، دار الكتــ

 . ٣٦ص ، لبنان، بيروت

 . ١٠٢ص، مرجع سابق، الجزء الثالث، تفسير المنار، رضا 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٨٣٥ 

 ل أدة واوا اّا آ  اردةا  

ــرض الروايــ ة والكتابــ  ــلة ولغ ــروى أو و، النق ــه أو لي ــب عن ــاء كــالم ليكت ــان بإلق ــذان اللفظ ه

   .الّدْين ما حق أي ثبت للدائنة آي) يف الحقو(، ليحفظ

ــابقو ــب ة يتبـــين للباحـــث مـــن التعريفـــات السـ ــه المـــدين علـــى الكاتـ ــا يلقيـ أن اإلمـــالل مـ

ــا ــرارًا بم ــذات القيمــ يف  إق ــن ب ــن دْي ــه م ــدارة وذمت ــدادو ذات المق ــت الس ــون ، وق ــى أن يك عل

 .  بين الدائنو ما تم العقد عليه بينهة بكافة اضًحا على بينو اإلمالل

م :  لا  

ــدين أن يملــي  ــى الم ــي(عل ــن )يلق ــن دْي ــا يكتبــه م ــى الكاتــب م ــه حـجـ ، عل ة ليكــون إمالل

ــا الكتابــ  ــه تبينه ــاة وعلي ــاو، تحفظه ــك لم ــالىيف  ردو ذل ــه تع ــه  و(: قول ــذي علي ــل ال ليمل

 .  )حق

إماللـــه علـــى يف  أن يتـــِق اهللا )دْيـــن(تعـــالى الـــذي عليـــه حـــق و لـــذلك فقـــد أمـــر ســـبحانهو

ــن ، اإلنســـان معـــرض للطمـــعألن ؛ الكاتـــب ــه إلـــى نقـــص شـــيء مـ ــتخفه طمعـ فربمـــا يسـ

، ةالمماطـلــ ة وتمهيـــدًا للمجادـلــ ، اإلقـــرار الــذي يملـــى علـــى الكاتــبيف  الحــق أو اإلبهـــام

 . فهذا يعد تأكيدًا بالنهي عن األمر لمقاومته، نحو ذلكو

 : و لا  

  : 

ة مــا يتعلــق بــه مــن بيانــات ضــروريو، جنســهو أجلــهو

ــ و ــادة الزـم ــه دون زيـ ــانة لمعرفتـ ــ و، أو نقصـ ــه حـج ــيكن إماللـ ــهة لـ ــاحب و عليـ ــيالً لصـ دلـ

 

 . ١٠٣ص ، مرجع سابق، ٣ج، والتنويرالتحرير ، ابن عاشور 

 . ١٢١ص ، ٣ج، تفسير المنار، رضا 

 . ٢٨٢: اآلية، سوة البقرة 

 . ١٢٢ص ، مرجع سابق، ٣ج، تفسير المنار، رضا 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٨٣٦ 

 . َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّ : تعالىو األصل فيه هو قوله سبحانهو، الحق

ــري ــب": قــال الطب ــذي و فليكتــب الكات ــقليملــل ال ــه الح ــول�ى و علي ــريم المــدين ليت هــو الغ

ــب ــى الكات ــال عل ــرب الم ــن ل ــن دي ــه م ــا علي ــاب م ــالل كت ــدين إم ــق اهللاو، الم ــذر ؛ ليت فليح

ــه ــ�يف  عقاب ــه ظلم ــه من ــه شــيئ� أن ينقص ــن حق ــق م ــه الح ــذي ل ــس ال ــه ، بخ ــه من ــذهب ب أو ي

ــدي� ــناته، تعـ ــن حسـ ــائه إال مـ ــى قضـ ــدر علـ ــث ال يقـ ــه حيـ ــذ بـ ــن ، فيؤخـ ــل مـ أو أن يتحمـ

.  "اجباو فكان هذا		ليملل الذي عليه الحقو فليكتب، سيئاته

 :

ــب  ــى يجـ ــنعلـ ــِق اهللاو مـ ــق أن يتـ ــه الحـ ــب عليـ ــّدينيف  جـ ــأن الـ ــه بـ ــالءه عليـ ــهيف  إمـ ، ذّمتـ

 . يقر بهو فيما يمليه، )ليتق اهللا ربه و(، ةالمستوثق منه بالكتابو

ــزو ــه ع ــلو قول ــق) و: ج ــه الح ــل الــذي علي ــى نفســه، (ليمل ــه عل ــر ب ــم بمــا أق ــد الحك ، عن

ــالىو ــه تع ــه و(: قول ــق اهللا رب ــيئاو ليت ــه ش ــبخس من ــه داللــ  )ال ي ــره ة في ــر لغي ــن أق ــى أن م عل

ــالقول فيـــه قولـــه، بشـــيء ــا، ألن الـــبخس هـــو الـــنقص؛ فـ تـــرك الـــبخس دلَّ يف  عظـــهو فلمـ

 .  بخس كان قوله مقبوالإذا  على أنه

 :

يف  الــبخس هــو الــنقصو، ) و(: جلو األصل فيه هو قول اهللا عز

ــل ــزانو الكيـ ــالو الميـ ــثمنو المـ ــاخسو الـــبخسو، الـ ــف النـــاقص "البـ ــيء الطفيـ ، الشـ

 

 . ٢٨٢: اآلية، سوة البقرة 

 . ٣٤٦ص ، مرجع سابق، ١ج، تفسير الطبري، الطبري 

 . ١٥١ص  ،  آية الّدْين دراسة وتحليل ،  شكري والشويخ،  وانظر.  ٧٢٥ص  ،  ٢ج،  البحر المحيط،  الزركشي  

 . ٢٤٠ص ، ١ج، أحكام القرآن الكريم ، الكيا الهراسي 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٨٣٧ 

 ل أدة واوا اّا آ  اردةا  

 .  أكل الحرامو الشيء على سبيل الظلمة يعني أن ينقص من قيمو

 .  البخس أخص من النقصو

ــالىو ــه تعـ ــه: )لقولـ ــبخس منـ ــيئ�	وال يـ ــى : أي؛ )شـ ــدين علـ ــه المـ ــذي يمليـ ــق الـ ــن الحـ مـ

ــب ــبخس؛ الكات ــه ال ــع من ــذي ُيتوق ــه ال ــادو؛ فإن ــه الزي ــع من ــب فيتوق ــا الكات ــع ؛ ةأم ــا يتوق كم

إنمــا و؛ قــد فعــل ذلــك حيــث أمــر بالعــدلو؛ فلــو أريــد نهيــه لنهــي عــن كليهمــا؛ قصمنــه الــن

ــين األمــر باالتقــاء؛ تكليــف المملــييف  شــدد ــه ب لمــا ؛ النهــي عــن الــبخسو؛ حيــث جمــع في

ــه ــي عن ــى المنه ــدواعي إل ــن ال ــه م ــه؛ في ــن نفس ــرر ع ــع الض ــى دف ــول عل ــان مجب ــإن اإلنس ؛ ف

 . ذمته بما أمكنيف  تخفيف ماو

ــاء و ــبخسج ــن ال ــي ع ــالليف  النه ــع اإلم ــام إغــراء ؛ موض ــعف أم ــد تض ــنفس ق ــك أن ال ذل

ــق أو يزيــد، المــال ــن الح ــنقص شــيئ� م ــأن ي ــه ب ــا توســوس إلي ــليف  فربم ــر ، األج ــاء األم فج

إمــالل الحــق و، وساوســهاو الــنفسة تعــالى لمقاوـمـ و اهللا ســبحانهة بــالنهي لتأكيــد مراقـبـ 

ــه ــاوز عنـ ــو دون تجـ ــا هـ ــال رب ، كمـ ــزفقـ ــزة يف العـ ــه العزيـ  ُّ َّ ٍّ ُّ : كتابـ

 .  َّزئ رئ ّٰ ِّ

 

ص  ، آية الدين، درويش والشويخ: انظر. ٣٨ص ، مرجع سابق، المفردات يف غريب القرآن، األصفهاين 

١٥١  . 

 .  ١٠٤ص ، ٣ج، التحرير والتنوير، وابن عاشور، ٧٨٨ص ، ٢ج، أحكام القرآن الكريم ، ابن العربي 

،  لبنان، بيروت، دار إحياء التراث، ت) تفسير أبي السعود. محمد بن محمد العمادي (د ، أبو السعود 

 .  ٢٧٠ص ، الجزء األول

 . ١٥٢ص ، مرجع سابق، آية الدين، درويش والشويخ 

 . ٢٨٢: اآلية، السورة البقرة 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٨٣٨ 

 :  هي تعالى اهللا هذا العجز كما بينها وأسباب

 .  السفه -١

 .  الضعف -٢

 .  ةعدم االستطاع -٣

  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ ُّ : قوله تعالىل

  .  َّزث  رث

ــيرو ــن التيس ــذا م ــن و ه ــين العجــز ع ــراء ح ــه شــريعتنا الغ ــاز ب ــذي تمت ــرج ال ــع الح ــانرف  اتي

ــينة بـــدائل شـــرعيإلـــى  الحكـــم الشـــرعي فيصـــاريف  الـــوارداألمـــر  المقصـــود منهـــا ة ورصـ

 .  التيسير على المكلفين

 : شروطه يتبينو أحكامهو لإلماللبعد هذا العرض و

 . إثباتهاو صون الحقوقيف  اكبير ادور لإلمالل أن .١

 .  االستقرارو األمن إحالليف  أنه يساهم .٢

 . إثباتهو الحقبيان يف  ذلك بدورهو .٣

ــاهم .٤ ــاليف  يس ــظ الم ــد حف ــد الســيما مقص ــظ المقاص ــن و حف ــوق م ــون الحق ص

واألزمنة األماكنكل يف  مكونات المجتمعة لكافو، الضياع

  

  

  

  

    

 

 . ١٤٥-١٥٣ص ، مرجع سابق، آية الدين، درويش والشويخ 

 . ٢٨٢: اآلية، سورة البقرة 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٨٣٩ 

 ل أدة واوا اّا آ  اردةا  

إ  اار و اد و ا أ  : ا ادس
و اأ  

أو :ا  اروا  

  ا –أ 

فــاألمن ضــد ؛ زال عنــه الخــوفو أمــن فــالن أي اطمــأن: آمــن يــأمن أمنــا تقــول: ةاللغــ 

 .  اإليمان ضد الكفرة وضد الخيانة األمانو الخوف

 أي آِمنـــا }١٢٥: ةالبقــر(. }َأْمنًـــاو لِلنَّــاسِ ة َوإِْذ َجَعْلنَــا الْبَيْـــَت َمثَابَــ {تعـــالى و قــال ســبحانه

ــن ــن األمـ ــاو مـ ــه يف  كمـ ــالىقولـ ــوعٍ {: تعـ ــْن ُجـ ــْم ِمـ ــِذي َأْطَعَمُهـ ــْوٍف و الَّـ ــْن َخـ ــنَُهْم ِمـ . }َآَمـ

ــ ) و٤: قـــريش( ــ ة اضـــحة وهـــذه اآلـي  بيـــان أن األمـــن يكـــون عنـــد زوال الخـــوفة يف الدالـل

 . األمانة ووجود الطمأنينو

 زوال الخوفو النفسة األمن أصل طمأنينو

ــنو ــادراألة واألمانــ و األم ــان مص ــارو م ــان ت ــل األم ــما للحالــ ة يجع ــا ة اس ــون عليه ــي يك الت

َوَتُخوُنــــوا {: قولــــه تعــــالىيف  كمــــا، اســــم� لمــــا يـــأمن عليــــهة تــــارو األمــــنيف  اإلنســـان

 : جهينو إنما يقال على: آَمنَ و، أي ما ائتمنتم عليه )٢٧: األنفال(. }َأَماَناتُِكمْ 

 .  مؤمن: منه قيل هللاو، جعلت له األمن: أي، آمنته: يقال، أحدهما متعدي� بنفسه -

 . صار ذا أمن: معناهو، غير متعّد : الثاينو -

 . الزمان اآلتييف  عدم توقع مكروه: اصطالح�

  اار -ب

، مــن اســتقر يســتقر اســتقرارًا أي ثبــت تقــول اســتقرت األســعار أي ثبتــت: ةاللغــ 

 

 . )١٣/٢١(، لسان العرب، ) انظر ابن منظور ١( 

 . )١/٩٠(، المفردات يف غريب القرآن، ) الراغب األصفهاين ٢( 

 . )١/٣٧(، التعريفات، ) الجرجاين ٣( 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٨٤٠ 

ــدينار األردينو ــعر ال ــتقر س ــاو، اس ــالىيف  كم ــه تع ــإِِن {: قول ــيَف ــْوَف َتَرانِ ــُه َفَس ــتََقرَّ َمَكاَن . }اْس

ــراف( ــه )١٤٣: األع ــت مكان ــزحو أي ثب ــم يتزح ــتقرو. ل ــان/ اس ــتقر بالمك ــك اس ــن ذل يف  م

 . أي سكن فيهاة سكن تقول استقر بالعاصمو المكان أي تمكن فيه

 .  لم يخرج المعنى االصطالحي لالستقرار عن المعنى اللغويو

ــاة اإلســـالمية الشـــريعبعـــد العـــرض الســـابق يتبـــين أن  دفعـــت و، جـــاءت بالمصـــالح كلهـ

ــا ــد كله ــي رحمــ ، المفاس ــيرة فه ــاءت بالتيس ــاده فج ــى عب ــن اهللا عل ــرجو م ــع الح ــع و رف دف

ــرعيو الظلـــم ــام الشـ ــرر فكانـــت األحكـ ــمانة الضـ ــىة هـــي الضـ ــتالفيف  األولـ ــاء االخـ  إنهـ

يف  كمــــا أنهــــا العامــــل الرئيســــي، األعــــراضو األمــــوالو صــــون الحقــــوقو الخــــالفو

أوجــــد و األحكــــامة فشــــرع رب العــــز، التــــدابرو التبــــاغضو القضــــاء علــــى التشــــاحن

ــرعي ــدائل الش ــدرة يف الب ــدم الق ــال ع ــيراً ة ح ــا تيس ــ�و عليه ــرجو تخفيف ــ� للح ــيق و رفع الض

ــاد ــى العبـ ــاعد، علـ ــام تسـ ــذه األحكـ ــا أن هـ ــ يف  كمـ ــد الشـــرعية المحافـظ ــى المقاصـ ة علـ

ــونهاو ــالحو صـ ــظ المصـ ــاو حفـ ــؤدي إ، رعايتهـ ــا يـ ــنممـ ــاء االمـ ــى إرسـ ــتقرارو لـ يف  االسـ

مـــن هـــذه و، مصـــالحهمو اطمئنـــان األفـــراد علـــى أمـــوالهمة المجتمـــع بشـــكل عـــام نتيـجــ 

ــام أحكــام كتابــ  ــهادو الــدينة األحك ــية والش ــدينة أـيـ يف  ردتو اإلمــالل الت قــد بينــت و ال

 : أثر هذه األحكام فيما يأتية هذه الدراس 

ة ممــــا ال يــــدع مجــــاالً للريـبـــ ة الشــــرعياألحكــــام و العقــــودو اســـتقرار المعــــامالت .١

 .  اطمئنان األفراد على أموالهمو الشكة والخديعو

ــوق العامــ  .٢ ــظ الحق ــرعية الخاصــ ة وحف ــائق ش ــرة بوث ــاة معتب ــار إليه ــاليف  يص ــدم  ح ع

 .  الوفاء أو الجحود

 

  .)٣/١٧٩٥(، العربية المعاصرةمعجم اللغة ، ) أحمد مختار ١( 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٨٤١ 

 ل أدة واوا اّا آ  اردةا  

 . بعد المماتة والحياة حاليف  الديون بمختلف أنواعهاإثبات  .٣

 . المدين سواء أكانوا أفراد أو مؤسسات أو دولو بين الدائنة بناء الثق .٤

 . الجحود من طريف العقدو المكرة وقطع سبل الخديع .٥

 . أو نقصانة العقد من طريف العقد دون زياديف  االستيفاءو ضمان الوفاء .٦

 . الجماعاتو تعزيز مبدأ التكافل االجتماعي بين األفرادة يف المساهم .٧

 .  المدينو للدين بين الدائنمقدار الوفاء و قطع النزاع على زمن .٨

ــ ة يف المســـاهم .٩ ــريعة المحافـظ ــد الشـ ــن مقاصـ ــد ضـــروري مـ ــى مقصـ ة اإلســـالمية علـ

 . هو حفظ المالو

ــ  .١٠ ــدينة المحافـظ ــظ الـ ــد حفـ ــى مقصـ ــنفسو علـ ــروط العقـــديف  الـ ــاء بشـ ــال الوفـ  حـ

 .  تجنب مفاسد عدم الوفاءو

 . التقوىو التعاون على البرو بين الناسة المحبة واأللفة ضمان زياد .١١

 الوفــــاء بالعقــــدة الــــدول نتيـجـــ و الجماعــــاتو علــــى اســــتقرار األفــــرادة المحافـظـــ  .١٢

 . شروطهو

 .  الدولو على األمن االقتصادي لألفرادة المحافظة يف المساهم .١٣

ــياد .١٤ ــذلة سـ ــ و روح البـ ــى تنمـي ــؤدي إلـ ــراد المـ ــين األفـ ــاء بـ ــلمي ة العطـ ــايش السـ التعـ

 . استقرار المجتمع بأكملهو اآلمن



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٨٤٢ 

ا  

 : ةالتوصيات اآلتيو تشتمل على النتائج

أو :ا :  

 : أبرزهامن النتائج ة جملإلى ة توصلت الدراس 

 . اإلسالمة يف عقد الدين من عقود المعاوضات المشروع أن .١

ــ  .٢ ــةقــــد ينتقــــل مــــن  وإماللــــه عليــــه واإلشــــهاد الــــدينة أن حكــــم كتاـبـ إلــــى  اإلباحــ

 .  الوجوب

ــامأن  .٣ ــرعي لإلحكــ ــواردة الشــ ــ ة يف الــ ــرة آـيـ ــدين أثــ ــر االــ ــتقرايف  اكبيــ ــع راســ  المجتمــ

 . منهأو

م :تا :  

ــ  .١ ــي الدراـسـ ــرورة توصــ ــ ة بضــ ــوقة كتاـبـ ــا للحقــ ــدين حفظــ ــه و الــ ــك بتوثيقــ ذلــ

 .  كالمحاكمة المختصة ضمن الدوائر الرسمي

مـــــن علمـــــاء ة الدينـيــــ ة مـــــن التوعـيــــ ة الزيـــــادة بضـــــرورة توصـــــي الدراـســــ و .٢

ــريع ــارة الشــ ــمن اطــ ــحيح ضــ ــي صــ ــواء، فقهــ ــ يف  "ســ ــالس العلمـيـ أو ة المجــ

، غيرهـــــــــاة والرســـــــــمية التعليمـيـــــــ ة والمحافـــــــــل الدينـيــــــــ أو ة الوعظـيـــــــ 

 العـــــام اإلفتـــــاءة دائـــــرة وقاضـــــي القضـــــاة دائـــــرو المـــــدارسو كالجامعـــــات

 . غيرهاو األوقافة وزارو

 

  الحمد هللا رب العالمين و 

    



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٨٤٣ 

 ل أدة واوا اّا آ  اردةا  

  
 درو ااا  

آن اا .  

 اوا ا  :

ــيب  ــي شـ ــن أبـ ــد ، ةابـ ــن محمـ ــد اهللا بـ ــنف )١٩٩٤(عبـ ــوع، المصـ ــاب البيـ ــاب، كتـ يف  بـ

 . بيروت، دار الفكر، ٥ج، البيعو اإلشهاد على الشراء

ــي  ــن العرب ــي ، اب ــابن العرب ــروف ب ــد اهللا المع ــن عب ــد ب ــر محم ــو بك ــام ، )١٩٨١(أب أحك

 . ١ج، ١ط، بيروت، ةدار الكتب العلمي، القرآن الكريم

 الريا، الرشدة مكتب، ٢ط، اإلقناع، )١٩٨٨(محمد بن إبراهيم ، ابن المنذر 

 .  ٢ج، ض 

شــرح صــحيح ، )٢٠٠٤(أبــو الحســن علــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك ، ابــن بطــال 

ــال ــن بط ــبط، البخــاري الب ــقو ض ــراهيم: تحقي ــيم ياســر إب ــو تم ، الرشــادة مكتبــ ، ٣ط، أب

 .  ٦ج، الرياض

ــي ابـــن أحمـــد ، ابـــن حـــزم  ــى، )٢٠٠٣(أبـــو محمـــد علـ ، ١ط، المحلـــى شـــرح المجلـ

ــد  ــق، ١٢مجلـ ــداري: تحقيـ ــار البنـ ــد الغفـ ــ ، عبـ ــب العلمـي ــروت، ةدار الكتـ ــان، بيـ ، لبنـ

 . ٦ج

ــويان  ــن ض ــالم ، اب ــن س ــد ب ــن محم ــراهيم ب ــبيل، )١٩٨٩(إب ــار الس ــدليليف  من ــرح ال ، ش

 . ١ج، الرياض، المكتب اإلسالمي

ــدين  ــن عابـ ــر ، ابـ ــن عمـ ــين بـ ــد أمـ ــي، )٢٠٠٣(محمـ ــدرر ة حاشـ ــى الـ ــار علـ رد المحتـ



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٨٤٤ 

ة المملـكـ ، الريــاض، دار عــالم الكتــب، ةخاـصـ ة طبـعـ ، ابــن عابــدينة المختــار حاشــي

 . ٢٠٠٣، ٧ج، ةالسعودية العربي

ــور  ــن عاشـ ــاهر، ابـ ــر )١٩٨٤(، الطـ ــويرو التحريـ ــر، التنـ ــحنون للنشـ ــعو دار سـ ، التوزيـ

 .  ٣مجلد، تونس

ــ   ــن عرـف ــد ، ةابـ ــن أحمـ ــد بـ ــي، )٢٠٠٣(محمـ ــرة حاشـ ــرح الكبيـ ــى الشـ ــوقي علـ ، الدسـ

 . ٤ج، لبنان، بيروت، ةدار الكتب العلمي، ٢مجلد ، ٦ط

ـ١٣٠٠(برهـــان الـــدين أبـــو عبـــد اهللا محمـــد ، ابـــن فرحـــون  ــ ــامة تبصـــر، )هــــ يف  الحكـ

 . ١ج، ١ط، بيروت، ةدار الكتب العلمي، مناهج األحكامة وأصول األقضي

ــ   ــد ، ةابـــن قداـم ــد : تحقيـــق، ٥مجلـــد ، ١ط، الكـــايف، )٢٠٠١(عبـــد اهللا بـــن أحمـ محمـ

 . ٢ج، بيروت، ةدار الكتب العلمي، الشافعي

ــ   ــن قداـمـ ــي، ةابــ ــد المقدســ ــن أحمــ ــد اهللا بــ ــي، )٢٠٠٥(، عبــ ــالم ، ٥ط، المغنــ دار عــ

 . ٥ج، ةالسعودية العربية المملك، الرياض، الكتب

ــر  ــن كثيـ ــداء ، ابـ ــو الفـ ــقي أبـ ــر الدمشـ ــن كثيـ ــر بـ ــن عمـ ــماعيل بـ ــير ، )٢٠٠٥(إسـ تفسـ

 .  ١ج، ةالسعودية العربية المملك، الرياض، ةدار طيب، ٣ط، القرآن العظيم

: تحقيــــق، ٨مجلــــد ، ١ط، المبــــدع شــــرح المقتنــــعإبــــراهيم ، )١٩٩٧(، ابــــن مفلــــح 

 . ٤ج، بيروت، ةدار الكتب العلمي، محمد حسن

ـ١٤٠٥(أبـــو عبـــد اهللا محمـــد ، ابـــن مفلـــح  ، عبـــد الســـتار فـــرج: ةمراجـعــ ، الفـــروع )ـهــ

 . دار عالم الكتب، بيروت، ٦ج، ةالرابعة الطبع



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٨٤٥ 

 ل أدة واوا اّا آ  اردةا  

، دار صـــادر، لســـان العـــرب، )١٩٩٣(جمـــال الـــدين محمـــد بـــن مكـــرم ، ابـــن منظـــور 

 . ٤ج، لبنان، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ٢٠مجلد ، ٢ط، بيروت

ــيم  ــن نج ــراهيم ، اب ــن إب ــدين ب ــن ال ــباه )١٩٩٩(زي ــائرو األش ــب العلميــ ، النظ ، ةدار الكت

 . ١ط، بيروت

ــيم  ــراهيم الحنفـــي ، ابـــن نجـ ــدين بـــن إبـ ــباه، )١٩٩٩(زيـــن العابـ ــى و األشـ النظـــائر علـ

 . األولىة الطبع، بيروت، ةدار الكتب العلمي، ١ج، النعمانة مذهب أبي حنيف

، )ت. د(كمـــال الــدين محمــد بـــن عبــد الواحــد المعـــروف بــابن الهمـــام ، ابــن همــام 

 . بيروت، دار الفكر، ٧ج، شرح فتح القدير

ــاص   ــرازي الجصـ ــي الـ ــن علـ ــد بـ ــر أحمـ ــو بكـ ــرآن، )١٩٩٢(أبـ ــام القـ ــق، أحكـ : تحقيـ

 . بيروت، ١ج، دار إحياء التراث العربي، محمد الصادق قمحاوي

ــو يحيـــى  ــد حســـين ، أبـ ــتدان، )١٩٩٠(محمـ ــالمية يف االسـ ، مقوماتهـــا -الفقـــه اإلسـ

ــا ــا، أحكامهـ ــا، مجاالتهـ ــا، إثباتهـ ــ ، توثيقهـ ــ ة دراـس ــ ة فقهـي ــ ، ةمقارـن ــل أطروـح ة األصـ

 .  للمؤلفة حقوق الطبع محفوظ، الفقه المقارنيف  دكتوراه

 . دار الفكر العربي، المواريثو أحكام التركات )١٩٦٣(محمد ، ةأبي زهر 

ة مؤسـســـ ، دســــتور العلمـــاء، )١٩٧٥(عبــــد النبـــي عبــــد الرســـول ، األحمـــد نكـــري 

 . ٢ج، األعلمي

محمـــد : ضـــبطو تحقيـــق، غريـــب القـــرآنيف  المفـــردات )ت. د(الراغـــب ، األصـــفهاين 

 . بيروت، ةدار المعرف، سيد كيالين



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٨٤٦ 

، ةاألحــــوال الشخصــــية يف شــــرح األحكــــام الشــــرعي، )ت. د(محمــــد قــــدري ، باشــــا 

 . بيروت، ةالكتب العلميدار ، محمد العزازي: تحقيق

ــاري ، البخـــاري  ــراهيم البخـ ــن إبـ ــماعيل بـ ــن إسـ ــد بـ ــد اهللا محمـ ــي عبـ ـ١٤٢٢(أبـ ــ ، )ـه

 . األولىة الطبع، ةدار طوق النجا، ٨ج، صحيح البخاري

ــاري  ــماعيل ، البخـ ــن إسـ ــد بـ ــر، )١٩٨٧(محمـ ــحيح المختصـ ــامع الصـ كتـــاب ، الجـ

 . ٢ج، ٣ط، السلميف  باب الرهن

ــاري  ــن، البخـ ــد بـ ــماعيل  محمـ ــد اهللاإسـ ــو عبـ ـ١٤٢٢(، أبـ ــ ــاري، )هــ ــحيح البخـ ، صـ

ــر ــر الناص ــن ناص ــر ب ــد زهي ــق محم ــا، ١ط ، تحقي ــوق النج ــوع، ةدار ط ــاب البي ــاب ، كت ب

 . ٣ج ، شراء اإلمام الحوائج بنفسه

ــدادي  ــالكي ، البغ ــي الم ــر الثعلب ــن نص ــي ب ــن عل ــاب ب ــد الوه ــد عب ــو محم ، )٢٠٠٤(أب

 . بيروت، ةدار الكتب العلمي، ١ج، الفقه المالكييف  التلقين

: تحقيــق، الــروض المربــع شــرح زاد المســتقنع )ت. د(منصــور بــن يــونس ، البهــوتي 

 . ١ج، لبنان، بيروت، النشرة ودار الفكر للطباع، سعيد محمد اللحام

ــوتي  ــس، البه ــن ادري ــن اب ــن حس ــن اب ــونس ب ــن ي ــور ب ــي  )١٩٩٣(منص ــى النه ــائق أول دق

 .  دار الفكر، ٢ج، لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات

ــي  ــي ، البهيقـ ــين بـــن علـ ــد بـــن الحسـ ــرآن للشـــافعي، )١٩٨٠(أحمـ دار ، أحكـــام القـ

 . ١ج، بيروت، ةالكتب العلمي

ــو  ــدقي ، البورنـ ــد صـ ــوجيز، )١٩٩٦(محمـ ــ يف  الـ ــه الكلـي ــد الفقـ ــاح قواعـ ، ٤ط، ةإيضـ



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٨٤٧ 

 ل أدة واوا اّا آ  اردةا  

 . بيروت، ةالرسالة مؤسس

ــي  ــر ، البيهق ــو بك ــى أب ــن موس ــي ب ــن عل ــين ب ــن الحس ــد ب ــي ، )١٩٩٤(أحم ــنن البيهق س

 . ٦ج، ةالمكرمة مك، دار الباز، محمد عبد القادر عطار: تحقيق، الكبرى

ــذي  ــى ، الترمـ ــن عيسـ ــد بـ ــذي )ت. د(محمـ ــنن الترمـ ــراث ، سـ ــاء التـ ــيدار إحيـ ، العربـ

 . ٣ج، التمرو الطعاميف  باب السلف، آخرونو أحمد شاكر: تحقيق، بيروت

ــاين  ــي ، الجرجـ ــن علـ ــد بـ ــن محمـ ــي بـ ـ١٤٠٥(علـ ــ ــات )هــ ــق، التعريفـ ــراهيم : تحقيـ إبـ

 . ١ج، ١ط، بيروت، دار الكتاب العربي، األبياري

ــري  ــر ، الجزائــ ــو بكــ ــد، )ت. د(أبــ ــاب عقائــ ــلم كتــ ــاج المســ ــالقو آدابو منهــ  أخــ

ــامالتو عبــــاداتو ــ ، معــ ــ ة الطبـعـ ــ ، ةالرابـعـ ــالم للطباـعـ ــرة ودار الســ ــعو النشــ  التوزيــ

 . ةالقاهر، ةالترجمو

: تحقيـــق، أحكـــام القـــرآن، )١٩٩٢(أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن علـــي الـــرازي ، الجصـــاص 

 . بيروت، ١ج، دار إحياء التراث العربي، محمد الصادق قمحاوي

ــاب  ــد ، الحط ــن محم ــد ب ــد اهللا محم ــو عب ــدين أب ــمس ال ــيش ــرحمن المغرب ــد ال ــن عب ، ب

 . بيروت، دار الفكر، ٦ج، مواهب الجليل، )١٩٩٢(

ــياء ، خليـــل  ــو الضـ ـ١٣١٧(أبـ ــ ــي )ـه ــل الخرشـ ــر خليـ ــرح مختصـ ــ ، شـ ــ ة الطبـع ، ةالثانـي

 . مصر، بوالق، الكبرىة األميرية المطبع، ٥ج

الفقــه المنهجـــي علــى مـــذهب اإلمـــام ، )١٩٩٢(مصـــطفى ، البغــاو، مصـــطفى، الخــن 

، اليمــينو الشــهاداتو البينــاتو بــاب الــدعاوي، الجــزء الثــامن، اهللالشــافعي رحمــه 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٨٤٨ 

 .  دمشق، دار القلم

ــوقي  ــ ، الدسـ ــن عرـف ــد بـ ــن أحمـ ــد بـ ــي )ت. دة (محمـ ــرح ة حاشـ ــى الشـ ــوقي علـ الدسـ

 . ٣ج، ط. د، دار الفكر، الكبير

ــادر ، الـــرازي  ــار الصـــحاح، )١٩٩٩(أبـــو بكـــر بـــن عبـــد القـ ــ ، ١ط، ١ج، مختـ ة المكتـب

 . بيروت، ةالنموذجيالدار ، العصرين

ـ١٤٢٠(عبـــد اهللا محمـــد بـــن عمـــر أبـــو  اإلمـــام، الـــرازي  مفـــاتيح الغيـــب التفســـير  )ـهــ

 . ٧ج، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ٣ط، )تفسير الرازي(الكبير 

 . ٣ج، ةالقاهر، ةدار المنار، تفسير المنار، )١٩٤٧(محمد رشيد ، رضا 

، المحتـــاج إلـــى شـــرح المنهـــاجة نهاـيــ ، )١٩٨٤(محمـــد بـــن شـــهاب الـــدين ، الرملـــي 

 . بيروت، دار الفكر، ةاألخيرة الطبع، كتاب الشهادات، ٨ج

ــي  ة النــدو، التــأمين علــى الــديون المشــكوك فيهــا، )١٩٩٨(محمــد مصــطفى ، الزحيل

 .  الكويت، بيت التمويل الكويتي، ةالخامسة الفقهي

ــي  ــطفى، الزحيلــ ــ و مصــ ـ١٤١٨ة (هـبـ ــ ــر، )هـــ ــير المنيــ ــديف  التفســ ــريعة والعقيــ ة الشــ

 . ٣ج، دمشق، دار الفكر المعاصر، المنهجو

ة الجنائـيــ ة والمدنـيــ ة الضـــمان أو أحكـــام المســـؤولية نظرـيــ ، )٢٠١٢ة (هـبــ و، الزحيلــي 

 . ٩ط، بيروت، دار الفكر المعاصر، ةمقارنة الفقه اإلسالمي دراس يف 

ــي  ــطفى ة هـبـــ و، الزحيلــ ــالمي، )ت. د(مصــ ، دار الفكــــر، ٣ج، أدلتــــهو الفقــــه اإلســ



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٨٤٩ 

 ل أدة واوا اّا آ  اردةا  

 .  ةسوري، دمشق

ــي  ــادر ، الزركشـ ــن بهـ ــد اهللا بـ ــن عبـ ــد بـ ــدين محمـ ــدر الـ ــد اهللا بـ ــي عبـ ـ١٤٠٥(أبـ ــ ، )ـه

 . ةالثانية الطبع، ةاألوقاف الكويتية زارو، ٢ج، ةالقواعد الفقهييف  المنثور

ــي  ــري ، الزركشـ ــي المصـ ــد اهللا الزركشـ ــن عبـ ــد بـ ــد اهللا محمـ ــي عبـ ــدين أبـ ــمس الـ شـ

، دار العبيكــــان، ٢ج، شــــرح الزركشــــي علـــى مختصــــر الخرقــــي، )١٩٩٣(الحنبلـــي 

 . الرياض

ــري  ــر، الزمخشـ ــن عمـ ــود بـ ــم محمـ ــو القاسـ ــاف، أبـ ــق، ج٤، دط، الكشـ عبـــد : تحقيـ

 . دن، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الرزاق المهدي

شــــرح كنــــز يف  تبيــــين الحقــــائق )ت. د(، فخــــر الــــدين عثمــــان بــــن علـــي، الزيلعـــي 

 ،. ٥ج، ٢ط، لبنان، بيروت، ةدار المعرف، الدقائق

ــتاين  ــحاق األزدي، السجسـ ــن إسـ ــعث بـ ــن األشـ ــليمان بـ ــو داود سـ ـ٢٧٥ت (، أبـ ــ ، )ـه

ــي داود ــنن أبـ ــق(، ج٧، ١ط، سـ ــؤوط: تحقيـ ــعيب األرنـ ــره؛ شـ ــل قـ ــد كامـ دار ، )محمـ

 . م٢٠٠٩هـ/  ١٤٣٠، بيروت، ةالعالمية الرسال

ـ٤٨٣ت (، محمــــد بــــن أحمــــد بــــن أبــــي ســــهل، السرخســــي  ، دط، المبســــوط، )ـهـــ

 . م ١٩٩٣هـ /  ١٤١٤، بيروت، ةدار المعرف، ج٣٠

ــنهوري  ــرزاق ، السـ ــد الـ ــق، )١٩٩٨(عبـ ــادر الحـ ــالمييف  مصـ ــه اإلسـ ــورات ، الفقـ منشـ

 . ١ج، بيروت، ةالحلبي الحقوقي

 . بيروت، ةدار الكتب العلمي، النظائرو األشباه، )١٩٩٠(جالل الدين ، السيوطي 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٨٥٠ 

ــافعي  ــس، الشــ ــن إدريــ ــد بــ ــد اهللا محمــ ــو عبــ ـ٢٠٤ت (، أبــ ــ دار ، ج٨، دط، األم، )ـهـ

 . م ١٩٩٠هـ /  ١٤١٠، بيروت، ةالمعرف

ــد ، الشـــربيني  ــن محمـ ــد بـ ــجاعيف  اإلقنـــاع، )١٩٩٤(محمـ ــي شـ ــاظ أبـ ــل ألفـ ، ١ط، حـ

 . ٢ج، لبنان، بيروت، ةدار الكتب العلمي، ٢مجلد

الشـــرقاوي علـــى شـــرح التحريـــر ة حاشـــي )ت. د(، عبـــد اهللا بـــن حجـــازي، الشـــرقاوي 

 . مكان نشرة ودون طبع، ٢ج، لشيخ اإلسالم زكريا األنصاري

ة الــــّدْين دراـســـ ة آـيـــ ، )٢٠٠٦(إبــــراهيم محمــــد ، الشــــويخ، أحمــــد خالــــد، شــــكري 

 . عمان، التوزيعو دار العلوم للنشر، األولىة الطبع، تحليلو

، فقــه اإلمــام الشــافعييف  المهــذب )ت. د(أبــو اســحق إبــراهيم بــن علــي ، الشــيرازي 

 . ٢ج، بيروت، ةالدار الشامي، دمشق، دار القلم، ١ط

ــري  ــر ، الطب ــن جري ــد ب ــان، )١٩٩٧(محم ــامع البي ــري ج ــير الطب ــرآنيف  تفس ــل الق ، تأوي

 .  دمشق، التوزيعو النشرة ودار القلم للطباع، ١ط

، ١ط، ةالقــــاهر، ةدار النهـضـــ ، التفســــير الوســــيط، )١٩٩٧(محمــــد ســــيد ، طنطــــاوي 

 . ٤ج

ــامر  ــد ، عـ ــف محمـ ــد اللطيـ ــديون، )١٩٨٤(عبـ ــاو الـ ــالمييف  توثيقهـ ــه اإلسـ دار ، الفقـ

 . ةالقاهر، النشرة ومرجان للطباع

ــاين  ــن الشـــيخ المفتـــي، العثمـ ــوث، )م٢٠٠٣(، محمـــد تقـــي بـ ة قضـــايا فقهـيــ يف  بحـ

 .  دار القلم: دمشق، ج١، ٢ط، ةمعاصر



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٨٥١ 

 ل أدة واوا اّا آ  اردةا  

ــين  ــن صــالح ، العثيم ـ١٤٢٩(محمــد ب ـــ علــم ة يف القالئــد البرهانيــ ة شــرح منظومــ  )هــ

 .  ةالسعودية العربية المملك، الرياض، مدار الوطن للنشر، ١ط، الفرائض

فــــتح البــــاري شــــرح صــــحيح ، )٢٠٠٨(أحمــــد بــــن علــــي بــــن حجــــر ، العســــقالين 

 . ٥ج، ةالسعودية العربية المملك، الرياض، ةدار طيب، ٢ط، البخاري

ــي  ــد ، العينـ ــن أحمـ ــود بـ ــد محمـ ــو محمـ ــ ، )١٩٩٠(أبـ ــ ة يف البناـي ــرح الهداـي ، ٨ج، ةشـ

 . بيروت، دار الفكر، ةالثانية الطبع

ــي  ــوهري، الفرابـ ــاد الجـ ــن حمـ ــماعيل بـ ــر إسـ ــو نصـ ــاج ، )ه٣٩٣: ت(، أبـ ــحاح تـ الصـ

العلــم دار ، )أحمــد عبــد الغفــور عطــار: تحقيــق(، ج٦، ٤ط، ةصــحاح العربـيـ ة واللـغـ 

 .  م١٩٨٧ه/١٤٠٧، بيروت، للماليين

ــادي  ــروز آبـ ــوب ، الفيـ ــن يعقـ ــد بـ ــدين محمـ ــد الـ ــاهر مجـ ــو طـ ــاموس ، )١٩٩٥(أبـ القـ

 . لبنان، بيروت، دار الفكر، ١مجلد ، المحيط

ــي  ــم ، القرطبـ ــن عاصـ ــر بـ ــد البـ ــن عبـ ــد بـ ــن محمـ ــد اهللا بـ ــن عبـ ــف بـ ــر يوسـ ــو عمـ أبـ

لـــد ماديـــك و محمـــد محمـــد أحيـــد: تحقيـــق، ةفقـــه أهـــل المديـنــ يف  الكـــايف، )١٩٨٠(

 . ١ج، ةالسعودية العربية المملك، الرياض، الرياضة مكتب، الموريتاين

ــي  ــاري ، القرطبــ ــد األنصــ ــد أحمــ ــد اهللا محمــ ــي عبــ ــام ، )١٩٨٥(أبــ ــامع ألحكــ الجــ

 . ةالقاهر، ةدار الكتب المصري، ٣ج، القرآن

ة نهاـيـ و المجتهــدة بداـيـ ، )١٩٨٢(محمــد بــن أحمــد بــن أحمــد بــن رشــد ، القرطبــي 

 . لبنان، بيروت، النشرة ودار المعارف للطباع، ٢ج، ةالسادس ة الطبع، المقتصد



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٨٥٢ 

ــي  ــره داغ ــي ، الق ــدينعل ــي ال ــرف، محي ــام التص ــديون دراســ يف  أحك ، ةمقارنــ ة فقهيــ ة ال

 . ١١العدد  مجمع الفقه اإلسالمية مجل

ــي  ــن ماجــ ، القزوين ــدة اب ــن يزي ــد ب ــد اهللا محم ــو عب ـ٢٧٣ت (، أب ــن ماجــ ، )هــ ــنن اب ، ةس

 . مصر، ةدار إحياء الكتب العربي، )محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق(، ج٢، دط

ــي  ــيو، محمـــد رواس، قلعجـ ــادق ، قنيبـ ــ ، )١٩٨٥(حامـــد صـ ، الفقهـــاءة معجـــم لـغ

 . لبنان، بيروت، دار النفائس، األولىة الطبع

، ٣ط، ترتيـــب الشـــرائعيف  بـــدائع الصـــنائع )٢٠٠٠(أبـــو بكـــر بـــن مســـعود ، الكاســـاين 

ــد  ــق، ٦مجلـ ــش: تحقيـ ــدنان درويـ ــد عـ ــي، محمـ ــراث العربـ ــاء التـ ــروت، دار إحيـ ، بيـ

 . ٣ج، لبنان

، حكــام القــرآنأ، )ه٥٠٤: ت(، علــي بــن محمــد بــن علــي، الشــافعي الكيــا الهراســي 

، ةدار الكتــــب العلمـيـــ ، ة)عبــــد عطـيـــ ة عــــزو، موســــى محمــــد علــــي: تحقيــــق(، ٢ط

 . ه١٤٠٥، بيروت

ــه المعاصـــرو بيـــع الـــديون، )٢٠١٢(بـــن حمـــدون ة أســـام، الالحـــم  الفقـــه ة يف تطبيقاتـ

 .  ةالسعودية العربية المملك، ١ط، التوزيعو دار الميمان للنشر، اإلسالمي

، )نجيــب هــواويني: تحقيــق(، ج١، دط، ةاألحكــام العدلـيـ ة مجـلـ ، مــن العلمــاءة لجـنـ  

 .  كراتشي، آرام باغ، كارخانه تجارت كتب، نور محمد

ــاوردي  ــب ، المـ ــن حبيـ ــد بـ ــن محمـ ــي بـ ــن علـ ــو الحسـ ــر )١٩٩٩(أبـ ــاوي الكبيـ ، الحـ

ــ دار ، عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــودو، علـــي محمـــد عـــوض: تحقيـــق ، ةالكتـــب العلمـي

 . ٣ج، ١ط، بيروت



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٨٥٣ 

 ل أدة واوا اّا آ  اردةا  

ــ   ــع اللـغـ ــ ة مجمــ ــيط، )٢٠٠٤(، ةالعربـيـ ــم الوســ ــاتة إدار، المعجــ ــاء و المعجمــ إحيــ

 .  دار الشروق، ٤ط، مصر، التراث

ــ   ــ ، مؤلفـــونة مجموـع ــطلحات الفقهـي ــادية دليـــل المصـ بيـــت ، ١مجلـــد ، ١ط، ةاالقتصـ

 .  الكويت، التمويل الكويتي

، الــراجح مــن الخــالفة معرـفـ يف  اإلنصــاف، )١٩٩٨(علــي بــن ســليمان ، المــرداوي 

 .  المبدع، ابن مفلح. ٢٢ص ، بيروت، دار إحياء التراث، ١٢مجلد ، ١ط

مجلـــد ، ةخاـصــ ة طبـعــ ، شـــرح المهـــذبة تكمـلــ ، )١٩٩٦(محمـــد نجيـــب ، المعيطـــي 

 . ٤ج، لبنان، بيروت، دار الفكر، ٢٣

ــن محمــد ، ةالنملــ   ــريم بــن علــي ب ــم يف  المهــذب، )١٩٩٩(عبــد الك  أصــول الفقــهعل

 .  ١٣٢٩ص ، ١٩٩٩، الرياض، الرشيدة مكتب، ٣ج، ةالقواعد الفقهيو

، مصــطفى البــابية مطبـعـ ، المنهــاج )ت. د(زكريــا يحيــى بــن شــرف الــدين ، النــووي 

 . بيروت

ــ ، )٢٠٠١(محمــــد بــــن أحمــــد األزهــــري أبــــو منصــــور ، الهــــروي  ، ةتهــــذيب اللـغـ

 . بيروت، العربيدار إحياء التراث ، ١ط، محمد عوض مرعب: تحقيق

ة زارو، ٢ط، ةالكويتـيـــــ ة الفقهـيـــــ ة الموســــــوع، )١٩٩٢(، ةاألوقــــــاف الدينـيـــــ ة زارو 

 . ١-٢ج، الكويت، ذات السالسل، ةاألوقاف الكويتي

 : ةالبحوث العلميو الرسائل

 أحكامـــهو الفقـــه اإلســـالمي مفهومـــهيف  الـــدين المعـــدوم، )٢٠٠٧(ســـهيل ، ةالحوامـــد 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٨٥٤ 

ة الجامـعـــ ، ةماجســــتير غيــــر منشــــورة رســــال، ة)مقارـنـــ ة دراـســـ (الفقــــه اإلســــالمي يف 

 . عمان، ةاألردني

ــرقي  ــد ، ةشـ ــام أحمـ ــل، )١٩٩٩(حسـ ْين المماطـ ــدَّ ــام الـ ــريعيف  أحكـ ــالمية الشـ ، ةاإلسـ

 .  فلسطين، نابلس، ةالنجاح الوطنية جامع، ةماجستير غير منشورة رسال

ــرزاق  ــد ال ــمير، عب ــر ة س ــام ، )٢٠١٦(مط ــّدْينأحك ــالل آيــ و ال ــن خ ــه م ــّدْين ة توثيقات ال

ــ ة جامـعــ ، ةماجســـتير غيـــر منشـــورة رســـال، بالقـــانون المـــدينة مقارـنــ  ، ةالنجـــاح الوطنـي

 .  فلسطين، نابلس

ــد الكـــريم ، عقـــل  ــّدْين المشـــترك، )٢٠٠٥(ذيـــاب عبـ ــام الـ ــالمييف  أحكـ ، الفقـــه اإلسـ

المجلــــد ، )١(العــــدد ، ةالدراســــات اإلســــالمية يف األردنـيـــ ة المجـلـــ ، بحــــث منشــــور

 . األول

 : ةالمواقع اإللكتروني

 :موقع إلكتروين، مجمع الفقه اإلسالمي، التعاون اإلسالمية منظم 
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