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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 

ِثًَُ اٌَّزَِّٓ ُّنفِمٌَُْ أٌََِْاٌَيُُْ فِِ سَجًِِْ اٌٍّوِ  :تعاىل قال

   وََّثًَِ حَجَّخٍ أَٔجَزَذْ سَجْغَ سَنَبثًَِ فِِ وًُِّ سُنجٍَُخٍ ِِّئَخُ 

( 261)حَجَّخٍ ًَاٌٍّوُ ُّعَبػِفُ ٌَِّٓ َّشَبءُ ًَاٌٍّوُ ًَاسِغٌ ػٌٍَُِْ 

اٌَّزَِّٓ ُّنفِمٌَُْ أٌََِْاٌَيُُْ فِِ سَجًِِْ اٌٍّوِ ثَُُّ الَ ُّزْجِؼٌَُْ َِب أَٔفَمٌُاُ 

َِنّبً ًَالَ أَرًٍ ٌَّيُُْ أَجْشُىُُْ ػِنذَ سَثِّيُِْ ًَالَ خٌَْفٌ 

   (262)ػٍََْْيُِْ ًَالَ ىُُْ َّحْضٌََُْٔ 

 
 

( 262 ، 261آية )سورة البقرة 
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ــداء ـــإهـ
ىل معمل إمناس إخلري  ىل من أ فىن معر.... إ   من أ جل ورش إدلعوة إل سالمية هإ 

ىل خامت .. برمحة وعدل  . ميه وسمل ع وإملرسلني س يدان محمد صىل هللا إل هبياءإ 

ىل من رربت صصريإًا  ىل فيض ... واكهت خري عون وس ند يل عندما نربت ... إ  إ 

 (ي ـــــأ م )إل مان 

ىل من كام ررترييت تررية حس نة  ىل طريق إخلري ... إ   (ي ــأ ب )وأ مسم ريدي إ 

ىل من وكف جباهيب يف هذه إمرساةل  ىل إمنور إذلي أ ضاء حيايت ... إ   (زويج )إ 

ىل من أ رجو من هللا أ ن يكوهوإ خري ذرية   (أ ولدي)إ 

ىل مجيع أ خوإيت وأ يخ إمصايل  ... إ 

ىل لك صديلايت ومن ثعرفت علهيم يف حيايت  .... إ 

دإرهتا إمش يخ  ىل مدير إ  ىل زمياليت يف مدرسة رَوإد إملس تلبل وإ  . مازن إل غا: إ 

ىل إجلامعة إمشاخمة   (إجلامعة إل سالمية  )إ 

ىل من يلضون معرمه من أ جل ثعلمي أ رناء هذه إجلامعة أ فضل ثعلمي  إ 
ىل من اكن خري مرشٍف عىل رساميت وكدم يل إمنصح وإمعون دإمئاًا د . رفيق رضوإن . إ 

ىل مجيع إملسلمني يف رلاع إل رض  . إ 

ميمك مجيعاًا أ هدي رساميت هذه ، رإجية ًا من هللا أ ن ثنال إملبول وإمرضا ،  إ 

.. وثعود ابخلري وإمنفع عىل إمجليع

 

 

                                                                         إمباحثة

مبيبة إل غا 
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 شكر وعرفان
 

َّٙ ثُؼًخ انؼقم ٔانلٍٚ  انقبئم فٙ يؾكى انزُيٚم ،أشكو هللا انؼهٙ انقلٚو انن٘ أَؼى ػه
ىٌم " هِٛم هْمىٍم ػَم ْٕم َم  ُممِّل مِم٘ ػِم فَم . 76ٍٕهح ٍٕٚف آٚخ " َٔم

فئٌ نى , يٍ طُغ إنٛكى يؼؤفبً فكبفئِٕ:"(طهٙ هللا ػهّٛ ٍٔهى)ٔقبل هٍٕل هللا 

 . (هٔاِ أثٕ كأٔك  )" ..... رغلٔا يب ركبفئَّٕ ثّ فبكػٕا نّ ؽزٗ رؤا أَكى  بفأرًِٕ
 

ػزوافب ً يُٙ ثبنغًٛم أرقلو ثغيٚم انشكو ألٔنئك انًقهظٍٛ أأٚؼب ٔفبء ً ٔرقلٚوا ً ٔ

ك زٕه  فٙ يغبل انجؾش انؼهًٙ، ٔأفض ثبنن و الرٙاننٍٚ نى ٚأنٕا عٓلاً فٙ يَبػل
فٙ رٕعٛٓٙ ٔيَبػلرٙ فٙ ثؼل هللا طبؽت انفؼم رفيق أسعد رضوان : انفبػم

 .رغًٛغ انًبكح انجؾضٛخ، فغياِ هللا  م فٛو

 
سالم :  ًب أرقلو ثبنشكو ٔانزقلٚو نًٍ قبو ثًُبقشخ هٍبنخ انًبعَزٛو ًْٔب انل زٕه 

 عياًْب هللا  م فٛو، َٔفغ ثؼهًًٓب اإلٍالو شكري الطويل،: ٔانل زٕهأبو مخدة، 

. ٔانًَهًٍٛ
 

كماليه :   ًب أرقلو ثبنشكو ٔانزقلٚو  نهغبيؼخ اإلٍاليٛخ يزًضهخ ثؼًٛلْب انل زٕه

 ، فهٓب  م انؾت ٔانزقلٚو شعت
 

ّ٘مً عيٚم انشكو فقل أرًًذ ْنِ األؽؤؽخ ثؼظٛى  ٔال ٚفٕرُٙ أٌ أشكو ٔانل

اْزًبيًٓب ٔكػبئًٓب ٔرٕعٛٓبرًٓب نٙ ، فهًٓب  م انشكو ٔانزقلٚو ، ٔفٙ َٓبٚخ 
انًطبف ال َٚؼُٙ ٍٕٖ أٌ أشكو ىٔعٙ انؼيٚي نًب ثننّ يٍ يغٕٓك فٙ إرًبو ْنِ 

األؽؤؽخ، ٔأرًُٗ يٍ هللا انؼهٙ انقلٚو أٌ ٚؾفع انغًٛغ ثؾفظّ، ٔأٌ َٚقو نٓنِ 

.  األيخ يٍ ٚقٕكْب إنٗ ؽوٚق انقٛو ٔانوشبك 
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 املقدمة
 

: أما بعد , الحمد هلل كالصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ اهلل كعمى آلو كصحبو كسمـ
إف مف مقاصد الشريعة اإلسبلمية أنيا حثت عمى فعؿ الخير؛ كجعمتو مف أبكاب التقرب ؼ

: إلى اهلل لما لو مف آثارو عظيمةو تعكد عمى المجتمع ككاف مف أىـ أبكاب الخير ىذه 
كتقكية ركابطو كدعائمو كتجعمو ، الكصايا كاليبات كالصدقات التي تزيد مف ترابط المجتمع

كقد تخرَّج بفحؿ ىذه ،  كما أف األكقاؼ ليا دكره بارزه في تقدـ األمة،مجتمعان راقيان كمتححران 
. األبكاب العظيمة ًخيرة العمماا كاألساتذة الذيف ممئكا األرض عممان كنكران 

 مندكبو أنياكمف منظكر آخر نرل أف التبرعات ليا دكره كبيره في نشر العمـ؛ كمف المعمـك 
كليست كاجبو؛ فمقد حثت الشريعة اإلسبلمية عمييا مف غير إلزاـ كليذا السبب قد يحصؿ 

عند كثير مف الناس رجكع عف بعض ىذه التبرعات عمى اعتبار أنيا مندكبة كليست كاجبة 
كف األجر العظيـ ، فتجد أحدىـ ناؿكىذا مف باب الطمع في ىذا الماؿ الذم كاف بكاسطتو سي

يتبرع بقطعة أرض لبناا مدرسة أك دار لؤليتاـ ثـ ما يمبث أف ترتفع سعر ىذه األرض فيقـك 
. بالتراجع عف تبرعو 

كلما كاف ىذا األمر ال يعرفو كثير مف الناس حاكلت أف أقـك بتجميع ىذا المكحكع ككحعو 
 ،ىذا الحكـ معرفتو بدكف تعب كجيد كبيرالعمـ بفي ىذه الرسالة حتى يتسنى لمف يريد 

 أكحح مف خبلليا مدل لزـك ىذه التبرعات كالشركط الشرعية التي تمـز بيا أففحاكلت 
. المكانع التي تمنع مف لزكميا حتى يصبح األمر جميان ككاححان عند جميع المسمميف ك
 

أهمية المأضأع  / أأوً 
: تبرز أىمية المكحكع ، كتتجمى مف خبلؿ مجمكعةو مف النقاط،عمى النحك التالي 

نان  في حدكد إطبلعي فيلـ تقدـ الدراسات السابقة القديمة .1  ىذا المكحكع ميقارى
، لذلؾ أردت أف أعقد مقارنة بيف المذاىب تكحح بشمكليةبالمذاىب األخرل 

.  مع الترجيح بيف المذاىبرأم كؿ مذىب في حكـ الرجكع عف التبرعات
كجكد مستجدات كقعت في الفترة الحالية تتعمؽ بمسألة الرجكع عف التبرعات ،  .2

. أحببت أف أبينيا كأبيف األثر المترتب عمييا كالحكـ الشرعي الذم ينطبؽ عمييا
يبيف البحث اآلثار السمبية المترتبة لمرجكع عف التبرعات كالتي تطاؿ كبل  .3

 .الطرفيف فأردت أف أكححيا كأف أجد الحمكؿ المناسبة ليا



 
 ج

الكاقع المعاصر الذم يعيشو العالـ العربي، مف حركب كدمار جعؿ ىناؾ  .4
مؤسسات خيرية شتى، لكؿ مؤسسة أىدافيا، سكاان كانت أىداؼ خير أـ أىداؼ 

 .شر ، فيقـك البعض منيا بالرجكع عف تبرعو 
 

 اختيثر المأضأع مسأغثت /  ثايثً 
: تتعيف مسكغات اختيار المكحكع في النقاط التالية

. ما تقدـ مف أىمية المكحكع يعد مسكغان أساسيان مف مسكغات اختياره  .1
 فالمتبرع يظف ؛كثير مف الناس ال يعممكف عف حقيقة التبرعات ىؿ ىي الزمة أـ ال .2

أنيا مندكبو ثـ  يعكد لمرجكع عنيا متى شاا ليذا الظف ، كلكف األمر عمى خبلؼ 
ف كانت تبرعات في بداية أمرىا فيي في بعض الحاالت تتدخؿ في إذلؾ فإنيا ك

 .نطاؽ الممكية المؤكدة 
الحرر العظيـ الذم يمحؽ األشخاص الميتبرىع ليـ جراا ىذا الرجكع، فيـ قامكا  .3

 الشيا الميتبرىع بو لصالحيـ ثـ ما يمبث المتبرع أف يقـك  كتجييزبإعداد الخطط
ىذا بالرجكع عف تبرعو فيصابكا بإحباط كبير كحرر نفسي كمف الممكف أف يككف 

.  جراا ىذا التراجعان  عميؽان جسدمالحرر 
 كاف إذا أكحح أنو مف الممكف الرجكع عف بعض أنكاع ىذه التبرعات فأردت أ .4

. الشخص بحاجة ماسة ليذا التبرع كيمحؽ الحرر بو إذا لـ يتراجع عنو 
 

الدراسثت السثبقة  /  ثل ثً 
نما كانكا يدرجكنو تحت أبكاب  إف الفقياا القدامى لـ يفردكا بابان في كتبيـ خاصان بالتبرع ، كا 
تأخذ في غالبيا حكـ التبرع ، مثؿ اليبة كالكقؼ كالكصية ، كغيرىا مف أبكاب اإلحساف التي 

. تأخذ معنى التبرع
أما العمماا المعاصركف فقد كحعكا بعض الكتب كاألبحاث التي تتعمؽ بمكحكع البحث ، لكف 
ىناؾ بعض المسائؿ المستجدة مثؿ رجكع المؤسسات الخيرية ، لـ يتطرقكا إلييا في كتبيـ أك 

: في الرسائؿ العممية ، كمف ىذه الرسائؿ  
 (أحكاـ الرجكع في التبرعات المالية في الفقو اإلسبلمي  )رسالة ماجستير بعنكاف  .1

جياد شرفات ، كفد تميزت ىذه الرسالة بالحديث مطكالن عف العقكد : ، لمباحث 
: كالرجكع فييا ، إال أنو يؤخذ عمى ىذه الرسالة 



 
 ح

  أنيا قديمة جدان ، فيي لـ تكاكب المستجدات التي حدثت في الفترة األخيرة في
العالـ العربي ، كالذم كاف أىميا حدكث الحركب مما يحتـ كجكد تبرعات 

 .كأحكاـ مترتبة عمييا 
  لـ تتناكؿ الرسالة الرجكع في المؤسسات الخيرية الخاصة كالعامة ،  بؿ اكتفت

 .بالعقكد القديمة مثؿ اليبة كالكصية كغيرىما 
، (أثر الرجكع عف التصرفات في الفقو اإلسبلمي ): رسالة ماجستير بعنكاف  .2

عبد الحميـ حجازم ، قاـ الباحث في ىذه الرسالة بالتعريؼ بالرجكع : لمباحث 
كأنكاع التصرفات، لكف يؤخذ عمى ىذه الرسالة أنو تكمـ بإيجاز شديد عف العقكد 

 .ككاف ىناؾ بعض العقكد التي تحتاج إلى إيحاح أكثر
إعداد  (أحكاـ الرجكع في العقكد المالية في الفقو اإلسبلمي): رسالة دكتكراه بعنكاف  .3

أنس الجابر ، تميزت ىذه الرسالة بشمكليتيا لمعقكد المالية؛ سكاان كانت عقكد :
الزمة أـ عقكد تبرع ، لكف ىذه الرسالة لـ يفصؿ فييا الباحث أركاف أك شركط كؿ 

 .عقد مف العقكد ، فيك قاـ بالتحدث عف كؿ عقد بصفة عامة 
فتح اهلل : لممؤلؼ  (نظرية الرجكع في العقكد كالتصرفات ): كجدت كتابان بعنكاف  .4

أكثـ تفاحة، كقد حاكلت جاىدة الحصكؿ عمى ىذا الكتاب لكف لـ أستطع إال 
الحصكؿ عف ممخص عنو فقط ، أك حديث عف مقتطفات منو في بعض المكاقع 

. االلكتركنية 
كيأتي بحثي ىذا قاصدان ، جمع شتات مكحكع الرجكع عف التبرعات في الفقو اإلسبلمي 

كالحديث عف الصكر المعاصرة لو بسبب المستجدات التي حدثت في الكطف العربي كالتي 
استدعت كجكد تبرعات بصكر كبيرة بسبب الحركب الكاقعة ، فكاف مف األجدر كجكد حكابط 
ليذه التبرعات ككيفية جمعيا كحكـ الرجكع عنيا ،فإف أصبت فبتكفيؽ مف اهلل كرحا مف أمي 

ف أخطأت فمف نفسي فأرجك مف اهلل أف يغفر لي كيقبؿ تكبتي  . كأبي ، كا 
 

: البحثخطة / راببثً 
 :التالي عمى التفصيؿ  كخاتمة ثبلثة   فصكؿ   مقدمة كعمى يحتكم البحث
يفه الفقهي أمجثوته أعقأد التبرع يأتؾ حقيقة الرجأع عف التبرع أكيفيته/ الفصؿ األأؿ

 أمدى جأاز الرجأع أالمبثدلة فيهث
: كفيو مباحث

. التبرع حقيقتو كالرجكع عنو: المبحث األكؿ 



 
 خ

 
. كيفية الرجكع عف التبرع كتكييفو الفقيي:المبحث الثاني
 .عقكد التبرع كحكـ الرجكع فييا :المبحث الثالث 
 عقكد التبرع كمدل جكاز الرجكع كالمبادلة فييا:المبحث الرابع 
  الرجأع في عقأد التبرع /الفصؿ ال ثاي

 : كيشتمؿ عمى ثبلثة مباحث 
 .الرجكع في عقد اليبة: المبحث األكؿ
. القرضعقد الرجكع في  :المبحث الثاني
. ةالكصيعقد الرجكع في  : لثالمبحث الثا

الرجأع عف التبرعثت لممؤسسثت الخيرية الخثصة أالبثمة  / الفصؿ ال ثلث
كيشتمؿ عمى أربعة مباحث 

. قالرجكع عف التبرع لممؤسسات الخيرية الخاصة كحكـ:المبحث األكؿ
. الرجكع عف التبرع لممؤسسات الخيرية العامة كحكمو :المبحث الثاني
 .رجكع  المؤسسات الخيرية الخاصة عف التبرع كحكمو  :المبحث الثالث 
 .رجكع المؤسسات الخيرية العامة عف التبرع كحكمو  :المبحث الرابع

 
 الخثتمة/ خثمسثً 

: كقد اشتممت عمى  
. أىـ النتائج .1
 .أىـ التكصيات .2
 .فيارس الرسالة .3

 
ماهج البحث  / سثدسثً 

: اتبعت في بحثي ىذا المنيج الكصفي التحميمي ، متمثبلن قي النقاط التالية
الرجكع إلى المصادر األصمية ؛ مف كتب فقيية ، كأصكلية ، كاستقراا النصكص  .1

. الشرعية المتعمقة بمكحكع البحث كمسائمو 
عزك اآليات القرآنية، بإثبات اسـ السكرة كرقـ اآلية، كلـ أفرؽ بيف ذكر اآلية كاممة  .2

 .أك جزا منيا، في عممية التكثيؽ 



 
 د

عزك األحاديث إلى مظانيا، كتخريجيا مف كتب التخريج، باستثناا أحاديث  .3
ذا عثرت عمى الحديث عف الشيخيف، أك عند أحدىما فإنني اكتفي  الصحيحيف، كا 
الى فإنني أبحث عنو في كتب التخريج المشيكرة، فإذا كثقت المرجع  بيما أك بو، كا 
الحديثي ؛ فإني اذكر اسـ الكتاب ثـ اسـ المؤلؼ ثـ عنكاف الكتاب ، كالباب، ثـ 

 .الجزا كرقـ الصفحة ، ثـ رقـ الحديث 
مراعاة الدقة في العزك، كعند التكثيؽ أذكر عنكاف الكتاب ثـ اسـ المؤلؼ المشتير  .4

بو ، كرقـ الجزا كالصفحة ، كباقي التكثيقات أرجئيا لقائمة المصادر كالمراجع في 
 .ذيؿ البحث 

أذكر كجو الداللة فيما أكرده مف أدلة كنصكص مف الكتاب، كالسنة كاإلجماع،  .5
 .كاألثر ماداـ النص بحاجة لتكجيو 

ما نقمتو مف نصكص عف أىؿ العمـ بالنص أحعو بيف عبلمتي تنصيص ، كما  .6
 .أنقمو بالمعنى فإنني أشير إلى ذلؾ في الحكاشي

 .رتبت اآليات في فيرس اآليات حسب ترتيب السكرة كمكاف كركد اآلية فييا  .7
رتبت األحاديث النبكية في فيرس األحاديث ترتيبان ألفبائيا .8
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: التبرع حقيقته أالرجأع عاه :المبحث األأؿ 
يعد التبرع مف المصطمحات التي شاع ذكرىا في اآلكنة األخيرة ، لذلؾ سكؼ أقـك في ىذا 

. المبحث بتعريفو كبتعريؼ الرجكع ، حتى تتككف الفكرة األساسية ليذا البحث
. تبريؼ الرجأع للة أاصططحثً  :المطمب األأؿ

: للةفي اؿالرجأع / أأوً 
ٌد كتىكرار ع يرجع : تقكؿ.         الراا كالجيـ كالعيف أصؿه كبيره مٌطرد ميٍنقاس، يدؿُّ عمى رى رىجى

 إذا عاد  ان رجكع
ٌب ثـ تىرًجع فتىًغيث(1){وَالسََّمَاءِ ذَاتِ الرََّجْعِ}:  كجؿٌ  في قكلو عزٌ  .    كذلؾ أنيا تىًغيث كتصي

رجع إلى خير أك شر ، كتراجع الشيا :  عف الشيا ، كراجع الرجؿ االنصراؼ: كالرجكع 
ال يرجع فيو : إلى خمؼ ، كليس ليذا البيع مرجكع أم 

  أم الرجكع (2){إِنََّ إِلَى رَبَِّكَ الر َّجْعَى}: أم انصرؼ، كفي التنزيؿ: رجع يرجع رجعان كرجكعان 
رده إلي؛ كالرجكع ىك العكد إلى ما كاف عميو مكانان أك صفةن أك : كالمرجع كارتجع إلي األمر

كرجع إلى الصحة أك المرض أك  رجع إلى مكانو أك إلى حالة الفقر أك الغنى،: ،كيقاؿ  حاالن 
.  كرجع عف الشيا أم تركو غيره مف المصنفات،

ال شؾ أف المعاني في مجمميا متقاربة بحد كبير ، لكف المعنى األخير ىك األقرب إلى 
المكحكع المراد بحثو ، إذ أف الرجكع في التبرع يعني العكدة إلى ما كاف عميو مف إخبلا 

  . (3)المسؤكلية
: الرجأع اصططحًث /  ثايثً 

، بؿ كانكا (عمى حدكد إطبلعي )في غالب كتب الفقياا لـ يحعكا حدان لتعريؼ الرجكع 
يحعكف تعريفو مقترنان بصكرة مف صكر العقكد فمـ يكف لدييـ تعريؼ مستقؿ لمرجكع فقد كاف 

 : ، كلكف الكاساني مف الحنفية عرؼ الرجكع بأنو معمكمان كمفيكمان  لدييـ
فسخ البقد ببد تمثمه أفسخ البقد ببد تمثمه يصح بدأف القضثء أالرضث كثلرد بثلبيب في "

أأمث البأارض المثابة مف الرجأع فأاأاع ماهث هطؾ المأهأب ألاه و . البيع ببد القبض
.  (4)"سبيؿ إلى الرجأع في الهثلؾ أو سبيؿ إلى الرجأع في قيمته

                                                
(1)

( 11آٚخ )ٍٕهح انطبه   
(2)

( 8آٚخ )ٍٕهح انؼهق  
(3)

،انكهٛبد ، أثٕ انجقبء انؾُفٙ  (115\8)، نَبٌ انؼوة،اثٍ يُظٕه (490\2)يقبٌٚٛ انهغخ ، انواى٘ : اَظو  

( 234\1)، رٓنٚت انهغخ ، أثٕ يُظٕه  (478\1)
(4)

( 133\6)ثلائغ انظُبئغ ، انكبٍبَٙ  
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كلكف يؤخذ عمى ىذا التعريؼ بأنو غير جامع ألنو اقتصر عمى تعريؼ الفسخ كسنعرؼ أف 
. الرجكع أىـ مف الفسخ فيك يشمؿ تصرفات كثيرة مثؿ اإلقالة كالرد كغيرىا

 : ف فقد عرفكه بأنوكأما المعاصر
  (1)"اقض البقد القثبؿ لذلؾ بثإلرادة المافردة ألحد البثقديف بشرأط مخصأصة"

  كمعنى ذلؾ أنو ال يجكز الرجكع عف العقد كنقحو إال في بعض العقكد التي ينطبؽ عمييا 
 .شركط معينة  كبرحا كامؿ ألحد المتعاقديف

: التبريؼ الراجح 
اقض البقد القثبؿ لذلؾ "  كىكترل الباحثة أف الراجح مف ىذه التعريفات تعريؼ المعاصريف

األقرب إلى المطمكب في ىذا البحث فيك  "بثإلرادة المافردة ألحد البثقديف بشرأط مخصأصة
: لؤلسباب التالية 

. أف التعريؼ جامع مانع لمعنى التبرعات التي ىي محكر ىذا البحث  .1
أف ىذا التعريؼ يحدد أنو يجب أف يككف ىناؾ شركط مخصكصة لمرجكع في العقد  .2

. كال يترؾ التعريؼ عمى إطبلقو
: األلفثظ ذات الصمة / ثل ثً 

ىناؾ بعض األلفاظ التي بينيا كبيف مصطمح الرجكع صمة كارتباط إال أنيا في حقيقة األمر 
إف أطمقت ال تؤدم المعنى الذم يؤديو الرجكع ، كىي الفسخ كالرد كاإلقالة ، لذا كاف مف 

بحثيا كبياف صمتيا بمصطمح الرجكع كبياف كجو االختبلؼ بينيا كبيف الرجكع ، كفيما يمي 
 :بياف ذلؾ 

 :الرد / أأو
صرؼ الشيا كرجعو، كرد عميو الشيا إذا لـ يقبمو، ككذا إذا خطأه، كرددت إليو :" للة

رجعت إليو مرة : رددت عميو الكديعة، كترددت إلى فبلف: جكابو، أم رجعت كأرسمت، كمنو
 (2)"ردكه: بعد أخرل، كتراد القـك البيع

. الفقياا يستعممكف الرد كالرجكع بمعنى كاحدفي غالب األحياف أرل أف  :اصططحثً 
لكؿ مف المستعير كالمعير رد العارية متى شاا، كرد المعير بمعنى ":  جاا في شرح المنياج

. (3)"رجكعو
 (4)"كألفاظ الرجكع رجعت في ىبتي ،أك ارتجعتيا، أك رددتيا إلى ممكي":كأيحا 

                                                
(1)

 84َظوٚخ انوعٕع فٙ انؼقٕك ٔانزظوفبد ، فزؼ هللا رفبؽخ ، ص 
(2)

( 477\1)، انكهٛبد ، أثٕ انجقبء انؾُفٙ  (121\1)اَظو يقزبه انظؾبػ ، انواى٘  
(3)

( 318\3)يغُٙ انًؾزبط ، انشوثُٛٙ  
(4)

( 705\5)هك انًؾزبه ػهٗ انله انًقزبه ، اثٍ ػبثلٍٚ  
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ف قاؿ مكصي رجعت في كصيتي، أك قاؿ أبطمتيا :  كيقكؿ الفقياا في الرجكع في الكصية كا 
 (1) (بطمت)كنحكه كرددتيا أك غيرتيا أك فسختيا 

كمع أف الفقياا قديما استعممكا الرد بمعنى الرجكع إال أف ىناؾ فرؽ كبير بيف الرد كالرجكع ، 
فالرجكع أعـ كأشمؿ مف الرد كىك جزا مما يترتب عمى الرجكع ، فمثبل عند الرجكع في عقد 

إذا انفسخ العقد :"حد نتائجو رد العيف المكىكبة إلى مالكيا ، قاؿ الكاساني أاليبة يككف 
 (2)"بالرجكع ، عاد المكىكب إلى قديـ ممؾ الكاىب

 :الفسخ /  ثايثً 
. (3)أم نقحو فانتقض (فانفسخ)البيع كالعـز  (فسخ): النقض كبابو قطع يقاؿ (الفسخ) : للة

كا فييا عف دثيستعمؿ الفقياا الفسخ بمعنى الرجكع ، كمف أبرز المكاحع التي تح:اصططحًث 
الفسخ كاف في مكحع الشركة ،حيث عبر الحنفية كالشافعية كالحنابمة عف الرجكع في الشركة 

 (4)بالفسخ
مع ثبكت استعماؿ الفسخ بمعنى الرجكع ، إال أف الباحثة ترل أف ىذا االستعماؿ ليس عمى 

إطبلقو إذ ال يخفى عمى الناظر أف في الفسخ معنى آخر عف الرجكع ، فالفسخ رفع لمعقد مف 
أصمو ال مف حينو كأف الرجكع ليس لو أثر رجعي عمى اختبلؼ الفقياا في اعتبار الفسخ رفع  

. قلمعقد مف أصمو أك مف حيف
مف جية أخرل ىناؾ اختبلؼ في محؿ كؿ مف الرجكع كالفسخ ، فالفسخ ال يككف إال في 
العقكد الممزمة لمجانبيف كبالتالي ال يتصكر أف تككف العقكد غير البلزمة محبلن لمفسخ  

كلكف ىذا ال يمنع مف ككف الفسخ أثرا لمرجكع فإذا حصؿ الرجكع مستكفيا لشركطو منتفيان 
 .(5)لمكانعو انفسخ العقد 

: اإلقثلة /  ثل ثً 
إذا فسخا البيع كعاد المبيع إلى ممكو كالثمف إلى : الفسخ ، يقاؿ أقالو ، يقيمو كتقايبل  : للة

 (6)المشترم 
 

                                                
(1)

( 461\2)شوػ يُزٓٗ اإلٚواكاد ، انجٕٓرٙ  
(2)

 (134\6)ثلائغ انظُبئغ ، انكبٍبَٙ  
(3)

( 44\3)نَبٌ انؼوة ، اثٍ يُظٕه  
(4)

(  507\3)،  شبف انقُبع ، انجٕٓرٙ  (283\4)، هٔػخ انطبنجٍٛ ، انُٕٔ٘  (77\6)ثلائغ انظُبئغ ، انكبٍبَٙ  
(5)

أؽكبو )،هٍبنخ يبعَزٛو ثؼُٕاٌ  (127\22 )انًٍٕٕػخ انفقٓٛخ انكٕٚزٛخ ، ٔىاهح األٔقبف انكٕٚزٛخ : اَظو  

 .عبثو (انوعٕع فٙ انؼقٕك انًبنٛخ فٙ انفقّ اإلٍاليٙ 
(6)

 (580\11)نَبٌ انؼوة ، اثٍ يُظٕه  
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عرفيا الفقياا بعدة تعريفات كاف األقرب إلى الرجكع تعريؼ ابف نجيـ فقد عرفيا  : اصططحثً 
 (1)."رفع عقد البيع  :"بالمعنى الخاص (رفع العقد)بالمعنى العاـ 

يظير لنا مف ىذا التعريؼ أف الرجكع كاإلقالة فييما نفس المعنى كىك رجكع الحاؿ  
مف حيث شرط كمحؿ كؿ  إو أف الرجأع يختمؼ عف اإلقثلةإلى ما كاف عميو قبؿ إبراـ العقد ،

كأما شرائط " مف شركط صحة اإلقالة رحا المتعاقديف كفي ذلؾ يقكؿ ابف نجيـ أفمنيما إذ 
رحا المتعاقديف ، ألف الكبلـ في رفع عقد الـز ، كأما رفع ليس ببلـز _أم اإلقالة _ صحتيا 

 (2)"فممف لو الخيار ، بعمـ صاحبو ال برحاه
. لرجكعكمف ذلؾ يتبيف لنا مغايرة اإلقالة عف ا

ف مفيـك الرجكع في العقكد التي سأتناكؿ ذكرىا في ىذا البحث ال إكبناان عمى ما تقدـ ، ؼ
. يخرج عف ىذه المعاني في الغالب 

. تبريؼ التبرع للة أاصططحًث : المطمب ال ثاي 
 :(3)للة في اؿالتبرع  /أأوً 

: أعطى مف غير سؤاؿ، تفحؿ بما ال يجب عميو، غير طالب عكحا،التبرع:  تبرع بالعطاا
. مصدر
. فعمت ذلؾ متبرعان أم متطكعان : يقاؿ

 .ىك يتبرع مف قبؿ نفسو بالعطاا، إذا لـ يطمب عكحا: جاا في كتاب العيف 
: التبرع اصططحًث  / ثايثً 

نما عرفكا أنكاعو كالكصية كالكقؼ (في حدكد إطبلعي ) لـ يحع الفقياا تعريفان لمتبرع ، كا 
كاليبة كغيرىا، ككؿ تعريؼ لنكع مف ىذه األنكاع يحدد ماىيتو فقط، كمع ىذا فإف معنى التبرع 
عند الفقياا كما يؤخذ مف تعريفيـ ليذه األنكاع، ال يخرج عف ككف التبرع بذؿ المكمؼ ماالن أك 

. (4)منفعة لغيره في الحاؿ أك الممؿ ببل عكض بقصد البر كالمعركؼ غالبان 
بذؿ المكمؼ مثًو أأ مافبة لليره في الحثؿ أأ في المستقبؿ ":  في التبرع  الفقيااقد قاؿك 

  "فيشمؿ الهبة أالأصية أالأقؼ أالبثرية أغير ذلؾ. بط عأض بقصد البر أالمبرأؼ غثلبث 
سماة أدرجكا التبرعات تحت زمرة التمميكات ، ـكعندما تعرض الفقياا إلى تصنيؼ العقكد اؿ

. كجعمكىا قسيمان لممعاكحات 

                                                
(1)

 ( 110\6)انجؾو انوائق ، اثٍ َغٛى  
(2)

 (110\6)انجؾو انوائق ، اثٍ َغٛى  
(3)

، نَبٌ (50\1)، انًؼغى انٍٕٛؾ ، يغًغ انهغخ انؼوثٛخ ،(37\1)انقبيًٕ انفقٓٙ ،ٍؼل٘ أثٕ ؽجٛت : اَظو  

( 135\2)، انؼٍٛ ، انفواْٛل٘  (8\8)انؼوة ، اثٍ يُظٕه 
(4)

( 56\10)انًٍٕٕػخ انفقٓٛخ انكٕٚزٛخ ، ٔىاهح األٔقبف انكٕٚزٛخ  
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الصدقة أالهبة أالحبس أالبمرى أاإلرفثؽ أالصمة أماه : عقأد التبرعثت  " :ة المالكيكقد قاؿ
ااقطثع اإلمثـ ، أاإلخداـ أاإلسكثف ، أالاحمة أالبثرية أالهدية أالماحة أالبرية ،أاوغتطؿ 

 .(1)"أالبطية أالحبثء أالرهف أهأ آكدهث
أف يبطي الشخص مف مثله لليره : "كمما سبؽ مف الممكف أف نخمص إلى تعريؼ التبرع بأنو

" بكثمؿ إرادته ، بقصد التقرب هلل عزأجؿ أايؿ رضثه
: األلفثظ ذات الصمة 

  :  التطأع .1
. كفرس طكع العناف، إذا كاف سمسان . فبلف طكع يديؾ، أم منقاد لؾ [طكع] :للة 

. (2)اإلطاقة: كاالستطاعة
كتطكع بالشيا تبرع بو ،كمنو الميطَّكَّعة بتشديد الكاك كالطاا ،كىك اسـ فاعؿ ،كىـ الذيف 

 (3).يتبرعكف ، كاألصؿ المتطكعة فػأبدؿ كأدعـ 
 (4)"اسـ لما شرع زيادة عمى الفرض كالكاجب:"اصططحًث 

كىك فرد مف أفراد التبرع، فالتبرع قد يككف كاجبان، كقد ال يككف كاجبا، كيككف التطكع أيحا 
 .في العبادات، كىي النكافؿ كميا الزائدة عف الفركض كالكاجبات

 : البر .2
بر : يقاؿ. عمى الصدؽ كالطاعة كالصمة كاإلصبلح كاالتساع في اإلحساف إلى الناس: للة  
. أم قبمو: كأبر اهلل الحج كبره. الصادؽ: إذا صدؽ، كالبر: كبر في يمينو. إذا صمح: يبر

 (5).الخير كالفحؿ: ،كالًبر بالكسر 
 . أم الصادؽ فيما كعد أكليااه (البر): كمف أسمائو سبحانو كتعالى

اسـ جامع : ال يخرج استعماؿ الفقياا ليذا المفظ عف معناه المغكم، فيك عندىـ :اصططحثً 
لمخيرات كميا، يراد بو التخمؽ باألخبلؽ الحسنة مع الناس باإلحساف إلييـ كصمتيـ كالصدؽ 
معيـ، كمع الخالؽ بالتزاـ أمره كاجتناب نييو ،كما يطمؽ كيراد بو العمؿ الدائـ الخالص مف 

. المأثـ
 

                                                
(1)

  (153\2)انفٕا ّ انلٔاَٙ ، انُفوأ٘ 
(2)

( 1225\3)انظؾبػ ربط انهغخ ، انفبهاثٙ  
(3)

 (227ص)انًظجبػ انًُٛو ، انفٕٛيٙ  
(4)

 (61\1)انزؼوٚفبد ، انغوعبَٙ  
(5)

، انًظجبػ انًُٛو ، (178\1)،يقبٌٚٛ انهغخ ، اثٍ فبهً  (588\2 )اَظو انظؾبػ ربط انهغخ ،انفبهاثٙ  

( 32ص)انفٕٛيٙ 
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  :الهدية .3
 .(1)أىديت لمرجؿ كذا بعثت بو إليو إكرامان :  مأخكذ مف ىدل، يقاؿغةؿ

. ىي الماؿ الذم أتحؼ بو كأىدم ألحد إكرامان لو : أاصططحثً 
 (2)أىديت أىدم إىداا: يقاؿ. ما أىديت مف لطؼ إلى ذم مكدة: كاألصؿ اآلخر اليدية

مشرأعية التبرعثت  : المطمب ال ثلث 
المسمـ يحاكؿ جاىدان التقرب هلل عز كجؿ طمعان في جنتو كخكفان مف عقابو فيتجو إلى فعؿ 

الخير كالقربات حتى يناؿ أعمى الدرجات ، كمف ىذه الطاعات التبرع بالماؿ الذم يطير نفس 
. المسمـ مف البخؿ كالشح كيجعمو كريمان معطاان  

 .كقد ثبتت مشركعية التبرع بالقرآف الكريـ  كالسنة كاإلجماع 
: القرآف الكريـ / أأوً 
 فََّْٓ حَجَّ اٌْجَْْذَ أًَِ اػْزََّشَ فٍََب جُنَبحَ ػٍََْْوِ أَْْ َّطٌََّّفَ ثِيَِّب ۖ  إَِّْ اٌصَّفَب ًَاٌَّْشًَْحَ ِِْٓ شَؼَبئِشِ اٌٍَّوِ } : قكلو تعالى. 1

 (3){  ًََِْٓ رَطٌََّعَ خَْْشًا فَئَِّْ اٌٍَّوَ شَبوِشٌ ػٌٍَُِْۚ  
دلت اآلية الكريمة عمى مشركعية التطكع ،كالتبرع نكع مف أنكاع التطكع التي  : أجه الدولة

ما يأتيو المؤمف مف قبؿ نفسو، فمف أتى : "مف تطكع خيرا التطكع". حثت عمييا اآلية الكريمة
. (4) مف النكافؿ فاهلل يشكربشيا

كجاا في تفسير الثعالبي في ركاية الحسف البصرم أنو قاؿ في تفسير اآلية الكريمة أنيا تعني 
 . (5)الديف كمو أم فعؿ غير المفترض عميو مف صبلة أك زكاة أك نكع مف أنكاع الطاعة كميا 

 .
.  (6){ًَاٌٍَّوُ ػٌٍَُِْ ثِبٌُّْزَّمِنيَ ۗ   خَْْشٍ فٍََْٓ ُّىْفَشًُهُ ِِْٓ ًََِب َّفْؼٌٍَُا }  :قكلو تعالى . 2

في ىذه اآلية الكريمة نجد أف اهلل عز كجؿ طمب منا فعؿ الخير بغير كجو  :أجه الدولة
تحديد ليذا الخير ، لذلؾ نجد أف اآلية الكريمة تشمؿ التبرع فيك نكع مف أنكاع الخير التي 

 .دلت عميو اآلية
 

                                                
(1)

 (636\2)انًظجبػ انًُٛو ،أثٕ انؼجبً  (325\1)اَظو يقزبه انظؾبػ ، انواى٘  
(2)

( 43\6)يقبٌٚٛ انهغخ ، اثٍ فبهً  
(3)

 (189آٚخ )ٍٕهح انجقوح  
(4)

 ( 129\9)انًٍٕٕػخ انقوآَٛخ ، األثٛبه٘  
(5)

( 29\2)انكشف ٔانجٛبٌ ػٍ رفَٛو انقوآٌ ، انضؼبنجٙ  
(6)

( 115آٚخ )ٍٕهح آل ػًواٌ 
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ًَرَؼَبًٌَُٔا ػٍَََ اٌْجِشِّ ًَاٌزَّمٌٍَْ ًٌََب رَؼَبًٌَُٔا ػٍَََ اٌْئِثُِْ ًَاٌْؼُذًَْاِْ ًَارَّمٌُا اٌٍَّوَ إَِّْ اٌٍَّوَ شَذِّذُ }: قكلو تعالى.3

  (1).{اٌْؼِمَبةِ
حثت اآلية الكريمة المسمميف عمى التعاكف فيما بينيـ عمى فعؿ الخير ، كفي  : أجه الدولة

 كتعاكنكا عمى البر كالتقكل ىك  أمر لجميع الخمؽ بالتعاكف ": تفسير اآلية يقكؿ سيد قطب 
عمى البر كالتقكل ؛ أم ليعف بعحكـ بعحان ، كتحاثكا عمى أمر اهلل تعالى كاعممكا بو ، 

كانتيكا عما نيى اهلل عنو كامتنعكا كىذا مكافؽ لما ركم عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أنو قاؿ 
ٍيرو فىمىوي ًمٍثؿي أىٍجًر فىاًعًموً »:  مىى خى ٍف دىؿَّ عى  (3)."(2)«مى

 : الساة الابأية/  ثايثً 
قاؿ رسكؿ اهلل : فقد جاا في الصحيحيف مف حديث أبي ىريرة رحي اهلل عنو قاؿ  .1

، ييًعيفي الرَّجيؿى ًفي دىابًَّتًو، »صمى اهلل عميو كسمـ  دىقىةه، كيؿَّ يىٍكـو مىٍيًو صى كيؿُّ سيبلىمىى عى
ٍطكىةو يىٍمًشييىا  كيؿُّ خى دىقىةه، كىالكىًممىةي الطَّيّْبىةي، كى تىاعىوي صى مىٍييىا مى مىٍييىا، أىٍك يىٍرفىعي عى اًمميوي عى ييحى

دىقىةه  دىؿُّ الطًَّريًؽ صى دىقىةه، كى بلىًة صى  (4)« "ًإلىى الصَّ
  ان،يدؿ الحديث الشريؼ عمى ثكاب كأجر كؿ مف تصدؽ بصدقة أك أعاف مسمـ : أجه الدولة

كالتبرعات التي يبذليا المسمـ مف ىبة كصدقة ككقؼ كميا مف باب الصدقات التي حث 
 الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ككعد كؿ مف يقـك بيا بالثكاب كاألجر العظيـ

مىٍف »"قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ : عف أبي ىريرة رحي اهلل عنو قاؿ  .2
فَّ المَّوى يىتىقىبَّمييىا  ، كىاً  ، كىالى يىٍقبىؿي المَّوي ًإالَّ الطَّيّْبى دَّؽى ًبعىٍدًؿ تىٍمرىةو ًمٍف كىٍسبو طىيّْبو تىصى

بىؿً  تَّى تىكيكفى ًمٍثؿى الجى ـٍ فىميكَّهي، حى ديكي بّْي أىحى ا ييرى اًحًبًو، كىمى بّْييىا ًلصى  (5)  «ًبيىًميًنًو، ثيَـّ ييرى
يبيف الحديث قيمة التصدؽ كبياف أف اهلل يربي الصدقات ألصحابيا فيي تجارة  : أجه الدولة

 (6).رابحة مع اهلل  ، كعندما يتبرع اإلنساف بمالو يناؿ مف اهلل عز كجؿ الثكاب كاألجر العظيـ 
.(6) 

                                                
(1)

( 2آٚخ  )ٍٕهح انًبئلح  
(2)

طؾؾّ .(5129)هقى انؾلٚش  (333\4)أفوعّ أثٕ كأٔك فٙ ٍُُّ ،  زبة األكة ،ثبة انلال ػهٗ انقٛو  

 (27\1)األنجبَٙ ، طؾٛؼ انزوغٛت ٔانزوْٛت 
(3)

( 839\2)فٙ ظالل انقوآٌ ، ٍٛل قطت  
(4)

هقى انؾلٚش  (56\4)أفوعّ انجقبه٘ قٙ طؾٛؾّ ،  زبة انغٓبك ٔانَٛو ،ثبة يٍ أفن ثبنو بة َٔؾِٕ  

(2989 )
(5)

،  (1014)هقى انؾلٚش  (108\2)أفوعّ انجقبه٘ فٙ طؾٛؾّ ، زبة اني بح، ثبة انظلقخ يٍ  َت ؽٛت  

ًُمٓو إما فطى  : (فهِٕ )يؼُٗ   . (رؼهٛق يظطفٗ انجغب ػهٗ  زبة طؾٛؼ انجقبه٘ )ان
(6)

( 269\8)ػًلح انقبها شوػ طؾٛؼ انجقبه٘ ، اثٍ ثطبل ،   
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ا ًمٍف يىٍكـو ييٍصًبحي : " قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: عف أبي ىريرة، قاؿ .3 مى
ا ديىيمى ري : الًعبىادي ًفيًو، ًإالَّ مىمىكىاًف يىٍنًزالىًف، فىيىقيكؿي أىحى يىقيكؿي اآلخى مىفنا، كى ٍنًفقنا خى : المَّييَـّ أىٍعًط مي

 (1)"المَّييَـّ أىٍعًط ميٍمًسكنا تىمىفنا
يعني ال  ((ال حسد إال في اثنتيف)):  الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ قاؿأف:أجه الدولة 

 :غبطة، كال أحد يغبط عمى ما أعطاه اهلل سبحانو كتعالى مف ماؿ كغيره إال في اثنتيف فقط
رجؿ أعطاه اهلل ماالن، فسمطو عمى ىمكتو في الحؽ، صار ال يبذلو إال فيما يرحي : األكلى

اهلل، ىذا يحسد؛ ألنؾ اآلف تجد التجار يختمفكف، منيـ مف ينفؽ أمكالو في سبيؿ اهلل، في 
الخيرات، في أعماؿ البر، إعانة فقير، بناا مساجد، بناا مدارس، طبع كتب، إعانة عمى 

 .فيذا سمط عمى ىمكتو في الحؽ. الجياد، كما أشبو ذلؾ
كىأىٍنزىؿى المَّوي ): رجؿ آتاه اهلل الحكمة يعني العمـ، الحكمة ىنا العمـ كما قاؿ اهلل تعالى: كالثانية 

ـي  ـٍ تىكيٍف تىٍعمى ا لى مَّمىؾى مى مىٍيؾى اٍلًكتىابى كىاٍلًحٍكمىةى كىعى فيك يقحي بيا كيعمميا ))،  (113: النساا )(عى
يقحي بيا في نفسو كفي أىمو، كفي مف تحاكـ عنده، كيعمميا الناس أيحان، ليس ( (الناس

إذا جااكني حكمت كقحيت؛ بؿ يقحي كيعمـ، كيبدأ : يقتصر عمى أف يأتيو الناس فيقكؿ
 (2 ).الناس بذلؾ، فيذا ال شؾ أنو مغبكط عمى ما آتاه اهلل عز كجؿ مف الحكمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
(1)

هقى  (115\2) (فأيب يٍ أػطٗ ٔارقٗ)أفوعّ انجقبه٘ فٙ طؾٛؾّ ،  زبة اني بح ،ثبة قٕنّ رؼبنٗ  

( 1442)انؾلٚش
(2)

( 403\3)شوػ هٚبع انظبنؾٍٛ ، اثٍ ػضًٍٛٛ  
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. كيفية انرجىع عن انتربع وتكييفه انفقهي :املبحج انخاني

 

: ويشتمم عهى حالحة مطانب
 

 .أـواع اؾتصرػات يف اؾعؼود:ادلطؾب األول

 

 .ؿعـى اؾتربعات واؾعؼود اؾداخؾة ػقفا:ادلطؾب اؾثاـي

 

. ؾتربعاتؾؾرجوع عن ااؾتؽققف اؾػؼفي :ادلطؾب اؾثاؾث
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 : (1) البقأدأاأاع التصرفثت في :المطمب األأؿ 
 :عريؼ البقدت:أأو ً 

 . العقد ىك الشد كالربط، كالجمع بيف أطراؼ الشيا، كحده الحؿ:في الملة
 (2)كما يطمؽ عمى إحكاـ الشيا كتقكيتو

 :فيطمؽ الفقياا كممة العقد في اصطبلحيـ عمى معنييف: اصططحًث أمث 
 (3)"الربط بيف كبلميف أك ما يقـك مقاميما ينشأ عنو  أثره الشرعي-: "كىك المشيكر-أحدىما 

كالعقد عمى ىذا اإلطبلؽ يستكجب كجكد طرفيف لو، لكؿ طرؼ منيما إرادة تتفؽ كتتكافؽ مع 
إرادة الطرؼ اآلخر، مثؿ البيع كاإلجارة كالمزارعة كالمساقاة كالزكاج كغيرىا مف العقكد التي ال 

 .تتـ إال بارتباط طرفيف
بحيث ال يستكجب كجكد طرفيف لو في جميع حاالتو؛ بؿ قد - كىك أعـ مف األكؿ-كالثاني 

يككف مف جانب كاحد، فيك يشمؿ االرتباط الحاصؿ بيف جانبيف كالبيع كاإلجارة كالزكاج، كما 
يشمؿ التصرفات التي تتـ مف قبؿ طرؼ  كاحد كالطبلؽ كاإلبراا كاليميف لما فييا مف العـز 

 فيك (4)كاإلرادة عمى تنفيذه، كىذا المعنى  ىك الشائع عند فقياا المالكية كالشافعية كالحنابمة
عندىـ كؿ ما عـز المرا  عمى فعمو سكاا صدر بإرادة منفردة أـ احتاج إلى إرادتيف في إنشائو 

 .فيك يسمى  عقدنا عندىـ
: أاأاع التصرفثت في البقأد /  ثايثً 

: كلية ؽفعمية ك: التصرفات عمى نكعيف 
 ال باألقكاؿ أم ما كاف مصدره عمبل باألفعاؿما يحصؿ  كىك: التصرؼ الفعمي :النكع األكؿ 

 : أمثمتوفعميا غير المساف ، كمف 
كىك أخذ الشيا قيران كظممان  : الغصب 
 مف قياـ كرككع كسجكد كجمكس كغيرىا مف أفعاؿ الصبلة  لصبلةكأعماؿ ا

. كمعظـ الجنايات كالسرقة كالقتؿ كالزنا 
                                                                                                    

                                                
(1)

  ، انيؽٛهٙ   انفقّ اإلٍاليٙ ٔأكنزّ(234\30)انًٍٕٕػخ انفقٓٛخ انكٕٚزٛخ ، ٔىاهح األٔقبف انكٕٚزٛخ ،  

 (376-365  )، ػجل انكوٚى ىٚلاٌ، ٔانًلفم نلهاٍخ انشوٚؼخ اإلٍاليٛخ(4/234-248)
(2)

 ( 510\2)انظؾبػ ربط انهغخ ، انفبهاثٙ  
(3)

 (171)انًهكٛخ َٔظوٚخ انؼقل ، يؾًل أثٕ ىْوح  
(4)

 (83)َظوٚخ انؼقل ، اثٍ رًٛٛخ :اَظو  
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كىك الذم يككف مصدره القكؿ دكف الفعؿ ، كيدخؿ فيو الكتابة : النكع الثاني التصرؼ القكلي 
، كالعقدم قد يككف عقدا ذا إرادة منفردة  (مف العقد  )عقدم كغير عقدم:كاإلشارة ىك نكعاف 

. أكثر  كما قد يككف ذا إرادتيف أك
كالعقدم ذك اإلرادة المنفردة يشمؿ جميع العقكد التي ينفرد فييا المتصرؼ بإنشاا حؽ أك 
إسقاطو ، كما ىك الحاؿ في عقكد التبرعات كاليبة كالصدقة كالكقؼ كالكصية كالعارية ، 

.  كالظيار كاليميف كالطبلؽىك الحاؿ في العقكد المنفردة غير التبرعية  ككما
 كيحتاج إلى  أكثر فيك الذم تشترؾ في إنشائو أرادتاف أكأكثرأما العقد ذك اإلرادتيف أك 

كىذه تشمؿ العقكد البلزمة كالبيع كاإلجارة  صيغة يتفؽ أصحاب تمؾ اإلرادات عمييا،
.  ، كالعقكد غير البلزمة كالشركة كالككالة كالمزارعة

 أك مسقطة لمحقكؽ ةأما التصرؼ القكلي غير العقدم فيك ال  يتحمف إرادة منشئة أك مينيي
نما يترتب عمييا أحكاـ شرعية ، كىذا النكع تصرؼ قكلي محض ليس لو شبو بالعقكد كمف  كا 
. اإلقرارك  الشيادة أمثمتو

. (1)مباى التبرعثت أالبقأد الداخمة فيهث :المطمب ال ثاي 
العقكد تختمؼ باختبلؼ المقصكد منيا ، ذلؾ ألف العقد قد يككف المقصكد منو تمميؾ شيا 

 المنافع ، كقد يككف المقصكد مف العقد ىك االستيثاؽ أك أكسكاا كاف الممؾ مف األعياف 
الحفظ ، كقد يككف الغرض منو إسقاط الحؽ في الشيا ، كقد يككف المقصكد إلطبلؽ يد 

الشخص في شيا  كاف ممنكع عف التصرؼ فيو ، كقد يككف الغرض تقييد الشخص غيره ، 
.  ذلؾ ركمنعو مف تصرؼ كانت يده قد أطمقت فيو ، كقد يككف غي

كقد قسـ الفقياا العقكد إلى مجمكعات ، تحتكم كؿ مجمكعة منيا عمى ما يندرج تحتيا مف 
 عمى كؿ مجمكعة اسمان خاصان بيا كأطمقكاعقكد تتفؽ في مقاصدىا ، كالغاية المكجكدة منيا ، 

يميزىا عف غيرىا ، كمع ىذا فيكجد عقكد تدخؿ في أكثر مف مجمكعة كاحدة ألف ليا أكثر 
مف خاصية ،  

: كمف ىذه المجمكعات عقكد التمميكات  
ف  كىي التي يككف المقصكد منيا تمميؾ الشيا ، فإف كرد التمميؾ عمى األعياف كاف بيعان ، كا 
كرد عمى المنافع كاف إجارة أك إعارة ، كقد يككف التمميؾ بعكض كقد يككف بغير عكض كمف 

: ىنا كانت عقكد التمميؾ نكعاف 

                                                
(1)

، انًلفم نلهاٍخ انفقّ  (488، 486)ربهٚـ انفقّ اإلٍاليٙ َٔظوٚخ انؼفٕك ، ثلهاٌ أثٕ انؼٍُٛٛ : اَظو 

أؽكبو انوعٕع فٙ انزجوػبد انًبنّٛ فٙ انفقّ :، هٍبنخ يبعَزٛو ثؼُٕاٌ  (312ص)اإلٍاليٙ ، ػجل انكوٚى ىٚلاٌ 

 (12)اإلٍاليٙ ، عٓبك شوفبد ، ص
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 ، كتسمى عقكد المبادالت ، كىي ما قامت عمى أساس المبادلة عقأد المبثأضثت .1
بيف المتعاقديف كعمى تمميؾ كؿ منيما ما لآلخر ، سكاا أكانت المبادلة مبادلة 
ماؿ بماؿ كالبيع بجميع أنكاعو ، الشامؿ لمسمـ كالصرؼ كالقرض كالصمح عف 

إقرار ، أـ كانت المبادلة مبادلة ماؿ بمنفعة ماؿ كاإلجارة كاالستصناع ، 
كالمزارعة ، كالمساقاة كالمحاربة ، أـ كانت مبادلة ماؿ بما  ليس يماؿ كال منفعة 

ماؿ كالزكاج كالخمع ، أـ كانت مبادلة منفعة بمنفعة كقسمة المنافع بطريؽ 
فيو معنى المعاكحة كالمبادلة بيف طرفية  الميايأة الزمانية أك المكانية ، فكؿ ما

 .فيك عقد معاكحة 
 : عقأد التبرعثت .2

كىي التي ال يأخذ فييا المتعاقد مقاببلن لما يعطيو كال يعطي المتعاقد اآلخر مقاببلن لما يأخذه ، 
فإف المتبرع ال يطمب عكحا عما تبرع بو ، كذلؾ مثؿ اليبة كالكصية كالكقؼ كالصدقة 

كاإلعارة ، كابراا المديف مما عميو حتى ال يبقى لمدائـ حؽ في مطالبتو بو ، ككالقرض ألف 
المقرض متبرع في تمكيف المقترض مف االنتفاع بالقرض ، كالماحاباة في عقكد المعاكحات ، 

كالكفالة بأمر المكفكؿ لو ، كالحكالة إذا لـ تكف بأمر الحيؿ  
ىذا كعقكد التبرعات كالمعاكحات تفيد التمميؾ ، أم تمميؾ البدؿ في المعاكحات ، كتمميؾ 

. تَـّ عميو التبرع في التبرعات كلذا أمكف أف يطمؽ عمييما عقكد التمميكات ما
 . (1)يؼ الفقهي لمرجأع عف التبرعثتيالتؾ:المطمب ال ثلث 

نما تعتريو األحكاـ الخمسة تبعان    اتفؽ الفقياا عمى أف التبرع ليس لو حكـ تكميفي كاحد، كا 
: لحالة المتبرع كالمتبرع بو 

. لتبرع كاجبان في الكصية لتدارؾ قربة فاتتو كزكاة كحج افقد يككف 
. إذا كاف كرثتو أغنياا كىي في حدكد الثمث : كقد يككف مندكبا 

. إذا أكصى لفقير أجنبي ، كلو فقير قريب : كقد يككف مكركىان 
. إذا أكصى بأقؿ مف الثمث لغني أجنبي ككرثتو أغنياا : كقد يككف مباحان 
. إذا أكصى بمعصية اك فعؿ محـر :كقد يككف حراما 

.    كالحكـ كذلؾ في باقي التبرعات كالكقؼ كاليبة  
 
 

                                                
(1)

( 69\10)انًٍٕٕػخ انفقٓٛخ انكٕٚزٛخ ، ٔىاهح األٔقبف انكٕٚزٛخ  
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: أمف خطؿ مث سبؽ مف الممكف أف ابرؼ  المقصأد بثلرجأع عف التبرعثت
 الرجكع عف العقكد التي يقـك فييا المالؾ بإعطاا ما يممكو دكف أف يطمب الثمف أك بدكف " 

". مقابؿ كمف أمثمة ىذه العقكد الكصية كاليبة كالقرض كالككالة كاإلجارة كغيرىا مف العقكد
جع بو المتبرع ما رلذلؾ فإف التكييؼ الفقيي لمرجكع عف التبرعات يعتمد عمى العقد الذم سي

تبرع بو ففي كؿ عقد يختمؼ الرجكع عف العقد اآلخر عمى حسب اآلثار المترتبة عمى كؿ 
. عقد
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 .عقىد انتربع وحكم انرجىع فيها :املبحج انخانج 
 

: ويشتمم عهى حالث مطانب
 

 .تعريف اؾعؼود ؾغة واصطالحًا:ادلطؾب األول 

 

 اؾعؼود غري اؾالزؿة ؾطبقعة اؾعؼد:ادلطؾب اؾثاـي

 

. اؾعؼود اؾالزؿة ؾوجود اخلقار:ادلطؾب اؾثاؾث 
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: المطمب األأؿ 
تبريؼ البقد للة أاصططحًث  

: (1)للة اؿ  فيالبقد/أأوً 
. العيد ، كالجمع عقكد : نقيض الحؿ ، كالعقد 

أصؿ كاحد يدؿ عمى شد ،كشدة كثكؽ :  العيف كالقاؼ كالداؿ ": كفي معجـ مقاييس المغة 
ليو ترجع فركع الباب كميا  " كا 

. كالعيد كالبيع كما أشبو ذلؾ [كالحبؿ]عقد البناا : العقد: عقد
مف السكاحر المكاتي يعقدف : (2) {اٌْؼُمَذِ فِِ ًَِِٓ شَشِّ اٌنَّفَّبثَبدِ }: تعالى- قد جاا في كتاب اهلل 

في الخيكط 
عقدت البيع كنحكه، كعقدت اليميف كعقدتيا بالتشديد تككيد، كعاقدتو : قيؿ: كفي المصباح

مكحع عقده، كعقدة : عاىدتو، كمعقد الشيا مثؿ مجمس: عمى كذا، كعقدتو عميو بمعنى
برامو، كالجمع عقكد: النكاح كغيره  إحكامو كا 

: البقد اصططحثً / ثايثً 
. يطمؽ عمى معنييف ، معنى عاـ كمعنى خاص 

 :المعنى العاـ 
 الشخص أف يفعمو ىك، أك يعقد عمى غيره فعمو عمى كجو (يعزمو)ىك كؿ ما يعقده " 

 (3)"إلزامو إياه 
كعمى ذلؾ يسمى البيع كالنكاح كسائر المعاكحات بالعقكد ، ألف كؿ كاحد مف طرفي العقد 
ألـز نفسو الكفاا بو كسمي اليميف عمى المستقبؿ عقدا ، ألف الحالؼ ألـز نفسو بالكفاا بما 

حمؼ عميو مف الفعؿ أك الترؾ ، ككذلؾ العيد كاألماف ، ألف معطييا قد ألـز نفسو الكفاا بيا، 
ككذا كؿ ما شرط اإلنساف عمى نفسو في شيا يفعمو في المستقبؿ فيك عاقد ككذلؾ النذكر 

 (4).كما يجرم مجرل النذكر 

                                                
(1)

،نَبٌ انؼوة ،  (89\4)، يؼغى يقبٌٚٛ انهغخ ، انواى٘  (620\1)يغًم انهغخ الثٍ فبهً ، انواى٘ : اَظو   

( 421\2)، انًظجبػ انًُٛو ، انفٕٛيٙ  (297، 296\3)اثٍ يُظٕه 
(2)

 (4آٚخ)ٍٕهح انفهق  
(3)

( 294،295\2)أؽكبو انقوآٌ ، انغظبص  
(4)

 .انًوعغ انَبثق  



 
18 

، حيث  (1){أًَْفٌُا ثِبٌْؼُمٌُدِ}: كمف ىذا  اإلطبلؽ العاـ قكؿ األلكسي في تفسير قكلو تعالى 
 المراد بيا يعـ جميع ما ألـز اهلل عباده كعقد عمييـ تكاليفو كاألحكاـ الدينية كما يعقدكنو: قاؿ

(  2 )ا مما يجب الكفاا بوىـفيما بينيـ مف عقكد األمانات كالمعامبلت كنحك  

: المعنى الخاص 
كبيذا المعنى يطمؽ عمى ما ينشأ عف إرادتيف لظيكر أثره الشرعي في المحؿ ، جاا في 

 :التعريفات الفقيية في تعريؼ العقد 
، أك ىك التزاـ المتعاقديف كتعمدىا (3)ىك ربط أجزاا التصرؼ شرعا باإليجاب كالقبكؿ" .1

 (4)". أمرا، فيك عبارة عف ارتباط اإليجاب كالقبكؿ كجمعو العقكد
ارتباط اإليجاب كالقبكؿ االلزامي  كعقد البيع كالنكاح ": كبيذا المعنى عرفو الزركشي بقكلو 

 (5)"كغيرىما 
 (6)"ارتباط إيجاب بقبكؿ عمى كجو مشركع يثبت أثره في محمو" .2
 (7)"تعمُّؽ كبلـ أحد العاقديف باآلخر شرعان عمى كجو يىظير أثريه في المحؿ": أك ىك .3

إلخراج االرتباط بيف " شرعان : "كمف البلفت لمنظر في تعريؼ العقد عند الفقياا قكليـ
أخذ زيادة بدكف عكض، كال -ربا-المتعاقديف عمى كجو غير مشركع، كارتباط المتعاقديف بعقد 
. بيدَّ مف التأكد في العقكد المالية المصرفية أف تككف مشركعة

 .كمكحكع البحث ىنا العقد بالمعنى الخاص 
: التبريؼ الراجح 

تبمُّؽ كطـ أحد البثقديف بثآلخر شرعًث عمى أجه َيظهر :" الذم ينص عمى  األخير التعريؼ
:  كذلؾ لؤلسباب التالية "أ ُره في المحؿ

. أف يككف ىناؾ تكافؽ بيف القبكؿ كاإليجاب أم االلتزاـ بو  .1
. أف تترتب آثار عمى ىذا العقد كال يككف إنشائيان فقط  .2

 

                                                
(1)

( 1آٚخ )ٍٕهح انًبئلح  

 (48\6)رفَٛو هٔػ انًؼبَٙ ، األنٍٕٙ  (2)
(3)

ػاليخ ػهٗ )أيب انقجٕل فٕٓ  (ؽهت انشبهع انفؼم ػهٗ ٍجٛم اإلنياو، ْٕٔ ثٓنا ٚقبنف االفزٛبه)اإلٚغبة ْٕ  

 (202\7))ٔ  (303\32)اَظو انًٍٕٕػخ انفقٓٛخ ، ٔىاهح األٔقبف انكٕٚزٛخ  (انوػب ثبنشٙء فٙ انؼقٕك
(4)

( 149\1)انفقٓٛخ ، انجو زٙ  انزؼوٚفبد
(5)

 (397\2)انًُضٕه  
(6)

 (103,104)انًبكح  (29\1)يغهخ األؽكبو انؼلنٛخ ،نغُخ يكَٕخ يٍ ػلح فقٓبء  
(7)

 (74\5)شوػ انؼُبٚخ ػهٗ انٓلاٚخ ، انجبثورٙ  
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: األلفثظ ذات الصمة /  ثل ثً 
 اولتزاـ  .1

كجب عميو ، كلزمو الطبلؽ : لزمو الماؿ : مف لـز لزكمان ، أم ثبت كداـ ، يقاؿ :  للة
 (1)كجب عميو حكمو ، كألزمتو الماؿ كالعمؿ فالتـز ، كااللتزاـ االعتناؽ 

  "إلزاـ الشخص افسه مث لـ يكف وزمث عميه مف قبؿ" :اصططحثً 
إنو إلزاـ الشخص نفسو شيئا مف المعركؼ مطمقان أك معمقا عمى شيا كقد : قاؿ الحطاب 

 ، كااللتزاـيطمؽ في العرؼ عمى ما ىك أخص مف ذلؾ ، كىك التزاـ المعركؼ بمفظ االلتزاـ 
. (2)أعـ مف العقد بالمعنى الخاص

 التصرؼ .2
 . (3)التقمب في األمكر ، كالسعي في طمب الكسب : للة 

مث يصدر عف الشخص " :كيفيـ مف كبلـ الفقياا أف التصرؼ عندىـ ىك  :اصططحثً 
 األفبثؿ أاألقأاؿ  فيبإرادته ، أيرتب الشرع عميه أحكثمًث مختمفة ، أيشمؿ التصرؼ

 ."أباثء عمى ذلؾ فإف التصرؼ أعـ مف البقد
. البهد أالأعد  .3

 األماف كالمكثؽ كالذمة ،: إذا أكصاه ، كالعيد : عيد إليو يعيد : يقاؿ ،الكصية: للة 
حفظ الشيا كمراعاتو حاالن بعد حاؿ، كسمي المكثؽ الذم يمـز مراعاتو  : اصططحثً  

عيدان، كعيد اهلل تعالى يككف تارةن بما ركزه في عقكلنا، كتارة بما أمرنا بو، كالمعاىد في 
 (4) .الشرع يختص بمف يدخؿ مف الكفار في عيد المسمميف

 .فيذا ىك المعنى قريب مف معنى العقد باإلطبلؽ العاـ كأعـ منو باإلطبلؽ الخاص 
    البقأد غير الطزمة لطبيبة البقد:المطمب ال ثاي

اتفؽ الفقياا عمى أف العقد إذا كقع صحيحا مستكفيا لشركطو كأركانو، أصبح الزما لكبل 
 . (5)العاقديف ، ليس ألحد الرجكع عنو إال لسبب يعطيو حؽ الرجكع

إذا كثف البقد قثبط ألف يرجع فيه أحد البثقديف بإرادته أحده دأف ": قاؿ األستاذ السنيكرم 
مث ألف فيه خيثرا  (1)"تأقؼ عمى رضث البثقد اآلخر ، إمث ألف طبيبته تقتضي ذلؾ أا 

                                                
(1)

 (552\2)، انًظجبػ انًُٛو،انؾًٕ٘  (542\12)نَبٌ انؼوة ، اثٍ يُظٕه  
(2)

 (217،218\1)فزؼ انؼهٙ انًبنك ، انؾطبة  
(3)

، ٔانًظجبػ انًُٛو،  (189\9)، نَبٌ انؼوة ، اثٍ يُظٕه (827\1)انقبيًٕ انًؾٛؾ انفٛؤى أثبك٘ : اَظو  

 (338\1)انؾًٕ٘ 
(4)

 (1379ص)انًٍٕٕػخ انغبيؼخ فٙ األفال  ٔاٜكاة ،انؾيًٚٙ  
(5)

، ؽبشٛخ انجؾٛويٙ  (457\3)، يٕاْت انغهٛم ، انؾطبة (21\3)ؽبشٛخ اثٍ ػبثلٍٚ ، اثٍ ػبثلٍٚ : اَظو 

 ،(304\8)اإلَظبف ، انًوكأ٘  (209\4)
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 .قبؿ أف  نتعرؼ عمى العقكد الغير الزمة، ينبغي تعريؼ المزـك 
: المزأـ للة 

كاف معو فمـ يفارقو، كمثمو في المعنى الزمو : لـز فبلف فبلنا أم: يقاؿ. مصدر، فعمو لـز يمـز
المبلزمة لمشيا كالتمسؾ بو أك : اعتنقو، كالمزـك أيحا: مبلزمة كلزاما، كالتزمو بمعنى

المداكمة عميو،  
اًئشىةى، قىالىتٍ   ـى : عىٍف عى سىمَّ مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اًؿ ًإلىى اهلًل تىعىالىى »: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى بُّ اأٍلىٍعمى أىحى

ٍف قىؿَّ  مييىا، كىاً  ٍتوي : ، قىاؿى « أىٍدكى ًممىًت اٍلعىمىؿى لىًزمى اًئشىةي ًإذىا عى كىانىٍت عى كى
(2) 

 (3)كجب عميو، كلزمو الطبلؽ كجب حكمو كىك قطع الزكجية: كلزمو الماؿ
: أمث المزأـ اصططحًث 
:  يقع عمى معنييف (4)فإنو في نظرية العقد

 . "إاشثء اولتزامثت":األكؿ 
 ."عدـ إمكثف رجأع البثقد عف البقد بإرادته المافردة " :الثاني

: األلفثظ ذات الصمة
: الجأاز

جعمتو جائزان : نفذ كمحى عمى الصحة، كأجزت العقد: جاز العقد: الصحة كالنفاذ يقاؿ: للة 
 . (5)نافذان 

: يطمؽ عمى أمكر:  قاؿ الزركشي :اصططحثً 
. "عمى رفع الحرج، أعـ مف أف يككف كاجبا أك مندكبا أك مكركىا": أحدىا
. "عمى مستكل الطرفيف، كىك التخيير بيف الفعؿ كالترؾ": الثاني
، كىك اصطبلح الفقياا في العقكد": الثالث . "عمى ما ليس ببلـز

  .(6)كالصمة بيف المزـك كالجكاز أف الجكاز في بعض معانيو يحاد المزـك
 
 
 

                                                                                                                                       
(1)

( 131\4)يظبكه انؾق فٙ انفقّ اإلٍاليٙ ، انَُٕٓه٘  
(2)

(. 738)هقى انؾلٚش  (541\1)أفوعّ انجقبه٘ فٙ طؾٛؾّ ، ثبة فؼٛهخ انؼًم انلائى يٍ قٛبو انهٛم َٔؾِٕ ، 
(3)

، انًظجبػ انًُٛو، (317\1) ، انقبيًٕ انًؾٛؾ ، انفٛؤى أثبك٘  (405\5)اَظو نَبٌ انؼوة، اثٍ يُظٕه  

(. 552\2)انؾًٕ٘ 
(4)

( 513\1)انًلفم نهفقّ اإلٍاليٙ ، يظطفٗ انيهقب  
(5)

 (321\2)، انؾًٕ٘  انًظجبػ انًُٛو
(6)

 (7\2)انًُضٕه فٙ انقٕاػل ، انيه شٙ  
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. تبريؼ البقد غير الطـز بثعتبثره مركبًث إضثفيًث 
 مث كثف مشرأعث بأصمه ، أأصفه ، ألـ يتبمؽ به ": قد غير البلـز بقكلو ععرؼ ابف نجيـ اؿ

 (1)"حؽ اللير ، أفيه الخيثر
فالقسـ األكؿ مف التعريؼ يتعمؽ بو العقد غير البلـز لطبيعتو ، كالقسـ اآلخر يتعمؽ بالعقد 

 .غير البلـز بسبب الخيار
 (2)"كؿ عقد يستطيع أحد طرفيه أف يفسخه بدأف تأقؼ عمى رضث اآلخر: "أك ىك 
الككالة التي بغير أجر ألنيا إف كانت بأجر تككف إجارة كتصبح مف العقكد البلزمة ، : كمثالو 

ككذا الشركة فكؿ مف الشريكيف لو أف يفسخ العقد متى شاا رحي الشريؾ اآلخر أك لـ 
. يرضى 

: أقسثـ البقد غير الطـز 
عدـ المزـك يككف إما مف جانبيف أك مف جانب كاحد ، كعميو يقسـ العقد غير البلـز إلى 

: قسميف 
كىك العقد الذم يحؽ لكبل العاقديف الرجكع عنو ، كالتحمؿ منو دكف  : جثئز مف الطرفيف. 1

 (3).تكقؼ عمى إرادة كرحا العقد اآلخر ، في حاؿ تكافرت شركط الرجكع كانتفت مكانعو 
أنيا عقد جائز ": كمثاؿ عمى ذلؾ ما أكرده الكاساني قي كتابو بدائع الصنائع عف الشركة 

غير الـز حتى ينفرد كؿ كاحد منيما بالفسخ، إال أف مف شرط جكاز الفسخ أف يككف بححرة 
صاحبو، أم بعممو، حتى لك فسخ بمححر مف صاحبو جاز الفسخ، ككذا لك كاف صاحبو 
ف كاف غائبا كلـ يبمغو الفسخ؛ لـ يجز الفسخ كلـ ينفسخ العقد؛ ألف  غائبا، كعمـ بالفسخ، كا 

 (4)"الفسخ مف غير عمـ صاحبو إحرار بصاحبو
كىك العقد البلـز في حؽ أحد المتعاقديف دكف : الـز مف طرؼ كجائز مف الطرؼ اآلخر . 2

اآلخر ، فيحؽ لمف ىك غير الـز في حقو الرجكع عنو كالتحمؿ منو بإرادتو المنفردة ، دكف 
 (5).التكقؼ عمى إرادة كرحا العاقد األخر 

 
 

                                                
(1)

 (75\6)انجؾو انوائق ، اثٍ َغٛى  
(2)

( 501ص)ربهٚـ انفقّ اإلٍاليٙ َٔظوٚخ انؼقٕك ، ثلهاٌ أثٕ انؼٍُٛٛ   
(3)

،  (219\2)، يغُٙ انًؾزبط ، انشوثُٛٙ  (53\8)، اننفٛوح ، انقوافٙ  (77\6)ثلائغ انظُبئغ ، انكبٍبَٙ  

 (24\4)انًغُٙ ، اثٍ قلايخ  
(4)

 (.77\6)ثلائغ انظُبئغ ، انكبٍبَٙ  
(5)

 .ٔانًوعغ انَبثق  (525\1)انًلفم انفقٓٙ انؼبو ، يظطفٗ انيهقب  
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. البقأد الطزمة لأجأد الخيثر:المطمب ال ثلث 
مف أىـ األمثمة عمى العقكد البلزمة لكجكد الخيار ىك البيع ، فنجد أف ابف نجيـ قد عرؼ 

مث كثف مشرأعث بأصمه أأصفه ، ألـ يتبمؽ يه حؽ اللير أفيه ":البيع البلـز بقكلو 
 (1)"الخيثر

هأ أف يكأف البيع خثليث عف خيثرات "أما الكاساني فقد عرفو في كتابو بدائع الصنائع بأنو 
مع أجأد _ البيع_خيثر التبييف أخيثر الشرط أخيثر البيب أخيثر الرؤية ، فط يمـز : أرببة 

 (2)"هذه الخيثرات 
عند الحنفية العقد الفاسد منعقد مف حيث األصؿ لصدكره عف أىمو في محمو كتماـ ركنو كىك ك

الصيغة، لكف فسد لكصفو أم لفقده شرطا مف شركط الصحة، كاشتماؿ البيع عمى جيالة 
. المبيع أك األجؿ، أك عمى شرط مفسد، أك ربا

لمخالفتو الشرع، لكف قد : كالعقد الفاسد ال يككف الزما، ألنو مستحؽ الفسخ لحؽ اهلل تعالى
كإسقاط األجؿ المجيكؿ ممف لو الحؽ . يصح كيمـز إف قاـ العاقداف بإزالة الكصؼ المفسد

، فمك عاد إليو بفسخ أك  فيو، ككذا لك باع المشترم ما اشتراه فاسدا أك رىنو، فإف شرااه يمـز
 (3)إقالة، عاد الجكاز

 (4)"الخيثر يرفع المزأـ بثلكمية "كمنو قكؿ الماكردم 
: تبريؼ الخيثر للة 
: كقكؿ القائؿ . (اختار)كىك االصطفاا كاالنتقاا، كالفعؿ منيما  (االختيار)اسـ مصدر مف 

 (5)فكض إليو اختيار أحدىما: كخيره بيف الشيئيف معناه. اختر ما شئت: أنت بالخيار، معناه
 كثيرة إال أنيا في الغالب تناكلت ىذا المفظ مقركنا بمفظ آخر ألنكاع تعريفات لو  : اصططحثً 

عمكمان،  (الخيار)الخيارات  مثؿ خيار الشرط كخيار كالرؤية كغيره دكف أف يقصد بالتعريؼ 
 أنكاع الخيار بأف تعريفاتعمى أنو يمكف استخبلص تعريؼ لمخيار مف حيث ىك مف خبلؿ 

هأ حؽ البثقد في فسخ البقد أأ إمضثئه، لظهأر مسأغ شرعي أأ بمقتضى اتفثؽ ": يقاؿ
 (6)"عقدي

                                                
(1)

 (75\6)انجؾو انوائق ، اثٍ َغٛى  
(2)

( 546\2)ثلائغ انظُبئغ ، انكبٍبَٙ  
(3)

(. 22\2)، االفزٛبه نزؼهٛم انًقزبه ، أثٕ انفؼم انؾُفٙ  (127\4)اَظو ؽبشٛخ اثٍ ػبثلٍٚ ، اثٍ ػبثلٍٚ  
(4)

 (482\4)اإلَظبف ، انًوكأ٘  
(5)

، نَبٌ انؼوة، اثٍ  (243\11) ،ربط انؼؤً، انيثٛل٘  (232\2)اَظو يقبٌٚٛ انهغخ الثٍ فبهً ، انواى٘  

 (.475\1)، انكهٛبد ، انكفٕ٘   (22\2)يُظٕه 
(6)

( 41\20)انًٍٕٕػخ انفقٓٛخ انكٕٚزٛخ ، ٔىاهح األٔقبف انكٕٚزٛخ  
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 (1)(هأ طمب خير األمريف مف إمضثء البقد أأ فسخه)كأيحا عرفو الشربيني 
. شرأط  بأت الخيثر 

ككف العقد محؿ الخيار مف عقكد المعاكحات المالية المححة ، فبل يثبت في الصمح  .1
 (2)عف دـ أك الخمع أك المير

 أف يككف محؿ العقد مما يتعيف بالتعييف ، فإف كاف مما ال يتعيف بالتعييف ال يثبت  .2
 (3).فيو الخيار

ال يتعيف بالتعييف ال يممؾ بالعقد ،  إف ما يتعيف بالتعييف يممؾ بالعقد ، كما:أجه ذلؾ 
نما يممؾ بالقبض كالرجكع بسبب الخيار إنما يككف فيما يممؾ بالعقد   (4).كا 

لك اشترل عينا بديف فمممشترم الخيار كال خيار " :أم ثؿ ذلؾ كمث جثء في بدائع الصاثئع 
نما كاف كذلؾ؛ ألف المبيع إذا كاف مما ال يتعيف بالتعييف ال ينفسخ العقد برده؛  لمبائع، كا 

ألنو إذا لـ يتعيف لمعقد ال يتعيف لمفسخ فيبقى العقد، كقياـ العقد يقتحي ثبكت حؽ 
 (5)"المطالبة بمثمو، فإذا قبض يرده ىكذا إلى ما ال نياية لو

. الفرؽ بيف البقد غير الطـز بطبيبته أالبقد غير الطـز لأجأد الخيثر
مف خبلؿ ما سبؽ يتبيف أنيما يتشابياف في ككف كؿ منيا عقدا غير الـز  

 بطبيعتيا صفة أصمية ال تتغير ، أما ةالبلـزكيختمفاف في ككف صفة المزـك في العقكد 
العقكد غير البلزمة لدخكؿ الخيار ، فصفة عدـ المزـك فييا مؤقتة ، تزكؿ بزكاؿ سببيا 

 (6).مسقطات الخيار أك مكانع الخيار: كىك الخيار بكجكد ما يسمى عند الفقياا 
 
 

 
 
 
 

 
 

                                                
(1)

 (402\2)يغُٙ انًؾزبط ، انشوثُٛٙ  
(2)

 (593\4)، ؽبشٛخ اثٍ ػبثلٍٚ ، اثٍ ػبثلٍٚ  (292\5)ثلائغ انظُبئغ ، انكبٍبَٙ : اَظو  
(3)

 (292\5)ثلائغ انظُبئغ ، انكبٍبَٙ  
(4)

 .انًوعغ انَبثق 
(5)

 .انًوعغ انَبثق 
(6)

 .أٌَ عبثو: إػلاك  (أؽكبو انوعٕع فٙ انؼقٕك انًبنٛخ فٙ انفقّ اإلٍاليٙ )هٍبنخ يبعَزٛو ثؼُٕاٌ  
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 املبحث الرابع
عقىد التربع ومدي جىاز الرجىع واملبادلة فيها 

 
:  مطالب يشتمل علً ثالثةو
 

. عؼد اؾوؼف واؾرجوع ػقه :ادلطؾب األول 

 

 . عؼد اؾعؿرى واؾرجوع ػقه :ادلطؾب اؾثاـي

 

. عؼد اؾؽػاؾة واؾرجوع ػقه:ادلطؾب اؾثاؾث 
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 .عقد الأقؼ أالرجأع فيه:المطمب األأؿ 
  تبريؼ الأقؼ للة أاصططحثً / أأوً 

: الأقؼ للة 
قد : يقاؿ لمذم يأتي الشيا ثـ ينزع عنو.كقفت الدار كقفا.مصدر كقفت الدابة ككقفتيا

. أكقؼ
لـ يحبس أىؿ الجاىمية فيما عممتو، إنما حبس أىؿ اإلسبلـ، : قاؿ الشافعي رحمو اهلل

 .كسمي كقفا؛ ألف العيف مكقكفة، كحبسا؛ ألف العيف محبكسة
: الأقؼ اصططحًث 

: منيا  عرؼ الفقياا الكقؼ بتعريفات مختمفة أذكر
 (1)"حبس المممكؾ عف التمميؾ مف الغير: الكقؼ شريعة عبارة عف": الحافية 
 (2) "إعطاا منفعة شيا مدة كجكده الزما بقاؤه في ممؾ معطييا كلك تقديران : "المثلكية 
حبس ماؿ يمكف االنتفاع بو مع بقاا عينو بقطع التصرؼ في رقبتو عمى : "الشثفبية

 (3)"مصرؼ مباح مكجكد، كيجمع عمى كقكؼ كأكقاؼ
 (4)" تحبيس األصؿ كتسبيؿ الثمرة: "الحاثبمة 

 :التبريؼ الراجح 
: ترل الباحثة أف تعريؼ الشافعية ىك التعريؼ الراجح لؤلسباب التالية

. تعريؼ جامع مانع حدد كيفية االنتفاع بالكقؼ . 1
 .أنو جعؿ التعريؼ في التصرؼ المباح كىك المقصكد األساسي مف الكقؼ .2

: مشرأعية الأقؼ /  ثايثً 
  .(5)رحي اهلل عنيـ–ثبتت مشركعية الكقؼ عند الفقياا بالكتاب كالسنة كعمؿ الصحابة 

. القرآف الكريـ / أأوً 
أَُّّيَب اٌَّزَِّٓ آََِنٌُا اسْوَؼٌُا ًَاسْجُذًُا ًَاػْجُذًُا سَثَّىُُْ ًَافْؼٌٍَُا اٌْخَْْشَ َّب } : قاؿ تعالى  .1

 (6){ ٌَؼٍََّىُُْ رُفٍِْحٌَُْ

                                                
(1)

( 4422\7)انجُبٚخ شوػ انٓلاٚخ ، انغٛزبثٙ  
(2)

( 108\8)يُؼ انغهٛم ، ػهٛش  
(3)

( 522\3)يغُٙ انًؾزبط ، انشوثُٛٙ  
(4)

( 443\5)انكبفٙ ، اثٍ قلايخ  
(5)

،يغُٙ انًؾزبط ،انشوثُٛٙ  (150\2)، انفٕا ّ انلٔاَٙ ، انُفوأ٘  (203\5)انجؾو انوائق ، اثٍ َغٛى :اَظو  

 (240\4)،  شبف انقُبع ، انجٕٓرٙ  (376\2)
(6)

( 77آٚخ  )ٍٕهح انؾظ  
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أف اهلل عز كجؿ خمؽ اإلنساف لعبادتو : يقكؿ الزحيمي في تفسيره لآلية : أجه الدولة 
كطاعتو عمى أكمؿ كجو كأعطاه عبادات أخرل يقـك بيا زيادة غير المفركحة كحثو عمى 

 :فعميا كقد كاف الكقؼ أحدىا حتى ينتفع بيا المسممكف  كىذا ما أكححو قكلو تعالى 

 (1){ًَافْؼٌٍَُا اٌْخَْْشَ}

 (2){ شَِْءٍ فَئَِّْ اٌٍّوَ ثِوِ ػٌٍَُِْ ِِٓ رُنفِمٌُاْ َِِّّب رُحِجٌَُّْ ًََِب رُنفِمٌُاْ حَزََّ ٌَٓ رَنَبٌٌُاْ اٌْجِشَّ} :قاؿ تعالى  .2
نفاؽ الماؿ في كجكه البر كاإلحساف ، :كجو الداللة   حثت اآلية الكريمة عمى فعؿ الخير كا 

يحبب لممسمميف أف ينفقكا مما يحبكف مف ماؿ في ىذه الدنيا، ليجدكه ": جاا في الظبلؿ 
 (3)"عند اهلل مدخران يـك القيامة 

ففي ىذه اآليات بمجمكعيا دليؿ عمى ثكاب فعؿ الخير كالحث عميو كالكقؼ مف أبكاب الخير 
 . كمف حمنيا الكقؼالتي حض اإلسبلـ عمييا فكاف مف المفيـك ليذه اآلية

: الساة الابأية /  ثايثً 
ٍنسىافي اٍنقىطىعى : " عف أبي ىريرة، أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ .1 ًإذىا مىاتى اإلًٍ

ثىةو  ٍنوي عىمىميوي ًإالَّ ًمٍف ثىبلى اًلحو يىٍدعيك : عى لىدو صى اًريىةو، أىٍك ًعٍمـو ييٍنتىفىعي ًبًو، أىٍك كى دىقىةو جى ًإالَّ ًمٍف صى
 (4)"لىوي  

في الحديث دليؿ عمى أف عمؿ الميت ينقطع بمكتو كينقطع تجدد الثكاب  : أجه الدولة
لو إال في ىذه األشياا الثبلثة لككنو كاف سببيا فإف الكلد مف كسبو ككذلؾ العمـ الذم 

 (5)خمفو مف تعميـ أك تصنيؼ ككذلؾ الصدقة الجارية كىي الكقؼ
ـى ًإالَّ بىٍغمىتىوي » :ؿاعمرك بف الحارث، ؽعف  .2 سىمَّ مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ا تىرىؾى رىسيكؿي المًَّو صى مى

دىقىةن  كىيىا صى ا تىرى وي كىأىٍرحن حى ًسبلى ااى كى  (6)« «اٍلبىٍيحى
  مكقكفة فدؿ ذلؾ عمى جكاز الكقؼ أرحان دؿ الحديث عمى أف النبي ترؾ  : أجه الدولة

  -:رضأاف اهلل عميهـ–عمؿ الصحثبة /  ثل ثً 
 

                                                
(1)

 (1673\2)انزفَٛو انٍٕٛؾ نهيؽٛهٙ ، انيؽٛهٙ  
(2)

( 92آٚخ )ٍٕهح آل ػًواٌ  
(3)

( 409\1)فٙ ظالل انقوآٌ ، ٍٛل قطت  
(4)

، طؾؾّ  (1376)هقى انؾلٚش  (652\2)أفوعّ انزوين٘ فٙ ٍُُّ ، زبة أثٕاة األؽكبو ،ثبة انٕقف  

( 18\1)األنجبَٙ ، طؾٛؼ انزوغٛت ٔانزوْٛت 
(5)

( 85\11)شوػ انُٕٔ٘ ػهٗ طؾٛؼ يَهى ، انُٕٔ٘  
(6)

، طؾؾّ .غٛو يزقن ثننك يبالً : أ٘ (غٛو يزًٕل) ، (229\6)أفوعّ انَُبئٙ فٙ ٍُُّ ،  زبة األؽجبً ،  

( 1649\3)األنجبَٙ ، يشكبح انًظبثٛؼ 
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ا، قىاؿى  .3 ٍنييمى ًف اٍبًف عيمىرى رىًحيى المَّوي عى مَّى : عى ا، فىأىتىى النًَّبيَّ صى ٍيبىرى أىٍرحن ابى عيمىري ًبخى أىصى
، فىقىاؿى  ـى سىمَّ مىٍيًو كى ًني ًبًو؟ : اهللي عى ـٍ أيًصٍب مىاالن قىطُّ أىٍنفىسى ًمٍنوي، فىكىٍيؼى تىٍأميري ا لى ٍبتي أىٍرحن أىصى

دٍَّقتى ًبيىا»: قىاؿى  تىصى بٍَّستى أىٍصمىيىا كى دَّؽى عيمىري أىنَّوي الى ييبىاعي أىٍصمييىا كىالى « ًإٍف ًشٍئتى حى ، فىتىصى
ٍيًؼ كىاٍبًف السًَّبيًؿ، الى  ًفي سىًبيًؿ المًَّو كىالحَّ قىاًب كى ييكىىبي كىالى ييكرىثي ًفي الفيقىرىاًا، كىالقيٍربىى كىالرّْ

ؿو ًفيوً  ٍيرى ميتىمىكّْ ًديقنا غى كًؼ، أىٍك ييٍطًعـى صى ًليىيىا أىٍف يىٍأكيؿى ًمٍنيىا ًباٍلمىٍعري ٍف كى مىى مى نىاحى عى جي
( 1) 

ىذا الحديث أصؿ فى إجازة الحبس ": قاؿ ابف بطاؿ في شرح الحديث :أجه الدولة 
 (2)"كالكقؼ
 : اإلجمثع/ راببثً 

ما أعمـ أحدا كاف لو ماؿ مف المياجريف كاألنصار إال حبس ماالن : قاؿ جابر رحي اهلل عنو
  (3)مف صدقة مؤبدة ال تشترل أبدا كال تكىب كال تكرث

كىذا إجماع مف الصحابة رحكاف اهلل عمييـ فإف الذم قدر منيـ عمى : كقاؿ ابف قدامة
 . (4)الكقؼ كقؼ كاشتير ذلؾ فمـ ينكره أحد فكاف إجماعا

األحباس سنة قائمة عمؿ بيا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كالمسممكف مف : كقاؿ ابف رشد
 . (5)بعده 
كاف : أف الكقؼ جائز عند عممائنا أبي حنيفة كأصحابو، كذكر في األصؿ:  ابف عابديفيقكؿ

ال يجكز الكقؼ عنده، : أبك حنيفة ال يجيز الكقؼ فأخذ بعض الناس بظاىر ىذا المفظ كقاؿ
نما الخبلؼ بينيـ في المزـك كعدمو، فعند أبي حنيفة يجكز  كالصحيح أنو جائز عند الكؿ، كا 
جكاز اإلعارة فتصرؼ منفعتو إلى جية الكقؼ مع بقاا العيف عمى حكـ ممؾ الكاقؼ، كلك 

إما أف يحكـ بو : رجع عنو حاؿ حياتو جاز مع الكراىة كيكرث عنو، كال يمـز إال بأحد أمريف
 (6)القاحي،أك يخرجو مخرج الكصية 

. حكـ الرجأع في عقد الأقؼ قبؿ القبض
 في حكـ الرجكع في عقد اكاختمفكاتفؽ الفقياا عمى مشركعية عقد الكقؼ :تحرير محؿ الازاع 

الكقؼ بسبب طبيعة العقد ، كالسبب في الخبلؼ يرجع إلى اختبلفيـ في شرط القبض ىؿ ىك 
 شرط صحة أـ شرط تماـ ؟

 : قكليف لكإليحاح ذلؾ سأعرض أقكاؿ الفقياا في ىذه المسألة ، فقد اختمفكا عؿ
                                                

(1)
( 2772)هقى انؾلٚش  (12\4)أفوعّ انجقبه٘ فٙ طؾٛؾّ،  زبة انٕطبٚب، ثبة انٕقف  ٛف ٚكزت ، 

(2)
 (193\8)شوػ طؾٛؼ انجقبه٘ ، اثٍ ثطبل ، ثبة انٕقف  ٛف ٚكزت ؟  

(3)
 6أؽكبو األٔقبف ، انقظبف ، ص 

(4)
 (599\5)انًغُٙ ، اثٍ قلايخ  

(5)
 (34\4)يُؼ انغهٛم ، اثٍ هشل   

(6)
 (358\3)، ؽبشٛخ اثٍ ػبثلٍٚ ، اثٍ ػبثلٍٚ  (218،219\6)ثلائغ انظُبئغ ، انكبٍبَٙ 
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: القأؿ األأؿ 
الكقؼ ال يفتقر لمقبض بؿ يتـ كيمـز بدكنو كعميو ليس لمكاقؼ الرجكع عنو بعد كقكعو كىك 

 (1).قكؿ جميكر الفقياا مف المالكية كالشافعية كالراجح عند الحنابمة 
: أقد  استدلأا عمى ذلؾ بثلساة الابأية أالقيثس 

 .الساة الابأية /أأوً 
ا" ٍنييمى ًف اٍبًف عيمىرى رىًحيى المَّوي عى ، فىأىتىى النًَّبيَّ : عى ٍيبىرى ا ًبخى ابى أىٍرحن طَّاًب أىصى أىٍف عيمىرى ٍبفى الخى

ـى يىٍستىٍأًمريهي ًفييىا، فىقىاؿى  سىمَّ مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـٍ أيًصٍب : صى ٍيبىرى لى ا ًبخى ٍبتي أىٍرحن يىا رىسيكؿى المًَّو، ًإنّْي أىصى
ا تىٍأميري ًبًو؟ قىاؿى  دٍَّقتى ًبيىا»: ماالن قىطُّ أىٍنفىسى ًعٍنًدم ًمٍنوي، فىمى تىصى بىٍستى أىٍصمىيىا، كى : قىاؿى « ًإٍف ًشٍئتى حى

ًفي  ًفي القيٍربىى كى دَّؽى ًبيىا ًفي الفيقىرىاًا، كى تىصى ، كى ، أىنَّوي الى ييبىاعي كىالى ييكىىبي كىالى ييكرىثي دَّؽى ًبيىا عيمىري فىتىصى
ًليىيىا أىٍف يىٍأكيؿى ًمٍنيىا  ٍف كى مىى مى نىاحى عى ٍيًؼ الى جي ًفي سىًبيًؿ المًَّو، كىاٍبًف السًَّبيًؿ، كىالحَّ قىاًب، كى الرّْ

ؿو قىاؿى  ٍيرى ميتىمىكّْ ـى غى ييٍطًع كًؼ، كى ، فىقىاؿى : ًباٍلمىٍعري دٍَّثتي ًبًو اٍبفى ًسيًريفى ٍيرى ميتىأىثّْؿو مىاالن : فىحى  (2)"غى
جاا الحديث مطمقان مف غير تقيد بشرط القبض ،كلك كاف القبض شرطا  : أجه الدولة

–  رحي اهلل عنو –لبينو الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ لسيدنا عمر بف الخطاب 
:  قاؿ اإلماـ الشافعي 

المتصدؽ بأمر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو - رحي اهلل عنو–لـ يزؿ عمر بف الخطاب "
–كسمـ يمي فيما بمغنا صدقتو حتى قبحو اهلل عز كجؿ ،كلـ يزؿ عمي بف أبي طالب 

كجؿ كلـ تزؿ فاطمة رحي اهلل  يمي صدقتو بينبع حتى لقي اهلل عز- رحي اهلل عنو
 (3)"تمي صدقتيا حتى لقيت اهلل تبارؾ كتعالى - عنيا
  (4)القيثس/  ثايثً 

نع اليبة كالبيع كالميراث فيمـز بمجرد ـقاسكا الكقؼ عمى العتؽ بجامع أف الكقؼ تبرع م
. المفظ 

: القأؿ ال ثاي 
الكقؼ ال يمـز إال بقبحو، فإف لـ يتـ القبض يجكز الرجكع عنو، كىك قكؿ محمد بف 

 (1)الحسف مف الحنفية ، كركاية عف اإلماـ أحمد

                                                
(1)

، (36\7)، اإلَظبف ، انًوكأ٘  (249\5)، انًغُٙ ، اثٍ قلايخ  (254\4 ) شبف انقُبع ، انجٕٓرٙ :اَظو  

 (170\1)،يُٓبط انطبنجٍٛ ،انُٕٔ٘  (107\1)إهشبك انَبنك ،شٓبة انلٍٚ 
(2)

ْٛموَم (_ )2772)هقى انؾلٚش  (12\4)أفوعّ انجقبه٘ فٙ طؾٛؾّ ،  زبة انٕطبٚب،ثبة انٕقف  ٛف ٚكزت ، غَم

باًل  زَمأَمصِّلمٍم يَم بلٍم  (يُم ًَم يَم
أْم ُْمُّم هَم ِّم يِم َِم َمفْم غٍم نُِم ًِّل ْٛموَم يُمغَم ْ٘م غَم

( 1375)رغفخ األؽٕم٘،انًجبه فٕه٘ ،) ،أَم
(3)

 (53\4)األو ، انشبفؼٙ  
(4)

( 328\5) ، انًجلع ، اثٍ يفهؼ  (406\2)، شوػ يُزٓٗ اإلٚوكاد ، انجٕٓرٙ  (349\5)انًغُٙ ، اثٍ قلايخ  
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. أاستدلأا بفبؿ الصحثبة أالقيثس 
 . فبؿ الصحثبة /أكالن 

جعؿ كقفو بيد ابنتو حفصة رحي اهلل عنيا -رحي اهلل عنو– أف سيدنا عمر بف الخطاب 
كأنو إنما فعؿ ذلؾ ليتـ الكقؼ ، فدؿ ذلؾ عمى أف الكقؼ ال يتـ إال بتسميمو إلى 

 (2).المتكلي
نما النشغالو كخكؼ التقصير منو في أكانو ، :يجثب عاه  إنو لـ يفعؿ ذلؾ إلتماـ الكقؼ كا 

 (3)أك ليككف في يدىا بعد مكتو
 . القيثس / ثايثً 

قاسكا الكقؼ عمى اليبة كالكصية ، بجامع أنيما تبرع بماؿ لـ يخرجو عف المالية ، فمـ 
 (4).يمـز بمجرده 
إنو قياس مع الفارؽ ، ألف اليبة تمميؾ مطمؽ كالكقؼ تحبيس األصؿ ، :يجثب عاه 

 (5).كتسبيؿ المنفعة فيك بالعتؽ أشبو ، فإلحاقو بو أكلى 
: القأؿ ال ثلث 

كىك ركاية . الكقؼ عقد جائز غير الـز قبؿ القبض ببل كراىة كبعد القبض مع الكراىة 
. عف أحمد 

: أاستدلأا بثلمبقأؿ 
أف الكقؼ تبرع بماؿ؛ فبل يخرجو ذلؾ عف المالية، فمـ يمـز بمجرد المفظ كاليبة 

( 6).كالكصية
: الرأي الراجح 

 رجحاف القكؿ األكؿ كىك قكؿ الجميكر القائؿ بمزـك عقد الكقؼ بمجرد كقكعو ةرل الباحثت
: بالمفظ كعدـ جكاز الرجكع فيو كذلؾ لؤلسباب التالية

. قكة أدلتيـ كسبلمتيا مف المناقشة  .1

                                                                                                                                       
(1)

،  (349\5)، انًغُٙ ، اثٍ قلايخ  (213\5)، انجؾو انوائق ، اثٍ َغٛى  ( 36\12)انًجَٕؽ ، انَوفَٙ  

 (328\5)انًجلع ، اثٍ يفهؼ 
(2)

،  (349\5)، انًغُٙ ، اثٍ قلايخ  (213\5)، انجؾو انوائق ، اثٍ َغٛى  ( 36\12) انًجَٕؽ ، انَوفَٙ  

 (.328\5)انًجلع ، اثٍ يفهؼ 
(3)

 انًوعغ انَبثق  
(4)

( 349\5)، انًغُٙ ، اثٍ قلايخ  (6\2)شوػ يُزٓٗ اإلٚواكاد ، انجٕٓرٙ  
(5)

( . 328\5)انًجلع ، اثٍ يفهؼ   
 (254\4)،  شبف انقُبع ،انجٕٓرٙ  (337\4)ؽبشٛخ اثٍ ػبثلٍٚ ،اثٍ ػبثلٍٚ ( 6)
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ف أدلة الفريؽ الثاني ليست في مكانيا ، فالكقؼ يخالؼ اليبة كغيرىا مف التبرعات إ .2
 .التي تقـك عمى االستغناا عف األصؿ 

 
 : حكـ الرجأع في عقد الأقؼ ببد القبض

: تحرير محؿ الازاع 
اختمؼ الفقياا في حكـ الرجكع في عقد الكقؼ بعد القبض ، كسبب الخبلؼ يرجع إلى 

: اختمؼ الفقياا عمى قكليف: اختبلفيـ في صفة عقد الكقؼ ، كإليحاح ذلؾ نقكؿ 
: القأؿ األأؿ 

 الفقياا مف جميكرعقد الكقؼ بعد القبض عقد الـز ال يجكز الرجكع فيو كىك قكؿ 
  ،(1)المالكية كالشافعية كالحنابمة كبو قاؿ الصاحباف مف الحنفية

جمثع الصحثبة    أاستدلأا عمى ذلؾ بثلساة الابأية أا 
 :الساة الابأية /أأو
ا" .1 ٍنييمى ًف اٍبًف عيمىرى رىًحيى المَّوي عى ، فىأىتىى : عى ٍيبىرى ا ًبخى ابى أىٍرحن طَّاًب أىصى أىٍف عيمىرى ٍبفى الخى

ـى يىٍستىٍأًمريهي ًفييىا، فىقىاؿى  سىمَّ مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ا : النًَّبيَّ صى ٍبتي أىٍرحن يىا رىسيكؿى المًَّو، ًإنّْي أىصى
ا تىٍأميري ًبًو؟ قىاؿى  ـٍ أيًصٍب مىاالن قىطُّ أىٍنفىسى ًعٍنًدم ًمٍنوي، فىمى ٍيبىرى لى بىٍستى »: ًبخى ًإٍف ًشٍئتى حى

دٍَّقتى ًبيىا تىصى ، : قىاؿى « أىٍصمىيىا، كى ، أىنَّوي الى ييبىاعي كىالى ييكىىبي كىالى ييكرىثي دَّؽى ًبيىا عيمىري فىتىصى
ًفي سىًبيًؿ المًَّو، كىاٍبًف السًَّبيًؿ،  قىاًب، كى ًفي الرّْ ًفي القيٍربىى كى دَّؽى ًبيىا ًفي الفيقىرىاًا، كى تىصى كى

ؿو قىاؿى  ٍيرى ميتىمىكّْ ـى غى ييٍطًع كًؼ، كى ًليىيىا أىٍف يىٍأكيؿى ًمٍنيىا ًباٍلمىٍعري ٍف كى مىى مى نىاحى عى ٍيًؼ الى جي : كىالحَّ
، فىقىاؿى  دٍَّثتي ًبًو اٍبفى ًسيًريفى ٍيرى ميتىأىثّْؿو مىاالن : فىحى   .(2)"غى

ىبتو كىذا  دؿ الحديث بمنطكقو عمى عدـ جكاز بيع المكقكؼ أك تكريثو أك:أجه الدولة 
 .إنما يقتحي لزكمو كعدـ جكاز الرجكع عنو

، قىاؿى .2 ـى سىمَّ مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍيرىةى، أىفَّ رىسيكؿى اهلًل صى ٍف أىًبي ىيرى ٍنسىافي اٍنقىطىعى : "  عى ًإذىا مىاتى اإلًٍ
ثىةو  ٍنوي عىمىميوي ًإالَّ ًمٍف ثىبلى اًلحو يىٍدعيك : عى لىدو صى اًريىةو، أىٍك ًعٍمـو ييٍنتىفىعي ًبًو، أىٍك كى دىقىةو جى ًإالَّ ًمٍف صى

 (3)(لىوي 

                                                
(1)

،  (34\5)، انًغُٙ ، اثٍ قلايخ  (342\5)، هٔػخ انطبنجٍٛ ، انُٕٔ٘  (75\4)انشوػ انكجٛو ، انلهكٚو : اَظو 

( 218،219\6)ثلائغ انظُبئغ ، انكبٍبَٙ 
(2)

( 2772)هقى انؾلٚش  (12\4)افوعّ انجقبه٘ فٙ طؾٛؾّ،  زبة انٕطبٚب ،ثبة انٕقف  ٛف ٚكزت ، 
(3)

هقى انؾلٚش  (1255\3)أفوعّ يَهى فٙ طؾٛؾّ ، زبة انٓجبد، ثبة يب ٚهؾق اإلََبٌ يٍ صٕاة ثؼل يٕرّ ،  

(1631) 
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نص الحديث عمى انقطاع عمؿ اإلنساف بمكتو ، باستثناا ماسبؽ ذكره ،  :أجه الدولة
جكع ركمنيا الصدقة الجارية إال بحبسيا ، فدؿ الحديث عمى لزـك الكقؼ ، كعدـ جكاز اؿ

 (1). بالكقؼالصدقة الجاريةقد فسر العمماا عنو ، ك
. إجمثع الصحثبة  / ثايث

ـى - لـ يبؽى في أصحاب النبي " :أنو قاؿ: ركم عف جابر سىمَّ مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مف لو - صى
. "مقدرة إال كقد كقؼ

لـ يبؽ في المدينة ألىميا ): أف عمرك بف العاص قدـ مف اليمف إلى المدينة فقاؿ: كركم
 . (شيا إال كىك كقؼ

ٍنوي - أف عمينا : كركم . ينبع، فخرج ماؤىا مثؿ عنؽ البعير: حفر بئرنا بػ- رىًحيى المَّوي عى
ىذا ما تصدؽ بو عمي بف أبي طالب ): فتصدؽ بيا عمي ككتب: قاؿ. بخت الكارث: فقيؿ

ابتغاا كجو اهلل، كليصرفو عف النار، كيصرؼ النار عنو ينظر فيو الحسف ما عاش، ثـ 
 . (الحسيف، ثـ ذكك الرأم مف كلده

ـٍ - كىذا إجماع مف الصحابة  ٍنيي  (2)(.عمى الكقؼ- رىًحيى المَّوي عى
 

 : القأؿ ال ثاي
عقد الكقؼ بعد القبض عقد جائز ، يجكز الرجكع عنو ، إال في كقؼ المسجد أك يكصي 

  ، (3)-رحمو اهلل–بعد مكتو فيمـز ، كىك قكؿ اإلماـ أبي حنيفة 
: أاستدؿ عمى ذلؾ بثلساة الابأية أقأؿ الصحثبي 

. الساة الابأية / أأو
بًّْو  ٍبًد رى ٍيًد ٍبًف عى ٍبًد المًَّو ٍبًف زى ، فىقىاؿى ,  عىٍف عى ـى سىمَّ مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ااى ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو صى يىا رىسيكؿى : جى

ااى أىبىكىاهي فىقىاالى  لىى رىسيكًلًو، فىجى دىقىةه، كىىيكى ًإلىى المًَّو كىاً  اًئًطي ىىذىا صى يىا رىسيكؿى المًَّو، كىافى : المًَّو، ًإفَّ حى
ا ا بىٍعدىىيمى ا اٍبنيييمى ًرثىييمى اتىا فىكى ، ثيَـّ مى ـى سىمَّ مىٍيًو كى مَّى اهللي عى دَّهي رىسيكؿي المًَّو صى ٍيًشنىا، فىرى ـى عى  (4)(ًقكىا

أف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ رد ىذه الصدقة كلك كانت لزاما لما ردىا  :أجه الدولة
. عميو السبلـ
نما ىك كراد في الصدقة المنقطعة، ككأنو :يجثب عاه أف الحديث ليس فيو ذكر الكقؼ كا 

 (1) بو صدقة تطكع ؽتصد
                                                

(1)
 (126\2)،ٍجم انَالو ، انظُؼبَٙ  (38\6)َٛم األٔؽبه ، انشٕ بَٙ  

(2)
 (55\8)انجٛبٌ فٙ ينْت اإليبو انشبفؼٙ ،أثٕ انؾٍَٛ انؼًواَٙ  

(3)
 ( .326\3)، رجٍٛٛ انؾقبئق ، انيٚهؼٙ  (27\12)انًجَٕؽ ، انَوفَٙ  

(4)
 (.17)هقى انؾلٚش  (201\4)ٔقف انًَبعل : أفوعّ انلاه قطُٙ فٙ ٍُُّ،  زبة األؽجبً ، ثبة  
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كيحتمؿ أف الحائط ليما ككاف ىك يتصرؼ نيابة عنيما ، فتصرؼ بيذا التصرؼ بغير 
 (2).نبي عميو السبلـ فرده إلييماؿكأتيا ا إذنيما ، فمـ ينفذاه،

 . قأؿ الصحثبي/  ثايثً 
لكال أني ذكرت : قاؿ - رحي اهلل عنو– عمر بف الخطاب أف: ركم عف الزىرم  ما

 (3) لرددتيا ـصدقاتي لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسؿ
 (4).ألف ابف شياب لـ يدرؾ سيدنا عمر رحي اهلل عنو أنو حديث منقطع،: يجاب عنو
 : راجحالرأي اؿ

 أنو ال خبلؼ بيف ةرل الباحثتمف خبلؿ النظر في آراا الفقياا كمناقشة ما استدلكا بو ، 
: الفقياا في لزـك عقد الكقؼ بعد القبض كذلؾ لؤلسباب التالية 

ترجيح الركاية التي تقحي بعدـ جكاز الكقؼ عند اإلماـ أبي حنيفة ، أما إف رجحنا  . 1
حنيفة أبي الركاية الثانية التي تقحي بجكاز الرجكع في الكقؼ كعدـ لزكمو فيعتذر لئلماـ 

ىذا ال يسع أحد خبلفو : أنو لـ يبمغو حديث سيدنا عمر رحي اهلل عنو ، قاؿ أبك يكسؼ 
 (5).يعني حديث عمر رحي اهلل عنو  كلك بمغ أبي حنيفة لقاؿ بو –
 .إجماع الصحابة عمى الكقؼ كعدـ رجكعيـ فيو .2

 .أالرجأع فيهالبمرى عقد :المطمب ال ثاي 
.  تبريؼ البمرى للة أاصططحثً /أأوً 

: للةفي اؿالبمرى 
كيقاؿ لساكف . ذك عمارة: يقاؿ مكاف عامر,بحـ العيف كسككف الميـ كألؼ مقصكرة 

. عامر كالجميع عمار: الدار
دارم ىذه لؾ عمرم، فإذا : دارم ىذه لؾ عمرؾ أك يقكؿ: أف يقكؿ الرجؿ لمرجؿ: كالعمرل

 (6).قاؿ ذلؾ كسمميا إليو كانت لممعمر كلـ ترجع إلى المعمر إف مات
 .(7){ًَاسْزَؼَّْشَوُُْ فِْيَب}: كمنو قكلو تعالى

 

                                                                                                                                       
(1)

 (.349\5)انًغُٙ ، اثٍ قلايخ  
(2)

 .انًوعغ انَبثق 
(3)

( 402\5)فزؼ انجبه٘ ، اثٍ ؽغو انؼَقالَٙ ،ثبة انٕقف  ٛف ٚكزت  
(4)

. انًوعغ انَبثق 
(5)

 (403\5)، فزؼ انجبه٘ ، اثٍ ؽغو  (521\4)رؾفخ األؽٕم٘ ، انًجبه فٕه٘  
(6)

،يقزبه انظؾبػ ، انواى٘  (234\2)، رٓنٚت انهغخ ،أثٕ يُظٕه  (757\2)انظؾبػ ربط انهغخ ، انفبهاثٙ  

 (603\4)، نَبٌ انؼوة ، اثٍ يُظٕه  (218\1)
(7)

 (61آٚخ )ٍٕهح ْٕك  
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: البمرى اصططحًث 

: تنكعت تعريفات الفقياا في العمرل ، سأذكر منيا ما يمي 
: الحافية 

 (1)"ىي أف يجعؿ داره لو عمره، فإذا مات ترد عميو" 
 :  المثلكية

 (2)"ىي تمميؾ منفعة حياة المعطى بغير عكض إنشاا: عرفيا ابف عرفة بقكلو"
 : لشثفبيةا
ىذا .  أف المكىكب يككف لممعمر ما بقي، فإذا مات، لـ يخمفو الكارث، كلـ يقـ مقامو"

معنى المفظ، ككانت العرب تعنيو كتريده، كتبني النحمة عمى رجكع المكىكب إلى الكاىب 
 (3)"إذا مات المتيب
نكع مف اليبة تفتقر إلى اإليجاب كالقبكؿ، كال تمـز إال بالقبض، العمرل : جاا في البياف 

 . (4)كال يصح القبض فييا إال بإذف الكاىب
:  أهي عمى أجأه

أف يصرح بأنيا لممعمر كلكرثتو مف بعده، فيذه ىبة محققة، يأذىا الكرثة بعد : أحدهث
. مكتو

أف يعمرىا، كيشترط الرجكع إليو بعد مكت المعمر كفي صحة ىذه العمرل : أ ثايهمث
. خبلؼ، لما فييا مف تغيير كحع اليبة

 (5)أف يعمرىا مدة حياتو، كال يشترط الرجكع إليو، كال التأبيد، بؿ يطمؽ: أ ثل هث
 العمرل نكع مف عقكد اإلرفاؽ كالتبرعات التي حث أفمف ىذه التعريفات نخمص إلى 

فيي تشترؾ معيا بأنيا ببل  (اليبة  )عمييا اإلسبلـ ، كغالبا ما يدرجيا العمماا تحت 
 .عكض كما فيمنا مف التعريفات 

 
 
 

                                                
(1)

( 53\3)االفزٛبه ، أثٕ انفؼم انؾُفٙ  
(2)

 (162\2 )انفٕا ّ انلٔاَٙ ،انُفوأ٘  
(3)

( 419\8)َٓبٚخ انًنْت ، انغُٕٚٙ  
(4)

( 137\8)انجٛبٌ فٙ ينْت اإليبو انشبفؼٙ ، انؼًواَٙ  
(5)

( 175\2)(ؽلٚش قؼٗ هٍٕل هللا  ثبنؼًوٖ نًٍ ْٔجذ نّ )إؽكبو اإلؽكبو ، اثٍ كقٛق انؼجل   



 
34 

 
 .مشرأعية البمرى /  ثايثً 

: العمرل مشركعة في السنة النبكية كذلؾ لؤلدلة التالية
ـى ًبالعيٍمرىل، أىنَّيىا ًلمىٍف  »:عف جابر رحي اهلل عنو، قاؿ .1 سىمَّ مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ى النًَّبيُّ صى قىحى

 (1)«كيًىبىٍت لىوي 
أىيُّمىا رىجيؿو أيٍعًمرى  »: عف جابر بف عبد اهلل، أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ .2

ًلعىًقًبًو، فىًإنَّيىا ًلمًَّذم أيٍعًطيىيىا، الى تىٍرًجعي ًإلىى الًَّذم أىٍعطىاىىا، أًلىنَّوي أىٍعطىى عىطىاان  عيٍمرىل لىوي كى
قىعىٍت ًفيًو اٍلمىكىاًريثي   (2)«كى

 (3)«أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، جعؿ العمرل لمكارث»عف زيد بف ثابت،  .3
اًئزىةه » »: عف أبي ىريرة، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، قاؿ .4  (4).«العيٍمرىل جى

: يستفاد مف مجمكع ىذه األحاديث أف العمرل جائزة ، جاا في شرح السنة  :أجه الدولة
أعمرتؾ ىذه الدار، أك : العمرل جائزة باالتفاؽ، كىي أف يقكؿ الرجؿ آلخر: قاؿ اإلماـ"

جعمتيا لؾ عمرؾ، فقبؿ، فيي كاليبة إذا اتصؿ بيا القبض، ممكيا المعمر، كنفذ تصرفو 
ذا مات تكرث منو، سكاا قاؿ  (5)"ىي لعقبؾ مف بعدؾ أك لكرثتؾ أك لـ يقؿ: فييا، كا 

: الرجأع في البمرى 
كلكؿ منيما أحكامو الخاصة سكؼ أعرحيا في ىذا  العمرل إما اف تككف مطمقة أك مقيدة،

 .المطمب إف شاا اهلل 
: الرجأع في البمرى المطمقة / أأو

 .ىي لؾ كلعقبؾ مف بعدؾ: إف يقكؿ الميعمر لممىعمر : كصكرتيا 
المجيزيف لمعمرل في ىذه الصكرة عمى أف العمرل تتدخؿ في ممؾ المعمر،  اتفؽ الفقياا

 :بثلساة الابأية أاستدلأا عمى ذلؾ (6)كيككف الممؾ متكجيان فييا إلى رقبة العيف المعمرة ،

                                                
(1)

أفوعّ انجقبه٘ فٙ طؾٛؾّ، زبة انٓجخ ٔفؼهٓب ٔانزؾوٚغ ػهٛٓب، ثبة يبقٛم فٙ انؼًوٖ ٔانوقجٗ  

( 2625)، هقى انؾلٚش  (165\3)
(2)

أفوعّ يَهى فٙ طؾٛؾّ ،  زبة انٓجبد،ثبة  واْخ رفؼٛم ثؼغ األٔالك فٙ انٓجخ ، ثبة انؼًوٖ  

( 1625)هقى انؾلٚش  (1245\2)
(3)

( 2381)هقى انؾلٚش  (796\2)أفوعّ اثٍ يبعّ فٙ ٍُُّ ، زبة انٓجبد، ثبة انؼًوٖ  
(4)

أفوعّ انجقبه٘ فٙ طؾٛؾّ ، زبة انٓجّ ٔفؼهٓب ٔانزؾوٚغ ػهٛٓب ، ثبة يب قٛم فٙ انؼًوٖ ٔانوقجٗ  

(. 2626)هقى انؾلٚش (165\3)
(5)

 (.291\8)شوػ انَُخ، انجغٕ٘  
(6)

، االفزٛبه ، أثٕ انفؼم انؾُفٙ  (513\1)،انُزف فٙ انفزبٖٔ ، انَؼل٘  (336\2)انًٓنة ، انشٛواى٘  

 (197\5)، انًجلع شوػ انًقُغ ، اثٍ يفهؼ  (109\4)، ؽبشٛخ انلٍٕقٙ ، انلٍٕقٙ  (53\3)
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ـى قىاؿى  .1 سىمَّ مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍبًد اهلًل، أىفَّ رىسيكؿى اهلًل صى اًبًر ٍبًف عى أىيُّمىا رىجيؿو أيٍعًمرى عيٍمرىل »: عىٍف جى
قىعىٍت ًفيًو  ًلعىًقًبًو، فىًإنَّيىا ًلمًَّذم أيٍعًطيىيىا، الى تىٍرًجعي ًإلىى الًَّذم أىٍعطىاىىا، أًلىنَّوي أىٍعطىى عىطىاان كى لىوي كى

 (1 )«اٍلمىكىاًريثي 
قَّوي ًفييىا، كىًىيى » قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ.2 ًلعىًقًبًو، فىقىٍد قىطىعى قىٍكليوي حى ٍف أىٍعمىرى رىجيبلن عيٍمرىل لىوي كى مى

ًلعىًقًبوً  ٍف أيٍعًمرى كى ًديًثوً « ًلمى ًؿ حى ٍيرى أىفَّ يىٍحيىى قىاؿى ًفي أىكَّ أىيُّمىا رىجيؿو أيٍعًمرى عيٍمرىل فىًييى لىوي »: ، غى
ًلعىًقًبوً   (2 )«كى

ذا كانت العمرل مطمقة ، ىؿ يككف التمميؾ في ىذه الحالة متكجيا إلى رقبة العيف المعمرة ،  كا 
فتككف لممعمر كلكرثتو مف بعده، ال يممؾ المعمر حينئذ الرجكع فييا ، أـ أنو متكجو إلى منفعة 

العيف المعمرة ، فيككف لممعمر الرجكع فييا بعد مكت المعمر ؟ 
: اختمؼ الفقياا في ىذه المسألة عمى قكليف 

 
: القأؿ األأؿ 

التمميؾ متكجو إلى رقبة العيف المعمرة ، فبل رجكع لممعمر فييا في أم حاؿ مف األحكاؿ ، بؿ 
 . (3)ىي ممؾ لممعمر كلكرثتو مف بعده ، كىك قكؿ الحنفية كالشافعية كالحنابمة

 : الابأيةاستدلأا بثلساة قد أ
 (4). حديث جابر رحي اهلل عنو أف النبي عميو السبلـ قحى بالعمرل لمف كىبت لو 

أنيا صريحة في ثبكت ممكية المعمر لذات تعيف المعمرة حتى إنيا مف جممة  : أجه الدولة
 (5)أمكالو التي تكرثت عنو إذا مات 

 (6). أنو ليس مف عمؿ أىؿ المدينة :اأقش
 المدينة ، بؿ ركل ذلؾ عدد مف أىؿأنو ال يسمـ أنو ليس مف عمؿ :أجيب عف هذه الماثقشة 

 (7).الصحابة منيـ جابر كابف عمر كابف عباس كأبك ىريرة 

                                                
(1)

 (1245\3)أفوعّ يَهى فٙ طؾٛؾّ،  زبة انٓجبد ، ثبة انؼًوٖ  
(2)

( 1625)هقى انؾلٚش  (1245\2)أفوعّ يَهى فٙ طؾٛؾّ ، زبة انٓجبد، ثبة  واْٛخ رفؼٛم ثؼغ االٔالك  
(3)

،اإلهشبك ،أثٙ يٍٕٗ انشوٚف  (270\3)،ؽبشٛخ انجغٛويٙ ، انجغٛويٙ  ( 117\6) ثلائغ انظُبئغ ، انكبٍبَٙ

(1\243 ) 
(4)

 39ٍجق رقوٚغّ، ص 
(5)

 (198\5)، انًجلع ، اثٍ يفهؼ  (117\6)ثلائغ انظُبئغ ، انكبٍبَٙ  
(6)

 (1021\2)انكبفٙ فٙ فقّ أْم انًلُٚخ ،انقوؽجٙ  
(7)

 (173\6)ثبة انؼًوٖ ‘ انٍَُ انكجوٖ ،  زبة انٓجبد  
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قكؿ القاسـ ال يقبؿ في مخالفة مف سمينا مف الصحابة كالتابعيف، فكيؼ ": جاا في المغني 
يقبؿ في مخالفة قكؿ سيد المرسميف، كال يصح أف يدعى إجماع أىؿ المدينة، لكثرة مف قاؿ 

 (1) ".بيا منيـ، كقحى بيا طارؽ بالمدينة بأمر عبد الممؾ بف مركاف
: القأؿ ال ثاي  

التمميؾ متكجو إلى منفعة العيف المعمرة فترجع إلى صاحبيا بعد مكت المعمر ، كىك قكؿ 
. (2)المالكية 

ليس لممعمر فييا إال المنفعة ، فإذا مات عادت الرقبة لممعمر أك " : جثء في بداية المجتهد
إلى كرثتو ، كبو قاؿ مالؾ كأصحابو كعنده أنو إف ذكر العقب عادت إذا انقطع العقب إلى 

 (3)".المعمر أك إلى كرثتو
نما يممؾ عند مالؾ كأصحابو بمفظ العمرل كالسكف كاالعتمار كاالستغبلؿ " : يقأؿ القرافي كا 

 (4)".كاإلعمار بالمنافع دكف الرقاب
: استدلأا بثلمبقأؿقد أ

ككف التمميؾ في العمرل متكجيان إلى المنفعة العيف المعمرة ، كىك مقتحى لغة العرب   .1
 لـ يختمؼ العرب في العمرل كالرقبى كالمنحة كالعارية كالسكنى ":قاؿ ابف العربي 

 (5)".كاإلطراؽ أنيا عمى ممؾ أربابيا كمنافعيا لمف جعمت لو
أف تمميؾ الرقاب مف حقو أف يقع مطمقان ، فإذا كاف المالؾ قد عمؽ التمميؾ بعمر  .2

ممو عمى ما يصح كىك تمميؾ المنافع حالمعطى عمـ أف لـ يرد تمميؾ الرقبة ، فكجب 
 . (6)ألف التكقيت يدخؿ فيو

 : ياثقش
بأف ىذا الدليؿ ليس في محؿ النزاع ، فالكبلـ ىنا في العمرل المطمقة ، أما المقيدة 

 كالمشركطة فيذه محؿ نزاع بيف الفقياا
 : الرأي الراجح

: ترل الباحثة أف القكؿ األكؿ ىك الراجح ، كذلؾ لؤلسباب التالية 
. قكة أدلتيـ كأف النص مف السنة ثابت عندىـ كىك مقدـ عمى التعميؿ .1

                                                
(1)

 (71\6)انًغُٙ ، اثٍ قلايخ  
(2)

( 216\6)اننفٛوح ، انقوافٙ  
(3)

 (117\4)ثلاٚخ انًغزٓل ، اثٍ هشل  
(4)

 (216\6)اننفٛوح ، انقوافٙ  
(5)

(  71\6) انًغُٙ ، اثٍ قلايخ  
(6)

( 71،72\6)انًغُٙ ، اثٍ قلايخ  
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 .نص النبي محمد عميو السبلـ في أف العمرل تثبت لمكرثو . 2
 . الرجأع في البمرى المقيدة بشرط\ ثايثً 

. أف يقكؿ الميعمىر لممعًمر ىي لؾ إلى أف أمكت أك تمكت أنت : كصكرتيا 
: اختمؼ الفقياا في العمرل المقيدة بشرط عمى قكليف 

 : القأؿ األأؿ
أف المعطي إف شرط رجكع العيف المعمرة إليو عند مكت المعمر صح الشرط ، كيككف 

كىك قكؿ المالكية ، كركاية . التمميؾ حينئذ متكجيا إلى منفعة العيف المعمرة ال إلى رقبتيا 
 (1).عند الحنابمة 

أعمرتؾ ىذه الدار سنة أك عشرا : فإف كانت مقيدة بأجؿ فقاؿ": جاا في مكاىب الجميؿ 
ف أطمؽ كلـ يقيد كاف محممو عمى عمر  أك حياتي أك حياتؾ كانت عمى ما أعطى كا 

 (2)"المعطي حتى يقكؿ عمرم أك حياتي
 :أفبؿ الصحثبة أاستدلأا بثلساة الابأية 

: أأٌو الساة الابأية
، قىاؿى  .1 اًبرو ٍف أىًبي سىمىمىةى، عىٍف جى مىٍيًو : " عى مَّى اهللي عى ازى رىسيكؿي اهلًل صى ا اٍلعيٍمرىل الًَّتي أىجى ًإنَّمى

ـى أىٍف يىقيكؿى  سىمَّ ا ًإذىا قىاؿى : كى ، فىأىمَّ ًلعىًقًبؾى ، فىًإنَّيىا تىٍرًجعي ًإلىى : ًىيى لىؾى كى ا ًعٍشتى ًىيى لىؾى مى
اًحًبوى   (3)(  صى
أنو صريح في صحة اشتراط رجكع العمرل إلى صاحبيا بعد مكت :أجه الدولة 

 (4)المعمر
أك أنو مدرج مف كبلـ ، ممكف أف يككف ىذا المقطع مف حديث جابر :اأقش بمث يمي

: فأما إذا قاؿ  ):الزىرم بدليؿ أنو ركم عف جابر مف طريؽ أخرل كليس فييا قكلو 
)...(5) 

كًطًيـٍ نداٍلميٍسًمميكفى عى »: قكلو صمى اهلل عميو السبلـ  .2  (6)« شيري

                                                
(1)

 (61\6)، يٕاْت انغهٛم ، انطواثهَٙ  (324\6)اننفٛوح ، انقوافٙ  
(2)

 (61\6)يٕاْت انغهٛم ، انطواثهَٙ  
(3)

 (124\3)أفوعّ يَهى فٙ طؾٛؾّ ،  زبة انٓجبد ، ثبة انؼًوٖ  
(4)

( 319\4)شوػ انيه شٙ ،انيه شٙ  
(5)

 (69\6)، انًغُٙ ، اثٍ قلايخ  (432\2)شوػ يُزٓٗ اإلٚواكاد ، انجٕٓرٙ : اَظو  
(6)

 (92\3)أفوعّ انجقبه٘ فٙ طؾٛؾّ ،  زبة اإلعبهح، ثبة أعو انًََوح  
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أف الحديث أفاد لزـك الشركط التي يشترطيا العاقداف مما ال يخالؼ الكتاب  : أجه الدولة
كالسنة كاشتراط المعمر رجكع العيف المعمرة بعد مكت العمر ليس فيو ىذا المحذكر فمو 

 (1)شرطو 
 (ما أدركت الناس إال عمى شركطيـ، كحينئذ يعمؿ بالشرط ):قاؿ القاسـ

: ياثقش هذا اوستدوؿ 
كال يجكز ): أنو مخالؼ لما ركل جابر في صحيح مسمـ حيث جاا في الحديث قكلو 

 (لممعطي فييا شرط كال ثنيا
: فبؿ الصحثبة/  ثايث

ما أدركت الناس  ): قكؿ القاسـ بف محمد لما سئؿ عف العمرل مما يقكؿ الناس فييا ، قاؿ 
 (إال كىـ عمى شركطيـ في أمكاليـ كفيما أعطكا

كقد أدرؾ القاسـ جمعان مف الصحابة كركل عنيـ ، فالذم يظير أف مراده بالناس الذيف 
 (2).أدركيـ الصحابة 

أنو مخالؼ لما ركم عنو رحي اهلل عنو مف عدـ جكاز اشتراط  :ياثقش هذا اوستدوؿ
 .المعطي في العمرل 

  :القأؿ ال ثاي
كىك قكؿ الحنفية ،كاألصح عند الشافعية ، . أنيا تككف لممعمر كلكرثتو كيسقط الشرط 

 . (3)كالمذىب عند الحنابمة
أك إلى  (فإذا مت عادت إلي): لك قاؿ مع قكلو أعمرتكيا) : جثء في ملاي المحتثج

عمار صحيح في األصح  (4)(كارثي فكذا ىي ىبة كا 
فعف أحمد ركايتاف؛ إحداىما، صحة العقد .  فإف شرط أنؾ إذا مت فيي لي" :جثء في الملاي

كالركاية الثانية، أنيا تككف لممعمر كلكرثتو، .كالشرط، كمتى مات المعمر رجعت إلى المعمر
 (5) " .كيسقط الشرط

 
 

                                                
(1)

 (196\5)انًجلع ، اثٍ يفهؼ :  اَظو  
(2)

 (198\5)، انًجلع ، اثٍ يفهؼ  (349\6)اننفٛوح ، انقوافٙ  
(3)

، انًغُٙ ، اثٍ قلايخ  (563\3)، يغُٙ انًؾزبط ، انشوثُٛٙ  (117\6)اَظو ثلائغ انظُبئغ ، انكبٍبَٙ  

(6\69 .)
(4)

( 563\2)يغُٙ انًؾزبط ، انشوثُٛٙ  
(5)

 (69\6)انًغُٙ ، اثٍ قلايخ  
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الساة الابأية أالمبقأؿ  أاستدلأا عمى ذلؾ ب
 : الساة الابأية / أأو
ٍبًد المًَّو، قىاؿى  .1 اًبًر ٍبًف عى ـى ًفي اٍمرىأىةو ًمفى : عىٍف جى سىمَّ مىٍيًو كى مَّى اهللي عى قىحىى رىسيكؿي المًَّو صى

اتىٍت، فىقىاؿى اٍبنييىا ، فىمى ًديقىةن ًمٍف نىٍخؿو اًر أىٍعطىاىىا اٍبنييىا حى لىوي : اأٍلىٍنصى يىاتىيىا كى ا أىٍعطىٍيتييىا حى ًإنَّمى
ـى  سىمَّ مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍكتىيىا»: ًإٍخكىةه، فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى مى يىاتىيىا كى كيٍنتي : ، قىاؿى « ًىيى لىيىا حى

مىٍييىا، قىاؿى  دٍَّقتي ًبيىا عى  (1)«ذىًلؾى أىٍبعىدي لىؾى »: تىصى
الحديث صريح في إبطاؿ شرط المعمر كانقراض عقبو ، كىذه صفة ال  : أجه الدولة

 (2).تككف إال في تمميؾ الرقاب
الى عيٍمرىل كىالى » عف ابف عمر رحي اهلل عنيما أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ.2

اتىوي  مىمى يىاتىوي كى ٍف أيٍعًمرى شىٍيئنا أىٍك أيٍرًقبىوي فىييكى لىوي حى ٍقبىى، فىمى  (3)«ري
 

ظف الرقبى يشترط فييا عكدىا إلى المرقب ؿأنو صريح في إبطاؿ الشرط  :أجه الدولة
 . (4)قمات اآلخر قبؿ

 : المبقأؿ/  ثايث
أننا لك أجزنا ىذا الشرط كانت ىبة مؤقتة ، كاليبو ال يجكز فييا التأقيت ، كلـ يفسدىا  

نما شرط ذلؾ عمى كرثتو ، كمتى لـ يكف  الشرط ، ألنو ليس بشرط عمى المعمر ، كا 
 (5).الشرط مع المعقكد معو لـ يؤثر فيو 

: اأقش هذا اوستدوؿ 
كىك -بأف العمرل يصح فييا التأقيت ، ألف شرط رجكعيا ىنا عمى غير المكىكب لو

 (6).بخبلؼ التكقيت بزمف معمـك - كارثو
: الرأي الراجح 

: كؿ كذلؾ لؤلسباب التالية أف الراجح ىك القكؿ األةرل الباحثت

                                                
(1)

، ػؼفّ انجٛٓقٙ  (3557)هقى انؾلٚش  (295\3)أفوعّ أثٕ كأٔك فٙ ٍُُّ ، زبة انجٕٛع، ثبة فٙ انؼًوٖ  

 (51\6)،إهٔاء انغهٛم 
(2)

 (131\8)انًؾهٗ ، اثٍ ؽيو  
(3)

 (م و افزالف أفجبه انُبقهٍٛ نقجو عبثو فٙ انؼًوٖ  )ٍٍُ انَُبئٙ ، انَُبئٙ ،  زبة انؼًوٖ ، ثبة  

 (1252\1)، طؾؾّ األنجبَٙ ،طؾٛؼ انغبيغ انظغٛو ٔىٚبكرّ  (3728)هقى انؾلٚش  (273\6)
(4)

 (198\5) ، انًجلع ، اثٍ يفهؼ  (70\6)انًغُٙ ، اثٍ قلايخ  
(5)

 (70\6)انًغُٙ ، اثٍ قلايخ   
(6)

 (435\2)شوػ يُٓٗ اإلٚواكاد ،انجٕٓرٙ  :اَظو 
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قكة أدلتيـ فقد ذكركا أدلة مف السنة النبكية أما أدلة القكؿ الثاني فيي ال تعدك ككنيا  .1
 قكؿ الصحابة كقكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ أقكل مف قكؿ الصحابي

أف المسمميف عند شركطيـ كما أكرد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بما يحقؽ منفعة  .2
. لكبل الطرفيف كدكف أف يغحب اهلل عز كجؿ 

 . عقد الكفثلة أالرجأع فيه: المطمب ال ثلث 
. تبريؼ الكفثلة للة أاصططحًث / أأو

: للةفي اؿالكفثلة 
حمنو، كأكفمو إياه : حمنو ككفؿ بالرجؿ ، ككفالة كتكفؿ بو كمو: مف كفؿ الماؿ كبالماؿ

. حمنو، ككفمت عنو الماؿ لغريمو كتكفؿ بدينو تكفبل: ككفمو
كأما الكافؿ فيك الذم كفؿ إنسانا يعكلو كينفؽ عميو : كفي التيذيب

. (1)المعاقد المحالؼ، كالكفيؿ مف ىذا أخذ :  كالمكافؿ
 (2) { ًَوَفٍََّيب صَوَشِّّب}: قاؿ اهلل تعالى: جاا في التنزيؿ 

: أالكفثلة اصططحًث 
: اختمؼ الفقياا في تعريؼ الكفالة ، تبعا الختبلفيـ في حكميا أذكر منيا ما يمي 

حـ :  أك ىي ، حـ ذمة إلى ذمة في حؽ المطالبة أك في حؽ أصؿ الديف":الحنفية  
 (3)."ذمة الكفيؿ إلى ذمة األصيؿ في المطالبة

 (4)"التزاـ القياـ بالشيا كاالستطبلع بو: ىي الحماف كمعناىا": لمالكية ا
يطمؽ عمى التزاـ الدَّيف كالبدف كالعيف اآلتي كؿ منيا كعمى العقد المحصؿ ": الشافعية 

 (5)."لذلؾ، كيسمى ممتـز ذلؾ أيحان حامنان كحمينان كحميبلن كزعيمان ككفيبلن كصبيران 
كىي التزاـ رشيد إححار مف عميو حؽ مالي لربو، كتنعقد بما ينعقد بو  : (الحنابمة)

ف حمف معرفتو أخذ بو  (6).حماف، كا 
يتبيف مف ىذه التعريفات أنيا تتعمؽ بثبلثة أشخاص بالكفيؿ كالمكفكؿ عنو كالمكفكؿ لو 

. بخبلؼ أغمب العقكد التي تتعمؽ بطرفيف 
 

                                                
(1)

، يغًم انهغخ الثٍ فبهً ،انواى٘  (1811\5)انظؾبػ ربط انهغخ ٔطؾبػ انؼوثٛخ ، انفبهاثٙ : اَظو 

( 271\1)، يقزبه انظؾبػ ، انواى٘   (787\1)
(2)

( 37آٚخ)آل ػًواٌ  
(3)

 (169\2)، االفزٛبه ،أثٕ انفؼم انؾُفٙ  (238\3)رؾفخ انفقٓبء ، انًَوقُل٘  
(4)

 (373\2)انًقليبد انًًٓلاد ، انقوؽجٙ  
(5)

 (432\4)َٓبٚخ انًؾزبط ، انويهٙ  
(6)

 (375\1)انؤع انًوثغ ،انجٕٓرٙ  
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: مشرأعية الكفثلة 
الكفالة مشركعة كقد تككف مندكبة إذا كاف القائـ بيا يأمف عمى نفسو الحرر فيي جائزة 

. في الجممة 
 .كقد ثبتت مشركعية الكفالة بالقرآف كالسنة كاإلجماع

. القرآف الكريـ/ أأوً 
 (1) {لَبٌٌُاْ َٔفْمِذُ صٌَُاعَ اٌٍَِّْهِ ًٌََِّٓ جَبء ثِوِ حًُِّْ ثَؼِريٍ ًَأََٔبْ ثِوِ صَػٌُِْ }:  قاؿ تعالى 
 (2)".ىذا نص في جكاز الكفالة: قاؿ عمماؤنا":العربي  ابف قاؿ :أجه الدولة

: الساة الابأية / ثايثً 
سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو : سمعت أبا أمامة، قاؿ: عف شرحبيؿ بف مسمـ، قاؿ .1

إفَّ اهلل عز كجؿ قد أعطى كؿ ذم حؽ حقو، فبل كصية لكارث، كال : " كسمـ يقكؿ
: يا رسكؿ اهلل، كال الطعاـ، قاؿ: تنفؽ المرأة شيئان مف بيتيا إال بإذف زكجيا، فقيؿ

دَّاةه »: ثـ قاؿ« ذاؾ أفحؿ أمكالنا» اٍلعىكىري ميؤى
ةي (3) ، كىاٍلًمٍنحى

(4) ،  مىٍرديكدىةه، كىالدٍَّيفي مىٍقًحيّّ
اًرـ ـي غى  (5)«كىالزًَّعي

يدؿ الحديث عمى مشركعية الكفالة ، فالمقصكد بالزعيـ الكفيؿ في المغة  : أجه الدولة
الزعيـ الكفيؿ كالزعامة الكفالة كمنو قيؿ لرئيس القـك  ):، جاا في كتاب معالـ السنف (6)

 الزعيـ 
عف عبد اهلل بف أبي قتادة، عف أبيو، أف رجبل مف األنصار أتي بو النبي صمى اهلل  .2

ـٍ دىٍيننا؟»: عميو كسمـ ليصمي عميو، فقاؿ اًحًبكي مىى صى أىنىا أىتىكىفَّؿي : فىقىاؿى أىبيك قىتىادىةى « ًإفَّ عى
فىااً »: ًبًو، قىاؿى  فىاًا : قىاؿى « ًباٍلكى  (7)(ًباٍلكى

 

                                                
(1)

 (72آٚخ )ٍٕهح ٍٕٚف  
(2)

 (64\3)أؽكبو انقوآٌ ، أثٕ ثكو انؼوثٙ  
(3)

أ٘ رؤكٖ إنٗ طبؽجٓب ٔافزهفٕا فٙ رأٔٚهّ ػهٗ ؽَت (انؼٕه يؤكاح ) قبل انزٕهثشزٙ انؼٕه عًغ ػبهٚخ، 

. افزالفٓى فٙ انؼًبٌ فبنقبئم ثبنؼًبٌ ٚقٕل رؤكٖ ػُٛب ؽبل انقٛبو ٔقًٛخ ػُل انزهف
(4)

نًُؾخ ْٙ يب ًُٚؾّ انوعم طبؽجّ يٍ أهع ٚيهػٓب يلح صى ٚوكْب أٔ شبح ٚشوة كهْب صى ٚوكْب ػهٗ ا 

طبؽجٓب أٔ شغوح ٚأ م صًورٓب ٔعًهزٓب أَٓب رًهٛك انًُفؼخ كٌٔ انوقجخ ْٔٙ يٍ يؼُٗ انؼٕاه٘ ٔؽكًٓب انؼًبٌ 

( 176\3)يؼبنى انٍَُ ، انقطبثٙ )  بنؼبهٚخ
(5)

،طؾؼ  (3565)هقى انؾلٚش  (296\3)أفوعّ أثٕ كأٔك فٙ ٍُُّ ، زبة انجٕٛع ، ثبة فٙ رؼًٍٛ انؼٕه  

( 245\5)األنجبَٙ ،إهٔاء انغهٛم 
(6)

  (253\1)انًظجبػ انًُٛو ، أثٕ انؼجبً،
(7)

، طؾؾّ األنجبَٙ  (4692)هقى انؾلٚش  (317\7)أفوعّ انَُبئٙ فٙ ٍُُّ، زبة انغُبئي، ثبة انكفبنخ ثبنلٍٚ  

( 16\1)،أؽكبو انغُبئي 
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فيو دليؿ عمى جكاز الحماف عف الميت كمف ال يقكؿ  (أنا أتكفؿ بو): قكلو : أجه الدولة
 (1).بو يحممو عمى الكعد؛ كلذلؾ قاؿ بالكفاا كعبر بعض الركاة عنو بمفظ الكفالة

ف اختمفكا في بعض - نقؿ كثير مف الفقياا اإلجماع عمى جكاز الكفالة :اإلجمثع / ثل ثً  كا 
 (2)لحاجة الناس إلييا كدفع الحرر عف المديف - الفركع 
بعث النبي صمى اهلل عميو كسمـ كالناس يتكفمكف فأقرىـ عميو، : قثؿ صثحب اوختيثر 

. (3)كعميو الناس مف لدف الصدر األكؿ إلى يكمنا ىذا مف غير نكير 
مف آكليذه األدلة رأل بعض الفقياا أف الحماف الشامؿ لمكفالة مندكب لقادر كاثؽ بنفسو 

 .(4)ائمتوغ
 رجأع أحد أطراؼ البقد بفسخه / ثل ث

اتفؽ الفقياا عمى أف عقد الكفالة الـز في حؽ الكفيؿ كالمكفكؿ عنو فبل يممؾ أحد منيما 
ألنو عقد العقد كىك يعمـ أف ال ؛ فسخو كالرجكع عنو ، فالكفيؿ ال يممؾ الرجكع عف العقد

 ككذلؾ المكفكؿ عنو ال يممؾ  ، دخؿ عمى بصيرة ألنوحظ لو فيو فمـ يكف لو الرجكع فيو 
الرجكع ألنو ال يممؾ قبكؿ الكفالة فمـ يممؾ الفسخ ليا كالرجكع عنيا ، أما المكفكؿ لو فإف 
سقاط حقو في  الفقياا اتفقكا عمى عدـ لزـك عقد الكفالة في حقو ، فمو الرجكع فييا ، كا 

 (5)مطالبة الكفيؿ ، ألف الكفالة شرعت تكثقة لحقو ، فمو التنازؿ عف حقو متى شاا
 رجأع الكفيؿ عمى المكفأؿ عاه بمطثلبته بثلسداد  /راببث

اتفؽ الفقياا عمى أف الحامف ال حؽ لو في الرجكع عف المديف إال بعد أف يؤدم الحامف 
  (6)المحمكف بو 

ف قبض المحمكف لو الحؽ مف المحمكف منو برئ الحماف ألنو ): جاا في الميذب  كا 
 (7)(كثيقة بحؽ فانحمت بقبض الحؽ

                                                
(1)

( 2407)هقى انؾلٚش  (75\2)ؽبشٛخ انَُل٘ ػهٗ ٍٍُ اثٍ يبعّ ،انَُل٘ ، ثبة انكفبنخ  
(2)

ثجلاٚخ انًغزٓل ، اثٍ  (3362)، ثلاٚخ انًغزٓل  ،  شبف انقُبع ، انجٕٓرٙ   (161\19)انًجَٕؽ ، انَوفَٙ  

 ، (79\4)هشل 
(3)

 (166\2)االفزٛبه ،أثٕ انفؼم انؾُفٙ  
(4)

( 241\5)انٓٛزًٙ )، رؾفخ انًؾزبط  (409\2 )ؽبشٛزب قهٕٛثٙ ٔػًٛوح ،انقهٕٛثٙ ٔػًٛوح  
(5)

، انًقليبد انًًٓلاد ،  (136\4)، رجٍٛٛ انؾقبئق ، انيٚهؼٙ  (13\6)ثلائغ انظُبئغ ، انكبٍبَٙ :اَظو  

، انًغُٙ ، اثٍ (219\3)يغُٙ انًؾزبط ، انشوثُٛٙ  (273\4)، هٔػخ انطبنجٍٛ ، انُٕٔ٘  (378\2)انقوؽجٙ 

 (250\4)، انًجلع ، اثٍ يفهؼ  (417\4)قلايخ 
(6)

، انًغُٙ ،اثٍ قلايخ  (213\1)،انقٕاٍَٛ انفقٓٛخ ، اثٍ عيٖ انكهجٙ   (19\6)ثلائغ انظُبئغ ، انكبٍبَٙ : اَظو  

(4\412) 
(7)

 (150\2)انًٓنة ،انشٛواى٘  
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أما إذا لـ يؤد الحامف المحمكف بو ، ككاف الماؿ  حاالن ، فيؿ لو حينئذ الحؽ في 
الرجكع عف الحماف ، كذلؾ بمطالبة المديف بأداا ما عميو كتخميصو مف الكفالة ، أـ أنو 

ال حؽ لو في الرجكع ؟ 
 :إذا طالب الكفيؿ المديف بدفع ما عميو مف حؽ لمدائف ، فإف الكفيؿ ال يخمك مف حاليف 

 : األألىالحثلة 
إذف المديف ففي ىذه الحالة اتفؽ الفقياا عمى أنو ال حؽ لو في الرجكع  أف يحمف بغير

 (1)عمى المديف في المطالبة باألداا ، ألنو لـ يسمط عميو 
: الحثلة ال ثاية 

: أف يحمف بإذف المديف ، كىذه الحالة ال تخمك مف أمريف 
 : األمر األأؿ

. أف يطالبو الدائف باألداا
اتفؽ الفقياا عمى اف الحامف لو الحؽ في الرجكع عمى المديف كمطالبتو بتخميصو مف 
الكفالة بأداا ما عميو مف حؽ لمدائف ، ألف مجرد الحماف يكجب لمحامف حقا عمى 

 (3)(اعمـ أف الكفيؿ إذا طكلب طالب األصيؿ  ): جاا في تبييف الحقائؽ ،(2)المديف
 : األمر ال ثاي

لـ ك ، فإف حمف بإذف المديفإذا طالب الكفيؿ المديف بدفع ما عميو مف حؽ لمدائف 
. يطالبو الدائف باألداا 

: اختمؼ الفقهثء في هذه المسألة عمى قأليف 
: القأؿ األأؿ 

كىك قكؿ الحنفية ، كاألصح عند . ال حؽ لمكفيؿ في مطالبة المديف إذا لـ يطالبو الدائف 
 .(4)الشافعية ، كالصحيح مف مذىب الحنابمة 

: أاستدلأا عمى ذلؾ بثلمبقأؿ
أف الحامف إنما التـز المطالبة بعقد الحماف ، كال يتممؾ الديف إال باألداا، ألف معنى  .1

 (5).اإلقراض كالتمميؾ ال يتحقؽ إال بأداا الماؿ ، فبل يممؾ الرجكع قبمو 
                                                

(1)
، انًغُٙ ،اثٍ قلايخ  (213\1)،انقٕاٍَٛ انفقٓٛخ ، اثٍ عيٖ انكهجٙ   (19\6)ثلائغ انظُبئغ ، انكبٍبَٙ : اَظو 

(4\412) 
(2)

، (51\20)،انًجَٕؽ ، انَوفَٙ  (238\3)، رؾفخ انفقٓبء ، انًَوقُل٘ ،  (412\4)انًغُٙ الثٍ قلايخ  

 (55\14 )انًغًٕع شوػ انًٓنة ،انُٕٔ٘ 
(3)

 (156\4)رجٍٛٛ انؾقبئق ،انيٚهؼٙ  
(4)

( . 247\4)، انًجلع ، اثٍ يفهؼ  (31\12)، هٔػخ انطبنجٍٛ ،انُٕٔ٘  (10\6)ثلائغ انظُبئغ  
(5)

 اَظوانًواعغ انَبثقخ  
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فيطالب الكفيؿ بديف كاجب عميو ال عمى األصيؿ كما يطالب " : جثء في بدائع الصاثئع
 (1)"األصيؿ بديف عميو ال عمى الكفيؿ فيتعدد الديف حسب تعدد المطالبة

إف الحامف لما لـ يكف لو الرجكع بالديف قبؿ غرامتو ، لـ يكف لو المطالبة بو قبؿ أف  .2
 (2)يطالب المحمكف لو المديف بو 

 :  القأؿ ال ثاي
كىك قكؿ المالكية ، كقكؿ لمشافعية ، . لمكفيؿ الرجكع عمى المديف في المطالبة باألداا 

 . (3)كقكؿ لمحنابمة
" ككذا لو مطالبة المحمكف كلك سكت رب الديف عف الطمب بو" جثء في حثشية الدسأقي

 : أاستدلأا عمى ذلؾ بثلمبقأؿ أالقيثس
: المبقأؿ / أأوً 

 (4).أف ىذا الحؽ لزمو مف جيتو كبأمره ، فجاز لو مطالبتو بإخبلا ذمتو 
ف كاف التزامو بالكفالة كاف مف جية المحمكف عنو :ياثقش بمث يمي  بأف الحامف كا 

كبأمره ، إال قد دخؿ في ىذا االلتزاـ كىك يعمـ أنو الحظ لو فيو ،، ككاف دخكلو بمحض 
إرادتو كاختياره ، لذا لـ يكف لو الحؽ في الرجكع عنو كذلؾ بمطالبة المديف بأداا الديف 

 (5)لتنتيي بذلؾ الكفالة 
: القيثس/ ثايثً 

عينان لمرىف كرىنيا كاف لممالؾ مطالبتو بفكيا  حيث قاسكا الكفالة عمى الرىف ، فكما لك استعار
 (6).، فكذلؾ الحماف 

: اأقش بمث يمي 
نما  بأنو قياس مع الفارؽ ، ألف العيف المعارة ال تممؾ باإلعارة كذلؾ باتفاؽ الفقياا، كا 

الذم يممؾ فييا المنفعة فقط ، فمـ يكف لممستعير أف يتصرؼ في العيف المعارة بنحك ىذا 
التصرؼ ، كقد اعتبر كثير مف الفقياا ، أف ىذا التصرؼ يعتبر رجكعا مف المستعير في 
العارية ، في حيف أف المعير لو أف يرجع في عاريتو في أم كقت شاا ، فتككف المطالبة 

 .بذلؾ حقا ثابتا بأصؿ الشرع بخبلؼ الحماف 

                                                
(1)

 (10\6)ثلائغ انظُبئغ ، انكبٍبَٙ  
(2)

 (156\4)اَظو رجٍٛٛ انؾقبئق ، انيٚهؼٙ  
(3)

( 247\4)، انًجلع ، اثٍ يفهؼ  (214\3)، يغُٙ انًؾزبط ، انشوثُٛٙ  (330\3)ؽبشٛخ انلٍٕقٙ ، انلٍٕقٙ  
(4)

 (452\4)،  َٓبٚخ انًؾزبط ، انويهٙ  (214\3 )يغُٙ انًؾزبط ، انشوثُٛٙ : اَظو  
(5)

 (10\6)، انًجلع ، اثٍ يفهؼ  (156\4)اَظو رجٍٛ انؾقبئق ، انيٚهؼٙ  
(6)

  (452\4) ، َٓبٚخ انًؾزبط ، انويهٙ  (214\3 )يغُٙ انًؾزبط ، انشوثُٛٙ : اَظو 
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: الرأي الراجح 
:  لؤلسباب التالية األكؿتبيف لي مما سبؽ رجحاف القكؿ 

أف الحامف ال حؽ لو في الرجكع بمطالبة المديف بأداا الديف ، ليتخمص بذلؾ مف  .1
تبعات الحماف ، إال إف خشي كقكع الحرر عميو مف نحك إفبلس المديف ، فإنو 

.  الغـرةمسؤكلييجكز لو مطالبتو ليخمص نفسو مف 
 أنو لـ يمحقو حرر بسبب عدـ أداا المديف لمحؽ الذم لزمو ، فإنو ـالحامف ما داأف  .2

 .ال يرجع عمى المديف في مطالبتو باألداا
. الرجأع بثإلبراء 

 :تبريؼ اإلبراء للة أاصططحًث / أأو
قاؿ ابف .   مصدر الفعؿ برأ كىك التنزيو كالتخميص كالمباعدة عف الشيا:للةاؿ  فياإلبراء

بريئا مف - مثبل - جعؿ المديف : تخمص كتنزه كتباعد، فاإلبراا عمى ىذا: برئ: األعرابي
 (1 ).المصالحة عمى الفراؽ: تصحيح البرااة، كالمبارأة: كالتبرئة. الديف أك الحؽ الذم عميو

 .إسقاط الشخص حقا لو في ذمة آخر أك قبمو: اصططحثً 
 فإذا لـ يكف الحؽ في ذمة شخص كال تجاىو، كحؽ الشفعة كحؽ السكنى المكصى بو، 

- في التعريؼ  (إسقاط)كقد اختير لفظ . فتركو ال يعتبر إبراا، بؿ ىك إسقاط محض
تغميبا ألحد المعنييف، كألنو ال - بالرغـ مف أف في اإلبراا معنييف، ىما اإلسقاط كالتمميؾ 

 (2)يخمك مف كجو إسقاط
. إبراء المكفأؿ عاه / ثايثً 

لمكفالة فيزكؿ إسقاط اتفؽ الفقياا عمى أف المكفكؿ لو  إذا أبرأ المكفكؿ عنو فإف ذلؾ منو 
بذلؾ حؽ المكفكؿ لو في الرجكع عمى الكفيؿ بالمطالبة باألداا ، ككذلؾ حقو في الرجكع 

 . (3)عمى المكفكؿ عنو
 

أما سقكطو حقو في الرجكع عمى المكفكؿ ، فؤلف الحؽ الثابت في ذمة المكفكؿ حؽ لو 
 (4).كيممؾ إسقاطو ، فسقط بإسقاطو لو 

                                                
(1)

، يقبٌٚٛ انهغخ ،  (122\1)، يغًم انهغخ الثٍ فبهً ،انواى٘  (180\15)اَظو رٓنٚت انهغخ ،أثٕ يُظٕه  

 ( 236\1)انواى٘ 
(2)

( 142\1)انًٍٕٕػخ انفقٓٛخ انكٕٚزٛخ ، ٔىاهح األٔقبف انكٕٚزٛخ  
(3)

 (245\4)، انًجلع ، اثٍ يفهؼ  (129\1)، هٔػخ انطبنجٍٛ ، انُٕٔ٘  (10\6)ثلائغ انظُبئغ ، انكبٍبَٙ :اَظو  
(4)

  (340\4)، انًغُٙ ، اثٍ قلايخ (155\2)انًٓنة ، انشٛواى٘ : اَظو 
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أداا األصيؿ أك الكفيؿ الماؿ المكفكؿ بو يكجب برااة األصيؿ " جثء في مرشد الحيراف
. (1)"كالكفيؿ ككفيؿ الكفيؿ

كأما سقكط حقو في الرجكع عمى الكفيؿ في المطالبة باألداا، فؤلف الكفيؿ تبع ككثيقة ، 
نما  فإذا برئ المكفكؿ زالت الكثيقة كالرىف ، كألف الديف عمى األصيؿ ال عمى الكفيؿ ، كا 
غميو الحؽ بالمطالبة ، فكاف إبراا األصيؿ إسقاط الديف عف ذمتو، فإف سقط الديف عف 

كجكدىا  ذمتو يسقط حقو في المطالبة حركرة ، ألف المطالبة تككف بالديف، فبل يتصكر
 (2).مف غير ديف 

: إبراء الكفيؿ / ثل ثً 
اتفؽ الفقياا عمى أف المكفكؿ لو إذا أبرأ الكفيؿ برئ الكفيؿ فقط، كأما إذا أبرا المكفكؿ فبل 
تبرأ ذمتو بيذا اإلبراا ، كذلؾ ألف الديف عمى األصيؿ ال عمى الكفيؿ، كالذم عمى الكفيؿ 

ف عدـ ـإنما ىك حؽ المطالبة ، كسقكط حؽ المطالبة ال يمـز منو سقكط الديف، فبل يمـز 
المطالبة عدـ الديف ، كألف برااة الفرع ال تستمـز برااة األصؿ ، ألنو كثيقة انحمت مف 

 (3)غير استيفاا الديف منيا ، فمـ تبرأ ذمة األصيؿ كالرىف إذا انفسخ مف غير استيفاا
ف إبراا المكفكؿ عنو يككف فيو سقكط الحؽ الذم لزمو كذلؾ الف إ ، ؼأباثء عمى مث تقدـ

الحؽ قد أسقطو مف يممؾ إسقاطو ، كيمـز مف برااة ذمة المكفكؿ عنو سقكط حؽ 
. المطالبة عف الكفيؿ ، كبيذا فبل رجكع لممكفكؿ لو عمى أحدىما بعد ىذا اإلبراا 

ف كاف فيو برااة الكفيؿ ، إال إنو ال يمـز منو برااة ذمة  المكفكؿ  أما إبراا الكفيؿ فإنو كا 
عنو مف الحؽ الذم عميو ، فيككف لممكفكؿ لو الرجكع عمى المكفكؿ عنو الستيفاا حقو 

 (4).منو 
ف غاب المكفكؿ ): جثء في المهذب  كما يبرأ الحامف إذا أدل المحمكف عنو الديف كا 

 (5)(بو
 
 
 
 

                                                
(1)

 (124\1)يوشل انؾٛواٌ ، قله٘ ثبشب  
(2)

 (12\6)ثلائغ انظُبئغ ، انكبٍبَٙ  
(3)

، هٔػخ  انطبنجٍٛ ،  (314\6)، ؽبشٛخ انقوشٙ ، انقوشٙ (379\6 )انجؾو انوائق ، اثٍ َغٛى : اَظو  

 (250\4)، انًجلع ، اثٍ يفهؼ  (496\3)انُٕٔ٘ 
(4)

 (31\6)شوػ انيه شٙ ، انيه شٙ : اَظو  
(5)

( 154\2)انًٓنة، انشواى٘  
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 نثانيانفصم ا
.  انرجىع يف عقىد انتربع

 
 

 مباحج حالث عهى ويشتمم
 .اهلبةعقد الرجىع يف :املبحث األول

 .رض  قالعقد الرجىع يف :املبحث الثاني
. الىصية عقد الرجىع يف :املبحث الثالث

 
 
 
 

 
 



 
48 

 
 

 
 

 .الرجىع يف عقد اهلبة: املبحث األول
 

: ويشتمل علً مخسة مطالب 
 

 تعريف اهلبة: ادلطؾب األول 

 

 .ؿشروعقة عؼد اهلبة:ادلطؾب اؾثاـي

 

 .ؽقػقة اؾرجوع يف عؼد اهلبة:ادلطؾب اؾثاؾث

 

 .جوع يف عؼد اهلبةرحؽم ال:ادلطؾب اؾرابع 

 

. ةؿواـع اؾرجوع يف عؼد اهلب: ادلطؾب اخلاؿس
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 :المطمب األأؿ 
 . تبريؼ الهبة للة أاصططحثً 

كىبت : الكاك كالياا كالباا كممات ال يقاس بعحيا عمى بعض ، تقكؿ   :الهبة للةً : أأوً 
 (1). الشيا أىبو ىبة كمكىبان، كاتيبت اليبة قبمتيا

. العطية الخالية مف األعكاض كاألغراض
كىالى  :"ؼ ككىب اهلل لو الشيا ، فيك ييب ىبة؛ ك تكاىب الناس فيما بينيـ، كفي حديث األحف

عىةه  ا بىٍينىييـٍ حى ـٍ الى يىيىبيكفى ميٍكرىًىيفى  التَّكىاىيبي ًفيمى التبرع كالتفحؿ بما ينفع  كىي؛ ".يىٍعًني أىنَّيي
 (2) {ٌَّذُٔهَ ًًٌَِّْب ِِٓ فَيَتْ ٌِِ}: مطمقان، قاؿ تعالى المكىكب لو

 (3){  َّيَتُ ٌَِّْٓ َّشَبء إَِٔبثًب ًََّيَتُ ٌَِّٓ َّشَبء اٌزُّوٌُسَ }:كقاؿ تعالى 
 أم كثير اليبة ألمكالو: كىب بعحيـ بعحان، كرجؿ كىاب ككىابة: كتكاىب القـك

: الهبة اصططحثً /  ثايث
  :ة عند كؿ مذىب عمى حدذكرىاىناؾ تعريفات عديدة لميبة سنقـك ب

 (4)"تمميؾ العيف ببل عكض في الحاؿ ":ة الحافيعرفهث
: شرح التبريؼ

يخرج اإلباحة، كالعارية، كاإلجارة، كالكقؼ، كالحيافة، فإف كبل منيا ليس ": تمميؾ العيف: "قكلو
نما ىي  لمعيفتمميكان  . منفعةتمميؾ لؿ، كا 
. يخرج ما فيو عكض كالبيع، كلك بمفظ اليبة، كىبة الثكاب؛ ألنيا كالبيع": ببل عكض: "قكلو
 (5).يخرج الكصية، فإنيا تمميؾ بعد المكت": في الحاؿ: "قكلو

تمميؾ متمكؿ بغير "عرؼ ابف عرفة العطية التي اليبة أحد أنكاعيا بقكلو  :ةالمثلكيأعرفهث 
 (6)"عكض إنشاا
: شرح التبريؼ

أخرج بو تمميؾ غيره كتمميؾ اإلنكاح في المرأة أك تمميؾ الطبلؽ  (متمكؿ ) قكلو
أخرج البيع كغيره مف المعاكحات   (بغير عكض ) كقكلو

                                                
(1)

، انًظجبػ انًُٛو ، انفٕٛيٙ (803\3)، نَبٌ انؼوة ،اثٍ يُظٕه (1106) يؼغى يقبٌٚٛ انهغخ ،اثٍ فبهً 

(2\673 )
(2)

( 5آٚخ )ٍٕهح يوٚى ، 
(3)

 (49آٚخ)ٍٕهح انشٕهٖ ،  
(4)

  (115\6)ثلائغ انظُبئغ ، انكبٍبَٙ 
(5)

( 159\10)انجُبٚخ شوػ انٓلاٚخ ، ثله انلٍٚ انؼُٛٙ 
(6)

( 171\7)شوػ انيهقبَٙ ػهٗ يقزظو فهٛم ٔؽبشٛخ انجُبَٙ ،انيهقبَٙ  
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أخرج بو الحكـ باستحقاؽ كارث؛ ألنو تمميؾ متمكؿ بغير عكض إال أف التمميؾ (إنشاا )كقكلو 
 (1)في العطية إنشاا بخبلؼ الحكـ في االستحقاؽ المذككر فإنو تقرير لما ثبت

 (2)"التمميؾ ببل عكض ىبة:"ة الشثفبيأعرفهث
: شرح التبريؼ

. لعيف (التمميؾ)
كبنفي العكض ما فيو عكض كالبيع كلك بمفظ اليبة،  في حاؿ الحياة تطكعان، (ببل عكض) 

كبالحياة الكصية؛ ألف التمميؾ فييا إنما يتـ بالقبكؿ كىك بعد المكت، كبالتطكع الكاجب مف 
. زكاة ككفارة كنحكىما

 .فخرج بالتمميؾ العارية كالحيافة كالكقؼ (ىبة) 
اليبة :  أم(3)"كىي التبرع بتمميؾ مالو المعمـك المكجكد في حياتو غيره" :أعرفهث الحاثبمة

 .كالعطية
: .شرح التبريؼ

كىك بذؿ الشيا لمغير، كالتبرع ال يككف إال في الشيا الذم ال مقابؿ لو، فخرج  [التبرع]: قكلو
نما معاكحة، فيعطيو داره لقاا مائة ألؼ، أك يعطيو  بيذا القيد البيع؛ ألف البيع ليس بتبرع، كا 

نما أعطاه إياىا  سيارتو بعشرة آالؼ، فيك لـ يتبرع لو، كلـ يعطيا عمى سبيؿ اإلحساف، كا 
. عمى سبيؿ المعاكحة، كىذا النكع مف العقكد ال يدخؿ في اليبات كالعطايا

ىذا محؿ التبرع، تبرع بمالو المعمـك عمى سبيؿ التمميؾ، فخرج ما  [بتمميؾ مالو المعمـك]: قكلو
. إذا تبرع بمنفعتو عمى سبيؿ العارية كالقرض

إذا أعطى مائة ألؼ لرجؿ دينان، فإنو تبرع لو كتنازؿ لو بإعطاا المبمغ مدة - مثبل-فالشخص 
نما أعطاه ذلؾ عمى أساس أف يرد  معمكمة، فيك لـ يتنازؿ لو باإلعطاا عمى سبيؿ التمميؾ، كا 

. عكحان عنو
خذ ىذه السيارة شيرا، أك إني مسافر كىذه : كقاؿ لو- كسيارة-لك أنو أعطاه مالو : كالعارية

. سيارتي تبقى عندؾ أسبكعا كأذنت لؾ أف تتصرؼ فييا أك تذىب بيا
. (4)فبل يدخؿ ىذا في باب اليدايا كالعطايا

                                                
(1)

 (201\7)شوػ يقزظو فهٛم نهقوشٙ،يؾًل انًبنكٙ  
(2)

( 171\1)يُٓبط انطبنجٍٛ ٔػًلح انًفزٍٛ فٙ انفقّ ،انُٕٔ٘ 
(3)

 (143\1)ىاك انًَزُقغ ،يٍٕٗ انؾغبٔ٘  
(4)

 (251\5)شوػ ىاك انًَزُقغ،انشُقٛطٙ  
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فخرج ما ليس بمكجكد، كأف ييبو ثمرة بستانو لمسنة القادمة، أك ييبو ثمرة  [المكجكد]: قكلو
البستاف سنيف، أك ييبو ما تحممو ىذه الدابة كليس فييا حمؿ، فيذه ىبة لشيا غير مكجكد، 

. مكجكد ال تصح ىبتواؿغير  فيشترط في صحة اليبة أف تككف في شيا مكجكد، كالشيا
. العطايا كالكصايا- كما ذكرنا-خرج بما بعد المكت  [في حياتو]: قكلو
يشمؿ كؿ ما عدا اإلنساف الكاىب، : كالغير ىنا نكرة، يعني: كىك المكىكب لو [غيره]: قكلو

. حتى كلك مف كلده، فمك كىب بنتو أك ابنو، فإنو داخؿ في الغير، كيشمؿ الصغير كالكبير
 فاليبة تصح في ىذا كمو، كالغير يعتبر طرفا ثانيا عف الشخص نفسو

: التبريؼ المختثر
 إال أنيا متحدة في المحمكف كىك ألفاظياترل الباحثة أف التعريفات جميعيا كاف اختمفت في 

، أما بما يتعمؽ بيذا البحث فأرل أف تعريؼ الحنفية ىك "إعطاا الغير عمى كجو اإلحساف"
األقرب لمفيـك التبرعات بمفيكميا الكاسع ، فكاف التعريؼ جامعا لكؿ أنكاع التبرعات التي 

 .سكؼ أتناكليا في ىذا البحث
 :الهبةعقد مشرأعية  :المطمب ال ثاي

 .الهبة مشرأعة في الكتثب أالساة أاإلجمثع 
 :الكتثب/ أأو
 (1){ًَآرََ اٌَّْبيَ ػٍَََٰ حُجِّوِ رًَُِ اٌْمُشْثََٰ ًَاٌَْْزَبََِٰ ًَاٌَّْسَبوِنيَ ًَاثَْٓ اٌسَّجًِِْ}: قاؿ تعالى .1

 عىٍف ،أخرجو ، كىك محب لو ، راغب فيو: أم  {ًَآرََ اٌَّْبيَ ػٍَََ حُجِّوِ} كقكلو: كجو الداللة
ٍنوي، قىاؿى  ٍيرىةى رىًحيى المَّوي عى ـى : أىًبي ىيرى سىمَّ مىٍيًو كى مَّى اهللي عى يىا رىسيكؿى المًَّو أىمُّ : قىاؿى رىجيؿه ًلمنًَّبيّْ صى

ؿي؟ قىاؿى  دىقىًة أىٍفحى ، كىالى »: الصَّ تىٍخشىى الفىٍقرى ، تىٍأميؿي الًغنىى، كى ًريصه ًحيحه حى دَّؽى كىأىٍنتى صى أىٍف تىصى
قىٍد كىافى ًلفيبلىفو  ًلفيبلىفو كىذىا، كى ، قيٍمتى ًلفيبلىفو كىذىا، كى ٍمقيكـى تَّى ًإذىا بىمىغىًت الحي  .(2) «تيٍمًيٍؿ حى

 (3) {فَىٌٍُُهُ ىَنِْئبً َِّشِّئبً َٔفْسبً شَِْءٍ ِِّنْوُ ػَٓ فَئِْ طِجَْٓ ٌَىُُْ}  :قاؿ تعالى .2
. شيئا أعطيتو  كأصميا مف العطاا ؛ نحمت فبلنا (نحمة ): قكلو تعالى  :كجو الداللة 

نحمة أم عف طيب نفس مف األزكاج مف غير : كقيؿ . فالصداؽ عطية مف اهلل تعالى لممرأة 
 (4). تنازع

                                                
(1)

( 177آٚخ )انجقوح  
(2)

، انؾلٚش أفوعّ انجقبه٘ فٙ طؾٛؾّ ، زبة انٕطبٚب،  ثبة  (485\1) ،رفَٛو انقوآٌ انؼظٛى، اثٍ  ضٛو   

( 2748)هقى انؾلٚش  (4\4)انظلقخ ػُل انًٕد ، 
(3)

 (4اٜٚخ)ٍٕهح انَُبء  
(4)

( 22\5)رفَٛو انقوؽجٙ، انقوؽجٙ   
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 :الساة الابأية/  ثايث
لىٍك »: " قاؿ- صمى اهلل عميو كسمـ - عف النبي . 1 ، كى ٍبتي ىجى لىٍك ديًعيتي ًإلىى ًذرىاعو أىٍك كيرىاعو ألى

 (1)«أيٍىًدمى ًإلىيَّ ًذرىاعه أىٍك كيرىاعه لىقىًبٍمتي 
كليا معنياف معنى عاـ كىي ما تعطيو لغيرؾ في حياتؾ تقصد مف كرائو بدالن،  :كجو الداللة

ف كاف ثكابان أخركيان فيك الصدقة، أك ال تقصد بذلؾ  فإف كاف منفعة دنيكية فيك اليدية كا 
كىك ما : العطاا بدال، بؿ لمجرد المحبة كالمساعدة لمغير كىك المنحة كالعطية، كمعنى خاص

يدفع إلى الغير ال يقصد مف كرائو بدالن، كيسمى منحة، أيحا كىذا النكع يثاب عميو، كيؤجر 
 (2).عمى فعمو، ال سيما إذا كاف لمجيراف كأمثاليـ

فَّ "كاف النبي صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ : عف أبي ىريرة، قاؿ .2 يىا ًنسىااى الميٍسًممىاًت، الى تىٍحًقرى
لىٍك ًفٍرًسفى شىاةو  ًتيىا، كى ارى ارىةه ًلجى  (3)«جى

فيو الحض عمى التيادم كالمتاحفة كلك باليسير؛ لما فيو مف استجبلب المكدة، : كجو الداللة
ذىاب الشحناا، كاصطفاا الجيرة، كلما فيو مف التعاكف عمى أمر العيشة المقيمة لئلرفاؽ،  كا 
كأيحا فإف اليدية إذا كانت يسيرة فيي أدؿ عمى المكدة، كأسقط لممئكنة، كأسيؿ عمى الميدم 

 (4).إلطراح التكميؼ
: اإلجمثع /  ثل ث
جكازىا كمشركعيتيا، بؿ عمى استحبابيا بجميع أنكاعيا، لما فييا مف د اإلجماع عمى انعؽ

شاعة الحب كالتكاد بيف الناس . (5)التعاكف عمى البر كالتقكل كا 
 :الهبةعقد كيفية الرجأع في  :المطمب ال ثلث

إذا تكافر شرط اتفؽ الفقياا عمى مشركعية اليبة في أصميا لكف اختمفكا  :تحرير محؿ الازاع
 ، كانتفى مانعو ، ىؿ يحتاج إلى قحاا كحكـ حاكـ أك رحا الطرؼ اآلخر،  عف اليبةالرجكع

                                                
(1)

،  (2568)هقى انؾلٚش  (153\3)أفوعّ انجقبه٘ فٙ طؾٛؾّ ،  زبة انٓجخ ٔفؼهٓب ،ثبة انقهٛم يٍ انٓجخ  

 يب اٍزل  يٍ ٍب  انؾٕٛاٌ(  واع. )انٛل يٍ انؾٕٛاٌ (مهاع)
(2)

 (7\4)يُبه انقبه٘ شوػ طؾٛؼ انجقبه٘ ،ؽًيح يؾًل انقبه٘،  
(3)

ال )( 2566)، هقى انؾلٚش  (153\3)افوعّ انجقبه٘ فٙ طؾٛؾّ ،  زبة انٓجخ ٔفؼهٓب ٔانزؾوٚغ ػهٛٓب  

 يب كٌٔ انوٍغ يٍ ٚلْب ٔقٛم ْٕ ػظى قهٛم انهؾى( فوٍٍ شبح)ال رَزظغوٌ شٛئب رقليّ ْجخ فزًزُغ يُٓب  (رؾقوٌ
(4)

( 85\7) شوػ طؾٛؼ انجقبه٘، اثٍ ثطبل  
(5)

 (246 / 6 )، نهلهكٚو، ٔانشوػ انكجٛو(47 / 12 )، ٔانًجَٕؽ نهَوفَٙ(253 / 3)ؽفخ انفقٓبء نهًَوقُل٘ د 

( 396 / 2) ، انشوثُٛٙ ٔيغُٙ انًؾزبط
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أـ يككف لمكاىب الرجكع في العقد بإرادتو المنفردة دكف التكقؼ عمى إرادة كرحا الطرؼ 
اآلخر؟ 

ىؿ الرحا شرط لصحة الرجكع أـ أنو ال يشترط رحا الطرؼ  : أسبب اختطفهـ في ذلؾ هأ
. اآلخر

 :اختمؼ العمماا في ىذه المسألة عمى قكليف
: القأؿ األأؿ

ذىب الفريؽ األكؿ إلى أف الرجكع يككف بيد الكاىب فقط فبل يتكقؼ عمى رحا المكىكب لو أك 
. (1)كىك قكؿ المالكية كالشافعية كالحنابمة .قبكلو

: كقد استدؿ المالكية كمف كافقيـ عمى عدـ اشتراط القبكؿ بالمعقكؿ كالقياس 
  :المبقأؿ/ أأوً 

 ، كالمقصكد بالنص قكلو صمى اهلل (2)قالكا ال يحتاج الرجكع إلى حكـ حاكـ لثبكتو بالنص
ثىؿي : ))عميو كسمـ مى لىدىهي كى ا ييٍعًطي كى ًؿ أىٍف ييٍعًطيى عىًطيَّةن ثيَـّ يىٍرًجعى ًفييىا ًإالَّ اٍلكىاًلدى ًفيمى الى يىًحؿُّ ًلمرَّجي

ادى ًفي قىٍيًئوً  تَّى ًإذىا شىًبعى قىااى ثيَـّ عى ثىًؿ اٍلكىٍمًب أىكىؿى حى  (3)«الًَّذم ييٍعًطي اٍلعىًطيَّةى ثيَـّ يىٍرًجعي ًفييىا كىمى
  :القيثس/ ثايثً 
قياس الرجكع في اليبة عمى الفسخ بخيارم الشرط كالرؤية ،بجامع أف كبل الخياريف ال يتكقفا .

 .(4)عمى عؿ تراض أك قبكؿ ككذلؾ الحاؿ في الرجكع عف اليبة
ف مف ثبت لو الخيار استكفى حقو لذلؾ لـ يحتج ألفى ىذا قياس مع الفارؽ إ:الرد عؿ الدليؿ

 أك قبكؿ بخبلؼ اليبة التي خرجت عف طيب نفس مف الكاىب لذلؾ كاف حقو في رحاإلى 
 (5)الرجكع ليس مستكفيان 

: القأؿ ال ثاي
ذىب الحنفية إلى أنو يشترط قبكؿ المكىكب لو كرحاه فإذا لـ يرض المكىكب لو احتكما عند 

 .(6)القاحي
 

                                                
(1)

 (3939\5)، انًغُٙ ، اثٍ قلايخ  (384\5)، هٔػخ انطبنجٍٛ ، انُٕٔ٘  (63\6)يٕاْت انغهٛم ، انؾطبة  
(2)

 (316\4) شبف انقُبع ، انجٕٓرٙ  
(3)

،  (3539)هقى انؾلٚش  (291\3)أفوعّ اثٍ كأٔك فٙ ٍُُّ ، أثٕ كأٔك انَغَزبَٙ ،ثبة انوعٕع فٙ انٓجخ  

( 910\2)نى رزى كهاٍزّ ، يشكبح انًظبثٛؼ 
(4)

( 316\4)انٓجٕرٙ،  شبف انقُبع . (537\3)يغُٙ انًؾزبط إنٗ يوفخ أنفبظ انًُٓبط، انقطٛت انشوثُٛٙ، 
(5)

 (143\6)، ثلائغ انظُبئغ فٙ رورٛت انشوائغ ، انكبٍبَٙ  (199\10) انجُبٚخ شوػ انٓلاّٚ، انغٛزبثٙ   
(6)

( 385\4)، نغُخ ػهًبء ثوئبٍخ َظبو انلٍٚ انجهقٙ (143\6) ، ثلائغ انظُبئغ فٙ رورٛت انشوائغ ، انكبٍبَٙ، 

 (166\3)رؾفخ انفقٓبء، انًَوقُل٘ 
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 :استدؿ مف قثؿ بأف الرجأع متأقؼ عمى التراضي بثلقيثس 
  ، قياس الكاىب الذم يريد الرجكع في ىبتو عمى الشفعة بجامع ثبكت الحؽ في كمييما

 (1)كاألخذ بالشفعة يككف بالتراحي ككذلؾ الحاؿ في الرجكع في اليبة
  قياسان عمى الرد بالعيب في البيع بعد القبض ، فكما ال يصح الرجكع في البيع بعد

 (2)القبض إال بالرحا أك التقاحي فكذلؾ اليبة بجامع الفسخ في العقد بعد تمامو
: يجاب عنو 

إنو قياس مع الفارؽ ، ألف خيار العيب إنما يككف في البيع ، كىك عقد معاكحة بخبلؼ 
 (3).اليبة التي تندرج تحت قسـ التبرعات كالعطايا 

: الرأي الراجح
أرل بترجيح القكؿ الثاني كىك تكقؼ الرجكع في اليبة عمى قحاا القاحي أك التراحي 

: لؤلسباب التاليةكذلؾ 
أننا لك لـ نقؿ بالتراحي فإف ذلؾ سيؤدم إلى حدكث النزاع كالشقاؽ بينيما كأننا لككف  .1

 حرمنا المكىكب لو مف حقو في أف يبقي ما كىب لو تحت تصرفو
ثبكت حقو بالرجكع  بحديث ابف عمر، كابف عباس، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ  .2

:  قاؿ
لىدىهي،  » .3 ا ييٍعًطي كى الى يىًحؿُّ ًلرىجيؿو أىٍف ييٍعًطيى عىًطيَّةن أىٍك يىيىبى ًىبىةن فىيىٍرًجعى ًفييىا ًإالَّ اٍلكىاًلدى ًفيمى

ادى ًفي  ثىًؿ اٍلكىٍمًب يىٍأكيؿي فىًإذىا شىًبعى قىااى، ثيَـّ عى ثىؿي الًَّذم ييٍعًطي اٍلعىًطيَّةى، ثيَـّ يىٍرًجعي ًفييىا كىمى مى كى
 .فيك يفيد الجكاز في الرجكع كاهلل أعمـ  .(4)«قىٍيًئًو 
: الهبةعقد حكـ الرجأع في  :المطمب الرابع

ما بعد قبحيا ككبل الحالتيف ليما حكميما  الرجكع في اليبة إما يككف قبؿ قبض اليبة كا 
 .ختمؼ عف اآلخر كسنبيف الحكـ بالتفصيؿ إف شاا اهللـاؿ

: الرجأع في الهبة قبؿ القبض
اتفؽ الفقياا عمى مشركعية اليبة كلكف اختمفكا فيما إذا كانت مقيدة  : تحرير محؿ الازاع

بشرط ، 

                                                
(1)

 (57\2) انًجَٕؽ ، انَوفَٙ  
(2)

 (57\2)، انًجَٕؽ ، انَوفَٙ  (294\7)انجؾو انوائق ، اثٍ َغٛى  
(3)

 (393\5)انًغُٙ ، اثٍ قلايخ  
(4)

هقى  (291\3)أفوعّ اثٕ كأٔك فٙ ٍُُّ ، ٍٍُ أثٕ كأٔك ، زبة انجٕٛع، ثبة انوعٕع فٙ انٓجخ  

 ،  (3539)انؾلٚش
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يرجع اختبلفيـ في ىذه المسألة إلى أف شرط القبض ىك شرط صحة أـ  :سبب الخطؼ
شرط تماـ؟فمف قاؿ بأنو شرط صحة قاؿ ما لـ يقع القبض لـ يمـز العقد ، أما مف قاؿ 

 (1).الكاىب اإلقباض كليس لو الرجكع عنوعمى بأنو شرط تماـ قاؿ يمـز العقد كيجب 
كلمتكحيح أكتر ، أعرض أقكاؿ الفقياا بشيا مف التفصيؿ في ىذه المسألة فقد  

 :اختمؼ الفقياا في الرجكع عف اليبة قبؿ القبض إلى ثبلثة أقكاؿ
 : القأؿ األأؿ

لى ىذا ذىب الحنفية كالشافعية كالحنابمة في ركاية . يجكز الرجكع في اليبة قبؿ القبض  كا 
. (2)ليـ

 استدؿ القثئمأف بجأاز الرجأع في الهبة قبؿ القبض بقأؿ الصحثبة أاإلجمثع 
: أالمبقأؿ

 :قأؿ الصحثبة  /أأو
ٍكًج النًَّبيّْ صمى اهلل عميو كسمـ أىنَّيىا قىالىتٍ  .1 اًئشىةى زى بىٍيًر، عىٍف عى ًإفَّ أىبىا : عىٍف عيٍركىةى ٍبًف الزُّ

اًلًو ًباٍلغىابىةً  ٍسقان ًمٍف مى ادَّ ًعٍشًريفى كى مىيىا جى دّْيؽى كىافى نىحى فىاةي، قىاؿى . بىٍكرو الصّْ ٍتوي اٍلكى رى : فىمىمَّا حىحى
بُّ ًإلىيَّ ًغننى بىٍعًدم ًمٍنؾً  ده أىحى ا ًمفى النَّاًس أىحى مىيَّ فىٍقران بىٍعًدم . كىاهلًل يىا بينىيَّةي مى كىالى أىعىزُّ عى

ٍسقان . ًمٍنؾً  ادَّ ًعٍشًريفى كى ٍمتيًؾ جى نّْي كيٍنتي نىحى دىٍدًتيًو كىاٍحتىٍزًتيًو كىافى لىؾً . كىاً  فىمىٍك كيٍنًت جى
( 3) 

ٍبدو اٍلقىاًرمّْ  .2 ًف ٍبًف عى ٍبًد الرٍَّحمى طَّاًب أىنَّوي قىاؿى , عىٍف عى اؿو : " عىٍف عيمىرى ٍبًف اٍلخى ا بىاؿي ًرجى مى
ـٍ قىاؿى  ًدًى ـٍ نيٍحبلن ثيَـّ ييٍمًسكيكنىيىا، فىًإٍف مىاتى اٍبفي أىحى ميكفى أىٍبنىااىىي ـٍ أيٍعًطًو : يىٍنحى اًلي ًبيىًدم لى مى

ٍف مىاتى ىيكى قىاؿى  دنا، كىاً  مىيىا : أىحى ٍزىىا الًَّذم نىحى ـٍ يىحي ؿى ًنٍحمىةن لى ٍف نىحى قىٍد كيٍنتي أىٍعطىٍيتيوي ًإيَّاهي، مى
تَّى تىكيكفى ًإٍف مىاتى ًلكىاًرًثًو فىًييى   (4)(بىاًطؿه  حى

 .فيذه األقكاؿ عف الصحابة تدؿ عمى جكاز الرجكع في اليبة قبؿ القبض:أجه الدولة 
:  اإلجمثع/  ثايث

رحي اهلل عنيـ _ركم جكاز الرجكع في اليبة قبؿ القبض عف أبي بكر كعمر كغيرىـ 
 .(5)كلـ يعرؼ أف أحدا مف الصحابة خالؼ اإلجماع_ جميعا

 
                                                

(1)
( 247\2)ثلاٚخ انًغزٓل ، اثٍ هشل  

(2)
 (42\6)انًغُٙ ، اثٍ قلايخ   (400\2)،يغُٙ انًؾزبط ، انشوثُٛٙ   (115\6) ثلائغ انظُبئغ ، انكبٍبَٙ  

(3)
هقى انؾلٚش  (280\6)أفوعّ انجٛٓقٙ فٙ ٍُُّ ، انٍَُ انكجوٖ ،  زبة انٓجبد ، ثبة شوؽ انقجغ فٙ انٓجخ  

( 61\6)، طؾؾّ األنجبَٙ ،إهٔاء انغهٛم  (11948(
(4)

،  (11949)افوعّ انجٛٓقٙ فٙ ٍُُّ،انٍَُ انكجوٖ، زبة األقؼٛخ،ثبة يب ال ٚغٕىيٍ انُؾم ، هقى انؾلٚش  

( 261\1)طؾؾّ األنجبَٙ 
(5)

 (381\15) انًغًٕع، انُٕٔ٘ 
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: المبقأؿ/  ثل ث
قياس اليبة عؿ القراض بجامع أف كبل منيما عقد إرفاؽ ، كالقرض ال يممؾ إال بالقبض 

 .(1)فكذلؾ اليبة 
: القأؿ ال ثاي

لى ىذا ذىب المالكية. ال يجكز الرجكع في اليبة قبؿ القبض   (2)كا 
:  عدـ جكاز الرجكع في اليبة قبؿ القبض بالقياس لاستدؿ المالكية عؿأقد 

 أف عمدة مف لـ يشترط القبض في اليبة تشبيييا بالبيع، كأف األصؿ في العقكد أف ال 
 (3)قبض مشترط في صحتيا حتى يقـك الدليؿ عمى اشتراط القبض

 جية فأف ىذا القياس مردكد بأقكاؿ الصحابة التي تخالؼ ىذا القياس، ـك : يرد عميه
 (4).أخرل ىذا القياس غير منحبط ألف مف العقكد ما ىك الـز مثؿ البيكع 

: القأؿ ال ثلث
ما غير مكيؿ أك مكزكف فإذا كاف ماأف الش  المكىكب إما أف يككف مكيبل أك مكزكنا كا 

ذا لـ يكف مكيبل لـ يجز الرجكع فيو قبؿ القبض  مكيبل جاز فيو الرجكع قبؿ القبض كا 
لى ىذا ذىب الحنابمة في ركاية أخر. . (5) ليـلكا 

. استدلكا عمى ذلؾ  بالقياس 
يمـز قبؿ القبض ، كمنيا ما لـز قبمو ،كالبيع   الا أف اليبة أحد نكعي التمميؾ فكاف منيا ـ

 ما يمـز قبمو كسائر المعامبلت ىافإف منو ما ال يمـز قبؿ القبض كىك الصرؼ كغيره كمف
. (6)المالية األخرل
: أيرد عميهـ 
 عؿ البيع قياس مع الفارؽ بأف البيع قائـ عمى المعاكحة بخبلؼ اليبة اليبةأف قياس 

 .فيي قائمة عؿ التبرع
: الرأي الراجح

: لؤلسباب التالية أرل ترجيح ما ذىب إليو الحنفية 
. قكة أدلتيـ .1

                                                
(1)

(( 400\2) يغُٙ انًؾزبط ، انشوثُٛٙ ، 
(2)

 (114\4)ثلاٚخ انًغزٓل ، اثٍ هشل 
(3)

 (154\2)، انفٕا ّ انلٔاَٙ ، انُفوأ٘ (114\4) ثلاٚخ انًغزٓل ، اثٍ هشل  
(4)

 (379\5 )انًغُٙ ، اثٍ قلايخ  
(5)

( 260\2) ،انكبفٙ فٙ فقّ اإليبو أؽًل ، اثٍ قلايخ   
(6)

( 301\3)  شبف انقُبع ، انجٕٓرٙ  
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 عمى مصمحة الكاىب ففيو مشاكرة لنفسو قبؿ إعطاا اليبة لغيرة ان أف في ذلؾ حرص. 2 
. فيككف بكامؿ إرادتو كيدؿ إعطائو إياىا عمى نيتو الصادقة في أف ييب ما كىبو

 
 

 
 . القبضببدالرجأع في الهبة 
عمى أف اليبة إذا كانت مستكفية الشركط كاألركاف (1)اتفؽ الفقياا  :تحرير محؿ الازاع 

فإنو يترتب عميو انتقاؿ ممؾ الشيئ المكىكب مف الكاىب إلى المكىكب لو كلكف اختمفكا 
 :عمى قكليفبعد القبض في حكـ الرجكع فييا 

: القأؿ األأؿ
ؿ  ىذا ذىب لال يجكز الرجكع في اليبة بعد القبض باستثناا الكالد فيما كىب لكلده كا 

 ،كاستدلكا عمى عدـ جكاز رجكع فيما ييبو (2)الجميكر مف المالكية كالشافعية كالحنابمة 
 :اإلنساف بعد القبض باستثناا الكالد فيما ييبو لكلده بما يمي 

: الساة الابأية 
الى يىًحؿُّ ًلرىجيؿو أىٍف »: عف ابف عمر، كابف عباس، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ .1

ثىؿي الًَّذم ييٍعًطي  مى لىدىهي، كى ا ييٍعًطي كى ييٍعًطيى عىًطيَّةن أىٍك يىيىبى ًىبىةن فىيىٍرًجعى ًفييىا ًإالَّ اٍلكىاًلدى ًفيمى
ادى ًفي قىٍيًئوً  ثىًؿ اٍلكىٍمًب يىٍأكيؿي فىًإذىا شىًبعى قىااى، ثيَـّ عى  (3)« اٍلعىًطيَّةى، ثيَـّ يىٍرًجعي ًفييىا كىمى

 (4).استدلكا بالحديث عمى تحريـ الرجكع في اليبة  فالمشبو بو مثمو : كجو الداللة 
اٍلعىاًئدي ًفي ًىبىًتًو كىاٍلعىاًئًد ًفي  :عف ابف عباس، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، قاؿ .2

اـه « قىٍيًئوً  قىاؿى قىتىادىةي : قىاؿى ىىمَّ رىامنا»: كى ـي اٍلقىٍياى ًإالَّ حى  (5)«كىالى نىٍعمى
 .الحديث ظاىر في نفي الحؿ في الرجكع عف اليبة : كجو الداللة 

 
 

                                                
(1)

،  شبف انقُبع ، انجٕٓرٙ  (401\2)، يغُٙ انًؾزبط ، انشوثُٛٙ  (101\4)ؽبشٛخ انلٍٕقٙ ، انلٍٕقٙ  

 (290\7)، انجؾو انوائق ، اثٍ َغٛى  ( 301\4)
(2)

، ،انًغًٕع شوػ انًٓنة، انُٕٔ٘ (255\2)،ؽبشٛخ انؼلٔ٘ ػهٗ  فبٚخ انطبنت انوثبَٙ ، انؼلٔ٘  

 (65\6)،  انًغُٙ، اثٍ قلايخ (382\15)
(3)

،طؾؾّ  (3539)هقى انؾلٚش  (291\2)أفوعّ أثٕ كأٔك فٙ ٍُُّ ،  زبة انٓجخ ، ثبة انوعٕع فٙ انٓجخ  

 (375\2)األنجبَٙ ،طؾٛؼ انزوغٛت  ٔانزوْٛت 
(4)

 (114\6)َٛم األٔؽبه ، انشٕ بَٙ  
(5)

، طؾؾّ  (3538)هقى انؾلٚش  (291\3)أفوعّ أثٕ كأٔك فٙ ٍُُّ ، زبة انجٕٛع، ثبة انوعٕع فٙ انٓجخ ،  

( 609\1)األنجبَٙ ،يشكبح انًظبثٛؼ 
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: القأؿ ال ثاي 
لى ىذا ذىب  يجكز الرجكع في اليبة بعد القبض بشرط عدـ كجكد مانع مف الرجكع كا 

 . ، كاستدؿ الحنفية عمى ذلؾ بالسنة كاإلجماع (1)الحنفية 
 
 

: الساة الابأية / أأوً 
مىٍف كىىىبى ًىبىةن :" قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ : ما ركم عف أبي ىريرة قاؿ  .1

ـٍ ييثىٍب ًمٍنيىا  ا لى ؽُّ ًبيىا مى  (2)"فىييكى أىحى
أم ما : ا لـ يثب منيا ـظاىر الحديث يفيد جكاز رجكع الكاىب في ىبتو : كجو الداللة 

 (3)لـ يعكض عنيا 
ًإذىا كىانىًت اٍلًيبىةي ًلًذم رىًحـو :" ما ركم عف سمرة عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ  .2

ـٍ يىٍرًجٍع ًفييىا  ـو لى  (4)"مىٍحرى
أنيا إذا كانت لغير ذم رحـ جاز –مفيـك الشرط –دؿ الحديث بمفيكمو : كجو الداللة 

 (5).الرجكع 
:  الرأي الراجح 

 أف القكؿ الراجح ىك قكؿ الجميكر القاحي بعدـ ةرل الباحثتمف النظر في آراا الفقياا، 
جكاز الرجكع في اليبة بعد القبض إال فيما ييب الكالد لكلده ، ألف اليبة ال تخرج عف 

 ، فالمسمـ يفي بعقده (6){ثِبٌْؼُمٌُدِ أًَْفٌُا آَِنٌُا اٌَّزَِّٓ َّبأَُّّيَب}: كجؿ يقكؿ  ككنيا عقد كاهلل عز
  .كجؿ  اهلل عزأمرهكما 

 الهبةعقد مأااع الرجأع في :المطمب الخثمس
ىناؾ عدة مكانع منيا ما اتفؽ عمييا الفقياا كمنيا ما اختمفكا فييا في الرجكع عف اليبة 

. كسكؼ نتحدث عنيا في ىذا المبحث بإذف اهلل
 

                                                
(1)

( 128\6) ثلائغ انظُبئغ ، انكبٍبَٙ  
(2)

،ػؼفّ  (12024)، هقى انؾلٚش  (300\6)أفوعّ انجٛٓقٙ فٙ ٍُُّ ،  زبة انٓجبد ، ثبة انًكبفأِ فٙ انٓجخ  

 (462\1)األنجبَٙ ، ػؼٛف انغبيغ انظغٛو ٔىٚبكرّ 
(3)

 (49\12)انًجَٕؽ ، انَوفَٙ  
(4)

، أَكوِ (12026)هقى انؾلٚش  (181\6 ) أفوعّ انجٛٓقٙ فٙ ٍُُّ ،  زبة انٓجبد ، ثبة انًكبفأح فٙ انٓجخ  

( 356\1)االنجبَٙ ،ٍهَهخ االؽبكٚش انؼؼٛفخ ٔانًٕػٕػخ 
(5)

 (294\7)انجؾو انوائق  اثٍ َغٛى  
(6)

 (1آٚخ)ٍٕهح انًبئلح ،  
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: المثاع األأؿ
. مثاع البأض

العيف كالكاك كالحاد كممتاف صحيحتاف، إحداىما تدؿ عمى بدؿ : البأض في الملة 
 .(1)لمشيا، كاألخرل عمى زماف، تقكؿ عكحتو مف ىبتو خيرا

المقابؿ المادم أك المعنكم  الذم يحصؿ عميو الكاىب نظير  : اصططحثً البأض أما 
 .اليبة

:  في الهبة أقسثـ البأض
 .عكض مشركط كعكض غير مشركط:ينقسـ العكض إلى قسميف 

 ألنو مف باب رد (2)مشركط فبل خبلؼ بيف العمماا عمى مشركعيتواؿ أما العكض غير 
 (3) { أًَْ سُدًُّىَب ًَإِرَا حُِّْْزُُ ثِزَحَِّْخٍ فَحٌَُّْا ثِأَحْسََٓ ِِنْيَب }: التحية ، قاؿ تعالى

كركت عائشة رحي اهلل عنيا أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كاف يقبؿ اليدية كيثب 
 .(4)يعكض عنيا صاحبيا: عمييا أم 

 : في العقد فقد اختمؼ الفقياا في ىذه المسألة عمى قكليفان أما إذا كاف العكض مشركط
: القأؿ األأؿ

لى ىذا ذىب الحنفية كالمالكية كالشافعية   كالحنابمةاليبة بعكض مشركط جائزة شرعا ، كا 
 .(5)في القكؿ األظير عندىـ

 : أاستدلأا بثلقيثس حيث قثلأا
 بأف البيع يصح فيو المعاكحة عمى بدؿ معمـك فأشبو بذلؾ اليبة فجاز اشتراط المعاكحة 

 (6)فييا
:  القأؿ ال ثاي 

لى ىذا ذىب الشافعية في الظاىر عندىـ   .(7)أف اليبة بشرط العكض باطمة شرعان، كا 
 : أاستدلأا عمى ذلؾ بثلمبقأؿ حيث قثلأا

 (1) باطبلن ان قالكا بأف اليبة تبرع كالعكض المشركط ينافي التبرع فكاف ىذا شرط

                                                
(1)

( 188\4)،يؼغى يقبٌٚٛ انهغخ ، انواى٘ 
(2)

( 558\3) يغُٙ انًؾزبط إنٗ يؼوفخ أنفبظ انًُٓبط، انشوثُٛٙ   
(3)

( 86)ٍٕهح انَُبء اٜٚخ  
(4)

 (168\3) يؼبنى انٍَُ ، انقطبثٙ  
(5)

( 116\2)،ثلاٚخ انًغزٓل َٔٓبٚخ انًقزظل ، اثٍ هشل (128\6)ثلائغ انظُبئغ فٙ رورٛت انشوائغ ، انكبٍبَٙ  

( 572\3)،  يغُٙ انًؾزبط ، انشوثُٛٙ  (300\4)، شبف انقُبع ، انجٕٓرٙ  
(6)

اَظو إنٗ انًواعغ انَبثفخ  
(7)

( 572،573\3)،يغُٙ انًؾزبط إنٗ يؼوفخ أنفبظ انًُٓبط، انشوثُٛٙ  
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بأف العكض غالبا ما يككف أقؿ مف المكىكب فيككف  : ىذا االستدالؿ بما يمياأقشكقد 
التبرع في الفرؽ بيف القيمتيف ، ثـ إف العكض لك كاف معادال لممكىكب ، فالعقد بيع كال 

. 2يحر تغيير المفظ، ألف العبرة في العقكد بالمعاني ال باأللفاظ كالمباني
 :المثاع ال ثاي

:  زيادة المكىكب 
إما أف تككف زيادة متصمة ، كالسمف كغيره ، أك زيادة : الزيادة ال تخمك مف أحد أمريف 

منفصمة مثؿ الكلد كالمبف كنحكه ، كقد اختمؼ الفقياا في كؿ نكع عمى مذاىب سنتحدث 
 .عنيا إف شاا اهلل

. حكـ الرجأع في الزيثدة المتصمة /  أأوً 
 في حكـ الرجكع في كااختمؼاتفؽ الفقياا عمى مشركعية اليبة لكف : تحرير محؿ النزاع 
. ىؿ يجكز رجكع الكاىب في ىبتو أـ ال يجكز الزيادة المتصمة 

 :اختمفكا في ذلؾ عمى قكليف
: القأؿ األأؿ

ال يجكز لمكاىب الرجكع في ىبتو في حاؿ زيادة العيف المكىكبة عند المكىكب لو، كىذا 
 .(3)مذىب الحنفية كالمالكية كالحنابمة في ركاية ليـ

 تككف ىذه الزيادة زيادة عمى العيف المكىكبة كما اشترطكا أف تزيد أفكقد اشترط الفقياا 
مف قيمة ىذه العيف بحيث يككف ثمنيا أغمى بعد ىذه الزيادة ، أما الزيادة العادية التي ال 

 .(4)تؤثر عمى قيمة العيف ففي ىذه الحالة يجكز رجكع الكاىب فيما كىبو
  في كجكد حرر عمى أحد العاقديف أـ ال ؟:الخبلؼ فيما بينيـ سبب كيرجع 

استدؿ الذيف قثلأا بماع رجأع الأاهب فيمث أهبه إذا كثات هاثؾ زيثدة متصمة بثلمبقأؿ 
 :أالقيثس 

: المبقأؿ /أأوً 
أف الزيادة إنما تككف لممكىكب لو لككنيا نماا في ممكو ،فمـ يممؾ الرجكع فييا ،كحينئذ  .1

 (6).(5)يمتنع الرجكع في األصؿ لئبل يفحي إؿ سكا المشاركة كحرر التشقيص
                                                                                                                                       

(1)
 اَظو انًوعغ انَبثق 

 (368\15)اَظو انًغًٕع شوػ انًٓنة ، انُٕٔ٘  2
(3)

، انًغُٙ، اثٍ قلايخ (208\8)،يُؼ انغهٛم شوػ يقزظو فهٛم ، ػهٛش  (129\6) ثلائغ انظُبئغ ،  انكبٍبَٙ  

(6\67 )
(4)

 .اَظو انًواعغ انَبثقخ  
(5)

( 111\8)انطبئفخ يٍ انشٙء ٔانقطؼخ يٍ األهع ، اَظو نَبٌ انؼوة الثٍ يُظٕه :انزشقٛض ْٕ  
(6)

 (206\5)  انًجلع فٙ شوػ انًقُغ ، اثٍ يفهؼ 
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أف مف كىب آلخر أرحا بيحاا فأنبت في ناحية منيا نخبل أك بنى بيتا أك دكانا أك  .2
. ؛ ألف ىذه زيادة متصمة"آريا ككاف ذلؾ زيادة فييا فميس لو أف يرجع في شيا منيا

كقكلو ككاف ذلؾ زيادة فييا؛ ألف الدكاف قد يككف صغيرا حقيرا ال يعد زيادة أصبل، 
كقد تككف األرض عظيمة يعد ذلؾ زيادة في قطعة منيا فبل يمتنع الرجكع في 

 .(1)غيرىا
 :القيثس/ ثايثً 

ألنو استرجاع لمماؿ بفسخ عقد لغير عيب في عكحو فمنعو الزيادة المتصمة كاسترجاع 
الصداؽ بفسخ النكاح أك نصفو بالطبلؽ أك رجكع البائع في المبيع لفمس المشترم كقد يفارؽ 

ف زاد)الرد بالعيب مف جية أف الرد مف المشترم كقد رحي ببذؿ الزيادة  ببرئو )المكىكب  (كا 
 .(2)كسائر الزيادات (مف مرض أك صمـ منع الرجكع

 :القأؿ ال ثاي
لى ىذا ذىب  قالكا بأف الزيادة المتصمة ال تمنع الكاىب مف الرجكع فيما كىب لو ، كا 

 . (3)الشافعية كالحنابمة في ركاية ليـ
: فثئدة

ما لك كىب ما لك كىب أمو بييمة حائبل ثـ : األكلى:  استثنى الشافعية مف إطبلقو صكرتاف
رجع فييا كىي حامؿ لـ يرجع إال في األـ دكف الحمؿ بناا عمى أف الحمؿ يعمـ، كىك 

األصح، كيرجع في األـ، كلك قبؿ الكحع في أحد كجييف صححو القاحي، كىك المعتمد كما 
. أجاب بو ابف الصباغ كغيره

ما لك كىبو نخبل فأطمعت ثمرا غير مؤبر، فبل يرجع فيو عمى المذىب؛ ألنو ال : الثانية
 .(4)معاكحة كال تراض كالصداؽ

قياس كاستدؿ الذيف قالكا بأف الزيادة المتصمة ال تمنع الكاىب مف الرجكع فيما كىبو باؿ
 : لمعقكؿكا

: القيثس/ أأوً 
قياس الزيادة المتصمة عمى الزيادة المنفصمة، بجامع أف كبل منيما زيادة في العيف المكىكبة ، 

 (5)كالزيادة المنفصمة ال تمنع رجكع الكاىب في األصؿ فكذلؾ الزيادة المتصمة
                                                

(1)
( 226\3) انٓلاٚخ فٙ شوػ ثلاٚخ انًجزل٘، انًوغُٛبَٙ 

(2)
( 315\4)  شبف انقُبع ، انجٕٓرٙ   

(3)
، ا انكبفٙ فٙ فقّ اإليبو (205\5)،انًجلع فٙ شوػ انًقُغ ، اثٍ يفهؼ (570\3) يغُٙ انًؾزبط ، انشوثُٛٙ  

 (262\2)أؽًل ثٍ ؽُجم، اثٍ قلايخ 
(4)

( 570\3) يغُٙ انًؾزبط ، انشوثُٛٙ 
(5)

  (205\5)إانًجلع فٙ شوػ انًفُغ، اثٍ يفهؼ  
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بأنو قياس مع الفارؽ ألف الزيادة المنفصمة يمكف عزليا فجاز رجكع :ياثقش هذا الدليؿ 
الكاىب دكف اف يأخذ ىذه الزيادة بخبلؼ المتصمة التي ال يمكف فصميا عف العيف 

 .(1)المكىكبة
 

  :المبقأؿ/  ثايثً 
 أف األصؿ يجكز رجكع الكاىب فيو ، كىذه الزيادة تابعة لؤلصؿ ، فتأخذ حكمو فيجكز 

 (2)الرجكع
بأف األصؿ إنما جاز الرجكع فيو لكجكده عمى حالو ، فإذا تغير حالو تغير  :ياثقش هذا الدليؿ

. (3)حكمو 
: الرأي الراجح

 أف الرأم الراجح ىك القكؿ األكؿ القائؿ بعدـ جكاز رجكع الكاىب فيما كىبو ةرل الباحثت
: كذلؾ لؤلسباب التالية لمزيادة، 

ألف اليبة فييا معنى العطاا عف طيب نفس كبذؿ دكف أف ينظر قيمة ما أعطاه ، فيككف .1
 قد كىب عف إرادة كاممة دكف النظر إلى زيادة أك نقصاف

 ، فالمكىكب لو أخذ العيف (4)"حرر كال حرار  ال" الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ قكؿ .2
. المكىكبة كاستفاد منيا ، ككاف فحبلن مف اهلل لو أف يزيده فييا فكاف لو األحقية في أخذىا 

 
 
 
 
 

 

 
 

                                                
(1)

( 129\6) ثلائغ انظُبئغ فٙ رورٛت انشوائغ ، انكبٍبَٙ 
(2)

 (421\5)َٓبٚخ انًؾزبط إنٗ شوػ انًُٓبط، انويهٙ  

  (570\3)يغُٙ انًؾزبط إل يؼوفخ أنفبظ انًُٓبط، انشوثُٛٙ .3
(4)

هقى انؾلٚش  (784\2)أفوعّ اثٍ يبعّ فٙ ٍُُّ ، زبة األؽكبو ،ثبة يٍ ثُٗ فٙ ؽقّ يب ٚؼو ثغبهِ  

 (408\3)، طؾؾّ األنجبَٙ ، إهٔاء انغهٛم  (2340)
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. الرجىع يف القرض :املبحث الثاني
 

 
: ويشتمل علً ستة مطالب 

 
 .تعريف اؾؼرض ؾغة و اصطالحًا:ادلطؾب األول 

 

 .ؿشروعقة اؾؼرض: ادلطؾب اؾثاـي

 

 .يف اؾػؼفي ؾؾؼرضياؾتك:ادلطؾب اؾثاؾث

 

 .احلؽم اؾتؽؾقػي ؾؾؼرض: ادلطؾب اؾرابع 

 

 .اؾرد يف اؾؼرض:ادلطؾب اخلاؿس

 

. اؾرجوع يف عؼد اؾؼرض:ادلطؾب اؾسادس
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: المطمب األأؿ  
 .تبريؼ القرض للة أاصططحًث 

: القرض للًة 
قرحت الشيا : يقاؿ. القاؼ كالراا كالحاد أصؿ صحيح، كىك يدؿ عمى القطع

 (1)ما تعطيو اإلنساف مف مالؾ لتقحاه: كالقرض. بالمقراض
لؾ عندم قرض حسف كقرض سيا، كأصؿ القرض ما يعطيو الرجؿ أك : تقكؿ العرب

 (2)يفعمو ليجازل عميو، كاهلل عز كجؿ ال يستقرض مف عكز كلكنو يبمك عباده
: القرض اصططحًث 

: حافيةاؿ
  "قما تعطيو مف مثمي لتتقاحا" 

يرد عمى )أم بمفظ القرض كنحكه  (عقد مخصكص)ىك أخصر مف قكلو : شرح التعريؼ 
 (3).خرج نحك كديعة كىبة( آلخر ليرد مثمو)خرج القيمي ( مثمي)بمنزلة الجنس  (دفع ماؿ

 : المثلكية   
" دفع متمكؿ في عكض غير مخالؼ لو ال عاجبلن تفحبلن فقط"

: شرح التعريؼ 
ىك دفع الماؿ عمى كجو القربة : كقالكا ىك(4)ال يكجب إمكاف عارية ال تحؿ متعمقا بذمة

 (5)لينتفع بو آخذه ثـ يتخير في رد مثمو أك عينو ما كاف عمى صفتو
: الشثفبية 

" كىك تمميؾ الشيا عمى أف يرد بدلو"
 (6)بذلؾ؛ ألف المقرض يقطع لممقترض قطعة مف مالو،القرض  كسمي :شرح التعريؼ 

  :الحاثبمة
" كىك دفع الماؿ إلى الغير لينتفع بو كيرد بدلو"
 
 

                                                
(1)

( 71\5 )يؼغى يقبٌٚٛ انهغخ ، انواى٘  
(2)

 (219\7 )نَبٌ انؼوة ، اثٍ يُظٕه  
(3)

( 161\5)هك انًؾزبه ػهٗ انله انًقزبه ، اثٍ ػبثلٍٚ  
(4)

( 229\5)شوػ يقزظو فهٛم ، انقوشٙ  
(5)

( 286\5 )اننفٛوح ، انقوافٙ  
(6)

( 254\3)، ؽبشٛخ انغًم ، انغًم  (29\3)يغُٙ انًؾزبط ،انشوثُٛٙ  
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: شرح التعريؼ  

 ىك نكع مف المعامبلت مستثنى عف قياس المعاكحات لمصمحة الحظيا الشارع رفقان 
 (1).بالمحاكيج

: التبريؼ الراجح 
: ترل الباحثة أف التعريؼ الراجح  ىك تعريؼ الحنابمة كذلؾ لؤلسباب التالية 

. أف القرض مستثنى مف عقد المعاكحات ، ألنو أشبو بالتبرع  .1
. أف التعريؼ يبيف المقصد األساسي مف القرض كىك اإلرفاؽ .2

 :مشرأعية القرض: المطمب ال ثاي 
. القرض مشرأع  في الكتثب أالساة أاإلجمثع 

 :مف القرآف / أأوً 
 (2){رَا اٌَّزُِ ُّمْشِضُ اٌٍَّوَ لَشْظًب حَسَنًبَِْٓ }: قاؿ تعالى  .1

: أجه الدولة 
إنما ىك { مف ذا الذم يقرض اهلل قرحا حسنا فيحاعفو لو أحعافا كثيرة}: أف قكلو تعالى 

 (3)تأكيدا الستحقاؽ الثكاب بو إذ ال يككف قرحا إال كالعكض مستحؽ بو
ًٌََيُُْ أَجْشٌ  ٌَيُُْ ُّعَبػَفُ حَسَنًب لَشْظًب ًَاٌُّْصَّذِّلَبدِ ًَأَلْشَظٌُا اٌٍَّوَ إَِّْ اٌُّْصَّذِّلِنيَ}: قاؿ تعالى  .2

 (4){وَشٌُِّ

 : أجه الدولة
بالنفقة في سبيمو، كفيما أمر بالنفقة فيو، أك فيما ندب : يعني (كأقرحكا اهلل قرحا حسنا)

يحاعؼ اهلل ليـ قركحيـ التي أقرحكىا إياه، : يقكؿ (يحاعؼ ليـ كليـ أجر كريـ)إليو، 
كليـ ثكاب مف اهلل عمى صدقيـ، : يقكؿ (كليـ أجر كريـ)فيكفييـ ثكابيا يـك القيامة، 

 (5).كقركحيـ إياه كريـ، كذلؾ الجنة
: مف الساة / ثايثً 

                                                
(1)

( 194\4)انًجلع فٙ شوػ انًقُغ ، اثٍ يفهؼ  
(2)

( 245)انجقوح  
(3)

( 167\2)أؽكبو انقوآٌ ، انغظبص  
(4)

 (18)ٍٕهح انؾلٚل  
(5)

( 190\23)عبيغ انجٛبٌ فٙ ربٔٚم انقوآٌ ، انطجو٘  
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ذى أىٍمكىاؿى » :عف أبي ىريرة رحي اهلل عنو، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ.1 ٍف أىخى مى
ذى ييًريدي ًإٍتبلىفىيىا أىٍتمىفىوي المَّوي  ٍف أىخى مى ٍنوي، كى  (1)« النَّاًس ييًريدي أىدىااىىىا أىدَّل المَّوي عى

: أجه الدولة 
في ىذا الحديث حض عمى ترؾ استئكاؿ أمكاؿ الناس كالتنزه عنيا، كحسف التأدية إلييـ 

 (2)عند المداينة، كقد حـر اهلل فى كتابو أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ
رىأىٍيتي لىٍيمىةى أيٍسًرمى ًبي "  :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: عف أنس بف مالؾ، قاؿ .3

ٍكتيكبنا نًَّة مى مىى بىاًب اٍلجى ، فىقيٍمتي : عى اًنيىةى عىشىرى دىقىةي ًبعىٍشًر أىٍمثىاًليىا، كىاٍلقىٍرضي ًبثىمى يىا : الصَّ
دىقىًة؟ قىاؿى  ؿي ًمفى الصَّ ا بىاؿي اٍلقىٍرًض أىٍفحى أًلىفَّ السَّاًئؿى يىٍسأىؿي كىًعٍندىهي، كىاٍلميٍستىٍقًرضي : ًجٍبًريؿي مى

ةو  اجى  (3 )"الى يىٍستىٍقًرضي ًإالَّ ًمٍف حى
 : (4)اإلجمثع/ ثل ث

. أجمع العمماا عمى جكاز القرض ، كقد نقؿ اإلجماع كثير مف الفقياا 
كال خبلؼ في جكاز سؤالو عند الحاجة كال نقص عمى طالبو، كلك كاف : قاؿ ابف رسبلف

. (5)صمى اهلل عميو كسمـ- فيو شيا مف ذلؾ لما استسمؼ النبي 
 :الحكـ التكميفي لمقرض:المطمب ال ثلث 

ال خبلؼ بيف الفقياا في أف األصؿ في القرض في حؽ المقرض أنو قربة مف القرب، 
لما فيو مف إيصاؿ النفع لممقترض، كقحاا حاجتو، كتفريج كربتو، كأف حكمو مف حيث 

 (6)ذاتو الندب
: األحيافلكف قد يعترم القرض األحكاـ التكميفية الخمسة في بعض 

لقرض كاجبا في حؽ المقترض إف كاف محتاجان إليو لسد حركرة مف الحركريات كلـ ا .1
يجد غير القرض سبيبل لسد حاجتو أك حاجة مف يعيؿ 

 كالدليؿ (7)، (كقد يعرض ما يكجبو كتخميص مستيمؾ بقرحو)كقاؿ الخرشي عف القرض 
مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتًو، »: عمى ذلؾ قكلو صمى اهلل عميو كسمـ  اًؿ أىًبيًو كى كىالرَّجيؿي رىاعو ًفي مى

مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتوً  ـٍ رىاعو كى كيمُّكي  (8)«كى

                                                
(1)

( 2387)هقى انؾلٚش  (115\3)أفوعّ انجقبه٘ فٙ طؾٛؾّ ، ثبة يٍ أفن يٍ أيٕال انُبً ٚوٚل أكاءْب  
(2)

( 513\6)شوػ طؾٛؼ انجقبه٘ ، اثٍ ثطبل  
(3)

، ؽَُّ األنجبَٙ ،  (2431)هقى انؾلٚش  (812\2) أفوعّ اثٍ يبعّ فٙ ٍُُّ ، زبة انظلقبد، ثبة انقوع  

( 219\1)طؾٛؼ انزوغٛت 
(4)

( 312\3)،  شبف انقُبع ػٍ يزٍ اإليزبع ،انجٕٓرٙ  (236\4)انًغُٙ ، اثٍ قلايخ  
(5)

( 272\5)َٛم األٔؽبه ، انشٕ بَٙ  
(6)

( 236\4 )انًغُٙ ، اثٍ قلايخ  
(7)

 (229\5)شوػ يقزظو فهٛم ، انقوشٙ  
(8)

( 5188)هقى انؾلٚش ( 26\7) (قٕا أَفَكى ٔاْهٛكى َبها)أفوعّ انجقبه٘ فٙ طؾٛؾّ ،  زبة انغًؼخ، ثبة  
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قد يككف القرض مندكبا في حؽ المقترض إف كاف لغرض اجتماعي ينطكم عمى  .2

ألنو مف المعركؼ ، مصمحة حاجية كقد قاؿ ابف حنبؿ عف القرض في حؽ المقرض
 (1).اإلحساف فأشبو صدقة التطكع

قد يككف مباحان إف لـ يؾ فيو سد حركرة أك حاجة كربما فيو لممقرض كحفظ مالو  .3
 (2).محمكنا في ذمة المقترض

قد يككف مكركىا إذا أراد استعماؿ الشيئ المقترض في مكركه اك في سد حاجة غير  .4
 (3) .الزمة لو أك يخشى أف تؤدم إلى الحراـ

قد يككف حراما في حؽ المقترض إذا كاف ينكم استعمالو في حراـ أك كاف يعمـ  .5
كصرح ،  المقترض سينفؽ ىذا الماؿ في حراـ كشرب خمر أك لعب قمارأفالمقرض 

كيحـر االقتراض كاالستدانة عمى غير محطر لـ يرج الكفاا ":بيذا الييتمي حيث قاؿ 
مف جية ظاىرة فكرا في الحاؿ كعند الحمكؿ في المؤجؿ ما لـ يعمـ المقرض بحالو 

 (4)"كعمى مف أخفى غناه كأظير فاقتو عند القرض 
: يؼ الفقهي لمقرضيالتؾ:المطمب الرابع 

 بالمحتاجيف ، إرفاقااتفؽ الفقياا عمى اف القرض قربة هلل كأف فيو  :تحرير محؿ الازاع
 :كاختمفكا في ككنو مف باب التبرعات أك المعاكحات عمى ثبلثة أقكاؿ

: القأؿ األأؿ 
يقحي بأف القرض تبرع في االبتداا كمعاكحة في االنتياا أك إعارة كصمة في االبتداا 

  :، كىك قكؿ الحنفية(5)كمعاكحة في االنتياا
 : (6)أقد استدلأا عمى ذلؾ بثلمبقأؿ أالقيثس

 :المبقأؿ / أأو
أنو ال يقابمو في كقت تسميـ القرض لممستقرض أم مقابؿ في الحاؿ   .1
 .م كالصبي صأنو ال يممكو مف ال يممؾ التبرع كالك .2

:  ثايًث القيثس 
 .حيث قاسكا القرض عمى العارية فبذلؾ يأخذ حكـ العارية 

                                                
(1)

  (312\3) شبف انقُبع ، انجٕٓرٙ 
(2)

 (100\2)كقبئق أٔنٙ انُٓٗ ، انجٕٓرٙ  
(3)

 (35\5)رؾفخ انًؾزبط فٙ شوػ انًُٓبط ، اثٍ ؽغو انٓٛزًٙ  
(4)

( 36\5)رؾفخ انًؾزبط فٙ شوػ انًُٓبط ، اثٍ ؽغو انٓٛزًٙ ،  
(5)

 (161\5)هك انًؾزبه ػهٗ انله انًقزبه ، اثٍ ػبثلٍٚ  
(6)

( 3\4) ، انفؤ  ، انقوافٙ (394\7)ثلائغ انظُبئغ ، انكبٍبَٙ  
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 :القأؿ ال ثاي 

سـ يككف بمعاكحة ؽالقرض عقد معاكحة لكف ليس مف كؿ الكجكه فالعقد عندىـ قسماف 
قكؿ المالكية كبعض كىك ،(1)سـ بغير معاكحة مثؿ اليبو كالصدقةؽمثؿ القرض ك

   الشافعية
: أاستدلأا عمى ذلؾ بثلقيثس

 حيث قاسكا القرض عمى البيع كعممكا ذلؾ بأف البيع تمميؾ الشيئ برد ثمنو ككذلؾ القرض 
 (2)فيك تمميؾ الشيئ بعكحو 

: يجثب عاه 
‘  أف في القرض شائبة التبرع مقك مف كؿ الكجكه تأف المعاكحة في القرض ليس .1

ف كاف كجكبا   (3)كمف ثـ لـ يجب التقابض فيو كا 
 انو لك كاف معاكحة مف كؿ الكجكه لجاز لكلي قرض ماؿ مكليو مف غير حركرة  .2

 (4)كالبلـز باطؿ فبل يممكو مف ال يممؾ التبرع 
: القأؿ ال ثلث 

 أف القرض ليس مف عقكد : "أف القرض مف عقكد التبرعات كىك قد جاا في المنتقى
نما ىك مف عقكد البرا المكارمة .  أم التبرع (5)"المعاكحات كا 

جمع  (كىك مف المرافؽ)ألنو ليس بيعا كال في معناه  (خيار)القرض : أم (كال يثبت فيو)
مرفؽ بفتح الميـ ككسرىا مع كسر الفاا كفتحيا كىك ما ارتفقت بو كانتفعت كىك قكؿ 

 (6)بعض الشافعية كمذىب الحنابمة كبعض المالكية  
 : أاستدلأا عمى ذلؾ بثلساة الابأية أالمبقأؿ 

 :الساة الابأية / أأوً 
ةى لىبىفو أىٍك »البراا بف عازب يقكؿ سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ  ًنيحى نىحى مى ٍف مى مى

قىبىةو   (7)«كىًرؽو أىٍك ىىدىل زيقىاقنا كىافى لىوي ًمٍثؿى ًعٍتًؽ رى

                                                
(1)

 (30\3) ، يغُٙ انًؾزبط ، انشوثُٛٙ ،  (224\3)ؽبشٛخ انلٍٕقٙ ػهٗ انشوػ انكجٛو،اثٍ ػوفخ انلٍٕقٙ ،  
(2)

 (224\3)ؽبشٛخ انلٍٕقٙ ػهٗ انشوػ انكجٛو ، اثٍ ػوفخ انلٍٕقٙ  
(3)

 (3\4 )انفؤ  ، انقوافٙ  
(4)

 (31\3 )يغُٙ انًؾزبط ، انشوثُٛٙ  
(5)

( 29\5)انًُزقٗ شوػ يٕؽأ يبنك ، انجبعٙ  
(6)

( 312\3 ) شبف انقُبع ، انجٕٓرٙ  
(7)

، (340\4)، زبة انجؤطهخ انوؽى ، ثبة يب عبء فٙ انًُؾخ  (1957)أفوعّ انزوين٘ فٙ ٍُُّ هقى انؾلٚش   

 (219\1)طؾؾّ األنجبَٙ ، طؾٛؼ انزوغٛت ٔانزوْٛت 
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صمى اهلل - مف جنس التبرع بالمنافع كالعارية، كليذا سماه النبي القرض أف : كجو الداللة 
كىذا مف باب اإلرفاؽ، ال مف « أك منيحة ذىب أك منيحة كرؽ»منيحة فقاؿ - عميو كسمـ 

باب المعاكحات، فإف باب المعاكحات يعطي كؿ منيما أصؿ الماؿ عمى كجو ال يعكد إليو، 
فقار الظير مما يعطي فيو أصؿ الماؿ لينتفع  كباب القرض مف جنس باب العارية كالمنيحة كا 

ال فنظيره كمثمو  (1)بما يستخمؼ منو ثـ يعيده إليو بعينو إف أمكف كا 
: المبقأؿ / ثايث

 استدلكا بما استدؿ بو أصحاب القكؿ االكؿ في ككف القرض تبرعا ابتدااان كبما استدؿ بو 
 .أصحاب القكؿ الثاني في حاؿ ككف المعاكحة في القرض غير مححة 

 :رأي  الراجحاؿ
،  ، كىك أف عقد القرض مف باب التبرعات ترل الباحثة أف القكؿ الراجح ىك القكؿ الثالث

 :كذلؾ لؤلسباب التالية 
األصؿ في القرض أنو مف عقكد االرفاؽ ككجكب رد البدؿ ال خبلؼ فيو ، كال يخرجو  .1

ف سمي ىذا الرد معاكحة فيي ناقصة كغير مححة  عف مكحكعو كىك االتبرع ، كا 
: منيا  القرض يخالؼ  المعاكحات في أمكرأف  .2

 
  قاعدة الربا ، حيث يجب التقابض في البيع الربكم بالربكم ، كال يجب في

 .القرض كاف كاف ربكيا 
  في باب المعاكحات يعطى كؿ مف المتعاقديف أصؿ الماؿ عمى كجو اليعكد

. إليو كباب القرض مما يعطى فيو أصؿ الماؿ لينتفع بو ثـ يرد بدلو 
  المنفعة في المعاكحات تككف لمطرفيف ، كأما في القرض فاألصؿ أف المنفعة

كما _لممقترض فقط ، كالمقرض متبرع طمبا لمثكاب ، كاشتراط منفعة لممقرض 
 .يخرج القرض ع مكحكعو _ كاف في حكـ ذلؾ 

:  منيا أمكركيتفؽ القرض مع التبرعات في . 3
  أنو ال يممكو مف ال يممؾ التبرع .
  أنو يشبو العارية ، حيث يستفيد المقترض مف ماؿ المقرض مدة بقائو عنده دكف

 .مقابؿ 
 
 
 

                                                
(1)

( 295\1 )إػالو انًٕقؼٍٛ ػٍ هة انؼبنًٍٛ ،اثٍ انقٛى  
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 .رد القرض :المطمب الخثمس 
. اشتراط أفثء القرض بأاقص مف قيمته

 في إذا اشترط في فكااختؿاتفؽ الفقياا عمى مشركعية القرض لكف : تحرير محؿ النزاع 
 :عقد القرض أف يرد المقترض عمى المقرض أنقص مما أخذ منو قدرا عمى قكليف  

: القأؿ األأؿ 
:  يمغى الشرط كال يمـز ، أما العقد ففيو كجياف 

. كشرط زيادة (رد المثؿ )يفسد أيحا لمنافتو لمقتحى أصؿ العقد   .1
ال يفسد العقد ألف المنيي عنو جر المقرض النفع إلى نفسو ، كىنا ال نفع لو في  .2

الشرط بؿ النفع لممقترض ، ككأف المقترض زاد في المسامحة في اإلرفاؽ ، كىذا ما 
 .(1) كىذا ىك األصح مف مذىب الشافعية ؛يريده اإلسبلـ مف مقتحى القرض الحسف

 :القأؿ ال ثاي 
ط ينافي مقتحى العقد ، كىك رد المثؿ رإلغاا الشرط ، كأما العقد فيبقى صحيحا ألنو ش

 (2).فأشبو شرط الزيادة كىك قكؿ الحنابمة 
: أاستدلأا عمى ذلؾ بثلمبقأؿ

 (3)ف القرض عقد إرفاؽ كقربة، فإذا شرط فيو الزيادة أخرجو عف مكحكعو،أ
: الرأي الراجح 

:  كذلؾ لؤلسباب التالية  فيما يبدكىك الراجح أف قكؿ الشافعية الثاني  الباحثةرلت
 اإلسبلـ مف يقصدهأف العقد كالشرط مف مصمحة المقترض ال المقرض كىذا ما  .1

 مشركعيتو لمقرض الحسف
 أف المستفيد المقترض الذم قدـ لو العكف فزاد المقرض في إرفاقو كمسامحتو  .2

 .فطمب النقص مف قيمة القرض 
 لـ يكجد شرط فإذا زاد المقرض ا أما باب رد المثؿ فيك المطمكب مف المقترض ـ .3

مف قيمة قيمة قرحو فيذا زيادة في الخير كباب كبير  في إحسانو كاشترط النقص
 .مف أبكاب كسب األجر كالثكاب

 
 
 

                                                
(1)

( 34\4)هٔػخ انطبنجٍٛ ، انُٕٔ٘  
(2)

 (504\3 )انًغُٙ ، اثٍ قلايخ  
(3)

( 364\1)انؤع انًوثغ ، انجٕٓرٙ  



 
71 

. الرجأع في القرض:المطمب السثدس 
 .حكـ الرجكع في عقد القرض بسبب صفتو  /أكال

 في حكـ الرجكع كااختمؼاتفؽ الفقياا عمى جكاز الرجكع في القرض ك: تحرير محؿ النزاع 
 :في عقد القرض بسبب صفتو عمى قكليف 

: القأؿ األأؿ 
القرض مف العقكد الجائزة غير البلزمة لكبل الطرفيف ، فمكؿ منيما الرجكع عنو بإرادتو 

  .(1)كىك قكؿ الحنفية كالشافعية.المنفردة ، دكف التكقؼ عمى إرادة كرحا العاقد اآلخر 
 (2) : أاستدلأا عمى ذلؾ بثلقيثس

حيث قاسكا القرض عمى المغصكب كالعارية ، ألف كؿ ما يممؾ المطالبة : القياس 
. بمثمو، ممؾ أخذه إذا كاف مكجكدا 

أنو قياس مع الفارؽ ، ألنو لـ يزؿ ممكو عنيما كألنو ال يممؾ المطالبة :يجاب عنو 
. بمثميما مع كجكدىما فافترقا

القأؿ ال ثاي 
الـز في حؽ المقرض ، جائز في حؽ المقترض ، فمك أراد المقرض الرجكع في عيف 

 . (3)كىك قكؿ المالكية ك الحنابمة.مالو لـ يممؾ ذلؾ 
 أزاؿ ممكو بعكض مف ألنو حيث قاسكا القرض عمى البيع (4):أاستدلأا عمى ذلؾ بثلقيثس 

 .غير خيار ، فمـ يكف لو الرجكع 
: الرأي الراجح 

أرل أف الراجح ىك قكؿ المالكية كالحنابمة القاحي بمزـك عقد القرض في حؽ المقرض 
: كذلؾ لؤلسباب التالية دكف المقترض 

 .حتى تتحقؽ المصمحة مف القرض كىي اإلرفاؽ بالمقترض كتقديـ المساعدة لو .1
أف الحاجة ىي التي دفعت الشخص لبلقتراض لذلؾ ، كاف لو األحقية في الرجكع عف .2

. العقد 
 
 

 
                                                

(1)
( 85\2) انًٓنة ، انشٛواى٘ (36\3)، يغُٙ انًؾزبط ، انشوثُٛٙ  (396\7)ثلائغ انظُبئغ ، انكبٍبَٙ  

(2)
( 237\4)انًغُٙ ، اثٍ قلايخ  

(3)
( 226\3) ، ؽبشٛخ انلٍٕقٙ ، انلٍٕقٙ  (226\3)انشوػ انكجٛو ، انلهكٚو  

(4)
اَظو انًوعغ انَبثق   
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 :حكـ الرجأع في عقد القرض بسبب الخيثر /  ثايث

الخبلؼ بيف فقياا الحنفية الشافعية كالحنابمة في عدـ ثبكت الخيار في عقد القرض ، 
 (1)فميس ألحد المتعاقديف الرجكع عنو بسبب الخيار

: كجو ذلؾ 
أف المقرض دخؿ عمى بصيرة أف الحظ لغيره فأشبو اليبة ، كالمقترض متى شاا رده  .1

 (2)فيستغني عف ثبكت الخيار لو 
  .(3)أنو ليس بيعا ، كال في معنى البيع  .2

 (4):ااقضثء القرض 
: ينقحي القرض بأسباب أىميا 

فمك أدل المديف أك ككيمو أك كرثتو الديف الذم عميو لممديف برأت ذمتو : أداا القرض  .1
. كانقحى القرض 

كفيو إسقاط لحؽ الدائف في القرض ككذلؾ لك تصدؽ بالديف : اإلبراا مف القرض  .2
 .عمى مف ىك عميو 

فمف ثبت لو عمى غريمو مثؿ مالو عميو مف الديف قدرا : المقاصة بيف القرحيف  .3
كصفة حاالن كمؤجبلن كاحدان ال حاالن مؤجبلن ، تساقطا إف اتفؽ الديناف قدرا أك بقدر 

األقؿ أف كاف أحد الدينيف أكثر مف اآلخر ، كلك بغير رحاىما ، ألنو ال فائدة مف 
اقتحاا الديف مف أحدىما كدفعو إليو بعد ذلؾ ، إال إذا كاف الديناف أك أحدىما ديف 
سمـ فبل مقاصة منو كلك تراحيا ألنو تصرؼ في ديف السمـ قبؿ قبحو كىك غير 

 .صحيح
 
 

 
 
 

 
                                                

(1)
 ( 85 \2) ، انًٓنة ، انشٛواى٘  (315\3) ،  شبف انقُبع ، انجٕٓرٙ  (38\14)انًجَٕؽ ، انَوفَٙ  

(2)
( 237\4 )انًغُٙ ، اثٍ قلايّ   

(3)
 (312\3) شبف انقُبع ، انجٕٓرٙ  

(4)
( 184\3) ، يٕاْت انغهٛم ، انًلَٔخ ، اإليبو يبنك  (315\3) شبف انقُبع ، انجٕٓرٙ  
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الرجىع يف الىصية  : لثاملبحث الثا
 

: ويشتمل علً ستة مطالب 
 

 .تعريف اؾوصقة ؾغة واصطالحًا:ادلطؾب األول 

 

 .ؿشروعقة اؾوصقة:ادلطؾب اؾثاـي

 

 حؽم اؾوصقة:ادلطؾب اؾثاؾث

 

 حؽم اؾرجوع يف اؾوصقة:ادلطؾب  اؾرابع 

 

 .ؽقػقة اؾرجوع يف اؾوصقة :ادلطؾب اخلاؿس

 

. ؿبطالت اؾوصقة :ادلطؾب اؾسادس
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 :تبريؼ الأصية للة أاصططحثً :المطمب األأؿ 
: (1)للة في اؿالأصية/أأوً 
بفتح الكاك  ككسرىا  (الكصاية)، كاالسـ  (كصيو)لو بشيئ ، كأكصى إليو جعمو   (أكصى)
:  قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: كجاا في الحديث عف أبي ىريرة رحي اهلل عنو، قاؿ.
مىًع أىٍعبلىهي، فىًإٍف ذىىىٍبتى » فَّ أىٍعكىجى شىٍياو ًفي الحّْ ، كىاً  ًمقىٍت ًمٍف ًحمىعو كا ًبالنّْسىاًا، فىًإفَّ المىٍرأىةى خي اٍستىٍكصي

كا ًبالنّْسىااً  ، فىاٍستىٍكصي ٍؿ أىٍعكىجى ـٍ يىزى ٍكتىوي لى ٍف تىرى  (2)"« تيًقيميوي كىسىٍرتىوي، كىاً 
 ما أكصيت بو كسميت كصية التصاليا بأمر الميت كأكصيت إليو بماؿ جعمتو لو،" كالكصية

كأكصيتو بكلده استعطفتو عميو ،كىذا المعنى ال يقتحي اإليجاب، كأكصيو بالصبلة أم أمرتو 
ِّب }: تعالى  اهلل قكؿ كمنو المكصي، فعؿ بيا كيراد المصدر اسـ عمى الكصية تطمؽا، كبو

 (3){أَُّّيَب اٌَّزَِّٓ آَِنٌُاْ شَيَبدَحُ ثَْْنِىُُْ إِرَا حَعَشَ أَحَذَوُُُ اٌٌَّْْدُ حِنيَ اٌٌَْصَِّْخ
: الأصية اصططحثً 

        :الحافية
 (4) "اسـ لما أكجبو المكصي في مالو بعد مكتو"

: شرح التبريؼ
ألف شيئا مف ذلؾ ال يحتمؿ اإليجاب قيد خرج بو البيع كاإلجارة : (اسـ لما اكجبو المكصي)

 .(5)أنو لك أكجبيا بعد المكت بطؿ: بعد المكت أال ترل
. قيد خرج بو ماؿ غيره فبل يجكز الكصية فيما ال يممكو مف ماؿ: (في مالو)
قيد خرج بو التمميؾ بعكض خبلؿ الحياة كالبيع ، كخرجت اليبة ألنيا تمميؾ : (بعد مكتو)

 .بغير عكض في حاؿ الحياة بطريؽ التبرع
: يؤخذ عمى التبريؼ  مث

                                                
(1)

انقبيًٕ انفقٓٙ ، ٍؼل٘    (116\6)، يقبٌٚٛ انهغخ الثٍ فبهً ، انواى٘ (340\1)يقزبه انظؾبػ، انواى٘   

 (381\1)أثٕ ؽجٛت 
(2)

 (3331)هقى انؾلٚش  (133\4)أفوعّ انجقبه٘ فٙ طؾٛؾّ ، زبة أؽبكٚش األَجٛبء، ثبة انٕطٛخ ثبنَُبء  
(3)

( 106)ٍٕهح انًبئلح ، آٚخ 
(4)

( 333\7) ،ثلائغ انظُبئغ ، انكبٍبَٙ 
(5)

 .اَظو انًوعغ انَبثق 
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أف ىذا التعريؼ ليس بجامع ألنو ال يشمؿ حقكؽ اهلل تعالى، كالديف الذم في ذمتو، كلك قاؿ 
المؤلؼ ىي طمب برااة ذمتو مف حقكؽ اهلل تعالى كالعباد ما لـ يصميما أك تمميؾ إلى آخره 

 (1)لكاف أكلى
: المثلكية

 (2) " عقد يكجب حقا في ثمث عاقده يمـز بمكتو أك نيابة عنو بعده"قاؿ ابف عرفو 
: شرح التبريؼ

. أم أنيا قاصرة عمى القسـ األكؿ فقط كىـ الفقياا :(الفراض)
. اتفاؽ بيف الطرفيف يمتـز كؿ كاحد فييما بتنفيذ ما تـ االتفاؽ عميو  (عقد )
. أخرج ما يكجب حقا في رأس مالو مما عقده عمى نفسو في صحتو (في ثمث ماؿ عاقده)
 أخرج تبرع الزكجة بثمث ماليا؛ إذ ال يتكقؼ لزكمو عمى مكتيا (يمـز بمكتو )
عطؼ عمى قكلو حقا، أك تنكيعية فكأنو قاؿ الكصية في عرؼ الفقياا  (أك نيابة عنو بعده)

نكعاف، أحدىما عقد يكجب حقا في ثمث عاقده يمزمو بمكتو، كالثاني عقد يكجب نيابة عف 
 (3)عاقده بعد مكتو كأكرد أنو ال يشمؿ الكصية بديف لكجكبو مف رأس الماؿ

: الشثفبية
 (4)"تبرع بحؽ محاؼ كلك تقديرا لما بعد المكت" 

 :شرح التبريؼ
 .(5)العطاا بغير مقابؿ (تبرع)
 .أم مف ماؿ كغيره (بحؽ)
 .نعت لمتبرع (محاؼ)
 دكف أف يقكؿ بعد مكتي ألف لفظ الكصية  أم بأف قاؿ أكصيت لفبلف بكذا(كلك تقديرا)

 (6)صريح
: الحاثبمة

 (7)"ىي األمر بالتصرؼ بعد المكت كالكصية بالماؿ ىي التبرع بو بعد المكت "
 :شرح التبريؼ

                                                
(1)

( 459\8) انجؾو انوائق شوػ  ُي انلقبئق ، اثٍ َغٛى  
(2)

( 503\9) يُؼ انغهٛم شوػ يقزظو فهٛم، ػهٛش  
(3)

( 317\1)يؼغى نغخ انفقٓبء، قهؼغٙ   
(4)

 (3\7)،رؾفخ انًؾزبط فٙ شوػ انًُٓبط ، انٓٛضًٙ 
(5)

( 120\1)، يؼغى نغخ انفقٓبء، قهؼغٙ 
(6)

( 40\6)ؽبشٛخ انشجوايهَٙ ػهٗ َٓبٚخ انًؾزبط ،انشجوايهَٙ  
(7)

 (227\5)انًجلع فٙ شوػ انًقُغ ، إثواْٛى ثٍ يفهؼ   
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ًًََصََّ ثِيَب إِثْشَاىُُِْ ثَنِْوِ }: فيي لغة عبارة عف األمر لقكلو تعالى (األمر بالتصرؼ بعد المكت)

  (1){  ًََّؼْمٌُةُ
 .(2)بخبلؼ اليبة ألنيا تبرع حاؿ الحياة (التبرع بو بعد المكت)

 :التبريؼ الراجح 
: كذلؾ لؤلسباب التالية تعريؼ المالكية كالحنفية ىك الراجح ترل الباحثة أف 

. ألنو يشمؿ الكصية كاإليصاا كىي جعؿ الغير كصيا عمى أكالده مف بعده .1
 . جامع ر غيان أما تعريؼ الشافعية كالحنابمة ال يشمؿ اإليصاا فكاف التعريؼ مانع.2

 :مشرأعية الأصية: المطمب ال ثاي
: الكتثب/ أأوً 

رَشَنَ خَْْشًا اٌٌَْصَِّْخُ  وُزِتَ ػٍََْْىُُْ إِرَا حَعَشَ أَحَذَوُُُ اٌٌَّْْدُ إِْ }  :قاؿ اهلل تعالى .1

 (3) "{حَمًّب ػٍَََ اٌُّْزَّمِنيَ ۖ   ثِبٌَّْؼْشًُفِ ًَاٌْأَلْشَثِنيَ ٌٌٍَِْاٌِذَِّْٓ
عف . ماالن كثيرا (خيرا)،إذا دنا منو كظيرت أماراتو (إذا ححر أحدكـ المكت):أجه الدولة

ما أرل : عائشة رحى اهلل عنيا أف رجبل أراد الكصية كلو عياؿ كأربعمائة دينار، فقالت
 .فيو فحبل

: كـ عيالؾ؟ قاؿ: قالت. ثبلثة آالؼ: كـ مالؾ؟ فقاؿ: كأراد آخر أف يكصى فسألتو
ف ىذا الشيا يسير فاتركو لعيالؾ (إف ترؾ خيرا)إنما قاؿ اهلل : قالت. أربعة  (4 ).كا 
ثَؼْذِ ًَصَِّْخٍ  ِِْٓ}: "  ككذلؾ قكلو تعالى (5){دٍَّْٓ ثَؼْذِ ًَصَِّْخٍ ٌُّصََٰ ثِيَب أًَْ ِِْٓ} :قاؿ تعالى  .2

 (6) "{دٍَّْٓ ٌُّْصَِْْٓ ثِيَب أًَْ
أف الديف مقدـ عمى الكصية، كذلؾ عند إمعاف : أجمع العمماا سمفا كخمفا:أجه الدولة

 (7)النظر يفيـ مف فحكل اآلية الكريمة
أف حؽ الكرثة يككف بعد تنفيذ كصية الميت  :كقد قاؿ الصابكني في كتابو صفكة التفاسير
 (1)كقحاا ديكنو فبل تقسـ التركة إال بعد ذلؾ

                                                
(1)

 132ٍٕهح انجقوح آٚخ 
(2)

( 453\2)شوػ يُزٓٗ اإلهاكاد ،يُظٕه انجٕٓرٙ  
(3)

 180ٍٕهح انجقوح ،آٚخ  
(4)

( 223\1) ،رفَٛو انييقشو٘، انييقشو٘  
(5)

 11ٍٕهح انَُبء ، آٚخ  
(6)

 12ٍٕهح انَُبء ،آٚخ  
(7)

( 229\2) رفَٛو اثٍ  ضٛو ، اثٍ  ضٛو 
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 ِّب أَُّّيَب اٌَّزَِّٓ آَِنٌُاْ شَيَبدَحُ ثَْْنِىُُْ إِرَا حَعَشَ أَحَذَوُُُ اٌٌَّْْدُ حِنيَ}:قاؿ اهلل تعالى .3

 (2){اٌٌَْصَِّْخ
كاف المرا في الجاىمية  يكصي لمف يكصي لو بححرة كرثتو كقرابتو فبل  :أجه الدولة

يقع نزاع بينيـ بعد مكتو مع ما في النفكس مف حرمة الكصية كالحرص عمى إنفاذىا 
حفظا لحؽ الميت إذ ال سبيؿ لو إلى تحقيؽ حقو، فمذلؾ استغنى القرآف عف شرع التكثؽ 

ليا باإلشياد، خبلفا لما تقدـ بو مف بياف التكثؽ في التبايع بمية كأشيدكا إذا تبايعتـ 
[ 282: البقرة]كالتكثؽ في الديف بمية يا أييا الذيف آمنكا إذا تداينتـ بديف  [282: البقرة]

إلخ فأكممت ىذه اآلية بياف التكثؽ لمكصية اىتماما بيا كلجدارة الكصية بالتكثيؽ ليا 
لحعؼ الذياد عنيا ألف البيكع كالديكف فييا جانباف عالماف بصكرة ما انعقد فييا كيذباف 

 (3)عف مصالحيما
: الساة الابأية/ ثايث

 :عف عبد اهلل بف عمر رحي اهلل عنيما ،أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ .1
ٍكتيكبىةه ًعٍندىهي » ًصيَّتيوي مى كى ؽُّ اٍمًرئو ميٍسًمـو لىوي شىٍياه ييكًصي ًفيًو، يىًبيتي لىٍيمىتىٍيًف ًإالَّ كى   (4)"« مىا حى

فى حديث ابف عمر الحض عمى الكصية خشية فجأة المكت : قاؿ الميمب :أجه الدولة
 (5).لئلنساف عمى غير عدة

دَّؽى »عف أبي ىريرة رحي اهلل عنو قاؿ ، قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ . 2 ًإفَّ المَّوى تىصى
اًلكيـٍ  ـٍ ًفي أىٍعمى ، ًزيىادىةن لىكي ـٍ ، ًبثيميًث أىٍمكىاًلكي ـٍ فىاًتكي ، ًعٍندى كى ـٍ مىٍيكي  (6)"« عى

 .دؿ الحديث عمى جكاز الكصية كمشركعيتيا :أجه الدولة
:  اإلجمثع/ ثل ث

إلى يكمنا ىذا يكصكف مف غير - صمى اهلل عميو كسمـ - إف األمة مف لدف رسكؿ اهلل 
 (7)إنكار مف أحد، فيككف إجماعا مف األمة عمى ذلؾ

                                                                                                                                       
(1)

( 241\1)،طفٕح انزفبٍٛو، انظبثَٕٙ  
(2)

( 106)ٍٕهح انًبئلح ، آٚخ  
(3)

 (80\7)انزؾوٚو ٔانزُٕٚو، انطبْو اثٍ ػبشٕه  
(4)

ٔطٛخ انوعم يكزٕثخ :ثبة ٔقٕل انُجٙ طهٗ هللا ػهّٛ ٍٔهى \ زبة انٕطبٚب)أفوعّ انجقبه٘ فٙ طؾٛؾّ  

( 141\8ػُلِ ،
(5)

( 141\8)،شوػ طؾٛؼ انجقبه٘ ، اثٍ ثطبل  
(6)

، طؾؾّ (2709)هقى انؾلٚش  (904\2)افوعّ اثٍ يبعّ فٙ ٍُُّ ، زبة انٕطبٚب، ثبة انٕطٛخ ثبنضهش  

( 358\1)األنجبَٙ ،طؾٛؼ انغبيغ انظغٛو 
(7)

  (330\7)ثلائغ انظُبئغ فٙ رورٛت انشوائغ ، انكبٍبَٙ 
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كذلؾ اتفؽ الفقياا عمى جكاز الكصية بعد أداا الديكف فإف فحؿ شيئ بعد قحاا الديكف 
ال فبل، كما اتفقكا عمى جكاز كصية األب العاقؿ الذم ليس محجكرا عميو  جاز الكصية كا 

 (1)لكلده كبنيو 
: حكـ الأصية :المطمب ال ثلث

أم الكصؼ الشرعي ليا مف حيث ككنيا مطمكبة الفعؿ أك : المقصكد بحكـ الكصية 
 .الترؾ أك التخيير بيف الفعؿ كالترؾ

بكؿ اتفؽ الفقياا عمى أف الكصية كانت جائزة في بداية عيد اإلسبلـ  :تحرير محؿ الازاع
وُزِتَ ػٍََْْىُُْ إِرَا حَعَشَ أَحَذَوُُُ اٌٌَّْْدُ إِْْ } :لقكلو تعالى الماؿ لمكالديف كاألقربيف 

  (3). ثـ نسخت بميات المكاريث(2){رَشَنَ خَْْشًا اٌٌَْصَِّْخُ ٌٌٍَِْاٌِذَِّْٓ ًَاٌْأَلْشَثِنيَ ثِبٌَّْؼْشًُفِ حَمًّب ػٍَََ اٌُّْزَّمِني
  (3).المكاريث

 : بعد أف نزلت آيات المكاريث عمى قكليف ا ثـ اختمفك
: القأؿ األأؿ 

ذىب الجميكر مف الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة عمى أف الكصية مستحبة ألنيا 
 (4)نكع مف أنكاع البر كالمعركؼ 

.  أالساة أفبؿ الصحثبة أالقيثس أالمبقأؿ بثلقرآف اأقد استدلأ
: الكتثب / أأو

وُزِتَ ػٍََْْىُُْ إِرَا حَعَشَ أَحَذَوُُُ اٌٌَّْْدُ إِْْ رَشَنَ خَْْشًا اٌٌَْصَِّْخُ ٌٌٍَِْاٌِذَِّْٓ ًَاٌْأَلْشَثِنيَ } قكلو تعالى.1

 (5) {ثِبٌَّْؼْشًُفِ حَمًّب ػٍَََ اٌُّْزَّمِني
الماؿ كأف يقاؿ ألؼ فما فكؽ ذلؾ فأمر أف يكصي لكالديو : المقصكد بالخير:أجه الدولة

كأقربيو ثـ نسخ بعد ذلؾ في سكرة النساا فجعؿ لمكالديف نصيبا معمكما كألحؽ لكؿ ذم 
ميراث نصيبو منو كليست ليـ كصية فصارت الكصية لمف ال يرث مف قريب كغير 

 .(6)قريب

                                                
(1)

 (223\43)،  انًٍٕٕػخ انفقٓٛخ انكٕٚزٛخ ، ٔىاهح األٔقبف انكٕٚزٛخ (110\1)يوارت اإلعًبع، األَلنَٙ   
(2)

 .180ٍٕهح انجقوح آٚخ  
(3)

( 335\4)،   شبف انقُبع، انجٕٓرٙ  (66\4)،  يغُٙ انًؾزبط ، انشوثُٛٙ (330\7)ثلائغ انظُبئغ ، انكبٍبَٙ 

، (234\3)،  إػبَخ انطبنجٍٛ، انجكو٘  (6\7)، ا اننفٛوح ، انقوافٙ  (413\10)انؼُبٚخ شوػ انٓلاٚخ، انجبثورٙ . 3

 (330\4) شبف انقُبع ، انجٕٓرٙ
(5)

 180ٍٕهح انجقوح ، آٚخ  
(6)

( 35\1)انُبٍـ ٔانًَُٕؿ نقزبكح ، فزبكح انجظو٘ 
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أجمع كؿ مف نحفظ عنو مف أىؿ العمـ عمى أف الكصية لمكالديف الذيف : قاؿ ابف المنذر
إنيا منسكخة بمية : كقاؿ كثير مف أىؿ العمـ. ال يرثاف، كاألقرباا الذيف ال يرثكف جائزة
كىك حديث صححو بعض (1)« ال كصية لكارث»المكاريث مع قكلو صمى اهلل عميو كسمـ 

 (2).أىؿ الحديث، كركم مف غير كجو
 (3 ){دٍَّْٓ أًَْ ثَؼْذِ ًَصَِّْخٍ ٌُّصََٰ ثِيَب َِْْ{قكؿ اهلل عز كجؿ .2

 يدؿ ذكر الكصية عمى أنيا مندكبة كلك كانت كاجبة لقاؿ مف بعد الكصية  : الدولة أجه
 :الساة الابأية/  ثايث

، لىوي شىٍياه ييًريدي أىٍف »قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ :عف ابف عمر قاؿ  .1 ؽُّ اٍمًرئو ميٍسًمـو مىا حى
ٍكتيكبىةه ًعٍندىهي  ًصيَّتيوي مى كى  (4)"« ييكًصيى ًفيًو، يىًبيتي لىٍيمىتىٍيًف، ًإالَّ كى

: أجه الدولة 
قاؿ الشافعي رحمو اهلل معنى الحديث ما الحـز كاالحتياط لممسمـ إال أف تككف كصيتو مكتكبة 
عنده كيستحب تعجيميا كأف يكتبيا في صحتو كيشيد عميو فييا كيكتب فييا ما يحتاج إليو فإف 

تجدد لو أمر يحتاج إلى الكصية بو ألحقو بيا قالكا كال يكمؼ أف يكتب كؿ يـك محقرات 
 (5)المعامبلت كجزيئات األمكر المتكررة 

، »،:" قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ  .2 ـٍ ، ًبثيميًث أىٍمكىاًلكي ـٍ فىاًتكي ، ًعٍندى كى ـٍ مىٍيكي دَّؽى عى ًإفَّ المَّوى تىصى
اًلكيـٍ  ـٍ ًفي أىٍعمى  (6)"« ًزيىادىةن لىكي

: أجه الدولة
 دليؿ عمى أف الكصية مندكب إلييا كانيا ليست بكاجبة  (حيث شئتـ )قكلو 

، « ال كصية لكارث»: قاؿ- صمى اهلل عميو كسمـ - عف أبي قبلبة أف رسكؿ اهلل  .3
 (7)«إال أف يجيزه الكرثة»: كفي بعض الركاية قاؿ

   :أجه الدولة

                                                
(1)

اهِمسٍم »)أفوعّ اثٍ يبعّ فٙ ٍُُّ يٍ ؽلٚش   َٕم َّٛخَم نِم طِم َٔم ُم، أَمالَم الَم  قَّّ قٍّق ؽَم طَٗم  ُممَّ مِم٘ ؽَم َم قَملْم أَمػْم ٌَّ هللاَّ  ، ثبة ال «إِم

 .طؾٛؼ: ، ؽكى األنجبَٙ  (2714)هقى انؾلٚش  ( 906\2)ٔطٛخ نٕاهس 
(2)

( 205\1انشٕ بَٙ ) فزؼ انقلٚو 
(3)

 (12)ٍٕهح انَُبء، آٚخ  
(4)

 (1627)هقى انؾلٚش  (1249\3)أفوعّ يَهى فٙ طؾٛؾّ ، زبة انٓجبد، ثبة  واْخ رفؼٛم ثؼغ األٔالك  
(5)

( 74\11)،شوػ انُٕٔ٘ ػهٗ يَهى ، انُٕٔ٘ 
(6)

طؾؾّ  (2709)هقى انؾلٚش  (904\2)افوعّ اثٍ يبعّ فٙ ٍُُّ ، زبة انٕطبٚب، ثبة انٕطٛخ ثبنضهش  

 (358\1)األنجبَٙ ،طؾٛؼ انغبيغ انظغٛو 
(7)

، طؾؾّ األنجبَٙ ، إهٔاء  (2120)هقى انؾلٚش  (433\4)أفوعّ انزوين٘ فٙ ٍُُّ، ثبة ال ٔطٛخ نٕاهس ، 

 (87\6)انغهٛم 
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نما (عبدم حر إال أف يجيزه الكرثة البني) أنو إذا قاؿ   فإف كصيتو إنما باشرت الحرية كا 
 (1)يككف تصييره إلى الكارث مف قبؿ الكرثة فجاز ذلؾ؛ ألنيا ليست بكصية منو لمكارث

بياف أف المراد نفي الجكاز ال نفي التحقيؽ، كمف   (إال أف يجيزه الكرثة)في ىذه الزيادة ك 
حركرة نفي الجكاز نفي الفرحية كالكجكب، كالحديث مرسؿ بالطريؽ الذم ركاه كلكف 

 (2)المراسيؿ حجة عندنا كالمسانيد أك أقكل مف المسانيد
أف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ مات كلـ يكص كلك كانت الكصية كاجبة لفعميا عميو  .4

 (3).السبلـ قبؿ مكتو
 :القيثس / ثل ثً 

التبرع بعد الكفاا معتبر بالتبرع في حالة الحياة كذلؾ إحساف مندكب إليو، ككذلؾ أف   .1
 (4)التبرع بالكصية بعد المكت

قياس الكصية عمى اليبة بجامع أف كبل منيما نكع مف أنكاع التبرع كاليبة ليست  .2
 (5)بكاجبة فكذلؾ الكصية

قياس سبب الكصية عمى سبب سائر التبرعات بجامع أف كبل منيما يراد منو تحصيؿ  .3
الذكر الحسف في الدنيا كالكصؿ لمدرجات العالية في العقبى كالتبرع ال كجكب فيو 

 (6).فكذلؾ الكصية 
 (7).ب ألنيا عطية ال تجب في الحياة، فبل تجب بعد المكت كعطية األجاف. 4

: قثؿ الحافية في أمر القيثس 
القياس يأبى جكازىا ألنو تمميؾ محاؼ إلى حاؿ زكاؿ مالكيتو، كلك أحيؼ إلى حاؿ 
قياميا بأف قيؿ ممكتؾ غدا كاف باطبل فيذا أكلى، إال أنا استحسناه لحاجة الناس إلييا، 
فإف اإلنساف مغركر بأممو مقصر في عممو، فإذا عرض لو المرض كخاؼ البياف يحتاج 
إلى تبلفي بعض ما فرط منو مف التفريط بمالو عمى كجو لك محى فيو يتحقؽ مقصده 

 (8)المملي، كلك أنيحو البرا يصرفو إلى مطمبو الحالي
 :المبقأؿ /راببثً 

                                                
(1)

 (180\6)انًُزقٗ شوػ انًٕؽئ ،انقوؽجٙ  
(2)

( 143\27) انًجَٕؽ ، انًَوفَٙ  
(3)

 (18ص)،انٕعٛي فٙ انٕطبٚب ٔانًٕاهٚش ، فؤاك انَوؽبٔ٘ 
(4)

( 142\27)، انًجَٕؽ ، انَوفَٙ  
(5)

( 137\6) انًغُٙ ، اثٍ قلايخ   
(6)

 (459\8) انجؾو انوائق شوػ  ُي انلقبئق ، اثٍ َغٛى  
(7)

 (138\6)انًغُٙ ، اثٍ قلايخ  
(8)

 (513\4)انٓلاٚخ فٙ شوػ ثلاٚخ انًجزل٘، انًوغُبَٙ  
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ادعى ابف عبد البر اإلجماع عمى عدـ كجكبيا مستدال مف حيث المعنى بأنو لك لـ يكص 
لقسـ جميع مالو بيف كرثتو باإلجماع فمك كانت الكصية كاجبة ألخرج مف مالو سيـ ينكب 

عف الكصية، كاألقرب ما ذىب إليو اليادكية كأبك ثكر مف كجكبيا عمى مف عميو حؽ 
شرعي يخشى أف يحيع إف لـ يكص بو ككديعة، كديف هلل تعالى أك آلدمي، كمحؿ 

الكجكب فيمف عميو حؽ، كمعو ماؿ، كلـ يمكنو تخميصو إال إذا أكصى بو، كما انتفى فيو 
 (1).كاحد مف ذلؾ فبل كجكب

: فبؿ الصحثبة/خثمسثً 
لـ ينقؿ عنيـ كصية، كلـ ينقؿ - صمى اهلل عميو كسمـ - أف أكثر أصحاب رسكؿ اهلل 

 (2).الذلؾ نكير، كلك كانت كاجبة لـ يخمكا بذلؾ، كلنقؿ عنيـ نقبل ظاىر
  : القأؿ ال ثاي

كىك قكؿ ابف حـز الظاىرم  . (3)أف الكصية مفركحة عمى كؿ مف ترؾ ماالن 
:  كجكب الكصية بالقرآف كالسنةلكاستدؿ عؿ

: الكتثب /أأوً 
 (4) {دٍَّْٓ أًَْ ثَؼْذِ ًَصَِّْخٍ ٌُّصََٰ ثِيَب ِِْٓ}:قاؿ تعالى  .1

سقاط ىذا الفرض يحتاج : أم {كتب} :في بداية اآلية قاؿ اهلل تعالى:كجو الداللة  فرض، كا 
. إلى دليؿ بيف
 .(5)أحؽ ىذا حقا كأثبتو إثباتا: ، أم {حقا}: كأيحا قكلو
 :الساة الابأية/  ثايثً 

 ما حؽ امرئ مسمـ "عف ابف عمر رحي اهلل عنو قاؿ أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ 
 (6)«لو شيا يكصي فيو يبيت ليمتيف إال ككصيتو عنده مكتكبة

  :أجه الدولة 
قاؿ ذلؾ - صمى اهلل عميو كسمـ - ما مرت عمي ليمة مذ سمعت رسكؿ اهلل : قاؿ ابف عمر

 (7).إال كعندم كصيتي

                                                
(1)

( 151\2)ٍجم انَالو ، انظُؼبَٙ  
(2)

 (138\6)، انًغُٙ ، اثٍ قلايخ  
(3)

( 349\8)انًؾهٗ ثبٜصبه، اثٍ ؽيو  
(4)

( 12آٚخ )ٍٕهح انَُبء  
(5)

( 136\11) ،شوػ انًًزغ ػهٗ ىاك انًَزقُغ ، انؼزًٍٛٛ 
(6)

 95ٍجق رقوٚغّ ص 
(7)

( 349\8)اثٍ ؽيو ، انًؾهٗ ثبٜصبه   
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كيفيـ مف قكؿ عمر أف ىذا الحديث كاجب، لذلؾ عندما سمع الحديث قاـ بتنفيذ كصية 
 .الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ

 
 

: ياثقش هذا اوستدوؿ 
بأف ىذا الخبر ركاه يحيى بف سعيد القطاف عف عبيد اهلل بف عمر عف نافع عف ابف عمر عف 

. « لو شيا يريد أف يكصي فيو»فقاؿ فيو - صمى اهلل عميو كسمـ - النبي 
لـ يكص، - صمى اهلل عميو كسمـ - إف رسكؿ اهلل : فرد األمر إلى إرادتو؟ كقالكا: قالكا
 (1)لـ يكص- كىك راكم الخبر - أف ابف عمر : كركا

: الرأي الراجح 
: بعد عرض المسألة أرل بترجيح المذىب القائؿ باستحباب الكصية كذلؾ لؤلدلة اآلتية

وُزِتَ ػٍََْْىُُْ إِرَا حَعَشَ أَحَذَوُُُ اٌٌَّْْدُ إِْْ رَشَنَ }" أف الرأم الراجح في قكلو تعالى .1

أنيا منسكخة بمية المكاريث لقكة  (2){خَْْشًا اٌٌَْصَِّْخُ ٌٌٍَِْاٌِذَِّْٓ ًَاٌْأَلْشَثِنيَ ثِبٌَّْؼْشًُفِ حَمًّب ػٍَََ اٌُّْزَّمِني
. األدلة التي ذكرت في ىذا الصدد كتكافرىا مف طرؽ كثيرة 

أنو لـ يثبت عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أنو ترؾ كصية كال حتى أصحابو مف  .2
بعده كلك كانت كاجبة لكاف أكلى الناس بإتباعيا ىـ الصحابة الكراـ مف بعد رسكؿ اهلل 

 .صمى اهلل عميو كسمـ 
 .كيفية الرجأع في الأصية: المطمب الرابع 

 :الرجكع عف الكصية ينقسـ إلى قسميف 
: القسـ األأؿ

: الرجأع الصريح 
كأف يقكؿ المكصي رجعت في كصيتي أك قد أبطمتيا ، أك . ما كاف بمفظ ىك نص في الرجكع

 (3).ما أكصيت بو فيك لكارثي بعد مكتي 
 (4):القسـ ال ثاي

                                                
(1)

( 154\8)انجٛبٌ فٙ ينْت اإليبو انشبفؼٙ ،انؼًواَٙ  
(2)

 (180آٚخ)ٍٕهح انجقوح  
(3)

 ، اثٍ قوِ ػٍٛ األفٛبه نزكًهخ هك انًؾزبه ػهٙ انله انًقزبه، (245\5) انًجلع فٙ شوػ انًقُغ ،  اثٍ يفهؼ  

 (233\43)،ٔىاهح األٔقبف ٔانشئٌٕ انلُٚٛخ ، انًٍٕٕػخ انكٕٚزٛخ . (238\7)ػبثلٍٚ 
(4)

،انكبفٙ فٙ فقّ اإليبو  (394\7)ثلائغ انظُبئغ ، انكبٍبَٙ   (516\9)يُؼ انغهٛم شوػ يقزظو فهٛم ، ػهٛش  

ٔىاهح األٔقبف ٔانشئٌٕ . (314\8)، انؾبٔ٘ انكجٛو، انًبٔهك٘   (289\2)اإليبو أؽًل ثٍ ؽُجم ، اثٍ قلايخ 
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 كالداللة إما اف تككف بالفعؿ أك القكؿ: الرجكع داللة 
 داللة الفعؿ.أ

: كىي تتمثؿ فيما يمي
أف يبع العيف المكصى بيا أك يخرجيا عف ممكو ، أك يقـك برىنو أك ىبتو ، أك تدبير  .1

. ما أكصى بو 
أف يتصرؼ في المكصى بو تصرفا ييمؾ العيف المكصى بيا ،كذبح الشاة المكصى  .2

. بيا ،أك بيدـ الدار التي أكصى بيا 
أف يخمط العيف المكصى بيا بشيئ آخر بحيث ال يمكف تميزىما عف بعض كأف  .3

يخمط برا أكصى بو بشعير، أك يخمط طحيف حنطة أكصى بو بطحيف ذرة ؛ فكب ىذا 
يعد نكعا مف أنكاع الرجكع لتعذر الفصؿ بينيما كتسميـ العيف المكصى بو فيذه 
األفعاؿ داللة عمى الرجكع عف الكصية ،كالداللة أف كانت قكية فإنيا تقـك مقاـ 

 .الصريح 
: داللة القكؿ. ب

كىك أف يتكمـ بكبلـ يستدؿ بو عمى الرجكع عف الكصية، كأف يبيع العيف المكصى بيا أك 
زالتو عف  ييبيا أك يتصدؽ بيا، فيعد ذلؾ رجكعان عف الكصية؛ ألف في ذلؾ نقؿ الممؾ كا 

 1المكصي، فيككف منافيان لبقاا الكصية
 (2).كقد أجمع الفقياا عمى جكاز الرجكع في الكصية سكاا بداللة الفعؿ أك القكؿ

 :المطمب الخثمس
  :حكـ الرجأع في الأصية

اتفؽ الفقياا عمى جكاز الرجكع عف الكصية، ألنيا بمثابة عقد غير الـز فجاز الرجكع فييا ، 
. أيحا ألنيا عطية لـ تزؿ الممؾ ؛ فجاز الرجكع فييا كاليبة

يغير الرجؿ مف كصيتو ما - رحي اهلل عنو -  لما ركل البييقي عف عمر قبؿ القبض 
 (1).شاا

                                                                                                                                       

فقّ انَُخ ، ٍٛل   (93\6)نغُخ ػهًبء ثوئبٍخ َظبو انلٍٚ ثهقٙ  (233\43)انلُٚٛخ ،انًٍٕٕػخ  انفقّٓٛ انكٕٚزٛخ 

،  (592\3)ٍبثق 
 (.364\2)، انًقُغ ،اثٍ قلايخ  (72\3)، يغُٙ انًؾزبط ،انشوثُٛٙ (378\7)ثلائغ انظُبئغ، انكبٍبَٙ  1
(2)

،انكبفٙ فٙ فقّ  (394\7)ثلائغ انظُبئغ ، انكبٍبَٙ   (516\9)يُؼ انغهٛم شوػ يقزظو فهٛم ، ػهٛش . 

ٔىاهح األٔقبف ٔانشئٌٕ . (314\8)، انؾبٔ٘ انكجٛو، انًبٔهك٘   (289\2)اإليبو أؽًل ثٍ ؽُجم ، اثٍ قلايخ 

فقّ انَُخ ، ٍٛل   (93\6)نغُخ ػهًبء ثوئبٍخ َظبو انلٍٚ ثهقٙ  (233\43)انلُٚٛخ ،انًٍٕٕػخ  انفقّٓٛ انكٕٚزٛخ 

 ، (592\3)ٍبثق 
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 :إال أنيـ اختمفكا في حكـ الرجكع عف الكصية باإلعتاؽ عمى قكليف 
 

:  القأؿ األأؿ 
لى ىذا ذىب   أكصى بإعتاؽ أك غيره،سكاان أف مف أكصى بكصية فمو الرجكع فييا ،  كا 

 .(2)جميكر الفقياا
: أقد استدلأا بمث يمي

 أف الكصية بالعتؽ عطية ال تزيؿ الممؾ ، فجاز الرجكع عنيا ، كألف الذم كجد منو اإليجاب 
فقط دكف القبكؿ ، كألنيا عقد ال يثبت حكمو إال بعد مكت المكصي ، فبل يترتب عمى 

 .اإليجاب أم حؽ لممكصى لو قبؿ ذلؾ
: القأؿ ال ثاي

إال بإخراجو إياه عف ممكو بيبة أك بيع أك غير أف مف أكصى باإلعتاؽ ال يجكز لو الرجكع 
 .(3)،ىذا ىك مذىب الظاىرية ذلؾ مف كجكه التمميؾ

: أاستدلأا بمث يمي 
 (4){َّبأَُّّيَب اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا أًَْفٌُا ثِبٌْؼُمٌُدِ}:قاؿ اهلل تعالى
كاف عيده بعتقو عبده إف مات عقدا مأمكرا بالكفاا بو، كما ىذه صفتو فبل يحؿ  : أجه الدولة
. الرجكع فيو

 (5).كأما سائر الكصايا فإنما ىي مكاعيد، كالكعد ال يمـز إنفاذه
 :الرأي الراجح 

: كذلؾ لؤلسباب التالية  قكؿ الجميكر الباحثة أف القكؿ الراجح ىكل تر
  .قكة أدلتيـ .1
عمـك أدلة الظاىرية فاآلية جاات في ذكر الكفاا بالعقكد مطمقان كلـ تقيد الكصية أك  .2

 غيرىا

                                                                                                                                       
(1)

( 121\4)ثلاٚخ انًغزٓل َٔٓبٚخ انًقزظل، اثٍ هشل   (394\7)ثلائغ انظُبئغ فٙ رورٛت انشوائغ ، انكبٍبَٙ  

، انًؾهٗ ثبٜصبه، اثٍ ؽيو  (245\5)،انًجلع فٙ شوػ انًقُغ، اثٍ يفهؼ  (112\4)،يغُٙ انًؾزبط ، انشوثُٛٙ 

(8\391) 
(2)

( 121\4)ثلاٚخ انًغزٓل َٔٓبٚخ انًقزظل، اثٍ هشل   (394\7)ثلائغ انظُبئغ فٙ رورٛت انشوائغ ، انكبٍبَٙ 

، انًؾهٗ ثبٜصبه، اثٍ ؽيو  (245\5)،انًجلع فٙ شوػ انًقُغ، اثٍ يفهؼ  (112\4)،يغُٙ انًؾزبط ، انشوثُٛٙ 

(8\391) 
(3)

( 392\8) انًؾهٗ ثبٜصبه، اثٍ ؽيو   
(4)

( 1)ٍٕهح انًبئلح ،آٚخ  
(5)

 .انًواعغ انَبثقّ 



 
85 

 
 
 

 
 

 

ثانث انفصم ال
 انصىر املعاصرة نهرجىع عن انتربع

 
 

مباحج  أربعة عهى ويشتمم
 

. الرجىع عن التربع للمؤسسات اخلريية اخلاصة وحكمه :املبحث األول
. الرجىع عن التربع للمؤسسات اخلريية العامة وحكمه :املبحث الثاني 

. رجىع  املؤسسات اخلريية اخلاصة عن التربع وحكمه : املبحث الثالث 
. رجىع املؤسسات اخلريية العامة عن التربع وحكمه  :املبحث الرابع
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 :املبحث األول

. الرجىع عن التربع للمؤسسات اخلريية اخلاصة وحكمه
 

: ويشتمل علً ثالثة مطالب 
 

 .تعريف عؿل اخلري وادلؤدسات اخلريية اخلاصة: ادلطؾب األول 

 

 .اؾتؽققف اؾػؼفي ؾؾؿؤدسات اخلريية اخلاصة:ادلطؾب اؾثاـي 

 

. اخلاصةاؾتربع ؾؾؿؤدسات اخلريية اؾرجوع عن : ادلطؾب اؾثاؾث 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
87 

 : تمهيد
الخير ىك كؿ شيا محبكب عند اهلل تعالى، كال شؾ أيحا أف النفكس المطمئنة كالطيبة 
ف لـ يكف عميو نص، كلكف ىناؾ نفكس منتكسة، كبسبب  تعرؼ الخير كالشر بطبعيا كا 
المعاصي كالخبلفات انتكست تمؾ النفكس، فأصبحت ترل الشر خيرا كالخير شرا، كترل 

الطيب خبيثا كالخبيث طيبا، أما النفكس المطمئنة الطيبة فإنيا تعرؼ عمؿ الخير، كال حاجة 
إلى التكسع في ذلؾ، فالخير ىك كؿ ما يحبو اهلل تعالى، فاإلحساف إلى الناس مف الخير، 
رشادىـ إلى ما ينفعيـ مف الخير، ككذلؾ  كنصيحتيـ مف الخير، كداللتيـ عمى اهلل تعالى كا 
عانة الحعيؼ منيـ كتجييز المنقطع كالصدقة عمييـ،  رشادىـ كا  التكسعة عمييـ كنفعيـ كا 

كالتكسعة عمى الفقير كالعاجز كنحكه، كالشفاعة لمف يستشفع أك يطمب شفاعة، ككذلؾ أيحا 
كؼ الشر كالذب عنيـ بداللتيـ عمى الشر كتحذيرىـ منو، كؿ ىذا داخؿ في السعي في عمؿ 

الخير، كعبر بالسعي؛ ألف السعي في األصؿ ىك شدة المشي كقكة المسير، كما قاؿ اهلل 
 ، كلكف السعي ىنا سعي عممي، بمعنى أف اإلنساف (1) { فَبسْؼٌَْا إٌََِ رِوْشِ اٌٍَّوِ }: تعالى

يسعى في عمؿ الخير، فإذا سعى في جمع الماؿ الطيب سعى في تفرقتو كتكزعتو عمى 
ذا سعى في إصبلح المسمميف كسعى في التأليؼ  المستحقيف صار في كجو البر كالخير، كا 
زالة ما عندىـ كبينيـ مف الشحناا كالبغحاا كنحك ذلؾ كؿ ذلؾ سعي في عمؿ  فيما بينيـ كا 

. (2)الخير
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                
(1)

( 11آٚخ  )ٍٕهح انغًؼّ  
(2)

( 11\16)اػزقبك أْم انَُخ ، اثٍ عجوٍٚ  
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 .تبريؼ المؤسسثت الخيرية الخثصة للة أاصططحثً :المطمب األأؿ 

 :تبريؼ المؤسسة للة أاصططحثً / أأو
: للةفي اؿالمؤسسة 

،   (أسس  ) األيسُّ كاألىسىس كاألىساس كؿ مبتدئ شياو
كقد أىسَّ البنااى يىؤيسُّو أىٌسان كأىسَّسىو تٍأسيسان قاؿ الميث أىسٍَّست داران ًإذا بنيت حدكدىا كرفعت مف 

قكاعدىا، كىذا تٍأسيس حسف كأيسُّ اإًلنساف كأىسُّو أىصمو ، 
. األيسُّ أصؿ الرجؿ، كاألسُّ كٍجو الدىر، كيقكلكف كاف ذلؾ عمى أيٌس الٌدىر: قالكا. أيسيسه 

 (1)«ناؿ السمااى فرعيو المديدي *** *كأسُّ مىٍجدو ثابته كطيدي :  قاؿ الًحٍرمازمٌ 
: المؤسسة اصططحًث / ثايثً 

كممة المؤسسة لفظ مستحدث ، لـ يتناكلو الفقياا قديمان في تعريفاتيـ عمى حدكد إطبلعي ، 
 قامكا بتعريؼ المؤسسة بتعريفات مختمفة كؿه عمى حسب تخصصو أك حسب المعاصريفلكف 

انتماا المؤسسة ؛ لذلؾ قمت باختيار مجمكعة مف التعريفات القريبة مف تعريؼ المؤسسة 
 .الخيرية 
  لفظ يطمؽ عمى كؿ نظاـ سياسي اجتماعي اقتصادم قائـ في مكاف ما، بكؿ ))ىي

يدخؿ في نطاؽ المؤسسة، نظاـ الدكلة كأىؿ الحكـ كطريقة . ايجابياتو كسمبياتو
 (2)((الكصكؿ إليو، سكاا كانت مشركعة أـ غير مشركعة

  طبيعية كانت أك )مجمكعة مف الطاقات البشرية ك المكارد المادية ))المؤسسة ىي
، ك التي تشتغؿ فيما بينيا كفؽ تركيب معيف ك تكليؼ محدد قصد (...مالية أك غيرىا

حسب المفيـك الكاسع ترتبط صياغة المؤسسة . ((اإنجاز ك أداا المياـ المنكطة بو
 (3).كأىدافيا إما بالجماعة المؤسسة ك إما بالفئة أك المجتمع المستيدؼ بصكرة عامة

مف خبلؿ ىذا التعريفات يتبيف أف التعريؼ األخير ىك المراد ؛ حيث أنو يشمؿ جميع عناصر 
 .المؤسسة الخيرية الخاصة 

 
 

 

                                                
(1)

( 798\2)، يؼغى يقبٌٚٛ انهغخ ،اثٍ فبهً  (456\1)نَبٌ انؼوة ، اثٍ يُظٕه  
(2)

 http://ar.wikipedia.org/wiki يٕقغ ٔٚكجٛلٚب ، 
(3)

( 24ص)اقزظبك انًؤٍَخ ، ػًو طقو٘ ، 
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. المقصأد بثلخيرية /  ثايث
 :الخير للة 

ألف كؿ أحد ; خبلؼ الشر : فالخير. الخاا كالياا كالراا أصمو العطؼ كالميؿ، ثـ يحمؿ عميو
كىك : قالكا. كيقاؿ استخرتو. الكـر: كالخير. الخيار: كالخيرة. يميؿ إليو كيعطؼ عمى صاحبو

 (1).مف استخارة الحبع، كىك أف تجعؿ خشبة في ثقبة بيتيا حتى تخرج مف مكاف إلى آخر 
كجاا في القرآف الكريـ العديد مف اآليات التي تذكر الخير بمعناه المراد في ىذا البحث مثؿ 

 (2){ًَافْؼٌٍَُا اٌْخَْْشَ ٌَؼٍََّىُُْ رُفٍِْحٌَُْ}: قكلو تعالى 
: (3)أمث تبريؼ الخير اصططحًث 

ما يرغب فيو كؿ الناس مف أصحاب الفطر السميمة، كالعقؿ كالفحؿ كالعدؿ كاألشياا "الخير 
" النافعة كالماؿ
: أالخير اأعثف

  خير مطمؽ، كىك المرغكب فيو عمى كؿ حاؿ كعند كؿ عاقؿ، كىك صبلح الدنيا
 .كاآلخرة

 ربما يككناف خيرا .. كخير مقيد، كىك أف يككف خيران لكاحد شران آلخر، كالماؿ كالكلد
..  ماالن (4){إِْ رَشَنَ خَْْشاً} :لزيد شران لعمرك، كفي ىذا المعنى جاا قكؿ اهلل تعالى

اٌْخَْْشَادِ ثًَ ٌَّب  فِِ ُٔسَبسِعُ ٌَيُُْ    *َِّبيٍ ًَثَنِنيَ ِِٓ أََّحْسَجٌَُْ أَََّّٔب ُِّٔذُّىُُ ثِوِ } :كيقكؿ تعالى

  (5){َّشْؼُشًُْ

ًَرَضًََّدًُا فَئَِّْ } :كيطمؽ الخير كيراد بو األفحمية، كأف ىذا أفحؿ مف ىذا، كما في قكلو تعالى

 (6) {خَْْشَ اٌضَّادِ اٌزَّمٌٍَْ
 

                                                
(1)

( 232\2)يؼغى يقبٌٚٛ انهغخ ، انواى٘  
(2)

( 77آٚخ  )انؾظ  
(3)

يٕقغ إٍالو ٔٚت ، يظطهؾبد شوػٛخ  

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=4

7924 
(4)

( 180آٚخ  )انجقوح  
(5)

 (56-55آٚخ  )انًؤيٌُٕ  
(6)

( 197 )انجقوح  
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ًَإِْْ َّّْسَسْهَ اٌٍَّوُ ثِعُشٍّ فٍََب }: كالخير يقابؿ الشر، كربما قكبؿ بو الحر كما في قكلو تعالى

 (1) {وَبشِفَ ٌَوُ إٌَِّب ىٌَُ ًَإِْْ َّّْسَسْهَ ثِخَْْشٍ فَيٌَُ ػٍَََ وًُِّ شَِْءٍ لَذِّشٌ
 . (2)المقصأد بثلخثصة/  ثل ث

ًحع لمسمِّى معمـك عمى االنفراد: الخاص . ىك كؿُّ لفظ كي
 كالقطاع الخاص أم مجمكع المؤٌسسات اٌلتي تككف خاحعة لرأسماؿ األفراد أك الٌشركات

: تبريؼ المؤسسثت الخيرية الخثصة /راببث
كؿ مجمكعة مف :عرفيا الدكتكر عبد الرافع مكسى تعريفان عامان فرأل أف الجمعية ىي 

يدخمكف نظاما يحكـ طريقة كنظـ تحقيؽ اليدؼ الذم أنشئت  (طبيعيف أك معنكييف )األعحاا 
 (3).مف أجمو 

شخصية معنكية مستقمة تنشأ  ): فقد عرفيا بأنيا (4)أما القانكف الفمسطيني لمجمعيات الخيرية 
بمكجب اتفاؽ بيف عدد ال يقؿ عف سبعة أشخاص لتحقيؽ أىداؼ مشركعة تيـ الصالح العاـ 

 .( لتحقيؽ منفعة شخصيةأك األعحاادكف استيداؼ جني الربح المالي ، بيدؼ اقتسامو بيف 
:  مف خطؿ هذه التبريفثت يأيظهر ؿ

أف مما ال شؾ أف لكؿ جمعية أىدافيا الخاصة التي تسعى إلى تحقيقيا بما يتكافؽ  .1
. كطبيعة نشاطيا كبما يعكد بالنفع كالخير لمجماعات كالفئات التي تستيدؼ خدمتو 

تمارس الجمعيات كالمؤسسات الخيرية نشاطيا في جمع مجاالت الخير كاإلحساف  .2
كالتكافؿ االجتماعي كالثقافي كاإلبداعي كالميني كتسعى جاىدة إلى تحقيؽ تنمية 

لى دعـ جيكد الدكلة كخططيا  اجتماعية في أكساط المجتمع بكؿ أشكالو كأنكاعو كا 
. في تحقيؽ التكافؿ االجتماعي كمحاربة الفقر كاألمية كالتخمؼ 

العمؿ عمى تكفير اإلمكانية المادية بما يحقؽ تمؾ الغاية كفي إطار خطة الدكلة  .3
كسياستيا العامة كبما يحمف تحافر الجيد الرسمي كالشعبي في تحسيف كحع 

. المجتمع كتنميتو

                                                
(1)

( 17آٚخ )األَؼبو  
(2)

( 150\2)، رَٛٛو انزؾوٚو ،أيٛو ثبكشبِ (350\1)اَظو إهشبك انفؾٕل ،انشٕ بَٙ  
(3)

، أيغل عًٛم طجؾٙ  (هٍبنخ يبعَزٛو  )انغًؼٛبد انقٛوٚخ ٔانزٓوة انؼوٚجٙ فٙ ػٓل انَهطخ انفهَطُٛٛخ  

ه، َقال ػٍ انغًؼٛبد  األْهٛخ ٔاألٌٍ انقبََٕٛخ نزٙ رقٕو ػهٛٓب ٔيلٖ رغبهٚخ أػًبنٓب ٔا زَبثٓب 12اإليبو ، ص

 .21 ، ص1998طفخ انزبعو ، يٍٕٗ هافغ ، انقبْوح انُٓؼخ انؼوثٛخ ، 
(4)

، 2000\1\16 ، انظبكه فٙ 2000نَُخ  (1)يٍ قبٌَٕ انغًؼٛبد انقٛوٚخ ٔانٓٛئبد األْهٛخ هقى  (2) انًبكح  

 .يٍ يغهخ انٕقبئغ انفهَطُٛٛخ  (32)فٙ انؼلك  (2000\2\29 )انًُشٕه ثزبهٚـ 

http://www.moj.gov.ps/official-newspaper/2000/32-13.htm 
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إدماج كؿ األفراد لممساىمة في إحداث التنمية كالرعاية الشاممة كاالعتماد عمى الذات  .4
مف خبلؿ تدريب كدعـ الفئات االجتماعية العاطمة عف العمؿ كتحكيميا إلى نكاة 
منتجة ال عالة عمى المجتمع كمف ذلؾ تيدؼ الجمعيات لمعمؿ في المجاالت 

 .االجتماعية المختمفة
: (1) األهداؼ التي مف أجمهث أاشأت المؤسسثت الخيرية 

. لعمؿ في مجاؿ تقديـ الدعـ كاإلعانات الخيرية ا .1
إنشاا صناديؽ خيرية كترغيب األفراد كالمؤسسات كالقطاعات العامة كالخاصة  .2

لممساىمة النقدية أك العينية قدر المستطاع كدعـ العمؿ الخيرم كالتنسيؽ مع الجيات 
. ذات العبلقة 

اإلسياـ كالتنسيؽ بيف جيد الجمعيات كالجيكد الرسمية كالشعبية مف أجؿ رعاية  .3
. كمساعدة الفقراا كالمساكيف كاأليتاـ كالمنككبيف 

اإلسياـ في حؿ كثير مف مشاكؿ األسر الفقيرة كتكفير أدنى حد مف متطمبات الحياة  .4
. الحركرية بالتنسيؽ مع الجيات ذات العبلقة 

المساىمة في البحث الميداني لحصر المساكيف كالمحتاجيف كمساعدتيـ كدعكة أىؿ  .5
. الخير تقديـ العكف كالمساعدة ليـ 

تجمع الجيكد الفردية الخيرة في قالب جماعي يعكد بمردكد أكثر نفعا كفائدة عمى أفراد  .6
يجاد  المجتمع مف خبلؿ التنظيـ كالتدريب المناسب لدعـ كنجاح عمؿ الجمعيات كا 

. أسس مناسبة لمتنسيؽ كالتعاكف بجدية لنجاح العمؿ االجتماعي 
 . المساىمة في إقامة ندكات ثقافية رياحية عممية مع الجيات ذات العبلقة  .7
ظيار حقيقة مساكئيا عمى الفرد  .8 المساىمة في محاربة العادات كالتقاليد السيئة كا 

 .كالمجتمع مثؿ الثأر كغبلا الميكر 
: (2)الفرؽ بيف المؤسسة البثمة اإلدارية أالمؤسسة الخثصة

: يظير التمييز بينيما في عدة نكاحي نذكر منيا
المؤسسة العامة ذات الطابع اإلدارم تنشئيا الدكلة، ك تتمتع ببعض اإلمتيازات : اإلنشػػػاا- 1
بينما المؤسسة الخاصة تنشأ مف طرؼ األفراد، ك ليس ليا مظير  (منيا السمطة العامة)

 .السمطة العامة
                                                

(1)
أْلاف انغًؼٛبد ٔانًؤٍَبد : يكزت ٔىاهح انشئٌٕ االعزًبػٛخ ٔانؼًم  انًُٛٛخ ، انغًؼٛبد ،يقبل ثؼُٕاٌ  

 http://sahel.insurances-hadhramaut.info/view/188.aspx .األْهٛخ انقبطخ 
(2)

انفو  ثٍٛ انًؤٍَخ انؼبيخ اإلكاهٚخ ٔانًؤٍَخ انقبطخ : يٕقغ انقبٌَٕ انلٍزٕه٘ ٔاإلكاه٘ ،يقبل ثؼُٕاٌ  

 https://twitter.com/samerterkawiٍبيٙ انزو بٔ٘ :نهًؾبيٙ انل زٕه
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المؤسسة العامة اإلدارية ليس ليا حؽ االنتماا بينما المؤسسة الخاصة تنتمي : االنتػػػماا- 2
 .إلى تجمع مف مؤسسات ليا نشاط ك ىدؼ مشرؾ

المؤسسة العامة ذات الطابع اإلدارم، كظيفتيا إدارية، بينما المؤسسة : االختصػػاص- 3
 .الخاصة نشاطيا اقتصادم أك تجارم أك صناعي

بينما  (ىي مرفؽ عاـ)ىدؼ المؤسسة اإلدارية ىك تقديـ خدمة أك مصمحة عامة : اليػػػػدؼ- 4
 .المؤسسة الخاصة ىدفيا األساسي ىك تحقيؽ الربح

تخحع المؤسسة العامة ذات الطابع اإلدارم في تنظيميا ألحكاـ ك : التنظيـ القانكني- 5
 .قكاعد القانكف اإلدارم، بينما المؤسسة الخاصة لقكاعد القانكف الخاص مف مدني ك تجارم

تختص بالنظر ك الفصؿ في قحايا ك منازعات المؤسسة العامة : االختصاص القحائي- 6
ذات الطابع اإلدارم القحاا اإلدارم بينما ينظر في منازعات المؤسسة الخاصة القحاا 

 .العادم
. التكييؼ الفقهي لممؤسسثت الخيرية الخثصة:المطمب ال ثاي

في المؤسسات الخيرية الخاصة ىناؾ عبلقة متكاممة بيف ثبلث جيات المتبرع كىك الذم يقـك 
بيف المتبرع  (ككيؿ)بدفع الماؿ لممؤسسة الخيرية ، كالمؤسسة الخيرية التي تقـك بدكر الكسيط 

كالمكفكؿ لو ، كالمكفكؿ لو ىك الذم يستمـ ما يصؿ إليو مف أمكاؿ عبر المؤسسات الخيرية 
. الخاصة 

  إف العبلقة بيف الشخص المتبرع كالمؤسسة ىي عبلقة ككالة ، يقـك فييا المتبرع
بكحع مالو لدل ىذه المؤسسة عمى اعتبار أنيا سكؼ تقـك بكحعيا في مكانيا 

 كسيأتي الحديث عف عقد الككالة في رجكع المؤسسات الخيرية عف المخصص ليا
  .التبرع

  إف العبلقة بيف المتبرع كالمكفكؿ لو عبلقة تبرع محض ، فالمتبرع يقـك بإعطاا مالو
لممؤسسة الخيرية دكف أف يعمـ لمف سيذىب مالو مف الفقراا كالمحتاجيف ، ككؿ ما 

يرجكه مف ىذه المؤسسة أف تقـك بتسميـ ىذا الماؿ لمف يستحقو ، دكف أف ينتظر أجران 
 .أك مكافأة مف ىذه الجمعية 

 ق عبلقة كفالة حيث تقـك إف العبلقة بيف المؤسسة الخيرية الخاصة كالمكفكؿ ؿ
عطائو إياه دكف أم مقابؿ منو كقد  المؤسسة الخيرية بدكر الكفيؿ لماؿ المكفكؿ لو كا 

 (1)سبؽ الحديث عف عقد الكفالة في ىذه الرسالة 
 

                                                
(1)

.  يٍ ْنِ انوٍبنخ41ص 



 
93 

 .حكـ الصدقة أالرجأع فيهث : المطمب ال ثلث 
 .تبريؼ الصدقة للة أاصططحًث 

أعطيتو صدقة،  :  جمع صدقات، كتصدقت:الصدقة للة
: ، كمنيـ مف يخفؼ بالبدؿ كاإلدغاـ فيقاؿ[كىك الذم يعطي الصدقة]كالفاعؿ متصدؽ، 
المعطي، : مصدؽ، كالمتصدؽ

 .((1))  وَتَصَدََّقْ عَلَيْنَا إِنََّ اللَّهَ يَجْزِي الْم تَصَدَِّقِني : كفي التنزيؿ
: كقد جاا المتصدؽ كالمصدؽ في القرآف العظيـ

وَالْم تَصَدَِّقَاتِ  وَالْم تَصَدَِّقِنيَ 
((2)) .

المصدقيف أالمصدقثتك
((فيك الذم يأخذ صدقات النعـ:  كأما المصدؽ بتخفيؼ الصاد .((3)) ((4)). 
 .العطية:  فالصدقة((5))كالذم يصدقؾ في حديثؾ

 .((6)) العطية التي يبتغى بيا الثكاب عند اهلل تعالى:أالصدقة اصططحثً 
الصدقة ما يخرجو اإلنساف مف مالو عمى كجو القربة، كالزكاة، لكف )): قاؿ العبلمة األصفياني

كقد يسمى الكاجب صدقة إذا تحرل صاحبيا , الصدقة في األصؿ تقاؿ لممتطكع بو، كالزكاة لمكاجب
. ((7))((الصدؽ في فعمو

: حكـ الرجأع في الصدقة 
رجكع قبؿ القبض كرجكع بعد القبض ، : إف الرجكع في الصدقة يككف عمى قسميف 

 :كسأذكر ذلؾ في ىذا المطمب
: قبؿ القبض / أأوً 

عطائيا لمؼ: تحرير محؿ النزاع  راا ؽاتفؽ الفقياا عمى مشركعية الصدقة كا 
 ، لكف اختمفكا في حكـ الرجكع في الصدقة (8)كالمحتاجيف بنية التقرب هلل عز كجؿ

 :قبؿ قبحيا عمى أقكاؿ  
 (9) :القأؿ األأؿ

أنيا تمـز بالقكؿ كتجب بو كتفتقر إلى الحيازة فيحكـ عمى الكاىب أك المتصدؽ 
 كجميع أصحابو- رحمو اهلل -  ذىب إليو مالؾ ،كقدبدفعيا ما لـ يمرض أك يفمس 

  :عمى ذلؾ بالقرآف كالسنة كالقياس(1)كاستدؿ .

                                                
(
(1)

. 88:    ٍٕهح ٍٕٚف، اٜٚخ(
(
(2)

. 35: اٜٚخ,    ٍٕهح األؽياة(
(
(3)

. 18: اٜٚخ,    ٍٕهح انؾلٚل(
(
(4)

. 1/336   انًظجبػ انًُٛو، نهفٕٛيٙ، (
(
(5)

. 151   يقزبه انظؾبػ، نًؾًل ثٍ أثٙ ثكو انواى٘، ص (
(
(6)

اً، ص 173   انزؼوٚفبد نهغوعبَٙ، ص ( َّٔ . 243، ٔنغخ انفقٓبء، نًؾًل ه
(
(7)

. 480   يفوكاد أنفبظ انقوآٌ، نألطفٓبَٙ، ص (
(8)

 3)، انًغُٙ الثٍ قلايخ  (221)، ثلائغ انظُبئغ ، انكبٍبَٙ  (341\2)هٔػخ انطبنجٍٛ ٔػًلح انًزقٍٛ ،انُٕٔ٘  

 (1008\2)،انكبفٙ فٙ فقّ أْم انًلُٚخ ،  (101\
(9)

 ( 409\2)انًقليبد انًًٓلاد ،انقوؽجٙ  
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 :القرآف الكريـ / أأوً 
 (2){َّبأَُّّيَب اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا أًَْفٌُا ثِبٌْؼُمٌُد}: قكلو تعالى 
 .(3)أف العقد ىك اإليجاب كالقبكؿ ، كذلؾ مكجكد في مسألتنا  : أجه الدولة

 :  الابأيةالساة/  ثايثً 
الى يىًحؿُّ ًلكىاًىبو أىٍف يىٍرًجعى ًفيمىا كىىىبى ًإالَّ »-: صمى اهلل عميو كسمـ - قكؿ رسكؿ اهلل 
لىًدهً  ،  (4)«اٍلكىاًلدى ًمٍف كى

  .(5)أف اليبة مثؿ الصدقة فتأخذ نفس الحكـ : الداللةكجو 
  :القيثس/ ثل ثً 

؛ ألف مجرد القبض إذا (6) فإف الصدقة كاليبة لك لـ ينعقدا بالقكؿ، لما لزما بالقبض
ألغي القكؿ كلـ يجعؿ لو حكـ ال يكجب الصدقة كال اليبة، ففي اتفاقنا عمى لزـك 

الصدقة كاليبة بالقبض، دليؿ عمى انعقادىما بالقكؿ، إذ القبض ال بد أف يككف تاليا 
 .لعقد متقدـ، كمتى لـ يكف تاليا لعقد متقدـ، لـ يكجب حكما بانفراده

: القأؿ ال ثاي 
 (7) ذىب إليو الحنابمة كالشافعية  كقدأف الصدقة ال تمـز قبؿ القبض

 (8)(كال تصح اليبة كالصدقة فيما يكاؿ أك يكزف إال بالقبض  ):  قاؿ ابف قدامة 
  :(9)كاستدلكا عمى ذلؾ بالقرآف كالسنة 

: مف القرآف  .1
إِْْ رُجْذًُا اٌصَّذَلَبدِ فَنِؼَِّّب ىَِِ ًَإِْْ رُخْفٌُىَب ًَرُؤْرٌُىَب اٌْفُمَشَاءَ فَيٌَُ خَْْشٌ } : قاؿ تعالى

. (10){ٌَىُُْ

                                                                                                                                       
(1)

( 259\2)اَظو ؽبشٛخ انؼلٔ٘ ، انؼلٔ٘  
(2)

( 1آٚخ )ٍٕهح انًبئلح  
(3)

 (269\12)انجٛبٌ ٔانزؾظٛم، اثٍ هشل انقوؽجٙ 
(4)

ال ٚؾم نٕاْت أٌ ٚوعغ فًٛب ْٔت ألؽل إال انٕانل فًٛب : ثبة يٍ قبلأفوعّ انجٛٓقٙ قٙ ٍُُّ ،  زبة انٓجبد،  

( 910\2)، نى رزى كهاٍزّ ، األنجبَٙ ،يشكبح انًظبثٛؼ  (12015)هقى انؾلٚش  (297\6) ، ْٔت نٕنلِ
(5)

( 409\2)انًقليبد انًًٓلاد ، انقوؽجٙ  
(6)

،  (102\7)،شوػ يقزظو فهٛم ، انقوشٙ  (225\6)اننفٛوح ، انقوافٙ  
(7)

( 513\1)انُزف فٙ انفزبٔ٘ ، انَؼل٘  
(8)

 (41\6)انًغُٙ الثٍ قلايخ  
(9)

، ؽبشٛخ انجغٛويٙ ،  (78\11)انشوػ انًًزغ ،انؼضًٍٛٛ ( 264\6)انًؾٛؾ انجوْبَٙ ، ثوْبٌ انلٍٚ : اَظو  

 (265\3)انجغٛويٙ 
(10)

( 271آٚخ )ٍٕهح انجقوح ، 
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أف : كمف فكائد اآلية  : (1)قاؿ الشيخ ابف عثيميف رحمو اهلل في تفسيره:أجه الدولة 
  (كتؤتكىا الفقراا): الصدقة ال تعتبر حتى يكصميا إلى الفقير ؛ لقكلو تعالى 

 :كيتفرع عمى ىذا فرعاف
. أف مؤكنة إيصاليا عمى المتصدؽ: أحدىما
أنو لك نكل أف يتصدؽ بمالو، ثـ بدا لو أال يتصدؽ فمو ذلؾ؛ ألنو لـ يصؿ : الثاني

 .إلى الفقير
 : مف الساة  .2

ـى أيَـّ سىمىمىةى قىاؿى ): عف أـ كمثـك بنت أبي سممة قالت  سىمَّ مىٍيًو كى مَّى اهللي عى كَّجى رىسيكؿي اهلًل صى ا تىزى لىمَّ
، كىالى : " لىيىا اًشيَّ ًإالَّ قىٍد مىاتى ، كىالى أىرىل النَّجى مَّةن كىأىكىاًقيَّ ًمٍف ًمٍسؾو اًشيّْ حي ًإنّْي قىٍد أىٍىدىٍيتي ًإلىى النَّجى

، فىًإٍف ريدٍَّت عىؿ مىيَّ  (2).(م فيي لؾً أىرىل ًإالَّ ىىًديًَّتي مىٍرديكدىةن عى
: أجه الدولة 

 (3)دؿ ىذا الحديث عمى أنيا ال تمـز إال بالقبض 
  :ببد القبض / ثايثً 

  . (4)اتفؽ العمماا عمى عدـ جكاز الرجكع في الصدقة بعد القبض
: أاستدلأا عمى ذلؾ بثلساة أقأؿ الصحثبة أاإلجمثع 

 :الابأيةالساة /أأو
سمعت عمر بف الخطاب، يقكؿ حممت عمى فرس : عف زيد بف أسمـ، عف أبيو، قاؿ .1

في سبيؿ اهلل فأحاعو الذم كاف عنده فأردت أف أبتاعو منو كظننت أنو بائعو 
ال » : فسألت عف ذلؾ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فقاؿ. برخص ىك حد الغبلا

دىقىًتًو، كىاٍلكىٍمًب يىعيكدي ًفي قىٍيًئوً  ، فىًإفَّ اٍلعىاًئدى ًفي صى ٍف أىٍعطىاكىوي ًبًدٍرىىـو كىاًحدو  (5)«. تىبتعًو، كىاً 
فإف اليبة يجكز الرجكع فييا عمى ما فيو مف الخبلؼ كالتفصيؿ، بخبلؼ :أجه الدولة 

 (6)الصدقة فإنو ال يجكز الرجكع فييا مطمقان 
 

                                                
(1)

  3رفَٛو اثٍ ػزًٍٛٛ ٍٕهح انجقوح ط  
(2)

، ػؼفّ  (27276)هقى انؾلٚش  (246\45)أفوعّ اإليبو أؽًل فٙ يَُلِ ، يَُل انقجبئم، ثبة ؽلٚش او  هضٕو  

( 62\6)األنجبَٙ ،إهٔاء انغهٛم 
(3)

  (70\11 )انشوػ انًقُغ ػهٗ ىاك انًَزُقغ ، اثٍ ػضًٍٛٛ  
(4)

 ، (97ص)يوارت اإلعًبع ، اثٍ ؽيو  
(5)

انؾكى ػهٗ  (5125)هقى انؾلٚش (526\11)أفوعّ اثٍ ؽجبٌ فٙ طؾٛؾّ ، زبة انٓجخ،ثبة انوعٕع فٙ انٓجخ  

. طؾؾّ اإلنجبَٙ فٙ  زبثّ إلهٔاء انغهٛم:انؾلٚش 
(6)

( 176\13)ػًلح انقبها شوػ طؾٛؼ انجقبه٘ ، انؼُٛٙ  



 
96 

عف مالؾ عف نافع عف بف عمر أف عمر بف الخطاب حمؿ عمى فرس لو في سبيؿ  .2
اهلل، فكجده يباع، فأراد أف يبتاعو، فسأؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عف ذلؾ، 

دىقىًتؾى »:فقاؿ  (1 )«الى تىٍبتىٍعوي، كىالى تىعيٍد ًفي صى
في ىذا الحديث نيي تنزيو ال تحريـ فيكره لمف تصدؽ بشيا أك أخرجو في : أجه الدولة 

زكاة أك كفارة أك نذر كنحك ذلؾ مف القربات أف يشتريو ممف دفعو ىك إليو أك ييبو أك يتممكو 
 (2)باختياره منو

 :قأؿ الصحثبة /  ثايثً 
مف كىب ىبة لصمة رحـ، أك عمى كجو : " قاؿ عمر بف الخطاب رحي اهلل تعالى عنو

صدقة، فإنو ال يرجع فييا، كمف كىب ىبة يرل أنو إنما أراد بيا الثكاب، فيك عمى ىبتو، 
 (3).يرجع فييا إف لـ يرض منيا

، أك عمى كجو : قاؿ محمد:أجه الدولة  كبيذا نأخذ، مف كىب ىبة لذم رحـ محـر
صدقة، فقبحيا المكىكب لو، فميس لمكاىب أف يرجع فييا، كمف كىب ىبة لغير ذم رحـ 
محـر كقبحيا فمو أف يرجع فييا، إف لـ يثب منيا، أك يزد خيرا في يده، أك يخرج مف 

 (4).ممكو إلى ممؾ غيره
: عاإلجمث/  ثل ثً 

اتفؽ الفقياا عمى أنو ال يصح لممتصدؽ أف يرجع في صدقتو؛ ألف المقصكد بالصدقة 
نما الرجكع يككف عند تمكف الخمؿ فيما ىك المقصكد  (5)الثكاب، كقد حصؿ، كا 

كيستكم أف تككف الصدقة عمى غني أك فقير في أف ال رجكع فييا، كما صرح بو فقياا 
. (6)الحنفية 

 (7)كؿ ما يككف لثكاب اآلخرة ال رجكع فييا، كلك مف كالد لكلده: كعمـ المالكية الحكـ فقالكا
 (7)لكلده

 كنصكص الشافعية كالحنابمة تتفؽ مع سائر الفقياا في عدـ صحة رجكع المتصدؽ
 
 

                                                
(1)

هقى انؾلٚش  (127\2)أفوعّ انجقبه٘ فٙ طؾٛؾّ،  زبة انغٓبك ٔانَٛو،ثبة ْم ٚشزو٘ انوعم طلقزّ ، 

(1489 )
(2)

( 64\11)انًُٓبط شوػ طؾٛؼ يَهى ثٍ ؽغبط ،انُٕٔ٘  
(3)

( 754\2)يٕؽأ اإليبو يبنك ،يبنك ثٍ أٌَ   
(4)

 (248\1)يٕؽأ يبنك ،يبنك ثٍ أٌَ   
(5)

( 92 \12)انًجَٕؽ ، انَوفَٙ  
(6)

 (.92 \12)اَظو  انًجَٕؽ ، انَوفَٙ  
(7)

 ( 157\2)انفٕا ّ انلٔاَٙ ،شٓبة انلٍٚ انُفوأ٘  
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 (1):حكـ إعطثء الصدقة لمجمبيثت الخيرية 

: ال مانع مف صرؼ الصدقات العامة في أم مصرؼ مف مصارؼ البر ، كمنيا 
بناا جمعية خيرية لكفالة اليتيـ ، إال إذا كاف المتبرع بالماؿ قد حدد لو جية معينة لصرفو 

. فييا ككفالة اليتيـ مثبل ، فبل يجكز أف يصرؼ في غيرىا 
: كقد سئؿ الشيخ ابف عثيميف رحمو اهلل 

رجؿ يعطي شخصا آخر مبمغا مف الماؿ ليصرفو عمى مدرسة لتحفيظ القرآف الكريـ ، كىذا 
الشخص جمع مبمغا مف ىذا الماؿ كاشترل سيارة كبيرة يقكؿ إنيا لمتحفيظ كلكنو سجميا 

باسمو، فما حكـ ىذا العمؿ ؟ 
ما يختص بصرؼ الماؿ الذم أعطيو ، فإف كاف لمصمحة المدرسة عامة فبل بأس :فأجاب 

أف يشترم سيارة لمصمحة المدرسة ، فإف كاف معينا لممعمميف كالطمبة فإنو ال يجكز صرفو 
 (4/330)"مجمكع فتاكل ابف عثيميف"انتيى مف " لغيرىـ 

: كسئؿ أيحا رحمو اهلل
كتقـك بعض الجمعيات الخيرية بجمعيا كتكزيعيا عمى بعض  (ببطانية الشتاا)ىناؾ ما يعرؼ 

المسمميف الذيف يسكنكف في المناطؽ الباردة ، فتجمع ىذه الجمعيات ما يعرؼ ببطانية الشتاا 
ألنو ما داـ أف المقصكد ىك تدفئة المسمـ ، ! لتدفئة المسمـ ، فيؿ يمكف تكسعة ىذا النطاؽ ؟

فإف بعض األماكف يككف فييا الفقراا يحتاجكف إلى مبلبس شتكية مثبل ، أك يحتاجكف إلى 
أك ما شابييا لمتدفئة ، فيشترل ذلؾ مف األمكاؿ التي جمعت لشراا البطانيات ؛  (بكتاجازات)

ألف المقصكد كاحد ، كىك تدفئة المسمـ ؟ 
معكنة : ، فإذا قيؿ(معكنة الشتاا  ): األكلى أف يككف التعبير ليذه الجمعية بعبارة: "فأجاب 

الشتاا صار صالحا لمبطانيات،كالثياب، كالبكتاجازات، كغيرىا، فاألحسف أف يعدؿ شعار 
. مثبل (كقاية الشتاا  )، أك (معكنة الشتاا  ): الجمع ليؤالا، فيقاؿ

أما ما جمع لغرض معيف فإنو ال يصرؼ إال في ىذا الغرض المعيف ما لـ يتعطؿ ، فمتى 
جمعنا بطانية الشتاا لقرية مف القرل، كاستغنت بنصؼ المبمغ، كتحتاج إلى ثياب أك تدفئة، 

فيذه ال بأس بيا، كأما إذا كاف عاما كالناس محتاجكف إلى بطانيات، فإنو ال يجكز صرفيا في 
. جية أخرل

! كلكف بعض الناس يحتاجكف إلى المبلبس لمتدفئة، كال يحتاجكف إلى البطانيات: السائؿ
                                                

(1)
ؽكى االٍزفبكح يٍ األيٕال انًزجوع ثٓب إل ًبل يقو انغًؼٛخ )يٕقغ اإلٍالو ٍؤال ٔعٕاة ، فزٕٖ ثؼُٕاٌ  

 (169965)هقى انفزٕٖ  (انقٛوٚخ
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. البطانية، كالناس محتاجكف ليا: نعـ؛ لكف الشعار أك العنكاف الذم جمع بو ىك: الشيخ
! كلكف المعنى كاحد إذا بدلت البطانيات بغيرىا: السائؿ
 .ال يصمح أبدا: الشيخ

: رأي البثح ة في حكـ الرجأع عف إعطثء الصدقة لمجمبيثت الخيرية الخثصة 
مف خبلؿ ما أسمفت عف الصدقة كحكميا فقد كاف الرأم الراجح في الرجكع عف الصدقة قبؿ 
القبض ىك جكاز الرجكع فييا ألف المتصدؽ لـ يعط مالو لمفقير كلـ يترتب عميو أثر فجاز 

 ،لذلؾ أرل أنو (1)الرجكع فييا ، أما الرجكع في الصدقة بعد القبض فغير جائز باتفاؽ الفقياا
عمى المسمـ إذا قاـ بدفع الصدقة إلى جمعية خيرية فإنو ال يجكز لو الرجكع عنيا كذلؾ 

: لؤلسباب التالية 
. (2){أَُّّيَب اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا أًَْفٌُا ثِبٌْؼُمٌُدِ َّب}: قاؿ تعالى في محكـ التنزيؿ  .1

 أمر بالكفاا بالعقكد ،كالمسمـ عندما يعطي الصدقة لمجمعية يككف قد أبـر عقدان اآليةففي ىذه 
مع ىذه الجمعية التي تقـك بدكرىا بإيصاؿ ىذه الصدقة لمستحقييا ، فكاف لزامان عميو الكفاا 

. بما عاىد عميو
إجماع العمماا عمى عدـ جكاز الرجكع في الصدقة بعد القبض دليؿ عمى أف عمى  .2

. المتصدؽ لمجمعية الخيرية أف ال يرجع عف صدقتو 
أف الجمعية الخيرية عندما تقبض الصدقة تككف قد أعطتيا لمستحقييا عمى الفكر فمك  .3

قاـ المتصدؽ بالمطالبة بيا فذلؾ سكؼ ييحًدث حرران ليذه الجمعية كالقاعدة الفقيية 
 (3)(ال حرر كال حرار )تقكؿ 

بعد أف أعطى –إذا شعر المسمـ أف صدقتو لـ تذىب لمستحقييا بسبب عممو  .4
أف الجمعية ليست سكيىة ، أك أنيا قد قامت بالنصب عمى ىذا المتصدؽ ، - الصدقة

، فعندما (4) (األمكر بمقاصدىا)فإف ثكابو بالصدقة باؽو ، لمقاعدة التي تنص عمى أف 
قاـ ىذا المتصدؽ بالتبرع ليذه الجمعية؛ كانت نيتو متجيو إلى ذىاب ىذه الصدقة 

لمستحقييا ، فيناؿ األجر كالثكاب مقابؿ نيتو كأنو ال يد لو فيما فعمتو الجمعية ؛ كلكف 
يجب عمى المسمـ أف يتحرل السؤاؿ عف أحكاؿ الجمعية التأكد مف أنيا تعطي الماؿ 

. لمستحقييا كاهلل أعمـ

                                                
(1)

 . يٍ ْنِ انوٍبنخ104طفؾخ  
(2)

 (.1آٚخ)ٍٕهح انًبئلح  
(3)

( 1522\5)انؼلح فٙ أطٕل انفقّ ،انقبػٙ أثٕ ٚؼهٗ  
(4)

 (12\1)األشجبِ ٔانُظبئو ، انَجكٙ  
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أف المتصدؽ يبذؿ مالو مف أجؿ رحا اهلل عز كجؿ كنيؿ الثكاب كمرحاة اهلل ، فكاف  .5
مف األجدر لو أف يبقى عمى عيده مع اهلل ، حتى يككف بذلؾ مف الذيف رحي اهلل 

عنيـ كأعطاىـ مف فحمو ، فالمسمـ عندما يتصدؽ بمالو لمجمعية تشعر ىذه الجمعية 
بالفرحة ألنو كحع ثقتو فييا ؛ فعندما يرجع المسمـ عف صدقتو يشعر العاممكف بخيبة 
أمؿ بسبب رجكعو فييا كيحدث خمؿ في ما كانكا يخططكف لو في كيفية التصرؼ في 

. ىذا الماؿ 
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 الرجىع عن التربع للمؤسسات اخلريية العامة :املبحث الثاني
 
 :يشتمل علً ثالثة مطالبو
 

 .تعريف ادلؤدسات اخلريية اؾعاؿة:ادلطؾب األول 

 

 .اؾتؽققف اؾػؼفي ؾؾؿؤدسات اخلريية اؾعاؿة :ادلطؾب اؾثاـي 

 

اؾتربع ؾؾؿؤدسات اخلريية اؾعاؿة عن طريق اؾزؽاة واؾرجوع :ادلطؾب اؾثاؾث 

. ػقفا 
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: المطمب األأؿ 
. المقصأد بثلمؤسسثت الخيرية البثمة /أأو

تختمؼ التعاريؼ التي يطمقيا فقياا القانكف عمى المؤسسة العامة باختبلؼ الزاكية التي ينظر 
مرفؽ عاـ منح  )مف خبلليا مثؿ ىذه المؤسسة فيعرفيا أحد فقياا القانكف الفرنسييف عمى انيا 

 (الشخصية المعنكية 
: كىناؾ تعريفات أخرل لممؤسسة العامة 

شخص إدارم متخصص مف أشخاص القانكف العاـ ، يتكلى إدارة مرفؽ عاـ بقدر  .1
. معيف مف اإلستقبلؿ 

مرفؽ عاـ يتمتع بشخصية معنكية مستقمة،كتعد الصكرة العادية لتنظيـ األشخاص  .2
 اإلدارية المتخصصة

شخص مف أشخاص القانكف العاـ المكمفة بإشباع حاجة معينة لجماعة معينة ما  .3
 .بكاسطة أسمكب المؤسسة العامة

أسمكب مف أساليب إدارة المرافؽ العامة ، كذلؾ حينما يمنح مرفؽ عاـ متخصص  .4
داريا   بمزاكلة نشاط معيف كمحدد الشخصية المعنكية بغية تحقيؽ إستقبللو ماليا كا 

المؤسسة ىي مفيـك ذك طبيعة جد معقدة ، تتميز بالشمكلية كيمكف النظر إلييا مف زكايا 
متعددة، حيث تعبر المؤسسة عف كاقع اقتصادم كبشرم كاجتماعي، ككنيا تعمؿ في بيئة 
مجتمعية محددة، كتمثؿ جزاا مف البنية االقتصادية كاالجتماعية ليذا المجتمع فالمؤسسة 

بكظائفيا المختمفة ىي في قمب البيئة االقتصادية الديناميكية، التي ميزتيا الرئيسية التطكر ك 
 .(1)التغير ، فالمحيط الحالي لممؤسسات جد معقد كغير مؤكد

: طبيبة المؤسسثت الخيرية البثمة / ثايث
  تعتبر المؤسسة العامة إحدل كسائؿ إدارة المرافؽ العامة ، لذا ترتبط مع المرفؽ العاـ

 كجكدان كعدمان ، كال يتصكر كجكد مؤسسة عامة دكف كجكد مرفؽ عاـ 
  تتجو الدكلة عادة إلى اختيار المؤسسة العامة كأسمكب إلدارة المرفؽ العاـ حينما 

تقدر أف المصمحة العامة تقتحي منح بعض المرافؽ العامة قسطان معينان مف الحرية 
في اإلدارة ، كأف إدارة المرفؽ العاـ ستككف أفحؿ إذا فصمت كمنحت قدران مف 

 .االستقبلؿ القانكني كالمالي كاإلدارم 

                                                
(1)

يؼٍ إكػٌٛ ، انٓٛئخ انفهَطُٛٛخ انًَزقهخ :انًؤٍَبد انؼبيخ ٔانَهطخ انزُفٛنٚخ انفهَطُٛٛخ ،إػلاك انًؾبيٙ  

( 8ص)، (2003ؽيٚواٌ )نؾقٕ  انًٕاؽٍ ،هاو هللا 
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  نما مجرد كسيمة لتحقيؽ غاية معينة ، كىي المؤسسة العامة ليست ىدفان بحد ذاتو ، كا 
تحرير المرفؽ العاـ مف الركتيف الحككمي ، كي يككف قادران عمى منافسة المشركعات 

 .الفردية التي تمارس نشاطان مماثبلن 
  إف المؤسسات العامة تخحع جميعيا لمكصاية اإلدارية كالمقصكد بالكصاية اإلدارية :

ىك تمؾ الرقابة التي يخحع ليا نشاط شخص معنكم عاـ مف قبؿ جية حككمية 
 (1).مركزية 
 :التكييؼ الفقهي لممؤسسثت الخيرية البثمة :المطمب ال ثاي 

ىناؾ عبلقة تكاممية بيف أربعة عناصر في المؤسسات الخيرية العامة كىي الدكلة كالمؤسسة 
 :الخيرية العامة كالمكفكؿ لو كالمتبرع 

 لية كمحاسبة ، فالدكلة ؤكإف العبلقة بيف الدكلة كالمؤسسة الخيرية العامة عبلقة مس
ىي رقيب ليذه المؤسسة الخيرية ، تقـك عمى إطبلع دائـ لكؿ ما تمارسو ىذه 

 .المؤسسة مف نشاطات حمف ما تسمح بو الدكلة 
  فالمكفكؿ لو كفالةإف العبلقة بيف المؤسسة الخيرية الخاصة كالمكفكؿ لو ىي عبلقة 

يقـك بقبض الماؿ دكف أف يقدـ أم مقابؿ كدكف أف يقـك بأم عمؿ تجعمو يحصؿ 
 .عمى ىذا الماؿ دكف غيره 

  إف العبلقة بيف المتبرع كالمكفكؿ لو أيحان عبلقة تبرع محض ، فالمتبرع يقدـ مالو
عمى أساس أف ىذه المؤسسة ستقـك بكحعو في يد مف يستحقو ، ألف المتبرع قاـ 
بكحع مالو لدل ىذه المؤسسة عمى اعتبار أنيا أمينة في إيصاليا لممحتاجيف ليذا 

 .الماؿ 
  إف العبلقة بيف المتبرع كالمؤسسة الخيرية العامة عبلقة ككالة ، فالمؤسسة الخيرية

الخاصة ككيمة عمى ىذا الماؿ تقـك بكحعو في مكانو المخصص لو ، سكاان اشترط 
 .الككيؿ إيصالو ألشخاص معينيف أـ ال

  إف العبلقة بيف المتبرع كالدكلة عبلقة حماف كحفظ لحؽ المتبرع ، فيذا الشخص
المتبرع قاـ بكحع مالو عند ىذه المؤسسة الخيرية العامة كي ال يقع في الغرر، ككي 

 .يستطيع أف يبلحؽ ىذه المؤسسة إف لـ تعًط الماؿ لمف يستحؽ
 
 

                                                
(1)

 (179ص)َظوٚخ انًؤٍَبد انؼبيخ ٔرطجٛقبرٓب فٙ انًًهكخ األهكَٛخ انٓبشًٛخ ، ػهٙ شطُبٔ٘  
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. التبرع لمجمبيثت الخيرية البثمة عف طريؽ الزكثة أالرجأع فيهث :المطمب ال ثلث 
لقد قمت بالتحدث في ىذا المطمب عف الزكاة كالرجكع فييا تحت ما يسمى بالجمعيات الخيرية 
العامة ، ألف أغمب الناس يقكمكف بدفع أمكاليـ إلى لجنة الزكاة، التي تندرج تحت مسؤكلية 

كزارة األكقاؼ كالشئكف الدينية ، أم كزارة حككمية ،لذلؾ سكؼ أتطرؽ في ىذا المطمب 
 .لمحديث عف الزكاة كمكرد أساسي مف مكارد المؤسسات الخيرية العامة 

إف أىـ مكرد مف مكارد الجمعيات ىك الزكاة التي فرحيا اهلل عز كجؿ عمى المسمميف فإذا 
كانت األمكاؿ مف مكارد الزكاة ، فبل يجكز استثمارىا ، كال المحاربة بيا ، بؿ يجب صرفيا 

في الحاؿ ، ألف الزكاة ركف مف أركاف اإلسبلـ ، كشعيرة مف الشعائر العظاـ ، جعميا اهلل حقان 
إََِّّٔب اٌصَّذَلَبدُ ٌٍِْفُمَشَاءِ ًَاٌَّْسَبوِنيِ ًَاٌْؼَبٍِِِنيَ }: ألىميا الذيف حددىـ النص القرآني بقكلو تعالى 

ػٍََْْيَب ًَاٌُّْؤٌََّفَخِ لٌٍُُثُيُُْ ًَفِِ اٌشِّلَبةِ ًَاٌْغَبسِِِنيَ ًَفِِ سَجًِِْ اٌٍَّوِ ًَاِثِْٓ اٌسَّجًِِْ فَشِّعَخً َِِٓ اٌٍَّوِ ًَاٌٍَّوُ ػٌٍَُِْ 

. (1){حَىٌُِْ
أىؿ يرل أغمب لذلؾ – فالزكاة جاات إلشباع حاجات أصحابيا الممحة ، لكي تحقؽ أىدافيا 

، كال يجكز تأخيرىا عمدان بغير عذر كسبب (2)أنو ينبغي صرؼ الزكاة إلى مستحقييا فكران العمـ 
، فقد جاا في الحديث المتفؽ عميو الذم ركاه ابف عباس أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 

إف اهلل فرض عمييـ صدقة في أمكاليـ ، تؤخذ ":بعث معاذان إلى اليمف ، كقاؿ لو  مما قاؿ 
، فيذا ىدم رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ، كما كاف (3) "مف أغنيائيـ ، فترد عمى فقرائيـ

عميو خمفاؤه الراشدكف رحكاف اهلل عمييـ ، كالجمعيات الخيرية ليست إال كاسطة بيف األغنياا 
كالفقراا ، كمف يستحقكنيا مف بيقة األصناؼ الثمانية ، فالجمعية مؤسسة تقـك بالككالة عف 
أىؿ االستحقاؽ لمزكاة ، كقد كرد في كتب الخراج كاألمكاؿ أف الخمفاا اليبقكف مف ماؿ الزكاة 

شيئان في بيت الماؿ مراعاة لتحقيؽ فكرية صرفيا إلى أربابيا ، كلذلؾ فإف استثمار أمكاؿ 
الزكاة كالمحاربة بيا يؤدم إلى تأخير صرفيا ، ككصكليا إلى مستحقييا ، كييحٌكؿ ماؿ الزكاة 

 إلى كقؼ بتحبيس أصمو ، كتسبيؿ منفعتو ، كىذا اليجكز
 
 
 

                                                
(1)

 (60آٚخ)ٍٕهح انزٕثخ  
(2)

 (.312\23)، انًٍٕٕػخ انفقٓٛخ انكٕٚزٛخ ،ٔىاهح األٔقبف انكٕٚزٛخ  (48\1)اَظو اإلعًبع ، اثٍ انًُنه  
(3)

( 1395)هقى انؾلٚش  (104\2)أفوعّ انجقبه٘ فٙ طؾٛؾّ ،  زبة اني بح، ثبة ٔعٕة اني بح  
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 :تبريؼ الزكثة / أأوً 
  الزكثة للة  :
كيقاؿ الطيارة زكاة .  كالكاؼ كالحرؼ المعتؿ أصؿ يدؿ عمى نماا كزيادةالزام (زكى)

. سميت بذلؾ ألنيا مما يرجى بو زكاا الماؿ، كىك زيادتو كنماؤه: قاؿ بعحيـ. الماؿ
خذ مف أمكاليـ }: كحجة ذلؾ قكلو جؿ ثناؤه: قالكا. سميت زكاة ألنيا طيارة: كقاؿ بعحيـ

كاألصؿ في ذلؾ كمو راجع إلى ىذيف المعنييف، كىما . (1){صدقة تطيرىـ كتزكييـ بيا
 (2)النماا

 (3)البركة كالنماا كالطيارة كالصبلح كصفكة الشيا (الزكاة)
  ًالزكثة اصططحث :

اختمفت تعاريؼ الفقياا لمزكاة اصطبلحان ، مع اتفاقيـ عمى المعاني الرئيسية ، كسأذكر 
 :بعحا مف تعريفاتيـ في ىذا المطمب

  :الحافية
عبارة عف إيجاب طائفة مف الماؿ في ماؿ مخصكص لمالؾ مخصكص، كفييا معنى "

أٌََِْاٌِيُِْ صَذَلَخً رُطَيِّشُىُُْ  ِِْٓ خُزْ}: قاؿ تعالى. (4)"المغة ألنيا كجبت طيارة عف اآلثاـ

 (5){ًَرُضَوِّْيُِْ ثِيَب
 : المثلكية

 (نعـ، حرث، نقديف، عركض تجارة، معادف) إخراج جزا مخصكص مف ماؿ مخصكص "
 (6)."بمغ نصابا لمستحقيو، إف تـ الممؾ كحاؿ الحكؿ عمى غير معدف كحرث

: الشثفبية
 اسـ صريح ألخذ شيا مخصكص، مف ماؿ مخصكص، عمى أكصافو مخصكصة "

 .(7)"لطائفة مخصكصة
 : بتبريفهث عمى أاهث (الحاثبمة )أأخيرا قثـ 

                                                
(1)

 (103آٚخ )انزٕثخ  
(2)

( 17\3)يؼغى يقبٌٚٛ انهغخ ،انواى٘  
(3)

( 396\1)انًؼغى انٍٕٛؾ ، يغًغ انهغخ انؼوثٛخ  
(4)

( 99\1)االفزٛبه نزؼهٛم انًقزبه ،أثٕ انفؼم انؾُفٙ  
(5)

 (103آٚخ  )انزٕثخ  
(6)

( 296\1)فقّ انؼجبكاد ػهٗ انًنْت انًبنكٙ ، ػجٛل  
(7)

 (71\3)انؾبٔ٘ انكجٛو، انًبٔهك٘  
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، ىك تماـ الحكؿ في " حؽ كاجب في ماؿ خاص لطائفة مخصكصة في كقت مخصكص"
الماشية كالنقكد كعركض التجارة، كعند اشتداد الحب كبدك الصبلح في الثمار، كحصكؿ 

 (1)ما تجب
: التبريؼ الراجح 

ؼ جامع مانع ، كيحع حكابط محددة مأرل أف الراجح ىك تعريؼ الحنابمة لمزكاة فيك تعر
 .لمزكاة كلؤلصناؼ الذيف سكؼ يستقبمكف ىذه الزكاة

: حكـ صرؼ الزكثة لممؤسسثت الخيرية البثمة 
المؤسسات الخيرية بمثابة ككيؿ لؤلمكاؿ التي تصؿ إلييا ،كالككالة جائزة في اإلسبلـ 

، فإذا كاف المزكي يخاؼ مف أف ال تصؿ زكاتو لمستحقييا فيجكز لو أف يدفع ىذه (2)باإلجماع
الزكاة إلى المؤسسات الخيرية مثؿ لجنة الزكاة حتى يحمف بذلؾ كصكؿ الزكاة لمستحقييا ، 

. فيتحقؽ األجر كالثكاب الذم يقصده مف إخراج الزكاة 
إذا ":حيث قاؿ في حكـ دفع الزكاة لمجمعيات الخيرية – رحمو اهلل – كقد أفتى بذلؾ ابف باز 
ثقات مأمكنيف ، يقدمكف الزكاة في مصرفيا الشرعي فبل - أم المؤسسة– كاف القائمكف عمييا 

 .(3)"بأس بدفع الزكاة إلييـ ؛ لما في ذلؾ مف التعاكف عمى البر كالتقكل
: (4) حكـ الرجأع عف الزكثة

مف دفع زكاتو لمف ظنو فقيران أك محتاجان ، فباف لو أنو غني ، أك غير محتاج ، أك استطاع 
. أف يدخر مف ىذا الماؿ ، فقد برئت ذمة المزكي ، كليس لو أف يرجع في زكاتو 

ف أعطاىا لمف ظنو غير أىؿ فباف أىبل ، أك بالعكس لـ يجزه، " : " زاد المستقنع " قاؿ في  كا 
 (5)".إال لغني ظنو فقيران فإنو يجزئو 

ىذا . « إال لغني ظنو فقيران فإنو يجزئو»: قكلو: " قاؿ الشيخ ابف عثيميف رحمو اهلل في شرحو 
. « أك بالعكس»: مستثنى مف قكلو

                                                
(1)

( 321\1)انًهقض انفقٓٙ ، طبنؼ انفٕىاٌ  
(2)

 (61\1)يوارت اإلعًبع ، اثٍ ؽيو  
(3)

يٕقغ انوئبٍخ انؼبيخ نهجؾٕس انؼهًٛخ ٔاإلفزبء، فزبٖٔ اثٍ ثبى  

http://www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx?View=Page&PageID=2678&PageNo

=1&BookID=4 
(4)

، هقى انفزٕٖ (ؽكى إػطبء اني بح نهًؤٍَبد انقٛوٚخ  )يٕقغ اإلٍالو ٍؤال ٔعٕاة ، فزٕٖ ثؼُٕاٌ :اَظو  

(179635  )http://islamqa.info/ar/179635 
(5)

( 265\6)انشوػ انًًزغ ، ثٍ انؼزًٍٛٛ  
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ماذا : رجؿ جاا يسأؿ؛ كعميو عبلمة الفقر فأعطيتو مف الزكاة فجااني شخص فقاؿ: مثؿ
ىذا أغنى منؾ، فتجزئ ؛ ألنو ليس لنا إال الظاىر ، كمثؿ ذلؾ : زكاة ، قاؿ : أعطيتو؟ قمت

. الذيف يسألكف في المدارس كالمساجد ثـ نعطييـ بناا عمى الظاىر
ـى قىاؿى : كالدليؿ عمى ذلؾ سىمَّ مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍنوي أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى ٍيرىةى رىًحيى المَّوي عى ٍف أىًبي ىيرى : " عى

دَّثيكفى تصدؽ : قىاؿى رىجيؿه  كا يىتىحى عىيىا ًفي يىًد سىاًرؽو فىأىٍصبىحي حى دىقىًتًو فىكى رىجى ًبصى دىقىةو فىخى دَّقىفَّ ًبصى ىتىصى ألى
عىيىا ًفي  حى دىقىًتًو فىكى رىجى ًبصى دىقىةو فىخى دَّقىفَّ ًبصى ىتىصى مىى سىاًرؽو ألى ٍمدي عى مىى سىاًرؽو فىقىاؿى المَّييَـّ لىؾى اٍلحى عى

مىى زىاًنيىةو  ٍمدي عى مىى زىاًنيىةو فىقىاؿى المَّييَـّ لىؾى اٍلحى دَّثيكفى تيصيدّْؽى المٍَّيمىةى عى كا يىتىحى يىدم زىاًنيىةو فىأىٍصبىحي
دىقىًتًو فكحعيا ًفي دقىة فىخرج ًبصى دَّقىفَّ ًبصى ىتىصى ًنيٍّ  ألى مىى غى كا يتحدثكف تصدؽ عى ًني فىأىٍصبحي يىدم غى

مىى سىاًرؽو  دىقىتيؾى عى ًني فىأيًتيى فىًقيؿى لىوي أىمَّا صى مىى سىاًرؽ كعىمى زىاًنيىة كعىمى غى ٍمدي عى فىقىاؿى المَّييَـّ لىؾى اٍلحى
ا اٍلغىًنيُّ فىمىعىمَّوي يىٍعتىًبري  ٍف ًزنىاىىا كىأىمَّ ا الزَّاًنيىةي فىمىعىمَّيىا أىٍف تىٍستىًعؼَّ عى فىمىعىمَّوي أىٍف يىٍستىًعؼَّ عىٍف سىًرقىًتًو كىأىمَّ

ا أىٍعطىاهي المَّوي  ، كصارت مفيدة مقبكلة عند اهلل ، كنافعة لمف تصدؽ عمييـ ، فيؤخذ "فىييٍنًفؽى ًممَّ
 .(1)منو أنو إذا تصدؽ عمى فقير فباف غنيا أنيا تجزئو

إلى أنو إذا دفعيا إلى مف يظف أنو أىؿ بعد التحرم ، فباف أنو : كذىب بعض أىؿ العمـ 
عمكمان ؛ ألنو اتقى اهلل ما استطاع : غير أىؿ فإنيا تجزئو ؛ حتى في غير مسألة الغني ؛ أم

، كالعبرة في العبادات بما في ظف المكمؼ  (2){ٌَب ُّىٍَِّفُ اٌٍَّوُ َٔفْسًب إٌَِّب ًُسْؼَيَب}: لقكلو تعالى
إف زكاتؾ لـ تقبؿ مع : بخبلؼ المعامبلت فالعبرة بما في نفس األمر، كيصعب أف نقكؿ لو 

ف أصاب فمو أجراف . أنو اجتيد، كالمجتيد إف أخطأ فمو أجر، كا 
كىذا القكؿ أقرب إلى الصكاب أنو إذا دفع إلى مف يظنو أىبل مع االجتياد كالتحرم فتبيف أنو 
غير أىؿ فزكاتو مجزئة ؛ ألنو لما ثبت أنيا مجزئة إذا أعطاىا لغني ظنو فقيران ، فيقاس عميو 

كبيذا يعمـ أف زكاتؾ قد تمت كالحمد هلل ، كليس لؾ أف تطالب بشيا (3)" بقية األصناؼ 
 منيا 

: رأي البثح ة في الرجأع عف التبرع لممؤسسثت الخيرية البثمة 
ترل الباحثة مف خبلؿ حكـ الرجكع في الزكاة كالذم يقحي بعدـ جكاز الرجكع عف الزكاة بعد 
أف تـ قبحيا بأنو أيحان ال يجكز الرجكع عف التبرع لممؤسسات الخيرية العامة ، كأنو يجب 

 :عمى المتبرع أف يفي بالتزامو كبتبرعو ليذه الجمعية لؤلسباب التالية 

                                                
(1)

هقى  (110\2)أفوعّ انجقبه٘ فٙ طؾٛٛؾّ ، زبة اني بح ،ثبة إما رظل  ػهٗ غُٙ ْٕٔ ال ٚؼهى  

 (1421)انؾلٚش
(2)

 (268)ٍٕهح انٛقوح  
(3)

( 263\6)شوػ انًًزغ، ثٍ انؼزًٍٛٛ  
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ًَرَؼَبًٌَُٔا ػٍَََ اٌْجِشِّ ): إف دفع الزكاة لمؤسسات الخيرية العامة ىك مف باب قكلو تعالى  .1

 ففي اآلية الكريمة حث عمى تعاكف المسمميف فيما بينيـ ، كالمتبرع عندما (1)(ًَاٌزَّمٌٍَْ
يعطي مالو لمجمعيات يككف قد امتثؿ ألمر اهلل بالتعاكف مع إخكتو المسمميف في 

عطائو لمستحقيو . صرؼ المتبرع بو كا 
عندما يتحرل المتبرع الدقة في اختيار المؤسسة الخيرية فإنو يعمـ بذلؾ يقينان أف ىذا  .2

الماؿ سكؼ يذىب لمستحقيو فيطمئف بذلؾ عمى أف ما تبرع بو تـ إيصالو لمف 
. يحتاجو

أف المؤسسات الخيرية العامة تكجد عمييا رقابة شديدة مف قبؿ الحككمة ، لذلؾ فإف  .3
. ماؿ المتبرع سيذىب إلى مف يحتاجو كيذىب إلى مستحقيو 

أف المؤسسات الخيرية العامة لدييا ارتباطات كالتزامات كعقكد قامت بإبراميا بمجرد  .4
أف كصؿ إلييا الماؿ المتبرع بو ؛ فإذا رجع ىذا الشخص عف تبرعو فإنو سكؼ 

. يحدث خمبلن في عمؿ ىذه المؤسسة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
(1)

( 2آٚخ )ٍٕهح انًبئلح  
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 :املبحث الثالث  
 .رجىع  املؤسسات اخلريية اخلاصة عن التربع وحكمه 

 
 :يشتمل علً ثالثة مطالبو

 
 .عالؼة ادلساعدات اخلريية اخلاصة بعؼود اؾتربعات:ادلطؾب األول 

 

 .رجوع ادلؤدسات اخلريية اخلاصة عن اؾتربع:ادلطؾب اؾثاـي    

 

. حؽم رجوع ادلؤدسات اخلريية اخلاصة عن اؾتربع :ادلطؾب اؾثاؾث   
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: المطمب األأؿ   
عطقة المسثعدات الخيرية ببقأد التبرعثت  

بعد دراسة المكحكع  يمكف لي أف أبيف العبلقة بيف المساعدات الخيرية كعقكد التبرعات 
:  (1)مف خبلؿ النقاط التالية

. العبلقة مف حيث المقاصد / أكال
كىذا المقصد يعتبر الدافع األساسي كالمحرؾ لممسمـ مف أجؿ : المقصد التعبدم- 1

تكفير الذنكب : التبرع كالتطكع  كلذلؾ فيك يختمؼ حسب درجة إيماف الشخص مف أىدافو
، كصمة األرحاـ ، كالتقرب إلى اهلل ، كتحصيؿ األجر كالثكاب ، كتربية النفس عمى البذؿ 

.  كالعطاا ،  كتدارؾ ما فرط فيو اإلنساف في حياتو مف أعماؿ الخير
كيتمثؿ في تحقيؽ التعاكف كالتكافؿ كالتحامف في :  المقصد االجتماعي التكافمي – 2

المجتمع المسمـ،  كتثبيت قيـ األخكة كالمحبة كالتراحـ بيف مختمؼ أفراد المجتمع ، كحفظ 
. حؽ الفقراا  في العيش الكريـ 

نجاز المشاريع التي يعكد نفعيا عمى أفراد المجتمع : المقصد التنمكم – 3 كىدفو إقامة كا 
.   ، كتكفير البنيات كالكسائؿ المحققة لمخدمات العامة

عادة تكزيع الثركات : المقصد االقتصادم – 4 كفائدة تكسيع دائرة االنتفاع بالماؿ ، كا 
كمنع تكد سيا عند بعض األفراد ، كاإلسياـ في الرفع مف القدرة الشرائية لمفئات الفقيرة 

.  كالمعكزة ، كتحرير المعامبلت المالية مف االستغبلؿ
ما سبؽ ذكره مف المقاصد نجدىا في عقكد التبرعات كالمساعدات الخيرية مع فرؽ بسيط 

فالمقصد التعبدم كاالجتماعي التكافمي بكسع األفراد أف يحققكىا، بينما التنمكم 
 .كاالقتصادم بحاجة إلى مساعدة  الدكلة لتشرؼ عميو 

: مف حيث الخصثئص/  ثايثً 
:  يمكف أف نجمؿ خصائص عقكد التبرعات في النقاط التالية

أنيا عقكد اختيارية ليست كاجبة شرعا  تعكد إلى قكة إيماف األشخاص كرغبتيـ في - 1
.  الخير كاألجر

أنيا عقكد غير نفعية ال يقصد مف كرائيا تحصيؿ نفع مادم بؿ ىي لكجو اهلل -   2
. تعالى كطمب مرحاتو 

                                                
(1)

. 2011 -2010طبك  قُلٚم ، . ٔهقخ ػًم ثؼُٕاٌ انًَبػلاد انقٛوٚخ ٔػالقزٓب ثؼقٕك انزجوع ، إػلاك ك 
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كيجب تنفيذ شركطو ما دامت . خاحعة إلرادة المتبرع كشرطو ال غيردأنيا عقك- 3
. أما الجية المتبرع ليا فإرادتيا محصكرة في القبكؿ أك الرفض لمتبرع .مكافقة لمشرع

أنيا عقكد تكثيقية يجب تكثيقيا بنص القرآف كالسنة حفاظا كصيانة لمحقكؽ المالية - 4
 . لجميع األطراؼ

يتبيف أف العبلقة بيف المساعدات الخيرية كخصائص عقكد التبرعات أنيا اختيارية كغير 
نفعية كخاحعة إلرادة المتبرع كشرطو ال غير كعميو يمكف أف نسمي المساعدات الخيرية 
بتسمية العقكد إذا أخذت صيغة محددة كالكقؼ أك الكصية كتجرم عمييا األحكاـ الشرعية 

تمميؾ اإلنساف مالو لغيره : " الخاصة بكؿ عقد ، كعند إطبلقيا فيي ىبة ألف اليبة ىي 
 ."كشرطيا اإليجاب كالقبكؿ مف المتبرع كالمتبرع لو" ببل عكض
رجأع المؤسسثت الخيرية عف التبرع   : ايالمطمب ال ث

إف الجمعيات الخيرية ىي بمثابة ككيؿ يقـك بالتصرؼ باألمكاؿ التي تصؿ إلى ىذه الجمعية ، 
 .لذلؾ سكؼ أتطرؽ في ىذا المطمب إلى الحديث عف الككالة كأحكاميا الفقييو 

. تبريؼ الأكثلة / أأوً 
: (1)الأكثلة للة

كرجؿ ككؿ كككمو كىك المكاكؿ يتكؿ عمى . فكحتو: ككمتو إليؾ أكمو كمة، أم: تقكؿ: ككؿ
: ككمت باهلل، كتككمت عمى اهلل، قاؿ: كتقكؿ. غيره فيحيع أمره

ف ككمت بو كفاني... إال كيسمع ما أقكؿ  إظيار العجز كاالعتماد عمى غيرؾ،  (التككؿ)، ككا 
كالككالة ىي الحماف يقاؿ كفؿ ، عمى فبلف في أمره إذا اعتمده (اتكؿ)، ك(التكبلف)كاالسـ 

. الماؿ أم حمنو 
: الأكثلة اصططحثً 

 اتفقت أغمبيا في المحمكف أنيااختمفت تعريفات الفقياا حكؿ مفيـك الككالة اصطبلحان إال 
 (االستعانة بالغير  )كىك 

قامتو مقامو في ذلؾ الشغؿ كيقاؿ " : (الحنفية  )فقد عرفيا  ىي تفكيض أحد في شغؿ آلخر كا 
. (2)"لذلؾ الشخص مككؿ كلمف أقامو ككيؿ كلذلؾ األمر مككؿ بو

ىي تفكيض التصرؼ إلى الغير كتسميـ الماؿ إليو :قاؿ السرخسي في تعريؼ الككالة 
 (3)ليتصرؼ فيو

                                                
(1)

، نَبٌ انؼوة ، اثٍ يُظٕه  (344\1)، يقزبه انظؾبػ ، انواى٘  (405\5) زبة انؼٍٛ ، انفواْٛل٘  

(11\590) 
(2)

 (1449)يبكح (280\1)يغهخ األؽكبو انؼلنٛخ ، 
(3)

 (2\19)انًجَٕؽ ، انَوفَٙ  
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 : المثلكية

الككالة بفتح الكاك ككسرىا التفكيض كحقيقتيا عرفا كما قاؿ ابف عرفة نيابة ذم حؽ غير ذم "
"إمرة، كال عبادة لغيره فيو غير مشركطة بمكتو

(1 
 :الشثفبية

 (2)"االميـ ال تكمنا إلى أنفسف: إذا أنابو عنو كاعتمد عميو لعجز أك طمب لمراحة، كفى الحديث"
 الحاثبمة

فيما )أم جائز التصرؼ، ذكريف كانا أك أنثييف أك مختمفيف ، "استنابة جائز التصرؼ مثمو"
 (3)مف حقكؽ اهلل تعالى كحقكؽ اآلدمييف (تدخمو النيابة

: التبريؼ المختثر 
: لؤلسباب التالية يترجح لي أف تعريؼ الحنفية ىك األشمؿ لمفيـك الككالة ،

 ألنو يشمؿ جميع أنكاع الككالة سكاان كانت مطمقة أـ مقيدة ، بأجر أـ ال  .3
المؤسسات الخيرية تككف الككالة فييا غالبان بدكف تقييد ، لذلؾ كاف األقرب أف  .4

 .إلى مكحكع البحث ىك تعريؼ الحنفية 
: مشرأعية الأكثلة / ثايثً 

. الككالة جائزة في القرآف كالسنة كاإلجماع 
. أأو القرآف الكريـ 

 لَبٌٌُا ٌَجِثْنَب ۖ   لَبيَ لَبئًٌِ ِِنْيُُْ وَُْ ٌَجِثْزُُْ ۚ  ًَوَزٌَِٰهَ ثَؼَثْنَبىُُْ ٌَِْزَسَبءٌٌَُا ثَْْنَيُُْ }: قاؿ تعالى  .1

 لَبٌٌُا سَثُّىُُْ أَػٍَُُْ ثَِّب ٌَجِثْزُُْ فَبثْؼَثٌُا أَحَذَوُُْ ثٌَِسِلِىُُْ ىَٰزِهِ إٌََِ ۚ  ًٌَِّْب أًَْ ثَؼْطَ ٌٍََّْ 

اٌَّْذِّنَخِ فٍََْْنْظُشْ أَُّّيَب أَصْوََٰ طَؼَبًِب فٍََْْأْرِىُُْ ثِشِصْقٍ ِِنْوُ ًٌََْْزٍََطَّفْ ًٌََب ُّشْؼِشََّْ ثِىُُْ 

 (4){أَحَذًا
كفي ىذه اآلية داللة عمى جكاز : قاؿ الجصاص في تفسير ىذه اآلية :  كجو الداللة 

 ففي ىذه اآلية داللة عمى الككالة مف (5)،الككالة بالشرل ألف الذم بعثكا بو كاف ككيبل ليـ
  (1)ىؿ الكيؼ بإنابة أحدىـ ليأتي ليـ بالطعاـ أخبلؿ فقياـ 

                                                
(1)

( 229\2)انفٕا ّ انلٔاَٙ ، انُفوأ٘  
(2)

( 92\14)انًغًٕع شوػ انًٓن٘ ، انُٕٔ٘  
(3)

( 461\3) شبف انقُبع ،انجٕٓرٙ  
(4)

 (18آٚخ )ٍٕهح انكٓف  
(5)

( 40\5)أؽكبو  انقوآٌ ، انغظبص   
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أَىٍِْيَب إِْْ ُّشِّذَا  ِِْٓ أَىٍِْوِ ًَحَىًَّب ِِْٓ ًَإِْْ خِفْزُُْ شِمَبقَ ثَْْنِيَِّب فَبثْؼَثٌُا حَىًَّب}: قاؿ تعالى  .2

  (2){إَِّْ اٌٍَّوَ وَبَْ ػًٍَِّْب خَجِريًا ۗ   إِصٍَْبحًب ٌَُّفِّكِ اٌٍَّوُ ثَْْنَيَُّب
أف الحكميف ينبغي أف يككنا ككيميف ليما أحدىما ككيؿ المرأة كاآلخر ككيؿ : أجه الدولة

 (3)الزكج
: الساة الابأية /  ثايثً 

: كردت أحاديث كثيرة تدؿ عمى مشركعية عقد الككالة منيا 
، فىأىتىٍيتي  :)قاؿ_ رحي اهلل عنو _ما ثبت عف عركة البارقي  .1 ٍيبىرى كجى ًإلىى خى ٍدتي اٍلخيري أىرى

قيٍمتي  مىٍيًو كى ـى فىسىمٍَّمتي عى سىمَّ مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍيبىرى فىقىاؿى : النًَّبيَّ صى كجى ًإلىى خى ٍدتي اٍلخيري : ًإنّْي أىرى
مىى » ٍع يىدىؾى عى ٍسقنا فىًإًف اٍبتىغىى ًمٍنؾى آيىةن فىحى ٍمسىةى عىشىرى كى ٍذ ًمٍنوي خى ًكيًمي فىخي ًإذىا أىتىٍيتى كى

ًتوً   (4)(«تىٍرقيكى
في الحديث دليؿ عمى جكاز الككالة كما قاؿ صاحب سبؿ السبلـ في كتابو : أجه الدولة 

(5). 
عف زيد بف خالد، كأبي ىريرة رحي اهلل عنيما، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ   .2

ٍميىا» :كسمـ قاؿ فىٍت فىاٍرجي  (6)«كىاٍغدي يىا أينىٍيسي ًإلىى اٍمرىأىًة ىىذىا، فىًإًف اٍعتىرى
 (7) إف مف  أقاـ الحد عف أمره عميو السبلـ بإقامتو، كذلؾ فى معنى الككيؿ:أجه الدولة 

 . (8)اإلجمثع/  ثل ثً 
 محمد صمى اهلل عميو كسمـ إلى يكمنا ىذا سيدناانعقد اإلجماع عمى جكاز الككالة مف لدف 

مف غير نكير يذكر ،  
 (9)(أجمعت األمة عمى جكاز الككالة في الجممة ): قاؿ ابف قدامة 

 
 

                                                                                                                                       
(1)

  (63\5 )انًغُٙ ، اثٍ قلايخ  
(2)

 (35آٚخ  )ٍٕهح انَُبء  
(3)

( 151\3)اؽكبو انقوآٌ ، انغظبص  
(4)

ػؼفّ األنجبَٙ ، \  (3632)هقى انؾلٚش  (314\3)أفوعّ أثٕ كأٔك فٙ ٍُُّ، زبة انجٕٛع ،ثبة فٙ انٕ بنخ  

نَبٌ انؼوة ، :ْٙ انؼظى انن٘ ثٍٛ انُؾو ٔانؼبرق ٔانغًغ رواقٙ ، اَظو ( انزوقٕح )ٔ  (2885)يشكبح انًظبثٛؼ 

 (32\10)اثٍ يُظٕه يبكح رو  ، 
(5)

 (65\3)ٍجم انَالو ، انظُؼبَٙ  
(6)

 (2314)، هقى انؾلٚش  (102\3)أفوعّ انجقبه٘ فٙ طؾٛؾّ، زبة انٕ بنخ،  ثبة انٕ بنخ فٙ انؾلٔك ،  
(7)

( 451\6)شوػ طؾٛؼ انجقبه٘ ، اثٍ ثطبل ،  ثبة انٕ بنخ فٙ انؾلٔك  
(8)

( 15\5)، َٓبٚخ انًؾزبط ، انويهٙ  (254\4)رجٍٛ انؾقبئق  ُي انلقبئق ، انيٚهؼٙ  
(9)

 (51\5)انًغُٙ ، اثٍ قلايخ  
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: التكييؼ الفقهي لبقد الأكثلة /  ثل ثً 
بعد أف تـ تعريؼ عقد الككالة ، كمعرفة مشركعية عقد الككالة يتبيف أف التكييؼ الفقيي لعقد 

: الككالة يتككف مف عدة نقاط 
أف الككالة تككف بيف طرفيف ، كىي إما أف تككف مطمقة أك مقيدة عمى حسب االتفاؽ  .1

 .فيما بينيما 
ال كاف  .2 أف الشركط في عقد الككالة يجب أف ال تخالؼ األصكؿ اإلسبلمية كالشريعة كا 

 .عقد الككالة باطبلن 
يجب عمى كبل الطرفيف تنفيذ ما تـ االتفاؽ عميو مف شركط فيما بينيما لقكلو صمى  .3

 (1).(المسممكف عند شركطيـ  ): اهلل غميو كسمـ 
إذا كانت الككالة مطمقة كغير مقيدة بشركط يجكز لكبل الطرفيف الرجكع عنيا باتفاؽ  .4

 (2).الفقياا
. حكـ الرجأع في عقد الأكثلة / راببث

لبياف حكـ الرجكع في عقد الككالة يجب التفرقة بيف ما إذا كانت بأجر أك بدكف أجر ، كفيما 
 :يمي بياف لياتيف الحالتيف 

:  الفرع األأؿ 
. حكـ الرجأع في عقد الأكثلة المطمقة عف األجر

ال خبلؼ بيف فقياا الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة عمى أف عقد الككالة بغير أجر عقد 
كلكؿ منيما الرجكع عنو ، دكف تكقؼ عمى رحا _ المككؿ كالككيؿ_غير الـز لكبل العاقديف 

 (3)أك إرادة اآلخر 
:  كجو ذلؾ 

أف المككؿ قد يرل المصمحة في ترؾ ما ككؿ فيو أك في تككيؿ آخر ، كالككيؿ قد  .1
 (4).يعرض لو ما يمنعو عف العمؿ فيككف لزـك العقد محران بالطرفيف 

 (5). أف الككالة إذف في التصرؼ ، فممؾ كؿ كاحد إبطالو ، كاإلذف  في أكؿ طعامو  .2
.(5) 

                                                
(1)

 (92\3)أفوعّ انجقبه٘ فٙ طؾٛؾّ ، زبة اإلعبهح، ثبة أعو انًََوح  
(2)

  (152\3)انفقّ ػهٗ انًناْت األهثؼخ ،انغيٚو٘ 
(3)

،  (379\3)، ؽبشٛخ انلٍٕقٙ ػهٗ انشوػ انكجٛو ، اثٍ ػوفخ انلٍٕقٙ   (187\7)انجؾو انوائق ، اثٍ َغجى  

 (468\3)،  شبف انقُبع ، انٕٓرٙ  (356\1)انًٓنة ، انشٛواى٘ 
(4)

 (133\3)، ؽبشٛخ انجغٛويٙ ، انجغٛويٙ  (96\3)إػبَخ انطبنجٍٛ ، انجكو٘  
(5)

 (139\2)انكبفٙ فٙ فقّ اإليبو أؽًل ،اثٍ قلايخ  
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َِب ػٍَََ }: الككالة بغير أجر ال تخرج عف ككنيا تبرعا ، كاهلل سبحانو كتعالى يقكؿ  .3

 (1){سَجًٍِْ ِِْٓ اٌُّْحْسِنِنيَ
: الفرع ال ثاي 

  :حكـ الرجأع في عقد الأكثلة المقيدة بأجر
يختمؼ حكـ الرجكع في عقد الككالة بأجر بحسب تكييؼ الفقياا ليا ، ىؿ ىي إجارة أـ 

جعالة، فإف كانت عمى سبيؿ الجعالة بأف لـ يعيف في العقد الزمف أك العمؿ ، فقد اختمؼ 
: الفقياا في حكـ الرجكع عمى ثبلثة أقكاؿ 

 : القأؿ األأؿ
عقد الككالة عقد جائز غير الـز مطمقان ، لكبل العاقديف الرجكع عنو ، دكف التكقؼ عمى إرادة 
كرحا العاقد اآلخر ، كىك قكؿ جميكر الفقياا مف الحنفية كالشافعية كالحنابمة ، كقكؿ عند 

 . (2)المالكية
كمما يجدر اإلشارة إليو أف الحنفية كالحنابمة لـ يفرقكا عند بحثيـ لحكـ الرجكع عف عقد 

نما قالكا بجكاز الرجكع عنيا مطمقان   .الككالة بيف ما إذا كانت بأجر أك بغيره ، كا 
استدلكا بنفس األدلة التي قالكا فييا بجكاز الرجكع عف عقد الككالة بدكف أجر : كجو ذلؾ 

: كىي
إف المككؿ يرل المصمحة في ترؾ ما ككؿ فيو أك في تككيؿ آخر ، كالككيؿ قد  .1

. يعرض لو ما يمنعو مف العمؿ ،فيككف لزـك العقد محران بالطرفيف 
 .إف الككالة إذف  في التصرؼ فممؾ كؿ كاحد إبطالو ، كاإلذف في أكؿ طعامو  .2

: القأؿ ال ثاي 
الزمة لكبل المتعاقديف ، بمجرد العقد ، ليس ألحدىما الرجكع عنيا كىك قكؿ عند 

 (3).المالكية
 (4)فقالكا قياسان عمى اإلجارة تمزميما بالقكؿ : استدلكا بالقياس 

 االستدالؿ إذا عيف العمؿ كالزمف في العقد ، لكف إف جيؿ بأحدىما لويسمـ : يجاب عنو 
 (1).فالقكؿ بككنيا إجارة ال يصح ، لبطبلف اإلجارة مع جيالة أحدىما 

                                                
(1)

 (91آٚخ )ٍٕهح انزٕثخ ،  
(2)

، ؽبشٛخ انجغٛويٙ ، انجغٛويٙ  (232\2)، يغُٙ انًؾزبط ، انشوثُٛٙ  (187\7)انجؾو انوائق ، اثٍ َغٛى  

، يٕاْت انغهٛم ، انؾطبة  (139\2)، انكبفٙ ، اثٍ قلايخ  (468\3)،  شبف انقُبع ، انجٕٓرٙ  (133\3)

(5\188 )
(3)

 (173\7)، انزبط ٔاإل هٛم ، انًٕا  (9\8 )اننفٛوح ، انقوافٙ  
(4)

 (188\5)انًوعغ انَبثق ، يٕاْت انغهٛم ، انؾطبة  
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: القأؿ ال ثلث 
بعد الشركع في العمؿ ال قبمو ، _الككيؿ _دكف المجعكؿ لو _ المككؿ_الزمة لمجاعؿ 

 (2).فيككف لممجعكؿ لو دكف الجاعؿ الرجكع عنيا ، كىك قكؿ عند المالكية 
:  الرأي المختثر

مف النظر في آراا الفقياا كمناقشة ما استدلكا بو مف أدلة ، ترل الباحثة اف الرأم الراجح ىك 
. قكؿ الجيكر

: لؤلسباب التالية 
 حيث لـ تتـ مناقشة أدلتيـ عمى خبلؼ قكة أدلتيـ ، حيث استدلكا بالمعقكؿ كالقياس .1

 . الفريؽ اآلخر فقد تـ مناقشة أدلتيـ
 .أف الجيالة بالكقت كالعمؿ تعد مسكغا لكبل الطرفيف في الرجكع عف العقد .2

أما إف كانت عمى سبيؿ اإلجارة بأف عيف الزمف كالعمؿ ، فقد اختمؼ الفقياا في جكاز الرجكع 
 :عنيا إلى قكليف
: القأؿ األأؿ 

عقد الككالة عقد جائز غير الـز مطمقان لكبل العاقديف الرجكع عنو ، دكف التكقؼ عمى رحا 
أم مف المتعاقديف كىك قكؿ الحنفية كالحنابمة ، فيـ لـ يفرقكا بيف ما كاف بأجر أـ بدك أجر 

 (3).كقكؿ الشافعية فيما إذا عقدت بمفظ الككالة 
إف المفظ ككمتؾ في عمؿ كذا بكذا معناه  إجارة كالعبرة بصيغ العقكد بالمفظ ال  : أجه ذلؾ
 (4)بالمعنى 

ليس المراد مف كقكعيما بمفظ اإلجارة أك جعالة ، ألنيا لك كانت بمفظيما ،  : يجثب عاه
أجرتؾ الدار عمى أف تتككؿ لي عمى كذا ككذا أك جاعمتؾ بكذا عمى أف تتككؿ لي : كقكلو 

نما المراد اف العقد كقع  عمى كذا ككذا ، كانت منيما حقيقة فيصير التشبيو غير صحيح ، كا 
عمى صكرة اإلجارة بأف عيف الزماف أك العمؿ أك عمى صكرة الجعالة ، بأف لـ يعيف الزماف 

 (5)إف كقعت بأجرة ػكجعؿ كال يقاؿ كقعت إجارة أك جعبل: لذلؾ يقاؿ 
 
 

                                                                                                                                       
(1)

 أٌَ عبثو: إػلاك  (أؽكبو انوعٕع فٙ انؼقٕك انًبنٛخ فٙ انفقّ اإلٍاليٙ)هٍبنخ يبعَزٛو ثؼُٕاٌ  
(2)

 (173\7)، انزبط ٔاإل هٛم ، انًٕا   (379\ 3)ؽبشٛخ انلٍٕقٙ ػهٗ انشوػ انكجٛو ، اثٍ ػوفخ انلٍٕقٙ 
(3)

 (133\3)، ؽبشٛخ انجغٛويٙ ، انجغٛويٙ  (332\4)هٔػخ انطبنجٍٛ ، انُٕٔ٘  
(4)

 (133\3)ؽبشٛخ انجغٛويٙ ، انجغٛويٙ  
(5)

 (397\3)ؽبشٛخ انلٍٕقٙ ، انلٍٕقٙ  
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 : القأؿ ال ثاي 
أف عقد الككالة صحيح كالـز لكبل الطرفيف كال يجكز ارجكع عنيا ، كىك قكؿ لممالكية ، 

 (1).كالشافعية إذا عقدت بمفظ اإلجارة ، ألف اإلجارة ال تنعقد بمفظ الككالة 
 : الرأي المختثر

 رجحاف القكؿ األكؿ كالقاحي بجكاز الرجكع عف عقد ةرل الباحثتمف النظر في آراا الفقياا 
الككالة إذا كقعت عمى كجو اإلجارة ، ألف اإلجارة ال تنعقد بمفظ ككالة حمبل لمكبلـ عمى 

 . المغكيةقحقيقت
/  ثل ثً 

: مأااع الرجأع في عقد الأكثلة 
مف تتبع أراا الفقياا في حكـ الرجكع في عقد الككالة يتبيف ما يمكف اعتباره مانعا مف الرجكع 

: عنيا 
. عدـ العمـ بالعزؿ .1
إذا تعمؽ بالككالة حؽ لمغير، كالككالة ببيع الرىف ، فذلؾ يعد رجكعا عند الحنفية  .2

 (2)كالمالكية عف الككالة 
إذا ترتب عمى عزؿ الككيؿ نفسو حررا بالمككؿ ، كما لك عمـ الككيؿ أنو لك عزؿ  .3

 الماؿ قاض أك نحكه ، فينبغي اف يبقى عمى الككالة ألستممؾنفسو في غيبة مككمو 
 يمتنع الككيؿ عزؿ نفسو الحالة عمى الماؿ ، ففي ىذه أمينوإلى ححكر مككمو أك 

لك خيؼ مف العزؿ  ) ، حيث قاؿ الشافعية (3)كبو قاؿ الحنفية كالمالكية كالشافعية
ف كاف الممؾ حاحرا  (4)(حياع الماؿ حـر ، كلـ ينعزؿ كا 

كقكع الككالة عمى كجو الجعالة يعد مانعا مف الرجكع لكبل العاقديف عند المالكية في  .4
قكؿ كفي قكؿ آخر مانعة مف الرجكع لمجاعؿ دكف المجعكؿ لو بعد الشركع في 

 (5).العمؿ
كقكع الككالة عمى كجو اإلجارة يعد مانعا مف الرجكع عند المالكي كالشافعية إذا عقدت  .5

 (6).بمفظ اإلجارة
                                                

(1)
،  (175\7)، انزبط ٔاإل هٛم ، انًٕا   (133\3)ؽبشٛخ انلٍٕقٙ ػهٗ انشوػ انكجٛو ، اثٍ ػوفخ انلٍٕقٙ  

 (133\3)،ؽبشٛخ انجغٛويٙ ، انجغٛويٙ (332\4)هٔػخ انطبنجٍٛ ، انُٕٔ٘ 
(2)

 (9\8)،اننفٛوح ،انقوافٙ  (39\6)، ثلائغ انظُبئغ ، انكبٍبَٙ (385\7)ؽبشٛخ اثٍ ػبثلٍٚ  
(3)

( 133\3)، ؽبشٛخ انجغٛويٙ ، انجغٛويٙ (232\2)يغُٙ انًؾزبط ، انشوثُٛٙ  
(4)

 (93\3)، إػبَخ انطبنجٍٛٛ ، انجكو٘  (133\3)ؽبشٛخ انجغويٙ ، انجغويٙ  
(5)

  اَظو قٕل انًبنكٛخ ثهئو  انؼقل انظفؾخ انَبثقخ 
(6)

 اَظو قٕل انًبنكٛخ ٔانشبفؼٛخ ثهئو انؼقل ، انظفؾخ انَبثقخ 
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. رجأع المؤسسثت الخيرية الخثصة عف التبرع  : ثلثالمطمب اؿ
مما سبؽ ذكره آنفان مف حكـ الرجكع في عقد الككالة إذا كانت مف دكف اجر ففيو االتفاؽ عمى 

جكاز الرجكع ، أما إف كاف بأجر فكاف ىناؾ اختبلؼ بيف الفقياا عمى حكـ الرجكع في 
الككالة ، تبيف لي أف رجكع المؤسسات الخيرية الخاصة عف التبرع بمثابة رجكع المككؿ عف 
ككالتو ، حيث أف رجكع  الجمعيات الخاصة عف التبرع مشابو لرجكع المككؿ عف الككالة 
المطمقة ، فيجكز بذلؾ رجكع المؤسسات الخيرية الخاصة عف التبرعات كذلؾ بحكابط 

 :كأسباب معينة منيا 
  أف ال يترتب حرر أكبر عمى المكفكؿ لو ، فإذا كاف ىناؾ حرر عمى حياة المكفكؿ

 .لو بالرجكع عف التبرع فبل يجكز الرجكع ألف إنقاذ حياتو كاجب عمى الجميع
  إذا عممت المؤسسة الخيرية أف ىذا الماؿ سيذىب إلى مف ال يستحقو فيجكز ليا

 .الرجكع عف التبرع ألف الككيؿ كحع مالو لدييا بشرط أف يصؿ إلى مستحقيو
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 :املبحث الرابع

. رجىع املؤسسات اخلريية العامة عن التربع وحكمه 
 

: ويشتمل علً مطلبني 
 

 .رجوع ادلؤدسات اخلريية اؾعاؿة عن اؾتربع: ادلطؾب األول 

 

حؽم رجوع ادلؤدسات اخلريية اؾعاؿة عن : ادلطؾب اؾثاـي 

. اؾتربع
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: المطمب األأؿ 
. رجأع المؤسسثت الخيرية البثمة عف التبرع 

لقد ذكرت في التكييؼ الفقيي لممؤسسات الخيرية العامة ، أف العبلقة بيف المكفكؿ لو 
كالمؤسسة الخيرية العامة عبلقة تبرع محض ، فإذا رجعت المؤسسة الخيرية العامة عف 
تبرعيا ، فميس لممكفكؿ لو أف يطالبيا باألداا ، لكف يحؽ لممتبرع أف يعمـ األسباب التي 

جعمت ىذه المؤسسة ترجع في تبرعيا ، كيحؽ لمدكلة مسائمة ىذه المؤسسة في سبب رجكعو 
كعميو فإف المؤسسة الخيرية العامة يجب عمييا االلتزاـ بما تعيدت بو مف صرؼ األمكاؿ إلى 
مستحقييا إذا لـ يكف لدييا أسباب جكىرية كحقيقية في الرجكع عف ما تبرعت بو ، لذلؾ سكؼ 

 .أتحدث عف االلتزاـ في ىذا المطمب كنكع مف الكاجبات عمى المؤسسة الخيرية العامة 
. تبريؼ اولتزاـ للة أاصططحًث / أأوً 

لـز الشيا أم ثبت كداـك عميو ، كلـز بيتو لـ يفارقو كااللتزاـ االعتناؽ ،  :للةفي اؿاولتزاـ 
كالتـز الشيا أكجبو عمى نفسو كالماؿ كجب عميو،  كالغريـ تعمؽ بو ، كداـ معو كلـز األمر 

. كجب حكمو 
 (1).كالتـز بمعنى الزمو ، كالتـز الماؿ أك العمؿ ، أكجبو عمى نفسو 

 : (2) اولتزاـ اصططحثً 
- لزاـ الشخص نفسو شيئان مف المعركؼ مطمقان أك معمقان عمى شيا ىك إ: قاؿ الحطاب 

بمعنى العطية، كقد يطمؽ في العرؼ عمى ما ىك اخص مف ذلؾ كىك التزاـ المعركؼ بمفظ 
 (3).االلتزاـ، كىك الغالب في عرؼ الناس اليـك

  
 
 
 
 
 
 

                                                
(1)

،انظؾبػ ربط انهغخ ، انفبهاثٙ  (139\4)،انًظجبػ انًُٛو، انؾًٕ٘  (543\12)نَبٌ انؼوة ،اثٍ يُظٕه  

(5\2029.) 
(2)

، َؼٛى  (االنزياو ثؼُبٚخ ٔاالنزياو ثغبٚخ فٙ انفقّ االٍاليٙ ٔانقبٌَٕ انًلَٙ )اَظو هٍبنخ يبعَزٛو ثؼُٕاٌ  

انؼزٕو ٌ 
(3)

 (68\1)رؾوٚو انكالو فٙ يَبئم االنزياو ، انؾطبة  
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: مبثاي اولتزاـ أمدلأوته 
: ذكر الفقياا لفظ االلتزاـ كالمزـك لمداللة عمى عدة معاف ، منيا 

 " ما يكجبو الشخص عمى نفسو بفعمو ،أك ما يجب عميو بحكـ الشرع " .1
 قالكا في كؿ ديف التزمو بالعقد اختياران "في باب النفقة -  رحمو اهلل–قاؿ اإلماـ السرخسي 

، كالمير كديف الكفالة ، فإقدامو عمى االلتزاـ إقرار منو أنو قادر عمى األداا ، فإف العاقؿ 
 (1)"ال يمتـز ما ال يقدر عمى أدائو

ال تصح اإلحالة عمييـ لعدـ لزـك ذلؾ ": كقاؿ بيذا المعنى قاؿ المالكية في الحكالة 
 (2)"الديف

يقاؿ االلتزاـ بمعنى ثابت في ذمة "بااللتزاـ ، كشرعان : كقد عرؼ الشافعية الحماف لغة 
 .(3) "الغير أك إححار مف ىك عميو أك محمكنو

. " الداللة عؿ أىمية األداا" .2
مف لو البيع أم مف فيو أىمية البيع كىك المميز كلزكمان كىك : ذكر في حاشية الدسكقي 

 (4)المكمؼ الرشيد 
. " الداللة عمى األثر المترتب عمى الفعؿ" .3

فإف رحي أحدىما بدكف ما ادعاه أك سماع لآلخر بما ادعاه ":جاا في مغني المحتاج 
 (5)"لـز العقد كال رجكع ككرد كذلؾ كاألصؿ في البيع المزـك

كفي األداا - في البيع–كال يصح شرط األجكد : ككرد عند الحنابمة لمداللة عؿ حكـ العقد 
 .(6)كجياف كلو أخذ نكع آخر مف جنسو بدكف شرطو مف نكعو كقاؿ القاحي كغيره يمزمو

ىك ككف الشخص مكمفان شرعان بعمؿ أك بامتناع ": كمف المحدثيف مف عرؼ االلتزاـ بأنو 
 (7)"عف عمؿ لمصمحة غيره

: التبريؼ الراجح 
مف خبلؿ التعريفات السابقة ترل الباحثة  أف الفقياا استخدمكا لفظ المزـك كااللتزاـ لمداللة 

ما يكجبو الشخص عمى "عمى عدة معاف ، كأرل أف األقرب لمبحث ىك المعنى األكؿ كىك 
" نفسو بفعمو ،أك ما يجب عميو بحكـ الشرع

                                                
(1)

 ( 193\5)انًجَٕؽ ، انَوفَٙ  
(2)

( 530\4)ؽبشٛخ انلٍٕقٙ ، انلٍٕقٙ  
(3)

 (198\2)يغُٙ انًؾزبط ، انشوثُٛٙ  
(4)

 (374\4)ؽبشٛخ انلٍٕقٙ ، انلٍٕقٙ  
(5)

  (198\2)يغُٙ انًؾزبط ، انشوثُٛٙ 
(6)

 (189\5 )اإلَظبف انًوكأ٘  
(7)

( 436\1)انًلفم نهفقّ اإلٍاليٙ ، يظطفٗ انيهقب  
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: لألسبثب التثليةأذلؾ 
أف المؤسسات الخيرية العامة ىدفيا األساسي االلتزاـ بإيصاؿ كؿ ما يرد إلييا مف  .1

. أمكاؿ إلى مستحقيو 
أف المؤسسة الخيرية العامة إذا لـ تقـ بكاجبيا في إيصاؿ الماؿ لمستحقيو فإف مف  .2

عنيا، كحثيا عمى إعطاا ىذا الماؿ المسئكلة تبرع إلييا بمالو يستطيع مطالبة الكزارة 
 .لمستحقيو 

: المطمب ال ثاي 
حكـ رجأع المؤسسثت الخيرية البثمة عف التبرع  

شرع ديننا الحنيؼ الكثير مف الكسائؿ لحماية الحقكؽ ، ككاف منيا كجكد االلتزاـ لكبل الطرفيف 
، كأف يقـك كؿ طرؼ بأداا ما التـز بو، حتى يتحقؽ الغاية المقصكدة مف إبراـ العقد ، 

لذلؾ ترل الباحثة أف عمى المؤسسات الخيرية العامة االلتزاـ بإيصاؿ األمكاؿ لمستحقييا  إذا 
: يجعميا ترجع عف تبرعيا ، كذلؾ لؤلسباب التالية ىناؾ سبب لـ يكف 
  حتى يتحقؽ السبب الرئيسي مف إيجاد المؤسسات الخيرية العامة  كىك حماف كصكؿ

ماؿ كؿ مف يحع مالو عندىا إلى الفئة المستيدفة ، فمف يحع مالو لدل المؤسسات 
الخيرية العامة ، كاف ىدفو األساسي أف ال يحيع مالو عبثان ، بسبب كجكد محمميف 

فقاـ الشخص المتبرع بكحع ‘ يدعكف أنيـ فقراا كيحتاجكف الماؿ كىـ ليسكا كذلؾ 
 .مالو لدل ىذه المؤسسة ليحمف كصكؿ مالو إلى مستحقيو 

  ، إذا قامت كؿ مؤسسة بالرجكع عف تبرعيا فإنو سكؼ يحدث ىناؾ خمؿ في المجتمع
كتكثر النزاعات بسبب حياع الحقكؽ ، لكف إذا كانت ىناؾ مراقبة مستمرة مف الدكلة 

 سيككناف مف سمات ىذه المؤسسات كاالستقرارلمثؿ ىذه المؤسسات فإف اليدكا 
عطاا التبرعات لمستحقييا بأماف   .كا 

 
  لقد كاف السبب الرئيسي في إنشاا المؤسسات الخيرية العامة ؛ ىك الحاجة الشديدة

لمثؿ ىذه المؤسسات التي تعمؿ عمى إيصاؿ ما يأتي إلييا مف تبرعات لمستحقييا ، 
ًف اٍبًف عيمىرى رحي اهلل عنيما : كانطبلقان مف الحديث التالي  ااى ًإلىى : عى أىفَّ رىجيبل جى
ـى  سىمَّ مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى بُّ ًإلىى المًَّو ؟ كىأىمُّ ! يىا رىسيكؿى المًَّو : فىقىاؿى , النًَّبيّْ صى أىمُّ النَّاًس أىحى

ـى  سىمَّ مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى بُّ ًإلىى المًَّو ؟ فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى اًؿ أىحى بُّ النَّاًس ًإلىى  ): األىٍعمى أىحى
ـٍ ًلمنَّاًس  مىى ميٍسًمـو , المًَّو تىعىالىى أىٍنفىعييي كره تيٍدًخميوي عى اًؿ ًإلىى المًَّو تىعىالىى سيري بُّ األىٍعمى أىٍك , كىأىحى

ٍنوي كيٍربىةن  ٍنوي دىٍيننا , تىكىًشؼي عى ا , أىٍك تىٍقًحي عى ٍنوي جيكعن كىألىٍف أىٍمًشيى مىعى أىًخ ًفي , أىٍك تىٍطريدي عى
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ٍسًجًد  بُّ ًإلىيَّ ًمٍف أىٍف أىٍعتىًكؼى ًفي ىىذىا اٍلمى ةو أىحى اجى ًدينىًة - حى , شىٍيرنا - يىٍعًني مىٍسًجدى اٍلمى
تىوي  بىوي سىتىرى المَّوي عىٍكرى مىفى كىؼَّ غىحى اهي مىؤلى , كى لىٍك شىااى أىٍف ييٍمًحيىوي أىٍمحى ٍيظىوي كى ـى غى مىٍف كىظى كى

ًة  اان يىٍكـى اٍلًقيىامى تَّى يىتىيىيَّأى لىوي أىٍثبىتى المَّوي , المَّوي قىٍمبىوي رىجى ةو حى اجى مىٍف مىشىى مىعى أىًخيًو ًفي حى كى
كؿي األىٍقدىاـً   جاات الحاجة إلنشاا مثؿ ىذه المؤسسات ، لكف يجب (1)(قىدىمىوي يىٍكـى تىزي

: أف يككف ىناؾ حكابط لمثؿ ىذه المؤسسات ، أذكر منيا ما يمي 
 عف ىذه المؤسسة كزارة تتبع إلى الحككمة ، فمثبلن المسئكلةأف تككف الجية  .1

 .ىناؾ لجنة الزكاة التي تتبع لكزارة األكقاؼ كالشئكف الدينية 
أف تكجد رقابة مشددة عمى ىذه المؤسسات لحماف كصكؿ الماؿ إلى  .2

مستحقيو ، فالمؤسسات الخيرية العامة ليا الحظ األكبر مف ثقة الناس ألنيا 
 .تتبع لجيات حككمية 

عمى كالة األمر في الجمعيات الخيرية العامة أف يتحركا في أمر االمكاؿ التي  .3
بيف أيدييـ فيجب عمييـ أف يحعكىا حيث يجب كأف يقدمكا األىـ كاألنفع مف 

 .األعماؿ التي يحتاجيا أىؿ البمد 
يجب عمى مف يقـك بتعييف المكظفيف في المؤسسات الخيرية العامة أف يقكمكا  .4

باختيار ذكم الكفااة لمقياـ بميمات المؤسسة عمى أكمؿ كجو كاف يككنكا أمناا 
. عمى ما لدييـ مف أمكاؿ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
(1)

ؽٍَ . (861)هقى انؾلٚش  (106\2) (يٍ اًٍّ يؾًل  )أفوعّ انطجواَٙ فٙ انًؼغى انظغٛو ، ثبة انًٛى  

( 395\2)نغٛوِ ػُل األنجبَٙ ، طؾٛؼ انزوغٛت ٔانزوْٛت 
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: الخاتمة  
هلل الذم تتـ بنعمتو الصالحات، كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو   الحمد

كسمـ ، الحمد الذم أكرمني بإنياا ىذه الرسالة ، كالتي أتمنى مف اهلل أف تعكد بالنفع عمى كؿ 
مف يقرأىا أك يحتاج لمكحكع فييا ، فقد ذكرت فييا بعض المسائؿ الفقيية التي تتعمؽ 

بالتبرعات في المذاىب القديمة كتطرقت بعد ذلؾ إلى صكر حديثة مف عقكد التبرعات ،  
كقد تكصمت في ىذه الرسالة إلى حقائؽ عديدة كنتائج ىامة كتكصيات  

 
:  الاتثئج /أأًو 

: مف خبلؿ البحث يمكف تمخيص أىـ ما تكصمت إليو في ىذه البنكد 
ف كجكد تشابو في مصطمح الرجكع كالرد كاإلقالة ال يعني ككنيـ يحممكف نفس إ .1

 مترتبة عمى الرجكع ان المعنى كنفس اآلثار فمف خبلؿ ىذه الرسالة يتحح أف ىناؾ آثار
. ير الرد كالفسخ كنحكهغ

يترتب عمى الرجكع آثار فقيية ، فإف الرجكع في العقكد المالية يترتب عميو أف يرجع  .2
. كؿ شخص إلى ما كاف عميو قبؿ العقد 

أف مجاؿ الرجكع غالبان ما يككف في العقكد الغير الزمة كالتي تحمؿ في طياتيا معنى  .3
اإلرفاؽ  

ف نفس المؤمف الخيرة تطمح إلى االرتقاا بنفسيا فتجكد بكؿ ما تممؾ مف أجؿ نيؿ إ .4
كجؿ ، فجعؿ اهلل ليا الكثير مف الكسائؿ كالسبؿ لمتنافس في فعؿ  مرحات اهلل عز

. الخير
ف جميعيـ أمة كاحدة ، يحب بعحيـ بعحان فيـ كالبنياف المرصكص كما مف المسمـإ .5

 أمكاليـ اينفقكشبييـ رسكلنا الكريـ ، فحتى يكتمؿ ىذا المعنى كاف مف المشركع اف 
. في كجكه الخير

ف عقكد التبرعات في الشريعة اإلسبلمية مبنية عمى اإلرفاؽ بكبل العاقديف ، كحفظ إ .6
حؽ كؿ شخص في الرجكع أك غيره  

مف أنكاع ىذه العقكد اليبة كالكقؼ كالكصية كالعمرل كالرقبى كاإلعارة ، كغيرىا الكثير  .7
. التي حثت كححت عمى الجكد  بالماؿ ، كاإلحساف إلى اآلخريف 
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ننا في العصر الحالي نعاني كثيران مف الفقر كالبطالة بنسب مرتفعة، كخاصة ما إ .8
ماسة لمماؿ ، نت الحاجة يتعرض لو قطاع غزة مف قصؼ كتدمير كحركب ، فكا

بذلؾ يجكد المحسنكف بماليـ ليؤالا المنككبيف فيككنكف خير عكف كسند ليـ 
بحد أدنى  لعدد األعحاا )الجمعية الخيرية الخاصة يؤسسيا عدد مف األشخاص   .9

–، بدافع حب الخير كخدمة الغير  (المؤسسيف يحدده القانكف، كما يحدد مكاصفاتيـ 
كتعتمد الجمعية في تمكيؿ – أك فئة اجتماعية ما , أك خدمة أعحاا الجمعية 

أنشطتيا عمى اشتراكات األعحاا كتمقي اليبات كالحصكؿ عمى المساعدات بما في 
ذلؾ المساعدات الحككمية  

عندما يشرؼ عمى الماؿ جمعيات خيرية تقـك بتكزيعو عمى أكمؿ كجو ، فإف  .10
 األنفس عمى أف مطمئنك كىـ ؛ يجكدكا بأمكاليـ ليذه الجمعياتسيبقىكفالمحسنيف 

. أمكاليـ ستذىب إلى مستحقييا بإذف اهلل 
لقد تحكؿ العمؿ الخيرم اإلسبلمي مف نشاطات فردية غير ممنيجة إلى عمؿ  .11

حظيت باحتراـ كتقدير المسمميف مف مانحيف كمتمقيف , كفؽ خطط كرؤل , مؤسسي 
في كافة أنحاا العالـ، كما تمكف العمؿ الخيرم في  تحريؾ كككبة مف المسمميف 

المتطكعيف الذيف أدكا دكرىـ كفؽ حكابط شرعية كسمككيات منحبطة، كدكف شركط 
سياسية، فقد برز العمؿ الخيرم اإلسبلمي عمى المستكل الدكلي ليسد الفراغ الحادث 

كتشديد العبلقة بيف األقميات , في التبلحـ كالتكافؿ بيف المجتمعات اإلسبلمية
. اإلسبلمية في الغرب كححارتيـ اإلسبلمي

 
 

: التأصيثت /  ثايث
حركرة التكعية بأىمية التبرعات كمكانتيا في اإلسبلـ مف خبلؿ منابر العمماا ، أك  .1

 تكعية المتبرعيف بالشركط كالنتائج التي  كما  يتـتكزيع المنشكرات التي تحث عمييا
تترتب عمى تبرعاتيـ حتى ال يقعكا في الغرر ، أك يتراجعكا عف تبرعيـ فيترتب بذلؾ 

 .الحرر عمة المتبرع لو
أكصي بكجكد رقابة مكثفة عمى المساعدات كالمعكنات التي تصؿ إلى الجمعيات  .2

 ، كما عمى الخيرية ، حتى ال تسًكؿ ألم أحد نفسو في األخذ منيا بغير كجو حؽ
 اهلل ، كنبذ األىكاا الشخصية أك أف يخافكا مفالقائميف عمى المؤسسات الخيرية 

 .الحزبية كتكزيع ما يصؿ إلييـ تكزيعان عادالن ، حتى يستمر العطاا مف أىؿ الخير
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أكصي الفئة التي تأخذ التبرعات أف تككف محتاجة فعميان ليذا التبرع ، كمخافة اهلل في  .3
 أخذ ما ليس ليـ

أكصي المؤسسات الخيرية في التعاكف مع بعحيا البعض ليصؿ أكبر قدر مف  .4
 .المساعدات إلى مستحقييا كعدـ تكدسيا في يد فئة معينة 

أكصي المؤسسات الخيرية العامة ببذؿ كؿ ما في كسعيا إلنجاز ما بدأت بو مف  .5
 .أعماؿ خيرية كعدـ التقاعس بو ، حتى ال يحر ذلؾ بالمكاطنيف 

 التي يحعكف أمكاليـ بيا حتى ال األماكفأكصي المتبرعيف بحركرة الحذر في معرفة  .6
 مراقبة عمييا الدكلة ، ككذلؾتصؿ ىذه األمكاؿ إلى جماعات غير مرغكب بيا

الجمعيات الخاصة التي تستغؿ المتبرعيف ، كتجعؿ الناس يعزفكف ع التبرع لمجمعيات 
 الخيرية 

 
 

تـ بحمد اهلل  ،،، 
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 :امللخص 
أنعـ اهلل عز كجؿ بنعمة اإلسبلـ كأكرمنا بأف جعؿ أحكامو سيمة، تناسب جميع الناس، في 
كؿ زماف كمكاف ، كأف أحكامو تتطكر بتطكر مقتحيات العصر، كقد جعؿ اهلل لكؿ مسمـ 

حقكقان ككاجبات ، إف أداىا فقد أدل رسالة اإلسبلـ السامية ، كأصبحنا أمة كاحدة متماسكة لف 
يغمبيا أم عدك كلف ييزميا أم دخيؿ، لذلؾ كاف مف سماحة اإلسبلـ أف شرع التبرعات كجعؿ 

ليا مكانة سامية في ىذا الديف العظيـ كحض عمييا بشتى الكسائؿ كالسبؿ حتى ال يككف 
الرجكع عف  )الماؿ دكلة في يد األغنياا ، محركمان منيا الفقراا ، كقد تناكلت في بحثي ىذا 

مف مظاىر كجكه اإلحساف كاإللتزاـ بالخير  (التبرعات كصكره في الفقو اإلسبلمي مظيرا ن
: كالسعي في إعطاا الفقراا حقكقيـ كجاا ىذا البحث في ثبلثة فصكؿ

: الفصؿ األكؿ 
تناكلت فيو حقيقة الرجكع عف التبرعات بتعريؼ الرجكع كالتبرع كؿ عمى حدا ، مع ذكر 

األلفاظ القريبة مف التبرعات كالرجكع ، ثـ قمت بتبيف فحؿ كمشركعية التبرعات التي مف 
شأنيا أف تقـك عمى حث الناس عمى فعؿ الخير كالسباؽ في بذؿ الماؿ مف أجؿ مساعدة 

المحتاجيف ، ثـ بينت كيفية الرجكع عف التبرعات كأنكاع العقكد كالتصرفات التي يجكز فييا 
. التبرع ، ثـ ذكرت بعض العقكد التي يجكز التبرع فييا مثؿ الكقؼ كالعمرل كالكفالة

: الفصؿ الثاني 
ذكرت فيو بعض العقكد التي يجكز فييا الرجكع مثؿ عقد اليبة كالقرض كالكصية ، حيث 

قمت بتعريؼ كؿ عقد مف ىده العقكد كبياف مشركعيتو ككيفية الرجكع عف ىذه العقكد كحكـ 
الشرع في الرجكع عنيا كبعض اآلثار المترتبة عمى الرجكع ، مع ذكر أقكاؿ الفقياا في مسائؿ 

. متفرقة كالترجيح فيما بينيا
: الفصؿ الثالث

تحدثت في ىذا الفصؿ عف المسائؿ المستجدة كالمعاصرة في الرجكع عف التبرعات ، كمف 
أىـ ىذه الصكر المؤسسات الخيرية العامة كالمؤسسات الخيرية الخاصة، ككيفية الرجكع كحكـ 
رجكع مثؿ ىذه المؤسسات ،كاآلثار المترتبة عمى الرجكع عف التبرع ، ثـ في نياية ىذا البحث 
ذكرت نمكذج لمؤسسة تـ الرجكع في التبرع ليا كاألسباب التي دفعت الجية في الرجكع عف 

. التبرع 
. كفي الخاتمة سجمت أىـ ما تكصمت إليو مف نتائج كتكصيات 

كأتمنى مف اهلل العمي القدير أف تعكد بالفائدة عمى كؿ مف يقرأىا 
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 Abstract : 

 
Islamic rules are easy to follow at any time and place. These rules 

usually develop by the changes of time and civilization. Allah, 

Almighty, has made specific rights and duties for every Muslim. Those 

who realize their rights and comply with their duties achieve the real 

message of Islam and strengthen the Islamic Nation. Islam has made 

charity and donations as one of its basic teachings. It has a sublime 

position among the Islamic rules that is always encouraged so as not to 

make wealth a perpetual distribution among the rich only while the 

poor are deprived from attaining it. This study which is entitled 

(Revocation of Donations in the Islamic Sharia and its Modern Forms) 

discusses the forms of charity and commitment to give the poor their 

rights. The study has three chapters: 

The first chapter discusses the fact of revocation of charity by defining 

donations first then revocation. It also discusses all terms of charity 

and those close to revocation. The chapter also explains benefits of 

charitable work that encourages people further to donate in order to 

help the poor. The chapter also explains the manner of revocation of 

donations, some contracts and deeds that are permissible to donate with 

such as charitable waqf (consecration) of property, endowment and 

sponsorship.  

The second chapter 

This chapter explains the possibility of revocation from some contracts 

like grants, loans and wills. The chapter explains each of these 

contracts, its lawfulness, and revocation supporting each case by 

opinions of Muslim scholars and giving preponderance to the most 

probable of them.  

The Third chapter 

This chapter explains the modern issues of revocation in modern 

charity associations, manner of revocation, impacts of revocation, and 

finally lists an example of revocation of donations that were allocated 

to a certain charity and the reasons that possible caused such a 

revocation.   

The study ends with conclusions and recommendations.  

  
 
 



 
128 

 

انفهارس انعامت 
 

. فهرس اآليات القرآنوة / أوال

 

. فهرس األحاديث النبوية / ثانوا 

 
. فهرس املصطلحات / ثالثا

 
. فهرس املصادر واملراجع / رابعا

 
 .فهرس املوضوعات/ خامسا
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: الفهارس القرآنية / أوال
 
رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية  

سكرة البقرة 
 76 132 { ًًََصََّ ثِيَب إِثْشَاىُُِْ ثَنِْوِ ًََّؼْمٌُةُ} 

 51 177 {ًَآرََ اٌَّْبيَ ػٍَََ حُجِّوِ} 

 89 197 {ًَرَضًََّدًُا فَئَِّْ خَْْشَ اٌضَّادِ اٌزَّمٌٍَْ} 

وُزِتَ ػٍََْْىُُْ إِرَا حَعَشَ أَحَذَوُُُ اٌٌَّْْدُ إِْْ رَشَنَ } 

{ خَْْشًا اٌٌَْصَِّْخُ

180 78 ، 89، 76 

 8 189 {إَِّْ اٌصَّفَب ًَاٌَّْشًَْحَ ِِْٓ شَؼَبئِشِ اٌٍَّوِ}  

 65 245 {رَا اٌَّزُِ ُّمْشِضُ اٌٍَّوَ لَشْظًب حَسَنًبَِْٓ } 

أ  261 {ُ سَجًِِْ اٌٍّوِ وََّثًَِ حَجَّخٍفِِثًَُ اٌَّزَِّٓ ُّنفِمٌَُْ أٌََِْاٌَيُُْ } 

 114 268 {ٌَب ُّىٍَِّفُ اٌٍَّوُ َٔفْسًب إٌَِّب ًُسْؼَيَب} 

 94 271 {إِْْ رُجْذًُا اٌصَّذَلَبدِ فَنِؼَِّّب ىَِِ} 

سكرة آؿ عمراف 
 40 37  { ًَوَفٍََّيب صَوَشِّّب} 

 26 92 {رُنفِمٌُاْ َِِّّب رُحِجٌَُّْ حَزََّ ٌَٓ رَنَبٌٌُاْ اٌْجِشَّ}  

 8 115 {خَْْشٍ فٍََْٓ ُّىْفَشًُهُ ِِْٓ ًََِب َّفْؼٌٍَُا } 

سكرة النساا 
 51 4 {َٔفْسبً شَِْءٍ ِِّنْوُ ػَٓ فَئِْ طِجَْٓ ٌَىُُْ }} 

 76 11 {دٍَّْٓ ثَؼْذِ ًَصَِّْخٍ ٌُّصََٰ ثِيَب أًَْ ِِْٓ} 

  87، 76 ، 81 12 {دٍَّْٓ ثَؼْذِ ًَصَِّْخٍ ٌُّْصَِْْٓ ثِيَب أًَْ ِِْٓ} 
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 59 86 { أًَْ سُدًُّىَب ًَإِرَا حُِّْْزُُ ثِزَحَِّْخٍ فَحٌَُّْا ثِأَحْسََٓ ِِنْيَب } 

أَىٍِْوِ  ِِْٓ ًَإِْْ خِفْزُُْ شِمَبقَ ثَْْنِيَِّب فَبثْؼَثٌُا حَىًَّب} 

 أَىٍِْيَب ِِْٓ ًَحَىًَّب

35 112 

                                سكرة المائدة 
 18،58،84،98،94 1 {ثِبٌْؼُمٌُدِ أًَْفٌُا آَِنٌُا اٌَّزَِّٓ َّبأَُّّيَب} 

 
 

ًَرَؼَبًٌَُٔا ػٍَََ اٌْجِشِّ ًَاٌزَّمٌٍَْ ًٌََب رَؼَبًٌَُٔا ػٍَََ اٌْئِثُِْ }

 {ًَاٌْؼُذًَْاِْ

2 9،107 

ِّب أَُّّيَب اٌَّزَِّٓ آَِنٌُاْ شَيَبدَحُ ثَْْنِىُُْ إِرَا حَعَشَ أَحَذَوُُُ } 

 {اٌٌَّْْدُ حِنيَ اٌٌَْصَِّْخ

106 74،77 

سكرة األنعاـ 
 90 17 ًَإِْْ َّّْسَسْهَ اٌٍَّوُ ثِعُشٍّ فٍََب وَبشِفَ ٌَوُ إٌَِّب ىٌَُ} 

سكرة التكبة 
 103 60 إََِّّٔب اٌصَّذَلَبدُ ٌٍِْفُمَشَاءِ ًَاٌَّْسَبوِنيِ ًَاٌْؼَبٍِِِنيَ ػٍََْْيَب} 

 104،114 91 {سَجًٍِْ ِِْٓ َِب ػٍَََ اٌُّْحْسِنِنيَ} 

سكرة ىكد 
 32 61 {ًَاسْزَؼَّْشَوُُْ فِْيَب} 

سكرة يكسؼ 
 41 72  {لَبٌٌُاْ َٔفْمِذُ صٌَُاعَ اٌٍَِّْهِ } 

 وَتَصَدََّقْ عَلَيْنَا إِنََّ اللَّهَ يَجْزِي الْم تَصَدَِّقِني   88 93 

سكرة مريـ 
 49 5 {ٌَّذُٔهَ ًًٌَِّْب ِِٓ فَيَتْ ٌِِ} 

سكرة الكيؼ 
 111 18 ًَوَزٌَِٰهَ ثَؼَثْنَبىُُْ ٌَِْزَسَبءٌٌَُا ثَْْنَيُُْ} 
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سكرة الحج 
أَُّّيَب اٌَّزَِّٓ آََِنٌُا اسْوَؼٌُا ًَاسْجُذًُا ًَاػْجُذًُا َّب }  

 سَثَّىُُْ

77 25،89 

سكرة المؤمنكف 
 89 56\55 {َِّبيٍ ًَثَنِنيَ ِِٓ أََّحْسَجٌَُْ أَََّّٔب ُِّٔذُّىُُ ثِوِ } 

سكرة األحزاب 
 


  35 93وَالْم تَصَدَِّقَاتِ  وَالْم تَصَدَِّقِنيَ 

سكرة  الشكرل 
 49 49 { َّيَتُ ٌَِّْٓ َّشَبء إَِٔبثًب ًََّيَتُ ٌَِّٓ َّشَبء اٌزُّوٌُسَ} 

سكرة الحديد 
 65،93 18 {حَسَنًب لَشْظًب ًَاٌُّْصَّذِّلَبدِ ًَأَلْشَظٌُا اٌٍَّوَ إَِّْ اٌُّْصَّذِّلِنيَ} 

سكرة الجمعة 
 87 11 { فَبسْؼٌَْا إٌََِ رِوْشِ اٌٍَّوِ } 

سكرة الطارؽ 
 3 11 {وَالسََّمَاءِ ذَاتِ الرََّجْعِ} 

سكرة العمؽ 
 3 8 {إِنََّ إِلَى رَبَِّكَ الر َّجْعَى} 

سكرة الفمؽ 
 17 4 {اٌْؼُمَذِ فِِ ًَِِٓ شَشِّ اٌنَّفَّبثَبدِ } 
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: فهرس األحاديث النبىية/ ثانيا
 رقـ  الصفحة الحديث

ـٍ ًلمنَّاًس  بُّ النَّاًس ًإلىى المًَّو تىعىالىى أىٍنفىعييي  121 ......أىحى
 112 ......إذا أتيت ككيمي فخذ منو  

 58 ......إذا كانت اليبة لذم رحـ محـر 
 30 ، 26 ......إذا مات ابف آدـ انقطع عممو إال مف ثبلث 

 78 ......استكصكا بالنساا خيران 
 77،79 ......اف اهلل تصدؽ عميكـ عند كفاتكـ 

 103 ......إف اهلل فرض عمييـ صدقة في أمكاليـ 
 35 ......أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ جعؿ العمرل لمكارث 

 28،30 ، 27 ......اف شئت حبست أصميا كتصدقت بيا 
 41 ...... ......إف عمى صاحبكـ دينا 

ـى أىٍف يىقيكؿى  سىمَّ مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ازى رىسيكؿي اهلًل صى ا اٍلعيٍمرىل الًَّتي أىجى  37 .....ًإنَّمى

 95 ......أني قد اىديت إلى النجاشي حمة 
 35،34 ......أيما رجؿ أعمر عمرل لو كلعقبو 

 66 ......رأيت ليمة أسرم بي عمى باب الجنة مكتكبا 
 57 العائد في ىبتو كالعائد في قيئتة 

 35 ......العمرل جائزة 
ةي مىٍرديكدىةه  دَّاةه، كىاٍلًمٍنحى  41 ......اٍلعىكىري ميؤى

 31 ......فرده رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  
 35 ......قحى النبي صمى اهلل عميو كسمـ بالعمرل 

 9 ......كؿ سبلمي مف الناس عميو صدقة 
 66 ......كمكـ راع ك مسئكؿ عف رعيتو 
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 102 ......ال تبتعو كاف أعطاكو بدرىـ كاحد 
 96 ......ال تبتعو كال تعد في صدقتؾ 

 65 ال حرر كال حرار 
 39 ......ال عمرل كال رقبى فمف أعمر شيئا 

 43،79 ......ال كصية لكارث 
 53،57 ......ال يحؿ لرجؿ أف يعطي عطية أك ييب ىبة  
 94 ......ال يحؿ لكاىب أف برجع في ىبتو إال الكالد 

 52 ......لك دعيت إلى ذراع أك كراع ألجبت 
ـٍ نيٍحبلن ثيَـّ ييٍمًسكيكنىيىا  ميكفى أىٍبنىااىىي اؿو يىٍنحى ا بىاؿي ًرجى  55 ......مى

 81،77  ......ما حؽ امرئ مسمـ لو شيا 
 9 ......ما مف يـك يصبح العباد فو إال ممكاف ينزالف 

 26 ......ماترؾ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ إال بغمتو البيحاا 

 37 ......المسممكف عمى شركطيـ 
 66 ......مف أخذ أمكاؿ الناس يريد أدائيا  
ًلعىًقًبًو  ٍف أىٍعمىرى رىجيبلن عيٍمرىل لىوي كى  35 ......مى

 9 ......مف تصدؽ بعدؿ تمرة مف كسب طيب  
 69 ......مف منح منيحة لبف أك كرؽ 

ٍكتىيىا  مى يىاتىيىا كى  37،39 ......ًىيى لىيىا حى
 112 ......كاغد يا أنيس 

 64 ......الكاىب أحؽ بيبتو ما لـ يثب عمييا 
ٍتوي  ًممىًت اٍلعىمىؿى لىًزمى اًئشىةي ًإذىا عى كىانىٍت عى  21 كى

 52 ......يا نساا المسممات  ال تحقرف جارة إلى جارتيا 
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: فهرس املصطلحات واملعاني :ثالثًا 
 

 صفحة التعرؼ المصطمح
 3 الرجأع في الملة
 4 الرجأع اصططحث

 5 الرد في الملة
 5 الرد اصططحث 
 6 الفسخ في الملة
 6 الفسخ اصططحث
 6 اإلقثلة في الملة
 7 اوقثلة اصططحث

 8 التبرع للة
 8 التبرع اصططحث
 8 عقأد التبرعثت

 9 التطأع للة
 9 التطأع اصططحث

 9 البر للة
 9 البر اصططحث

 9 الهدية للة
 9 الهدية اصططحث

 19، 14 البقد للة
 14،20 البقد اصططحثً 

 21 اولتزاـ للة
 21 اولتزاـ اصططحثً 

 21 التصرؼ للة
 22 التصرؼ اصططحثً 

 22 البهد للة 
 22 البهد اصططحثً 



 
135 

 22 المزأـ للة 
 23 المزأـ اصططحثً 

 23 الجأاز للة
 23 الجأاز اصططحثً 
 23 البقد غير الطـز

 25 الخيثر للة
 25 الخيثر اصططحثً 

 28 الأقؼ للة
 28 الأقؼ اصططحثً 

 38 البمرى للة
 38 البمرى اصططحثً 

 47 الكفثلة للة
 47 الكفثلة اصططحثً 

 53 اإلبراء للة
 53 اإلبراء اصططحثً 

 58 الهبة للة
 59 الهبة اصططحثً 
 70 البأض للة 

 70 البأض اصططحثً 
 76 القرض للة

 76 القرض اصططحثً 
 88 الأصية للة

 88 الأصية اصططحثً 
 105 المؤسسة للة

 105 المؤسسة اصططحثً 
 106 الخير للة

 106 الخير اصططحثً 
 111 الصدقة للة 
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 111 الصدقة اصططحثً 
 111 البطية للة

 111 البطية اصططحثً 
 124 الزكثة للة

 124 الزكثة اصططحثً 
 131 الأكثلة للة

 131 الأكثلة اصططحثً 
 141 اولتزاـ للة

 141 اولتزاـ اصططحثً 
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 :فهرس املراجع واملصادر/ رابعا
 

 :القرآن الكريم وعلومه / أوال 
 . الكريـ بركاية حفص عف عاصـالقرآف .1
، حققو  ( ىػ370:المتكفى )أحكاـ القرآف ؛ أحمد بف عمي أبك بكر الرازم الجصاص الحنفي  .2

 . ىػ 1405بيركت ، -محمد صادؽ القمحاكم ، دار إحياا التراث العربي
أحكاـ القرآف، القاحي محمد بف عبداهلل أبك بكر بف العربي المعافرم االشبيمي المالكي  .3

محمد عبد القادر عطا، دار : ،راجع أصكلو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو (ىػ543:المتكفى)
 .ـ2003-ىػ1424لبناف ،الطبعة الثالثة،-الكتب العممية بيركت

؛ محمد (تحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد)التحرير كالتنكير .4
- ، الدار التكنسية لمنشر (ىػ1393:المتكفى)الطاىر بف محمد الطاىر بف عاشكر التكنسي 

 .ىػ1984تكنس، 
تفسير القرآف العظيـ؛ أبك الفداا إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ  .5

، حققو سامي بف محمد سبلمة ، دار طيبة لمنشر كالتكزيع، (ىػ774: المتكفى)الدمشقي
 .ـ1999-ىػ1420الطبعة الثانية،

-ىػ135،الطبعة األكلى ، (ىػ1371:المتكفى)تفسير المراغي؛أحمد بف مصطفى المراغي  .6
 .ـ1946

دمشؽ، الطبعة األكلى -كىبة بف مصطفى الزحيمي ،دار الفكر.التفسير الكسيط لمزحيمي ، د .7
 .ىػ1422-

 رآف  الكريـ ؛مجمكعة مف العمماا بإشراؼ مجمع البحكث اإلسبلميةؽالتفسير الكسيط لؿ .8
–  (ـ1973=ىػ1393)الطبعة األكلى )باألزىر ، الييئة العامة لشئكف المطابع األميرية 

 .(ـ1993=ىػ1414)
جامع البياف في تأكيؿ القرآف؛ محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي ،أبك جعفر  .9

أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة : حققو  (ىػ310:المتكفى)الطبرم 
 .ـ2000-ىػ1420األكلى،

تفسير القرطبي، أبك عبد اهلل بف محمد بف أبي بكر األنصارم =الجامع ألحكاـ القرآف  .10
براىيـ أطفيش ،دار : ،حققو(ىػ671:المتكفى)الخزرجي  شمس الديف القرطبي  أحمدالبردكني كا 

 .ـ1964ىػ1384القاىرة، الطبغة الثانية،-الكتب المصرية
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ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني ؛ شياب الديف محمكد بف عبد اهلل  .11
–، حققو عمي عبد البارم عطية ، دار الكتب العممية  (ىػ1270المتكفى)الحسيني األلكسي 

 .ىػ 1415بيركت ، الطبعة األكلى 
زاد المسير في عمـ التفسير؛ جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد  .12

بيركت ، الطبعة - عبد الرزاؽ الميدم ، دار الكتاب العربرم:حققو (ىػ597:المتكفى)الجكزم 
 .ىػ1422-األكلى

–صفكة التفاسير؛ محمد عمي الصابكني، دار الصابكني لمطباعة كالنشر كالتكزيع  .13
 .ـ1997-ىػ1417القاىرة، الطبعة االكلى ،

 (ىػ1250:المتكفى)فتح القدير؛ محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني  .14
 .ىػ1414-بيركت ، الطبعة االكلى -دمشؽ–،دار ابف كثير ، دار الكمـ الطيب 

، دار الشركؽ  (ىػ1385المتكفى)في ظبلؿ القرآف ؛ سيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي ،  .15
 .ىػ1412 17القاىرة ، الطبعة – بيركت –

الكشاؼ عف حقائؽ فكامض التنزيؿ؛ أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد ،الزمخشرم  .16
 .ىػ1407-بيركت ، الطبعة الثالثة -،دار الكتاب العربي (ىػ538:المتكفى)جار اهلل 

الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف ، أحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي ، أبك إسحاؽ ،  .17
اإلماـ أبي محمد بف عاشكر ، دار إحياا التراث العربي ، : ، تحقيؽ  (ىػ427: المتكفى )

 .ـ2002-  ىػ 1422لبناف ، الطبعة األكلى –بيركت 
محمد بف عمي الصابكني، دار القرآف  (اختصار كتحقيؽ)مختصر تفسير ابف كثير؛ .18

 .ـ1981-ىػ1402لبناف، الطبعة السابعة ،–الكريـ ، بيركت 
تفسير البغكم، محيي السنة ،أبك محمد الحسيف بف =معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف  .19

عثماف جمعة - كخرج أحاديثو محمد عبداهلل النمر:، حققو(ىػ510: المتكفى)مسعكد البغكم 
-ىػ1417سميماف مسمـ الحرش، دار طيبة لمنشر كالتكزيع ، الطبعة الرابعة،-حميرية
 .ـ1997

المفردات في غريب القرآف؛ أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب األصفياني،  .20
دمشؽ بيركت، الطبعة -، صفكاف عدناف الداكدم، دار القمـ ، الدار الشامية(ىػ502:المتكفى)

 .ىػ1412- األكلى
: ، الناشر  (ىػ1414:المتكفى )المكسكعة القرآنية ؛ إبراىيـ بف إسماعيؿ األبيارم ،  .21

 . ىػ 1405مؤسسة سجؿ العرب ، 
الناسخ كالمنسكخ ؛ قتادة بف دعامة بف قتادة بف عزيز ، أبك الخطاب السدكسي البصرم  .22

 .ـ1998-ىػ1418، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثالثة ،  (ىػ117:المتكفى)
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: الساة الابأية أشرأحهث/  ثايث
اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف؛ محمد بف حباف بف أحمد بف  معاذ بف معبد  .23

شعيب االرنؤكط، مؤسسة :، حققو(ىػ354:المتكفى)،النميمي، أبك حاتـ ، الدارمي ، البستي 
 .ـ1988-ىػ1408الرسالة،بيركت ، الطبعة األكلى، 

 .إحكاـ اإلحكاـ شرح عمدة األحكاـ؛ أبف دقيؽ العيد ، مطبعة السنة المحمدية  .24
المتكفى )إركاا الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ ، محمد ناصر الديف األلباني  .25

 .ـ1985-ق1405بيركت ، الطبعة الثانية - ، المكتب اإلسبلمي (ق1420
تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم؛ أبك العبل محمد عبد الرحمف بف عبدالرحيـ  .26

 .بيركت–،دار الكتب العممية (ىػ1353:المتكفى)المباركفكرم 
جامع العمكـ كالحـ في شرح حمسيف حديثا مف جكامع الكمـ ؛ زيف الديف عبد الرحمف بف  .27

،  (ىػ795:المتكفى)أحمد بف رجب بف الحسف ، السبلمي ، البغدادم ، ثـ الدمشقي ،الحنبمي 
بيركت ، الطبعة السابعة - إبراىيـ باجس، مؤسسة الرسالة0شعيب األرناؤكط : حققو

 .ـ2001-ىػ1422
كفاية الحاجة في شرح سنف ابف ماجو ؛ محمد = حاشية السندم عمى سنف ابف ماجو  .28

بيركت ، -، دار الجيؿ (ىػ1138: المتكفى)بف عبداليادم التتكرم ، نكر الديف السندم 
 .الطبعة الثانية

سبؿ السبلـ ،محمد بف إسماعيؿ بف صبلح بف محمد الحسني،الكحبلني ثـ الصنعاني  .29
 .،دار الحديث  (ىػ1182:المتكفى)،أبك إبراىيـ ،عزالديف المعركؼ كأسبلفو باألمير 

سنف ابف ماجو ؛ابف ماجو أبكعبداهلل محمد بف يزيد القزكيني، كماجو اسـ أبيو يزيد  .30
فيصؿ عيسى –محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياا الكتب العربية : ،حققو (ىػ273:المتكفى)

 .البابي الحمبي 
سنف أبي داكد ؛ أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك  .31

، حققو محمد محيي الديف عبدالحميد ، المكتبة  (ىػ275:المتكفى)األزدم السجستاني ، 
 .بيركت– العصرية ، صيدا 

سنف الترمذم ، محمد بف عيسى بف سكرة بف مكسى بف الححاؾ ، الترمذم ، أبك  .32
براىيـ عطكة : ، حققو(ىػ276:المتكفى)عيسى  أحمد محمد شاكر كمحمد فؤاد عبد الباقي كا 

-ىػ1395مصر ، الطبعة الثانية –عكض ، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي 
 .ـ1975
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سنف الدار قطني؛ أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف  .33
شعيب : ،حققو كحبطو كنصو كعمؽ عميو  (ىػ385:المتكفى)بف دينار البغدادم الدارقطني 

االرنؤكط ،حسف عبد المنعـ شمبي ، عبد المطيؼ حرز اهلل ، أحمد برىكـ ،مؤسسة الرسالة 
 .ـ2004-ىػ1424لبناف ،الطبعة االكلى ،-،بيركت

السنف الصغرل لمنسائي ، أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب ببف عمي الخرساني ،  .34
حمب -، حققو عبد الفتاح أبكغدة ،مكتب المطبكعات اإلسبلمية (ىػ303:المتكفى)النسائي 

 .ـ1986-ىػ1406،الطبعة الثانية
شرح السنة ؛محيي السنة ، أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراا البغكم  .35

محمد زىير الشاكيش، المكتب – شعيب األرنؤكط :، حققو  (ىػ516:المتكفى )الشافعي 
 .ـ1983-ىػ 1403بيركت ، الطبعة الثانية ،-دمشؽ-اإلسبلمي

، دار  (ىػ1421:المتكفى )شرح رياض الصالحيف ، محمد بف صالح بف محمد العثيميف  .36
 .ىػ 1426الكطف لمنشر ، الرياض 

شرح صحيح البخارم البف بطاؿ؛ ابف بطاؿ أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ  .37
السعكدية ،الرياض، - أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ ،مكتبة الرشد: حققو  (ىػ449:المتكفى)

 .ـ2003-ىػ1423الطبعة الثانية 
شرح معاني اآلثار؛ أبك جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة بف عبد الممؾ بف سممة األزدم  .38

محمد زىرم :،حققو كقدـ لو (ىػ321:المتكفى)الحجرم المصرم المعركؼ بالطحاكم 
 .ـ1994-ىػ1414-محمد سيد جاد الحؽ، عالـ الكتب، الطبعة األكلى - النجار

محمد : صحيح البخارم ، محمد بف إسماعيؿ أبك عبد اهلل البخارم الجعفي ، تحقيؽ .39
مصكرة عف السمطانية بإحافة ترقيـ ترقيـ  )زىير بف ناصر الناصر ، دار طكؽ النجاة 

 . 1422، الطبعة األكلى  (محمد فؤاد عبد الباقي 
مكتبة  (ق1420:المتكفى )صحيح الترغيب كالترىيب ، محمد ناصر الديف األلباني  .40

 .الرياض ، الطبعة الخامسة–المعارؼ 
صحيح الجامع الصغير كزياداتو ، أبك عبدالرحمف محمد ناصر الديف ،بف الحاج نكح بف  .41

 .،المكتب اإلسبلمي (1420المتكفى)نجاتي بف آدـ األشقكدرم األلباني 
عمدة القارم شرح صحيح البخارم؛أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف  .42

-، دار إحياا التراث العربي(ىػ855:المتكفى)حسيف الغيتابي الحنفي بدر الديف العيني 
 .بيركت 
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فتح البارم شرح صحيح البخارم ؛ أحمد بف عمي بف حجر أبك الفحؿ العسقبلني  .43
محمد فؤاد عبد الباقي :، رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو 1379بيركت ،- الشافعي ،دار المعرفة

 .محب الديف الخطيب :،قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ عمى طبعو 
فيض القديرشرح الجامع الصغير؛زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف  .44

 (ىػ1031:المتكفى)العابديف الحدادم ثـ المناكم القاىرم )بف عمي 
مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ؛ أبك عبداهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد  .45

عبد .د:عادؿ مرشد كآخركف،إشراؼ - شعيب األرناؤكط:، حققو (ىػ241:المتكفى)الشيباني 
 .ـ2001- ىػ1412اهلل بف عبد المحسف التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األكلى، 

المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ؛  .46
محمد فؤاد : حققو"،(ىػ261:المتكفى)مسمـ بف الحجاج أبكالحسف القشيرم النيسابكرم 

 .بيركت-عبدالباقي ،دار إحياا التراث العربي
مشكاة المصابيح ، محمد عبداهلل الخطيب العمرم ، أبك عبد اهلل ، كلي الديف التبريزم ،  .47

بيركت ، الطبعة الثالثة -محمد ناصر األلباني ، المكتب اإلسبلمي: ق، المحقؽ741المتكفى 
 .ـ1985، 

المصنؼ ؛أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم اليماني الصنعاني،  .48
اليند ، المكتب -حبيب الرحمف األعظمي، المجمس العممي:، حققو (ىػ211:المتكفى)

 .ىػ1403اإلسبلمي ، الطبعة الثانية، 
معالـ السنف ،كىك شرح سنف أبي داككد ؛أبك سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ بف  .49

حمب، الطبعة –، المطبعة العممية (ىػ388:المتكفى)الخطاب البستي المعركؼ بالخطابي 
 .ـ1932-ىػ1351األكلى 

معرفة السنف كاآلثار؛ أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخسركجردم الخراساني، أبك  .50
عبد المعطي أميف قمعجي ، ، جامعة الدراسات : ،حققو  (ىػ458:المتكفى)بكر البيقي 
دمشؽ، دار - حمب)،دار الكعي (بيركت-دمشؽ)،دار قتيبة (باكستاف-كراتشي)اإلسبلمية 

 .ـ1991-ىػ1412، الطبعة األكلى ،  (القاىرة- المنصكرة)الكفاا 
منار القارم شرح مختصر صحيح البخارم ؛حمزة محمد قاسـ ،مكتبة دار البياف، دمشؽ  .51

-ىػ1410المممكة العربية السعكدية، –الجميكرية العربية السكرية ، مكتبة المؤيد ،الطائؼ – 
 .ـ1990

المنتقى شرح المكطإ؛ أبك الكليد سميماف بف خمؼ بف سعد بف أيكب بف كارث التجيبي  .52
بجكار محافظة مصر، – ، مطبعة السعادة  (ىػ474:المتكفى)القرطبي الباجي األندلسي، 

 .ىػ1332الطبعة األكلى،  
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المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ؛ أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم  .53
 .ىػ1392بيركت ، الطبعة الثانية-،دار إحياا التراث العربي (ىػ676:المتكفى)
المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ؛ابك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم  .54

حياا التراث العربي  (ىػ676:المتكفى)  .1392بيركت ،الطبعة الثانية–،دارا 
،حققو (ىػ179:المتكفى)المكطأ مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني  .55

أبك -محمد مصطفى األعظمي ، مؤسسة زايد سمطاف آؿ نيياف لؤلعماؿ الخيرية كاإلنسانية:
 .ـ2004-ىػ1425اإلمارات ، الطبعة األكلى ،- ظبي

 (ىػ1250المتكفى )نيؿ االكطار ؛محمد بف عمي بف محمد بف عبداهلل الشككاني اليمني ، .56
 .ىػ1993-ـ1413،حققو عصاـ الديف الصباطي، دار الحديث، مصر، الطبعة األكلى 

 
  :أصأؿ الفقه أالقأاعد الفقهية/  ثل ث

،  (ق771:المتكفى )األشباه كالنظائر ، تاج الديف عبد الكىاب بف تقي الديف السبكي  .57
. ـ1991-ق1411دار الكتب العممية ، الطبعة األكلى ،

 (ىػ793:  المتكفى )شرح التمكيح عمى التكحيح؛  سعد الديف مسعكد بف عمر التفتزاني  .58
 ، مكتبة صبيح بمصر ، بدكف طبعة كبدكف تاريخ

العدة في أصكؿ الفقو ، القاحي أبك يعمى ، محمد بف الحسيف بف محمد بف خمؼ بف  .59
 .ـ1990-ق1410ق، بدكف ناشر ، الطبعة الثانيو ، 458الفراا ، المتكفى

فتح القدير؛ كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي المعركؼ بابف ىماـ  .60
 .، دار الفكر ، بدكف طبعة كبدكف تاريخ (ىػ861:المتكفى)
أنكار البركؽ في أنكاا  الفركؽ؛ أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف =الفركؽ  .61

 .، عالـ الكتب (ىػ684:المتكفى)عبد الرحمف المالكي الشيير بالقرافي 
كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم ؛ عبد العزيز بف أحمد بف محمد ، عبلا الديف  .62

 .، دار الكتاب اإلسبلمي ، بدكف طبعة كبدكف تاريخ (ىػ730:المتكفى)البخارم الحنفي 
المنثكر في القكاعد الفقيية ؛ أبك عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر  .63

-ىػ 1405، كزارة األكقاؼ الككيتية ، الطبعة الثانية  (ىػ794: المتكفى  )الزركشي 
. ـ1985

 
 

 



 
143 

  :  الفقه المذهبي/ راببث
 الفقو الحنفي 

اإلختيار لتعميؿ المختار ؛ عبد اهلل بف محمكد بف مكدكد المكصمي البمدحي ، مجد الديف  .64
. ـ1937ىػ1356القاىرة، - ،مطبعة الحمبي (ىػ683المتكفى )أبك الفحؿ الحنفي 

البحر الرائؽ كشرح كنز الدقائؽ ؛ زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد ، المعركؼ بابف نجيـ  .65
تكممة البحر الرائؽ لمحمد بف حسيف بف عمي : ، كفي آخره  (970: المتكفى  )المصرم 

منحة الخالؽ البف عابديف ، دار : كبالحاشية  (1138ت بعد  )الطكرم الحنفي القادرم 
. الكتاب اإلسبلمي ، الطبعة الثانية 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ؛ عبلا الديف ، أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاساني  .66
 .ـ1986- ىػ 1406دار الكتب العممية ، الطبعة الثانية ،  (587المتكفى  )الحنفي 

البناية شرح البداية ؛أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابي  .67
لبناف ، الطبعة –بيركت –، دار الكتب العممية (ىػ855:المتكفى)الحنفي بدر الديف العيني 

. ـ2000-ىػ1420االكلى 
البناية شرح اليداية؛ أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابي  .68

بيركت،لبناف الطبعة –، دار الكتب العميمة (ىػ855:المتكفى)الحنفي بدر الديف العيني، 
. ـ2000-ىػ1420االكلى ، 

تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشمبي ؛عثمانبف عمي بف محجف البارعي،فخر  .69
شياب الديف أحمد بف محمد بف محمد بف :الحاشية  (ىػ743:المتكفى)الديف الزيمعي الحنفي 

-،المطبعة الكبرل األميرية(ىػ1021:المتكفى)أحمد بف إسماعيؿ بف يكنس الشمبي 
. ىػ1313بكالؽ،القاىرة ،الطبعة األكلى 

نحك :المتكفى)تحفة الفقياا ؛محمد بف أحمد بف أبي أحمد ، أك بكر  عبلا الديف السمرقندم 
. ـ1994-ىػ 1414لبناف ، الطبعة الثانية ، -، دار الكتب العميمة ، بيركت (ىػ540
رد المحتار عمى الدر المختار ؛ ابف عابديف ، محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز  .70

بيركت ، الطبعة الثانية ، – ، دار الفكر  (1252المتكفى  )عابديف الدمشقي الحنفي 
. ـ1992- ىػ 1412

 العناية شرح اليدياة ، محمد بف محمد بف محمكد ، أكمؿ الديف أبك عبداهلل ابف الشيخ  .71
، دار الفكر ،بدكف (ىػ786:المتكفى)شمس الديف ابف الشيخ جماؿ الديف الركمي البابرتي 

. طبعة
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مطبكع ) (الدر المختار شرح تنكير األبصار) قره عيف األخيار لتكممة رد المحتار عمى  .72
بف عمر بف (محمد أميف المعركؼ بابف عابديف)؛عبلا الديف محمد بف  (بمخر رد المحتار

،دار الفكر لمطباعة كالنشر  (ىػ1306:المتكفى)عبدالعزيز عابديف الحسيني الدمشقي 
. لبناف–كالتكزيع ،بيركت 

 المبسكط؛ محمد  .73
بيركت –، دار المعرفة (ىػ483:المتكفى)بف أحمد بف ابي سيؿ شمس األئمة السرخسي  .74

. ـ1993-ىػ1414،
 مجمة األحكاـ العدلية؛ لجنة مككنة مف عدة عمماا كفقياا في الخبلفة العثمانية ، حققو  .75

 .نجيب ىكاكيني ، نكر محمد ، كارحانو كتب ، آراـ باغ ، كراتشي: 
المحيط البرىاني في الفقو النعماني ، أبك المعالي برىاف الديف محمكد بف أحمد بف عبد  .76

لبناف، الطبعة - العزيز بف عمر ، المحقؽ عبد الكريـ الجندم ، دار الكتب العممية ، بيركت
 .ـ2004-ق1424األكلى ، 

،  (ىػ1306:المتكفى0مرشد الحيراف إلى معرفة أحكاؿ اإلنساف؛ محمد قدرم باشا  .77
. ـ1891-ىػ1308المطبعة الكبرل األميرية ببكالؽ ،الطبعة الثانية،

النتؼ في الفتاكل، أبك الحسف عمي بف الحسيف بف محمد السغدم،حنفي  .78
مؤسسة \المحامي الدكتكر صبلح الديف الناىي ، دار الفرقاف: حققو (ىػ461:المتكفى)

. ـ1984-ىػ1404بيركت لبناف ، الطبعة الثانية ،\عممف األردف -الرسالة
اليداية في شرح بداية المبتدم؛ عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الفرغاني المرغيناني  .79

-طبلؿ يكسؼ، دار إحياا  التراث العربي:، حققو(ىػ593:المتكفى)،أبك الحسف برىاف الديف 
. لبناف- بيركت

 
 الفقو المالكي 

بداية المجتيد كنياية المقتصد ؛أبك الكليد محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف رشد  .80
-ىػ 1425القاىرة، -، دار الحديث (ىػ595:المتكفى)القرطبي الشيير بابف رشد الحفيد 

 .ـ2004ػ
التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ ؛ محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ بف يكسؼ العبدرم  .81

، دار الكتب العممية ، الطبعة (ىػ897: المتكفى )الغرناطي ، أبك عبد اهلل المكاؽ المالكي 
 .ـ1994-ىػ 1416األكلى ، 

، دار  (ىػ767:المتكفى)حاشية الخرشي ،محمد بف عبداهلل بف عمي الخرشي المالكي، .82
 ىػ1317لبناف ، الطبعة الثانية ،-الكتب العممية ،بيركت
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حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير؛ محمد بف أحمد بف عرفة الدسكقي المالكي  .83
 .،  دار الفكر (ىػ1230:المتكفى)
حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير؛ محمد بف أحمد بف عرفة الدسكقي المالكي،  .84

 .، دار الفكر، بدكف طبعة(ىػ1230:المتكفى)
حاشية العدكم عمى شرح كفاية الطالب الرباني؛ أبك الحسف ،عمي بف أحمد بف مكـر  .85

،حققو (ىػ1189:المتكفى)(نسبة إلى بني عدم ، بالقرب مف منفمكط)الصعيدم العدكم 
 .ـ1994-ىػ1414بيركت ،-يكسؼ الشيخ محمد البقاغي ،دار الفكر:
الذخيرة ؛ أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي الشيير  .86

 .ـ1994بيركت ، الطبعة األكلى ، –، دار الغرب اإلسبلمي  (ىػ684:المتكفى )بالقرافي 
 )ركحة الطالبيف كعمدة المفتيف؛ أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم .87

عماف، الثالثة –دمشؽ –،حققو زىير الشاكيش، المكتب اإلسبلمي ،بيركت  (ىػ676:المتكفى
 .ـ1991ىػ،1412،
شرح مختصر خميؿ لمخرشي؛ محمد بف عبداهلل الخرشي المالكي أبك عبد اهلل ،  .88

 .بيركت ،بدكف طبعة-دار الفكر لمطباعة (ىػ1101:المتكفى)
-فقو العبادات عمى المذىب المالكي ؛ الحاجة كككب عيد، مطبعة اإلنشاا، دمشؽ .89

 .ـ1986- ىػ1406سكريا، الطبعة األكلى 
بف سالـ ابف  (أك غنيـ)الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني ؛أحمد بف غانـ  .90

-ىػ1415، دار الفكر ،(ىػ1126:المتكفى0مينا،شياب الديف النفراكم األزىرم المالكي 
 .ـ1995

القكانيف الفقيية؛ أبك القاسـ ،محمد بف أحمد بف محمد بف عبداهلل ، ابف جزىي الكمبي  .91
 .(ىػ741:المتكفى)الغرناطي 

الكافي في فقو أىؿ المدينة ؛أبك عمر يكسؼ بف عبداهلل بف محمد بف عبد البر بف  .92
محمد محمد أحيد كلد ماديؾ المكريتاني ، : ،حققو(ىػ463:المتكفى)عاصـ النمرم القرطبي 

 .ـ1980-ىػ1400مكتبة الرياض ، المممكة العربية السعكدية ، الطبعة الثانية ، 
مختصر العبلمة خميؿ ؛ خميؿ بف إسحاؽ بف مكسى ، حياا الديف الجندم المالكي  .93

ىػ 1426أحمد جاد ، دار القاىرة ، الطبعة األكلى ، : ، المحقؽ  (776المتكفى  )المصرم 
. ـ2005، 

، دار  (ىػ179:المتكفى)المدكنة ؛ مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني،  .94
 .ـ1994-ىػ1415الكتب العممية، الطبعة األكلى،
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،  (ىػ520:المتكفى)المقدمات المميدات ؛أبك الكليد محمد بف أحمد بف رشد القرطبي  .95
 .ـ1988-ىػ1408دار الغرب اإلسبلمي ، الطبعة األكلى ، 

منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ ؛ محمد بف أحمد بف محمد عميش ، أبك عبد اهلل  .96
 .ـ1989-ىػ1409بيركت ،–، دار الفكر  (ىػ1299المتكفى )المالكي 

مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ؛ شمس الديف أبك عبداهلل محمد بف محمد بف  .97
،  (ىػ945:المتكفى)عبدالرحمف الطرابمسي المغربي ، المعركؼ بالحطاب الرعيني المالكي 

 .ـ1992-ىػ 1412دار الفكر ، الطبعة الثالثة ،
 
 الفقه الشثفبي 

ىك حاشية عمى فتح المعيف بشرح قرة العيف )إعانة الطالبيف عمى حؿ ألفاظ فتح المعيف  .98
 (ىػ1302: المتكفى)بف محمد شطا الدمياطي( المشيكر بالبكرم)؛ أبك بكر  (بميمات الديف 

 .ـ1997-ىػ1418، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، الطبعة األكلى ، 
األـ ؛الشافعي أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد  .99

-ىػ1410، دار المعرفة بيركت ،(ىػ204:المتكفى)المطمب بف عبد مناؼ القرشي المكي 
 .ـ1990

أبك الحسيف يحيى بف أبي الخير بف سالـ العمراني  ، لبياف في مذىب اإلماـ الشافعيا .100
 جدة–  دار المنياج  ، قاسـ محمد النكرم حققو الشيخ(ىػ558: المتكفى)اليمني الشافعي 

  ـ2000-  ىػ1421 األكلى، :الطبعة، 
منيج الطبلب اختصره زكريا )حاشية البجيرمي عمى شرح المنيج =التجريد لنفع العبيد .101

؛ سميماف ف محمد  (األنصارم مف منياج الطالبيف لمنككم ثـ شرحو في شرح منيج الطبلب
-ىػ1369مطبعة الحمبي،  (ىػ1221:المتكفى)بف عمر البجيرمي المصرم الشافعي 

 .ـ1950
حاشية البجيرمي عمى الخطيب ؛ سميماف بف محمد =تحفة الحبيب عمى شرح الخطيب .102

 .ـ1995-ىػ1415، دار الفكر،(ىػ1221:المتكفى)بف عمر البجيرمي المصرم الشافعي 
تحفة المحتاج في شرح المنياج ؛أحمد بف محمد بف عمي بف حجر الييتمي ،رجعت  .103

عمى عدة نسخ بمعرفة لجنة مع العمماا ،المكتبة التجارية الكبرل بمصر لصاحبيا :كصححت
 .ـ1983- ىػ 1357مصطفى محمد، 

–حاشيتا قميكبي كعميرة؛أحمد سبلمة القميكبي كأحمد البرلسي عميرة،دار الفكر  .104
 .ـ1995- ىػ1415بيركت،
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الحاكم الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي كىك شرح مختصر المزني؛ أبك الحسف  .105
حققو  (ىػ450:المتكفى)عمي بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم، الشيير بالماكردم 

-الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد، دار الكتب العممية ،بيركت–الشيخ  عمي محمد معكض 
 .ـ1999-ىػ1419لبناف ، الطبعة االكلى،

المتكفى  )ركحة الطالبيف كعمدة المفتيف ؛ أبك زكريا محي الديف بف شرؼ النككم ،  .106
عماف ، الطبعة – دمشؽ -زىير الشاكيش ، المكتب اإلسبلمي ، بيركت: ، تحقيؽ  (ىػ676:

 .ـ  1991-ىػ 1412الثالثة 
منيج الطبلب )فتكحات الكىاب بتكحيح شرح منيج الطبلب المعركؼ بحاشية الجمؿ  .107

؛ (اختصره زكريا األنصارم مف منياج الطالبيف لمنككم ثـ شرحو في شرح منيج الطبلب 
،دار (ىػ1203:المتكفى0سميماف بف عمر بف منصكر العجيمي األزىرم ، المعركؼ بالجمؿ 

 .الفكر
؛ أبك زكريا محيي الديف يحيى (مع تكممة السبكي كالمطيعي )المجمكع شرح الميذب  .108

 .دار الفكر  (ىػ676:المتكفى )بف شرؼ النككم
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنياج ؛ شمس الديف ، محمد بف أحمد الخطيب  .109

- ىػ 1415، دار الكتب العممية ، الطبعة األكلى ،  (977المتكفى  )الشربيني الشافعي 
. ـ1994

الميذب في فقو اإلماـ الشافعي؛ أبك اسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ الشيرازم  .110
 . ، دار الكتب العممية  (ىػ476:المتكفى)
نياية المحتاج إلى شرح المنياج ؛شمس الديف محمد بف أبي العباس الرممي  .111
 .ـ1984-ىػ 1404– ، دار الفكر ،بيركت الطبعة األخيرة  (ىػ1004:المتكفى)
: المتكفى)نياية المطمب في دراية المذىب؛عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ الجكيني ، .112

-ىػ1428عبد العظيـ محمكد الديب ، دار المنياج،الطبعة األكلى ،: ،حققو (ىػ478
 .ـ2007
 

 الفقه الحابمي 
اإلرشاد سبيؿ الرشاد ؛محمد بف أحمد بف أبي مكسى الشريؼ ، أبك عمي الياشمي  .113

عبداهلل بف عبد المحسف التركي ، مؤسسة الرسالة ، .د:، حققو  (ىػ428:المتكفى)البغدادم 
 .ـ1998- ىػ1419الطبعة األكلى ، 



 
148 

اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ ؛ عبلا الديف أبك الحسف عمي بف سميماف  .114
، دار إحياا التراث العربي ، الطبعة  (ىػ885:المتكفى)المرداكم الدمشقي الصالحي الحنبمي 

 .الثانية 
تبيف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشمبي ؛ عثماف بف عمي بف محجف البارعي ،  .115

شياب الديف أحمد بف محمد بف : ، الحاشية  (743:المتكفى  )فخر الديف الزيمعي الحنفي 
، المطبعة الكبرل األميرية (1021المتكفى  )أحمد بف يكنس يف إسماعيؿ بف يكنس الشمبي 

 . ىػ 1313بكالؽ ، القاىرة ، الطبعة االكلى – 
دقائؽ أكلي النيى لشرح المنتيى المعركؼ بشرح منتيى اإليرادات ؛ منصكر بف يكنس  .116

، عالـ  (ىػ1051المتكفى عاـ  )بف صبلح الديف بف حسف بف إدريس البيكتي الحنبمي 
. ـ 1993-ىػ 1414الكتب ، الطبعة األكلى 

زاد المستنقع في اختصار المقنع؛ مكسى بف أحمد بف مكسى بف سالـ بف عيسى بف  .117
: حققو (ىػ968:المتكفى)سالـ الحجاكم المقدسي ، ثـ الصالحي ، شرؼ الديف ، أبك النجا 

 .الرياض- عبد الرحمف بف عمي بف محمد العسكر ، دار الكطف لمنشر
شرح الزركشي شمس الديف محمد بف عبد اهلل الزركشي المصرم الحنبمي  .118
 .ـ1993-ىػ1413، دار العبيكاف ، الطبعة األكلى ، (ىػ772:المتكفى)
الشرح الممتع عمى زاد المستنقع ؛محمد بف صالح بف محمد العثيميف   .119
 .ىػ1428-1422،دار ابف الجكزم ، الطبعة األكلى ، (ىػ1412:المتكفى)
: المتكفى)الشرح الممتع عمى زاد المستنقع؛ محمد بف صالح بف محمد العثيميف  .120

 .ىػ1428-1422دار ابف الجكزم ، الطبعة األكلى ،  (ىػ1412
دركس صكتية :شرح زاد المستنقع ؛محمد بف محمد المختار الشنقيطي ، مصدر الكتاب  .121

  .http://www.islamweb.netقاـ بتفريغيا مكقع الشبكة اإلسبلمية، 
كشاؼ القناع عف متف اإلمتاع ؛ منصكر بف يكنس بف صبلح الديف ابف حسف بف  .122

 .، دار الكتب العممية  (1051المتكفى  )إدريس البيكتي الحنبمي  ، 
المبدع في شرح المقنع ، إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل بف محمد ابف مفمح ، أبك إسحاؽ  .123

لبناف ، الطبعة األكلى – ،دار الكتب العممية ، بيركت  (ىػ884:المتكفى)،برىاف الديف 
 .ـ1997-ىػ1418

مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى ؛ مصطفى بف سعد بف عبده السيكطي شيرة  .124
،المكتب اإلسبلمي ، الطبعة  (ىػ1243: المتكفى)، الرحيباني مكلدا ثـ الدمشقي الحنبمي 

 .ـ1994-ىػ1415الثانية ،
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مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى؛ مصطفى بف سعد بف عبده السيكطي شيرة ،  .125
، المكتب اإلسبلمي ، الطبعة  (ىػ1243:المتكفى)الرحيباني مكلدا ثـ الدمشقي الحنبمي 

 .ـ1994-ىػ1415الثانية
المغني البف قدامة ؛ أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة  .126

 : )الجماعيمي المقدسي ثـ الدمشقي الحنبمي ، الشيير بابف قدامة المقدسي ، المتكفى 
 .ـ 1668-ىػ 1388، مكتبة القاىرة ،  (ىػ620

الممخص الفقيي؛صالح بف فكزاف بف عبد اهلل الفكزاف ، دار العاصمة ، الرياض ،المممكة  .127
 .ىػ1423العربية السعكدية، الطبعة األكلى،

 
  :  الفقه البثـ/خثمسثً 

إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف؛ محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف  .128
-محمد عبد السبلـ إبراىيـ ، دار الكتب العممية: ، حققو(ىػ751:المتكفى)قيـ الجكزية 

 .ـ1991-ىػ1411بيركت، الطبعة األكلى ،
زاد المعاد في ىدم خير العباد؛ محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف  .129

مكتبة المنار اإلسبلمية، الككيت – ، مؤسسة الرسالة ، بيركت  (ىػ751:المتكفى)قيـ الجكزية 
 .ـ1994- ىػ1415، الطبعة السابعة كالعشركف، 

فتح العمي المالؾ في الفتكل عمى مذىب اإلماـ مالؾ ؛ محمد بف أحمد بف محمد عميش  .130
 .،دار المعرفة  (ىػ1299:المتكفى )، أبك عبداهلل المالكي 

. سكرية، دمشؽ ، الطبعة الرابعة –د كىبة الزحيمي ، دار الفكر .، أالفقو اإلسبلمي كأدلتو .131
لبناف ، –، دار الكتاب العربي، بيركت  (ىػ1420: المتكفى)فقو السنة ؛سيد سابؽ  .132

 .ـ1977-ىػ1397الطبعة الثالثة 
المحمى باآلثار ، أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي الظاىرم  .133
 .بيركت ، بدكف طبعة-، دار الفكر(ىػ456:المتكفى)
مراتب اإلجماع في العبادات كالمعامبلت كاالعتقادات؛ أبك محمد عمي بف أحمد بف  .134

 .بيركت-، دار الكتب العممية (ىػ456:المتكفى)سعيد بف حـز األندلسي القرطبي الظاىرم 
 ، دار الفكر العربيمحمد أبك زىر،الممكية كنظرية العقد  .135
المنفعة في القرض دراسة تأصيمية تطبيقية، عبد اهلل محمد العمراني، دار كنكز إشبيميا  .136

 .ـ2010- ىػ 1431الرياض ، الطبعة الثانية –لمنشر كالتكزيع 
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-1)الككيت ، األجزاا – المكسكعة الفقيية الككيتية ؛ كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية  .137
،الطبعة األكلى ، مطابع  (38-24)الككيت ، األجزاا – الطبعة الثانية ، دار السبلسؿ (23

الطبعة الثانية ، طبع الكزارة ، الطبعة مف   (45-39)مصر ، األجزاا – دار الصفكة 
. ىػ 1427 -1404

 نظرية العقد ،ابف تيمية ، مركز الكتاب لمنشر ،القاىرة  .138
فؤاد عبدالمطيؼ السرطاكم، دار يافا العممية لمنشر .الكجيزفي الكصايا  كالمكاريث؛د .139

 .3496\8\2009:كالتكزيع ، رقـ تسمسمي عالمي 
 

غة  ػػػب الؿػػػكت/ سثدسثً 
 

تاج العركس مف جكاىر القامكس ؛ محمد بف محمد بف عبد الرزاؽ الحسيني ، أبك  .140
،حققو مجمكعة مف الحمقييف ، دار  (1205المتكفى)الفيض ، الممقب بمرتحى الزبيدم 

. اليداية 
 التعريفات الفقيية ، محمد بف عميـ اإلحساف المجددم البركتي ، دار الكتب العممية ،  .141

. ـ2003-ىػ1424الطبعة األكلى 
،  (ىػ370المتكفى  )تيذيب المغة ؛ محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم ، أبك منصكر  .142

 .ـ 2001بيركت ، الطبعة األكلى – حققو محمد عكض مرعب ،دار إحياا التراث العربي 
 التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ ؛ زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ تاج العارفيف  .143

، عالـ  (ىػ1031:المتكفى)بف عمي بف زيف الديف العابديف الحدادم ثـ المناكم القاىرم 
. ـ1990-ىػ1410القاىرة ، الطبعة األكلى ،–  عبد الخالؽ ثركت 38الكتب 

السنف الكبرل ؛أحمد بف الحسيف بف عمي مكسى الخسركجردم الخرساني ، أبك بكر  .144
–،حققو محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العممية ،بيركت  (ىػ458:المتكفى)البييقي 

. ـ2003ىػ 1424:لبناف، الطبعة الثالثة 
 الصحاح تاج المغة كصحاح العربية؛ أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي  .145
بيركت ، الطبعة الرابعة –أحمد عبد الغفكر عطار،دار العمـ لممبلييف :،حققو(ىػ393:المتكفى)
. ـ1987-ىػ1407، 

. ـ 1999/  ىػ 1420, الطبعة الخامسة, صيدا
– القامكس الفقيي لغة كاصطبلحان ، الدكتكر سعدم أبك حبيب ، دار الفكر ، دمشؽ  .146

 .ـ 1988-  ىػ 1408سكرية ، الطبعة الثانية 
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المتكفى )القامكس المحيط ؛ مجد الديف أبك الطاىر محمد بف يعقكب الفيركز آبادم  .147
، حققو مكتب تحقيؽ التراث في في مؤسسة الرسالة ، مؤسسة الرسالة لمطباعة  (ىػ817:

. ـ2005-ىػ1426لبناف ، الطبعة الثامنة ، –كالنشر كالتكزيع ، بيركت 
،  (816المتكفى  )كتاب التعريفات ؛ عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني ،  .148

 ـ.1983-ىػ 1403جماعة مف العمماا بإشراؼ الناشر ، الطبعة األكلى ، :حققو 
كتاب العيف ؛ أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم البصرم ،  .149
إبراىيـ السامرائي، دار كمكتبة اليبلؿ . ميدم المخزكمي ، د.د: ،  حققو  (170:المتكفى  )
. 
المتكفى ) كتاب العيف؛ أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك الفراىيدم البصرم  .150
. إبراىيـ السامرائي، دار كمكتبة اليبلؿ.ميدم المخزكمي، د.د:، حققو  (ىػ170:
الكميات معجـ في المصطمحات ك الفركؽ المغكية ؛ أيكب بف مكسى الحسيني القريمي  .151

محمد المصرم ، مؤسسة –، عدناف دركيش  (1094المتكفى )الكفكم ، أبك البقاا الحنفي 
 بيركت -الرسالة ،

لساف العرب ؛ محمد بف مكـر بف عمي ، أبك الفحؿ ، جماؿ الديف ابف منظكر  .152
-بيركت ، الطبعة الثالثة –، دار صادر  (ىػ711المتكفي  )األنصارم الركيفعي اإلفريقي  

 ىػ1414
مجمؿ المغة البف فارس؛ أحمد بف فارس بف زكريا القزكيني الرازم ، أبك الحسيف  .153
بيركت ، الطبعة –، حققو زىير عبد المحسف سمطاف ، مؤسسة الرسالى  (395:المتكفى )

. ـ1986-ىػ 1406الثانية 
مختار الصحاح؛ زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازم  .154
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ؛ أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ثـ الحمكم  .155

. بيركت - ، المكتبة العممية  (ىػ770نجك : المتكفى  )، أبك العباس 
 المطمع عمى ألفاظ المقنع؛ محمد بف أبي الفتح بف أبي الفحؿ البعمي ، أبكعبد اهلل ،  .156

، تحقيؽ محمكد االرناؤكط كياسيف محمكد الخطيب ، مكتبة  (ىػ709: المتكفي)شمس الديف 
. ـ2003-ىػ1423السكادم لمتكزيع ، الطبعة األكلى 

معجـ المصطمحات كاأللفاظ الفقيية ،محمكد عبد الرحمف عبد المنعـ ،دار الفحيمة ،  .157
 1999الطبعة األكلى ، 

المعجـ الكسيط ، مجمع المغة العربية ، إبراىيـ مصطفى ، أحمد الزيات ، حامد عبد  .158
 .القادر ، محمد النجار ، دار الدعكة 
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حامد صادؽ قنيبي، دار النفائس لمطباعة -  معجـ لغة الفقياا؛ محمد ركاس قمعجي .159
. ـ1988-ىػ1408كالنشر نكالتكزيع، الطبعة الثانية 

المتكفي )معجـ مقاييس المغة ، أحمد بف فارس بف زكريا القزكيني الرازم ، أبك الحسف  .160
. ـ1979_ ىػ 1399، حققو عبد السبلـ محمد ىاركف ، دار الفكر ،  (395:

 الكتب البثمة /  سثببثً 
 .ـ2001-ىػ1421أصكؿ الدعكة ؛ عبد الكريـ زيداف ، مؤسسة الرسالة، الطبعة التاسعة  .161
: اعتقاد أىؿ السنة ؛ عبد اهلل بف عبد الرحمف بف عبد اهلل بف جبريف ، مصدر الكتاب  .162

  .http://www.islamweb.netدركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة اإلسبلمية 
–تاريخ الفقو اإلسبلمي كنظرية العقكد ، بدراف أبك العينيف ،دار النيحة العربية، بيركت  .163

لبناف  
حكـ االنتماا إلى الفرؽ كألحزاب كالجماعات اإلسبلمية ، بكر بف عبد اهلل أبك زيد  .164

 .ـ2006-ىػ1426،الطبعة األكلى ، 
 .ـ2001-ىػ 1421دراسات إسبلمية ؛سيد قطب ، دار الشركؽ ،الطبعة الرابعة عشرة ، .165
المدخؿ لدراسة الشريعة اإلسبلمية ؛ عبد الكريـ زيداف ، دار عمر بف الخطاب لمنشر  .166

. كالتكزيع باإلسكندرية 
مصادر الحؽ في الفقو اإلسبلمي ، السنيكرم، دار إحياا التراث العربي، الطبعة األكلى  .167
. ـ2001، 
نظرية الرجكع في العقكد كالتصرفات ، فتح اهلل أكثـ تفاحة، الجنادرية لمنشر كالتكزيع ،  .168

. ـ2010
الكجيز في الكصايا كالمكاريث ، الدكتكر فؤاد عبد المطيؼ السرطاكم ، دار يافا العممية  .169

 ـ2009لمنشر كالتكزيع ، 
 

. الدراسثت أاألبحثث البممية /  ثماثً 
 .حكاـ الرجكع في التبرعات المالية في الفقو اإلسبلمي ، جياد شرفات أ .170
،  (رسالة ماجستير  )الجمعيات الخيرية كالتيرب الحريبي في عيد السمطة الفمسطينية  .171

 .أمجد جميؿ صبحي اإلماـ
  (أحكاـ الرجكع في العقكد المالية في الفقو اإلسبلمي  )رسالة ماجستير بعنكاف  .172
معف إدعيس ، الييئة :  المؤسسات العامة كالسمطة التنفيذية الفمسطينية ،إعداد المحامي  .173

( 2003حزيراف )الفمسطينية المستقمة لحقكؽ المكاطف ،راـ اهلل 

http://www.islamweb.net/
http://www.islamweb.net/
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 . المأاقع اإللكترأاية / تثسبثً 

http://insanonline.net/news_details.php?id=25576 . 
http://islamqa.info/ar/169965 . 

 http://islamqa.info/ar/179635 
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/312913 . 

http://sahel.insurances-hadhramaut.info/view/188.aspx . 
http://www.moj.gov.ps/official-newspaper/2000/32-13.htm.  

http://www.saaid.net/Anshatah/dole/60.htm . 
http://www.saaid.net/Anshatah/dole/70.htm .

أىداؼ : كتب كزارة الشئكف االجتماعية كالعمؿ  اليمنية ، الجمعيات ،مقاؿ بعنكاف  .174
. الجمعيات كالمؤسسات األىمية الخاصة 

 ، 2000لسنة  (1)مف قانكف الجمعيات الخيرية كالييئات األىمية رقـ  (2)المادة  .175
مف مجمة  (32)في العدد  (2000\2\29 )، المنشكر بتاريخ 2000\1\16الصادر في 

.  الكقائع الفمسطينية 
مركز اإلماـ الشيرازم لمدراسات كالبحكث ، مقاؿ بعنكاف المنظمات الحككمية كغير  .176

. جميؿ عكدة:، إعداد (الحككمية 
أحمد  (العمؿ الخيرم كدكره في تنمية المجتمع )مكقع أحمد السيد كردم؛ مقاؿ بعنكاف  .177

. كردم
مكقع إسبلـ كيب ، مصطمحات شرعية  .178

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=
FatwaId&Id=47924 

، (حكـ إعطاا الزكاة لممؤسسات الخيرية  )مكقع اإلسبلـ سؤاؿ كجكاب ، فتكل بعنكاف  .179
( 179635)رقـ الفتكل 

حكـ االستفادة مف األمكاؿ المتبرع بيا )مكقع اإلسبلـ سؤاؿ كجكاب ، فتكل بعنكاف  .180
(  169965)رقـ الفتكل  (إلكماؿ مقر الجمعية الخيرية

بناا كتنمية قدرات العامميف في المؤسسات )مكقع إنساف أكف اليف ، مقاؿ بعنكاف  .181
أحمد فتحي النجار : بقمـ  (الخيرية

http://insanonline.net/news_details.php?id=25576
http://islamqa.info/ar/169965
http://islamqa.info/ar/179635
http://islamqa.info/ar/179635
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/312913
http://sahel.insurances-hadhramaut.info/view/188.aspx
http://www.moj.gov.ps/official-newspaper/2000/32-13.htm
http://www.saaid.net/Anshatah/dole/60.htm
http://www.saaid.net/Anshatah/dole/70.htm
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=47924
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=47924
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يكسؼ .مكقع إنساف أكف اليف، العمؿ الخيرم مف المقاصد األساسية لشريعة اإلسبلـ ، د .182
 http://insanonline.net/news_details.php?id=1634القرحاكم ، 

البناا المؤسسي في المنظمات الخيرية الكاقع كآفاؽ )مكقع صيد الفكائد ،مقاؿ بعنكاف  .183
محمد بف ناجي عطية  : ، إعداد  (التغير

الجمعيات الخيرية اإلغاثة فقط أـ المشاركة في تنمية )مكقع صيد الفكائد ،مقاؿ بعنكاف  .184
( 2014-8-7 ) (المجتمع أكال 
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فهرس املىضىعات / خامسا
رقـ الصفحة  المكحكع

ب  إىداا
ت شكر كعرفاف 

ث  المقدمة
 2  .التبرع حقيقتو كالرجكع عنو: المبحث األكؿ 

 3 اصطبلحان  لغةالرجكع
 4األلفاظ ذات الصمة  /ثالثا

 6تعريؼ التبرع لغة كاصطبلحان  : المطمب الثاني 
 6: التبرع في المغة

 6التبرع اصطبلحان  /ثانيا
 7األلفاظ ذات الصمة  

 8مشركعية التبرعات  : المطمب الثالث 
 11كيفية الرجكع عف التبرع كتكييفو الفقيي :المبحث الثاني
 12أنكاع التصرفات في العقكد : المطمب األكؿ 
 13معنى التبرعات كالعقكد الداخمة فييا :المطمب الثاني 
 14التكييؼ الفقيي لمرجكع عف التبرعات :المطمب الثالث 
 16عقكد التبرع كحكـ الرجكع فييا  :المبحث الثالث 
 17تعريؼ العقد لغة كاصطبلحان  :المطمب األكؿ 

 17العقد في المغة /أكال
 17العقد اصطبلحان /ثانيا
 19األلفاظ ذات الصمة / ثالثا

 19العقكد غير البلزمة لطبيعة العقد :المطمب الثاني
 21أقساـ العقد غير البلـز 

 22العقكد غير البلزمة لكجكد الخيار :المطمب الثالث 
 23 رالفرؽ بيف العقد غير البلـز بطبيعتو كالعقد غير البلـز لكجكد الخيا

 24 كالمبادلة فييا  المبحث  الرابع عقد التبرع كمدل جكاز الرجكع



 
156 

 25عقد الكقؼ كالرجكع فيو :المطمب األكؿ 
 25تعريؼ الكقؼ لغة كاصطبلحان / أكال
 25مشركعية الكقؼ  / ثانيا

 27حكـ الرجكع في عقد الكقؼ قبؿ القبض 
 30حكـ الرجكع في عقد الكقؼ بعد القبض 

 32. عقد العمرل كالرجكع فيو:المطمب الثاني 
 33العمرل في المغة 

 33العمرل اصطبلحان  
 34مشركعية العمرل 

 34الرجكع في العمرل  
 34الرجكع في العمرل المطمقة  / أكال
 37الرجكع في العمرل المقيدة بشرط / ثانيا

 40الرجكع في الكفالة : المطمب الثالث 
 40تعريؼ الكفالة لغة كاصطبلحان / أكال

 41مشركعية الكفالة  
 42رجكع أحد أطراؼ العقد بفسخو  /ثالثا
 42رجكع الكفيؿ عمى المكفكؿ عنو بمطالبتو بالسداد  / رابعا

 45الرجكع باإلبراا  
 45تعريؼ اإلبراا لغة كاصطبلحان / أكال
 45إبراا المكفكؿ عنو  /ثانيا
 46إبراا الكفيؿ /ثالثا

 47 الرجكع في عقكد التبرعات/ الفصؿ الثاني
 49تعريؼ اليبة لغة كاصطبلحان 

 51اليبة عقد مشركعية :المطمب الثاني
 52اليبة عقد كيفية الرجكع في : المطمب الثالث
 54 اليبة  عقدحكـ الرجكع في:المطمب الرابع

 54الرجكع في اليبة قبؿ القبض 
 58اليبة عقد مكانع الرجكع في :المطمب الخامس



 
157 

 59أقساـ العكض في اليبة  
 60 حكـ الرجكع في الزيادة المتصمة 

 63الرجكع في القرض  
 64المطمب األكؿ  تعريؼ القرض لغة كاصطبلحان 

 65مشركعية القرض : المطمب الثاني 
 66الحكـ التكميفي لمقرض :المطمب الثالث 
 67التكييؼ الفقيي لمقرض :المطمب الرابع 

 70 المطمب الخامس   رد القرض
 71الرجكع في القرض :المطمب السادس 

 72حكـ الرجكع في عقد القرض بسبب الخيار 
 72انقحاا القرض 
 73 الرجكع في الكصية/ المبحث الثالث
 74تعريؼ الكصية لغة كاصطبلحان :المطمب األكؿ 
 76مشركعية الكصية : المطمب الثاني
 78حكـ الكصية  :المطمب الثالث
 82 كيفية الرجكع في الكصية: المطمب الرابع 

 83   حكـ الرجكع في الكصية:المطمب الخامس 
 85الصكر المعاصرة لمرجكع عف التبرع  : ث ؿالفصؿ الثا

 86الرجكع عف التبرع لممؤسسات الخيرية الخاصة كحكمو :المبحث األكؿ
 87تمييد 
 88تعريؼ المؤسسة لغة كاصطبلحان / أكال
 89المقصكد بالخيرية  / ثانيا
 90المقصكد بالخاصة / ثالثا

 91األىداؼ التي مف أجميا أنشأت المؤسسات الخيرية 
 91الفرؽ بيف المؤسسة العامة اإلدارية كالمؤسسة الخاصة 

 92التكييؼ الفقيي لممؤسسات الخيرية الخاصة :المطمب الثاني
 93حكـ الصدقة كالرجكع فييا  : المطمب الثالث 

 93تعريؼ الصدقة لغة كاصطبلحان  
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 93حكـ الرجكع في الصدقة  
 97حكـ إعطاا الصدقة لمجمعيات الخيرية  

 98رأم الباحثة في حكـ الرجكع عف إعطاا الصدقة لمجمعيات الخيرية الخاصة  
 100الرجكع عف التبرع لممؤسسات الخيرية العامة :المبحث الثاني
 101المقصكد بالمؤسسات الخيرية العامة :المطمب األكؿ

 101 ةطبيعة المؤسسات الخيرية العاـ
 102المطمب الثاني التكييؼ الفقيي لممؤسسات الخيرية العامة 

 103التبرع لمجمعيات الخيرية العامة عف طريؽ الزكاة كالرجكع فييا  :المطمب الثالث 
 104تعريؼ الزكاة  / أكال

 105حكـ صرؼ الزكاة لممؤسسات الخيرية العامة 
 105حكـ الرجكع عف الزكاة 

 106رأم الباحثة في الرجكع عف التبرع لممؤسسات الخيرية العامة  
 108رجكع  المؤسسات الخيرية الخاصة عف التبرع كحكمو :المبحث الثالث  
 109عبلقة المساعدات الخيرية بعقكد التبرعات  :المطمب األكؿ 
 110رجكع المؤسسات الخيرية عف التبرع   : انيالمطمب الث

 110تعريؼ الككالة  / أكال
 111مشركعية الككالة  /ثانيا
 113التكييؼ الفقيي لعقد الككالة  / ثالثا
 113حكـ الرجكع في عقد الككالة  / رابعا

 113حكـ الرجكع في عقد الككالة المطمقة عف األجر 
 114حكـ الرجكع في عقد الككالة المقيدة بأجر  

 116مكانع الرجكع في عقد الككالة    
 117رجكع المؤسسات الخيرية الخاصة عف التبرع   :ثالثالمطمب اؿ

 118رجكع المؤسسات الخيرية العامة عف التبرع كحكمو  :المبحث الرابع
 119رجكع المؤسسات الخيرية العامة عف التبرع  :المطمب األكؿ 

 119.  تعريؼ االلتزاـ لغة كاصطبلحان / أكال
 120معاني االلتزاـ كمدلكالتو  

 121حكـ رجكع المؤسسات الخيرية العامة عف التبرع  :المطمب الثاني 
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 123الخاتمة  
 123 النتائج 

 124 التكصيات
 126 الممخص

 127الممخص بالمغة االنجميزية 
 128 الفيارس العامة

 129فيرس اآليات القرآنية 
 132 فيرس األحاديث النبكية 

 134 فيرس المصطمحات 
 137 فيرس المصادر كالمراجع

 155 فيرس  المكحكعات
 
 


