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ملخص:
مهم ًا يف حياة الفرد ،وهو بعنوان( :الإبراء :حقيقته،
يتناول هذا البحث مو�ضوع ًا فقهيا ّ

و�أنواعه ،و�رشوط �صحته)  ،وقد انبنى من مقدمة وثالثة مباحث وخامتة؛ كان الأول منها
يف بيان حقيقة الإبراء؛ وذلك مبعرفة معناه يف اللغة ،ثم تعريفه ا�صطالح ًا بعد عر�ض
تعريفات الفقهاء له ومناق�شتها ،واملبحث الثاين يف �أنواعه ،حيث يتنوع الإبراء �إىل �أنواع
بينها الباحث يف بحثه ،و�أما املبحث الثالث فكان يف �رشوط �صحته ،حيث ي�شرتط
عدةَّ ،

وم َب ِّين ًا
ل�صحة الإبراء �رشوط عدة ذكرها الباحث ُم َف ِّ�ص ً
أئمة الفقه يف هذه الأحكامُ ،
ال �آراء � َّ
الرّاجح منها ،ثم جاءت اخلامتة يف �أهم نتائج البحث.
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Abstract:
This research deals with the subject doctrinal However, in a person’s
life, entitled: (discharge: its reality, and types, and conditions of health) ,
was based of the three sections and a conclusion; was the first of all in terms
of discharge, by knowing the meaning in the language, and then defined
conventionally after the View definitions scholars to him and discussed, and
the second topic in its different forms, with varied discharge into several
types, including a researcher in his research, and the third section was in
terms of health, where required for the health of discharge a number of
conditions mentioned by the researcher, detailed views of the imams of Islam
in these terms, and indicating correct them, and then came the most important
conclusion in the search results.
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مقدمة:
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على خري اخللق واملر�سلني وبعد:
فمبد�أ الت�سامح عظيم ،ومن الت�سامح والعفو ما ي�سمى بالإبراء ،فقد قال اهلل عز وجل:
ون{ (. )1وقال
ان ذُو ُع�سرْ َ ةٍ َف َنظِ َر ٌة �إِلىَ َم ْي�سرَ َ ةٍ َو َ�أن َت َ�ص َّد ُقواْ َخيرْ ٌ َّلك ُْم �إِن كُ ن ُت ْم َت ْعل َُم َ
}و�إِن كَ َ
َ
َ
ير َر َق َبةٍ
}و َما كَ َ
�أي�ضاًَ :
ان لمِ ُ �ؤْمِ ٍن �أن َي ْق ُتلَ ُم�ؤْمِ ن ًا �إِ َّال َخطَ ئ ًا َو َمن َق َت َل ُم�ؤْمِ ن ًا َخطَ ئ ًا َف َت ْح ِر ُ
()2
ُّم�ؤْمِ نَةٍ َو ِد َي ٌة ُّم َ�سل ََّم ٌة �إِلىَ �أَ ْه ِل ِه �إِ َّال �أَن َي َّ�ص َّد ُقواْ . {...وقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
«م ْن �أَ ْنظَ َر ُم ْع�سرِ ً ا � ،أَ ْو َو َ�ض َع َع ْن ُه � ،أَظَ َّل ُه ا ُ
املهمة يف
هلل فيِ ظِ لِّهِ» ( . )3فالإبراء من املوا�ضيع
َ
َّ
ال ِّد ْين الإ�سالمي؛ ملا فيه من التي�سري ،وتفريج كربة املُع�رس.

أهداف البحث:
للبحث ثالثة �أهداف رئي�سة:
فعرفوه بالر�سم ،ولي�س باحلد.
● ●معرفة حقيقة الإبراء ،حيث � َّإن الفقهاء مل يعتنوا بتعريفهَّ ،
● ●التعرف على �أنواعه.
�صحته؛ ليكون املرء على ب�صرية من �أمر د ِْينه.
● ●معرفة �رشوط َّ
ونظراً لأهمية املو�ضوع ،ولعدم وجود بحث م�ستقل  -على حد علمي -يجمع �شتاته،
ويبحثه ب�شكل منفرد ،و ُيظْ هره باعتباره مو�ضوع ًا فقهي ًا مهماً ،يجدر بامل�سلم معرفته ،فقد
ارت�أيت �أَ ْن �أكتب فيه  ،خدمة للعلم ال�رشعي ،و�أهله.

أسباب اختيار البحث:
♦ ♦مو�ضوع الإبراء مل ي�أخذ ح َّقه من البحث والتمحي�ص ،من قِبل الفقهاء املعا�رصين،
وقد بحثه الفقهاء القدامى يف مو�سوعاتهم ،ولكن ب�شكل مبعرث ،فاحتاج �إىل جتميع
وترتيب.
♦ ♦اختالف العلماء القدامى يف كثري من �أحكام الإبراء ،يدعو �إىل الكتابة فيه ،وترجيح
يقويه الدليل ،يف كل جزئية وقع اخلالف حولها.
ما ِّ
♦ ♦احلاجة �إىل بحث متعمق  -قدر امل�ستطاع -يف هذا الأمر؛ لأن البحث يتطرق �إىل
�أهم اجلوانب حيوية ،وهو احلفاظ على حقوق الفرد ،و�سمعة املجتمع.
♦ ♦امل�ساهمة يف تعريف الباحثني وطالب العلم ب�أحكام الإبراء.
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مشكلة الدراسة:
تكمن م�شكلة البحث يف نقطتني رئي�ستني هما:
♦

♦ت�شتت مو�ضوع حقيقة الإبراء ،و�أنواعه ،و�رشوط �صحته ،يف كتب الفقه القدمية.

♦

♦عدم و�ضوح �أحكام �أنواع الإبراء و�رشوط �صحته؛ لكرثة اخلالف حولها بني

الفقهاء.

الدراسات السابقة:
مل �أجد مرجع ًا يجمع �شتات املو�ضوع ،وقد تناول هذا املو�ضوع الفقهاء القدامى ،ولكن
ب�شكل ُم َب ْعثرَ يحتاج �إىل جتميع وعنونة؛ لأنه ُبحِ ث يف مباحث خمتلفة  ،فتارة يف مباحث
العفو ،وتارة يف مباحث الإ�سقاط ،و�أخرى يف باب ال�صلح ،ولي�ست على ن�سق واحد ،وقد
اختلفوا يف كثري من �أحكامه ،فاقت�ضى تو�ضيح هذه الأحكام.

منهج البحث:
لتحقيق �أهداف البحث على الوجه الأمثل ،اتبع الباحث املنهج الو�صفي ،م�ستفيداً من
واال�ستقرائي ،و�سلكت يف معاجلة املو�ضوع طريقة مو�ضوعية فقهية،
اال�ستنباطي
املنهجني
ّ
ّ

وفق اخلطوات الآتية:
♦

♦�أخذ �أقوال كل مذهب من م�صادره املعتربة.

♦

♦ذكر �أدلة كل مذهب مبينا وجه الداللة .

♦

♦حتليل الأدلة و مناق�شتها واالعرتا�ضات الواردة عليها ال�ستنباط الأحكام منها.

♦

♦ترجيح ما يقويه الدليل مبو�ضوعية وحياد دون تع�صب لر�أي �أو مذهب.

♦

♦تخريج الأحاديث النبوية و الآثار و احلكم عليها – ما مل تكن يف ال�صحيحني �أو �أحدهما.

♦

♦االعتماد على امل�صادر اللغوية املعتربة يف ترجمة امل�صطلحات.

♦

♦الرتجمة للأعالم غري املعروفني الذين �أوردهم يف البحث .

♦

♦عر�ض النتائج التي تو�صلت �إليها يف خامتة البحث.
245

أ .عبد احلميد هنيني

اإلبراء حقيقته وأنواعه ،وشروط صحته

حمتوى البحث:
ت�ضمن البحث مقدمة ،وثالثة مباحث ،وخامتة.
َّ
 املق ِّدمة :ت�ضمنت عنوان البحث ،و�أهدافه ،و�أ�سباب اختياره ،واملنهجية يف كتابته.
 املبحث الأول :تعريف الإبراء.
 املبحث الثاين� :أنواع الإبراء.
 املبحث الثالث� :رشوط �صحة الإبراء.
 اخلامتة :وفيها �أهم نتائج البحث.

املبحث األول -تعريف اإلبراء:
ريه� ،إِما على َ�سبِيل التق�صي،
الإبراء لغة (� : )4أَ�صلُ َتركيب البرَ ْ ِء خلُلو�ص ال�شي ِء من غ ِ
مل ِري�ض من َم َر�ضه ،وا َ
كَ برَ َ �أَ ا َ
آدم من الطني ،وهو مبعنى
مل ْد ُيون من َد ْينه� ،أَو ا ِلإن�شاء ،كبرَ َ �أ اللهَّ ُ � َ
وبر�أه تربئة� ،سامحَ َ ُه ،و�أ�سقطه
امل�ساحمة ،والإ�سقاط ف ُيقال :برئ من ال َّدين و�أبر�أه من ال َّدين َّ
�صح ْح ُت َب َ
راءته ،و�أَبر�أْ ُته َماليِ
عنه ،فهو َبراء منه ،و�أَ ْبر�أْته َجعلته َب ِريئ ًا من َح ِّقيَ ،و َب َّر�أْته َّ
رب َئ ًة و َتبرَ َّ �أْ ُت من كذا ،ال ُي َث َّنى وال ُي ْج َمع لأنه م�صدر ،و َب ِريء ُي َث َّنى و ُي ْجمع ،هي
عليهَ ،و َب َّر�أَته َت ِ
بريئة وهما بريئتان وهن بريئات وبرايا ،ورجل بريء و ُبراء.

وملادة بر�أ وما ا�شتُقَّ منها يف لغة العرب معان عدة (: )5
خللْقَ :ب َر�أَ ا ُ
 ا َ
هلل ا َ
}ما
خلل َْق يَبرْ َ �ؤ ُُهم َب ْر ًءا و ُب ُر ً
وءا� ،أي َخ َل َق ُه ْم .ومنه قول اهلل عز وجلَ :

اب ِّمن َق ْبلِ �أَن َّنبرْ َ �أَ َها � ، )6( { ...أي
اب مِ ن ُّم ِ�صي َبةٍ فيِ َْ أ
ال ْر ِ
�ض َو اَل فيِ �أَنفُ�سِ ك ُْم ِ�إ اَّل فيِ كِ َت ٍ
�أَ َ�ص َ
من قبل �أن نخلقها (. )7
 الإنذارَ :ب ِرء �إذا �أَ ْعذر و�أ ْنذَر ،ومنه قولُ اهلل عز وجلَ } :ب َراء ٌة ِّم َن اللهّ ِ َو َر ُ�سو ِل ِه �إِلىَ
()8
وم ْن
اهدتمُّ ِّم َن المْ ُ �شرْ ِكِ َ
ا َّلذ َ
ِين َع َ
ني{ � ،أي �إنذار بن�صب احلرب ،والقتال بني امل�سلمني َ
نق�ضوا العهد (. )9
طلب ُت
رب َ�أ َ�أ ْر َ
وج َد �ضالَّته ،وا�ست َ
 البحث والتق�صي :يقال :ا�ست َ
رب�أْ ُت الأَ ْم َرْ ،
�ض كذا فما َ
�آخِ َره.
 ال�صحة وال�سالمة :برئ من العيب َ�سل َِم ،والربيء ال�صحيح اجل�سم والعقل.
فارقنا ،وبار�أ الرجل امر�أته
 الفُرقة واملفارقة :بار�أ �رشيكه ،فارقهَ ،تبرَ َّ �أْ َنا َت َ
فارقها.
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يم ِ ألَبِي ِه َو َق ْومِ ِه �إِ َّننِي
 االجتناب والبعد :ومنه قول اهلل ع َّز وجلََّ } :و�إِ ْذ قَالَ �إِ ْب َراهِ ُ
ون{ (� . )10أي جمتنب له ،ومبتعد عنه (. )11
َب َراء ممِّ َّ ا َت ْع ُب ُد َ

 اال�ستي�ضاح :ومنه قول ابن عمر -ر�ضي اهلل عنهما�« : -إذا ُوهِ َبت الوليدة التي توط�أ،
�أو ب ِْي َع ْت �أو ُعتِقت فل ُي�سترب�أُ َرحِ ُمها بحي�ضةٍ  ،وال ُت ْ�س َتبرْ �أ العذراء» ( ، )12ي�ستربئها بحي�ضة،
ومعناه طلب ا�ستي�ضاح براءتها من احلمل ،وا�سترب�أ املر�أ َة �إذا مل يط�أها حتى حتي�ض ،وكذلك
ا�سترب�أ الرحم.

مر علـى قربين ،فقال:
 اال�ستنزاه :فقد روي �أن ر�سول اهلل� -صلى اهلل عليه و�سلمَّ -
َـان
انَ ،و َما ُي َع َّذ َب ِ
«�إِ َّن ُه َما ُي َع َّذ َب ِ
َـان َال َي ْ�س َت ْن ِز ُه مِ َن ا ْل َب ْولِ َ ،و�أَ َّما َهذَا َفك َ
ان فِـي كَ ِب ٍري� ،أَ َّما َهذَا َفك َ
()13
ِيمةِ»  .فقوله �صلى اهلل عليه و�سلم« :ال ي�ستنزه»؛ �أي ال ي�ستربئ ،ومعناها ال
يمَ ْ �شِ ى بِال َّنم َ
()14
يتجنبه ويتحرز منه .
الإبراء ا�صطالحاً :مل يعنت الفقهاء القدامى بتعريف الإبراء تعريف ًا ح ِّد ّياً ،ومل ُيفردوا
له باباً ،مثل كثري من امل�صطلحات الفقهية ،بل ذكروا مو�ضوع الإبراء يف م�سائل خمتلفة
من كتاباتهم؛ فتارة يف باب ال�صلح ،و�أخرى يف باب العفو ،وغريها يف باب الإ�سقاط ،...
عرف الإبراء ،ح�سب فهمه له ،من حيث ،هل هو �إ�سقاط� ،أو متليك� ،أو
ولكن ُوجد منهم من َّ
�إ�سقاط فيه معنى التمليك� ،أو متليك فيه معنى الإ�سقاط؟  ،وفيما يلي عر�ض جلملة من هذه
التعريفات ،ثم مناق�شتها ،يف حماولة للو�صول �إىل ما يغلب على الظن �أ َّنه الراجح ،وباهلل
التوفيق:
الإبراء عند احلنفية :جاء يف كتاب «غمز عيون الب�صائر» � َّأن الإبراء� « :إ�سقاطُ وهِ َب ِة
َّ
َّ ْ
ال َّد ْين ممِ َّ
َّ
�ص �أَ ْو
«ه َو َحطُّ َو َت ْن ِزيلُ ق ِْ�س ٍم مِ ْن الحْ َِّق ا َّلذِي فيِ ذ َِّم ِة َ�ش ْخ ِ
 .وجاء يف كتاب «درر احلكام»ُ :
كُ لِّهِ»(. )17
والإبراء عند احلنفية متليك من وجه ،و�إ�سقاط من وجه �آخر ( )18؛ لأن الإبراء عن ال َّد ْين،
و�إن كان �إ�سقاط ًا ف� َّإن فيه معنى التمليك ( ، )19وهم يرون � َّأن الإبراء يكون يف الديون فقط؛
لأن الإبراء عن العني لغو ،فالإبراء �إ�سقاطٌ والعني لي�ست مبحل له؛ �إذ ال ت�سقط حقيقة وال
ي�سقط ملك املالك عنها �أي�ضاً؛ لأن الإبراء ُمفْرغ للذمة بعد ا�شتغالها ،فالإبراء عن الأعيان ال
ي�صح؛ لعدم ثبوتها يف الذمة (. )20
ن عليه الدين» ( . )15وعرف الكرابي�سي الإبراء �أنه�« :إ�سقاط الطَّ لب ال �إىل غاية» ()16

والإبراء عند املالكية« :نقل للملك» ( .)21وهو �إ�سقاط ما يثبت يف الذمة ،فال يجري يف
الأعيان ،بخالف ال َّد ْين ،فال ي�صح َب َّر�أ ُتكَ مـن داري التـي حتت يدك؛ لأن الإبراء �إ�سقاط ،وا ُ
مل َعينَّ
()22
عرف ال�شافعية الإبراء �أ َّنه�« :إ�سقاط ما يف الذمة �أو متليكه»(.)23
ال ي�سقط  .بينما َّ
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وقال �صـاحب كتاب «املنثور» :تو�سط ابـن ال�سمعاين فقـال� :إنه متليكٌ فـي حـق من له
ال َّد ْين� ،إ�سقاط يف حق املديون ( . )24والإبراء عند احلنبلية�« :إ�سقاط حق ولي�س بتمليك»(.)25

وعند ال�شيعة الإمامية :له تعريفان مت�شابهان:
 «�إ�سقاط لمِ َا يف الذمة» (. )26
 «�إزالة ما يثبت يف الذمة» (. )27
املعي َنة لمَ ْ ت�سقط؛ لأَ َّن الإِبراء
براء عندهم �إ�سقاط  ،ال متليك ( )28ولو �أَ ْ�س َقطَ املنفعة
َّ
فالإِ َ
()29
.
ال يتناول �إال ما هو يف ال ِّذممَ
مناقشة التعريفات ،وبيان التعريف املختار:

مالحظات عامة حول التعريفات:
● ●يالحظ ممِّ ا �سبق من التعريفات �أن جميع املذاهب ال�سابقة – احلنفية ،واملالكية،
وال�شافعية ،واحلنبلية ،وال�شيعة الإمامية -اعتربت الإبراء �إ�سقاطاً ،عدا املالكية الذين
اعتربوه نق ًال للملك.
● ●و ُيالحظ �أن تعريف الإبراء يف التعريفات ال�سابقة هو بالر�سم ،ولي�س باحلد.
● ●و ُيالحظ �أي�ضاً ،ب�أن جميع التعريفات عامة ،تخلو من قيود ل�صحة الإبراء ،فهل
ي�صح الإبراء من �أي �شخ�ص؟  ،وهل ي�صح من غري �صاحب احلق؟  ،وهل ي�صح من فاقد �أهلية
التربع؟ كما �أن بع�ض التعريفات ال تخلو من ملحوظات �أخرى غري التي ذَكَ ْرت:
 فتعريف احلنفية�« :إ�سقاط وهبة ال َّد ْين ممِ َّ ن عليه ال َّد ْين» .فقولهم هبة ال َّدين :غري
�صحيح؛ لأن الهبة تكون بنقل وقب�ض ال�شيء املوهوب ،من الواهب� ،إىل املوهوب له (، )30
والإبراء لي�س فيه نقل؛ بل فيه تنازل.
 كما �أن الإبراء حقيقة فيه معنى التمليك ،فا ُ
ملبرْ َ �أ من �ألف دينار زاد ملكه بقدر
الألف؛ لأنه لو دفعها لنق�ص ملكه مبقدارها ،وبالإبراء زاد ملكه بقدرها ،فك�أنه دفعها ثم
ك�سب مبقدارها.
 وتعريف الكرابي�سي« :الإبراء �إ�سقاط الطلب ال �إىل غاية» .غري ُم َ�سلَّم من ناحيتني:
الأوىلَّ � :أن الإبراء لي�س �إ�سقاط الطلب ،بل هو �إ�سقاط للحق ،ف َُم ْ�سقِط الطلب لي�س ُم ْ�سقِط ًا
للحق حقيقة ،وله املطالبة فيما بعد ،واملُربئ لي�س له الطلب بعد الإبراء.
مقيد بزمن ،مع � َّأن الأ�صل تقييده بزمن،
الثانية :قيد (ال �إىل غاية)  :يفيد � َّأن الإبراء غري َّ
ان
}و ِ�إن كَ َ
منعا للنزاع� ،إذا ترك مطالبته مدة ثم عاد وطالبه ،وي�ؤيد هذا قول اهلل عز وجلَ :
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ذُو ُع�سرْ َ ةٍ َف َنظِ َر ٌة �إِلىَ َم ْي�سرَ َ ةٍ { ( ، )31ف�أمهل اهلل تعاىل املدين حتى ي�ساره ،وكذا �إ�سقاط الطلب
الأ�صل فيه �أن يكون �إىل غاية.
 و� ّأما تعريف املالكية ب� َّأن الإبراء نقل للملك ،ف ُيناق�ش ب� َّأن الإبراء لي�س نق ًال للملك؛
بل تنازل ،و�إن كان فيه معنى التمليك ،فال َي ْن ُقل �إليه مِ لْكا؛ بل يمُ َ لِّكُه ما يف ذمته ،فكلمة نقل
غري منا�سبة يف التعريف.
 وتعريف ابن ال�سمعاين الذي ورد يف كتاب «املنثور» ب�أ َّنه :متليك يف حق َم ْن له
ال َّد ْين� ،إ�سقاط يف حق املديون.
هو �رشح للإبراء ،ولي�س تعريف ًا له.
 � ّأما تعريف احلنبلية ب� َّأن الإبراء� :إ�سقاط حق ولي�س بتمليك .وتعريف ال�شيعة
الإمامية له ب�أ َّنه� :إ�سقاط ال متليك .فال ي�سلم القول ب�أن الإبراء لي�س فيه معنى التمليك ،فكما
قال الباحث يف مناق�شة تعريف احلنفية :ا ُ
ملبرْ �أ من �ألف دينار زاد ملكه بقدر الألف؛ لأنه لو
دفعها لنق�ص ملكه مبقدارها ،فزاد ملكه بالإبراء بقدرها ،فك�أنه دفعها ثم ك�سب مبقدارها.
التعريف املختار:
�أرى �أن ُي َع َّرف الإبراء ب�أ َّنه« :تنازل �صاحب احلق عنه �إال ملانع».

�رشح التعريف:
تنازل :جن�س يف التعريف مبعنى الترَّ ك ( ، )32في�شملُ َت ْرك حقه يف ما ثبت يف الذمة،
و َت ْرك الدعوى والقيمة فيما ال يثبت يف الذمة.
�صاحب احلق :قيد يف التعريف ،يخرج به ت�رصف الإن�سان يف غري حقه ،مثل �إبراء
الف�ضويل ،و�إبراء املوكَّ ل من مال وكيله دون �إذن بالإبراء ،وما �شاكلهم ،فاملربئ وحده َم ْن
ي�ستطيع الت�رصف يف حقه.
�إال ملانع :قيد �آخر يف التعريف ،يخرج به الإبراء من ناق�صي �أهلية الأداء ،فهو �رضر
حم�ض يف حقهم ،فال ُيقبل منهم.

املبحث الثاني -أنواع اإلبراء:
ينق�سم الإبراء �إىل �أق�سام عدة باعتبارات خمتلفةَ ،ف ُي ْق َ�سم من حيث اللفظ �إىل �إبراء عام،
و�إبراء خا�ص ،ومن حيث املو�ضوع �إىل �إبراء �إ�سقاط ،و�إبراء ا�ستيفاء ،و َي ْنقَ�سِ م يف ُ�ص َو ِر ِه
والغر�ض املق�صود منه �إىل �إبراء مقيد بال�رشط ،و�إبراء ُم َعلَّق ،وفيما ي�أتي عر�ض وحتليل
هذه الأنواع ،وباهلل التوفيق:
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املطلب األول -أنواع اإلبراء من حيث اللفظ:
● ●امل�س�ألة الأوىل :الإبراء العام :جاء يف جملة الأحكام العدلية � َّأن الإبراء العام�« :إبراء
�أحد �آخر من الدعاوى كافة » (. )33
ولكن هذا التعريف غري دقيق؛ ل َّأن احلق �أعم من الدعاوى ،ف�أرى �أن يكون تعريفه:
«�إ�سقاط �شخ�ص حقوقه عن غريه كافة».

وللإبراء العام �ألفاظ عدة تدل عليه ،منها:
ال حق يل ِق َبل فالن :وهو �أعم �ألفاظ الإبراء ،بحيث يدخل فيه كل َعينْ � ،أو َد ْين ،وكل
كفالة� ،أو جناية� ،أو �إجارة ،وبرئ �أي�ض ًا مـن احلقوق البدنية؛ مثل حد القذف ما مل يبلغ
الإمام ،وبرئ من مال ال�رسقة ال احلد؛ لأنه حق هلل ،لي�س لأحد �إ�سقاطه ( . )34والقول هو بريء
ممِّ ا يل ِق َبلَه :برئ من الأمانة ،والغ�صب جميعاً؛ لأن هذا اللفظ يفيد عموم الرباءة (.)35
و كل لفظ يدل على الإبراء العام فهو له ،على نحو :ال خ�صومة يل ِق َبل فالن� ،أو هو
بريء مـن حقـي� ،أو ال دعـوى يل عليه� ،أو ال تعلق يل عليه� ،أو ال �أ�ستحق عليه حقا وال دعوى،
�أو �أبر�أته من حقي� ،أو ممِّ ا يل ِق َبلَه� ،أو لي�س يل معه �أمر �رشعي (. )36
ثمرة هذا الإبراءْ � :إن ا َّدعى املربئ بعد الإبراء العام حقاً ،مل ُت ْقبل َب ِّي َن ُته عليه ،فلو قال
امل�شرتي للبائع :ال حق يل ِق َبلَك ،ثم ظهر يف املبيع عيب ،لي�س له دعوى الرد به؛ لأن الرد
بالعيب من جملة احلقوق الثابتة له ،وقد �أبر�أه منها� ،إال �أن ي�شهد ال�شهود �أنه فعل ذلك بعد
الرباءة ،لأن قوله ال حق يلَ ،نك َِرة يف مو�ضع النفي ،والنكرة يف مو�ضع النفي تعم كل حق،
وهو قول جمهور الفقهاء من احلنفية ،واملالكية ،وال�شافعية ،واحلنبلية (. )37
وقال ال�شافعي « :وبرئ �إليه فالن من مائة عيب بهذا العبد املُ�شرتى ،وبر�أته من مائة
عيب ،ف�إن زادت رده ،و�إن نق�صت فقد �أبر�أه من �أكرث ممِّ ا وجد فيه ،فلي�س له رده بعيب دون
املائة» ( ، )38ولفظ املائة هنا ي�ساوي الإبراء العام ،فمن يجد يف �سلعة مائة عيب؟ .
عرفت جملة الأحكام العدلية الإبراء اخلا�ص �أ َّنه:
● ●امل�س�ألة الثانية :الإبراء اخلا�صَّ :
«�إبراء �أحد �آخر من دعوى متعلقة بخ�صو�ص مادة ،كدعوى الطلب من دار� ،أو َ�ض ْي َعةٍ � ،أو
جهة �أخرى» ( . )39لكن �أرى ا�ستبدال كلمة «دعوى» بكلمة «حق»؛ ل َّأن احلق �أعم من الدعوى،
فيكون التعريف�« :إبراء �أحد �آخر من حق متعلق بخ�صو�ص مادة» ،في�شمل كل حق خا�ص،
كما يف �أق�سام الإبراء اخلا�ص الآتية .وللإبراء اخلا�ص �ألفاظ خا�صة به بح�سب نوع احلق،
ف�إن كان خا�ص ًا ِب َد ْي ٍن خا�صُ ،يقال� :أبر�أته من َد ْين كذا� ،أو هو بريء من ال َّد ْين الذي يل ِق َبله،
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�أو من َد ْيني عليه .و�إن كان من حق فيقول� :أبر�أتك من حقي عليك� ،أو لي�س يل ِق َبل فالن حق،
فيكون بريئ ًا من كل قليل وكثريَ ،د ْيناً� ،أو وديعة� ،أو عا ِر َّية� ،أو كفالة� ،أو غ�صباً� ،أو قر�ضاً،
�أو �إجارة� ،أو غري ذلك ،فيتناول اجلهة التي �أراد الإبراء عنها ( ، )40وينق�سم هذا النوع من

الإبراء �إىل �أربعة �أق�سام ( ، )41وهي كما ي�أتي:
 �أوالً :الإبراء من دعوى مال خم�صو�ص :كالإبراء عن دعوى متعلقة بدار ،فيقول له

�أبر�أتك عن خ�صومتي يف هذه الدار (. )42

 ثانياً :الإبراء من ذات املال املخ�صو�ص :كقول ا ُ
ملبرْ ِ ئ للمُبرْ �أ� :أبر�أتك عن ن�صف
ال َّد ْين ،وقول املوىل لمِ ُ كَا ِتبِه� :أبر�أتك عن مال الكتابة ،و�إبراء الزوجة زوجها من بع�ض
�صداقها� ،أو كله (. )43
 ثالثاً :الإبراء اخلا�ص بالعني :وهو مو�ضع خالف بني الفقهاء ،فمذهب جمهور
الفقهاء من املذاهب الأربعة �إىل �أ َّنه يقع باطالً ،قال ال�رسخ�سي« :الإبراء عن العني لغو؛ ف�إن
الإبراء �إ�سقاط ،والعني لي�ست مبحل له� ،إذ ال ت�سقط حقيقة ،وال ي�سقط ملك املالك عنها �أي�ضا،
و�إ�ضافة الت�رصف �إىل غري حمله لغو» ( ، )44وقال القرايف« :الإبراء من ا ُ
مل َعينَّ ال ي�صح،
بخالف ال َّد ْين ،فال ي�صح �إبرا�ؤك من داري التي حتت يدك ،لأن الإبراء الإ�سقاط وا ُ
مل َعينَّ ال
ي�سقط» ( ، )45وقال البجريمي�« :أما الإبراء من العني فباطل جزما» ( ، )46وقال ابن تيمية« :ال
ي�صح الإبراء عن العني بل عن ال َّد ْين» ( . )47وا�ستدل �أ�صحاب هذا القول ب� َّأن الإبراء �إ�سقاط ما
يف الذمة ،واملعينَّ ال ي�سقط ،وال ُيعقل ،والذي ي�سقط هو املطالبة بها -العني (. )48

وذهب خواهر زاده وحممد بن احل�سن ال�شيباين ،من احلنفية ( ، )49واملازري وابن عبد
ال�سالم من املالكية ( ، )50والزيدية ( ، )51والإمامية (� ، )52إىل � َّأن الإبراء من العني جائز
و�صحيح ،قال ابن عابدين« :ويف كايف احلاكم ( )53ال حق يل ِق َبلَه ،يرب�أ من ال َّد ْين ،والعني،
والكفالة ،والإجارة ،واحلدود ،والق�صا�ص» (. )54

وقد حاول احلنفية توجيه هذا القول ،فقالواْ � :إن كان الإبراء على وجه الإخبار ،كقوله
هو بريء مما يل ِق َبلَه ،فهو �صحيح متناول لل َّد ْين والعني ،و� َّأما �إن كان على وجه الإن�شاء،
ف�إن كان عن العني فهو باطل من جهة �أن له الدعوى بها ( . )55وحاولوا توجيهه توجيه ًا
�آخر ،ب�أنه ق�صد بكالمه �صحته ق�ضاء ،لكنه باطل ديانة ( . )56ولكن الكالم وا�ضح و�رصيح،
فال �أرى هذا الت�أويل.
مل َعينَّ  ،و�أن لفظ الإبراء �أعم منه؛ لأنه يطلق على ا ُ
وقال احلطّ اب« :الإ�سقاط يف ا ُ
مل َعينَّ
وغريه» ( ، )57وقال ال�شوكاين« :يف الإبراء من العني ،ف�إن هذا الإبراء ملجرده ،يوجب م�صري
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تلك العني ملكا ملن وقع له الإبراء عنها» ( ، )58وا�ستدل �أ�صحاب هذا القول باملعقول من
وجهني:
َّ �Ú Úإن املناط ال�رشعي ( )59يف انتقال الأمالك ،من مالك �إىل مالك ،هو ح�صول الرتا�ضي،
وقد ر�ضي املربئ عن العني مب�صريها �إىل ملك من �أبر�أه عنها ،فلي�س املراد �إال �أنها ت�صري
ملكا للمباح له ،يت�رصف بها كيف �شاء ،واملراد ما حت�صل به الداللة على املعنى ،كائن ًا ما
كان ،وعلى �أي �صفة وقع ،ولو بغري لفظ من الدوال –املتداولة -التي لي�ست بلفظية (. )60
َّ �Ú Úإن الإبراء العام ي�شمل الأمانات ،وهي معينات ،في�صح الإبراء من الأعيان (. )61

وقبل املناق�شة والرتجيح ،يجب معرفة ر�أي املانعني يف الإبراء من الأمانات:
جاء يف كتاب «الفتاوى الهندية�« :إذا �أقر الرجل �أنه ال حق له ِق َبل فالن دخل حتت
الرباءة كل حق هو مال ،وما لي�س مبال ،كالكفالة بالنف�س والق�صا�ص ،وحد القذف ،وما هو
عما لي�س مبال ،كاملهر و�أر�ش
عما هو مال ،كالثمن والأجرة� ،أو وجب بدال ّ
دين وجب بد ًال ّ
()62
اجلناية ،وما هو عني م�ضمونة كالغ�صب �أو �أمانة كالوديعة والعارية والإجارة» .
وجاء يف كتاب «حا�شية الد�سوقي« :و�إذا قال �أبر�أتك مما عندك برئ من ال َّد ْين والأمانة»
( . )63وقال ال�شافعية ،احلنبلية� :إذا وقع الإبراء �صحيح ًا يرب�أ ا ُ
ملبرْ �أ من عموم احلقوق املرب�أ
«ال ْب َر ُاء ا َّلذِي َي ُع ُّم الحْ ُ قُوقِ
منها ،وهل الأمانات � اّإل حقوق؟! ( . )64وجاء يف كتاب «درر احلكام ْ :إِ
ال ْب َراءِِ ،ب َق ْولِ  :اَل َح َّق ليِ ِق َبلَ ف اَُل ٍن َول َْي َ�س فيِ الإبراءات َلفْظٌ �أَ َع ُّم َو�أَ ْج َم ُع مِ ْن َهذَا ال َّلفْظِ ،
كَ ا َّف َة كَ ْ ِإ
ات» (. )65
وج ُب ا ْلبرَ َ َاء َة مِ ْن ْ أ
ات َوالمْ َْ�ض ُمو َن ِ
الَ َما َن ِ
َو َه ِذ ِه ا ْل َكل َِم ُة ُت ِ
املناقشة والرتجيح:
� ّأما بخ�صو�ص قول اجلمهور القا�ضي ببطالن الإبراء اخلا�ص بالعني ،وا�ستداللهم ب�أن
عما ثبت يف الذمة .فيمكن �أن ُينا َق�ش ب� َّأن هذا القول ال ي�ؤخذ
الإبراء �إ�سقاط ،فال يكون �إال ّ
على �إطالقه ،فالأعيان ُتق�سم �إىل ق�سمني ،قيميات ،ومثليات ،فالقيميات ال تثبت يف الذمة،
ل�صعوبة �ضبطها بالو�صف ،كاحليوانات ،وكل متفاوت (َّ � ، )66أما املثليات فهي م�ضبوطة
«م ْن
ال�سلمَ :
بالو�صف ،فتثبت يف َّ
الذمة ،ودليل ذلك قول النبي� -صلى اهلل عليه و�سلم -يف َّ
()67
ُوم» .
ُوم ِ�إلىَ َ �أ َج ٍل َم ْعل ٍ
ُوم َو َو ْز ٍن َم ْعل ٍ
�أَ ْ�سل ََف فيِ َ�ش ْي ٍء َففِي كَ ْي ٍل َم ْعل ٍ
ال�سلم ب�أنه« :عقد على مو�صوف يف ال ِّذ َّمة ُم�ؤ ََّجل بثمن مقبو�ض يف
عرف الفقهاء َّ
وقد َّ
()68
جمل�س العقد» .
فاملعقود عليه هو عني ،لك َّنها م�ضبوطة بالو�صف ،وقد اعترب الفقهاء كل عني ُت�ضبط
بالو�صف ،ثابتة يف ال ِّذمة ،ومن �أو�ضح الأمثلة على ذلك ما جاء يف كتاب «بدائع ال�صنائع»:
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ال�سلَم،
«باع عبدا بثوب مو�صوف يف الذمة م�ؤجل ،ف�إنه يجوز بيعه ،وال يكون جوازه بطريق َّ
ال�سلَم �رشط جواز ال�سلم ،وكذا �إذا �أجر
بدليل �أن قب�ض العبد لي�س ب�رشط ،وقب�ض ر�أ�س مال َّ
()69
داره بثوب مو�صوف يف الذمة م�ؤجل ،جازت الإجارة ،وال يكون َ�سلَماً»  .وعلى هذا جتوز
الإجارة على مو�صوف يف الذمة ،و�رشاء ثوب ب�صفته ينعقد ،لأنه بيع مو�صوف يف الذمة،
وهذا بيع عني متميزة مو�صوفة (. )70
وي�صح العقد يف كل عني يجوز بيعها ،مكيال كان �أو موزونا �أو غريهما ،ويجوز قر�ض
كل مال ميلك بالبيع ،وي�ضبط بالو�صف ،لأنه عقد متليك ،يثبت العو�ض فيه يف الذمة ،فجاز
كال�سلَم» ( ، )71ولهذا �صح خيار التعيني يف القيميات ،ال يف
فيما يمُ ْ لك و ُي ْ�ضبط بالو�صف َّ
املثليات (. )72
فعلى قولهم ب�أن الإبراء هو عما يثبت يف الذمة ،كان عليهم تقييده بالقيميات فقط،
وا�ستثناء املثليات التي تثبت يف الذمة عندهم.
� ّأما بخ�صو�ص �أدلة القول الثاين القا�ضي بجواز الإبراء اخلا�ص بالعني ،فيمكن �أن
ُيناق�ش:
قولهم :املناط ال�رشعي يف انتقال الأمالك ،من مالك �إىل مالك ،هو ح�صول الرتا�ضي،
وقد ح�صل� ،صحيح ،لو كان الإبراء متليك ًا حم�ضاً ،ولكن الإبراء فيه معنى الإ�سقاط وفيه
معنى التمليك ،ووجه الإ�سقاط �أوجه.
� ّأما قولهم ب�أن الإبراء العام ي�شمل الأمانات ،وهي معينات ،في�صح الإبراء من الأعيان؛
ا�ستدالل �صحيح ،لأن الأمانات كما تكون �أمواال ،تكون �أعياناً.
الرتجيح:
الأمانات قد تكون عيناً ،وقد تكون نقوداً ،وال خالف يف �صحة الإبراء منها ،و�إن كانت
عيناً ،واملانعون يقولون ب�صحة الإبراء من الأمانات .فلماذا ال تثبت الأعيان يف الذمة؟ ،
فهل هناك ن�ص� ،أو قيا�س معترب� ،أو �إجماع� ،أو قول �صحابي� ،أو غريه من الأدلة املعتربة،
يقول بذلك؟ وملاذا ال تثبت الأعيان يف الذمة؟ � ،ألي�ست الذمة و�صف ًا ي�صري ال�شخ�ص به �أهال
للإيجاب واال�ستيجاب؟ (� . )73أي لتثبت احلقوق له وعليه ،والأعيان مما يثبت له وعليه.
وعليه ،يرتجح يل  -واهلل �أعلم -ب�أن الإبراء من العني املثلية �صحيح؛ لثبوتها يف
الذمة ،ول�سهولة �ضبطها بالو�صف ،والقيمية تثبت قيمتها ل�صعوبة �ضبطها بالو�صف.
 رابعاً :الإبراء من حق خم�صو�ص :ومن ذلك:
ال�شفعة :فلو قال ال�شفيع� :أبر�أتك عن ال�شفعة جاز ذلك؛ لأن ال�شفعة
الإبراء عن حق ُّ
()74
خال�ص حقه ،فيملك الت�رصف فيها .
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الإبراء عن اخليار ( )75يف البيع :لأن اخليار حق امل�شرتي ،فيملك الإبراء عنه (. )76
الإبراء عن ال�ضمان :ف�إن قال �صاحب ال�ضمان� :أبر�أتك عن ال�ضمان ،فيرب�أ عنه؛ لأنه
�أ�سقط حق نف�سه ،وهو من �أهل الإ�سقاط ،واملحل قابل لل�سقوط ،في�سقط (. )77
الإبراء من الق�صا�ص ،و�أرو�ش ( )78اجلنايات ،فقد جرى لفظ العفو� ،أو الإبراء ،ب�أن قال:
عفوت عن �أر�ش هذه اجلناية� ،أو �أبر�أته (. )79
املطلب الثاني -أنواع اإلبراء من حيث املوضوع:
يتنوع الإبراء من حيث مو�ضوعه �إىل �إبراء �إ�سقاط ،و�إبراء ا�ستيفاء.
● ●�أوالً� :إبراء الإ�سقاط :وهو �أن يربئ �أحد غريه ب�إ�سقاط متام حقه الذي هو عند الآخر،
�أو بحط مقدار منه عن ذمته ( . )80ف�إذا ذُكِ َر لفظ الإبراء ،وكان داللته ت�رصفه �إىل الإ�سقاط،
فهو �إبراء �إ�سقاط وله عدة �ألفاظ تدل عليه منها� ،أ�سقطت عنك ال َّد ْين� ،أو �أ�سقطت عنك َد ْينِي
عليك� ،أو عفوت عن حقي� ،أو ملكتك �إياه� ،أو وهبتك� ،أو �أحللتك منه� ،أو تركته لك ،فهي كلها
ك�أبر�أتك (. )81
ف�إذا �صدر بهذه الألفاظ ،وما �شاكلها ،كان �إبراء �إ�سقاط؛ لأن الدائن قد عبرَّ مبا يدل
على �أنه قد ترك َد ْينه ،و�أ�سقطه عن مدينه ،ويكون �إبراء الإ�سقاط يف ال َّدين كله ،كما يكون
يف جزء منه ،ك�إبراء املدين عن جزء من ال َّدين� ،أو عن ال َّدين كله ،و�إ�سقاط املر�أة مهرها� ،أو
بع�ضه عن زوجها (. )82
والغالب على ا�ستعمال الفقهاء لإبراء الإ�سقاط ،هو لإ�سقاط الديون ،لأنه �إن كان عين ًا
مل ي�صح؛ لأن �إ�سقاط العني غري �صحيح ،عند �أكرث الفقهاء ( . )83وهذا الإبراء هو املق�صود يف
كتب الفقه ،ويف هذا البحث.
● ●ثانياً� :إبراء اال�ستيفاء :وهو عبارة عن الإقرار ب�أنه ا�ستوفى حقه وقب�ضه (. )84
ومن الألفاظ الدالة عليه نحو قوله� :أبر�أتك براءة ا�ستيفاء� ،أو قب�ض� ،أو �أبر�أتك عن اال�ستيفاء،
يل من ال َّد ْين ،وبرئت �إيل من املال ( . )85ويكون �إبراء اال�ستيفاء يف
وا�ستوفيت منك ،وبرئت �إ َّ
()86
ال َّدين ،والعني ،واحلقوق ؛ لأنه درب من دروب الإقرار بالوفاء ،فكما يتحقق يف ال َّدين،
يتحقق يف العني ،وذلك بدفعها �إىل مالكها.
املطلب الثالث -أقسام اإلبراء من حيث ُص َو ُره والغرض املقصود منه:

ينق�سم الإبراء من حيث ُ�ص َو ُره والغر�ض املق�صود منه �إىل ق�سمني:
● ●الأول :الإبراء املقيد بال�رشط :ويقال له� :إبراء معلق على معنى ال�رشط ،و ُيق�صد

به عند الفقهاء بالإبراء عن بع�ض ال َّد ْين ب�رشط �أداء الباقي ،و�صورته� :إن كان ل َِر ُجل على
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يل غداً خم�سمائة على �أنك بريء من الباقي ،وهو ما ُيعرف عند
�آخر �ألف درهم ،فقال له� :أ ِّد �إ َّ
وتعجل» ،وقد اختلف الفقهاء يف �صحة ذلك على قولني:
الفقهاء مب�س�ألة «�ضع
َّ
Ú Úالقول الأول :التقييد يف الإبراء عن بع�ض ال َّد ْين ب�رشط �أداء الباقي �صحيح ،فلو
قال ا ُ
يل ن�صف ما عليك غداً ،و�أنت بريء من الزيادة ،على �أنك �إن مل تدفعها
ملبرْ ِ ئ للمُبرْ �أ� :أ ِّد �إ َّ
�إيل غداً فال ترب�أ عن الباقي ،ف�إن �أ َّدى بقي الإبراء ما�ضياً ،و�إن مل ي�ؤ ِّد بطل الإبراء ،و�إن
مل يحدد وقتاً ،فهو جائز �أي�ضاً ،وهو قول ابن عبا�س ،و�سفيان الثوري ،واحل�سن الب�رصي،
وحممد بن �سريين ( ، )87زفر من احلنفية ( ، )88وقول مرجوح عند املالكية ( ، )89ورواية عند
ال�شافعية( ، )90وابن القيم من احلنبلية ( ، )91والإمامية (. )92

حجتهم:
 عن ابن عبا�س قال :ملا �أراد ر�سول اهلل� -صلى اهلل عليه و�سلم� -أن ُيخرج بني
الن�ضري قالوا يا ر�سول اهلل� :إنك �أمرت ب�إخراجنا ،ولنا على النا�س ديون مل تحَ ِ ل ،فقال ر�سول
اهلل� -صلى اهلل عليه و�سلم -لهم�« :ضعوا وتعجلوا» ( . )93ووجه الداللة :احلديث �رصيح يف
جواز �أن ي�ضع الدائن من ال َّدين الذي يف ذمة املدين ويتعجله .واعترُ ِ �ض على هذا اال�ستدالل:
ب�أنه �ضعيف من جهة ال�سند (. )94
وقد �أجاب ابن القيم عن هذا االعرتا�ض فقال« :هو على �رشط ال�سنن ،وقد �ض َّعفه
البيهقي ،و�إ�سناده ثقات ،و�إمنا ُ�ض ِّع َف مب�سلم بن خالد الزجني وهو ثقة فقيه روى عنه
ال�شافعي واحتج به» (. )95
 عن ابن عبا�س -ر�ضي اهلل عنهما� -سئل عن الرجل يكون له احلق على الرجل �إىل
�أجل فيقول :عجل يل و�أ�ضع عنك ،فقال :ال ب�أ�س بذلك (. )96
وميكن االعرتا�ض على اال�ستدالل بهذا الأثر :ب�أنه اجتهاد �صحابي ،خالفه فيه غريه
من ال�صحابة ،فقد خالفه يف هذه امل�س�ألة عمر بن اخلطاب ،وزيد بن ثابت وغريهما من
ال�صحابة ،ومن املقرر عند الأ�صوليني �أن قول ال�صحابي ال يكون حجة �إذا خالفه �صحابي
�آخر (. )97
 اال�ستدالل باملعقول من وجهني:
 .أ� َّإن الو�ضع من ال َّد ْين يف مقابل التعجيل فيه نفع للدائن واملدين ،حيث قال ابن
القيم يف ذلك« :وهذا �ضد الربا ،ف�إن ذلك يت�ضمن الزيادة يف الأجل والدين ،وذلك �إ�رضار
حم�ض بالغرمي ،وهذه امل�س�ألة تت�ضمن براءة ذمة الغرمي من الدين ،انتفاع �صاحبه مبا
يتعجله ،فكالهما ح�صل له االنتفاع من غري �رضر ،بخالف الربا املجمع عليه ،ف�إن �رضره
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الحق باملدين ،ونفعه خمت�ص برب الدين فهذا �ضد الربا �صورة ومعنى ،ولأن مقابلة الأجل
بالزيادة يف الربا ذريعة �إىل �أعظم ال�رضر ،وهو �أن ي�صري الدرهم الواحد �ألوف ًا م�ؤلفة ،فت�شتغل
الذمة بغري فائدة ،ويف الو�ضع والتعجيل تتخل�ص ذمة هذا من الدين ،وينتفع ذاك بالتعجيل
له ،ولأن ال�شارع له تطلع �إىل براءة الذمم من الديون ،وقد �سمي الغرمي املدين �أ�سرياً ،ففي
براءة ذمته تخلي�ص له من الأ�رس ،وهذا �ضد �شغلها بالزيادة مع ال�صرب» (. )98
.ب هذا ُيعترب من قبيل ال�صلح ،وال�صلح من َد ْي ٍن على بع�ضه جائز ،وللإن�سان حرية
الت�رصف فيما ميلكه ،يف حدود املباح (. )99
Ú Úالقول الثاين :التقييد يف الإبراء عن بع�ض ال َّد ْين ب�رشط �أداء الباقي حرام ،وهو قول
عمر بن اخلطاب ،وزيد بن ثابت ،وعبد اهلل بن عمر ( ، )100وقول احلنفية ( ، )101واملالكية
( ، )102وامل�شهور عند ال�شافعية ( ، )103واملذهب عند احلنبلية (. )104

حجة هذا القول:
عن املقداد بن الأ�سود – ر�ضي اهلل عنه -قال� :أ�سلفت رج ًال مئة دينار ،ثم خرج �سهمي
عجل يل ت�سعني ديناراً و�أحط
يف بعث بعثة ر�سول اهلل� -صلى اهلل عليه و�سلم -فقلت لهَّ :
ع�رشة دنانري فقال :نعم ،فذكر ذلك لر�سول اهلل� -صلى اهلل عليه و�سلم -فقال�« :أكلت ربا يا
مقداد و�أطعمته» (. )105
فهذا يعترب ربا ،حيث قال الإمام مالك« :والأمر املكروه الذي ال اختالف فيه عندنا� ،أن
يكون للرجل على الرجل الدين �إىل �أجل ،في�ضع عنه الطالب ،ويعجله املطلوب ،وذلك عندنا
مبنزلة الرجل الذي ي�ؤخر دينه بعد حمله عن غرميه ،ويزيده الغرمي يف حقه فهذا الربا بعينه
ال�شك فيه» (. )106
وحا�صل هذا اال�ستدالل :قيا�س و�ضع بع�ض ال َّد ْين مع �إ�سقاط بع�ض الأجل على زيادة
الدين يف مقابلة زيادة الأجل.
واعرت�ض على هذا التعليل :ب�أن قيا�س و�ضع بع�ض الدين مع �إ�سقاط بع�ض الأجل على
القيم« :الربا يت�ضمن
زيادة الدين يف مقابل زيادة الأجل قيا�س مع الفارق ،حيث قال ابن ِّ
الزيادة يف احد العو�ضني يف مقابلة االجل ،وهذا يت�ضمن براءة ذمته من بع�ض العو�ض يف
مقابلة �سقوط االجل ،ف�سقط بع�ض العو�ض يف مقابلة �سقوط بع�ض االجل ،فانتفع به كل
واحد منهما ومل يكن هنا ربا ال حقيقة وال لغة وال عرفاً ،ف�إن الربا الزيادة وهي منتفية ها
حرموا ذلك �إمنا قا�سوه على الربا ،وال يخفى الفرق الوا�ضح بني قوله� :إما �أن
هنا ،والذين َّ
عجل يل و�أهب لك مائة ،ف�أين احدهما من الآخر ،فال ن�ص
تربي ،و�إما �أن تق�ضي ،وبني قوله ِّ
يف حترمي ذلك وال اجماع وال قيا�س �صحيح» (. )107
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الرتجيح:
َتبينَّ ب� َّأن الأحاديث والآثار التي �أوردها الطرفان ال ُيحتج بها ل�ضعفها ،ولكن يرتجح
للباحث – واهلل �أعلم -القول الأول القا�ضي بجواز التعامل مب�س�ألة (�ضع وتعجل)  ،لقوة
ما ا�ستدلوا به من املعقول ،ول�ضعف ما ا�ستدل به �أ�صحاب القول الثاين ،ولأن الأ�صل يف
حللّ ،ما مل يرد دليل على التحرمي ،وال يوجد دليل وا�ضح �صحيح
الأ�شياء الإباحة ( )108وا ِ
يقت�ضي التحرمي ،واهلل �أعلم.
واختلف احلنفية فيما �إذا قال ا ُ
يل ن�صف ما عليك غداً ،و�أنت بريء من
ملبرْ ِ ئ للمُبرْ �أ� :أ ِّد �إ َّ
الزيادة ،ومل ي�ؤ ِّد يف املوعد ،هل يرجع الدين كامال� ،أو ال يعود؟ :

قال �أبو حنيفة ،وحممد� :إن مل يدفع �إليه يف الوقت املحدد عاد عليه ال َّدين كامالً؛ لأن
هذا �إبراء مقيد بال�رشط فيفوت بفواته ( ، )109وقال �أبو يو�سف ( : )110ال يعود عليه؛ لأنه
�إبراء ُمطْ لَق ،فجعل �أداء بع�ضه عِ َو�ضاً ،حيث ذكره بكلمة �إيلّ ،وهي للمعاو�ضة ،وا�شرتاط
الأداء �ضائع؛ لأن النقد واجب عليه يف كل زمان يطالبه هو فيه� ،إذ املال عليه حال ،فبطل
التعليق ،و�صار �إبراء مطلقا ،فجرى وجوده جمرى عدمه ،فبقي الإبراء مطلق ًا فال يعود كما
�إذا بد�أ بالإبراء (. )111
وقول �أبي حنيفة وحممد هو الراجح عندي واهلل �أعلم؛ لقول النبي� -صلى اهلل عليه
ون عِ ْن َد �شرُ ُ وطِ ِه ْم» ( ، )112وحيثما ورد الن�ص ،فعلينا ا ِّتباعه ،فما �رشطه
و�سلم« : -المْ ُْ�سل ُِم َ
عليه يجب �أن يفي به ،و�إال بطل ال�رشط واال ِّتفاق ،فلو قيل ال يرجع فما الذي ا�ستفاده
ا ُ
ملبرْ ئ؟!  ،فلم ي�أخذ َد ْينه ،وخ�رس منه دون فائدة ،فيت�رضر كثرياً بذلك ،والنبي� -صلى اهلل
()113
.
عليه و�سلم -يقول« :ال �ضرَ َ َر َوال �ضرِ َ َار»
● ●الثاين :الإبراء املعلق على �رشط :ويكون الإبراء معلق ًا على �رشط مطلق� ،أو على
�رشط مالئم� ،أو �رشط كائن ،وبيان ذلك:

علية العلة ،و�آخر ما يتوقف عليه ال�شيء ،وما ُج ِع َل
 ال�رشط التعليقي :ما يتم به َّ
مبنزلة امللزوم ملا ُعل َِّق عليه ( )114؛ �أي ما يرتتب عليه احلكم ،وال يتوقف عليه .وقد اختلف
الفقهاء يف تعليق الإبراء على ال�رشط �إىل ثالثة �أقوال �أعر�ضها يف التف�صيل الآتي:
Ú Úالقول الأول :ال ي�صح تعليق الإبراء بال�رشط مطلقاً ،وهو ر�أي جمهور الفقهاء
احلنفية ( ، )115وال�شافعية ( ، )116وقول للحنبلية ( ، )117والزيدية ( )118وقول للإمامية ()119
مت ف�أنت بريء ،فال يجوز؛ لأنه �إبراء معلق على �رشط ( . )120وكذا �إذا
 .فمن قال ملدينه� :إن َّ
()121
.
قال له� :إن جاء ر�أ�س ال�شهر ف�أنت بريء
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و�إن قال الدائن للمدين� :أبر�أتك من ال َّد ْين بعد وفاتي ،مل ي�صح منه هذا الإبراء ،لأنه
�إن�شاء معلق غري منجز ،فال يكون �صحيحاً� ،سواء كان الدائن �سليما� ،أم مري�ضاً ،ف�إذا مات
و�أجاز الورثة ذلك الإبراء� ،صح ذلك ،وبرىء املدين ،لأنه �إبراء جديد ،فال�رشط ينايف الإن�شاء،
والإبراء �إن�شاء (. )122
مت ف�أنت يف ح ٍّل من َد ْينِي ،وكقوله� :إن دخلت الدار ف�أنت بريء
وكمن قال ل َِرجل� :إن َّ
يل
مما يل عليك� ،أو قال� :أ ِّد �إيل كذا على �أنك بريء من باقيه ومل يوقت ،ولو قال� :إن �أديت �إ َّ
خم�سمائة� ،أو �إذا �أديت� ،أو متى �أديت ،ف�أنت بريء من الباقي ،مل ي�صح مطلقا ،وال يرب�أ،
لعدم �صحة تعليق الرباءة ب�رصيح ال�رشط ،ملا فيها من معنى التمليك ،والإبراء م�رشوع يف
الإ�سقاط املح�ض فقط (. )123

حجة هذا القول:
 ال ي�صح تعليق الإبراء ب�رشط؛ لأ َّنه يقت�ضي املعاو�ضة ،فك�أ َّنه عاو�ض ببع�ض حقه
عن بع�ض ،وهذا فيه معنى الربا اجلاهلي ،و�أكل لأموال النا�س بالباطل (. )124
 التعليق م�رشوع يف الإ�سقاط املح�ض ،والإبراء فيه معنى التمليك ،فال ي�صح (.)125
 القيا�س على الهبة ،فال ي�صح تعليقها على �رشط (. )126
عجلت يل
Ú Úالقول الثاين :يجوز تعليق الإبراء بال�رشط املتعارف ،مثل �أن يقول� :إن َّ
البع�ض� ،أو دفعت البع�ض فقد �أبر�أتك� ،أما التعليق بال�رشط غري املتعارف فال يجوز ،وهو
قول للحنفية ( ، )127ومل �أقف على دليل لهم على هذا القول.
Ú Úالقول الثالث :يجوز تعليق الإبراء بال�رشط مطلقاً ،وهو قول املالكية ( ، )128ورواية
للحنبلية ( ، )129وقول للإمامية ( )130؛ لأنه �إ�سقاط حم�ض ،فهو كالطالق والعتق (. )131
مناقشة األدلة ،والرتجيح:
♦

♦مناق�شة �أدلة القول الأول:

 الدليل الأول :قولهم :لأ َّنه يقت�ضي املعاو�ضة ،فك�أ َّنه عاو�ض ببع�ض حقه عن بع�ض،
وهذا فيه معنى الربا اجلاهلي.
هذا قول ال َي ْ�سلم لهم ،فهذا تعليق لي�س فيه معنى املعاو�ضة ،ف�إن الإبراء فيها مل
يقع يف مقابلة �شيء حتى �إذا ف�سد ،ف�سد الإبراء ،فلما كان الإبراء دون عو�ض ،انتفى معنى
املعاو�ضة ،فانتفت علة الربا (. )132
 الدليل الثاين :التعليق م�رشوع يف الإ�سقاط املح�ض ،والإبراء فيه معنى التمليك،
فال ي�صح.
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الو�صية متليك ،وهي يف احلقيقة تعليق للتمليك باملوت ،ف�إنه �إذا قال املري�ض� :إن
مت يف مر�ضي هذا فقد �أو�صيت لفالن بكذا فهذا متيلك معلق باملوت ،وال خالف يف �صحة
ُّ
الو�صية (. )133
 الدليل الثالث :القيا�س على الهبة ،فال ي�صح تعليقها على �رشط ،وكذا الإبراء.
Ú Úال يوجد دليل على بطالن تعليق الهبة بال�رشط ،وقد �صح عن النبي – �صلى اهلل
عليه و�سلم� -أنه علق الهبة بال�رشط يف حديث جابر ملَّا قال« :لو قد جاء مال البحرين
لأعطيتك هكذا وهكذا ثم هكذا» -ثالث حثيات ( ، )134و�أجنز ذلك له ال�صديق -ر�ضي اهلل
عنه -ملّا جاء مال البحرين بعد وفاة النبي – �صلى اهلل عليه و�سلم. )135( -
ف�إن قيل كان ذلك وعداً ،قلنا :نعم ،والهبة املعلقة بال�رشط وعد ،فال�صحيح �صحة
تعليق الهبة بال�رشط عمال بهذا احلديث (. )136
Ú Úال يلزم من بطالن تعليق الهبة بطالن تعليق الإبراء ،بل القيا�س ال�صحيح يقت�ضي
�صحة تعليقه؛ لأنه �إ�سقاط حم�ض ،فهو بالعتق والطالق �أ�شبه منه بالتمليك (. )137
وتعجل) .
♦ ♦القول الثاين �إنمَّ ا هو حقيقة ميثل للتعليق على معني ال�رشط (�ضع
َّ
♦ ♦القول الثالث :ب�أ َّنه يجوز تعليق الإبراء بال�رشط مطلقاً ،لأنه �إ�سقاط حم�ض ،فهو
كالطالق والعتق.
هو قول �صحيح ،فالإبراء جمان ًا �أ�شبه بالعتق والطالق منه للتمليك (. )138
وعليه فالذي يرتجح يل بعد هذا العر�ض �أ َّنه يجوز تعليق الإبراء بال�رشط مطلقاً ،ف�أدلة
املانعني مل ت�سلم من االعرتا�ض ،وحقيقة الربا انتفت� ،إذ الإبراء املعلق على �رشط لي�س
معاو�ضة ،وعموم الأدلة تدل على �صحة تعليق الإبراء بال�رشط ،ومنها:
ان َب ْع َد َت ْوكِ يد َِها
اهدتمُّ ْ َو َال َتن ُق ُ�ضواْ الأَيمْ َ َ
}و�أَ ْوفُواْ ِب َع ْه ِد اللهّ ِ �إِذَا َع َ
 قول اهلل عز وجلَ :
()139
 .فظاهر الآية عام ،يف وجوب
ُون{
َو َق ْد َج َع ْل ُت ُم اللهّ َ َعل َْيك ُْم كَ فِي ًال ِ�إ َّن اللهّ َ َي ْعل َُم َما َت ْف َعل َ
الوفاء بكل عقد ( ، )140والإبراء عقد.
اع َن ْخ ًال َب ْع َد �أَ ْن ُت�ؤ ََّب َر – ُت َل َّقح-
«م ْن ْاب َت َ
 وقول ر�سول اهلل� -صلى اهلل عليه و�سلمَ : -
اع» ( . )141فهذا ال�رشط خالف مقت�ضى العقد املُطْ لق
اع َها �إِال �أَ ْن َي ْ�شترَ ِ طَ المْ ُْب َت ُ
َفث ََم َر ُت َها ِل َّلذِي َب َ
()142
.
وقد جوزه ال�شارع
الال �أَ ْو
ون َعلَى �شرُ ُ وطِ ِه ْم �إِال �شرَ ْ طً ا َح َّر َم َح ً
 وقوله �صلى اهلل عليه و�سلمَ ... « :والمْ ُْ�سل ُِم َ
�أَح َّل حراما» ()143
حترم حالال.
َ َ َ ً
 .وهذه ال�رشوط يف الإبراء ال تحُ لُّ حراماً ،وال ِّ
()144
 وقول عمر بن اخلطاب -ر�ضي اهلل عنه : -مقاطع احلقوق عند ال�رشوط
 .و�أراد
مبقاطع احلقوق مواقفه التي ينتهي �إليها (. )145
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مت ف�أنت بريء من دمي� ،أو وهبتك دمي
Ú Úالتعليق على �رشط مالئم :كقوله� :إن ُّ
مت ،ونحوه ،يجوز؛ لأنه و�صية ،ي�صح تعليقها لأنه متربع مبا بعد املوت ،وهو حقيقة
�إن ُّ
()146
.
الو�صية
Ú Úالتعليق على �رشط كائن :كقول ا ُ
ملبرْ ئ� :إن كانت ال�شم�س طالعة ف�أنت بريء من
()147
.
الدين ،لقولهم� :إن التعليق به تنجيز ،وال�رشط الكائن هو املوجود احلالّ
�أقول :هذا لي�س تعليقاً ،و�إمنا لغو يف الكالم ال حاجة له ،فما الفائدة منه؟! .

املبحث الثالث -شروط صحة اإلبراء:
ي�شرتط ل�صحة الإبراء ثالثة �رشوط ،هي كما ي�أتي:
�1 .1أن يكون الإبراء موافقاً لل�رشع ،ف�إن كان الإبراء خمالف ًا لل�رشع فال اعتبار له،

ولذلك �صور منها:
 .أالإبراء من التقاب�ض عن بدل عقد ال�رصف:
فقد اتفقت املذاهب الأربعة علـى �أن التقاب�ض عن بدل ال�رصف يف املجل�س �رشط ل�صحة
ال�رصف ،والإبراء من هذا ال�رشط ال يجوز ( ، )148حلديث النبي� -صلى اهلل عليه و�سلم: -
اء
ري ب َّ
اء َو َّ
ِال�ش ِع ِ
ال�ش ِع ُ
اء َو َه َ
«ال َْو ِر ُق بِال َّذ َه ِب ِر ًبا �إِال َه َ
ري ِر ًبا �إِال َه َ
اء َو َه َ
اء َوا ْلبرُ ُّ بِا ْلبرُ ِّ ِر ًبا �إِال َه َ
()149
 .وقد �أو�ضح هذه امل�س�ألة �صاحب كتاب «البحر
اء»
اء َو َه َ
اء َوال َّت ْم ُر بِال َّت ْم ِر ِر ًبا �إِال َه َ
َو َه َ
الرائق» حيث قال« :وتفرع على ا�شرتاط القب�ض� ،أنه ال يجوز الإبراء عن بدل ال�رصف ،وال
هبته ،والت�صدق به ،ف�إن فعل مل ي�صح بدون قبول الآخر ،ف�إن قبل انتق�ض ال�رصف» (. )150
.بالإبراء من حق ال�سكنى للمطلقة :فحق ال�سكنى للمطلقة الرجعية ،هو حق
وه َّن ِل ِع َّد ِت ِه َّن
�أثبته ال�رشع لها ،بقوله عز وجل} :يا �أَ ُّي َها ال َّنب ُِّي �إِ َذا طَ َّل ْق ُت ُم ال ِّن َ�ساء فَطَ لِّ ُق ُ
ني
وه َّن مِ ن ُب ُيو ِت ِه َّن َو اَل َي ْخ ُر ْج َن �إِ اَّل �أَ ن َي�أْ ِت َ
َو�أَ ْح ُ�صوا ا ْل ِع َّد َة َوا َّت ُقوا اللهَّ َ َر َّبك ُْم اَل ُت ْخ ِر ُج ُ
ِبفَاحِ َ�شةٍ ُّم َب ِّينَةٍ . )151( {...4
واتفق الفقهاء �أن حق ال�سكنى لها ،هو من قبيل حقوق اهلل -عز وجل ، -فال يجوز
الإبراء عنه (. )152
ولكن هذا القول يتعار�ض مع ظاهر حديث النبي� -صلى اهلل عليه و�سلم -بقوله لفاطمة
بنت قي�س« :ال �سكنى لك . )153( »...
للمطَ َّل َق ِة رجعياً� ،أما البائن – مثل فاطمة بنت
و ُيدفع التعار�ض ب� َّأن :ال�سكنى واجبة ُ
قي�س -فال �سكنى لها ،وي�ؤيده ما ورد يف �صحيح م�سلم ،عن النبي� -صلى اهلل عليه و�سلم-
يف املُطَ َّل َقة ثالثاً ،قال« :ل َْي َ�س َل َها ُ�س ْك َنى َوال َن َف َقةٌ» (. )154
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�2 .2أن يكون احلق يف الإبراء مملوكاً ل�صاحبه ( : )155قال الرملي�« :صاحب الإبراء
يمَ ْ لك ال َّد ْين فـي ذمـة مـن عليه ،ويمَ لـك الت�رصف فيه ،على الوجه املعترب» ( . )156وقال
الرحيباين« :وال ي�صح الإبراء من ال َّد ْين قبل وجوبه» ( . )157وقال البجريمي�« :صحة الإبراء
تتوقف على َ�س ْبقِ امللك» ( . )158فال يَبرْ �أ ا ُ
ملبرْ �أ �إال ب�إبراء �صاحب احلق ،فالعفو دائم ًا من
�صاحب احلق ( . )159ومن هذا يتفرع م�سائل:

 .أامل�س�ألة الأوىل� :إبراء الوكيل :هل يجوز للوكيل الإبراء يف مال ُموكِّله؟  ،اختلف
الفقهاء يف هذه امل�س�ألة �إىل قولني:
Ú Úالقول الأول :الوكيل امل�أذون ميلك الإبراء ،وهو قول جمهور الفقهاء من احلنفية
( ، )160واملالكية ( ، )161وال�شافعية ( ، )162واحلنبلية ( ، )163وقول للإمامية ( . )164وا�ستدلوا
ب� َّأن املُوكَّ ل �إن كان م�أذون ًا بالإبراء ،ي�صح منه النتفاء التهمة عنه؛ لأنه �إذا جاز التوكيل يف
�إثبات احلقوق وا�ستيفائها ،جاز التوكيل يف الإبراء عنها (. )165
القول الثاين :الوكيل ال ميلك الإبراء :وهو قول �أبي يو�سف من احلنفية ( ، )166وقول
لل�شافعية ( ، )167وقول الظاهرية ( ، )168والزيدية ( ، )169وامل�شهور عند الإمامية (. )170
وا�ستدلوا ب� َّأن الإبراء من قبيل التربع ،والوكيل ال ميلك التربع ( ، )171فال يجوز �أن يتكلم �أحد
عن �أحد �إال حيث �أوجب ذلك ن�ص ،وال ن�ص على جواز الوكالة يف الإبراء ( ، )172ول َّأن الإبراء
تابع للملك ،و�إذا كان الوكيل ال ميلك الثمن ،فال ي�صح منه الإبراء ،وهذا من قبيل �أكل �أموال
النا�س بالباطل (. )173
ت�رصفه يكون موقوف ًا على
والراجح عندي و�إن كان امل َُوكَّ ل م�أذون ًا بالإبراء � ،اّإل � َّأن
ُّ
�إجازة �صاحب احلق ،فا�ستيفاء احلقوق و�إثباتها ،غري الإبراء عنها� ،إن �شاء �صاحب احلق
�أم�ضاه ،و�إن �شاء �أبطله ،لأن �صاحب احلق �أقدر على معرفة م�صاحله من الوكيل -غالباً.

�أقوال:

.بامل�س�ألة الثانية� :إبراء الف�ضويل ( : )174وقد اختلف الفقهاء يف ذلك على ثالثة

Ú Úالقول الأول� :إبراء الف�ضويل باطـل ،وهو قول املالكية ( )175وقـول عند احلنبلية(،)176
وهو ر�أي ال�شافعية يف اجلديد ( ، )177وقول للإمامية ( . )178وا�ستدلوا ب� َّأن كُ لُّ َم ْن ميلك احلق،
يجوز له الإبراء عنه ،ومن مل ميلكه فت�رصفه يف مال غريه باطل ،فلو خالع والد ال�سفيهة،
�أو ال�سلطان عنها من مالها ،فالطالق يقع ،واخللع مردود عليها ،ولو خالع عنها ب�أن �أبر�أ
زوجها من مهرها� ،أو َد ْين لها عليه ،كان الطالق الذي وقع باملال واقع ًا عليها ،وكان مالها
الذي دفعته �إليه مردوداً عليها وحقها ثابت ،وال يرب�أ الزوج من �شيء مما �أبر�أه منه الأب،
ت�رصف يف مال غريه ،فت�رصفه باطل (. )179
والويل غري الأب ،لأنه ف�ضويل َّ
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Ú Úالقول الثاين� :إبراء الف�ضويل موقوف على �إجازة �صاحب احلق� ،إن �شاء �أم�ضاه ،و�إن
�شاء ر َّده ،كالهبة والو�صية ،وهو قول احلنفية ( ، )180وال�شافعية يف القدمي ( ، )181واحلنبلية
الت�رصف �صدر من �أهله ،م�ضاف ًا �إىل حمله ،وال
( ، )182وقول للإمامية ( . )183وا�ستدلوا ب� َّأن
ُّ
�رضر يف انعقاده ،فينعقد موقوفاً ،ف�إذا ر�أى امل�صلحة فيه ينفذه ،فيكون ك�أنه هو من �أبر�أ،
و�إال ر َّده ،فيكون كالوكيل يف الإبراء ( . )184وعن حكيم بن حزام �أن ر�سول اهلل� -صلى اهلل
عليه و�سلم -بعثه لي�شرتي له �أ�ضحية بدينار ،فا�شرتى �أ�ضحية فربح بها دينارا ،ثم ا�شرتى
مكانه �أخرى ،فجاء بالأ�ضحية والدينار �إىل ر�سول اهلل� -صلى اهلل عليه و�سلم -ف�ضحى
بال�شاة وت�صدق بالدينار (. )185
Ú Úالقول الثالث :جواز �إبراء الف�ضويل مطلقاً ،و ُيلزم �صاحب احلق بالإبراء ،وهو قول
�ضعيف للمالكية (. )186
والذي يرتجح لدي هنا القول الأول ببطالن �إبراء الف�ضويل ،لأ َّنه �أحق �أن ُي َّتبع ،فلي�س
الت�رصف يف حقوق غريه بدون �إذنه ،و�إال النتفى الر�ضا واالختيار ،وهو �أ�صل انعقاد
لأحد
ُّ
العقود.
ل َّأن القول الثاين ا�ست�شهد بحديث �ضعيف ،وعليه فال يتوقف �إبراء الف�ضويل على
الإجازة.
و� ّأما القول الثالث بجواز �إبراء الف�ضويل مطلقا ،و�إلزام �صاحب احلق به ،ال يقره �رشع،
وال يوافقه عقل.
ترجح يل ب�أنه موقوف على �إجازة امل َُوكِّل ،ل َّأن
ويختلف هذا عن �إبراء الوكيل ،الذي َّ
تو ُّقفه هو من باب ُرجحان امل�صلحةَّ � ،أما الف�ضويل فال
الوكيل ُم َوكَّ ل ب�أعمال امل َُوكِّل ،ولكن َ
ميلك احلق ،ولي�س له وكالة ،فت�رصفه يف مال غريه باطل.
3 .3وجوب احلق �أو وجوب �سبب اال�ستحقاق يف الإبراء :فال يقع الإبراء �صحيح ًا �إال
بعد وجوب احلق املراد الإبراء منه ،وذلك العتبار الإبراء عند الفقهاء عما وجب يف الذمة،
وعليه فما مل يجب يف الذمة فالإبراء منه لغو ( . )187وقد اختلفوا يف الإبراء من احلق قبل
وجوبه؛ ولكن �سببه موجود ،على قولني:
 .أالقول الأول :ال ي�صح الإبراء قبل وجوب احلق ،و�إن ُو ِجد �سببه ،وهو قول جمهور
الفقهاء من احلنفية ( ، )188وال�شافعية ( ، )189واحلنبلية ( . )190وا�ستدلوا بقول النبي �صلى
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ِيما ال
ِيما ال يمَ ْ لِكُ َوال طَ َ
اهلل عليه و�سلم « :ال َن ْذ َر ْ
الق َل ُه ف َ
ِيما ال يمَ ْ لِكُ َوال عِ ْت َق َل ُه ف َ
الب ِن �آ َد َم ف َ
يمَ ْ لِكُ « ( . )191والإبراء يف معناهما (. )192
ومن �أمثلة احلنفية على ذلك :لو � َّأن الزوجة �أبر�أت زوجها عن النفقة ،يف حال قيام
النكاح ،ال ي�صح الإبراء ،وجتب النفقة؛ لأن النفقة يف النكاح جتب �شيئ ًا ف�شيئ ًا على ح�سب
حدوث الزمان يوم ًا فيوماً ،فكان الإبراء عنها �إبراء قبل الوجوب ،فلم ي�صح – قبل فر�ضها
من القا�ضي ،مع �أن �سبب الوجوب موجود وهو عقد الزوجية (. )193
ومن �أمثلة ال�شافعية :ال ي�صح �إبراء املفو�ضة عن مهرها قبل تقديرها وقبل الدخول؛
لأنه �إبراء عما مل يجب ( ، )194مع �أن �سبب وجوبه موجود وهو عقد النكاح �أي�ضاً.
وقد ا�ستثنى ال�شافعية �صورة واحدة يجوز فيها الإبراء قبل وجوبه ،وهي �إذا حفر
�شخ�ص بئراً ،يف ملك غريه ،بال �إذن ،و�أبر�أه املالك ور�ضي با�ستبقائها بعد احلفر ،برئ من
�ضمان ما يقع فيها ،كما لو �أذن له ابتداء (. )195
.بالقول الثاين� :إن ُوجد �سبب احلق فالإبراء �صحيح ،وهو قول املالكية ( ، )196وقول
لل�شافعية ( ، )197فلو �أبر�أت الزوجة زوجها عن املهر قبل فر�ضه – تقديره� -صح جلريان
�سبب الوجوب ،وهو العقد (. )198
وقول اجلمهور هو الراجح عندي ،فال ي�صح الإبراء قبل وجوب احلق ،و�إن ُو ِجد �سببه،
للحديث الذي ا�ست�شهدوا به ،والأدلة الداعمة له يف عدم جواز ت�رصف الإن�سان فيما ال ميلك،
ومنها:
ِيما ال يمَ ْ لِكُ
Ú Úقال ر�سول اهلل� -صلى اهلل عليه و�سلم« :ال َوف َ
َاء ِل َن ْذ ٍر فيِ َم ْع ِ�ص َيةٍ َ ،وال ف َ
ا ْل َع ْب ُد» (. )199
ِيما تمَ ْ لِكُ َ ،وال
Ú Úوقال� -صلى اهلل عليه و�سلم« :ال طَ َ
ِيما تمَ ْ لِكُ َ ،وال عِ ْت َق �إِال ف َ
الق �إِال ف َ
ِيما تمَ ْ لِكُ » (. )200
َب ْي َع ِ�إال ف َ
Ú Úوقال� -صلى اهلل عليه و�سلم ...« :ال َتب ِْع َما ل َْي َ�س عِ ْن َدكَ » ( ، )201ويف معناه ،وال ُتبرْ ئ
عما مل يجب يف الذمة.
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خامتة:
ا�ستناداً �إىل ما تق َّدم بيانه فيما يتعلَّق بحقيقة الإبراء ،و�أنواعه ،و�رشوط �صحته ،خل�ص
الباحث �إىل النتائج الآتية:
ُ 1 .1يق�صد بالإبراء« :تنازل �صاحب احلق عنه �إال ملانع»؛ والإبراء و�إن كان �أ�شبه
بالإ�سقاط� ،إال �أنه حقيقة فيه معنى التمليك.
2 .2اختلف الفقهاء يف حكم الإبراء عن ذات العني ،والراجح جوازه يف املثليات ،ل�سهولة
�ضبطها بالو�صف
3 .3اختلف الفقهاء يف تقييد وتعليق الإبراء بال�رشط ،والراجح جوازه ،لقوة ا�ستدالل
القائلني بهذا.
4 .4الراجح ب� َّأن �إبراء الوكيل موقوف على �إجازة امل َُوكِّل ،و� ْإن كان م�أذون ًا بذلك.
5 .5اختلف الفقهاء يف حكم �إبراء الف�ضويل ،والراجح �أ َّنه باطل ،فلي�س لأحد الت�رصف
يف حقوق غريه دون �إذنه.
6 .6الراجح عدم �صحة الإبراء قبل وجوب احلق؛ و�إن ُو ِجد �سببه ،لقوة دليل القائلني بذلك.
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اهلوامش:
�1 .1سورة البقرة ،الآية .280
�2 .2سورة الن�ساء ،الآية .92
3 .3الني�سابوري� ،صحيح م�سلم ، )2301 /4( ،باب حديث جابر الطويل وق�صة �أبي الي�رس.
4 .4الزبيدي ،تاج العرو�س ، )145 /1( ،مادة ( َب َر�أ)  .وال�سعدي ،الأفعال . )99 /1( ،وابن
منظور ،ل�سان العرب. )31 /1( ،
5 .5الأزهري ،تهذيب اللغة ( ، )193 /15مادة (الراء والباء)  .وال�سعدي ،الأفعال،)99 /1( ،
مادة (ب�أرت)  .وابن منظور ،ل�سان العرب ، )31 /1( ،مادة (بر�أ)  .الزخم�رشي� ،أ�سا�س
البالغة . )34 /1( ،والزبيدي ،تاج العرو�س . )149 /1( ،والرازي ،خمتار ال�صحاح،
( ، )18 /1مادة (بر�أ) .
�6 .6سورة احلديد ،جزء من �آية .22
7 .7ابن عطية ،املحرر الوجيز. )268 /5( ،
�8 .8سورة التوبة ،الآية .1
9 .9اجل�صا�ص� ،أحكام القر�آن. )264 /4( ،
�1010سورة الزخرف :الآية .26
1111ال�سعدي ،تي�سري الكرمي الرحمن. )764 /1( ،
1212البخاري ،اجلامع ال�صحيح ، )777 /2( ،باب هل ي�سافر باجلارية قبل �أن ي�ستربئها.
1313ال�سج�ستاين� ،سنن �أبي داود ، )52 /1( ،باب اال�سترباء من البول ،رقم احلديث، )20( :
وقال الألباين يف تذييله على الكتاب :حديث �صحيح.
1414النووي� ،صحيح م�سلم ب�رشح النووي. )201 /3( ،
1515احلموي ،غمز عيون الب�صائر. )17 /3( ،
1616الكرابي�سي ،الفروق (. )106 /2
1717حيدر ،درر احلكام. )67 /4( ،
1818ابن نجُ يم ،البحر الرائق . )107 /8( ،و�شيخي زاده ،جممع الأنهر. )508 /3( ،
1919ال�رسخ�سي ،املب�سوط . )65 /24( ،والكا�ساين ،بدائع ال�صنائع . )189 /7( ،واملريغيناين،
( . )230 /3و�شيخي زاده ،جممع الأنهر . )508 /3( ،وابن عابدين ،رد املحتار.)43 /5( ،
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2020ال�رسخ�سي ،املب�سوط . )32 /17( ،وال�سمرقندي ،حتفة الفقهاء . )19 /2( ،وابن عابدين،
رد املحتار. )66 /8( ،
2121الدردير ،ال�رشح الكبري . )378 /3( ،وابن عرفة ،حا�شية الد�سوقي. )99 /4( ،
2222القرايف ،الذخرية . )42 /11( ،واحلطاب ،مواهب اجلليل. )232 /5( ،
2323الأن�صاري� ،أ�سنى املطالب . )156 /2( ،واخلطيب ال�رشبيني ،مغني املحتاج)129 /2( ،
 .والرملي ،نهاية املحتاج . )256 /4( ،واجلمل ،فتوحات الوهاب (حا�شية اجلمل) /3( ،
 . )297وال�رشواين ،حوا�شي ال�رشواين. )69 /5( ،
2424الزرك�شي ،املنثور. )81 /1( ،
2525ابن قدامة ،املغني. )197 /7( ،
حللّي ،خمتلف ال�شيعة. )5 /6( ،
2626ا ِ
2727ابن العالمة� ،إي�ضاح الفوائد. )621 /4( ،
2828اجلبعي ،الرو�ضة البهية. )475 /3( ،
حللّي� ،رشائع الإ�سالم. )81 /3( ،
2929ا ِ
3030ابن نجُ يم ،البحر الرائق . )175 /7( ،والقرايف ،الذخرية . )394 /10( ،والرملي ،نهاية
املحتاج . )443 /7( ،وابن قدامة ،املغني. )380 /5( ،
�3131سورة البقرة :الآية .280
3232ابن منظور ،ل�سان العرب. )657 /11( ،
3333جملة الأحكام العدلية. )298 /1( ،
3434ال�رسخ�سي ،املب�سوط . )165 /18( ،واملرغيناين ،الهداية . )181 /3( ،والزيلعي ،تبيني
احلقائق . )7 /5( ،وابن نجُ يم ،البحر الرائق . )267 /7( ،وابن عابدين ،العقود الدرية،
( . )46 /2واحلطاب ،مواهب اجلليل . )232 /5( ،الدردير ،ال�رشح الكبري. )411 /3( ،
3535ال�رسخ�سي ،املب�سوط . )165 /18( ،والزيلعي ،تبيني احلقائق . )7 /5( ،واحلطاب،
مواهب اجلليل. )232 /5( ،
3636البغدادي ،جممع ال�ضمانات . )927 /2( ،واحلموي ،غمز عيون الب�صائر . )344 /2( ،وابن
عابدين ،رد املحتار . )624 /5( ،البجريمي . )5 /3( ،وابن قدامة ،املغني. )362 /4( ،
3737ال�رسخ�سي ،املب�سوط . )165 /18( ،وابن عابدين ،العقود الدرية . )46 /2( ،والدردير،
ال�رشح الكبري . )411 /3( ،وابن ال�صالح ،فتاوى ابن ال�صالح . )512 /2( ،والبهوتي،
�رشح منتهى الإرادات. )649 /2( ،
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3838ال�شافعي ،الأم. )194 /6( ،
3939جملة الأحكام العدلية. )298 /1( ،
4040ال�رسخ�سي ،املب�سوط . )165 /18( ،والزيلعي ،تبيني احلقائق . )7 /5( ،وابن عابدين،
رد املحتار . )624 /5( ،واحلطاب ،مواهب اجلليل. )232 /5( ،
4141حيدر ،درر احلكام. )11 /4( ،
4242البابرتي ،العناية . )412 /8( ،وابن نجُ يم ،البحر الرائق . )261 /7( ،وابن عابدين ،رد
املحتار. )230 /8( ،
4343ابن عابدين ،رد املحتار . )501 /8( ،القرايف ،الفروق ( . )265 /1والنووي ،رو�ضة
الطالبني . )437 /7( ،والأن�صاري� ،رشح البهجة . )132 /3( ،وابن تيمية ،جمموع
الفتاوى. )71 /3( ،
4444ال�رسخ�سي ،املب�سوط. )107 /11( ،
4545القرايف ،الذخرية. )42 /11( ،
4646البجريمي ،حا�شية البجريمي. )30 /3( ،
4747ابن تيمية ،جمموع الفتاوى. )105 /3( ،
4848الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع . )203 /5( ،والقرايف ،الذخرية . )42 /11( ،وابن عرفة،
حا�شية الد�سوقي . )411 /3( ،وال�رشواين ،حوا�شي ال�رشواين. )69 /5( ،
4949احلموي ،غمز عيون الب�صائر . )354 /3( ،وابن عابدين ،رد املحتار. )223 /8( ،
5050احلطاب ،مواهب اجلليل . )232 /5( ،وعلي�ش ،منح اجلليل. )470 /6( ،
5151ال�شوكاين ،ال�سيل اجلرار . )262 /4( ،ابن املرت�ضى ،البحر الزخار (. )134 /5
5252ابن طي الفقعاين ،الدر املن�ضود. )202 /1( ،
5353كايف احلاكم :للحاكم ال�شهيد جمع كالم حممد بن احل�سن يف كتاب �أ�سماه الكايفُ .ينظر،
ابن نجُ يم ،البحر الرائق . )79 /1( ،ومل �أعرث على هذا الكتاب ،مع ا�شتهاره يف كتب
احلنفية.
5454ابن عابدين ،رد املحتار. )223 /8( ،
5555ابن نجُ يم ،البحر الرائق . )261 /7( ،وابن عابدين ،رد املحتار. )632 /5( ،
5656ابن عابدين ،رد املحتار. )236 /5( ،
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5757احلطاب ،مواهب اجلليل. )232 /5( ،
5858ال�شوكاين ،ال�سيل اجلرار. )261 /4( ،
5959مناط احلكم« :ما �أ�ضاف ال�رشع احلكم �إليه وناطه به ون�صبه عالمة عليه»ُ .ينظر،
الغزايل ،امل�ست�صفى. )281 /1( ،
6060ال�شوكاين ،ال�سيل اجلرار. )261 /4( ،
6161احلطاب ،مواهب اجلليل. )232 /5( ،
6262البلخي ،الفتاوى الهندية. )204 /4( ،
6363ابن عرفة ،حا�شية الد�سوقي. )411 /3( ،
6464اجلمل ،حا�شية اجلمل . )298 /4( ،واملرداوي ،الإن�صاف. )130 /7( ،
6565حيدر ،درر احلكام. )11 /4( ،
6666ابن ال ُهمام ،فتح القدير . )75 /2( ،واحل�صكفي ،الدر املختار . )161 /5( ،وال�شريازي،
املهذب ( . )303 /1والألو�سي ،روح املعاين. )25 /7( ،
ال�سلم يف وزن معلوم ،رقم احلديث
6767البخاري� ،صحيح البخاري ، )781 /1( ،باب َّ
(. )2125
6868املرداوي ،الإن�صاف. )84 /5( ،
6969الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع. )182 /5( ،
7070ال�شريازي ،املهذب . )406 /1( ،والبجريمي ،حا�شية البجريمي. )186 /2( ،
7171ابن ر�شد ،بداية املجتهد . )154 /2( ،وال�شريازي ،املهذب . )303 /1( ،وابن مفلح،
املبدع. )205 /4( ،
7272احل�صكفي ،الدر املختار. )585 /4( ،
7373البخاري ،ك�شف الأ�رسار . )336 /4( ،القرايف ،الفروق. )382 /3( ،
7474الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع . )19 /5( ،والبلخي ،الفتاوى الهندية . )182 /5( ،ابن قدامة،
املغني. )384 /5( ،
م�سوغ �رشعي �أو مبقت�ضى ا ِّتفَاق
7575اخليار :هو ُّ
حق العاقد يف ف�سخ العقد �أو �إم�ضائه لظهور ِّ
َع َقد ٍِّيُ .ينظر ،وزارة الأوقاف الكويتية ،املو�سوعة الفقهية. )41 /20( ،
7676ال�سمرقندي ،حتفة الفقهاء . )103 /2( ،وابن نجُ يم ،البحر الرائق. )73 /6( ،
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7777الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع . )151 /7( ،الغزايل ،الو�سيط. )405 /3( ،
7878الأر�ش« :ا�سم للمال الواجب على ما دون النف�س»ُ ،ينظر ،املجددي ،قواعد الفقه/1( ،
. )168
7979اجل�صا�ص� ،أحكام القر�آن . )204 /2( ،القرايف ،الذخرية . )109 /12( ،وال�شريازي،
املهذب . )349 /1( ،النووي ،رو�ضة الطالبني . )243 /9( ،وابن قدامة ،املغني/5( ،
. )384
8080جملة الأحكام العدلية . )298 /1( ،واملجددي،قواعد الفقه. )157 /1( ،
8181ابن ال ُهمام ،فتح القدير . )398 /6( ،وعلي�ش ،فتح العلي املالك . )274 /1( ،وابن قدامة،
املغني . )196 /7( ،ابن تيمية ،جمموع الفتاوى . )57 /3( ،وابن املطرز ،ا ُ
مل ْغ َرب (/1
.. )221
8282ال�رسخ�سي ،املب�سوط . )84 /12( ،وابن ال ُهمام ،فتح القدير . )398 /6( ،وعلي�ش ،فتح
العلي املالك . )335 /1( ،وابن عرفة ،حا�شية الد�سوقي. )243 /2( ،
8383ابن نجُ يم ،البحر الرائق . )131 /6( ،واحلطاب ،مواهب اجلليل . )548 /4( ،وال�شريازي،
املر ْبع/2( ،
املهذب . )341 /1( ،وابن قدامة ،املغني . )349 /2( ،والبهوتي ،الرو�ض ُ
. )196
8484ابن عابدين ،رد املحتار. )156 /5( ،
8585الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع . )11 /6( ،وابن عابدين ،رد املحتار . )156 /5( ،وال�شافعي،
الأم . )73 /8( ،واملرداوي ،الإن�صاف . )207 /5( ،والإ�سنوي ،الكوكب الدري/1( ،
. )356
8686ال�رسخ�سي ،املب�سوط . )73 /21( ،وال�شريازي ،املهذب . )305 /1( ،وال�رشواين ،حوا�شي
ال�رشواين . )192 /5( ،وابن مفلح ،املبدع. )279 /4( ،
8787القرطبي ،اال�ستذكار. )490 /6( ،
8888املرغناين ،الهداية . )198 /3( ،وابن نجُ يم ،البحر الرائق . )260 /7( ،والبلخي ،الفتاوى
الهندية. )335 /4( ،
8989ابن عرفة ،حا�شية الد�سوقي. )314 /3( ،
9090الرملي ،نهاية املحتاج. )386 /4( ،
9191ابن القيم� ،إغاثة اللهفان. )13 /2( ،
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9292املرت�ضى ،االنت�صار. )445 /1( ،
�9393أخرجه الدارقطني� ،سنن الدارقطني ، )46 /3( ،وقال يف �إ�سناده م�سلم بن خالد وهو
�سيء احلفظ �ضعيف.
9494ابن كثري ،البداية والنهاية. )75 /4( ،
9595ابن القيم� ،إغاثة اللهفان. )13 /2( ،
9696ال�صنعاين ،م�صنف عبد الرزاق ، )72 /8( ،ومل �أجد تخريج ًا لهذا الأثر.
9797ابن قدامة ،رو�ضة الناظر . )165 /2( ،والآمدي ،الإحكام. )201 /4( ،
9898ابن القيم� ،إغاثة اللهفان. )13 /2( ،
9999الرملي ،نهاية املحتاج . )386 /4( ،واملرت�ضى ،االنت�صار. )445 /1( ،
10100الأ�صبحي ،املدونة الكربى. )130 /9( ،
10101ال�رسخ�سي ،املب�سوط. )126 /13( ،
10102ال�صاوي ،بلغة ال�سالك. )259 /3( ،
10103النووي ،رو�ضة الطالبني . )196 /4( ،وقليوبي ،حا�شية قليوبي. )370 /4( ،
10104ابن قدامة ،املغني. )21 /7( ،
10105البيهقي� ،سنن البيهقي ، )28 /2( ،وجاء يف فتاوى ال�سبكي� )340 /1( ،سنده
�ضعيف.
10106الأ�صبحي ،املوط�أ. )673 /2( ،
10107ابن القيم� ،إعالم املوقعني. )359 /3( ،
10108الزرك�شي ،البحر املحيط . )324 /4( ،و�أمري باد�شاه ،تي�سري التحرير. )172 /2( ،
10109ال�شيباين ،اجلامع ال�صغري . )419 /1( ،والكا�ساين ،بدائع ال�صنائع. )45 /6( ،
واملريغناين ،الهداية . )198 /3( ،والزيلعي ،تبيني احلقائق . )43 /5( ،واحل�صكفي،
الدر املختار. )640 -5( ،
11110هو يعقوب بن �إبراهيم بن حبيب الأن�صاري القا�ضي الفقيه �صاحب �أبي حنيفة،
وكان �شيخا متقنا ،ومات �أبو يو�سف �سنة 182هـُ .ينظر ،اجلرجاين ،تاريخ جرجان،
(. )487 /1
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11111ال�شيباين ،اجلامع ال�صغري . )419 /1( ،والكا�ساين ،بدائع ال�صنائع. )45 /6( ،
واملريغناين ،الهداية . )198 /3( ،والزيلعي ،تبيني احلقائق . )43 /5( ،واحل�صكفي،
الدر املختار. )640 /5( ،
11112البخاري� ،صحيح البخاري ، )794 /2( ،باب �أجر ال�سم�رسة ،رقم احلديث. )2154( :
11113الطرباين ،املعجم الكبري ، )86 /2( ،رقم احلديث ، )1387( :وهو حديث ح�سنُ ،ينظر،
البريوتي� ،أ�سنى املطالب. )324 /1( ،
11114التفتازاين� ،رشح املقا�صد. )113 /2( ،
11115ابن نجُ يم :البحر الرائق ( )260 /7مرجع �سابق.
11116قليوبي ،حا�شية قليوبي . )370 /4( ،والرملي ،نهاية املحتاج. )401 /6( ،
11117ابن مفلح ،املبدع. )376 /5( ،
11118ابن املرت�ضى ،البحر الزخار. )98 /6( ،
11119احلكيم ،م�ستم�سك العروة. )535 /14( ،
12120ابن قدامة ،الكايف. )127 /2( ،
12121اخلطيب ال�رشبيني ،الإقناع. )306 /2( ،
12122الفا�ضل الهندي ،ك�شف اللثام . )213 /8( ،وزين ال ِّدين ،كلمة التقوى. )249 /6( ،
12123املرغناين ،الهداية . )199 /3( ،وابن نجُ يم ،البحر الرائق . )260 /7( ،والرملي،
نهاية املحتاج . )401 /6( ،وابن مفلح ،املبدع. )376 /5( ،
12124الرحيباين ،مطالب �أويل النهى . )335 /3( ،وال�سبكي ،فتاوى ال�سبكي. )341 /1( ،
12125ابن مفلح ،املبدع. )367 /5( ،
12126ابن ال�صالح ،فتاوى ابن ال�صالح. )442 /2( ،
12127ابن ال ُهمام ،فتح القدير . )197 /7( ،وابن نجُ يم ،البحر الرائق. )199 /6( ،
12128اخلر�شي� ،رشح خمت�رص خليل. )35 /6( ،
12129ابن مفلح ،الفروع. )145 /4( ،
13130الطباطبائي ،تكملة العروة الوثقى. )14 /2( ،
القيم� ،أحكام �أهل الذمة. )753 /2( ،
13131ابن ِّ
13132ابن تيمية ،جمموع الفتاوى . )70 /3( ،وال�سبكي ،فتاوى ال�سبكي. )341 /1( ،
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13133ابن القيم� ،إغاثة اللهفان. )18 /2( ،
دين ًا فلي�س له �أن
13134البخاري� ،صحيح البخاري ، )308 /2( ،باب :من تكفل عن ميت ْ
يرجع ،رقم احلديث. )2174( ،
13135ابن القيم� ،إغاثة اللهفان. )18 /2( ،
13136امل�صدر نف�سه. )18 /2( ،
13137امل�صدر نف�سه . )18 /2( ،
13138ال�سبكي ،فتاوى ال�سبكي . )341 /1( ،وابن القيم� ،إغاثة اللهفان. )17 /2( ،
�13139سورة النحل :جزء من �آية .90
14140ال�شافعي� ،أحكام القر�آن (. )66 /2
14141الني�سابوري� ،صحيح م�سلم ، )1172 /3( ،باب من باع نخ ًال عليها ثمر ،رقم احلديث:
(. )1543
القيم� ،إعالم املوقعني. )388 /3( ،
14142ابن ِّ
14143الرتمذي� ،سنن الرتمذي ، )634 /3( ،باب ما ذكر عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
يف ال�صلح بني النا�س ،رقم احلديث ، )1352( :والأحاديث مذيلة ب�أحكام الألباين:
والذي قال :حديث �صحيح.
14144البخاري� ،صحيح البخاري ، )1978 /5( ،باب ال�رشوط يف النكاح.
14145العيني ،عمدة القاري. )298 /13( ،
14146ابن نجُ يم ،البحر الرائق . )197 /6( ،والدمياطي� :إعانة الطالبني. )152 /3( ،
واملرداوي ،الإن�صاف . )129 /7( ،وال�شوكاين ،ال�سيل اجلرار. )262 /4( ،
14147ابن عابدين ،العقود الدرية . )52 /2( ،منال خ�رسو ،درر احلكام �رشح غرر الأحكام،
( . )226 /2والقرايف ،الذخرية . )94 /8( ،والأن�صاري� ،أ�سنى املطالب. )261 /2( ،
وابن تيمية ،جمموع الفتاوى. )197 /33( ،
14148الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع . )210 /6( ،والقرايف ،الفروق . )468 /3( ،والرملي،
نهاية املحتاج . )84 /2( ،وابن قدامة ،املغني. )54 /4( ،
14149الني�سابوري� ،صحيح م�سلم ، )1209 /3( ،باب ال�رصف وبيع الذهب بالو ِرق نقداً،
رقم احلديث ( . )1586ومعنى هاء وهاء� :أن يقول خذ ويقول �صاحبه مثلهُ .ينظر،
ال�سيوطي ،الديباج على م�سلم. )182 /4( ،
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15150ابن نجُ يم ،البحر الرائق. )210 /6( ،
�15151سورة الطالق :جزء من �آية .1
15152الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع . )152 /3( ،وابن نجُ يم ،البحر الرائق . )217 /4( ،و�شيخي
زاده ،جممع الأنهر . )190 /2( ،والنفراوي ،الفواكه الدواين . )64 /2( ،واخلطيب
ال�رشبيني ،مغني املحتاج . )265 /3( ،وال�رشواين ،حوا�شي ال�رشواين. )259 /8( ،
وابن مفلح ،املبدع . )144 /8( ،وابن حزم :الإحكام. )500 /8( ،
15153الرتمذي� ،سنن الرتمذي ، )484 /3( ،باب ما جاء يف املطلقة ثالث ًا ال �سكنى لها وال
نفقة ،رقم احلديث ( ، )1180وهو حديث �صحيح كما قال الألباين يف تذييله على
الكتاب.
15154الني�سابوري� ،صحيح م�سلم ( ، )1114 /2باب املطلقة ثالث ًا ال نفقة لها ،رقم احلديث
(. )1480
15155الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع . )26 /4( ،والعبدري ،التاج والإكليل. )516 /3( ،
والدمياطي� ،إعانة الطالبني . )178 /2( ،والبهوتي ،ك�شاف القناع. )305 /4( ،
15156الرملي ،نهاية املحتاج. )240 /2( ،
15157الرحيباين ،مطالب �أويل النهى. )393 /4( ،
15158البجريمي ،حا�شية البجريمي. )138 /3( ،
15159ال�رسخ�سي ،املب�سوط . )29 /21( ،والكا�ساين ،بدائع ال�صنائع . )26 /4( ،وابن
عابدين ،رد املحتار . )219 /8( ،واحلطاب ،مواهب اجلليل . )52 /6( ،وال�شافعي،
الأم . )186 /3( ،وابن قدامة ،املغني. )278 /8( ،
16160الزيلعي ،تبيني احلقائق . )274 /4( ،وابن نجُ يم ،البحر الرائق. )182 /7( ،
16161القرايف ،الفروق. )233 /2( ،
16162ال�شريازي ،املهذب. )349 /1( ،
16163ابن تيمية ،جمموع الفتاوى . )54 /30( ،والبهوتي ،دقائق �أويل النهى. )188 /2( ،
والرحيباين ،مطالب �أويل ال ُّنهى. )442 /3( ،
حللّي ،تذكرة الفقهاء. )120 /2( ،
16164ا ِ
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16165ابن نجُ يم ،البحر الرائق . )182 /7( ،والقرايف ،الفروق . )233 /2( ،وال�شريازي،
املهذب . )349 /1( ،والبهوتي ،دقائق �أويل ال ُّنهى . )188 /2( ،والرحيباين ،مطالب
�أويل ال ُّنهى. )442 /3( ،
16166احلموي ،غمز عيون الب�صائر . )273 /4( ،وابن عابدين ،رد املحتار. )270 /7( ،
16167الدمياطي� ،إعانة الطالبني. )86 /3( ،
16168ابن حزم ،املحلى. )245 /8( ،
16169ال�شوكاين ،ال�سيل اجلرار. )224 /4( ،
القمي ،جامع اخلالف والوفاق. )330 /1( ،
ّ 17170
17171ابن عابدين ،رد املحتار. )270 /7( ،
17172ابن حزم ،املحلى. )245 /8( ،
17173احللّي ،نهج احلق وك�شف ال�صدق. )496 /1( ،
17174الف�ضويل هو من يت�رصف بحق الغري دون �إذن �رشعيُ .ينظر جملة الأحكام العدلية،
(. )30 /1
17175ابن عرفة ،حا�شية الد�سوقي . )98 /4( ،وال�صاوي ،بلغة ال�سالك. )38 /4( ،
17176ابن عبد الهادي ،تنقيح حتقيق �أحاديث التعليق. )41 /3( ،
17177النووي ،رو�ضة الطالبني. )353 /3( ،
17178اخلميني ،حترير الو�سيلة. )563 /1( ،
17179ال�شافعي ،الأم. )199 /1( ،
18180ابن نجُ يم ،البحر الرائق. )164 /6( ،
18181النووي ،املجموع. )247 /2( ،
18182ابن قدامة ،الكايف . )4 /3( ،والكرمي ،دليل الطالب. )106 /1( ،
18183اخلميني ،البيع. )18 /2( ،
18184الغزنوي ،الغرة املنيفة . )87 /1( ،واملريغناين ،الهداية . )203 /1( ،وابن نجُ يم،
البحر الرائق. )148 /3( ،
18185الرتمذي� ،سنن الرتمذي ، )558 /3( ،رقم احلديث ( ، )1257وهو حديث �ضعيف كما
قال الألباين يف تذييله على الكتاب.
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18186احلطاب ،مواهب اجلليل. )81 /5( ،
18187ابن الهمام ،فتح القدير . )395 /4( ،والقرايف ،الفروق ( . )128 /1الزرك�شي� ،رشح
الزرك�شي . )317 /3( ،وابن قدامة ،املغني. )284 /4( ،
18188الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع . )152 /3( ،وابن نجُ يم ،البحر الرائق. )203 /4( ،
18189اخلطيب ال�رشبيني ،مغني املحتاج. )231 /3( ،
19190ابن قدامة ،الكايف. )136 /2( ،
19191الرتمذي� ،سنن الرتمذي ، )468 /3( ،باب ما جاء ال طالق قبل النكاح ،رقم احلديث
( ، )1181وهو حديث ح�سن �صحيح كما قال الألباين يف تذييله على الكتاب.
19192ابن مفلح ،الفروع . )145 /4( ،والبهوتي ،ك�شاف القناع. )305 /4( ،
19193الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع . )152 /3( ،وابن الهمام ،فتح القدير . )395 /4( ،وابن
نجُ يم ،البحر الرائق. )203 /4( ،
19194اخلطيب ال�رشبيني ،مغني املحتاج. )231 /3( ،
19195ال�سيوطي ،الأ�شباه والنظائر. )462 /1( ،
19196علي�ش ،منح اجلليل. )466 /3( ،
19197الغزايل ،الو�سيط. )243 /5( ،
19198القرايف ،الذخرية . )369 /4( ،الغزايل ،الو�سيط. )243 /5( ،
19199الني�سابوري� ،صحيح م�سلم ، )1262 /2( ،باب ال وفاء لنذر يف مع�صية اهلل وال فيما
ال ميلك العبد.
20200ال�سج�ستاين� ،سنن �أبي داود ، )665 /1( ،باب يف الطالق قبل النكاح ،رقم احلديث
( ، )2190وهو حديث ح�سن كما قال الألباين يف تذييله على الكتاب.
20201الرتمذي� ،سنن الرتمذي ، )534 /3( ،باب ما جاء يف كراهية بيع ما لي�س عندك ،رقم
احلديث ( ، )1232وهو حديث �صحيح كما قال الألباين يف تذييله على الكتاب.
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املصادر واملراجع:
1 .1القر�آن الكرمي.
2 .2الأزهري ،حممد بن �أحمد ،تهذيب اللغة ،حتقيق حممد عو�ض مرعب( ،دار �إحياء الرتاث
العربي  -بريوت ،ط2001 ،1م) .
3 .3الإ�سنوي ،عبد الرحيم بن احل�سن ،الكوكب الدري فيما يتخرج على الأ�صول النحوية
من الفروع الفقهية ،حتقيق د .حممد ح�سن عواد( ،دار عمار -عمان – الأردن ،ط،1
1405هـ) .
4 .4الأ�صبحي ،مالك بن �أن�س ،املدونة الكربى( ،دار �صادر – بريوت ،د ،ط ،د ،ت) .
5 .5الأ�صبحي ،مالك بن �أن�س ،موط�أ الإمام مالك ،حتقيق حممد ف�ؤاد عبد الباقي( ،دار �إحياء
الرتاث العربي – م�رص ،د ،ط ،د ،ت) .
6 .6الألو�سي� ،شهاب الدين ال�سيد حممود ،روح املعاين يف تف�سري القر�آن العظيم وال�سبع
املثاين( ،دار �إحياء الرتاث العربي – بريوت ،د ،ط ،د ،ت) .
7 .7الآمدي ،علي بن حممد ،الإحكام يف �أ�صول الأحكام ،حتقيق �سيد اجلميلي( ،دار الكتاب
العربي – بريوت ،ط1404 ،1هـ) .
�8 .8أمري ياد�شاه ،حممد �أمني ،تي�سري التحرير( ،دار الن�رش :دار الفكر – بريوت ،د ،ط ،د ،ت).
9 .9الأن�صاري ،زكريا بن حممد ،الغرر البهية �رشح البهجة الوردية( ،املطبعة امليمنية –
القاهرة ،د ،ط ،د ،ت) .
1010الأن�صاري ،زكريا بن حممد ،ت926هـ� ،أ�سنى املطالب يف �رشح رو�ض الطالب( ،القاهرة،
دار الكتاب الإ�سالمي ،د ،ط ،د ،ت) .
1111البابرتي ،حممد بن حممد بن حممود ،العناية �رشح الهداية( ،دار الفكر – بريوت ،د ،ط،
د ،ت) .
1212البجريمي� ،سليمان بن عمر بن حممد ،ت1221هـ ،حا�شية البجريمي على �رشح منهج
الطالب (التجريد لنفع العبيد) ( ،ديار بكر ،تركيا ،املكتبة الإ�سالمية ،د ،ط ،د ،ت) .
1313البخاري :عالء الدين عبد العزيز بن �أحمد ،ك�شف الأ�رسار عن �أ�صول فخر الإ�سالم
البزدوي ،حتقيق ،عبد اهلل حممود حممد عمر( ،دار الكتب العلمية -بريوت ،ط،1
1418هـ1997 -م) ..
1414البخاري ،حممد بن ا�سماعيل ،اجلامع ال�صحيح املخت�رص ،حتقيق د .م�صطفى ديب البغا،
(بريوت ،دار ابن كثري ,ط1407 ،3هـ1987 -م) .
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1515البغدادي� ،أبو حممد بن غامن ،جممع ال�ضمانات يف مذهب الإمام الأعظم �أبي حنيفة
النعمان ،حتقيق �أ.د حممد �أحمد �رساح ،و �أ.د علي جمعة حممد( ،دار الكتاب الإ�سالمي-
القاهرة ،د ،ط ،د ،ت) .
1616البلخي ،نظام ال ّدين ،ت1036هـ ،الفتاوى الهندية يف مذهب الإمام الأعظم �أبي حنيفة
النعمان( ،بريوت ،دار الفكر ،د ،ط1411 ،هـ1991 -م) .
1717البهوتي ،من�صور بن يون�س ،ت1051هـ ،ك�شاف القناع عن منت الإقناع ،حتقيق هالل
م�صيلحي م�صطفى هالل( ،بريوت ،دار الفكر ،د ،ط1402 ،هـ) .
املر ْبع �رشح زاد امل�ستقنع( ،الريا�ض،
1818البهوتي ،من�صور بن يون�س ،ت1051هـ ،الرو�ض ُ
مكتبة الريا�ض احلديثة ،د ،ط1390 ،هـ) .
1919البهوتي ،من�صور بن يون�س ،ت1051هـ ،دقائق �أويل النهى ل�رشح املنتهى( ،بريوت،
عامل الكتب ،ط ،2د ،ت) .
2020البريوتي ،حممد بن دروي�ش� ،أ�سنى املطالب يف �أحاديث خمتلفة املراتب ،حتقيق عبد
القادر عطا( ،دار الكتب العلمية – بريوت ،ط1997 ،1م) .
2121البيهقي� ،أحمد بن احل�سني� ،سنن البيهقي الكربى ،حتقيق حممد عبد القادر عطا( ،مكتبة
دار الباز -مكة املكرمة ،د ،ط1414 ،هـ1994 -م) .
2222الرتمذي ،حممد بن عي�سى ،ت279هـ� ،سنن الرتمذي ،حتقيق �أحمد حممد �شاكر و�آخرون،
(بريوت ،دار �إحياء الرتاث العربي ،د ،ط ،د ،ت) .
2323التفتازاين� ،سعد الدين م�سعود� ،رشح املقا�صد يف علم الكالم( ،دار املعارف النعمانية –
باك�ستان ،ط1401 ،1هـ1981 -م) .
2424ابن تيمية� ،أحمد عبد احلليم  ،ت728هـ ،جمموع الفتاوى ،حتقيق عبد الرحمن بن حممد
بن قا�سم العا�صمي النجدي( ،القاهرة ،مكتبة ابن تيمية ،ط ،2د ،ت) .
2525اجلبعي ،زين الدين بن علي ،الرو�ضة البهية يف �رشح اللمعة الدم�شقية( ،دار العامل
الإ�سالمي – بريوت ،د ،ط ،د ،ت) .
2626اجلرجاين ،حمزة بن يو�سف ،تاريخ جرجان ،حتقيق د .حممد عبد املعيد خان( ،عامل
الكتب – بريوت ،ط1401 ،3هـ1981 -م) .
2727اجل�صا�ص� ،أحمد بن علي الرازي ،ت370هـ� ،أحكام القر�آن ،حتقيق حممد ال�صادق
قمحاوي( ،بريوت ،دار �إحياء الرتاث العربي ،د ،ط1405 ،هـ) .
2828اجلمل� ،سليمان بن من�صور ،ت1204هـ ،فتوحات الوهاب بتو�ضيح �رشح منهج الطالب
(حا�شية اجلمل) ( ،بريوت ،دار الفكر ،د ،ط ،د ،ت) .
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2929ابن حزم ،علي بن �أحمد بن �سعيد ،ت456هـ ،الإحكام يف �أ�صول الأحكام( ،القاهرة ،دار
احلديث ،ط ،1د ،ت) .
3030احل�صكفي ،حممد عالء الدين بن علي ،الدر املختار �رشح تنوير الأب�صار( ،دار الفكر-
بريوت ،ط1386 ،2هـ) .
3131احلطاب ،حممد بن عبد الرحمن ،ت954هـ ،مواهب اجلليل ل�رشح خمت�رص خليل( ،بريوت،
دار الفكر ،ط1398 ،2هـ) .
3232احلكيم ،حم�سن ،م�ستم�سك العروة( ،مكتبة املرع�شي النجفي -قم – �إيران ،ط،1
1404هـ).
حللِّي ،احل�سن بن يو�سف ،ت726هـ ،تذكرة الفقهاء( ،قم ،املكتبة املرت�ضوية ،د ،ط ،د ،ت).
3333ا ِ
حللّي ،احل�سن بن يو�سف ،خمتلف ال�شيعة ،حتقيق جلنة التحقيق يف م�ؤ�س�سة الن�رش
3434ا ِ
الإ�سالمي( ،م�ؤ�س�سة الن�رش الإ�سالمي – قم ،ط1415 ،1هـ) .
3535احللّي ،احل�سن بن يو�سف ،نهج احلق وك�شف ال�صدق ،حتقيق ال�سيد ر�ضا ال�صدر ،وال�شيخ
عني اهلل احل�سيني الأرموي( ،دار الهجرة – قم ،ط1421 ،1هـ) .
حللّي ،جعفر بن احل�سن الهذيل� ،رشائع الإ�سالم يف م�سائل احلالل واحلرام( ،م�ؤ�س�سة
3636ا ِ
مطبوعاتي �إ�سماعليان – قم ،د ،ط ،د ،ت) .
3737احلموي� ،أحمد بن حممد ،ت1098هـ ،غمز عيون الب�صائر( ،بريوت ،دار الكتب العلمية،
ط1405 ،1هـ1985 -م) .
3838حيدر ،علي ،ت1254هـ ،درر احلكام �رشح جملة الأحكام ،حتقيق وتعريب املحامي
فهمي احل�سيني( ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1991 ،1م) .
 3939اخلر�شي ،حممد بن عبد اهلل ،ت1102هـ� ، ،رشح خمت�رص خليل( ،بريوت ،دار الفكر ،د،
ط ،د ،ت) .
4040اخلطيب ال�رشبيني ،حممد ،الإقناع يف حل �ألفاظ �أبي �شجاع ،حتقيق مكتب البحوث
والدرا�سات يف دار الفكر( ،دار الفكر – بريوت ،د ،ط1415 ،هـ) .
4141اخلطيب ال�رشبيني ،حممد ،ت977هـ ،مغني املحتاج �إىل معرفة معاين �ألفاظ املنهاج،
(بريوت ،دار الفكر ،د ،ط ،د ،ت) .
4242اخلميني ،م�صطفى ،ت1409هـ ،حترير الو�سيلة( ،قم ،دار الكتب العلمية ا�سماعيليان ،د،
ط ،د ،ت) .
4343اخلميني ،م�صطفى ،ت1409هـ ،البيع( ،قم ،م�ؤ�س�سة تنظيم ون�رش �آثار الإمام اخلميني،
ط1418 ،1هـ) .
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4444الدارقطني ،علي بن عمر� ،سنن الدارقطني ،حتقيق عبد اهلل ها�شم مياين املدين( ،دار
املعرفة – بريوت ،د،ط1386 ،هـ. )1966 -
4545الدردير� ،أبو الربكات �أحمد ،ت1201هـ ،ال�رشح الكبري ،حتقيق حممد علي�ش( ،بريوت،
دار الفكر ،د ،ط ،د ،ت) .
4646الد�سوقي ،حممد عرفة ،حا�شية الد�سوقي على ال�رشح الكبري ،حتقيق حممد علي�ش( ،دار
الفكر -بريوت ،د ،ط ،د ،ت) .
4747الدمياطي� ،أبو بكر ،ت1310هـ� ،إعانة الطالبني على حل �ألفاظ فتح املعني ل�رشح قرة
العني مبهمات الدين( ،بريوت ،دار الفكر ،د ،ط ،د ،ت) .
4848الرازي ،حممد بن �أبي بكر ،خمتار ال�صحاح ،حتقيق حممود خاطر( ،مكتبة لبنان –
بريوت ،طبعة جديدة1415 ،هـ1995 -م) .
4949الرحيباين ،م�صطفى بن �سعد ،ت1243هـ ،مطالب �أويل النهى يف �رشح غاية املنتهى،
(دم�شق ،املكتب الإ�سالمي ،ط1961 ،1م) .
5050ابن ر�شد ،حممد بن �أحمد بن حممد ،بداية املجتهد ونهاية املقت�صد( ،دار الفكر – بريوت،
د ،ط ،د ،ت) .
5151الرملي� ،شم�س الدين حممد ،ت1004هـ ،نهاية املحتاج �إىل �رشح املنهاج( ،بريوت ،دار
الفكر ،د ،ط1404 ،هـ1984 -م) .
5252الزبيدي ،حممد مرت�ضى ،تاج العرو�س من جواهر القامو�س ،حتقيق جمموعة من
املحققني( ،دار الهداية -بريوت ،د ،ط ،د ،ت) .
5353الزرك�شي ،بدر الدين حممد بن بهادر ،البحر املحيط يف �أ�صول الفقه ،حتقيق حممد تامر،
(دار الكتب العلمية – بريوت ،ط1421 ،1هـ2000 -م) .
5454الزرك�شي ،حممد بن بهادر ،ت794هـ ،املنثور يف القواعد ،حتقيق د .تي�سري فائق �أحمد
حممود( ،الكويت ،وزارة الأوقاف وال�شئون الإ�سالمية ،ط1405 ،2هـ) .
5555الزرك�شي ،حممد بن بهادر ،ت794هـ� ،رشح الزرك�شي على خمت�رص اخلرقي ،قدم له
وو�ضع حوا�شيه عبد املنعم خليل �إبراهيم( ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1423 ،1هـ-
2002م) .
5656الزخم�رشي ،حممود بن عمر� ،أ�سا�س البالغة( ،دار الفكر –بريوت ،د ،ط1399 ،هـ
1979م) .
5757الزيلعي ،عثمان بن علي ،ت743هـ ،تبيني احلقائق �رشح كنز الدقائق( ،القاهرة ،دار
الكتاب الإ�سالمي ،د ،ط1313 ،هـ) .
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 5858ال�سبكي ،تقي الدين علي بن عبد الكايف ،فتاوى ال�سبكي( ،دار املعرفة – بريوت ،د ،ط ،د ،ت) .
5959ال�سج�ستاين� ،أبو داود �سليمان� ،سنن �أبي داود ،حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد،
(بريوت ،دار الفكر ،د ،ط ،د ،ت) .
6060ال�رسخ�سي ،حممد بن �أحمد بن �أبي �سهل ،ت483هـ ،املب�سوط( ،بريوت ،دار املعرفة ،د،
ط1406 ،هـ) .
6161ال�سعدي ،عبد الرحمن بن نا�رص ،تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم املنان ،حتقيق
ابن عثيمني( ،م�ؤ�س�سة الر�سالة – بريوت ،د ،ط1421 ،هـ2000 -م) .
6262ال�سعدي ،علي بن جعفر ،الأفعال( ،عامل الكتب – بريوت ،ط1403 ،1هـ 1983م) .
6363ال�سمرقندي ،عالء الدين ،ت539هـ ،حتفة الفقهاء( ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط،1
1405هـ1984 -م) .
6464ال�سيوطي ،عبد الرحمن ،الأ�شباه والنظائر( ،دار الكتب العلمية – بريوت ،ط1403 ،1هـ).
6565ال�سيوطي ،عبد الرحمن ،ت911هـ ،الديباج على م�سلم ،حتقيق �أبو �إ�سحاق احلويني
الأثري( ،ا ُ
خلبرَ  ،دار ابن عفان ،د ،ط1416 ،هـ1996 -م) .
6666ال�شافعي ،حممد بن ادري�س ،ت204هـ� ،أحكام القر�آن ،حتقيق ،عبد الغني عبد اخلالق،
(دار الكتب العلمية – بريوت ،د ،ط1400 ،هـ) .
6767ال�شافعي ،حممد بن ادري�س ،ت204هـ ،الأم( ،بريوت ،دار املعرفة ،ط1393 ،2هـ) .
6868ال�رشواين ،عبد احلميد ،ت1301هـ ،حوا�شي ال�رشواين على حتفة املحتاج ب�رشح املنهاج،
(بريوت ،دار الفكر ،د ،ط ،د ،ت) .
6969ال�شوكاين ،حممد بن علي ،ت1255هـ ،ال�سيل اجلرار املتدفق على حدائق الأزهار ،حتقيق
حممود �إبراهيم زايد( ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1405 ،1هـ) .
7070ال�شيباين ،حممد بن احل�سن( ،ت189هـ)  ،اجلامع ال�صغري و�رشحه النافع الكبري( ،بريوت،
عامل الكتب ،ط1406 ،1هـ) .
7171ال�شريازي� ،إبراهيم بن علي ،ت476هـ ،املهذب يف فقه الإمام ال�شافعي( ،بريوت ،دار
الفكر ،ط1999 ،1م) .
7272ال�صاوي� ،أحمد ،بلغة ال�سالك لأقرب امل�سالك ،حتقيق حممد عبد ال�سالم �شاهني( ،دار
الكتب العلمية – بريوت ،ط1415 ،1هـ1995 -م) .
و�ص َّح َح ُه حممد عبد
7373ال�صاوي� ،أحمد ،ت1241هـ ،بلغة ال�سالك لأقرب امل�سالك�َ ،ض َبطَ ُه َ
ال�سالم �شاهني( ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1هـ1995 -م) .
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7474ابن ال�صالح ،عثمان ،فتاوى ابن ال�صالح ،حتقيق موفق عبد اهلل عبد القادر( ،مكتبة
العلوم واحلكم  ,عامل الكتب – بريوت ،ط1407 ،1هـ) .
7575ال�صنعاين� ،أبو بكر عبد الرزاق بن همام ،امل�صنف ،حتقيق حبيب الرحمن الأعظمي،
(املكتب الإ�سالمي – بريوت ،ط1403 ،2هـ) .
7676الطباطبائي ،حممد كاظم ،تكملة العروة الوثقى ،حتقيق حممد ح�سني الطباطبائي،
(املطبعة احليدرية – طهران ،ط1378 ،1هـ) .
7777الطرباين� ،سليمان بن �أحمد ،املعجم الكبري ،حتقيق حمدي بن عبد املجيد ال�سلفي( ،مكتبة
الزهراء – املو�صل ،ط1404 ،2هـ1983 -م) .
7878ابن طي الفقعاين ،علي بن حممد بن علي ،الدر املن�ضود ،حتقيق حممد بركت( ،مكتبة
�إمام الع�رص العلمية – �شرياز ،ط1418 ،1هـ) .
7979ابن عابدين ،حممد �أمني ،العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية ( ،دار املعرفة –
بريوت ،د ،ط ،د ،ت) .
8080ابن عابدين ،حممد �أمني ،رد املحتار على الدر املختار �رشح تنوير الأب�صار( ،بريوت،
دار الفكر ،طبعه جديدة ُم َن َّق َحة ُم َ�ص َّح َحة 1421 ،هـ2000 -م) .
8181ابن عبد الرب ،يو�سف بن عبد اهلل بن حممد ،ت 463هـ ،اال�ستيعاب يف معرفة الأ�صحاب،
حتقيق علي حممد البجاوي( ،بريوت ،دار اجليل ،ط1412 ،1هـ) .
8282ابن عبد الهادي� ،شم�س الدين حممد بن �أحمد ،ت744هـ ،تنقيح حتقيق �أحاديث التعليق،
حتقيق �أمين �صالح �شعبان( ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1998 ،1م) .
8383العبدري ،حممد بن يو�سف ،ت897هـ ،التاج والإكليل ملخت�رص خليل( ،بريوت ،دار
الفكر ،ط1398 ،2هـ) .
8484ابن عطية ،عبد احلق بن غالب ،املحرر الوجيز يف تف�سري الكتاب العزيز ،حتقيق عبد
ال�سالم عبد ال�شايف حممد( ،دار الكتب العلمية – بريوت ،ط1413 ،1هـ1993 -م) .
8585ابن العالمة ،فخر الدين� ،إي�ضاح الفوائد ،حتقيق وتعليق ح�سني املو�سوي الكرماين ،وعلي
پناه الإ�شتهاردي ،وعبد الرحيم الربوجردي( ،املطبعة العلمية – قم ،ط1387 ،1هـ) .
8686علي�ش ،حممد بن �أحمد ،منح اجلليل �رشح على خمت�رص �سيد خليل( ،دار الفكر -بريوت،
(د،ط) 1409 ،هـ1989 -م) .
8787علي�ش ،حممد ،فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب الإمام مالك ،دار املعرفة –
بريوت( ،د ،ط) ( ،د،ت) .
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8888العيني ،حممود بن �أحمد ،عمدة القاري �رشح �صحيح البخاري( ،دار �إحياء الرتاث
العربي– بريوت ،د ،ط ،د،ت) .
8989الغزايل ،حممد بن حممد ،امل�ست�صفى يف علم الأ�صول ،حتقيق حممد عبد ال�سالم عبد
ال�شايف( ،دار الكتب العلمية -بريوت ،ط1413 ،1هـ) .
9090الغزايل ،حممد بن حممد ،الو�سيط يف املذهب ،حتقيق �أحمد حممود �إبراهيم وحممد تامر،
(دار ال�سالم -القاهرة ،ط1417 ،1هـ) .
9191الغزنوي ،عمر ،ت377هـ ،الغرة املنيفة يف حتقيق بع�ض م�سائل الإمام �أبي حنيفة،
حتقيق حممد زاهد بن احل�سن الكوثري( ،بريوت ،مكتبة الإمام �أبي حنيفة ،ط،2
1988م).
9292الفا�ضل الهندي ،حممد بن احل�سن ،ك�شف اللثام عن قواعد الأحكام( ،م�ؤ�س�سة الن�رش
الإ�سالمي – قم ،د ،ط ،د ،ت) .
9393ابن قدامة ،عبد اهلل بن �أحمد ،ت620هـ ،الكايف يف فقه الإمام املبجل �أحمد بن حنبل،
(بريوت ،املكتب الإ�سالمي ،ط1988 ،5م) .
9494ابن قدامة ،عبد اهلل بن �أحمد ،ت620هـ ،املغني يف فقه الإمام �أحمد بن حنبل ال�شيباين،
(بريوت ،دار الفكر ،ط1405 ،1هـ) .
9595ابن قدامة ،عبد اهلل بن �أحمد ،رو�ضة الناظر وجنة املناظر ،حتقيق عبد العزيز عبد الرحمن
ال�سعيد( ،جامعة الإمام حممد بن �سعود – الريا�ض ،ط1399 ،2هـ) .
9696القرايف� ،أحمد بن �إدري�س ،ت684هـ ،الذخرية ،حتقيق حممد حجي( ،دار الغرب -بريوت،
ط1994 ،1م) .
9797القرايف� ،أحمد بن �إدري�س ،ت684هـ ،الفروق ،حتقيق خليل املن�صور( ،بريوت ،دار الكتب
العلمية ،ط1418 ،1هـ1998 -م) .
9898القر�شي ،عبد القادر بن حممد ،اجلواهر امل�ضية يف طبقات احلنفية( ،دار مري حممد كتب
خانه – كرات�شي ،ط ،1د ،ت) .
9999القرطبي� ،أبو عمر يو�سف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمري ،اال�ستذكار اجلامع ملذاهب
فقهاء الأم�صار ،حتقيق �سامل حممد عطا وحممد علي معو�ض( ،دار الكتب العلمية –
بريوت ،ط2000 ،1م)
10100قليوبي� ،أحمد بن �أحمد بن �سالمة ،ت1069هـ ،حا�شية قليوبي على �رشح جالل الدين
املحلي على منهاج الطالبني ،حتقيق مكتب البحوث والدرا�سات( ،بريوت ،دار الفكر،
ط1419 ،1هـ1998 -م) .
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القمي ،علي بن حممد ،ت 778هـ ،جامع اخلالف والوفاق ،حتقيق ح�سني البريجندي،
ّ 10101
(قم ،مطبعة يا�سدار �إ�سالم ،ط ،1د ،ت) .
القيم ،حممد بن �أبي بكر �أيوب الزرعي ،ت751هـ� ،أحكام �أهل الذمة ،حتقيق يو�سف
10102ابن ِّ
�أحمد البكري -و�شاكر توفيق العاروري( ،رمادي للن�رش -دار ابن حزم -الدمام –
بريوت ،ط1418 ،1هـ1997 -م) .
القيم ،حممد بن �أبي بكر �أيوب الزرعي ،ت751هـ� ،إعالم املوقعني عن رب
10103ابن ِّ
العاملني ،حتقيق طه عبد الر�ؤوف �سعد( ،دار اجليل – بريوت ،د ،ط1973 ،م) .
القيم ،حممد بن �أبي بكر �أيوب الزرعي ،ت751هـ� ،إغاثة اللهفان من م�صائد ال�شيطان،
10104ابن ِّ
حتقيق حممد حامد الفقي( ،دار املعرفة – بريوت ،ط1395 ،2هـ1975 -م).
10105الكا�ساين ،عالء الدين ،ت587هـ ،بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�رشائع( ،بريوت ،دار
الكتاب العربي ،ط1982 ،2م) .
10106ابن كثري� ،إ�سماعيل بن عمر ،البداية والنهاية( ،مكتبة املعارف – بريوت ،د ،ط ،د ،ت) .
10107الكرابي�سي� ،أ�سعد ،الفروق ،حتقيق د .حممد طموم ،وزارة الأوقاف وال�شئون الإ�سالمية–
الكويت ،ط1402 ،1هـ.
10108الكرمي ،مرعي بن يو�سف ،دليل الطالب على مذهب الإمام املبجل �أحمد بن حنبل،
(املكتب الإ�سالمي -بريوت ،ط1389 ،2هـ) .
10109الكليبويل ،عبد الرحمن بن حممد ،املدعو ب�شيخي زاده ،جممع الأنهر يف �رشح ملتقى
الأبحر ،خرج �آياته و�أحاديثه خليل عمران املن�صور( ،دار الكتب العلمية – لبنان-
بريوت ،ط1419 ،1هـ1998 -م) .
11110املجددي ،حممد عميم الإح�سان ،ت1407هـ ،قواعد الفقه( ،كرات�شي ،دار ال�صدف،
ط1407 ،1هـ1986 -م) .
11111جملة الأحكام العدلية ،حتقيق جنيب هواويني( ،كرات�شي ،كارخانه جتارت كتب ،د،
ط ،د ،ت) .
11112ابن املرت�ضى� ،أحمد بن يحيى بن املرت�ضى الزيدي ،ت840هـ ،البحر الزخار،
(القاهرة ،دار الكتاب الإ�سالمي  ،د ،ط ،د ،ت) .
11113ابن املرت�ضى ،علي ،االنت�صار( ،م�ؤ�س�سة الن�رش الإ�سالمي – قم ،ط1415 ،1هـ) .
11114املرداوي ،علي بن �سليمان ،ت855هـ ،الإن�صاف يف معرفة الراجح من اخلالف على
مذهب الإمام �أحمد بن حنبل ،حتقيق حممد حامد الفقي( ،بريوت ،دار �إحياء الرتاث
العربي ،د ،ط ،د ،ت) .
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11115ابن املطرز ،نا�رص الدين بن عبد ال�سيد بن علي ،املغرب يف ترتيب املعرب،
حتقيق حممود فاخوري ،وعبد احلميد خمتار( ،مكتبة �أ�سامة بن زيد – حلب ،ط،1
1979م).
11116ابن مفلح� ،إبراهيم بن حممد ،ت884هـ ،الفروع ،حتقيق �أبو الزهراء حازم القا�ضي،
(بريوت ،دار الكـتب العـلمية ،ط1418 ،1هـ) .
11117ابن مفلح� ،إبراهيم بن حممد ،ت884هـ ،املبدع يف �رشح املقنع( ،بريوت ،املكتب
الإ�سالمي ،ط1400 ،2هـ) .
11118ابن منظور ،حممد بن مكرم ،ل�سان العرب( ،دار �صادر – بريوت ،ط ،1د ،ت) .
11119منال خ�رسو ،حممد بن فرموزا ،درر احلكام �رشح غرر الأحكام( ،دار �إحياء الكتب
العربية – بريوت ،د ،ط ،د ،ت) .
(عمان ،املكتبة
12120املريغيناين ،علي بن �أبي بكر ،ت593هـ ،الهداية �رشح بداية املبتديَّ ،
الإ�سالمية ،د ،ط ،د ،ت) .
12121ابن نجُ يم ،زين الدين بن �إبراهيم ،ت970هـ ،البحر الرائق �رشح كنز الدقائق( ،بريوت،
دار املعرفة  ،ط ،2د ،ت) .
12122النفراوي� ،أحمد بن غنيم ،ت1207هـ ،الفواكه الدواين على ر�سالة ابن �أبي زيد
القريواين( ،بريوت ،دار الفكر ،ط1415 ،2هـ1994 -م) .
12123النووي ،يحيى بن �رشف ،ت676هـ ،املجموع �رشح املهذب( ،بريوت ،دار الفكر ،د،
ط1997 ،م) .
12124النووي ،يحيى بن �رشف ،ت676هـ ،رو�ضة الطالبني وعمدة املفتني( ،بريوت ،املكتب
الإ�سالمي ،ط1405 ،2هـ) .
12125النووي ،يحيى بن �رشف ،ت676هـ� ،صحيح م�سلم ب�رشح النووي( ،دار �إحياء الرتاث
العربي – بريوت ،ط1392 ،2هـ) .
12126الني�سابوري ،م�سلم بن احلجاج ،ت261هـ� ،صحيح م�سلم ،حتقيق حممد ف�ؤاد عبد
الباقي( ،بريوت ،دار �إحياء الرتاث العربي ،ط1978 ،2م) .
12127ابن ال ُهمام ،كمال الدين حممد بن عبد الواحد ،ت681هـ ،فتح القدير �رشح الهداية،
(بريوت ،دار الفكر ،ط1977 ،2م) .
12128وزارة الأوقاف وال�شئون الإ�سالمية ،املو�سوعة الفقهية الكويتية( ،دار ال�سال�سل –
الكويت  ،ط1427 ،2هـ) .
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