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ملخص: 

ًا يف حياة �لفرد، وهو بعنو�ن: )�لإبر�ء: حقيقته،  يتناول هذ� �لبحث مو�سوعًا فقهيا مهمرّ
و�أنو�عه، و�رسوط �سحته( ، وقد �نبنى من مقدمة وثلثة مباحث وخامتة؛ كان �لأول منها 
عر�ص  بعد  ��سطلحًا  تعريفه  ثم  �للغة،  يف  معناه  مبعرفة  وذلك  �لإبر�ء؛  حقيقة  بيان  يف 
تعريفات �لفقهاء له ومناق�ستها، و�ملبحث �لثاين يف �أنو�عه، حيث يتنوع �لإبر�ء �إىل �أنو�ع 
�لثالث فكان يف �رسوط �سحته، حيث ي�سرتط  �لباحث يف بحثه، و�أما �ملبحث  عدة، بيَّنها 
ة �لفقه يف هذه �لأحكام، وُمَبيِّنًا  ًل �آر�ء �أئمَّ ل�سحة �لإبر�ء �رسوط عدة ذكرها �لباحث ُمَف�سِّ

�لررّ�جح منها، ثم جاءت �خلامتة يف �أهم نتائج �لبحث. 
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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: 
�حلمد هلل رب �لعاملني، و�ل�سلة و�ل�سلم على خري �خللق و�ملر�سلني وبعد: 

فمبد�أ �لت�سامح عظيم، ومن �لت�سامح و�لعفو ما ي�سمى بالإبر�ء، فقد قال �هلل عز وجل: 
ُكْم �إِن ُكنُتْم َتْعَلُموَن} )1( .وقال  ُقو�ْ َخرْيٌ لَّ دَّ ن َت�سَ ٍة َو�أَ ٍة َفَنِظَرٌة �إِىَل َمْي�رَسَ {َو�إِن َكاَن ُذو ُع�رْسَ
َرَقَبٍة  َفَتْحِريُر  َخَطئًا  ُموؤِْمنًا  َقَتَل  َوَمن  َخَطئًا  �إِلَّ  ُموؤِْمنًا  َيْقُتَل  ن  �أَ ِمٍن  وؤْ مِلُ َكاَن  {َوَما  �أي�سًا: 
ُقو�ْ ...} )2( .وقال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم:  دَّ �َسلََّمٌة �إِىَل �أَْهِلِه �إِلَّ �أَن َي�سَّ وؤِْمَنٍة َوِدَيٌة مُّ مُّ
ة يف  َع َعْنُه ، �أََظلَُّه �هلُل يِف ِظلِِّه« )3( . فالإبر�ء من �ملو��سيع �ملهمَّ � ، �أَْو َو�سَ »َمْن �أَْنَظَر ُمْع�رِسً

�لدِّْين �لإ�سلمي؛ ملا فيه من �لتي�سري، وتفريج كربة �مُلع�رس.

أهداف البحث: 
للبحث ثالثة اأهداف رئي�شة: 

معرفة حقيقة �لإبر�ء، حيث �إنَّ �لفقهاء مل يعتنو� بتعريفه، فعرَّفوه بالر�سم، ولي�ص باحلد. ● 

�لتعرف على �أنو�عه. ● 

ته؛ ليكون �ملرء على ب�سرية من �أمر ِدْينه. معرفة �رسوط �سحَّ ● 

ونظر�ً لأهمية �ملو�سوع، ولعدم وجود بحث م�ستقل - على حد علمي- يجمع �ستاته، 
ويبحثه ب�سكل منفرد، وُيْظهره باعتباره مو�سوعًا فقهيًا مهمًا، يجدر بامل�سلم معرفته، فقد 

�رتاأيت �أَْن �أكتب فيه ، خدمة للعلم �ل�رسعي، و�أهله.

أسباب اختيار البحث: 
ه من �لبحث و�لتمحي�ص، من ِقبل �لفقهاء �ملعا�رسين،  مو�سوع �لإبر�ء مل ياأخذ حقَّ ♦ 
جتميع  �إىل  فاحتاج  مبعرث،  ب�سكل  ولكن  مو�سوعاتهم،  يف  �لقد�مى  �لفقهاء  بحثه  وقد 

وترتيب.
�ختلف �لعلماء �لقد�مى يف كثري من �أحكام �لإبر�ء، يدعو �إىل �لكتابة فيه، وترجيح  ♦ 

ما يقوِّيه �لدليل، يف كل جزئية وقع �خللف حولها.
�حلاجة �إىل بحث متعمق - قدر �مل�ستطاع- يف هذ� �لأمر؛ لأن �لبحث يتطرق �إىل  ♦ 

�أهم �جلو�نب حيوية، وهو �حلفاظ على حقوق �لفرد، و�سمعة �ملجتمع.
�مل�ساهمة يف تعريف �لباحثني وطلب �لعلم باأحكام �لإبر�ء. ♦ 
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مشكلة الدراسة: 

تكمن م�شكلة البحث يف نقطتني رئي�شتني هما: 

ت�ستت مو�سوع حقيقة �لإبر�ء، و�أنو�عه، و�رسوط �سحته، يف كتب �لفقه �لقدمية. ♦ 

بني  حولها  �خللف  لكرثة  �سحته؛  و�رسوط  �لإبر�ء  �أنو�ع  �أحكام  و�سوح  عدم  ♦ 

�لفقهاء.

الدراسات السابقة: 

مل �أجد مرجعًا يجمع �ستات �ملو�سوع، وقد تناول هذ� �ملو�سوع �لفقهاء �لقد�مى، ولكن 
ب�سكل ُمَبْعرَث يحتاج �إىل جتميع وعنونة؛ لأنه ُبِحث يف مباحث خمتلفة ، فتارة يف مباحث 
وقد  و�حد،  ن�سق  على  ولي�ست  �ل�سلح،  باب  و�أخرى يف  �لإ�سقاط،  مباحث  وتارة يف  �لعفو، 

�ختلفو� يف كثري من �أحكامه، فاقت�سى تو�سيح هذه �لأحكام.

منهج البحث: 

لتحقيق �أهد�ف �لبحث على �لوجه �لأمثل، �تبع �لباحث �ملنهج �لو�سفي، م�ستفيد�ً من 
، و�سلكت يف معاجلة �ملو�سوع طريقة مو�سوعية فقهية،  �ملنهجني �ل�ستنباطيرّ و�ل�ستقر�ئيرّ

وفق اخلطوات االآتية: 

�أخذ �أقو�ل كل مذهب من م�سادره �ملعتربة. ♦ 

ذكر �أدلة كل مذهب مبينا وجه �لدللة . ♦ 

حتليل �لأدلة و مناق�ستها و�لعرت��سات �لو�ردة عليها ل�ستنباط �لأحكام منها.  ♦ 

ترجيح ما يقويه �لدليل مبو�سوعية وحياد دون تع�سب لر�أي �أو مذهب. ♦ 

ما مل تكن يف �ل�سحيحني �أو �أحدهما. تخريج �لأحاديث �لنبوية و �لآثار و �حلكم عليها –  ♦
�لعتماد على �مل�سادر �للغوية �ملعتربة يف ترجمة �مل�سطلحات. ♦ 

�لرتجمة للأعلم غري �ملعروفني �لذين �أوردهم يف �لبحث . ♦ 

عر�ص �لنتائج �لتي تو�سلت �إليها يف خامتة �لبحث.  ♦ 
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حمتوى البحث: 
ن �لبحث مقدمة، وثلثة مباحث، وخامتة. ت�سمَّ

�ملقدِّمة: ت�سمنت عنو�ن �لبحث، و�أهد�فه، و�أ�سباب �ختياره، و�ملنهجية يف كتابته. - 

�ملبحث �لأول: تعريف �لإبر�ء. - 

�ملبحث �لثاين: �أنو�ع �لإبر�ء. - 

�ملبحث �لثالث: �رسوط �سحة �لإبر�ء. - 

�خلامتة: وفيها �أهم نتائج �لبحث. - 

املبحث األول- تعريف اإلبراء:
ِء خُللو�ص �ل�سيِء من غرِيه، �إِما على �َسِبيل �لتق�سي،  االإبراء لغة )4( : �أَ�سُل َتركيب �لرَبْ
ُ �آدَم من �لطني، وهو مبعنى  �أَ �مَلِري�ص من َمَر�سه، و�مَلْدُيون من َدْينه، �أَو �لإِن�ساء، كرَب�أَ �هللَّ َكرَبَ
ُه، و�أ�سقطه  �أه تربئة، �ساحَمَ �مل�ساحمة، و�لإ�سقاط فُيقال: برئ من �لدَّين و�أبر�أه من �لدَّين وبرَّ
َمايِل  و�أَبر�أُْته  َبر�َءته،  ْحُت  �أْته �سحَّ َوَبرَّ َحقِّي،  َبِريئًا من  َجعلته  و�أَْبر�أْته  َبر�ء منه،  عنه، فهو 
�أُْت من كذ�، ل ُيَثنَّى ول ُيْجَمع لأنه م�سدر، وَبِريء ُيَثنَّى وُيْجمع، هي  �أَته َترِبَئًة وَترَبَّ عليه، َوَبرَّ

بريئة وهما بريئتان وهن بريئات وبر�يا، ورجل بريء وُبر�ء. 
وملادة براأ وما ا�شُتقَّ منها يف لغة العرب معان عدة )5( : 

وؤُُهم َبْرًء� وُبُروًء�، �أي َخَلَقُهْم. ومنه قول �هلل عز وجل: {َما  اخَلْلق: - َبَر�أَ �هلُل �خَلْلَق َيرْبَ
�أََها ... } )6( ، �أي  رْبَ ن َقْبِل �أَن نَّ لَّ يِف ِكَتاٍب مِّ ْر�ِص َوَل يِف �أَنُف�ِسُكْم �إِ يَبٍة يِف �ْلأَ �سِ اَب ِمن مُّ �أَ�سَ

من قبل �أن نخلقها )7( .
�إِىَل  َوَر�ُسوِلِه   ِ �هللرّ َن  مِّ و�أْنَذر، ومنه قوُل �هلل عز وجل: {َبَر�ءٌة  �أَْعذر  �إذ�  َبِرء  االإنذار:  -
وَمْن  �مل�سلمني  بني  و�لقتال  �حلرب،  بن�سب  �إنذ�ر  �أي   ،  )8( ِكنَي}  �رْسِ �مْلُ َن  مِّ َعاَهدمتُّ  ِذيَن  �لَّ

نق�سو� �لعهد )9( .
ْر�َص كذ� فما وَجَد �سالَّته، و��سترَب�أُْت �لأَْمَر، طلْبُت  يقال: ��سترَب�أَ �أَ البحث والتق�شي:  -

�آِخَره. 
برئ من �لعيب �َسِلَم، و�لربيء �ل�سحيح �جل�سم و�لعقل. ال�شحة وال�شالمة:  -

�مر�أته  �لرجل  وبار�أ  َتفاَرقنا،  �أَْنا  َترَبَّ فارقه،  �رسيكه،  بار�أ  واملفارقة:  - الُفرقة 
فارقها.
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ِني  : { َو�إِْذ َقاَل �إِْبَر�ِهيُم ِلأَِبيِه َوَقْوِمِه �إِنَّ ومنه قول �هلل عزَّ وجلَّ االجتناب والبعد:  -
ا َتْعُبُدوَن} )10( . �أي جمتنب له، ومبتعد عنه )11( . َّ َبَر�ء ممِّ

ومنه قول �بن عمر- ر�سي �هلل عنهما- : »�إذ� ُوِهَبت �لوليدة �لتي توطاأ،  اال�شتي�شاح:  -
، ي�ستربئها بحي�سة،   )12( �لعذر�ء«  ُت�ْسَترْب�أ  َرِحُمها بحي�سٍة، ول  ُعِتقت فلُي�سترب�أُ  �أو  ِبْيَعْت  �أو 
ومعناه طلب ��ستي�ساح بر�ءتها من �حلمل، و��سترب�أ �ملر�أَة �إذ� مل يطاأها حتى حتي�ص، وكذلك 

��سترب�أ �لرحم. 
اال�شتنزاه: - فقد روي �أن ر�سول �هلل- �سلى �هلل عليه و�سلم- مرَّ علـى قربين، فقال: 
ا َهَذ� َفَكـاَن  ا َهَذ� َفَكـاَن َل َي�ْسَتْنِزُه ِمَن �ْلَبْوِل، َو�أَمَّ َباِن ِفـي َكِبرٍي، �أَمَّ َباِن، َوَما ُيَعذَّ ُهَما ُيَعذَّ »�إِنَّ
ِميَمِة« )13( . فقوله �سلى �هلل عليه و�سلم: »ل ي�ستنزه«؛ �أي ل ي�ستربئ، ومعناها ل  �ِسى ِبالنَّ مَيْ

يتجنبه ويتحرز منه )14( .
ًا، ومل ُيفردو�  االإبراء ا�شطالحاً: مل يعنت �لفقهاء �لقد�مى بتعريف �لإبر�ء تعريفًا حدِّيرّ
له بابًا، مثل كثري من �مل�سطلحات �لفقهية، بل ذكرو� مو�سوع �لإبر�ء يف م�سائل خمتلفة 
من كتاباتهم؛ فتارة يف باب �ل�سلح، و�أخرى يف باب �لعفو، وغريها يف باب �لإ�سقاط ...، 
�أو  �أو متليك،  �إ�سقاط،  ولكن ُوجد منهم من عرَّف �لإبر�ء، ح�سب فهمه له، من حيث، هل هو 
�إ�سقاط فيه معنى �لتمليك، �أو متليك فيه معنى �لإ�سقاط؟ ، وفيما يلي عر�ص جلملة من هذه 
ه �لر�جح، وباهلل  �أنَّ �إىل ما يغلب على �لظن  �لتعريفات، ثم مناق�ستها، يف حماولة للو�سول 

�لتوفيق: 
االإبراء عند احلنفية: جاء يف كتاب »غمز عيون �لب�سائر« �أنَّ �لإبر�ء: » �إ�سقاُط وِهَبِة 
لب ل �إىل غاية« )16(  ه: »�إ�سقاط �لطَّ ْين« )15( . وعرَّف �لكر�بي�سي �لإبر�ء �أنَّ ن عليه �لدَّ ْين مِمَّ �لدَّ
�أَْو  ِة �َسْخ�ِص  ِذمَّ �لَِّذي يِف  قِّ  �حْلَ ِمْن  ِق�ْسٍم  َوَتْنِزيُل  . وجاء يف كتاب »درر �حلكام«: »ُهَو َحطُّ 

ُكلِِّه«)17( .
ْين،  و�لإبر�ء عند �حلنفية متليك من وجه، و�إ�سقاط من وجه �آخر )18( ؛ لأن �لإبر�ء عن �لدَّ
و�إن كان �إ�سقاطًا فاإنَّ فيه معنى �لتمليك )19( ، وهم يرون �أنَّ �لإبر�ء يكون يف �لديون فقط؛ 
�إذ ل ت�سقط حقيقة ول  �إ�سقاٌط و�لعني لي�ست مبحل له؛  �لإبر�ء عن �لعني لغو، فالإبر�ء  لأن 
ي�سقط ملك �ملالك عنها �أي�سًا؛ لأن �لإبر�ء ُمْفرغ للذمة بعد ��ستغالها، فالإبر�ء عن �لأعيان ل 

ي�سح؛ لعدم ثبوتها يف �لذمة )20( . 
واالإبراء عند املالكية: »نقل للملك« )21(. وهو �إ�سقاط ما يثبت يف �لذمة، فل يجري يف 
�أُتَك مـن د�ري �لتـي حتت يدك؛ لأن �لإبر�ء �إ�سقاط، و�مُلَعنيَّ  ْين، فل ي�سح َبرَّ �لأعيان، بخلف �لدَّ

ه: »�إ�سقاط ما يف �لذمة �أو متليكه«)23(.  ل ي�سقط )22( . بينما عرَّف �ل�سافعية �لإبر�ء �أنَّ
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وقال �سـاحب كتاب »�ملنثور«: تو�سط �بـن �ل�سمعاين فقـال: �إنه متليٌك فـي حـق من له 
ْين، �إ�سقاط يف حق �ملديون )24( . و�لإبر�ء عند �حلنبلية: »�إ�سقاط حق ولي�ص بتمليك«)25(. �لدَّ

وعند ال�شيعة االإمامية: له تعريفان مت�شابهان: 
ا يف �لذمة« )26( - . »�إ�سقاط مِلَ

»�إز�لة ما يثبت يف �لذمة« )27( - .
َنة مَلْ ت�سقط؛ لأَنَّ �لإِبر�ء  فالإِبَر�ء عندهم �إ�سقاط ، ل متليك )28( ولو �أَ�ْسَقَط �ملنفعة �ملعيَّ

ل يتناول �إل ما هو يف �لذِّمَم )29( .

مناقشة التعريفات، وبيان التعريف املختار: 

مالحظات عامة حول التعريفات: 
�حلنفية، و�ملالكية،  ا �سبق من �لتعريفات �أن جميع �ملذ�هب �ل�سابقة –  ● يلحظ مِمرّ
�لذين  �ملالكية  عد�  �إ�سقاطًا،  �لإبر�ء  �عتربت  �لإمامية-  و�ل�سيعة  و�حلنبلية،  و�ل�سافعية، 

�عتربوه نقًل للملك.
وُيلحظ �أن تعريف �لإبر�ء يف �لتعريفات �ل�سابقة هو بالر�سم، ولي�ص باحلد. ● 

فهل  �لإبر�ء،  ل�سحة  قيود  من  تخلو  عامة،  �لتعريفات  جميع  باأن  �أي�سًا،  وُيلحظ  ● 
ي�سح �لإبر�ء من �أي �سخ�ص؟ ، وهل ي�سح من غري �ساحب �حلق؟ ، وهل ي�سح من فاقد �أهلية 

�لتربع؟ كما �أن بع�ص �لتعريفات ل تخلو من ملحوظات �أخرى غري �لتي َذَكْرت: 
�لدَّين: غري  ْين«. فقولهم هبة  �لدَّ ن عليه  ْين مِمَّ �لدَّ »�إ�سقاط وهبة  فتعريف �حلنفية:  - 
�سحيح؛ لأن �لهبة تكون بنقل وقب�ص �ل�سيء �ملوهوب، من �لو�هب، �إىل �ملوهوب له )30( ، 

و�لإبر�ء لي�ص فيه نقل؛ بل فيه تنازل.
بقدر  ملكه  ز�د  دينار  �ألف  من  �أ  فامُلرْبَ �لتمليك،  معنى  فيه  حقيقة  �لإبر�ء  �أن  كما  - 
�لألف؛ لأنه لو دفعها لنق�ص ملكه مبقد�رها، وبالإبر�ء ز�د ملكه بقدرها، فكاأنه دفعها ثم 

ك�سب مبقد�رها.
وتعريف �لكر�بي�سي: »�لإبر�ء �إ�سقاط �لطلب ل �إىل غاية«. غري ُم�َسلَّم من ناحيتني:  - 

�لأوىل: �أنَّ �لإبر�ء لي�ص �إ�سقاط �لطلب، بل هو �إ�سقاط للحق، َفُم�ْسِقط �لطلب لي�ص ُم�ْسِقطًا 
للحق حقيقة، وله �ملطالبة فيما بعد، و�مُلربئ لي�ص له �لطلب بعد �لإبر�ء.

�لثانية: قيد )ل �إىل غاية( : يفيد �أنَّ �لإبر�ء غري مقيَّد بزمن، مع �أنَّ �لأ�سل تقييده بزمن، 
منعا للنز�ع، �إذ� ترك مطالبته مدة ثم عاد وطالبه، ويوؤيد هذ� قول �هلل عز وجل: {َو�إِن َكاَن 
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ٍة َفَنِظَرٌة �إِىَل َمْي�رَسٍَة} )31( ، فاأمهل �هلل تعاىل �ملدين حتى ي�ساره، وكذ� �إ�سقاط �لطلب  ُذو ُع�رْسَ
�لأ�سل فيه �أن يكون �إىل غاية. 

ا تعريف �ملالكية باأنَّ �لإبر�ء نقل للملك، فُيناق�ص باأنَّ �لإبر�ء لي�ص نقًل للملك؛  و�أمرّ - 
لُِّكه ما يف ذمته، فكلمة نقل  بل تنازل، و�إن كان فيه معنى �لتمليك، فل َيْنُقل �إليه ِمْلكا؛ بل مُيَ

غري منا�سبة يف �لتعريف.
َمْن له  ه: متليك يف حق  �ل�سمعاين �لذي ورد يف كتاب »�ملنثور« باأنَّ وتعريف �بن  - 

ْين، �إ�سقاط يف حق �ملديون. �لدَّ
هو �رسح للإبر�ء، ولي�ص تعريفًا له.

�ل�سيعة  وتعريف  بتمليك.  ولي�ص  حق  �إ�سقاط  �لإبر�ء:  باأنَّ  �حلنبلية  تعريف  ا  �أمرّ - 
ه: �إ�سقاط ل متليك. فل ي�سلم �لقول باأن �لإبر�ء لي�ص فيه معنى �لتمليك، فكما  �لإمامية له باأنَّ
قال �لباحث يف مناق�سة تعريف �حلنفية: �مُلرْب�أ من �ألف دينار ز�د ملكه بقدر �لألف؛ لأنه لو 

دفعها لنق�ص ملكه مبقد�رها، فز�د ملكه بالإبر�ء بقدرها، فكاأنه دفعها ثم ك�سب مبقد�رها.

التعريف املختار: 

ه: »تنازل �ساحب �حلق عنه �إل ملانع«. �أرى �أن ُيَعرَّف �لإبر�ء باأنَّ
�رضح التعريف: 

ك )32( ، في�سمُل َتْرك حقه يف ما ثبت يف �لذمة،  تنازل: جن�ص يف �لتعريف مبعنى �لرتَّ
وَتْرك �لدعوى و�لقيمة فيما ل يثبت يف �لذمة.

�إبر�ء  مثل  �لإن�سان يف غري حقه،  به ت�رسف  �لتعريف، يخرج  قيد يف  �حلق:  �ساحب 
ل من مال وكيله دون �إذن بالإبر�ء، وما �ساكلهم، فاملربئ وحده َمْن  �لف�سويل، و�إبر�ء �ملوكَّ

ي�ستطيع �لت�رسف يف حقه.
�إل ملانع: قيد �آخر يف �لتعريف، يخرج به �لإبر�ء من ناق�سي �أهلية �لأد�ء، فهو �رسر 

حم�ص يف حقهم، فل ُيقبل منهم.

املبحث الثاني- أنواع اإلبراء: 
ينق�سم �لإبر�ء �إىل �أق�سام عدة باعتبار�ت خمتلفة، َفُيْق�َسم من حيث �للفظ �إىل �إبر�ء عام، 
َوِرِه  �سُ وَيْنَق�ِسم يف  ��ستيفاء،  و�إبر�ء  �إ�سقاط،  �إبر�ء  �إىل  �ملو�سوع  ومن حيث  و�إبر�ء خا�ص، 
ياأتي عر�ص وحتليل  ُمَعلَّق، وفيما  و�إبر�ء  بال�رسط،  �إبر�ء مقيد  �إىل  �ملق�سود منه  و�لغر�ص 

هذه �لأنو�ع، وباهلل �لتوفيق:
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املطلب األول- أنواع اإلبراء من حيث اللفظ: 

امل�شاألة االأوىل: ● �لإبر�ء �لعام: جاء يف جملة �لأحكام �لعدلية �أنَّ �لإبر�ء �لعام: »�إبر�ء 
�أحد �آخر من �لدعاوى كافة « )33( .

تعريفه:  يكون  �أن  فاأرى  �لدعاوى،  من  �أعم  �حلق  لأنَّ  دقيق؛  غري  �لتعريف  هذ�  ولكن 
»�إ�سقاط �سخ�ص حقوقه عن غريه كافة«. 

ولالإبراء العام األفاظ عدة تدل عليه، منها: 
ل حق يل ِقَبل فلن: وهو �أعم �ألفاظ �لإبر�ء، بحيث يدخل فيه كل َعنْي، �أو َدْين، وكل 
يبلغ  مل  ما  �لقذف  مثل حد  �لبدنية؛  �حلقوق  مـن  �أي�سًا  وبرئ  �إجارة،  �أو  �أو جناية،  كفالة، 
�لإمام، وبرئ من مال �ل�رسقة ل �حلد؛ لأنه حق هلل، لي�ص لأحد �إ�سقاطه )34( . و�لقول هو بريء 

ا يل ِقَبَله: برئ من �لأمانة، و�لغ�سب جميعًا؛ لأن هذ� �للفظ يفيد عموم �لرب�ءة )35(. مِمرّ
�أو هو  و كل لفظ يدل على �لإبر�ء �لعام فهو له، على نحو: ل خ�سومة يل ِقَبل فلن، 
بريء مـن حقـي، �أو ل دعـوى يل عليه، �أو ل تعلق يل عليه، �أو ل �أ�ستحق عليه حقا ول دعوى، 

ا يل ِقَبَله، �أو لي�ص يل معه �أمر �رسعي )36( . �أو �أبر�أته من حقي، �أو مِمرّ
عى �ملربئ بعد �لإبر�ء �لعام حقًا، مل ُتْقبل َبيَِّنُته عليه، فلو قال  ثمرة هذ� �لإبر�ء: �إْن �دَّ
�مل�سرتي للبائع: ل حق يل ِقَبَلك، ثم ظهر يف �ملبيع عيب، لي�ص له دعوى �لرد به؛ لأن �لرد 
بالعيب من جملة �حلقوق �لثابتة له، وقد �أبر�أه منها، �إل �أن ي�سهد �ل�سهود �أنه فعل ذلك بعد 
�لرب�ءة، لأن قوله ل حق يل، َنِكَرة يف مو�سع �لنفي، و�لنكرة يف مو�سع �لنفي تعم كل حق، 

وهو قول جمهور �لفقهاء من �حلنفية، و�ملالكية، و�ل�سافعية، و�حلنبلية )37( .
وقال �ل�سافعي: » وبرئ �إليه فلن من مائة عيب بهذ� �لعبد �مُل�سرتى، وبر�أته من مائة 
ا وجد فيه، فلي�ص له رده بعيب دون  عيب، فاإن ز�دت رده، و�إن نق�ست فقد �أبر�أه من �أكرث مِمرّ

�ملائة« )38( ، ولفظ �ملائة هنا ي�ساوي �لإبر�ء �لعام، فمن يجد يف �سلعة مائة عيب؟ . 
ه:  امل�شاألة الثانية: ● �لإبر�ء �خلا�ص: عرَّفت جملة �لأحكام �لعدلية �لإبر�ء �خلا�ص �أنَّ
�أو  ْيَعٍة،  �سَ �أو  د�ر،  من  �لطلب  كدعوى  مادة،  بخ�سو�ص  متعلقة  دعوى  من  �آخر  �أحد  »�إبر�ء 
جهة �أخرى« )39( . لكن �أرى ��ستبد�ل كلمة »دعوى« بكلمة »حق«؛ لأنَّ �حلق �أعم من �لدعوى، 
فيكون �لتعريف: »�إبر�ء �أحد �آخر من حق متعلق بخ�سو�ص مادة«، في�سمل كل حق خا�ص، 
كما يف �أق�سام �لإبر�ء �خلا�ص �لآتية. وللإبر�ء �خلا�ص �ألفاظ خا�سة به بح�سب نوع �حلق، 
ْين �لذي يل ِقَبله،  فاإن كان خا�سًا ِبَدْيٍن خا�ص، ُيقال: �أبر�أته من َدْين كذ�، �أو هو بريء من �لدَّ
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�أو من َدْيني عليه. و�إن كان من حق فيقول: �أبر�أتك من حقي عليك، �أو لي�ص يل ِقَبل فلن حق، 
ة، �أو كفالة، �أو غ�سبًا، �أو قر�سًا،  فيكون بريئًا من كل قليل وكثري، َدْينًا، �أو وديعة، �أو عاِريَّ
�أو �إجارة، �أو غري ذلك، فيتناول �جلهة �لتي �أر�د �لإبر�ء عنها )40( ، وينق�شم هذا النوع من 

االإبراء اإىل اأربعة اأق�شام )41( ، وهي كما ياأتي: 
اأوالً: - �لإبر�ء من دعوى مال خم�سو�ص: كالإبر�ء عن دعوى متعلقة بد�ر، فيقول له 

�أبر�أتك عن خ�سومتي يف هذه �لد�ر )42( .
�أبر�أتك عن ن�سف  للُمرْب�أ:  �مُلرْبِئ  �ملال �ملخ�سو�ص: كقول  �لإبر�ء من ذ�ت  ثانياً: - 
بع�ص  من  زوجها  �لزوجة  و�إبر�ء  �لكتابة،  مال  عن  �أبر�أتك  َكاِتِبه:  مِلُ �ملوىل  وقول  ْين،  �لدَّ

�سد�قها، �أو كله )43( . 
جمهور  فمذهب  �لفقهاء،  بني  خلف  مو�سع  وهو  بالعني:  �خلا�ص  �لإبر�ء  ثالثاً: - 
ه يقع باطًل، قال �ل�رسخ�سي: »�لإبر�ء عن �لعني لغو؛ فاإن  �لفقهاء من �ملذ�هب �لأربعة �إىل �أنَّ
�لإبر�ء �إ�سقاط، و�لعني لي�ست مبحل له، �إذ ل ت�سقط حقيقة، ول ي�سقط ملك �ملالك عنها �أي�سا، 
ي�سح،  ل  �مُلَعنيَّ  من  »�لإبر�ء  �لقر�يف:  وقال   ،  )44( لغو«  حمله  غري  �إىل  �لت�رسف  و�إ�سافة 
ْين، فل ي�سح �إبر�وؤك من د�ري �لتي حتت يدك، لأن �لإبر�ء �لإ�سقاط و�مُلَعنيَّ ل  بخلف �لدَّ
ي�سقط« )45( ، وقال �لبجريمي: »�أما �لإبر�ء من �لعني فباطل جزما« )46( ، وقال �بن تيمية: »ل 
ْين« )47( . و��ستدل �أ�سحاب هذ� �لقول باأنَّ �لإبر�ء �إ�سقاط ما  ي�سح �لإبر�ء عن �لعني بل عن �لدَّ

يف �لذمة، و�ملعنيَّ ل ي�سقط، ول ُيعقل، و�لذي ي�سقط هو �ملطالبة بها- �لعني )48( .
وذهب خو�هر ز�ده وحممد بن �حل�سن �ل�سيباين، من �حلنفية )49( ، و�ملازري و�بن عبد 
�لعني جائز  �لإبر�ء من  �أنَّ  �إىل   ،  )52( و�لإمامية   ،  )51( و�لزيدية   ،  )50( �ملالكية  �ل�سلم من 
ْين، و�لعني،  و�سحيح، قال �بن عابدين: »ويف كايف �حلاكم )53( ل حق يل ِقَبَله، يرب�أ من �لدَّ

و�لكفالة، و�لإجارة، و�حلدود، و�لق�سا�ص« )54( .
وقد حاول �حلنفية توجيه هذ� �لقول، فقالو�: �إْن كان �لإبر�ء على وجه �لإخبار، كقوله 
ا �إن كان على وجه �لإن�ساء،  ْين و�لعني، و�أمَّ هو بريء مما يل ِقَبَله، فهو �سحيح متناول للدَّ
فاإن كان عن �لعني فهو باطل من جهة �أن له �لدعوى بها )55( . وحاولو� توجيهه توجيهًا 
�آخر، باأنه ق�سد بكلمه �سحته ق�ساء، لكنه باطل ديانة )56( . ولكن �لكلم و��سح و�رسيح، 

فل �أرى هذ� �لتاأويل.
، و�أن لفظ �لإبر�ء �أعم منه؛ لأنه يطلق على �مُلَعنيَّ  اب: »�لإ�سقاط يف �مُلَعنيَّ وقال �حلطرّ
وغريه« )57( ، وقال �ل�سوكاين: »يف �لإبر�ء من �لعني، فاإن هذ� �لإبر�ء ملجرده، يوجب م�سري 
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تلك �لعني ملكا ملن وقع له �لإبر�ء عنها« )58( ، وا�شتدل اأ�شحاب هذا القول باملعقول من 
وجهني: 

�إنَّ �ملناط �ل�رسعي )Ú )59 يف �نتقال �لأملك، من مالك �إىل مالك، هو ح�سول �لرت��سي، 
وقد ر�سي �ملربئ عن �لعني مب�سريها �إىل ملك من �أبر�أه عنها، فلي�ص �ملر�د �إل �أنها ت�سري 
ملكا للمباح له، يت�رسف بها كيف �ساء، و�ملر�د ما حت�سل به �لدللة على �ملعنى، كائنًا ما 

كان، وعلى �أي �سفة وقع، ولو بغري لفظ من �لدو�ل –�ملتد�ولة- �لتي لي�ست بلفظية )60( . 
. Ú )61( إنَّ �لإبر�ء �لعام ي�سمل �لأمانات، وهي معينات، في�سح �لإبر�ء من �لأعيان�

وقبل املناق�شة والرتجيح، يجب معرفة راأي املانعني يف االإبراء من االأمانات: 
ِقَبل فلن دخل حتت  له  �أنه ل حق  �لرجل  �أقر  »�إذ�  �لهندية:  جاء يف كتاب »�لفتاوى 
�لرب�ءة كل حق هو مال، وما لي�ص مبال، كالكفالة بالنف�ص و�لق�سا�ص، وحد �لقذف، وما هو 
ا لي�ص مبال، كاملهر و�أر�ص  ا هو مال، كالثمن و�لأجرة، �أو وجب بدل عمرّ دين وجب بدًل عمرّ

�جلناية، وما هو عني م�سمونة كالغ�سب �أو �أمانة كالوديعة و�لعارية و�لإجارة« )62( .
ْين و�لأمانة«  وجاء يف كتاب »حا�سية �لد�سوقي: »و�إذ� قال �أبر�أتك مما عندك برئ من �لدَّ
)63( . وقال �ل�سافعية، �حلنبلية: �إذ� وقع �لإبر�ء �سحيحًا يرب�أ �مُلرْب�أ من عموم �حلقوق �ملرب�أ 

ُقوِق  منها، وهل �لأمانات �إلرّ حقوق؟! )64( . وجاء يف كتاب »درر �حلكام: »�ْلإِْبَر�ُء �لَِّذي َيُعمُّ �حْلُ
َة َكاْلإِْبَر�ِء، ِبَقْوِل: َل َحقَّ يِل ِقَبَل ُفَلٍن َوَلْي�َص يِف �لإبر�ء�ت َلْفٌظ �أََعمُّ َو�أَْجَمُع ِمْن َهَذ� �للَّْفِظ،  َكافَّ

ُموَناِت« )65( . �َءَة ِمْن �ْلأََماَناِت َو�مْلَ�سْ َوَهِذِه �ْلَكِلَمُة ُتوِجُب �ْلرَبَ

املناقشة والرتجيح: 

ا بخ�سو�ص قول �جلمهور �لقا�سي ببطلن �لإبر�ء �خلا�ص بالعني، و��ستدللهم باأن  �أمرّ
ا ثبت يف �لذمة. فيمكن �أن ُيناَق�ص باأنَّ هذ� �لقول ل يوؤخذ  �لإبر�ء �إ�سقاط، فل يكون �إل عمرّ
على �إطلقه، فالأعيان ُتق�سم �إىل ق�سمني، قيميات، ومثليات، فالقيميات ل تثبت يف �لذمة، 
ا �ملثليات فهي م�سبوطة  �أمَّ  ، ل�سعوبة �سبطها بالو�سف، كاحليو�نات، وكل متفاوت )66( 
لم: »َمْن  ة، ودليل ذلك قول �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم- يف �ل�سَّ بالو�سف، فتثبت يف �لذمَّ

َجٍل َمْعُلوٍم« )67( . ىَل �أَ �أَ�ْسَلَف يِف �َسْيٍء َفِفي َكْيٍل َمْعُلوٍم َوَوْزٍن َمْعُلوٍم �إِ
ل بثمن مقبو�ص يف  ة ُموؤَجَّ لم باأنه: »عقد على مو�سوف يف �لذِّمَّ وقد عرَّف �لفقهاء �ل�سَّ

جمل�ص �لعقد« )68( .
فاملعقود عليه هو عني، لكنَّها م�سبوطة بالو�سف، وقد �عترب �لفقهاء كل عني ُت�سبط 
بالو�سف، ثابتة يف �لذِّمة، ومن �أو�سح �لأمثلة على ذلك ما جاء يف كتاب »بد�ئع �ل�سنائع«: 
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َلم،  »باع عبد� بثوب مو�سوف يف �لذمة موؤجل، فاإنه يجوز بيعه، ول يكون جو�زه بطريق �ل�سَّ
َلم �رسط جو�ز �ل�سلم، وكذ� �إذ� �أجر  بدليل �أن قب�ص �لعبد لي�ص ب�رسط، وقب�ص ر�أ�ص مال �ل�سَّ
د�ره بثوب مو�سوف يف �لذمة موؤجل، جازت �لإجارة، ول يكون �َسَلمًا« )69( . وعلى هذ� جتوز 
�لإجارة على مو�سوف يف �لذمة، و�رس�ء ثوب ب�سفته ينعقد، لأنه بيع مو�سوف يف �لذمة، 

وهذ� بيع عني متميزة مو�سوفة )70( .
وي�سح �لعقد يف كل عني يجوز بيعها، مكيل كان �أو موزونا �أو غريهما، ويجوز قر�ص 
كل مال ميلك بالبيع، وي�سبط بالو�سف، لأنه عقد متليك، يثبت �لعو�ص فيه يف �لذمة، فجاز 
َلم« )71( ، ولهذ� �سح خيار �لتعيني يف �لقيميات، ل يف  بط بالو�سف كال�سَّ لك وُي�سْ فيما مُيْ

�ملثليات )72( .
فعلى قولهم باأن �لإبر�ء هو عما يثبت يف �لذمة، كان عليهم تقييده بالقيميات فقط، 

و��ستثناء �ملثليات �لتي تثبت يف �لذمة عندهم.
�أن  فيمكن  بالعني،  �خلا�ص  �لإبر�ء  بجو�ز  �لقا�سي  �لثاين  �لقول  �أدلة  بخ�سو�ص  ا  �أمرّ

ُيناق�ص: 
قولهم: �ملناط �ل�رسعي يف �نتقال �لأملك، من مالك �إىل مالك، هو ح�سول �لرت��سي، 
وقد ح�سل، �سحيح، لو كان �لإبر�ء متليكًا حم�سًا، ولكن �لإبر�ء فيه معنى �لإ�سقاط وفيه 

معنى �لتمليك، ووجه �لإ�سقاط �أوجه.
ا قولهم باأن �لإبر�ء �لعام ي�سمل �لأمانات، وهي معينات، في�سح �لإبر�ء من �لأعيان؛  �أمرّ

��ستدلل �سحيح، لأن �لأمانات كما تكون �أمو�ل، تكون �أعيانًا.
الرتجيح: 

�لأمانات قد تكون عينًا، وقد تكون نقود�ً، ول خلف يف �سحة �لإبر�ء منها، و�إن كانت 
عينًا، و�ملانعون يقولون ب�سحة �لإبر�ء من �لأمانات. فلماذ� ل تثبت �لأعيان يف �لذمة؟ ، 
فهل هناك ن�ص، �أو قيا�ص معترب، �أو �إجماع، �أو قول �سحابي، �أو غريه من �لأدلة �ملعتربة، 
يقول بذلك؟ وملاذ� ل تثبت �لأعيان يف �لذمة؟ ، �ألي�ست �لذمة و�سفًا ي�سري �ل�سخ�ص به �أهل 

للإيجاب و�ل�ستيجاب؟ )73( . �أي لتثبت �حلقوق له وعليه، و�لأعيان مما يثبت له وعليه.
لثبوتها يف  �ملثلية �سحيح؛  �لعني  �لإبر�ء من  باأن  �أعلم-  و�هلل  وعليه، يرتجح يل - 

�لذمة، ول�سهولة �سبطها بالو�سف، و�لقيمية تثبت قيمتها ل�سعوبة �سبطها بالو�سف.
�لإبر�ء من حق خم�سو�ص: ومن ذلك:  رابعاً:  -

�ل�سفعة  لأن  ذلك؛  جاز  �ل�سفعة  عن  �أبر�أتك  �ل�سفيع:  قال  فلو  فعة:  �ل�سُّ حق  عن  �لإبر�ء 
خال�ص حقه، فيملك �لت�رسف فيها )74( .
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�لإبر�ء عن �خليار )75( يف �لبيع: لأن �خليار حق �مل�سرتي، فيملك �لإبر�ء عنه )76( .
�أبر�أتك عن �ل�سمان، فيرب�أ عنه؛ لأنه  �لإبر�ء عن �ل�سمان: فاإن قال �ساحب �ل�سمان: 

�أ�سقط حق نف�سه، وهو من �أهل �لإ�سقاط، و�ملحل قابل لل�سقوط، في�سقط )77( .
�لإبر�ء من �لق�سا�ص، و�أرو�ص )78( �جلنايات، فقد جرى لفظ �لعفو، �أو �لإبر�ء، باأن قال: 

عفوت عن �أر�ص هذه �جلناية، �أو �أبر�أته )79( .

املطلب الثاني- أنواع اإلبراء من حيث املوضوع: 

يتنوع �لإبر�ء من حيث مو�سوعه �إىل �إبر�ء �إ�سقاط، و�إبر�ء ��ستيفاء. 
اأوالً: ● �إبر�ء �لإ�سقاط: وهو �أن يربئ �أحد غريه باإ�سقاط متام حقه �لذي هو عند �لآخر، 
�أو بحط مقد�ر منه عن ذمته )80( . فاإذ� ُذِكَر لفظ �لإبر�ء، وكان دللته ت�رسفه �إىل �لإ�سقاط، 
ْين، �أو �أ�سقطت عنك َدْيِني  فهو �إبر�ء �إ�سقاط وله عدة �ألفاظ تدل عليه منها، �أ�سقطت عنك �لدَّ
عليك، �أو عفوت عن حقي، �أو ملكتك �إياه، �أو وهبتك، �أو �أحللتك منه، �أو تركته لك، فهي كلها 

كاأبر�أتك )81( . 
�إ�سقاط؛ لأن �لد�ئن قد عربَّ مبا يدل  �إبر�ء  فاإذ� �سدر بهذه �لألفاظ، وما �ساكلها، كان 
على �أنه قد ترك َدْينه، و�أ�سقطه عن مدينه، ويكون �إبر�ء �لإ�سقاط يف �لدَّين كله، كما يكون 
يف جزء منه، كاإبر�ء �ملدين عن جزء من �لدَّين، �أو عن �لدَّين كله، و�إ�سقاط �ملر�أة مهرها، �أو 

بع�سه عن زوجها )82( .
و�لغالب على ��ستعمال �لفقهاء لإبر�ء �لإ�سقاط، هو لإ�سقاط �لديون، لأنه �إن كان عينًا 
مل ي�سح؛ لأن �إ�سقاط �لعني غري �سحيح، عند �أكرث �لفقهاء )83( . وهذ� �لإبر�ء هو �ملق�سود يف 

كتب �لفقه، ويف هذ� �لبحث.
 .  ● )84( وقب�سه  حقه  ��ستوفى  باأنه  �لإقر�ر  عن  عبارة  وهو  �ل�ستيفاء:  �إبر�ء  ثانياً: 
ومن �لألفاظ �لد�لة عليه نحو قوله: �أبر�أتك بر�ءة ��ستيفاء، �أو قب�ص، �أو �أبر�أتك عن �ل�ستيفاء، 
ْين، وبرئت �إيل من �ملال )85( . ويكون �إبر�ء �ل�ستيفاء يف  و��ستوفيت منك، وبرئت �إيلَّ من �لدَّ
�لدَّين، و�لعني، و�حلقوق )86( ؛ لأنه درب من دروب �لإقر�ر بالوفاء، فكما يتحقق يف �لدَّين، 

يتحقق يف �لعني، وذلك بدفعها �إىل مالكها. 

املطلب الثالث- أقسام اإلبراء من حيث ُصَوُره والغرض املقصود منه: 

ينق�شم االإبراء من حيث �ُشَوُره والغر�س املق�شود منه اإىل ق�شمني: 
ويقال له: �إبر�ء معلق على معنى �ل�رسط، وُيق�سد  االأول: االإبراء املقيد بال�رضط:  ●
�أد�ء �لباقي، و�سورته: �إن كان ِلَرُجل على  ْين ب�رسط  به عند �لفقهاء بالإبر�ء عن بع�ص �لدَّ
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�آخر �ألف درهم، فقال له: �أدِّ �إيلَّ غد�ً خم�سمائة على �أنك بريء من �لباقي، وهو ما ُيعرف عند 
ل«، وقد �ختلف �لفقهاء يف �سحة ذلك على قولني:  �لفقهاء مب�ساألة »�سع وتعجَّ

�لباقي �سحيح، فلو  �أد�ء  ْين ب�رسط  �لدَّ �لإبر�ء عن بع�ص  �لتقييد يف  Ú  :االأول القول 
قال �مُلرْبِئ للُمرْب�أ: �أدِّ �إيلَّ ن�سف ما عليك غد�ً، و�أنت بريء من �لزيادة، على �أنك �إن مل تدفعها 
و�إن  �لإبر�ء،  بطل  يوؤدِّ  مل  و�إن  ما�سيًا،  �لإبر�ء  بقي  ى  �أدَّ فاإن  �لباقي،  عن  ترب�أ  فل  غد�ً  �إيل 
�أي�سًا، وهو قول �بن عبا�ص، و�سفيان �لثوري، و�حل�سن �لب�رسي،  مل يحدد وقتًا، فهو جائز 
وحممد بن �سريين )87( ، زفر من �حلنفية )88( ، وقول مرجوح عند �ملالكية )89( ، ورو�ية عند 

�ل�سافعية)90( ، و�بن �لقيم من �حلنبلية )91( ، و�لإمامية )92( .
حجتهم: 

بني  ُيخرج  �أن  و�سلم-  عليه  �هلل  �سلى  �هلل-  ر�سول  �أر�د  ملا  قال:  عبا�ص  �بن  عن  - 
ل، فقال ر�سول  �لن�سري قالو� يا ر�سول �هلل: �إنك �أمرت باإخر�جنا، ولنا على �لنا�ص ديون مل حَتِ
�هلل- �سلى �هلل عليه و�سلم- لهم: »�سعو� وتعجلو�« )93( . ووجه �لدللة: �حلديث �رسيح يف 
جو�ز �أن ي�سع �لد�ئن من �لدَّين �لذي يف ذمة �ملدين ويتعجله. و�عرُتِ�ص على هذ� �ل�ستدلل: 

باأنه �سعيف من جهة �ل�سند )94( .
فه  �سعَّ وقد  �ل�سنن،  �رسط  على  »هو  فقال:  �لعرت��ص  هذ�  عن  �لقيم  �بن  �أجاب  وقد 
عنه  روى  فقيه  ثقة  وهو  �لزجني  خالد  بن  مب�سلم  َف  عِّ �سُ و�إمنا  ثقات،  و�إ�سناده  �لبيهقي، 

�ل�سافعي و�حتج به« )95( .
عن �بن عبا�ص- ر�سي �هلل عنهما- �سئل عن �لرجل يكون له �حلق على �لرجل �إىل  - 

�أجل فيقول: عجل يل و�أ�سع عنك، فقال: ل باأ�ص بذلك )96( .
وميكن �لعرت��ص على �ل�ستدلل بهذ� �لأثر: باأنه �جتهاد �سحابي، خالفه فيه غريه 
�مل�ساألة عمر بن �خلطاب، وزيد بن ثابت وغريهما من  �ل�سحابة، فقد خالفه يف هذه  من 
�ل�سحابة، ومن �ملقرر عند �لأ�سوليني �أن قول �ل�سحابي ل يكون حجة �إذ� خالفه �سحابي 

�آخر )97( . 
�ل�ستدلل باملعقول من وجهني:  - 

�بن  للد�ئن و�ملدين، حيث قال  نفع  �لتعجيل فيه  �لدَّْين يف مقابل  �لو�سع من  أ. �إنَّ 
�إ�رس�ر  �لربا، فاإن ذلك يت�سمن �لزيادة يف �لأجل و�لدين، وذلك  �لقيم يف ذلك: »وهذ� �سد 
مبا  �ساحبه  �نتفاع  �لدين،  من  �لغرمي  ذمة  بر�ءة  تت�سمن  �مل�ساألة  وهذه  بالغرمي،  حم�ص 
يتعجله، فكلهما ح�سل له �لنتفاع من غري �رسر، بخلف �لربا �ملجمع عليه، فاإن �رسره 
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لحق باملدين، ونفعه خمت�ص برب �لدين فهذ� �سد �لربا �سورة ومعنى، ولأن مقابلة �لأجل 
بالزيادة يف �لربا ذريعة �إىل �أعظم �ل�رسر، وهو �أن ي�سري �لدرهم �لو�حد �ألوفًا موؤلفة، فت�ستغل 
�لذمة بغري فائدة، ويف �لو�سع و�لتعجيل تتخل�ص ذمة هذ� من �لدين، وينتفع ذ�ك بالتعجيل 
له، ولأن �ل�سارع له تطلع �إىل بر�ءة �لذمم من �لديون، وقد �سمي �لغرمي �ملدين �أ�سري�ً، ففي 

بر�ءة ذمته تخلي�ص له من �لأ�رس، وهذ� �سد �سغلها بالزيادة مع �ل�سرب« )98( .
	.  هذ� ُيعترب من قبيل �ل�سلح، و�ل�سلح من َدْيٍن على بع�سه جائز، وللإن�سان حرية 

�لت�رسف فيما ميلكه، يف حدود �ملباح )99( .
ْين ب�رسط �أد�ء �لباقي حر�م، وهو قول  �لتقييد يف �لإبر�ء عن بع�ص �لدَّ Ú  :القول الثاين
عمر بن �خلطاب، وزيد بن ثابت، وعبد �هلل بن عمر )100( ، وقول �حلنفية )101( ، و�ملالكية 

)102( ، و�مل�سهور عند �ل�سافعية )103( ، و�ملذهب عند �حلنبلية )104( . 

حجة هذا القول: 
عن �ملقد�د بن �لأ�سود – ر�سي �هلل عنه- قال: �أ�سلفت رجًل مئة دينار، ثم خرج �سهمي 
و�أحط  ل يل ت�سعني دينار�ً  يف بعث بعثة ر�سول �هلل- �سلى �هلل عليه و�سلم- فقلت له: عجَّ
ع�رسة دنانري فقال: نعم، فذكر ذلك لر�سول �هلل- �سلى �هلل عليه و�سلم- فقال: »�أكلت ربا يا 

مقد�د و�أطعمته« )105( .
فهذ� يعترب ربا، حيث قال �لإمام مالك: »و�لأمر �ملكروه �لذي ل �ختلف فيه عندنا، �أن 
يكون للرجل على �لرجل �لدين �إىل �أجل، في�سع عنه �لطالب، ويعجله �ملطلوب، وذلك عندنا 
مبنزلة �لرجل �لذي يوؤخر دينه بعد حمله عن غرميه، ويزيده �لغرمي يف حقه فهذ� �لربا بعينه 

ل�سك فيه« )106( .
ْين مع �إ�سقاط بع�ص �لأجل على زيادة  وحا�سل هذ� �ل�ستدلل: قيا�ص و�سع بع�ص �لدَّ

�لدين يف مقابلة زيادة �لأجل.
و�عرت�ص على هذ� �لتعليل: باأن قيا�ص و�سع بع�ص �لدين مع �إ�سقاط بع�ص �لأجل على 
زيادة �لدين يف مقابل زيادة �لأجل قيا�ص مع �لفارق، حيث قال �بن �لقيِّم: »�لربا يت�سمن 
�لزيادة يف �حد �لعو�سني يف مقابلة �لجل، وهذ� يت�سمن بر�ءة ذمته من بع�ص �لعو�ص يف 
مقابلة �سقوط �لجل، ف�سقط بع�ص �لعو�ص يف مقابلة �سقوط بع�ص �لجل، فانتفع به كل 
و�حد منهما ومل يكن هنا ربا ل حقيقة ول لغة ول عرفًا، فاإن �لربا �لزيادة وهي منتفية ها 
هنا، و�لذين حرَّمو� ذلك �إمنا قا�سوه على �لربا، ول يخفى �لفرق �لو��سح بني قوله: �إما �أن 
ل يل و�أهب لك مائة، فاأين �حدهما من �لآخر، فل ن�ص  تربي، و�إما �أن تق�سي، وبني قوله عجِّ

يف حترمي ذلك ول �جماع ول قيا�ص �سحيح« )107( .
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الرتجيح: 

َتبنيَّ باأنَّ �لأحاديث و�لآثار �لتي �أوردها �لطرفان ل ُيحتج بها ل�سعفها، ولكن يرتجح 
لقوة   ، �لتعامل مب�ساألة )�سع وتعجل(  �لقا�سي بجو�ز  �لأول  �لقول  �أعلم-  – و�هلل  للباحث 
�لثاين، ولأن �لأ�سل يف  �لقول  �أ�سحاب  ��ستدل به  ��ستدلو� به من �ملعقول، ول�سعف ما  ما 
، ما مل يرد دليل على �لتحرمي، ول يوجد دليل و��سح �سحيح  �لأ�سياء �لإباحة )108( و�حِللرّ

يقت�سي �لتحرمي، و�هلل �أعلم.
و�ختلف �حلنفية فيما �إذ� قال �مُلرْبِئ للُمرْب�أ: �أدِّ �إيلَّ ن�سف ما عليك غد�ً، و�أنت بريء من 

�لزيادة، ومل يوؤدِّ يف �ملوعد، هل يرجع �لدين كامل، �أو ل يعود؟ : 
قال �أبو حنيفة، وحممد: �إن مل يدفع �إليه يف �لوقت �ملحدد عاد عليه �لدَّين كامًل؛ لأن 
: ل يعود عليه؛ لأنه   )110( �أبو يو�سف  ، وقال   )109( �إبر�ء مقيد بال�رسط فيفوت بفو�ته  هذ� 
و��سرت�ط  للمعاو�سة،  وهي   ، �إيلرّ بكلمة  ذكره  حيث  ِعَو�سًا،  بع�سه  �أد�ء  فجعل  ُمْطَلق،  �إبر�ء 
�لأد�ء �سائع؛ لأن �لنقد و�جب عليه يف كل زمان يطالبه هو فيه، �إذ �ملال عليه حال، فبطل 
�لتعليق، و�سار �إبر�ء مطلقا، فجرى وجوده جمرى عدمه، فبقي �لإبر�ء مطلقًا فل يعود كما 

�إذ� بد�أ بالإبر�ء )111( .
عليه  �هلل  �لنبي- �سلى  لقول  �أعلم؛  و�هلل  �لر�جح عندي  �أبي حنيفة وحممد هو  وقول 
وِطِهْم« )112( ، وحيثما ورد �لن�ص، فعلينا �تِّباعه، فما �رسطه  �ْسِلُموَن ِعْنَد �رُسُ و�سلم- : »�مْلُ
��ستفاده  �لذي  فما  يرجع  ل  قيل  فلو  و�لتِّفاق،  �ل�رسط  بطل  و�إل  به،  يفي  �أن  يجب  عليه 
�مُلرْبئ؟! ، فلم ياأخذ َدْينه، وخ�رس منه دون فائدة، فيت�رسر كثري�ً بذلك، و�لنبي- �سلى �هلل 

�َر« )113( . َ َر َول �رسِ َ عليه و�سلم- يقول: »ل �رسَ
ويكون �لإبر�ء معلقًا على �رسط مطلق، �أو على  الثاين: االإبراء املعلق على �رضط:  ●

�رسط ملئم، �أو �رسط كائن، وبيان ذلك: 
ُجِعَل  وما  �ل�سيء،  عليه  يتوقف  ما  و�آخر  �لعلة،  عليَّة  به  يتم  ما  �لتعليقي:  �ل�رسط  - 
مبنزلة �مللزوم ملا ُعلَِّق عليه )114( ؛ �أي ما يرتتب عليه �حلكم، ول يتوقف عليه. وقد �ختلف 

�لفقهاء يف تعليق �لإبر�ء على �ل�رسط �إىل ثلثة �أقو�ل �أعر�سها يف �لتف�سيل �لآتي: 
�لفقهاء  جمهور  ر�أي  وهو  مطلقًا،  بال�رسط  �لإبر�ء  تعليق  ي�سح  ل  Ú  :االأول القول 
�حلنفية )115( ، و�ل�سافعية )116( ، وقول للحنبلية )117( ، و�لزيدية )118( وقول للإمامية )119( 
. فمن قال ملدينه: �إن متَّ فاأنت بريء، فل يجوز؛ لأنه �إبر�ء معلق على �رسط )120( . وكذ� �إذ� 

قال له: �إن جاء ر�أ�ص �ل�سهر فاأنت بريء )121( .
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�لإبر�ء، لأنه  ْين بعد وفاتي، مل ي�سح منه هذ�  �لدَّ �أبر�أتك من  �لد�ئن للمدين:  و�إن قال 
�إن�ساء معلق غري منجز، فل يكون �سحيحًا، �سو�ء كان �لد�ئن �سليما، �أم مري�سًا، فاإذ� مات 
و�أجاز �لورثة ذلك �لإبر�ء، �سح ذلك، وبرىء �ملدين، لأنه �إبر�ء جديد، فال�رسط ينايف �لإن�ساء، 

و�لإبر�ء �إن�ساء )122( .
وكمن قال ِلَرجل: �إن متَّ فاأنت يف حلٍّ من َدْيِني، وكقوله: �إن دخلت �لد�ر فاأنت بريء 
مما يل عليك، �أو قال: �أدِّ �إيل كذ� على �أنك بريء من باقيه ومل يوقت، ولو قال: �إن �أديت �إيلَّ 
يرب�أ،  ول  مطلقا،  ي�سح  مل  �لباقي،  من  بريء  فاأنت  �أديت،  متى  �أو  �أديت،  �إذ�  �أو  خم�سمائة، 
لعدم �سحة تعليق �لرب�ءة ب�رسيح �ل�رسط، ملا فيها من معنى �لتمليك، و�لإبر�ء م�رسوع يف 

�لإ�سقاط �ملح�ص فقط )123( . 
حجة هذا القول: 

ه عاو�ص ببع�ص حقه  ه يقت�سي �ملعاو�سة، فكاأنَّ ل ي�سح تعليق �لإبر�ء ب�رسط؛ لأنَّ - 
عن بع�ص، وهذ� فيه معنى �لربا �جلاهلي، و�أكل لأمو�ل �لنا�ص بالباطل )124( .

 . �لتعليق م�رسوع يف �لإ�سقاط �ملح�ص، و�لإبر�ء فيه معنى �لتمليك، فل ي�سح )125( -
�لقيا�ص على �لهبة، فل ي�سح تعليقها على �رسط )126( - . 

لت يل  يجوز تعليق �لإبر�ء بال�رسط �ملتعارف، مثل �أن يقول: �إن عجَّ Ú  :القول الثاين
�لتعليق بال�رسط غري �ملتعارف فل يجوز، وهو  �أما  �أبر�أتك،  �لبع�ص فقد  �أو دفعت  �لبع�ص، 

قول للحنفية )127( ، ومل �أقف على دليل لهم على هذ� �لقول.
القول الثالث: يجوز تعليق �لإبر�ء بال�رسط مطلقًا، وهو قول �ملالكية )Ú )128 ، ورو�ية 

للحنبلية )129( ، وقول للإمامية )130( ؛ لأنه �إ�سقاط حم�ص، فهو كالطلق و�لعتق )131( . 

مناقشة األدلة، والرتجيح: 

مناق�شة اأدلة القول االأول:  ♦ 

ه عاو�ص ببع�ص حقه عن بع�ص،  ه يقت�سي �ملعاو�سة، فكاأنَّ �لدليل �لأول: قولهم: لأنَّ - 
وهذ� فيه معنى �لربا �جلاهلي.

مل  فيها  �لإبر�ء  فاإن  �ملعاو�سة،  معنى  فيه  لي�ص  تعليق  فهذ�  لهم،  َي�ْسلم  ل  قول  هذ� 
يقع يف مقابلة �سيء حتى �إذ� ف�سد، ف�سد �لإبر�ء، فلما كان �لإبر�ء دون عو�ص، �نتفى معنى 

�ملعاو�سة، فانتفت علة �لربا )132( . 
�لتمليك،  �لإ�سقاط �ملح�ص، و�لإبر�ء فيه معنى  �لتعليق م�رسوع يف  �لثاين:  �لدليل  - 

فل ي�سح.
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�إن  �ملري�ص:  �إذ� قال  فاإنه  للتمليك باملوت،  تعليق  �لو�سية متليك، وهي يف �حلقيقة 
متُّ يف مر�سي هذ� فقد �أو�سيت لفلن بكذ� فهذ� متيلك معلق باملوت، ول خلف يف �سحة 

�لو�سية )133( . 
�لدليل �لثالث: �لقيا�ص على �لهبة، فل ي�سح تعليقها على �رسط، وكذ� �لإبر�ء. - 

�سلى �هلل  Ú  – ل يوجد دليل على بطلن تعليق �لهبة بال�رسط، وقد �سح عن �لنبي 
�لبحرين  مال  قد جاء  »لو  قال:  ا  ملَّ بال�رسط يف حديث جابر  �لهبة  علق  �أنه  و�سلم-  عليه 
، و�أجنز ذلك له �ل�سديق- ر�سي �هلل  لأعطيتك هكذ� وهكذ� ثم هكذ�«- ثلث حثيات )134( 

ا جاء مال �لبحرين بعد وفاة �لنبي – �سلى �هلل عليه و�سلم- )135( .  عنه- ملرّ
�سحة  فال�سحيح  وعد،  بال�رسط  �ملعلقة  و�لهبة  نعم،  قلنا:  وعد�ً،  ذلك  كان  قيل  فاإن 

تعليق �لهبة بال�رسط عمل بهذ� �حلديث )136( . 
ل يلزم من بطلن تعليق �لهبة بطلن تعليق �لإبر�ء، بل �لقيا�ص �ل�سحيح يقت�سي  Ú 

�سحة تعليقه؛ لأنه �إ�سقاط حم�ص، فهو بالعتق و�لطلق �أ�سبه منه بالتمليك )137( .
ل( . ا هو حقيقة ميثل للتعليق على معني �ل�رسط )�سع وتعجَّ �لقول �لثاين �إمنَّ ♦ 

�إ�سقاط حم�ص، فهو  لأنه  بال�رسط مطلقًا،  �لإبر�ء  تعليق  ه يجوز  باأنَّ �لثالث:  �لقول  ♦ 
كالطلق و�لعتق.

هو قول �سحيح، فالإبر�ء جمانًا �أ�سبه بالعتق و�لطلق منه للتمليك )138( .
ه يجوز تعليق �لإبر�ء بال�رسط مطلقًا، فاأدلة  وعليه فالذي يرتجح يل بعد هذ� �لعر�ص �أنَّ
لي�ص  �رسط  على  �ملعلق  �لإبر�ء  �إذ  �نتفت،  �لربا  وحقيقة  �لعرت��ص،  من  ت�سلم  مل  �ملانعني 

معاو�سة، وعموم �لأدلة تدل على �سحة تعليق �لإبر�ء بال�رسط، ومنها: 
اَن َبْعَد َتْوِكيِدَها  و�ْ �لأَمْيَ ْ َوَل َتنُق�سُ ِ �إَِذ� َعاَهدمتُّ قول �هلل عز وجل: {َو�أَْوُفو�ْ ِبَعْهِد �هللرّ - 
َ َيْعَلُم َما َتْفَعُلوَن} )139( . فظاهر �لآية عام، يف وجوب  َ َعَلْيُكْم َكِفيًل �إِنَّ �هللرّ َوَقْد َجَعْلُتُم �هللرّ

�لوفاء بكل عقد )140( ، و�لإبر�ء عقد.
ُتَلقَّح-  َر –  - وقول ر�سول �هلل- �سلى �هلل عليه و�سلم- : »َمْن �ْبَتاَع َنْخًل َبْعَد �أَْن ُتوؤَبَّ
ْبَتاُع« )141( . فهذ� �ل�رسط خلف مقت�سى �لعقد �مُلْطلق  َط �مْلُ َفَثَمَرُتَها ِللَِّذي َباَعَها �إِل �أَْن َي�ْسرَتِ

وقد جوزه �ل�سارع )142( .
َم َحلًل �أَْو  ًطا َحرَّ وِطِهْم �إِل �رَسْ �ْسِلُموَن َعَلى �رُسُ وقوله �سلى �هلل عليه و�سلم: » ... َو�مْلُ - 

�أََحلَّ َحَر�ًما« )143( . وهذه �ل�رسوط يف �لإبر�ء ل حُتلُّ حر�مًا، ول حترِّم حلل.
وقول عمر بن �خلطاب- ر�سي �هلل عنه- : مقاطع �حلقوق عند �ل�رسوط )144( - . و�أر�د 

مبقاطع �حلقوق مو�قفه �لتي ينتهي �إليها )145( .



260

صحته وشروط  وأنواعه،  حقيقته  هنينياإلبراء  احلميد  عبد  أ. 

دمي  وهبتك  �أو  دمي،  من  بريء  اأنت  Ú ف متُّ  �إن  كقوله:  ملئم:  �رسط  على  �لتعليق 
، ونحوه، يجوز؛ لأنه و�سية، ي�سح تعليقها لأنه متربع مبا بعد �ملوت، وهو حقيقة  �إن متُّ

�لو�سية )146( .
�ل�سم�ص طالعة فاأنت بريء من  �إن كانت  �مُلرْبئ:  �لتعليق على �رسط كائن: كقول  Ú 

�لدين، لقولهم: �إن �لتعليق به تنجيز، و�ل�رسط �لكائن هو �ملوجود �حلالرّ )147( . 
�أقول: هذ� لي�ص تعليقًا، و�إمنا لغو يف �لكلم ل حاجة له، فما �لفائدة منه؟! .

املبحث الثالث- شروط صحة اإلبراء:
ي�شرتط ل�شحة االإبراء ثالثة �رضوط، هي كما ياأتي: 

لل�رضع،. 1 فاإن كان �لإبر�ء خمالفًا لل�رسع فل �عتبار له،  االإبراء موافقاً  اأن يكون 
ولذلك �سور منها: 

أ. �لإبر�ء من �لتقاب�ص عن بدل عقد �ل�رسف: 

فقد �تفقت �ملذ�هب �لأربعة علـى �أن �لتقاب�ص عن بدل �ل�رسف يف �ملجل�ص �رسط ل�سحة 
 : �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم-  ، حلديث   )148( �ل�رسط ل يجوز  �ل�رسف، و�لإبر�ء من هذ� 
ِعرِي ِرًبا �إِل َهاَء  ِعرُي ِبال�سَّ َهِب ِرًبا �إِل َهاَء َوَهاَء َو�ْلرُبُّ ِباْلرُبِّ ِرًبا �إِل َهاَء َوَهاَء َو�ل�سَّ »�ْلَوِرُق ِبالذَّ
ْمِر ِرًبا �إِل َهاَء َوَهاَء« )149( . وقد �أو�سح هذه �مل�ساألة �ساحب كتاب »�لبحر  ْمُر ِبالتَّ َوَهاَء َو�لتَّ
�لر�ئق« حيث قال: »وتفرع على ��سرت�ط �لقب�ص، �أنه ل يجوز �لإبر�ء عن بدل �ل�رسف، ول 

هبته، و�لت�سدق به، فاإن فعل مل ي�سح بدون قبول �لآخر، فاإن قبل �نتق�ص �ل�رسف« )150( .
حق  هو  �لرجعية،  للمطلقة  �ل�سكنى  فحق  للمطلقة:  �ل�سكنى  حق  من  	. �لإبر�ء 
ِتِهنَّ  ِلِعدَّ َفَطلُِّقوُهنَّ  �لنِّ�َساء  َطلَّْقُتُم  َذ�  �إِ ِبيُّ  �لنَّ َها  �أَيُّ عز وجل: {يا  بقوله  لها،  �ل�رسع  �أثبته 
َياأِْتنَي  �أَن  �إِلَّ  َيْخُرْجَن  َوَل  ُبُيوِتِهنَّ  ِمن  ُتْخِرُجوُهنَّ  َل  ُكْم  َربَّ  َ �هللَّ ُقو�  َو�تَّ َة  �ْلِعدَّ و�  َو�أَْح�سُ

.  )151(  {...4 َبيَِّنٍة  مُّ ِبَفاِح�َسٍة 
، فل يجوز  �ل�سكنى لها، هو من قبيل حقوق �هلل- عز وجل-  �أن حق  �لفقهاء  و�تفق 

�لإبر�ء عنه )152( .
ولكن هذ� �لقول يتعار�ص مع ظاهر حديث �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم- بقوله لفاطمة 

بنت قي�ص: »ل �سكنى لك ...« )153( .
: �ل�سكنى و�جبة للُمَطلََّقِة رجعيًا، �أما �لبائن – مثل فاطمة بنت  وُيدفع �لتعار�ص باأنَّ
قي�ص- فل �سكنى لها، ويوؤيده ما ورد يف �سحيح م�سلم، عن �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم- 

يف �مُلَطلََّقة ثلثًا، قال: »َلْي�َص َلَها �ُسْكَنى َول َنَفَقٌة« )154( .
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اأن يكون احلق يف االإبراء مملوكاً ل�شاحبه )155(. 2 : قال �لرملي: »�ساحب �لإبر�ء 
وقال   .  )156( �ملعترب«  �لوجه  على  فيه،  �لت�رسف  ومَيلـك  عليه،  مـن  ذمـة  فـي  ْين  �لدَّ لك  مَيْ
ْين قبل وجوبه« )157( . وقال �لبجريمي: »�سحة �لإبر�ء  �لرحيباين: »ول ي�سح �لإبر�ء من �لدَّ
باإبر�ء �ساحب �حلق، فالعفو د�ئمًا من  �إل  �مُلرْب�أ  َيرْب�أ  . فل   )158( �َسْبِق �مللك«  تتوقف على 

�ساحب �حلق )159( . ومن هذا يتفرع م�شائل: 
اختلف  ، أ.  له؟  ُموكِّ مال  �لإبر�ء يف  للوكيل  �لوكيل: هل يجوز  �إبر�ء  �لأوىل:  �مل�ساألة 

الفقهاء يف هذه امل�شاألة اإىل قولني: 
�لفقهاء من �حلنفية  �لإبر�ء، وهو قول جمهور  �لوكيل �ملاأذون ميلك  �لأول:  �لقول  Ú 
)160( ، و�ملالكية )161( ، و�ل�سافعية )162( ، و�حلنبلية )163( ، وقول للإمامية )164( . و��ستدلو� 

ل �إن كان ماأذونًا بالإبر�ء، ي�سح منه لنتفاء �لتهمة عنه؛ لأنه �إذ� جاز �لتوكيل يف  باأنَّ �مُلوكَّ
�إثبات �حلقوق و��ستيفائها، جاز �لتوكيل يف �لإبر�ء عنها )165( .

، وقول   )166( �أبي يو�سف من �حلنفية  �لإبر�ء: وهو قول  �لوكيل ل ميلك  �لثاين:  �لقول 
 .  )170( �لإمامية  عند  و�مل�سهور   ،  )169( و�لزيدية   ،  )168( �لظاهرية  وقول   ،  )167( لل�سافعية 
و��ستدلو� باأنَّ �لإبر�ء من قبيل �لتربع، و�لوكيل ل ميلك �لتربع )171( ، فل يجوز �أن يتكلم �أحد 
عن �أحد �إل حيث �أوجب ذلك ن�ص، ول ن�ص على جو�ز �لوكالة يف �لإبر�ء )172( ، ولأنَّ �لإبر�ء 
تابع للملك، و�إذ� كان �لوكيل ل ميلك �لثمن، فل ي�سح منه �لإبر�ء، وهذ� من قبيل �أكل �أمو�ل 

�لنا�ص بالباطل )173( .
�أنَّ ت�رسُّفه يكون موقوفًا على  �إلرّ  ل ماأذونًا بالإبر�ء،  �مُلَوكَّ و�إن كان  و�لر�جح عندي 
�إن �ساء �ساحب �حلق  �إجازة �ساحب �حلق، فا�ستيفاء �حلقوق و�إثباتها، غري �لإبر�ء عنها، 

�أم�ساه، و�إن �ساء �أبطله، لأن �ساحب �حلق �أقدر على معرفة م�ساحله من �لوكيل- غالبًا. 
وقد اختلف الفقهاء يف ذلك على ثالثة  �مل�ساألة �لثانية: �إبر�ء �لف�سويل )174( : 	. 

اأقوال: 
 ، Ú )176(وقـول عند �حلنبلية )لقول �لأول: �إبر�ء �لف�سويل باطـل، وهو قول �ملالكية )175�
وهو ر�أي �ل�سافعية يف �جلديد )177( ، وقول للإمامية )178( . و��ستدلو� باأنَّ ُكلُّ َمْن ميلك �حلق، 
يجوز له �لإبر�ء عنه، ومن مل ميلكه فت�رسفه يف مال غريه باطل، فلو خالع و�لد �ل�سفيهة، 
�أبر�أ  �أو �ل�سلطان عنها من مالها، فالطلق يقع، و�خللع مردود عليها، ولو خالع عنها باأن 
زوجها من مهرها، �أو َدْين لها عليه، كان �لطلق �لذي وقع باملال و�قعًا عليها، وكان مالها 
�لذي دفعته �إليه مردود�ً عليها وحقها ثابت، ول يرب�أ �لزوج من �سيء مما �أبر�أه منه �لأب، 

و�لويل غري �لأب، لأنه ف�سويل ت�رسَّف يف مال غريه، فت�رسفه باطل )179( .
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�لقول �لثاين: �إبر�ء �لف�سويل موقوف على �إجازة �ساحب �حلق، �إن �ساء �أم�ساه، و�إن  Ú 

ه، كالهبة و�لو�سية، وهو قول �حلنفية )180( ، و�ل�سافعية يف �لقدمي )181( ، و�حلنبلية  �ساء ردَّ
)182( ، وقول للإمامية )183( . و��ستدلو� باأنَّ �لت�رسُّف �سدر من �أهله، م�سافًا �إىل حمله، ول 

�رسر يف �نعقاده، فينعقد موقوفًا، فاإذ� ر�أى �مل�سلحة فيه ينفذه، فيكون كاأنه هو من �أبر�أ، 
ه، فيكون كالوكيل يف �لإبر�ء )184( . وعن حكيم بن حز�م �أن ر�سول �هلل- �سلى �هلل  و�إل ردَّ
عليه و�سلم- بعثه لي�سرتي له �أ�سحية بدينار، فا�سرتى �أ�سحية فربح بها دينار�، ثم ��سرتى 
ف�سحى  و�سلم-  عليه  �هلل  �سلى  �هلل-  ر�سول  �إىل  و�لدينار  بالأ�سحية  فجاء  �أخرى،  مكانه 

بال�ساة وت�سدق بالدينار )185( .
�لقول �لثالث: جو�ز �إبر�ء �لف�سويل مطلقًا، وُيلزم �ساحب �حلق بالإبر�ء، وهو قول  Ú 

�سعيف للمالكية )186( . 
ه �أحق �أن ُيتَّبع، فلي�ص  و�لذي يرتجح لدي هنا �لقول �لأول ببطلن �إبر�ء �لف�سويل، لأنَّ
لأحد �لت�رسُّف يف حقوق غريه بدون �إذنه، و�إل لنتفى �لر�سا و�لختيار، وهو �أ�سل �نعقاد 

�لعقود.
على  �لف�سويل  �إبر�ء  يتوقف  فل  وعليه  �سعيف،  بحديث  ��ست�سهد  �لثاين  �لقول  لأنَّ 

�لإجازة.
ا �لقول �لثالث بجو�ز �إبر�ء �لف�سويل مطلقا، و�إلز�م �ساحب �حلق به، ل يقره �رسع،  و�أمرّ

ول يو�فقه عقل.
ل، لأنَّ  ح يل باأنه موقوف على �إجازة �مُلَوكِّ �إبر�ء �لوكيل، �لذي ترجَّ ويختلف هذ� عن 
ا �لف�سويل فل  فه هو من باب ُرجحان �مل�سلحة، �أمَّ ل، ولكن تَوقُّ ل باأعمال �مُلَوكِّ �لوكيل ُمَوكَّ

ميلك �حلق، ولي�ص له وكالة، فت�رسفه يف مال غريه باطل.
وجوب احلق اأو وجوب �شبب اال�شتحقاق يف االإبراء:. 3 فل يقع �لإبر�ء �سحيحًا �إل 
بعد وجوب �حلق �ملر�د �لإبر�ء منه، وذلك لعتبار �لإبر�ء عند �لفقهاء عما وجب يف �لذمة، 
وعليه فما مل يجب يف �لذمة فالإبر�ء منه لغو )187( . وقد �ختلفو� يف �لإبر�ء من �حلق قبل 

وجوبه؛ ولكن �سببه موجود، على قولني: 
أ. �لقول �لأول: ل ي�سح �لإبر�ء قبل وجوب �حلق، و�إن ُوِجد �سببه، وهو قول جمهور 
�لفقهاء من �حلنفية )188( ، و�ل�سافعية )189( ، و�حلنبلية )190( . و��ستدلو� بقول �لنبي �سلى 
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ِلُك َول َطلَق َلُه ِفيَما ل  ِلُك َول ِعْتَق َلُه ِفيَما ل مَيْ �هلل عليه و�سلم: » ل َنْذَر لْبِن �آَدَم ِفيَما ل مَيْ
ِلُك » )191( . و�لإبر�ء يف معناهما )192( . مَيْ

�لنفقة، يف حال قيام  �أبر�أت زوجها عن  �لزوجة  �أنَّ  لو  �أمثلة �حلنفية على ذلك:  ومن 
�لنكاح، ل ي�سح �لإبر�ء، وجتب �لنفقة؛ لأن �لنفقة يف �لنكاح جتب �سيئًا ف�سيئًا على ح�سب 
حدوث �لزمان يومًا فيومًا، فكان �لإبر�ء عنها �إبر�ء قبل �لوجوب، فلم ي�سح – قبل فر�سها 

من �لقا�سي، مع �أن �سبب �لوجوب موجود وهو عقد �لزوجية )193( .
ومن �أمثلة �ل�سافعية: ل ي�سح �إبر�ء �ملفو�سة عن مهرها قبل تقديرها وقبل �لدخول؛ 

لأنه �إبر�ء عما مل يجب )194( ، مع �أن �سبب وجوبه موجود وهو عقد �لنكاح �أي�سًا.
حفر  �إذ�  وهي  وجوبه،  قبل  �لإبر�ء  فيها  يجوز  و�حدة  �سورة  �ل�سافعية  ��ستثنى  وقد 
�سخ�ص بئر�ً، يف ملك غريه، بل �إذن، و�أبر�أه �ملالك ور�سي با�ستبقائها بعد �حلفر، برئ من 

�سمان ما يقع فيها، كما لو �أذن له �بتد�ء )195( .
�لقول �لثاين: �إن ُوجد �سبب �حلق فالإبر�ء �سحيح، وهو قول �ملالكية )196(	.  ، وقول 
لل�سافعية )197( ، فلو �أبر�أت �لزوجة زوجها عن �ملهر قبل فر�سه – تقديره- �سح جلريان 

�سبب �لوجوب، وهو �لعقد )198( .
 وقول �جلمهور هو �لر�جح عندي، فل ي�سح �لإبر�ء قبل وجوب �حلق، و�إن ُوِجد �سببه، 
للحديث �لذي ��ست�سهدو� به، و�لأدلة �لد�عمة له يف عدم جو�ز ت�رسف �لإن�سان فيما ل ميلك، 

ومنها: 
ِلُك  َيٍة، َول ِفيَما ل مَيْ قال ر�سول �هلل- �سلى �هلل عليه و�سلم: »ل َوَفاَء ِلَنْذٍر يِف َمْع�سِ Ú 

�ْلَعْبُد« )199( . 
ِلُك، َول  ِلُك، َول ِعْتَق �إِل ِفيَما مَتْ وقال- �سلى �هلل عليه و�سلم: »ل َطلَق �إِل ِفيَما مَتْ Ú 

ِلُك« )200( . َبْيَع �إِل ِفيَما مَتْ
وقال- �سلى �هلل عليه و�سلم: »... ل َتِبْع َما َلْي�َص ِعْنَدَك« )Ú )201 ، ويف معناه، ول ُترْبئ 

عما مل يجب يف �لذمة.
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خامتة: 

��ستناد�ً �إىل ما تقدَّم بيانه فيما يتعلَّق بحقيقة �لإبر�ء، و�أنو�عه، و�رسوط �سحته، خل�س 
الباحث اإىل النتائج االآتية: 

�أ�سبه  كان  و�إن  و�لإبر�ء  ملانع«؛  �إل  عنه  �حلق  �ساحب  »تنازل  بالإبر�ء:  ُيق�سد  1 .
بالإ�سقاط، �إل �أنه حقيقة فيه معنى �لتمليك.

�ختلف �لفقهاء يف حكم �لإبر�ء عن ذ�ت �لعني، و�لر�جح جو�زه يف �ملثليات، ل�سهولة  2 .
�سبطها بالو�سف

��ستدلل  لقوة  �لإبر�ء بال�رسط، و�لر�جح جو�زه،  �لفقهاء يف تقييد وتعليق  �ختلف  3 .
�لقائلني بهذ�.

ل، و�إْن كان ماأذونًا بذلك. �لر�جح باأنَّ �إبر�ء �لوكيل موقوف على �إجازة �مُلَوكِّ 4 .
ه باطل، فلي�ص لأحد �لت�رسف  �ختلف �لفقهاء يف حكم �إبر�ء �لف�سويل، و�لر�جح �أنَّ 5 .

يف حقوق غريه دون �إذنه.
�لر�جح عدم �سحة �لإبر�ء قبل وجوب �حلق؛ و�إن ُوِجد �سببه، لقوة دليل �لقائلني بذلك. 6 .
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اهلوامش: 
. �سورة �لبقرة، �لآية 280. 1

. �سورة �لن�ساء، �لآية 92. 2
( ، باب حديث جابر �لطويل وق�سة �أبي �لي�رس. �لني�سابوري، �سحيح م�سلم، )4/ 2301. 3

( . و�بن  �لزبيدي، تاج �لعرو�ص، )1/ 145( ، مادة )َبَر�أ( . و�ل�سعدي، �لأفعال، )1/ 99. 4
منظور، ل�سان �لعرب، )1/ 31( .

 ،) �لأزهري، تهذيب �للغة )15/ 193( ، مادة )�لر�ء و�لباء( . و�ل�سعدي، �لأفعال، )1/ 99. 5
مادة )باأرت( . و�بن منظور، ل�سان �لعرب، )1/ 31( ، مادة )بر�أ( . �لزخم�رسي، �أ�سا�ص 
�ل�سحاح،  و�لر�زي، خمتار   . �لعرو�ص، )1/ 149(  تاج  و�لزبيدي،   . �لبلغة، )1/ 34( 

)1/ 18( ، مادة )بر�أ( .
. �سورة �حلديد، جزء من �آية 22. 6

. ) �بن عطية، �ملحرر �لوجيز، )5/ 268. 7
. �سورة �لتوبة، �لآية 1. 8

. ) �جل�سا�ص، �أحكام �لقر�آن، )4/ 264. 9
. �سورة �لزخرف: �لآية 26. 10

. ) �ل�سعدي، تي�سري �لكرمي �لرحمن، )1/ 764. 11
( ، باب هل ي�سافر باجلارية قبل �أن ي�ستربئها. �لبخاري، �جلامع �ل�سحيح، )2/ 777. 12

 ، ) �ل�سج�ستاين، �سنن �أبي د�ود، )1/ 52( ، باب �ل�سترب�ء من �لبول، رقم �حلديث: )20. 13
وقال �لألباين يف تذييله على �لكتاب: حديث �سحيح.

. ) �لنووي، �سحيح م�سلم ب�رسح �لنووي، )3/ 201. 14
. ) �حلموي، غمز عيون �لب�سائر، )3/ 17. 15

. ) �لكر�بي�سي، �لفروق )2/ 106. 16
. ) حيدر، درر �حلكام، )4/ 67. 17

 . ) �بن جُنيم، �لبحر �لر�ئق، )8/ 107( . و�سيخي ز�ده، جممع �لأنهر، )3/ 508. 18
( . و�ملريغيناين،  �ل�رسخ�سي، �ملب�سوط، )24/ 65( . و�لكا�ساين، بد�ئع �ل�سنائع، )7/ 189. 19

)3/ 230( . و�سيخي ز�ده، جممع �لأنهر، )3/ 508( . و�بن عابدين، رد �ملحتار، )5/ 43(.
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( . و�بن عابدين،  �ل�رسخ�سي، �ملب�سوط، )17/ 32( . و�ل�سمرقندي، حتفة �لفقهاء، )2/ 19. 20
رد �ملحتار، )8/ 66( .

. ) �لدردير، �ل�رسح �لكبري، )3/ 378( . و�بن عرفة، حا�سية �لد�سوقي، )4/ 99. 21
 . ) �لقر�يف، �لذخرية، )11/ 42( . و�حلطاب، مو�هب �جلليل، )5/ 232. 22

 ) �لأن�ساري، �أ�سنى �ملطالب، )2/ 156( . و�خلطيب �ل�رسبيني، مغني �ملحتاج، )2/ 129. 23
. و�لرملي، نهاية �ملحتاج، )4/ 256( . و�جلمل، فتوحات �لوهاب )حا�سية �جلمل( ، )3/ 

297( . و�ل�رسو�ين، حو��سي �ل�رسو�ين، )5/ 69( .
. ) �لزرك�سي، �ملنثور، )1/ 81. 24

. ) �بن قد�مة، �ملغني، )7/ 197. 25
. ) �حِللرّي، خمتلف �ل�سيعة، )6/ 5. 26

. ) �بن �لعلمة، �إي�ساح �لفو�ئد، )4/ 621. 27
. ) �جلبعي، �لرو�سة �لبهية، )3/ 475. 28

. ) �حِللرّي، �رس�ئع �لإ�سلم، )3/ 81. 29
( . و�لرملي، نهاية  �بن جُنيم، �لبحر �لر�ئق، )7/ 175( . و�لقر�يف، �لذخرية، )10/ 394. 30

�ملحتاج، )7/ 443( . و�بن قد�مة، �ملغني، )5/ 380( .
. �سورة �لبقرة: �لآية 280. 31

. ) �بن منظور، ل�سان �لعرب، )11/ 657. 32
. ) جملة �لأحكام �لعدلية، )1/ 298. 33

( . و�لزيلعي، تبيني  �ل�رسخ�سي، �ملب�سوط، )18/ 165( . و�ملرغيناين، �لهد�ية، )3/ 181. 34
�حلقائق، )5/ 7( . و�بن جُنيم، �لبحر �لر�ئق، )7/ 267( . و�بن عابدين، �لعقود �لدرية، 

)2/ 46( . و�حلطاب، مو�هب �جلليل، )5/ 232( . �لدردير، �ل�رسح �لكبري، )3/ 411( .
و�حلطاب،   .  ) 35 .7  /5( �حلقائق،  تبيني  و�لزيلعي،   .  )165  /18( �ملب�سوط،  �ل�رسخ�سي، 

مو�هب �جلليل، )5/ 232( .
( . و�بن  �لبغد�دي، جممع �ل�سمانات، )2/ 927( . و�حلموي، غمز عيون �لب�سائر، )2/ 344. 36

عابدين، رد �ملحتار، )5/ 624( . �لبجريمي، )3/ 5( . و�بن قد�مة، �ملغني، )4/ 362( . 
( . و�لدردير،  �ل�رسخ�سي، �ملب�سوط، )18/ 165( . و�بن عابدين، �لعقود �لدرية، )2/ 46. 37
�ل�رسح �لكبري، )3/ 411( . و�بن �ل�سلح، فتاوى �بن �ل�سلح، )2/ 512( . و�لبهوتي، 

�رسح منتهى �لإر�د�ت، )2/ 649( .
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. ) �ل�سافعي، �لأم، )6/ 194. 38
. ) جملة �لأحكام �لعدلية، )1/ 298. 39

( . و�بن عابدين،  �ل�رسخ�سي، �ملب�سوط، )18/ 165( . و�لزيلعي، تبيني �حلقائق، )5/ 7. 40
رد �ملحتار، )5/ 624( . و�حلطاب، مو�هب �جلليل، )5/ 232( .

. ) حيدر، درر �حلكام، )4/ 11. 41
( . و�بن عابدين، رد  �لبابرتي، �لعناية، )8/ 412( . و�بن جُنيم، �لبحر �لر�ئق، )7/ 261. 42

�ملحتار، )8/ 230( . 
. و�لنووي، رو�سة   ) . �لقر�يف، �لفروق )1/ 265. 43 �بن عابدين، رد �ملحتار، )8/ 501( 
تيمية، جمموع  و�بن   .  )132 /3( �لبهجة،  و�لأن�ساري، �رسح   .  )437 /7( �لطالبني، 

�لفتاوى، )3/ 71( .
. ) �ل�رسخ�سي، �ملب�سوط، )11/ 107. 44

. ) �لقر�يف، �لذخرية، )11/ 42. 45
. ) �لبجريمي، حا�سية �لبجريمي، )3/ 30. 46
. ) �بن تيمية، جمموع �لفتاوى، )3/ 105. 47

عرفة،  و�بن   .  ) 48 .42 /11( �لذخرية،  و�لقر�يف،   .  )203 /5( �ل�سنائع،  بد�ئع  �لكا�ساين، 
حا�سية �لد�سوقي، )3/ 411( . و�ل�رسو�ين، حو��سي �ل�رسو�ين، )5/ 69( .

. ) �حلموي، غمز عيون �لب�سائر، )3/ 354( . و�بن عابدين، رد �ملحتار، )8/ 223. 49
. ) �حلطاب، مو�هب �جلليل، )5/ 232( . وعلي�ص، منح �جلليل، )6/ 470. 50

. ) �ل�سوكاين، �ل�سيل �جلر�ر، )4/ 262( . �بن �ملرت�سى، �لبحر �لزخار )5/ 134. 51
. ) �بن طي �لفقعاين، �لدر �ملن�سود، )1/ 202. 52

كايف �حلاكم: للحاكم �ل�سهيد جمع كلم حممد بن �حل�سن يف كتاب �أ�سماه �لكايف. ُينظر،  53 .
��ستهاره يف كتب  �لكتاب، مع  �أعرث على هذ�  . ومل   )79 /1( �لر�ئق،  �لبحر  جُنيم،  �بن 

�حلنفية. 
 . ) �بن عابدين، رد �ملحتار، )8/ 223. 54

. ) �بن جُنيم، �لبحر �لر�ئق، )7/ 261( . و�بن عابدين، رد �ملحتار، )5/ 632. 55
. ) �بن عابدين، رد �ملحتار، )5/ 236. 56
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. ) �حلطاب، مو�هب �جلليل، )5/ 232. 57
. ) �ل�سوكاين، �ل�سيل �جلر�ر، )4/ 261. 58

ُينظر،  عليه«.  علمة  ون�سبه  به  وناطه  �إليه  �حلكم  �ل�رسع  �أ�ساف  »ما  �حلكم:  مناط  59 .
�لغز�يل، �مل�ست�سفى، )1/ 281( .

. ) �ل�سوكاين، �ل�سيل �جلر�ر، )4/ 261. 60
. ) �حلطاب، مو�هب �جلليل، )5/ 232. 61

. ) �لبلخي، �لفتاوى �لهندية، )4/ 204. 62
. ) �بن عرفة، حا�سية �لد�سوقي، )3/ 411. 63

. ) �جلمل، حا�سية �جلمل، )4/ 298( . و�ملرد�وي، �لإن�ساف، )7/ 130. 64
. ) حيدر، درر �حلكام، )4/ 11. 65

( . و�ل�سري�زي،  �بن �لُهمام، فتح �لقدير، )2/ 75( . و�حل�سكفي، �لدر �ملختار، )5/ 161. 66
�ملهذب )1/ 303( . و�لألو�سي، روح �ملعاين، )7/ 25( .

�حلديث  رقم  معلوم،  وزن  يف  لم  �ل�سَّ باب   ،  ) 67 .781  /1( �لبخاري،  �سحيح  �لبخاري، 
. )2125(

. ) �ملرد�وي، �لإن�ساف، )5/ 84. 68
. ) �لكا�ساين، بد�ئع �ل�سنائع، )5/ 182. 69

. ) �ل�سري�زي، �ملهذب، )1/ 406( . و�لبجريمي، حا�سية �لبجريمي، )2/ 186. 70
مفلح،  و�بن   .  ) 71 .303 /1( �ملهذب،  و�ل�سري�زي،   .  )154 /2( �ملجتهد،  بد�ية  ر�سد،  �بن 

�ملبدع، )4/ 205( . 
. ) �حل�سكفي، �لدر �ملختار، )4/ 585. 72

. ) �لبخاري، ك�سف �لأ�رس�ر، )4/ 336( . �لقر�يف، �لفروق، )3/ 382. 73
( . �بن قد�مة،  �لكا�ساين، بد�ئع �ل�سنائع، )5/ 19( . و�لبلخي، �لفتاوى �لهندية، )5/ 182. 74

�ملغني، )5/ 384( .
َفاق  �خليار: هو حقُّ �لعاقد يف ف�سخ �لعقد �أو �إم�سائه لظهور م�سوِّغ �رسعي �أو مبقت�سى �تِّ 75 .

. ُينظر، وز�رة �لأوقاف �لكويتية، �ملو�سوعة �لفقهية، )20/ 41( . َعَقِديٍّ
 . ) �ل�سمرقندي، حتفة �لفقهاء، )2/ 103( . و�بن جُنيم، �لبحر �لر�ئق، )6/ 73. 76
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 . ) �لكا�ساين، بد�ئع �ل�سنائع، )7/ 151( . �لغز�يل، �لو�سيط، )3/ 405. 77
 / �لفقه، )1. 78 ُينظر، �ملجددي، قو�عد  �لنف�ص«،  �لو�جب على ما دون  للمال  »��سم  �لأر�ص: 

. )168
و�ل�سري�زي،   .  ) 79 .109  /12( �لذخرية،  �لقر�يف،   .  )204  /2( �لقر�آن،  �أحكام  �جل�سا�ص، 
�ملهذب، )1/ 349( . �لنووي، رو�سة �لطالبني، )9/ 243( . و�بن قد�مة، �ملغني، )5/ 

. )384
. ) جملة �لأحكام �لعدلية، )1/ 298( . و�ملجددي،قو�عد �لفقه، )1/ 157. 80

( . و�بن قد�مة،  �بن �لُهمام، فتح �لقدير، )6/ 398( . وعلي�ص، فتح �لعلي �ملالك، )1/ 274. 81
�ملغني، )7/ 196( . �بن تيمية، جمموع �لفتاوى، )3/ 57( . و�بن �ملطرز، �مُلْغَرب )1/ 

.. )221
( . وعلي�ص، فتح  �ل�رسخ�سي، �ملب�سوط، )12/ 84( . و�بن �لُهمام، فتح �لقدير، )6/ 398. 82

�لعلي �ملالك، )1/ 335( . و�بن عرفة، حا�سية �لد�سوقي، )2/ 243( . 
( . و�ل�سري�زي،  �بن جُنيم، �لبحر �لر�ئق، )6/ 131( . و�حلطاب، مو�هب �جلليل، )4/ 548. 83
�ملهذب، )1/ 341( . و�بن قد�مة، �ملغني، )2/ 349( . و�لبهوتي، �لرو�ص �ملُرْبع، )2/ 

 . )196
. ) �بن عابدين، رد �ملحتار، )5/ 156. 84

( . و�ل�سافعي،  �لكا�ساين، بد�ئع �ل�سنائع، )6/ 11( . و�بن عابدين، رد �ملحتار، )5/ 156. 85
 /1( �لدري،  �لكوكب  و�لإ�سنوي،   .  )207 /5( �لإن�ساف،  و�ملرد�وي،   .  )73 /8( �لأم، 

. )356
( . و�ل�رسو�ين، حو��سي  �ل�رسخ�سي، �ملب�سوط، )21/ 73( . و�ل�سري�زي، �ملهذب، )1/ 305. 86

�ل�رسو�ين، )5/ 192( . و�بن مفلح، �ملبدع، )4/ 279( .
. ) �لقرطبي، �ل�ستذكار، )6/ 490. 87

( . و�لبلخي، �لفتاوى  �ملرغناين، �لهد�ية، )3/ 198( . و�بن جُنيم، �لبحر �لر�ئق، )7/ 260. 88
�لهندية، )4/ 335( .

. ) �بن عرفة، حا�سية �لد�سوقي، )3/ 314. 89
. ) �لرملي، نهاية �ملحتاج، )4/ 386. 90
. ) �بن �لقيم، �إغاثة �للهفان، )2/ 13. 91



270

صحته وشروط  وأنواعه،  حقيقته  هنينياإلبراء  احلميد  عبد  أ. 

. ) �ملرت�سى، �لنت�سار، )1/ 445. 92
�إ�سناده م�سلم بن خالد وهو  ( ، وقال يف  �أخرجه �لد�رقطني، �سنن �لد�رقطني، )3/ 46. 93

�سيء �حلفظ �سعيف.
. ) �بن كثري، �لبد�ية و�لنهاية، )4/ 75. 94

. ) �بن �لقيم، �إغاثة �للهفان، )2/ 13. 95
( ، ومل �أجد تخريجًا لهذ� �لأثر. �ل�سنعاين، م�سنف عبد �لرز�ق، )8/ 72. 96

. ) �بن قد�مة، رو�سة �لناظر، )2/ 165( . و�لآمدي، �لإحكام، )4/ 201. 97
. ) �بن �لقيم، �إغاثة �للهفان، )2/ 13. 98

. ) �لرملي، نهاية �ملحتاج، )4/ 386( . و�ملرت�سى، �لنت�سار، )1/ 445. 99
. ) �لأ�سبحي، �ملدونة �لكربى، )9/ 130. 100

. ) �ل�رسخ�سي، �ملب�سوط، )13/ 126. 101

. ) �ل�ساوي، بلغة �ل�سالك، )3/ 259. 102
. ) �لنووي، رو�سة �لطالبني، )4/ 196( . وقليوبي، حا�سية قليوبي، )4/ 370. 103

. ) �بن قد�مة، �ملغني، )7/ 21. 104
�سنده   ) 105 .340  /1( �ل�سبكي،  فتاوى  يف  وجاء   ،  )28  /2( �لبيهقي،  �سنن  �لبيهقي، 

�سعيف.
. ) �لأ�سبحي، �ملوطاأ، )2/ 673. 106

. ) �بن �لقيم، �إعلم �ملوقعني، )3/ 359. 107
. ) �لزرك�سي، �لبحر �ملحيط، )4/ 324( . و�أمري باد�ساه، تي�سري �لتحرير، )2/ 172. 108

 .  ) 109 .45  /6( �ل�سنائع،  بد�ئع  و�لكا�ساين،   .  )419  /1( �ل�سغري،  �جلامع  �ل�سيباين، 
و�ملريغناين، �لهد�ية، )3/ 198( . و�لزيلعي، تبيني �حلقائق، )5/ 43( . و�حل�سكفي، 

�لدر �ملختار، )5- 640( .
حنيفة،  �أبي  �ساحب  �لفقيه  �لقا�سي  �لأن�ساري  حبيب  بن  �إبر�هيم  بن  يعقوب  هو  110 .
وكان �سيخا متقنا، ومات �أبو يو�سف �سنة 182هـ. ُينظر، �جلرجاين، تاريخ جرجان، 

. )487 /1(
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 .  ) 111 .45  /6( �ل�سنائع،  بد�ئع  و�لكا�ساين،   .  )419  /1( �ل�سغري،  �جلامع  �ل�سيباين، 
و�ملريغناين، �لهد�ية، )3/ 198( . و�لزيلعي، تبيني �حلقائق، )5/ 43( . و�حل�سكفي، 

�لدر �ملختار، )5/ 640( .
. ) �لبخاري، �سحيح �لبخاري، )2/ 794( ، باب �أجر �ل�سم�رسة، رقم �حلديث: )2154. 112

( ، وهو حديث ح�سن، ُينظر،  �لطرب�ين، �ملعجم �لكبري، )2/ 86( ، رقم �حلديث: )1387. 113
�لبريوتي، �أ�سنى �ملطالب، )1/ 324( .

. ) �لتفتاز�ين، �رسح �ملقا�سد، )2/ 113. 114
( مرجع �سابق. �بن جُنيم: �لبحر �لر�ئق )7/ 260. 115

. ) قليوبي، حا�سية قليوبي، )4/ 370( . و�لرملي، نهاية �ملحتاج، )6/ 401. 116
. ) �بن مفلح، �ملبدع، )5/ 376. 117

. ) �بن �ملرت�سى، �لبحر �لزخار، )6/ 98. 118

. ) �حلكيم، م�ستم�سك �لعروة، )14/ 535. 119
 . ) �بن قد�مة، �لكايف، )2/ 127. 120

. ) �خلطيب �ل�رسبيني، �لإقناع، )2/ 306. 121
. ) �لفا�سل �لهندي، ك�سف �للثام، )8/ 213( . وزين �لدِّين، كلمة �لتقوى، )6/ 249. 122

و�لرملي،   .  ) 123 .260  /7( �لر�ئق،  �لبحر  جُنيم،  و�بن   .  )199  /3( �لهد�ية،  �ملرغناين، 
نهاية �ملحتاج، )6/ 401( . و�بن مفلح، �ملبدع، )5/ 376( .

. ) �لرحيباين، مطالب �أويل �لنهى، )3/ 335( . و�ل�سبكي، فتاوى �ل�سبكي، )1/ 341. 124
. ) �بن مفلح، �ملبدع، )5/ 367. 125

 . ) �بن �ل�سلح، فتاوى �بن �ل�سلح، )2/ 442. 126
 . ) �بن �لُهمام، فتح �لقدير، )7/ 197( . و�بن جُنيم، �لبحر �لر�ئق، )6/ 199. 127

. ) �خلر�سي، �رسح خمت�رس خليل، )6/ 35. 128
. ) �بن مفلح، �لفروع، )4/ 145. 129

. ) �لطباطبائي، تكملة �لعروة �لوثقى، )2/ 14. 130
. ) �بن �لقيِّم، �أحكام �أهل �لذمة، )2/ 753. 131

. ) �بن تيمية، جمموع �لفتاوى، )3/ 70( . و�ل�سبكي، فتاوى �ل�سبكي، )1/ 341. 132
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. ) �بن �لقيم، �إغاثة �للهفان، )2/ 18. 133
( ، باب: من تكفل عن ميت دْينًا فلي�ص له �أن  �لبخاري، �سحيح �لبخاري، )2/ 308. 134

يرجع، رقم �حلديث، )2174( .
. ) �بن �لقيم، �إغاثة �للهفان، )2/ 18. 135

. ) �مل�سدر نف�سه، )2/ 18. 136
. ) �مل�سدر نف�سه ، )2/ 18. 137

. ) �ل�سبكي، فتاوى �ل�سبكي، )1/ 341( . و�بن �لقيم، �إغاثة �للهفان، )2/ 17. 138
. �سورة �لنحل: جزء من �آية 90. 139

. ) �ل�سافعي، �أحكام �لقر�آن )2/ 66. 140
( ، باب من باع نخًل عليها ثمر، رقم �حلديث:  �لني�سابوري، �سحيح م�سلم، )3/ 1172. 141

. )1543(
. ) �بن �لقيِّم، �إعلم �ملوقعني، )3/ 388. 142

( ، باب ما ذكر عن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم  �لرتمذي، �سنن �لرتمذي، )3/ 634. 143
�لنا�ص، رقم �حلديث: )1352( ، و�لأحاديث مذيلة باأحكام �لألباين:  يف �ل�سلح بني 

و�لذي قال: حديث �سحيح.
( ، باب �ل�رسوط يف �لنكاح. �لبخاري، �سحيح �لبخاري، )5/ 1978. 144

. ) �لعيني، عمدة �لقاري، )13/ 298. 145
 .  ) 146 .152  /3( �لطالبني،  �إعانة  و�لدمياطي:   .  )197  /6( �لر�ئق،  �لبحر  جُنيم،  �بن 

و�ملرد�وي، �لإن�ساف، )7/ 129( . و�ل�سوكاين، �ل�سيل �جلر�ر، )4/ 262( .
( . منل خ�رسو، درر �حلكام �رسح غرر �لأحكام،  �بن عابدين، �لعقود �لدرية، )2/ 52. 147
)2/ 226( . و�لقر�يف، �لذخرية، )8/ 94( . و�لأن�ساري، �أ�سنى �ملطالب، )2/ 261( . 

و�بن تيمية، جمموع �لفتاوى، )33/ 197( .
و�لرملي،   .  ) 148 .468  /3( �لفروق،  و�لقر�يف،   .  )210  /6( �ل�سنائع،  بد�ئع  �لكا�ساين، 

نهاية �ملحتاج، )2/ 84( . و�بن قد�مة، �ملغني، )4/ 54( . 
، باب �ل�رسف وبيع �لذهب بالوِرق نقد�ً،   ) �لني�سابوري، �سحيح م�سلم، )3/ 1209. 149
رقم �حلديث )1586( . ومعنى هاء وهاء: �أن يقول خذ ويقول �ساحبه مثله. ُينظر، 

�ل�سيوطي، �لديباج على م�سلم، )4/ 182( .
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. ) �بن جُنيم، �لبحر �لر�ئق، )6/ 210. 150
. �سورة �لطلق: جزء من �آية 1. 151

( . و�سيخي  �لكا�ساين، بد�ئع �ل�سنائع، )3/ 152( . و�بن جُنيم، �لبحر �لر�ئق، )4/ 217. 152
. و�خلطيب  �لدو�ين، )2/ 64(  �لفو�كه  و�لنفر�وي،   . �لأنهر، )2/ 190(  ز�ده، جممع 
�ل�رسبيني، مغني �ملحتاج، )3/ 265( . و�ل�رسو�ين، حو��سي �ل�رسو�ين، )8/ 259( . 

و�بن مفلح، �ملبدع، )8/ 144( . و�بن حزم: �لإحكام، )8/ 500( . 
( ، باب ما جاء يف �ملطلقة ثلثًا ل �سكنى لها ول  �لرتمذي، �سنن �لرتمذي، )3/ 484. 153
نفقة، رقم �حلديث )1180( ، وهو حديث �سحيح كما قال �لألباين يف تذييله على 

�لكتاب.
( ، باب �ملطلقة ثلثًا ل نفقة لها، رقم �حلديث  �لني�سابوري، �سحيح م�سلم )2/ 1114. 154

. )1480(
 .  ) 155 .516  /3( و�لإكليل،  �لتاج  و�لعبدري،   .  )26  /4( �ل�سنائع،  بد�ئع  �لكا�ساين، 

و�لدمياطي، �إعانة �لطالبني، )2/ 178( . و�لبهوتي، ك�ساف �لقناع، )4/ 305( . 
. ) �لرملي، نهاية �ملحتاج، )2/ 240. 156

. ) �لرحيباين، مطالب �أويل �لنهى، )4/ 393. 157
. ) �لبجريمي، حا�سية �لبجريمي، )3/ 138. 158

و�بن   .  ) 159 .26  /4( �ل�سنائع،  بد�ئع  و�لكا�ساين،   .  )29  /21( �ملب�سوط،  �ل�رسخ�سي، 
عابدين، رد �ملحتار، )8/ 219( . و�حلطاب، مو�هب �جلليل، )6/ 52( . و�ل�سافعي، 

�لأم، )3/ 186( . و�بن قد�مة، �ملغني، )8/ 278( .
 . ) �لزيلعي، تبيني �حلقائق، )4/ 274( . و�بن جُنيم، �لبحر �لر�ئق، )7/ 182. 160

 . ) �لقر�يف، �لفروق، )2/ 233. 161
 . ) �ل�سري�زي، �ملهذب، )1/ 349. 162

 . ) �بن تيمية، جمموع �لفتاوى، )30/ 54( . و�لبهوتي، دقائق �أويل �لنهى، )2/ 188. 163
و�لرحيباين، مطالب �أويل �لنُّهى، )3/ 442( .

. ) �حِللرّي، تذكرة �لفقهاء، )2/ 120. 164
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و�ل�سري�زي،   .  ) 165 .233  /2( �لفروق،  و�لقر�يف،   .  )182  /7( �لر�ئق،  �لبحر  جُنيم،  �بن 
�ملهذب، )1/ 349( . و�لبهوتي، دقائق �أويل �لنُّهى، )2/ 188( . و�لرحيباين، مطالب 

�أويل �لنُّهى، )3/ 442( . 
 . ) �حلموي، غمز عيون �لب�سائر، )4/ 273( . و�بن عابدين، رد �ملحتار، )7/ 270. 166

. ) �لدمياطي، �إعانة �لطالبني، )3/ 86. 167
. ) �بن حزم، �ملحلى، )8/ 245. 168

. ) �ل�سوكاين، �ل�سيل �جلر�ر، )4/ 224. 169
. ) ي، جامع �خللف و�لوفاق، )1/ 330. 170 �لقمرّ

. ) �بن عابدين، رد �ملحتار، )7/ 270. 171
. ) �بن حزم، �ملحلى، )8/ 245. 172

. ) �حللرّي، نهج �حلق وك�سف �ل�سدق، )1/ 496. 173
�لف�سويل هو من يت�رسف بحق �لغري دون �إذن �رسعي. ُينظر جملة �لأحكام �لعدلية،  174 .

. )30 /1(
. ) �بن عرفة، حا�سية �لد�سوقي، )4/ 98( . و�ل�ساوي، بلغة �ل�سالك، )4/ 38. 175

. ) �بن عبد �لهادي، تنقيح حتقيق �أحاديث �لتعليق، )3/ 41. 176
. ) �لنووي، رو�سة �لطالبني، )3/ 353. 177
. ) �خلميني، حترير �لو�سيلة، )1/ 563. 178

. ) �ل�سافعي، �لأم، )1/ 199. 179
. ) �بن جُنيم، �لبحر �لر�ئق، )6/ 164. 180

. ) �لنووي، �ملجموع، )2/ 247. 181
. ) �بن قد�مة، �لكايف، )3/ 4( . و�لكرمي، دليل �لطالب، )1/ 106. 182

 . ) �خلميني، �لبيع، )2/ 18. 183
. و�بن جُنيم،   ) �لهد�ية، )1/ 203. 184 . و�ملريغناين،  �لغرة �ملنيفة، )1/ 87(  �لغزنوي، 

�لبحر �لر�ئق، )3/ 148( . 
( ، وهو حديث �سعيف كما  �لرتمذي، �سنن �لرتمذي، )3/ 558( ، رقم �حلديث )1257. 185

قال �لألباين يف تذييله على �لكتاب.
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. ) �حلطاب، مو�هب �جلليل، )5/ 81. 186
( . �لزرك�سي، �رسح  �بن �لهمام، فتح �لقدير، )4/ 395( . و�لقر�يف، �لفروق )1/ 128. 187

�لزرك�سي، )3/ 317( . و�بن قد�مة، �ملغني، )4/ 284( . 
. ) �لكا�ساين، بد�ئع �ل�سنائع، )3/ 152( . و�بن جُنيم، �لبحر �لر�ئق، )4/ 203. 188

 . ) �خلطيب �ل�رسبيني، مغني �ملحتاج، )3/ 231. 189
 . ) �بن قد�مة، �لكايف، )2/ 136. 190

( ، باب ما جاء ل طلق قبل �لنكاح، رقم �حلديث  �لرتمذي، �سنن �لرتمذي، )3/ 468. 191
)1181( ، وهو حديث ح�سن �سحيح كما قال �لألباين يف تذييله على �لكتاب.

. ) �بن مفلح، �لفروع، )4/ 145( . و�لبهوتي، ك�ساف �لقناع، )4/ 305. 192
( . و�بن  �لكا�ساين، بد�ئع �ل�سنائع، )3/ 152( . و�بن �لهمام، فتح �لقدير، )4/ 395. 193

جُنيم، �لبحر �لر�ئق، )4/ 203( . 
. ) �خلطيب �ل�رسبيني، مغني �ملحتاج، )3/ 231. 194

. ) �ل�سيوطي، �لأ�سباه و�لنظائر، )1/ 462. 195
. ) علي�ص، منح �جلليل، )3/ 466. 196

. ) �لغز�يل، �لو�سيط، )5/ 243. 197
. ) �لقر�يف، �لذخرية، )4/ 369( . �لغز�يل، �لو�سيط، )5/ 243. 198

( ، باب ل وفاء لنذر يف مع�سية �هلل ول فيما  �لني�سابوري، �سحيح م�سلم، )2/ 1262. 199
ل ميلك �لعبد.

( ، باب يف �لطلق قبل �لنكاح، رقم �حلديث  �أبي د�ود، )1/ 665. 200 �ل�سج�ستاين، �سنن 
)2190( ، وهو حديث ح�سن كما قال �لألباين يف تذييله على �لكتاب.

( ، باب ما جاء يف كر�هية بيع ما لي�ص عندك، رقم  �لرتمذي، �سنن �لرتمذي، )3/ 534. 201
�حلديث )1232( ، وهو حديث �سحيح كما قال �لألباين يف تذييله على �لكتاب.
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املصادر واملراجع: 
�لقر�آن �لكرمي. 1 .

�لأزهري، حممد بن �أحمد، تهذيب �للغة، حتقيق حممد عو�ص مرعب، )د�ر �إحياء �لرت�ث  2 .
�لعربي - بريوت، ط1، 2001م( . 

�لنحوية  �لأ�سول  على  يتخرج  فيما  �لدري  �لكوكب  �حل�سن،  بن  �لرحيم  عبد  �لإ�سنوي،  3 .
– �لأردن، ط1،  )د�ر عمار- عمان  عو�د،  د. حممد ح�سن  �لفقهية، حتقيق  �لفروع  من 

1405هـ( .
بريوت، د، ط، د، ت( . �لأ�سبحي، مالك بن �أن�ص، �ملدونة �لكربى، )د�ر �سادر – . 4

�لأ�سبحي، مالك بن �أن�ص، موطاأ �لإمام مالك، حتقيق حممد فوؤ�د عبد �لباقي، )د�ر �إحياء  5 .
�لرت�ث �لعربي – م�رس، د، ط، د، ت( .

و�ل�سبع  �لعظيم  �لقر�آن  تف�سري  يف  �ملعاين  روح  حممود،  �ل�سيد  �لدين  �سهاب  �لألو�سي،  6 .
�ملثاين، )د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي – بريوت، د، ط، د، ت( .

�لآمدي، علي بن حممد، �لإحكام يف �أ�سول �لأحكام، حتقيق �سيد �جلميلي، )د�ر �لكتاب  7 .
�لعربي – بريوت، ط1، 1404هـ( .

بريوت، د، ط، د، ت(. �أمري ياد�ساه، حممد �أمني، تي�سري �لتحرير، )د�ر �لن�رس: د�ر �لفكر – . 8
 – �لأن�ساري، زكريا بن حممد، �لغرر �لبهية �رسح �لبهجة �لوردية، )�ملطبعة �مليمنية . 9

�لقاهرة، د، ط، د، ت( . 
هـ، �أ�سنى �ملطالب يف �رسح رو�ص �لطالب، )�لقاهرة،  �لأن�ساري، زكريا بن حممد، ت926. 10

د�ر �لكتاب �لإ�سلمي، د، ط، د، ت( .
بريوت، د، ط،  �لبابرتي، حممد بن حممد بن حممود، �لعناية �رسح �لهد�ية، )د�ر �لفكر – . 11

د، ت( . 
هـ، حا�سية �لبجريمي على �رسح منهج  �لبجريمي، �سليمان بن عمر بن حممد، ت1221. 12

�لطلب )�لتجريد لنفع �لعبيد( ، )ديار بكر، تركيا، �ملكتبة �لإ�سلمية، د، ط، د، ت( .
�لإ�سلم  فخر  �أ�سول  عن  �لأ�رس�ر  ك�سف  �أحمد،  بن  �لعزيز  عبد  �لدين  علء  �لبخاري:  13 .
ط1،  بريوت،  �لعلمية-  �لكتب  )د�ر  عمر،  حممد  حممود  �هلل  عبد  حتقيق،  �لبزدوي، 

1418هـ- 1997م( ..
�لبخاري، حممد بن ��سماعيل، �جلامع �ل�سحيح �ملخت�رس، حتقيق د. م�سطفى ديب �لبغا،  14 .

)بريوت، د�ر �بن كثري، ط3، 1407هـ- 1987م( .
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�أبي حنيفة  �لأعظم  �لإمام  �ل�سمانات يف مذهب  �أبو حممد بن غامن، جممع  �لبغد�دي،  15 .
�لنعمان، حتقيق �أ.د حممد �أحمد �رس�ح، و �أ.د علي جمعة حممد، )د�ر �لكتاب �لإ�سلمي- 

�لقاهرة، د، ط، د، ت( .
هـ، �لفتاوى �لهندية يف مذهب �لإمام �لأعظم �أبي حنيفة  �لبلخي، نظام �لدرّين، ت1036. 16

�لنعمان، )بريوت، د�ر �لفكر، د، ط، 1411هـ- 1991م( .
هـ، ك�ساف �لقناع عن منت �لإقناع، حتقيق هلل  �لبهوتي، من�سور بن يون�ص، ت1051. 17

م�سيلحي م�سطفى هلل، )بريوت، د�ر �لفكر، د، ط، 1402هـ( .
هـ، �لرو�ص �ملُرْبع �رسح ز�د �مل�ستقنع، )�لريا�ص،  �لبهوتي، من�سور بن يون�ص، ت1051. 18

مكتبة �لريا�ص �حلديثة، د، ط، 1390هـ( .
�ملنتهى، )بريوت،  �لنهى ل�رسح  �أويل  هـ، دقائق  �لبهوتي، من�سور بن يون�ص، ت1051. 19

عامل �لكتب، ط2، د، ت( .
�أحاديث خمتلفة �ملر�تب، حتقيق عبد  �أ�سنى �ملطالب يف  �لبريوتي، حممد بن دروي�ص،  20 .

�لقادر عطا، )د�ر �لكتب �لعلمية – بريوت، ط1، 1997م( . 
�لبيهقي، �أحمد بن �حل�سني، �سنن �لبيهقي �لكربى، حتقيق حممد عبد �لقادر عطا، )مكتبة  21 .

د�ر �لباز- مكة �ملكرمة، د، ط، 1414هـ- 1994م( .
هـ، �سنن �لرتمذي، حتقيق �أحمد حممد �ساكر و�آخرون،  �لرتمذي، حممد بن عي�سى، ت279. 22

)بريوت، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، د، ط، د، ت( .
 – �لتفتاز�ين، �سعد �لدين م�سعود، �رسح �ملقا�سد يف علم �لكلم، )د�ر �ملعارف �لنعمانية . 23

باك�ستان، ط1، 1401هـ- 1981م( .
هـ، جمموع �لفتاوى، حتقيق عبد �لرحمن بن حممد  �بن تيمية، �أحمد عبد �حلليم ، ت728. 24

بن قا�سم �لعا�سمي �لنجدي، )�لقاهرة، مكتبة �بن تيمية، ط2، د، ت( .
�لعامل  )د�ر  �لدم�سقية،  �للمعة  �رسح  يف  �لبهية  �لرو�سة  علي،  بن  �لدين  زين  �جلبعي،  25 .

�لإ�سلمي – بريوت، د، ط، د، ت( .
�جلرجاين، حمزة بن يو�سف، تاريخ جرجان، حتقيق د. حممد عبد �ملعيد خان، )عامل  26 .

�لكتب – بريوت، ط3، 1401هـ- 1981م( . 
�ل�سادق  حممد  حتقيق  �لقر�آن،  �أحكام  هـ،  ت370. 27 �لر�زي،  علي  بن  �أحمد  �جل�سا�ص، 

قمحاوي، )بريوت، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، د، ط، 1405هـ( .
هـ، فتوحات �لوهاب بتو�سيح �رسح منهج �لطلب  �جلمل، �سليمان بن من�سور، ت1204. 28

)حا�سية �جلمل( ، )بريوت، د�ر �لفكر، د، ط، د، ت( .
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هـ، �لإحكام يف �أ�سول �لأحكام، )�لقاهرة، د�ر  �بن حزم، علي بن �أحمد بن �سعيد، ت456. 29
�حلديث، ط1، د، ت( .

�حل�سكفي، حممد علء �لدين بن علي، �لدر �ملختار �رسح تنوير �لأب�سار، )د�ر �لفكر-  30 .
بريوت، ط2، 1386هـ( .

هـ، مو�هب �جلليل ل�رسح خمت�رس خليل، )بريوت،  �حلطاب، حممد بن عبد �لرحمن، ت954. 31
د�ر �لفكر، ط2، 1398هـ( .

 ، ط1. 32 �إير�ن،   – قم  �لنجفي-  �ملرع�سي  )مكتبة  �لعروة،  م�ستم�سك  حم�سن،  �حلكيم، 
1404هـ(.

هـ، تذكرة �لفقهاء، )قم، �ملكتبة �ملرت�سوية، د، ط، د، ت(. �حِللِّي، �حل�سن بن يو�سف، ت726. 33
�لن�رس  موؤ�س�سة  يف  �لتحقيق  جلنة  حتقيق  �ل�سيعة،  خمتلف  يو�سف،  بن  �حل�سن  �حِللرّي،  34 .

�لإ�سلمي، )موؤ�س�سة �لن�رس �لإ�سلمي – قم، ط1، 1415هـ( .
�حللرّي، �حل�سن بن يو�سف، نهج �حلق وك�سف �ل�سدق، حتقيق �ل�سيد ر�سا �ل�سدر، و�ل�سيخ  35 .

عني �هلل �حل�سيني �لأرموي، )د�ر �لهجرة – قم، ط1، 1421هـ( . 
)موؤ�س�سة  �لإ�سلم يف م�سائل �حللل و�حلر�م،  �لهذيل، �رس�ئع  �حل�سن  �حِللرّي، جعفر بن  36 .

مطبوعاتي �إ�سماعليان – قم، د، ط، د، ت( .
هـ، غمز عيون �لب�سائر، )بريوت، د�ر �لكتب �لعلمية،  �حلموي، �أحمد بن حممد، ت1098. 37

ط1، 1405هـ- 1985م( .
�ملحامي  وتعريب  حتقيق  �لأحكام،  جملة  �رسح  �حلكام  درر  هـ،  ت1254. 38 علي،  حيدر، 

فهمي �حل�سيني، )بريوت، د�ر �لكتب �لعلمية، ط1، 1991م( .
هـ، ، �رسح خمت�رس خليل، )بريوت، د�ر �لفكر، د،   �خلر�سي، حممد بن عبد �هلل، ت1102. 39

ط، د، ت( .
�لبحوث  مكتب  حتقيق  �سجاع،  �أبي  �ألفاظ  حل  يف  �لإقناع  حممد،  �ل�رسبيني،  �خلطيب  40 .

و�لدر��سات يف د�ر �لفكر، )د�ر �لفكر – بريوت، د، ط، 1415هـ( .
هـ، مغني �ملحتاج �إىل معرفة معاين �ألفاظ �ملنهاج،  �خلطيب �ل�رسبيني، حممد، ت977. 41

)بريوت، د�ر �لفكر، د، ط، د، ت( .
هـ، حترير �لو�سيلة، )قم، د�ر �لكتب �لعلمية ��سماعيليان، د،  �خلميني، م�سطفى، ت1409. 42

ط، د، ت( .
هـ، �لبيع، )قم، موؤ�س�سة تنظيم ون�رس �آثار �لإمام �خلميني،  �خلميني، م�سطفى، ت1409. 43

ط1، 1418هـ( .
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)د�ر  �ملدين،  مياين  ها�سم  �هلل  عبد  حتقيق  �لد�رقطني،  �سنن  عمر،  بن  علي  �لد�رقطني،  44 .
�ملعرفة – بريوت، د،ط، 1386هـ- 1966( . 

�لكبري، حتقيق حممد علي�ص، )بريوت،  �ل�رسح  هـ،  �أحمد، ت1201. 45 �أبو �لربكات  �لدردير، 
د�ر �لفكر، د، ط، د، ت( .

�لد�سوقي، حممد عرفة، حا�سية �لد�سوقي على �ل�رسح �لكبري، حتقيق حممد علي�ص، )د�ر  46 .
�لفكر- بريوت، د، ط، د، ت( .

هـ، �إعانة �لطالبني على حل �ألفاظ فتح �ملعني ل�رسح قرة  �لدمياطي، �أبو بكر، ت1310. 47
�لعني مبهمات �لدين، )بريوت، د�ر �لفكر، د، ط، د، ت( .

 – لبنان . 48 )مكتبة  خاطر،  حممود  حتقيق  �ل�سحاح،  خمتار  بكر،  �أبي  بن  حممد  �لر�زي، 
بريوت، طبعة جديدة، 1415هـ- 1995م( .

هـ، مطالب �أويل �لنهى يف �رسح غاية �ملنتهى،  �لرحيباين، م�سطفى بن �سعد، ت1243. 49
)دم�سق، �ملكتب �لإ�سلمي، ط1، 1961م( .

بريوت،  �بن ر�سد، حممد بن �أحمد بن حممد، بد�ية �ملجتهد ونهاية �ملقت�سد، )د�ر �لفكر – . 50
د، ط، د، ت( . 

هـ، نهاية �ملحتاج �إىل �رسح �ملنهاج، )بريوت، د�ر  �لرملي، �سم�ص �لدين حممد، ت1004. 51
�لفكر، د، ط، 1404هـ- 1984م( .

من  جمموعة  حتقيق  �لقامو�ص،  جو�هر  من  �لعرو�ص  تاج  مرت�سى،  حممد  �لزبيدي،  52 .
�ملحققني، )د�ر �لهد�ية- بريوت، د، ط، د، ت( .

�لزرك�سي، بدر �لدين حممد بن بهادر، �لبحر �ملحيط يف �أ�سول �لفقه، حتقيق حممد تامر،  53 .
)د�ر �لكتب �لعلمية – بريوت، ط1، 1421هـ- 2000م( .

هـ، �ملنثور يف �لقو�عد، حتقيق د. تي�سري فائق �أحمد  �لزرك�سي، حممد بن بهادر، ت794. 54
حممود، )�لكويت، وز�رة �لأوقاف و�ل�سئون �لإ�سلمية، ط2، 1405هـ( .

له  قدم  �خلرقي،  خمت�رس  على  �لزرك�سي  �رسح  هـ،  ت794. 55 بهادر،  بن  حممد  �لزرك�سي، 
وو�سع حو��سيه عبد �ملنعم خليل �إبر�هيم، )بريوت، د�ر �لكتب �لعلمية، ط1، 1423هـ- 

2002م( .
هـ  56 .1399 ط،  د،  –بريوت،  �لفكر  )د�ر  �لبلغة،  �أ�سا�ص  عمر،  بن  حممود  �لزخم�رسي، 

1979م( . 
)�لقاهرة، د�ر  �لدقائق،  هـ، تبيني �حلقائق �رسح كنز  �لزيلعي، عثمان بن علي، ت743. 57

�لكتاب �لإ�سلمي، د، ط، 1313هـ( .
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بريوت، د، ط، د، ت( . �ل�سبكي، تقي �لدين علي بن عبد �لكايف، فتاوى �ل�سبكي، )د�ر �ملعرفة – . 58
�أبي د�ود، حتقيق حممد حميي �لدين عبد �حلميد،  �أبو د�ود �سليمان، �سنن  �ل�سج�ستاين،  59 .

)بريوت، د�ر �لفكر، د، ط، د، ت( .
هـ، �ملب�سوط، )بريوت، د�ر �ملعرفة، د،  �ل�رسخ�سي، حممد بن �أحمد بن �أبي �سهل، ت483. 60

ط، 1406هـ( .
�ل�سعدي، عبد �لرحمن بن نا�رس، تي�سري �لكرمي �لرحمن يف تف�سري كلم �ملنان، حتقيق  61 .

�بن عثيمني، )موؤ�س�سة �لر�سالة – بريوت، د، ط، 1421هـ- 2000م( .
م( . �ل�سعدي، علي بن جعفر، �لأفعال، )عامل �لكتب – بريوت، ط1، 1403هـ 1983. 62

 ، ط1. 63 �لعلمية،  �لكتب  د�ر  )بريوت،  �لفقهاء،  حتفة  ت539هـ،  �لدين،  علء  �ل�سمرقندي، 
1405هـ- 1984م( .

هـ(. �ل�سيوطي، عبد �لرحمن، �لأ�سباه و�لنظائر، )د�ر �لكتب �لعلمية – بريوت، ط1، 1403. 64
�حلويني  �إ�سحاق  �أبو  حتقيق  م�سلم،  على  �لديباج  هـ،  ت911. 65 �لرحمن،  عبد  �ل�سيوطي، 

�لأثري، )�خُلرَب، د�ر �بن عفان، د، ط، 1416هـ- 1996م( .
�لقر�آن، حتقيق، عبد �لغني عبد �خلالق،  �أحكام  هـ،  �ل�سافعي، حممد بن �دري�ص، ت204. 66

)د�ر �لكتب �لعلمية – بريوت، د، ط، 1400هـ( .
هـ( . �ل�سافعي، حممد بن �دري�ص، ت204هـ، �لأم، )بريوت، د�ر �ملعرفة، ط2، 1393. 67

هـ، حو��سي �ل�رسو�ين على حتفة �ملحتاج ب�رسح �ملنهاج،  �ل�رسو�ين، عبد �حلميد، ت1301. 68
)بريوت، د�ر �لفكر، د، ط، د، ت( .

هـ، �ل�سيل �جلر�ر �ملتدفق على حد�ئق �لأزهار، حتقيق  �ل�سوكاين، حممد بن علي، ت1255. 69
حممود �إبر�هيم ز�يد، )بريوت، د�ر �لكتب �لعلمية، ط1، 1405هـ( .

هـ( ، �جلامع �ل�سغري و�رسحه �لنافع �لكبري، )بريوت،  �ل�سيباين، حممد بن �حل�سن، )ت189. 70
عامل �لكتب، ط1، 1406هـ( .

�ل�سافعي، )بريوت، د�ر  �لإمام  هـ، �ملهذب يف فقه  �إبر�هيم بن علي، ت476. 71 �ل�سري�زي، 
�لفكر، ط1، 1999م( .

)د�ر  �ساهني،  �ل�سلم  عبد  �مل�سالك، حتقيق حممد  لأقرب  �ل�سالك  بلغة  �أحمد،  �ل�ساوي،  72 .
�لكتب �لعلمية – بريوت، ط1، 1415هـ- 1995م( .

َحُه حممد عبد  حَّ َبَطُه و�سَ هـ، بلغة �ل�سالك لأقرب �مل�سالك، �سَ �ل�ساوي، �أحمد، ت1241. 73
�ل�سلم �ساهني، )بريوت، د�ر �لكتب �لعلمية، ط1، 1415هـ- 1995م( .
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)مكتبة  �لقادر،  عبد  �هلل  عبد  موفق  �ل�سلح، حتقيق  �بن  فتاوى  عثمان،  �ل�سلح،  بن  74 .�
�لعلوم و�حلكم ، عامل �لكتب – بريوت، ط1، 1407هـ( .

�لأعظمي،  �لرحمن  حبيب  حتقيق  �مل�سنف،  همام،  بن  �لرز�ق  عبد  بكر  �أبو  �ل�سنعاين،  75 .
)�ملكتب �لإ�سلمي – بريوت، ط2، 1403هـ( .

�لطباطبائي،  ح�سني  حممد  حتقيق  �لوثقى،  �لعروة  تكملة  كاظم،  حممد  �لطباطبائي،  76 .
)�ملطبعة �حليدرية – طهر�ن، ط1، 1378هـ( . 

�لطرب�ين، �سليمان بن �أحمد، �ملعجم �لكبري، حتقيق حمدي بن عبد �ملجيد �ل�سلفي، )مكتبة  77 .
�لزهر�ء – �ملو�سل، ط2، 1404هـ- 1983م( .

�بن طي �لفقعاين، علي بن حممد بن علي، �لدر �ملن�سود، حتقيق حممد بركت، )مكتبة  78 .
�إمام �لع�رس �لعلمية – �سري�ز، ط1، 1418هـ( .

 – �بن عابدين، حممد �أمني، �لعقود �لدرية يف تنقيح �لفتاوى �حلامدية ، )د�ر �ملعرفة . 79
بريوت، د، ط، د، ت( .

�بن عابدين، حممد �أمني، رد �ملحتار على �لدر �ملختار �رسح تنوير �لأب�سار، )بريوت،  80 .
َحة ، 1421هـ- 2000م( . حَّ َحة ُم�سَ د�ر �لفكر، طبعه جديدة ُمَنقَّ

هـ، �ل�ستيعاب يف معرفة �لأ�سحاب،  �بن عبد �لرب، يو�سف بن عبد �هلل بن حممد، ت 463. 81
حتقيق علي حممد �لبجاوي، )بريوت، د�ر �جليل، ط1، 1412هـ( .

هـ، تنقيح حتقيق �أحاديث �لتعليق،  �بن عبد �لهادي، �سم�ص �لدين حممد بن �أحمد، ت744. 82
حتقيق �أمين �سالح �سعبان، )بريوت، د�ر �لكتب �لعلمية، ط1، 1998م( .

د�ر  )بريوت،  خليل،  ملخت�رس  و�لإكليل  �لتاج  هـ،  ت897. 83 يو�سف،  بن  حممد  �لعبدري، 
�لفكر، ط2، 1398هـ( .

عبد  �لعزيز، حتقيق  �لكتاب  تف�سري  �لوجيز يف  �ملحرر  بن غالب،  �حلق  عبد  �بن عطية،  84 .
�ل�سلم عبد �ل�سايف حممد، )د�ر �لكتب �لعلمية – بريوت، ط1، 1413هـ- 1993م( .

�بن �لعلمة، فخر �لدين، �إي�ساح �لفو�ئد، حتقيق وتعليق ح�سني �ملو�سوي �لكرماين، وعلي  85 .
پناه �لإ�ستهاردي، وعبد �لرحيم �لربوجردي، )�ملطبعة �لعلمية – قم، ط1، 1387هـ( .

علي�ص، حممد بن �أحمد، منح �جلليل �رسح على خمت�رس �سيد خليل، )د�ر �لفكر- بريوت،  86 .
)د،ط( ، 1409هـ- 1989م( .

 – �ملعرفة . 87 د�ر  مالك،  �لإمام  على مذهب  �لفتوى  �ملالك يف  �لعلي  فتح  علي�ص، حممد، 
بريوت، )د، ط( ، )د،ت( .
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�لرت�ث  �إحياء  )د�ر  �لبخاري،  �سحيح  �رسح  �لقاري  عمدة  �أحمد،  بن  حممود  �لعيني،  88 .
�لعربي– بريوت، د، ط، د،ت( .

�ل�سلم عبد  �لأ�سول، حتقيق حممد عبد  علم  �مل�ست�سفى يف  �لغز�يل، حممد بن حممد،  89 .
�ل�سايف، )د�ر �لكتب �لعلمية- بريوت، ط1، 1413هـ( .

�لغز�يل، حممد بن حممد، �لو�سيط يف �ملذهب، حتقيق �أحمد حممود �إبر�هيم وحممد تامر،  90 .
)د�ر �ل�سلم- �لقاهرة، ط1، 1417هـ( .

حنيفة،  �أبي  �لإمام  م�سائل  بع�ص  حتقيق  يف  �ملنيفة  �لغرة  هـ،  ت377. 91 عمر،  �لغزنوي، 
ط2،  حنيفة،  �أبي  �لإمام  مكتبة  )بريوت،  �لكوثري،  �حل�سن  بن  ز�هد  حممد  حتقيق 

1988م(.
�لن�رس  )موؤ�س�سة  �لأحكام،  قو�عد  عن  �للثام  ك�سف  �حل�سن،  بن  حممد  �لهندي،  �لفا�سل  92 .

�لإ�سلمي – قم، د، ط، د، ت( .
هـ، �لكايف يف فقه �لإمام �ملبجل �أحمد بن حنبل،  �بن قد�مة، عبد �هلل بن �أحمد، ت620. 93

)بريوت، �ملكتب �لإ�سلمي، ط5، 1988م( .
هـ، �ملغني يف فقه �لإمام �أحمد بن حنبل �ل�سيباين،  �بن قد�مة، عبد �هلل بن �أحمد، ت620. 94

)بريوت، د�ر �لفكر، ط1، 1405هـ( . 
�بن قد�مة، عبد �هلل بن �أحمد، رو�سة �لناظر وجنة �ملناظر، حتقيق عبد �لعزيز عبد �لرحمن  95 .

�ل�سعيد، )جامعة �لإمام حممد بن �سعود – �لريا�ص، ط2، 1399هـ( .
هـ، �لذخرية، حتقيق حممد حجي، )د�ر �لغرب- بريوت،  �لقر�يف، �أحمد بن �إدري�ص، ت684. 96

ط1، 1994م( . 
هـ، �لفروق، حتقيق خليل �ملن�سور، )بريوت، د�ر �لكتب  �لقر�يف، �أحمد بن �إدري�ص، ت684. 97

�لعلمية، ط1، 1418هـ- 1998م( .
�لقر�سي، عبد �لقادر بن حممد، �جلو�هر �مل�سية يف طبقات �حلنفية، )د�ر مري حممد كتب  98 .

خانه – كر�ت�سي، ط1، د، ت( .
�لنمري، �ل�ستذكار �جلامع ملذ�هب  �لرب  �أبو عمر يو�سف بن عبد �هلل بن عبد  �لقرطبي،  99 .
 – �لعلمية  �لكتب  )د�ر  �سامل حممد عطا وحممد علي معو�ص،  �لأم�سار، حتقيق  فقهاء 

بريوت، ط1، 2000م( 
هـ، حا�سية قليوبي على �رسح جلل �لدين  قليوبي، �أحمد بن �أحمد بن �سلمة، ت1069. 100
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