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أحكام الغرر في عقود التبرعات
«دراسة فقهية مقارنة»

د .عبد الودود مصطفى مرسي السعودي
الأ�ستاذ امل�شارك بكلية ال�شريعة والقانون ،جامعة ال�سلطان ال�شريف علي الإ�سالمية ،بروناي دار ال�سالم
(�س ّلم البحث للن�شر يف 2014 /6 / 20م  ،واعتمد للن�شر يف 2014 / 7/20م)

ب�سم الله الرحمن الرحيم
ملخص

تتمثل م�شكلة البحث يف وقوع الغرر يف �سائر عقود املعامالت عام ًة ،ويف عقود التربعات خا�ص ًة؛ مما
ي�سبب م�شكلة كبرية بني املتعاقدين وخ�صومة قد ت�صل �إىل �ساحة الق�ضاء ؛ للف�صل بني املتخا�صمني
ب�سبب الغرر الواقع على �أحد املتعاقدين  .ويهدف هذا البحث �إىل بيان �أحكام الغرر يف عقود التربعات
يف الفقه الإ�سالمي؛ كي تكون طري ًقا ي�سلكه املتعاقدان حتى ال يقع �أحدهما يف الغرر الذي يلحق بال�ضرر
على �أحد املتعاقدين .و�سلك الباحث يف درا�سته املنهج اال�ستقرائي واملنهج التحليلي واملنهج املقارن،
وذلك با�ستقراء �أقوال الفقهاء يف امل�س�ألة مو�ضوع البحث  ،ثم املقارنة بينها ثم التحليل بني تلك الآراء
ومناق�شتها والرتجيح بينها الختيار الر�أي الراجح  .وقد تو�صل الباحث �إىل جملة من النتائج  ،من �أهمها:
الغرر حمرم يف ال�شريعة ال�شتماله على جملة من املفا�سد ال�شرعية  .املق�صود بالغرر هو ما ا�شتمل على
نوع من املخاطرة  ،وال يدري الإن�سان �أيح�صل له ما يريد� أم ال .الغرر يجوز للحاجة �إذا كان تركه يف�ضي
�إىل مف�سدة وم�شقة �أ�شد .الغرر �إذا كان ي�سريًا مل ي�ضر .عقود التربعات تختلف يف طبيعتها عن حقوق
املعاو�ضات  ،فاملعاو�ضة تقوم على �أ�سا�س املنفعة املتبادلة� ،أما التربعات فهي �إح�سان وتف�ضل من املتربع .
الغرر غري م�ؤثر يف عقود التربعات ؛ لأنها تربع و�إح�سان ،والغرر فيها ال يف�ضي �إىل امل�شاحة واملخا�صمة.
اجلهالة يف الهبة ال ت�ضر ،فلو وهب �شخ�ص لآخر ماال من غري تعيني جاز ذلك .الإبراء مع اجلهل بقدر
الدين ي�صح  ،ملا يف ذلك من �إبراء للذمم و�إ�سقاط للديون .الو�صية ت�صح مع اجلهالة؛ فلو �أو�صى �شخ�ص
لآخر بجزء من ماله �صح ذلك  ،ولو مل يحدد القدر والنوع.
كلمات مفتاحية :الفقه الإ�سالمي ،الغرر ،عقود التربعات.
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Abstract

The problem of research embodies in the occurrence of ambiguity, usually, in all the
contracts; which inflicts a controversy between the contracting parties and seldom
leads to the courts of law in order to settle the dispute between them because of
the ambiguous posture of one of them. The research aims at detailing the rules
pertaining to ambiguity in voluntary contracts within the Islamic jurisprudence,
paving a way for the contracting parties so that none of them fall prey to the
ambiguity causing harm to the other. The researcher has adopted the inductive,
analytical and comparative approaches, by exploring the views of jurisprudents
related to the subject of the research, followed by a comparison between them
and analysis of those before reaching a preference and adopting the superior of
the views. The researcher derived some crucial conclusions, prominently: The
ambiguity is forbidden in Islam as it involves a bunch of Shari’ah evils; the
ambiguity refers to involve a type of risk wherein a person remains uncertain about
the accomplishment of the desired; The ambiguity is permissible on the basis of
need, if left will lead to a more severe evil or hardship; if the ambiguity is negligible
doesn’t matter; the voluntary contracts are different in nature than exchange
contracts, since the exchange is based on the mutual benefit while the volunteering
is an act of benevolence and awarding by the volunteer; the ambiguity has no
effect in the voluntary contracts, since it represents benevolence and award which
does not lead to the disputes and arguments, moreover it is to free the liabilities and
foregoing the debts; the will is valid along with ignorance, if a person makes a will
in favor of the other for a part of his wealth, it remains valid, although not defined
in terms of quantity and type.
Kay words: Islamic jurisprudence, ambiguity, voluntary contract.

20

املجلد ( )١ـ العدد ( )١ـ الدوحة  ١٤٣٥هـ ـ ٢٠١٤م

مقدمة

�أحمد الله تعاىل �أبلغ احلمد و�أكمله ،و�أزكاه و�أ�شمله ،و�أ�شهد �أن ال �إله �إال الله ،وحده ال �شريك له ،و�أ�شهد
م َّمدًا عبده ور�سوله ،وحبيبه وخليله ،امل�صطفى بتعميم دعوته ور�سالته� ،صلوات الله و�سالمه عليه،
�أنَّ ُ َ
وعلى �إخوانه من النبيني ،و�آل ٍّ
ح�سان �إىل يوم الدِّين..
ال�صاحلني ،وتابعيهم ب ِ�إ
كل ،و�سائر َّ
ٍ
وبـعـد:
ف�إن الله تعاىل بعث حممدًا ـ �صلى الله عليه و�سلم ـ لن�شر احلق و�إقامة العدلْ ،
وو�ضع القواعد والأحكام
وال�س َّنة
ال�شرعية التي حتفظ للنا�س حقوقهم و�أموالهم ،فال َيظلمون وال يُظلمون ،وقد وردت يف الكتاب ُّ
ن�صو�ص كثرية ،تت�ضمن جم ًال من ال�ضوابط والأ�صول اجلامعة املنظمة لأمور النا�س يف معامالتهم ،
واحلافظة حلقوقهم ،ومن هذه القواعد :منع الغرر ،والغرر املمنوع يف ال�شرع له �صور وتطبيقات كثرية
تتنوع يف حقيقتها ويف احلكم عليها ،وقد وقع اخلالف بني الفقهاء ـ قدميًا وحدي ًثا ـ يف حكم كثري من
هذه ال�صور ،ومن ال�صور املختلف فيها :الغرر يف عقود التربعات ،فعقود التربعات لها طبيعة تختلف
عن عقود املعاو�ضات ،فاملعاو�ضات تقوم على املنفعة املتبادلة ،وهي مباحة الأ�صل� ،أما التربعات ــكالهبة
وال�صدقة والإبراء ـ فرياد بها الإح�سان والإرفاق ،وهي م�ستحبة ومندوب �إليها يف ال�شرع ،فهل اختالف
حقيقة العقدين م�ؤثر يف حكم الغرر فيهما ،وهل الغرر جائز يف عقود التربعات ملا لها من �آثار اجتماعية
و�إن�سانية �سامية ونبيلة ؛ ونظ ًرا لأهمية هذا املو�ضوع ،وم�سا�سه بواقع وحياة النا�س ،وملا يت�ضمنه من
م�سائل فقهية دقيقة ،وقواعد جامعة ،وددت �أن �أكتب بح ًثا فقه ًّيا ُمقار ًنا حتت عنوان�{ :أحكام الغرر يف
عقود التربعات :درا�سة فقه ّية مقارنة} ،وقد كتبت هذا البحث يف مقدمة وخم�سة مباحث وخامتة ،بيانها
كالآتي:
املقدمة :تناولت فيها الأمور التي ينبغي �أن تكون يف املقدمات.
املبحث الأول :مفهوم «الغرر والعقد والتربع».
املبحث الثاين :يف بيان الأدلة ال�شرعية يف ف�ضل التربع واحلث عليه.
املبحث الثالث :يف �أدلة حترمي الغرر.
املبحث الرابع :يف �ضوابط الغرر امل�ؤثر يف العقد.
املبحث اخلام�س :يف بيان �أحكام الغرر يف عقود التربعات.
اخلامتة :وحتتوي نتائج البحث.
و�أخريًا :فقد حاولت من خالل هذا البحث الإ�سهام يف معاجلة هذا املو�ضوع ،معاجلة �شرعية مفيدة
�صواب َف ِمنَ الله ع َّز وج َّل ،وما كان من زلل فمن نف�سي،
للمعامالت الإ�سالمية املعا�صرة ،فما كان من
ٍ
وا�ستغفر الله .وال َغ ْر َو ؛ ف ِ�إنَّ الع�صمة والكمال لِ َنْ َت َف َّر َد باجلالل ،وهـو ح�سبي وعليه االتكال .وما توفيقي
�إال بالله ،عليه توكلت و�إليه �أنبيب.
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المبحث األول  :مفهوم «الغرر والعقد والتبرع»
تعريف الغرر في اللغة واالصطالح:
ً
لغة :اخلطر والنق�صان والتعري�ض للهلكة والغفلة عن عاقبة الأمر ،و َغ َّر َر بنف�سه وما ِله
تعريف الغرر
(((
كة من غري �أَن َي ْع ِرف .
َت ْغري ًرا و َت ِغ ّر ًة ع َّر�ضهما لل َه َل ِ

اصطالحا :تعددت عبارات الفقهاء يف تعريف الغرر ،ومن هذه التعريفات:
تعريف الغرر
ً
الغرر هو :ما ال يقدر على ت�سليمه� ،سواء �أكان موجودًا �أم معدومًا((( .وقيل هو :جمهول العاقبة الذي ال
يُدرى �أيح�صل �أم ال ((( .وهو :ما �شك يف ح�صول �أحد عو�ضيه �أو مق�صود منه غالبًا ((( .وقيل هو :ما ال
يعلم ح�صوله �أو ال يقدر على ت�سليمه �أو ال يعرف حقيقته ومقداره ((( .وهذا التعريف �أ�شمل و�أكمل ،في�شمل
ما تردد يف ح�صوله وما جهل مقداره ،كما �أنه يعم ال�صور وامل�سائل الذي يذكرها الفقهاء حني الكالم عن
م�سائل الغرر.
تعريف العقد في اللغة واالصطالح:

الشد والتوثيق واجلمع بني �أطراف ال�شيء وي�ستعمل ذلك يف الأج�سام ال�صلبة كعقد
تعريف العقد لغ ًة:
ُّ
احلبل وعقد البناء ثم ي�ستعار ذلك للمعاين نحو عقد البيع والعهد وغريهما فيقال عاقدته وعقدته وتعاقدنا
وعقدت ميينه ((( .جاء يف معجم مقايي�س اللغة(((« :العني والقاف والدال �أ�صل واحد يدل على �شد و�شدة
وثوق».
(((
اصطالحا :ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه م�شروع يظهر �أثره يف املحل .
تعريف العقد
ً
تعريف التبرع ً
لغة :برع يف اللغة تدل على التربيز والف�ضل وبرع فهو بارعَّ ،
مت يف كل ف�ضيلة وجمال
(((.
وفاق �أ�صحابه يف العلم وغريه ،وفعلت كذا متربعً ا� ،أي متطوعً ا
اصطالحا :مل �أجد ذك ًرا لتعريف عقد التربع مبعناه املركب عند املتقدمني ،و�إمنا
تعريف عقد التبرع
ً
كانوا يعرفون �صور هذا العقد و�أنواعه :كالهدية ،والو�صية ...ونحو ذلك ،وقد ذكر بع�ض املعا�صرين
معناه بقوله :هو عقد يقوم على �أ�سا�س املنحة �أو املعونة من �أحد الطرفني للآخر(.((1
((( معجم مقايي�س اللغة ،البن فار�س� ،ص ، 770 :ومفردات غريب القر�آن ،للراغب الأ�صفهاين� ،ص ،359:ول�سان العرب ،البن منظور ،3233 :5 ،وتاج العرو�س ،للزبيدي،
.233 :13
((( �إعالم املوقعني عن رب العاملني ،البن القيم.7 :2 ،
((( الفروق ،للقرايف ،265 :3 ،وجمموع الفتاوى ،البن تيمية ،22 :29 ،وتبيني احلقائق ،للزيلعي .46 :4 ،
((( التاج والإكليل ،للمواق ،362 :4 ،وحا�شية العدوي  ، 215 :2 ،ومنح اجلليل.29 :5 ،
((( زاد املعاد ،البن القيم.818/5 :
((( ال�صحاح ،للجوهري ،510/2 :ومفردات غريب القر�آن ،للراغب الأ�صفهاين� :ص ، 341واملحكم واملحيط الأعظم ،البن �سيده ،168/1 :وتاج العرو�س ،للزبيدي:
. 394/8
((( معجم مقايي�س اللغة البن فار�س� ،ص.654:
((( التعريفات ،للجرجاين� :ص ،196واملنثور يف القواعد ،للزرك�شي ،397 :2 :وحا�شية ابن عابدين  ، 3:3 ،ودرر احلكام �شرح جملة الأحكام ،لعلي حيدر �آباد.105/1 ،
((( العني ،للخليل بن �أحمد الفراهيدي ،135/2 ،ومعجم مقايي�س اللغة ،البن فار�س� :ص  ، 105وال�صحاح ،للجوهري ،1184/3 :ول�سان العرب ،البن منظور.260/1 :
( ((1املدخل الفقهي العام ،للزرقاء.579/1 :
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المبحث الثاني  :بيان األدلة الشرعية في فضل التبرع والحث عليه

دفع املال على وجه التربع من الأمور التي جاءت ن�صو�ص ال�شريعة متواترة يف احلث عليه ،والرتغيب
فيه ،ودفع املال على هذه ال�صفة له ف�ضائل كثرية ،ومن هذه الف�ضائل:
 1ـ�أنه �سبب لتكفري ال�سيئات ورفع الدرجات ،ويدل على هذا قوله تعاىلَ « :و َما �أَ ْن َف ْق ُت ْم ِمنْ َن َف َق ٍة َ�أ ْو َن َذ ْر ُ ْ
ت
ِمنْ َن ْذ ٍر َف�إِنَّ ال َّل َه َي ْع َل ُم ُه َو َما ِل َّ
لظالِ ِ َ
ات َف ِن ِع َّما هِ َي َو�إِنْ ُت ْخ ُفوهَ ا َو ُت�ؤْ ُتوهَ ا الْ ُف َق َرا َء
ال�ص َد َق ِ
ني ِمنْ �أَ ْن َ�ص ٍار �إِنْ ُت ْبدُوا َّ
با َت ْع َملُونَ َخ ِبري ٌ»(.((1
ي َل ُك ْم َو ُي َك ِّف ُر َع ْن ُك ْم ِمنْ َ�س ِّي َئا ِت ُك ْم َوال َّل ُه ِ َ
َفه َُو َخ ْ ٌ
 2ـ �أن دافع املال بهذه ال�صفة ي�ضاعف له ما دفع يوم القيامة ،ويدل على ذلك قوله تعاىل�ِ « :إنَّ ْالُ َّ�ص ِّد ِق َ
ني
مي»(.((1
َو ْالُ َّ�ص ِّد َق ِ
ات َو�أَ ْق َر ُ�ضوا ال َّل َه َق ْر ً�ضا َح َ�س ًنا ي َُ�ضاع َُف َل ُه ْم َو َل ُه ْم َ�أ ْج ٌر َك ِر ٌ
يل ال َّل ِه َك َم َث ِل َح َّب ٍة �أَ ْن َب َتتْ َ�س ْب َع َ�س َنا ِب َل ِف ُك ِّل ُ�س ْن ُب َل ٍة ِما َئ ُة
وقوله تعاىلَ « :م َث ُل ا َّلذِ ينَ ُي ْن ِف ُقونَ �أَ ْم َوا َل ُه ْم ِف َ�س ِب ِ
ا�س ٌع َع ِلي ٌم»(.((1
َح َّب ٍة َوال َّل ُه ي َُ�ض ِاع ُف لِ َنْ َي َ�شا ُء َوال َّل ُه َو ِ
ري ًة َوال َّل ُه َي ْق ِب ُ
وقوله تعاىلَ « :منْ َذا ا َّلذِ ي ُي ْق ِر ُ
�ض َو َي ْب ُ�س ُط
�ض ال َّل َه َق ْر ً�ضا َح َ�س ًنا َفي َُ�ض ِاع َف ُه َل ُه �أَ ْ�ض َعا ًفا َك ِث َ
َو ِ�إ َل ْي ِه ُت ْر َج ُعونَ »( .((1وعن �أبي ُه َر ْي َر َة ر�ضي الله عنه َقا َل َر ُ�سو ُل ال َّل ِه �صلى الله عليه و�سلمَ «:ما َت َ�صد ََّق �أَ َح ٌد
ِب َ�ص َد َق ٍة ِمنْ َط ِّي ٍب َو َال َي ْق َب ُل ال َّل ُه ِ�إ َّال َّ
ت َر ًة َف َ ْ
الط ِّي َب ِ�إ َّال �أَ َخ َذهَ ا ال َّر ْح َم ُن ِب َي ِمي ِن ِه َو ِ�إنْ َكا َنتْ َ ْ
تبُو ِف َك ِّف ال َّر ْح َم ِن
َح َّتى َت ُكونَ �أَع َْظ َم ِمنَ ْ َ
ال َب ِل َك َما ُي َربِّى �أَ َح ُد ُك ْم َفلُ َّو ُه(� ((1أَ ْو َف ِ�صي َل ُه»(.((1
 3ـ �أنه �سبب للفالح والنجاح ،ويدل على ذلك ما ورد عن �أبي ُه َر ْي َر َة ر�ضي الله عنه �أَنَّ النبي �صلى الله عليه
و�سلم قال« :ما من َي ْو ٍم ي ُْ�ص ِب ُح الْ ِع َبا ُد فيه �إال َم َل َك ِان َي ْن ِز َل ِن فيقول �أَ َحد ُُه َما اللهم �أَع ِْط ُم ْن ِف ًقا َخ َل ًفا َو َي ُقو ُل
م ِ�س ًكا َت َل ًفا»(.((1
ْال َآخ ُر اللهم �أَع ِْط ُ ْ
ات َو ْالُ�ؤْ ِم ِن َ
 4ـ �أنه �سبب لإطفاء اخلطايا وتكفري ال�سيئات ،كما يف قوله تعاىل�ِ « :إنَّ ْالُ ْ�س ِل ِم َ
ني
ني َو ْالُ ْ�س ِل َم ِ
ني َو ْ َ
ات َو ْ َ
ا�ش ِع َ
ال�صا ِد ِق َ
ات َوالْ َقا ِن ِت َ
ات
ا�ش َع ِ
ال�صا ِب َر ِ
ال�صا ِد َق ِ
ني َوالْ َقا ِن َت ِ
َو ْالُ�ؤْ ِم َن ِ
ال ِ
ال ِ
ال�صا ِب ِرينَ َو َّ
ات َو َّ
ني َو َّ
ات َو َّ
وج ُه ْم َو ْ َ
ات َو ْ َ
الا ِف ِظ َ
ال�صا ِئ ِم َ
َو ْالُ َت َ�ص ِّد ِق َ
ات َوال َّذ ِاك ِرينَ ال َّل َه َك ِثريًا
الا ِف َظ ِ
ال�صا ِئ َم ِ
ني َو ْالُ َت َ�ص ِّد َق ِ
ني َو َّ
ات َو َّ
ني ُف ُر َ
«و َ�س ِارعُوا ِ�إ َل َم ْغ ِف َر ٍة ِمنْ َر ِّب ُك ْم َو َج َّن ٍة
َوال َّذ ِاك َر ِ
ات �أَ َع َّد ال َّل ُه َل ُه ْم َم ْغ ِف َر ًة َو�أَ ْج ًرا ع َِظيمًا( .((1وقوله تعاىلَ :
ال ْر ُ
ال�س َّراءِ َو َّ
ني الْ َغ ْي َظ َوالْ َعا ِف َ
ال�ض َّراءِ َوالْ َك ِاظ ِم َ
�ضُ �أ ِعدَّتْ ِل ْل ُم َّت ِق َ
ني
اواتُ َو َْ أ
ال�س َم َ
ني ا َّلذِ ينَ ُي ْن ِف ُقونَ ِف َّ
َع ْر ُ�ضهَا َّ
ا�س َوال َّل ُه ي ُِح ُّب ْالُ ْح ِ�س ِننيَ»(.((1
ع َِن ال َّن ِ
 5ـ �أنه برهان على �صحة الإميان ،ويدل على ما ذلك ما ورد عن �أَ ِبى َما ِل ٍك الأَ ْ�ش َع ِري ر�ضي الله عنه َقا َلَ :قا َل
تلأُ ْالِي َزانَ َ .و ُ�س ْب َحانَ ال َّل ِه َو ْ َ
مي ِان َو ْ َ
َر ُ�سو ُل ال َّل ِه �صلى الله عليه و�سلمُّ :
ال ْم ُد ِل َّل ِه َ ْ
ال ْم ُد
«الطهُو ُر َ�ش ْط ُر الإِ َ
( ((1البقرة272 ،271 :
( ((1احلديد.18 :
( ((1البقرة.261 :
( ((1البقرة.245 :
( ((1بفتح الفاء و�ضم الالم وهو املهر لأنه يفلى عن �أمه �أي يعزل  .انظر :م�شارق الأنوار  ،للقا�ضي عيا�ض.158 / 2 :
(� ((1أخرجه البخاري يف كتاب :الزكاة ،باب :ال�صدقة من ك�سب طيب  ، 511/2وم�سلم يف كتاب الزكاة  ،باب :ال�صدقة من الك�سب الطيب وتربيتها .702/2
(� ((1أخرجه البخاري يف كتاب الزكاة ،باب :قول الله تعاىل « :ف�أما من �أعطى واتقى و�صدق باحل�سنى ف�سني�سره للي�سرى «  ،522/2وم�سلم يف كتاب الزكاة ،باب :يف
املنفق واملم�سك .700/2
( ((1الأحزاب.35 :
(� ((1آل عمران.133،134 :

23

املجلد ( )١ـ العدد ( )١ـ الدوحة  ١٤٣٥هـ ـ ٢٠١٤م

تل ِآن �أَ ْو َ ْ
ِل َّل ِه َ ْ
تلأُ َما َب ْ َ
ب ِ�ض َيا ٌء َوالْ ُق ْر� ُآن ُح َّج ٌة
ال�س َم َو ِ
ال�ص ْ ُ
ال�ص َد َق ُة ُب ْرهَ انٌ َو َّ
ال�ص َال ُة ُنو ٌر َو َّ
ات َوالأَ ْر ِ�ض َو َّ
ي َّ
ا�س َي ْغدُو َف َبا ِئ ٌع َن ْف َ�س ُه َف ُم ْع ِت ُقهَا �أَ ْو ُمو ِب ُقهَا»( .((2وقوله يف احلديث« :ال�صدقة برهان» �أي
َل َك �أَ ْو َع َل ْي َك ُك ُّل ال َّن ِ
�أنها دليل على �صحة �إميان العبد ،لأن املنافق ال يدفعها لكونه ال ي�ؤمن بها ،ف�إذا دفعها الإن�سان كان ذلك دليال
على �صحة الإميان(.((2
 6ـ �أنه �سبب لدفع الكروب وزوال امل�صائب ،ويدل على هذا ما ورد �أن النبي �صلى الله عليه و�سلم قال حني
ك�سفت ال�شم�سَ « :ف ِ�إ َذا َر�أَ ْي ُت ْم َذ ِل َك َفا ْدعُوا الل َه َو َك ِّبُوا َو َ�صلُّوا َو َت َ�ص َّد ُقوا»(.((2
 7ـ �أنه �سبب للتحاب والت�آلف بني امل�سلمني ،ويدل على ذلك ما ورد عن �أبى هريرة ر�ضي الله عنه قال :قال
(((2
ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم«:تهادَوا حتا ُّبوا».
المبحث الثالث  :أدلة تحريم الغرر

وردت ن�صو�ص �شرعية كثرية تدل على حترمي الغرر يف ال�شريعة الإ�سالمية ،وهذه الن�صو�ص منها ما
جاء على وجه الإجمال والعموم ،ومنها ما خ�ص �أنواعً ا من املبايعات التي كانت معروفة يف ذلك الزمان
وهي م�شتملة على �شيء من الغرر� ،إما :من جهة اجلهل باملحل� ،أو بالأجل� ،أو بالقيمة� ،أو عدم القدرة على
الت�سليم ،ومنها ما ا�شتمل على �أنواع من �أ�سباب الغرر ،وهذه املبايعات املحرمة املن�صو�ص عليها دالة على
غريها مما مل يرد يف الن�صو�ص� ،أو مما �أحدثه النا�س من �صور العقود واملبايعات  ،و�س�أذكر هنا ً
بع�ضا
من �أهم الن�صو�ص الدالة على املنع من الغرر:
أو ً
ال :نصوص القرآن الكريم:

فمنها الآيات التي فيها النهي عن �أكل املال بالباطل ،كقوله تعاىلَ « :وال َت�أْ ُكلُوا �أَ ْموَا َل ُك ْم َب ْي َن ُك ْم ِبالْ َب ِاط ِل»(،((2
ون ِ َ
ين �آ َم ُنوا ال َت�أْ ُكلُوا �أَ ْموَا َل ُك ْم َب ْي َن ُك ْم ِبالْ َب ِاط ِل �إِ َّل �أَنْ َت ُك َ
وقوله تعاىلَ « :يا �أَ ُّيهَا ا َّلذِ َ
ا�ض ِم ْن ُك ْم»(،((2
تا َر ًة َعنْ َت َر ٍ
ا�س ِبالْ َب ِاط ِل»( ،((2والغرر من الباطل املنهي عنه،
وقوله تعاىلَ « :و�أَ ْخذِ هِ ُم ال ِّر َبا َو َق ْد ُنهُوا َع ْن ُه َو�أَ ْك ِل ِه ْم �أَ ْموَا َل ال َّن ِ
قال ابن العربي عند قوله تعاىلِ « :بالْ َب ِاط ِل»« :يعني مبا ال يحل �شرعً ا وال يفيد مق�صودًا؛ لأن ال�شرع نهى عنه
ومنع منه وحرم تعاطيه كالربا والغرر ونحوهما»( ،((2وقال القرطبي عند قوله تعاىلِ « :بالْ َب ِاط ِل»�« :أي بغري
(((2
حق ووجوه ذلك تكرث ..ومن �أكل املال بالباطل بيع العربان ..لأنه من باب بيع القمار والغرر واملخاطرة».
الس َّنـة النبوية
ثان ًيا :نصوص ُّ

ال�سـ َّنة النبوية الدَّالة على منع الغرر ما يلي:
ومن الن�صو�ص الواردة يف ُّ
(� ((2أخرجه م�سلم يف كتاب الطهارة ،باب :ف�ضل الو�ضوء .203/1
( ((2انظر� :شرح النووي على �صحيح م�سلم .101/3
(� ((2أخرجه البخاري يف كتاب الك�سوف ،باب :النداء بال�صالة جامعة يف الك�سوف  ،354/1وم�سلم يف كتاب الك�سوف ،باب� :صالة الك�سوف .618/2
(� ((2أخرجه البخاري يف الأدب املفرد� :ص ،208/و�أبو يعلى يف م�سنده  ،9/11والبيهقي يف �سننه ،169/6 :ومتام الرازي يف فوائده ،220/2 :واحلديث ح�سنه الألباين يف الإرواء .44/6
( ((2البقرة.188 :
( ((2الن�ساء.29 :
( ((2الن�ساء.161 :
(� ((2أحكام القر�آن ،البن العربي.138/1 :
( ((2تف�سري القرطبي.150/5 :
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حديث �أَبي ُه َر ْي َرة َقا َلَ {:نهَى َر ُ�سو ُل ال َّل ِه �صلى الله عليه و�سلم َعنْ َب ْي ِع ْ َ
ال َ�صاةِ َو َعنْ َب ْي ِع الْ َغ َر ِر}.
حديث عبد ال َّل ِه بن ُع َم َر ر�ضي الله عنهما�{:أَنَّ َر ُ�سو َل ال َّل ِه �صلى الله عليه و�سلم نهى عن َب ْي ِع َح َب ِل ْ َ
ال َب َل ِة،
(((3
الاهِ ِل َّي ِة كان ال َّر ُج ُل َي ْب َتاعُ ْ َ
وكان َب ْيعًا َي َت َبا َي ُع ُه �أَهْ ُل ْ َ
ال ُزو َر �إىل �أَنْ ُت ْن َت َج ال َّنا َق ُة ُث َّم ُت ْن َت ُج التي يف َب ْط ِنهَا}.
الله َ�ص َّلى الل ُه َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ {:نهَى َعنْ َب ْي ِع ال ِّث َم ِار َح َّتى
الله ْب ِن ُع َم َر َر ِ�ض َي الل ُه َع ْن ُه َما �أَنَّ َر ُ�سو َل ِ
حديث َعبْدِ ِ
(((3
َي ْبد َُو َ�ص َل ُحهَا َنهَى الْ َبا ِئ َع َو ْالُ ْب َتاعَ }.
حديث �أَ َبي َ�س ِعيدٍ ْ ُ
ي
ال ْد ِريّ ر�ضي الله عنه قالَ {:نهَا َنا ر�سول ال َّل ِه �صلى الله عليه و�سلم عن َب ْي َع َت ْ ِ
ي :نهى عن ْالُ َل َم َ�س ِة َو ْالُ َنا َب َذةِ يف الْ َب ْي ِعَ ،و ْالُ َل َم َ�س ُةَ :لْ ُ�س ال َّر ُج ِل َث ْو َب ْال َآخ ِر بيده ِبال َّل ْي ِل �أو ِبال َّنه َِار
َو ِل ْب َ�س َت ْ ِ
وال َي ْق ِل ُب ُه �إال ِب َذ ِل َكَ ،و ْالُ َنا َب َذ ُة �أَنْ َي ْن ِب َذ ال َّر ُج ُل �إىل ال َّر ُج ِل ِب َث ْو ِب ِه َو َي ْن ِب َذ ْال َآخ ُر �إليه َث ْو َب ُهَ ،و َي ُك ُ
ون ذلك َب ْي َع ُه َما
ا�ض}(. ((3
من َغ ْ ِي َن َظ ٍر وال َت َر ٍ
(((2

المبحث الرابع  :ضوابط الغرر المؤثر في العقد

للغرر املحرم �ضوابط ذكرها الفقهاء ،ومن �أهم هذه ال�ضوابط ما هو � ٍآت:
الأول� :أن يكون الغرر يف املعقود عليه �أ�صالة� ،أما �إذا كان تابعًا فال ي�ؤثر الغرر ،ومن القواعد املقررة
عند الفقهاء� :أنه يجوز يف التابع من الغرر ما ال يجوز يف املتبوع( ((3ولذا جاز بيع احلمل يف البطن تبعًا
لأمه ،مع احتمال �أن يكون احلمل واحدًا �أو �أكرث ،وقد يكون �سليمًا وقد يكون معيبًا ،وقد ورد نهيه ـ �صلى
الله عليه و�سلم عن بيع حبل احلبلة( ،((3وجاز بيع اللنب يف ال�ضرع مع احليوان ،مع عدم جواز بيعه
الله ْب ِن ُع َم َر
م�ستق ًال عند الأكرثين( ،((3ومن ذلك �أن بيع الثمرة قبل بدو �صالحها ال يجوز ملا ورد َعنْ َعبْدِ ِ
الله َ�ص َّلى الل ُه َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم { َنهَى َعنْ َب ْي ِع ال ِّث َم ِار َح َّتى َي ْبد َُو َ�ص َل ُحهَا َنهَى الْ َبا ِئ َع
َر ِ�ض َي الل ُه َع ْن ُه َما �أَنَّ َر ُ�سو َل ِ
الله ْب ِن ُع َم َر َر ِ�ض َي الل ُه َع ْن ُه َما َقا َل�َ :س ِم ْعتُ َر ُ�سو َل
َو ْالُ ْب َتاعَ }( ،((3لكن لو باعها مع الأ�صل جاز ملا ورد عن َعبْدِ ِ
(((3
ت َط ْالُ ْب َتاعُ }.
ِ
الله َ�ص َّلى الل ُه َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َي ُقو ُلَ {:م ِن ا ْب َتاعَ َن ْخ ًل َب ْع َد �أَنْ ُت�ؤَ َّب َر َف َث َم َر ُتهَا ِل ْل َبا ِئ ِع ِ�إ َّل �أَنْ َي ْ�ش َ ِ
الثاين� :أال يرتتب على منع الغرر حرج وم�شقة و�ضرر �أ�شد من �إم�ضاء العقد مع وجوده،
قال ابن تيمية«:ومف�سدة الغرر �أقل من الربا فلذلك رخ�ص فيما تدعو �إليه احلاجة منه ف�إن حترميه� أ�شد
�ضر ًرا من �ضرر كونه غر ًرا ،مثل :بيع العقار جملة و �إن مل يعلم دواخل احليطان و الأ�سا�س» ((3(.وقال
يف مو�ضع �آخر« :و�إذا كانت مف�سدة بيع الغرر هي كونه مظنة العداوة والبغ�ضاء و�أكل الأموال بالباطل
فمعلوم �أن هذه املف�سدة �إذا عار�ضتها امل�صلحة الراجحة قدمت عليها ،كما �أن ال�سباق باخليل وال�سهام
والإبل ملا كان فيه م�صلحة �شرعية جاز بالعو�ض و�إن مل يجز غريه بعو�ض ، وكما �أن اللهو الذي يلهو
(� ((2أخرجه م�سلم يف كتاب البيوع ،باب بطالن بيع احل�صاة والبيع الذي فيه غرر. 3/5 ،
(� ((3أخرجه البخاري يف كتاب البيوع ،باب :بيع الغرر وحبل احلبلة ،753/2 ،وم�سلم يف كتاب البيوع ،باب  :حترمي بيع حبل احلبلة .1153/3
(� ((3أخرجه البخاري يف كتاب البيوع ،باب :بيع الثمار قبل �أن يبدو �صالحها  ،766/2وم�سلم يف كتاب البيوع  ،باب :النهى عن بيع الثمار قبل بدو �صالحها بغري �شرط
القطع .1165/3
(� ((3أخرجه البخاري يف كتاب البيوع،باب:بيع املنابذة،754/2وم�سلم يف كتاب البيوع ،باب� :إبطال بيع املالم�سة واملنابذة .1152/3
( ((3انظر :املغني ،البن قدامة.68/4 :
(� ((3سبق تخريجه.
( ((3انظر :املغني ،البن قدامة.68/4 :
(� ((3سبق تخريجه.
(� ((3أخرجه البخاري يف كتاب امل�ساقاة  ،باب :الرجل يكون له ممر �أو �شرب يف حائط �أو نخل  ،838/2وم�سلم يف كتاب البيوع ،باب :من باع نخال عليها ثمر .1173/3
( ((3القواعد النورانية� :ص.118/
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به الرجل �إذا مل يكن فيه منفعة فهو باطل  ،و�إن كان فيه منفعة وهو ما ذكره النبي �صلى الله عليه و�سلم
بقوله« :كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل� إال رميه بقو�سه وت�أديبه فر�سه ومالعبته امر�أته ف�إنهن من
احلق»(� ، ((3صار هذا اللهو ح ًقا  ،ومعلوم� أن ال�ضرر على النا�س بتحرمي هذه املعامالت �أ�شد عليهم مما قد
يتخوف فيها من تباغ�ض و�أكل مال بالباطل»(.((4
الثالث� :أن يكون الغرر كثريًا ،ف�إن كان ي�سريًا مل ي�ؤثر ،قال القرايف« :الغرر ثالثة �أق�سام ،الأول :كثري
ممتنع �إجماعً ا كالطري يف الهواء ومن ذلك جميع البيوع التي نهي عنها �صلى الله عليه و�سلم..وهي
حمرمة لكثري الغرر احلا�صل من جهات اجلهالة املذكورة .والق�سم الثاين :قليل جائز �إجماعً ا ك�أ�سا�س
(((4
الدار وقطن اجلبة .والق�سم الثالث :متو�سط اختلف فيه هو يلحق بالأول �أو الثاين».
قال ابن ر�شد احلفيد« :الفقهاء متفقون على �أن الغرر الكثري يف املبيعات ال يجوز ،و�أن القليل يجوز،
ويختلفون يف �أ�شياء من �أنواع الغرر ،فبع�ضهم يلحقها بالغرر الكثري وبع�ضهم يلحقها بالغرر القليل
(((4
املباح لرتددها بني القليل والكثري».
قال النووي« :نقل العلماء الإجماع يف �أ�شياء غررها حقري منها �أن الأمة �أجمعت على �صحة بيع اجلبة
املح�شوة و�إن مل ير ح�شوها ولو باع ح�شوها منفردًا مل ي�صح ،و�أجمعوا على جواز �إجازة الدار وغريها
�شه ًرا مع انه قد يكون ثالثني يومًا وقد يكون ت�سعة وع�شرين ،و�أجمعوا على جواز دخول احلمام ب�أجرة
وعلى جواز ال�شرب من ماء ال�سقاء بعو�ض مع اختالف �أحوال النا�س يف ا�ستعمال املاء �أو مكثهم يف
(((4
احلمام».
ومن �أمثلة الغرر الي�سري ما ي�سمى الآن بـ «البوفيه املفتوح» ،فهو جائز ،لأن الغرر فيه ي�سري ،وما ي�أكله
النا�س يف العادة معلوم على وجه التقريب ،واالختالف الي�سري ال ي�ضر.
ً
�ضابطا للغرر الي�سري والكثري ،فقال« :ومعنى بيع الغرر والله �أعلم ما كرث فيه
وقد ذكر �أبو الوليد الباجي
(((4
الغرر ،وغلب عليه حتى �صار البيع يو�صف ببيع الغرر».
الرابع� :أن يكون الغرر يف عقود املعاو�ضات ،ال يف عقود التربعات ،و�سي�أتي الكالم على هذا ال�ضابط يف
املبحث التايل �إن �شاء الله تعاىل.

المبحث الخامس  :بيان أحكام الغرر في عقود التبرعات

تناولت يف هذا املبحث �أهم امل�سائل التي تكلم عنها الفقهاء حول هذا املو�ضوع ،وهي :هبة املجهول
واملعدوم ،والإبراء من الدَّين املجهول ،والو�صية باملجهول ،و�إليك �أيها القارئ الكرمي البيان:
(� ((3أخرجه الطرباين يف الأو�سط ،278/5 :واحلاكم يف امل�ستدرك  ،104/2وقال� :صحيح على �شرط م�سلم ومل يخرجاه.
( ((4جمموع الفتاوى.48/ 29 :
( ((4الفروق.433/3 :
( ((4بداية املجتهد.155/2 :
( ((4املجموع �شرح املهذب258/9 :
( ((4املنتقى �شرح املوط�أ.41/5 :
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المطلب األول :حكم هبة المجهول والمعدوم
تعريف الهبة في اللغة واالصطالح:

الهبة لغ ًة :م�صدر وهب يهب هبة وهي العطاء بال عو�ض ،وقيل :هي العطية اخلالية من الأغرا�ض.
(((4
وا�صطالحً ا :هي متليك املال يف احلياة بال عو�ض.

(((4

اختالف الفقهاء في هبة المجهول والمعدوم:

�صورة امل�س�ألة� :إذا قال �شخ�ص لآخر :وهبتك �إحدى غنمي� ،أو :وهبتك ما يف بطن هذه الدَّابة� ،أو :وهبتك
ما �أك�سبه من مال ،فهل ت�صح هذه الهبة �أم ال؟
للفقهاء في حكم هذه المسألة عدة أقوال:

القول الأول :املنع  ،وبه قال احلنفية( ،((4وال�شافعية ( ،((4واملذهب عند احلنابلة فيما ال يتعذر علمه ( ،((4وبه
قال ابن حزم الظاهري(.((5
وا�ستدلوا مبا يلي:
(((5
َ
َ
ْ
 1ـ قوله تعاىلَ « :يا �أ ُّيهَا ا َّلذِ ينَ �آ َم ُنوا َل َت�أ ُكلُوا �أ ْم َوا َل ُك ْم َب ْي َن ُك ْم ِبالْ َب ِاط ِل»
ووجه الداللة من الآية� :أن الله حرم فيها �أكل املال بالباطل ،والهبة مع الغرر من �أكل املال بالباطل.
و�أجيب :ب�أن الآية املراد �أكل مال الغري بغري حق ،وبدون ر�ضا� ،أما مع قبول ور�ضا �صاحب املال فهو من
�أكل املال باحلق ال بالباطل.
ث ِب ٍّي َقا َلَ :خ َط َب َنا َر ُ�سو ُل ال َّل ِه َ�ص َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َف َقا َل�« :أال وال َي ِح ُّل ال ْم ِر ٍئ ِمنْ
 2ـ حديث َع ْم ِرو(ْ ((5ب ِن َي ْ ِ
يب َن ْف ٍ�س ِم ْن ُه»(.((5
َم ِال �أَ ِخ ِيه َ�ش ْي ٌء ِ�إال ِب ِط ِ
ووجه الداللة منه� :أن الر�سول ـ �صلى الله عليه و�سلم ـ �أخرب �أن �أموال النا�س ال حتل �إال بطيب �أنف�سهم وال
يجوز �أن تطيب النف�س على ما ال تعرف �صفاته وال ما هو وال ما قدره وال ما ي�ساوي(. ((5
( ((4ل�سان العرب ،803/1 :وتاج العرو�س. 364/4 :
( ((4املغني ،البن قدامة ،379/5 :واملطلع على �أبواب املقنع� :ص ،291/ودرر احلكام �شرح جملة الأحكام.343/2 :
( ((4املب�سوط  ،لل�سرخ�سي ،74/12 :وتبيني احلقائق ،للزيلعي ،94/5 :وحا�شية ابن عابدين.440/8 :
( ((4احلاوي ،للماوردي ،273 / 5 :ورو�ضة الطالبني ،للنووي ، 435/4 :ونهاية املحتاج ،للرملي. 411/5 :
( ((4الذي ال يتعذر علمه مثل :وهبتك �شاة من غنمي ،فهنا ال ت�صح على الراجح يف املذهب� ،أما ما يتعذر علمه فت�صح ،مثل� :إذا اختلط زيته بزيت �صاحبه فوهبه �إياه .انظر:
املغني ،البن قدامة ،384/5 :والإن�صاف ،للمرداوي .132/7
( ((5املحلى ،البن حزم.116/9 :
( ((5الن�ساء.29 :
( ((5هو عمرو بن يرثبي ال�ضمري احلجازي� ،أ�سلم عام الفتح ،و�صحب النبي ـ �صلى الله عليه و�سلم ـ وروى عنه ،ا�ستق�ضاه عثمان ـ ر�ضي الله عنه ـ على الب�صرة .انظر:
اال�ستيعاب ،البن عبد الرب ،1206/3 :و�أ�سد الغابة  ،البن الأثري. 296/4 :
(� ((5أخرجه �أحمد يف م�سنده  ،560/34والدار قطني يف �سننه ،26/3 :والبيهقي يف �سننه .97/6 :وقد روي هذا احلديث عن جماعة من ال�صحابة ،منهم� :أن�س بن مالك ،
و�أبو �سعيد اخلدري ،وعمرو بن يرثبي  ،وعبدالله بن عبا�س ر�ضي الله عنهم قال يف جممع الزوائد 172/4 :ورجال �أحمد ثقات ،و�صحح احلديث الألباين يف �إرواء الغليل:
.279/5
( ((5املحلى ،البن حزم.116/9 :
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و�أجيب :ب�أن الواجب هو ر�ضا �صاحب املال ،وهو موجود ،وعدم العلم بقدر املوهوب �أو �صفته ال يخرجه
عن كونه مر�ضيا.
 3ـ حديث �أَ ِبى ُه َر ْي َر َة َقا َل َنهَى َر ُ�سو ُل ال َّل ِه �صلى الله عليه و�سلم َعنْ َب ْي ِع ْ َ
ال َ�صاةِ َو َعنْ َب ْي ِع الْ َغ َر ِر( .((5ووجه
الداللة منه� :أن النبي �صلى الله عليه و�سلم نهى فيه عن بيع الغرر ،ملا فيه املفا�سد ،والغرر يف �أبواب
التربعات مثله يف وجود املف�سدة.
و�أجيب :بعدم الت�سليم بوجود املف�سدة يف هبة املجهول ؛ لأن الهبة ال تبنى على املعاو�ضة ،بل هي تربع
حم�ض من الواهب ،والغرر فيها لي�س فيه ظلم لأحد املتعاقدين.
(((5
القول الثاين :اجلواز ،وبه قال املالكية( ،((5وهو قول يف مذهب احلنابلة( ،((5اختاره ابن تيمية( ، ((5وابن القيم.
وا�ستدلوا مبا يلي:
 1ـ حديث �أن�س بن مالك ـ ر�ضي الله عنه ـ يف خرب غزوة خيرب ،حني َ َجا َء د ِْح َي ُة فقال يا َن ِب َّي ال َّل ِه �أَع ِْط ِني
ال�س ْب ِي قال« :ا ْذهَ ْب َف ُخ ْذ َج ِار َي ًة» َف�أَ َخ َذ َ�ص ِف َّي َة ِب ْنتَ ُح َي ٍّي َف َجا َء َر ُج ٌل �إىل النبي �صلى الله عليه
َج ِار َي ًة من َّ
و�سلم فقال يا َن ِب َّي ال َّل ِه �أَع َْط ْيتَ د ِْح َي َة َ�ص ِف َّي َة ِب ْنتَ ُح َي ٍّي َ�س ِّي َد َة ُق َر ْي َظ َة َوال َّن ِ�ض ِري ال َت ْ�صلُ ُح �إال لك قال« :ا ْدعُو ُه
بها» َف َجا َء بها فلما َن َظ َر ِ�إ َل ْيهَا النبي �صلى الله عليه و�سلم قالُ :
يهَ ا» قال َف�أَ ْع َت َقهَا
ال�س ْب ِي َغ ْ َ
«خ ْذ َج ِار َي ًة من َّ
النبي �صلى الله عليه و�سلم َو َت َز َّو َجهَا(. ((6
ووجه الداللة منه� :أن النبي �صلى الله عليه و�سلم �أمره ب�أخذ جارية مع اجلهل بعينها.
 2ـ حديث عمرو بن �شعيب عن �أبيه عن جده �أن ال َّن ِب َّى ـ �صلى الله عليه و�سلم ـ يف بع�ض غزواته د َنا ِمنْ
ا�س ِ�إ َّن ُه َل ْي َ�س ِل ِمنَ الْ َف ْىءِ َ�ش ْى ٌء َو َال هَ َذا »َ .و َر َف َع �أُ ْ�ص ُب َع ْي ِه
ري َف�أَ َخ َذ َو َب َر ًة ِمنْ َ�س َن ِام ِه ُث َّم َقا َلَ « :يا �أَ ُّيهَا ال َّن ُ
َب ِع ٍ
ال ُم َ�س َو ْ ُ
« ِ�إ َّال ْ ُ
ال َي َ
اط َو ْال ِْخ َي َط »َ .ف َقا َم َر ُج ٌل ِفى يَدِ هِ ُك َّب ٌة ِمنْ َ�ش ْع ٍر(َ ((6ف َقا َل
ال ُم ُ�س َم ْردُو ٌد َع َل ْي ُك ْم َف�أَدُّوا ْ ِ
�أَ َخ ْذتُ هَ ذِ هِ لأُ ْ�ص ِل َح ِبهَا َب ْر َذ َع ًة(ِ ((6ل َف َقا َل َر ُ�سو ُل ال َّل ِه �صلى الله عليه و�سلم «�أَ َّما َما َكانَ يل َو ِل َب ِنى َعبْدِ ْالُ َّط ِل ِب
َفه َُو َل َك»َ .ف َقا َل �أَ َّما �إِ ْذ َب َل َغتْ َما �أَ َرى َف َال �أَ َر َب ِل ِفيهَاَ .و َن َب َذهَ ا( .((6ووجه الداللة منه� :أن النبي �صلى الله عليه
و�سلم �أعطاه حقه وحق بني عبد املطلب ،وهو جمهول القدر.
الله َ�ص َّلى الل ُه َع َل ْي ِه و ََ�س َّل َم ِف
 3ـ حديث �أُ ِّم َ�س َل َم َةَ ،قا َلتْ َ :جا َء َرجُ َل ِن ِم َن ْ أ
ول ِ
الَ ْن َ�ص ِار َي ْخ َت ِ�ص َم ِان ِ�إ َل َر ُ�س ِ
ُون ِ�إ َ َّ
َار َ
الله َ�ص َّلى الل ُه َع َل ْي ِه و ََ�س َّل َم�ِ « :إ َّن ُك ْم َت ْخ َت ِ�صم َ
ل،
يث َب ْي َن ُه َما َق ْد د ُِر َ�ستْ َ ،ل ْي َ�س َب ْي َن ُه َما َب ِّي َن ٌةَ ،ف َقا َل َر ُ�سو ُل ِ
َمو ِ
ل ُن ِبحُ َّج ِت ِه� ،أَ ْو َق ْد َقا َل ِ ُ
نا �أَ َنا ب ََ�ش ٌرَ ،و َل َع َّل َبع َْ�ض ُك ْم �أَ ْ َ
ْ�ضَ ،ف�إِ ِّ َ
َو�إِ َّ َ
نا �أَ ْق ِ�ضي َب ْي َن ُك ْم َع َلى َن ْح ِو َما
 :ل َّج ِت ِهِ ،منْ َبع ٍ
�أَ ْ�س َمعَُ ،ف َمنْ َق َ�ض ْيتُ َل ُه ِمنْ َح ِّق َ�أ ِخ ِيه َ�ش ْي ًئاَ ،ف َل َي�أْ ُخ ْذهَُ ،ف�إِ َّ َ
نا َ�أ ْق َط ُع َل ُه ِق ْط َع ًة ِم َن ال َّن ِار َي�أْ ِتي ِبهَا �إِ ْ�س َطامًا(ِ ((6ف
الله َ�ص َّلى الل ُه َع َل ْي ِه
ُع ُن ِق ِه َي ْو َم الْ ِق َيا َم ِة «َ .ف َب َكى ال َّرجُ َل ِنَ ،و َقا َل ُك ُّل و ِ
َاح ٍد ِم ْن ُه َماَ :ح ِّقي ِ ألَ ِخيَ ،قا َلَ :ف َقا َل َر ُ�سو ُل ِ
(� ((5سبق تخريجه.
( ((5البيان والتح�صيل ،البن ر�شد ،423/13 :والذخرية  ،للقرايف ، 243/6 :ومواهب اجلليل.6/8 :
( ((5الإن�صاف.132/7 :
( ((5الفتاوى الكربى.434/5 :
(� ((5إعالم املوقعني.28/2 :
(� ((6أخرجه البخاري يف كتاب ال�صالة  ،باب :ما يذكر يف الفخذ  ،145/1وم�سلم يف كتاب النكاح  ،باب :ف�ضيلة �إعتاقه �أمة ثم يتزوجها .1043/2
( ((6الكب :ال�شيء املجتمع ،وكبة ال�شعر :ما جمع منه بعد الغزل .انظر :املحكم واملحيط الأعظم ،البن �سيده ،668/6 :و�شرح النووي على م�سلم.108/14 :
( ((6الربذعة :ما يو�ضع على الدابة حني الركوب عليها  ،وتكون حتت الرحل .انظر :م�شارق الأنوار على �صحاح الآثار.84/1 :
(� ((6أخرجه مالك يف املوط�أ ،457/2 :و�أحمد يف م�سنده ،341/11 :و�أبو داود يف كتاب اجلهاد ،باب يف التفريق بني ال�سبي  ، 63/3قال الهيثمي يف جممع الزوائد
 :188/6ورجال �أحد �أ�سانيده ثقات.
( ((6الإ�سطام :احلديدة املفطوحة الطرف التى حترك بها النار .انظر :الفائق يف غريب احلديث ،للزخم�شري ،178/2 :والنهاية يف غريب احلديث ،البن الأثري .366/2 :
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و ََ�س َّل َم� « :أَ َما� إِ ْذ ُق ْل ُت َماَ ،فا ْذ َه َبا َفا ْق َت ِ�س َماُ ،ث َّم َتو ََّخ َيا ْ َ
َاح ٍد ِم ْن ُك َما َ�ص ِاح َب ُه « (.((6
ا�س َت ِه َماُ ،ث َّم ِل َي ْح ِل ْل ُك ُّل و ِ
ال َّقُ ،ث َّم ْ
ووجه الداللة منه� :أن النبي �صلى الله عليه و�سلم �أباح �إ�سقاط بع�ض احلق مع اجلهل به.
 4ـ حديث َجا ِبر بن عبد ال َّل ِه ـ ر�ضي الله عنهما ـ قال :ر�سول ال َّل ِه ـ �صلى الله عليه و�سلم ــ « :لو قد َجا َء َنا َما ُل
الْ َب ْح َر ْي ِن لقد �أَع َْط ْي ُت َك هَ َك َذا َوهَ َك َذا َوهَ َك َذا» وقال ِب َي َد ْي ِه جميعا َف ُق ِب َ
�ض النبي �صلى الله عليه و�سلم قبل �أَنْ
يجئ َما ُل الْ َب ْح َر ْي ِن َف َقدِ َم على �أبي َب ْك ٍر َب ْع َد ُه َف َ�أ َم َر ُم َنا ِديًا َف َنادَى من كانت له على النبي �صلى الله عليه و�سلم
ِع َد ٌة �أو َد ْينٌ َف ْل َي ْ�أ ِت َف ُق ْمتُ فقلت ِ�إنَّ النبي �صلى الله عليه و�سلم« :قال لو قد َجا َء َنا َما ُل الْ َب ْح َر ْي ِن َ�أع َْط ْي ُت َك هَ َك َذا
َوهَ َك َذا َوهَ َك َذا» فحثي �أبو َب ْك ٍر َم َّر ًة ُث َّم قال يل ُع َّدهَ ا َف َع َد ْد ُتهَا ف�إذا هِ َي خم�سمائة فقال ُخ ْذ ِم ْث َل ْيهَا(.((6
ووجه الداللة� :أن النبي ـ �صلى الله عليه و�سلم ـ �أخرب جاب ًرا �أنه �سيهبه ما ًال ،ومل يحدد له هذا املال ،وهذا
يدل على �أن الهبة مبناها على الت�سامح والتي�سري .ونوق�ش :ب�أن هذا وعد ولي�س هبة ،والوعد لي�س فيه
متليك بخالف الهبة.
 5ـ ما ورد ع َِن ا ْب ِن ُع َم َر ـ َر ِ�ض َي الل ُه َع ْن ُه َما ـ َقا َلُ :ك َّنا َم َع ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى الل ُه َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ِف َ�س َف ٍر َف ُك ْنتُ َع َلى
َب ْك ٍر َ�ص ْع ٍب ِل ُع َم َر َف َكانَ َي ْغ ِل ُب ِني َف َي َت َق َّد ُم �أَ َما َم الْ َق ْو ِم َف َي ْز ُج ُر ُه ُع َم ُر َو َي ُر ُّد ُه ُث َّم َي َت َق َّد ُم َف َي ْز ُج ُر ُه ُع َم ُر َو َي ُر ُّد ُه َف َقا َل
الله
ول ِ
ال َّن ِب ُّي ـ َ�ص َّلى الل ُه َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ـ ِل ُع َم َرِ « :ب ْع ِن ِيه» َقا َل ُه َو َل َك َيا َر ُ�سو َل ِ
الله َقا َل ِب ْع ِن ِيه َف َبا َع ُه ِمنْ َر ُ�س ِ
الله ْبنَ ُع َم َر َت ْ�ص َن ُع ِب ِه َما ِ�ش ْئتَ »(. ((6
َ�ص َّلى الل ُه َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َف َقا َل ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى الل ُه َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم « ُه َو َل َك َيا َع ْب َد ِ
ووجه الداللة� :أن النبي �صلى الله عليه و�سلم وهب املبيع قبل قب�ضه ،والت�صرف يف املبيع قبل القب�ض
منهي عنه ،ولكن يف هذا احلديث جاز ذلك لأنه عقد تربع ،فدل على �أن التربعات يغتفر فيها ما ال يغتفر
يف املعاو�ضات.
 6ـ �أن الأ�صل يف العقود ال�صحة ،وال يحكم بالف�ساد �إال بدليل وال دليل ،والقيا�س على منع الغرر يف البيع
غري م�سلم ؛ لأن البيع من عقود املعاو�ضات والغرر يف العقد يلحق ال�ضرر ب�أحد املتعاقدين ،ولذا منع منه،
�أما الغرر يف الهبة فال ي�ضر ؛ «لأنها �إح�سان �صرف ال يق�صد به تنمية املال كال�صدقة والهبة والإبراء ف�إن
هذه الت�صرفات ال يق�صد بها تنمية املال ،بل �إن فاتت على من �أح�سن �إليه بها ال �ضرر عليه ف�إنه مل يبذل
�شي ًئا بخالف الق�سم الأول �إذا فات بالغرر واجلهاالت �ضاع املال املبذول يف مقابلته فاقت�ضت حكمة ال�شرع
منع اجلهالة فيه� ،أما �إح�سان ال�صرف فال �ضرر فيه فاقت�ضت حكمة ال�شرع وحثه على الإح�سان التو�سعة
فيه بكل طريق باملعلوم واملجهول»(. ((6
 7ـ �أن القول باجلواز فيه حتقيق ملق�صد عظيم من مقا�صد ال�شريعة ،وهو بذل املال على وجه التربع
والإح�سان ،حيث تواترت الن�صو�ص ال�شرعية يف احلث على ذلك ،والقول باملنع فيه ت�ضييق ومنع ملا
حر�ص ال�شارع على �إيجاده.
 8ـ �أن العلل املوجبة للمنع يف املعاو�ضات غري موجودة يف التربعات ،فالقول باجلواز ال ي�ؤدي �إىل
ال�شحناء والبغ�ضاء ،ولي�س فيه �أكل ملال الغري بالباطل ،وال يو�صل �إىل الظلم املحرم �شرعً ا.
(� ((6أخرجه �أبوداود يف كتاب الأق�ضية ،باب :يف ق�ضاء القا�ضي �إذا �أخط�أ  ،301/3و�أحمد يف م�سنده  ، 308/44وابن �أبي �شيبة يف م�صنفه ، 541/4 :والطحاوي يف
�شرح معاين الآثار ،154/4 :والدار قطني يف �سننه ،238/4 :و�أبو يعلى يف م�سنده ، 7027 :وابن اجلارود يف املنتقى ، 250/1 :والبيهقي يف �سننه ، 66/6 :واحلاكم
يف امل�ستدرك  ،107/4وقال�« :صحيح الإ�سناد ومل يخرجاه».
(� ((6أخرجه م�سلم يف كتاب الف�صائل ،باب ما �سئل ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم.)٤٢٨٥( ،
(� ((6أخرجه البخاري يف كتاب البيوع ،باب :ما ذكر يف الأ�سواق .745/2
( ((6الفروق ،للقرايف.277/1 :
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((6(.

القول الثالث� :أن اجلهل من الواهب مينع ال�صحة ،دون جهل املوهوب له ،وهو قول يف مذهب احلنابلة
ودليل هذا القول�« :إن اجلهل �إذا كان يف حق الواهب منع ال�صحة لأنه غرر يف حقه ،و�إن كان من املوهوب
(((7
له مل مينعها لأنه غرر يف حقه فلم يعترب يف حقه العلم مبا يوهب له كاملو�صى له».
و�أجيب :ب�أن الغرر مع وجوده يف هبة املجهول �إال �أنه ال ي�ضر ؛ لأن الأدلة جاءت يف منع الغرر يف عقود
املعاو�ضات ؛ لأن الغرر فيها يف�ضي اخل�صومة واملنازعة فيمنع� ،أما يف التربع فال يف�ضي �إىل ذلك فيجوز.
الترجيـــح:

لدي ـ والله �أعلم ـ القول
وبعد ا�ستعرا�ض �أقول الفقهاء يف امل�س�ألة والرتجيح بني �أدلتهم ،يتبني �أن الراجح َّ
الثاين ،وهو القول ب�أن اجلهالة يف الهبة ال ت�ضر ؛ وذلك ل�صحة الأحاديث الدّالة على اجلواز ،مع عدم
وجود املعار�ض ؛ ولأن الأ�صل عدم املنع ،والأ�صل يف العقود احلل في�ؤخذ بهذا الأ�صل وال يعدل عنه �إال
بدليل �صحيح وال دليل على املنع؛ ولأن يف هذا القول حتقيق ملقا�صد �شرعية عظيمة ،ويف املنع ت�ضييق
على بع�ض �أوجه الرب واخلري .والله تعاىل �أعلم بال�صواب.

المطلب الثاني  :حكم اإلبراء من ال َّ
دين المجهول
تعريف اإلبراء في اللغة واالصطالح:

الإبراء لغ ًة :من الرباءة وهي التباعد من ال�شيء ومزايلته( .((7جاء يف معجم مقايي�س اللغة(« :((7بر�أ الباء
والراء والهمزة �أ�صالن �إليهما ترجع فروع الباب �أحدهما اخللق ..والأ�صل الآخر التباعد من ال�شيء
ومزايلته ..ومن ذلك قولهم برئت �إليك من حقك ..وكذلك بار�أت �شريكي و�أبر�أت من الدين وال�ضمان».
وا�صطالحً ا :فهو حط وتنزيل ق�سم من احلق الذي يف ذمة �شخ�ص � ,أو كله(.((7
بيان مشروعية اإلبراء ،وأنه من عقود اإلحسان والتبرع:

وردت �أدلة كثرية يف م�شروعية الإبراء ،والرتغيب فيه ،و�أنه من ف�ضائل الأعمال وحما�سن الأخالق  ،و�أن
املربئ له الأجر الكبري عند الله ملا قام به من عمل املعروف والإح�سان والرب ،فالإبراء يح�صل به خلو الذمة
من احلقوق والواجبات ،وهو مق�صد عظيم من مقا�صد ال�شريعة.
ومن الأدلة على م�شروعية الإبراء ما يلي :ـ قوله تعاىلَ « :و ِ�إنْ َكانَ ُذو ع ُْ�س َر ٍة َف َن ِظ َر ٌة ِ�إ َل َم ْي َ�س َر ٍة َو�أَنْ
ي َل ُك ْم ِ�إنْ ُك ْن ُت ْم َت ْع َل ُمونَ »(.((7
َت َ�ص َّد ُقوا َخ ْ ٌ
فقوله تعاىل « :و�أن ت�صدقوا « املراد به �إ�سقاط الدين عن املدين املع�سر ،و�إبرائه منه  .قال ابن العربي»:
( ((6املغني  ،البن قدامة ،384/5 :والإن�صاف ،للمرداوي.132/7 :
( ((7املغني ،البن قدامة.384/5 :
( ((7تاج العرو�س ،للزبيدي ،145/1 :واملعجم الو�سيط.46/1 :
( ((7معجم مقايي�س اللغة.236/1 ،
( ((7درر احلكام �شرح جملة الأحكام ،لعلي حيدر. 67 / 4 :
( ((7البقرة.280 :
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قال علما�ؤنا :ال�صدقة على املع�سر قربة وذلك �أف�ضل عند الله من �إنظاره �إىل املي�سرة»(.((7
ـ قوله تعاىلَ « :و�آ ُتوا ال ِّن َ�سا َء َ�ص ُد َقا ِت ِهنَّ ِن ْح َل ًة َف ِ�إنْ ِط ْ َ
ب َل ُك ْم َعنْ َ�ش ْي ٍء ِم ْن ُه َن ْف ً�سا َف ُكلُو ُه هَ ِني ًئا َم ِري ًئا «(.((7
ففي هذه الآية �أمر الله تعاىل الأزواج ب�إعطاء الزوجة حقها من ال�صداق �إال �إن تنازلت عن �صداقها� أو عن
بع�ضه لزوجها.
وهنَّ �أَ ْو َت ْف ِر ُ�ضوا َلهُنَّ َف ِر َ
اح َع َل ْي ُك ْم �إِنْ َط َّل ْق ُت ُم ال ِّن َ�سا َء َما َ ْل َ َ
ي�ض ًة َو َم ِّتع ُ
ت ُّ�س ُ
ُوهنَّ َع َلى
ـ قوله تعاىل«َ :ل ُج َن َ
وهنَّ ِمنْ َق ْب ِل �أَنْ َ َ
ت ُّ�س ُ
ني َو ِ�إنْ َط َّل ْق ُت ُم ُ
وهنَّ
وف َح ًّقا َع َلى ْالُ ْح ِ�س ِن َ
ت َق َد ُر ُه َم َتاعً ا ِب ْالَ ْع ُر ِ
ْالُ ِ
و�س ِع َق َد ُر ُه َو َع َلى ْالُ ْق ِ ِ
َو َق ْد َف َر ْ�ض ُت ْم َلهُنَّ َف ِر َ
ي�ض ًة َف ِن ْ�ص ُف َما َف َر ْ�ض ُت ْم ِ�إ َّل َ�أنْ َي ْع ُفونَ �أَ ْو َي ْع ُف َو ا َّلذِ ي ِبيَدِ هِ ُع ْق َد ُة ال ِّن َك ِاح َو�أَنْ َت ْع ُفوا �أَ ْق َر ُب
ري»( .((7ففي هذه الآية �أمر الله تعاىل الأزواج
ِلل َّت ْق َوى َو َل َت ْن َ�سوُا الْ َف ْ�ض َل َب ْي َن ُك ْم ِ�إنَّ ال َّل َه ِ َ
با َت ْع َملُونَ َب ِ�ص ٌ
ب�إعطاء الزوجة املطلقة حقها من املهر� ،إال �إن عفت الزوجة وتنازلت و�أبر�أت زوجها من الدَّين الذي يف
ذمته لها.
َ
َ
َ
ـ حديث َعبْدِ ال َّل ِه ْب ِن �أ ِبي َق َتا َد َة �أنَّ �أ َبا َق َتا َد َة َط َل َب َغ ِرميًا َل ُه َف َت َوا َرى َع ْن ُه ُث َّم َو َج َد ُه َف َقا َل ِ� إ ِّنى ُم ْع ِ�س ٌرَ .ف َقا َل �آل َّل ِه
َقا َل �آل َّل ِهَ .قا َل َف ِ�إ ِّنى َ�س ِم ْعتُ َر ُ�سو َل ال َّل ِه �صلى الله عليه و�سلم َي ُقو ُل َ «:منْ َ�سـ َّر ُه �أَنْ ُي ْن ِج َي ُه ال َّل ُه ِمنْ ُك َر ِب َي ْو ِم
الْ ِقي ـَا َم ِة َف ْل ُي َن ِّف ْ�س َعنْ ُم ْع ِ�س ٍر �أَ ْو َي َ�ضـ ْع َع ْنه»(. ((7
ـ حديث َع ْبد ال َّل ِه ْبن َك ْع ِب ْب ِن َما ِل ٍك َعنْ �أَ ِب ِيه �أَ َّن ُه َت َق َ
ول ال َّل ِه
ا�ضى ا ْبنَ �أَ ِبى َح ْد َر ٍد َد ْي ًنا َكانَ َل ُه َع َل ْي ِه ِفى َعهْدِ َر ُ�س ِ
ــ�صلى الله عليه و�سلم ـ ِفى ْالَ ْ�س ِجدِ َفا ْر َت َفعَتْ َ�أ ْ�ص َوا ُت ُه َما َح َّتى َ�س ِم َعهَا َر ُ�سو ُل ال َّل ِه �صلى الله عليه و�سلم ـ
َو ُه َو ِفى َب ْي ِت ِه َف َخ َر َج ِ�إ َل ْي ِه َما َر ُ�سو ُل ال َّل ِه �صلى الله عليه و�سلم َح َّتى َك َ�ش َف ِ�س ْج َف(ُ ((7ح ْج َر ِت ِه َو َنادَى َك ْع َب
ْبنَ َما ِل ٍك َف َقا َلَ « :يا َك ْع ُب »َ .ف َقا َل َل َّب ْي َك َيا َر ُ�سو َل ال َّل ِهَ .ف�أَ َ�شا َر ِ�إ َل ْي ِه ِبيَدِ هِ َ�أنْ َ�ض ِع َّ
ال�ش ْط َر ِمنْ َد ْي ِن َكَ .قا َل َك ْع ٌب َق ْد
(((8
َف َع ْلتُ َيا َر ُ�سو َل ال َّل ِهَ .قا َل َر ُ�سو ُل ال َّل ِه ــ�صلى الله عليه و�سلم ـ « ُق ْم َفا ْق ِ�ض ِه ».
منْ
وح َر ُج ٍل ِ َّ
ـ حديث ُح َذ ْي َف َة َر ِ�ضي الله عَنه َقا َلَ :قا َل َر ُ�سو ُل ال َّل ِه ــ�صلى الله عليه و�سلمــَ «:ت َل َّق ِت ْالَ َال ِئ َك ُة ُر َ
َكانَ َق ْب َل ُك ْم َف َقالُوا �أَع َِم ْلتَ ِمنَ ْ َ
ا�س َف�آ ُم ُر ِف ْت َيا ِنى �أَنْ ُي ْن ِظ ُروا
ال ْ ِي َ�ش ْي ًئا َقا َل َالَ .قالُوا َت َذ َّك ْرَ .قا َل ُك ْنتُ �أُدَا ِي ُن ال َّن َ
ْ ُ (((8
و�س ِر ـ َقا َل ـ َقا َل ال َّل ُه َع َّز َو َج َّل َ َ
ت َّو ُزوا َعنه ».
ْالُ ْع ِ�س َر َو َي َت َج َّو ُزوا ع َِن ْالُ ِ
الدين المجهول:
اختالف الفقهاء في حكم اإلبراء من َّ

�صورة امل�س�ألة� :إذا �أقر�ض �شخ�ص �آخر مبل ًغا من املال ،ون�سي املقر�ض �أو كالهما قدر الدَّين الواجب يف
ال ِّذمة ،فقال املقر�ض� :أبر�أتك من كل املال الذي يف ذمتك يل ،فهل ي�صح هذا الإبراء والإ�سقاط �أم ال ،اختلف
الفقهاء يف حكم هذه امل�س�ألة �إىل قولني:
(((8
القول الأول� :أن الإبراء غري �صحيح ،وبه قال ال�شافعية.
وطريق الإبراء من املجهول عند ال�شافعية� :أنه يذكر عددًا يتحقق �أنه يزيد على قدر الدَّين كمن ال يعلم هل
(� ((7أحكام القر�آن.326/1 :
( ((7الن�ساء.4 :
( ((7البقرة.237 ،236 :
(� ((7أخرجه م�سلم يف كتاب امل�ساقاة ،باب :يف �إنظار املع�سر .1196/3
( ((7ال�سجف :ال�سرت ،وقيل :ال ي�سمى �سجفًا �إال �إذا كان م�شقوق الو�سط .انظر :النهاية يف غريب احلديث ،البن الأثري.343/2 :
(� ((8أخرجه البخاري يف كتاب ال�صالة  ،باب :التقا�ضي واملالزمة يف امل�سجد  ، 99/1وم�سلم يف كتاب البيوع  ،باب :ا�ستحباب الو�ضع من ال َّدين .1192/3
(� ((8أخرجه م�سلم يف كتاب امل�ساقاة ،باب :ف�ضل �إنظار املع�سر .1194/3
(� ((8إعانة الطالبني ،152/3 :وحا�شية البجريمي على �شرح منهج الطالب.30/3 :
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له عليه خم�سة �أو ع�شرة فيربئه من خم�سة ع�شر مث ًال.
�أدلة هذا القول:
(((8
 1ـ حديث �أَ ِبى ُه َر ْي َر َة َقا َل َنهَى َر ُ�سو ُل ال َّل ِه ــ�صلى الله عليه و�سلم ـ َعنْ َب ْي ِع ْ َ
ال َ�صاةِ َو َعنْ َب ْي ِع الْ َغ َر ِر.
ووجه الداللة� :أن النبي ـ �صلى الله عليه و�سلم ـ نهى عن بيع الغرر؛ والإبراء مع اجلهل بقدر املال نوع
(((8
من الغرر فيحرم.
و�أجيب :ب�أن احلديث يف املعاو�ضات التي يف�ضي الغرر فيها �إىل اخل�صومة وال�شقاق ،و�ضياع احلقوق ،
�أما الإبراء فهو تربع من املربئ وال يرتتب على اجلهل بقدر املال �ضياع حقوق �أو ظلم لأحد املتعاقدين.
 2ـ �أن الإبراء من الدين متليك ،فيجب العلم بقدر املال كالبيع .و�أجيب :بعدم الت�سليم ب�أن الإبراء متليك بل
(((8
هو �إ�سقاط كالإعتاق ،فقيا�سه على البيع غري م�سلم.
 3ـ �أن اجلهالة املعفو عنها هي اجلهالة التي ال ميكن االحرتاز منها ك�أ�سا�س الدار� ،أما اجلهالة التي ميكن
(((8
االحرتاز منها فال يعفى عنها ،فلما �أمكن االحرتاز من اجلهالة يف الإبراء وجب �أن تكون مانعة من ال�صحة.
و�أجيب :ب�أن اجلهالة متنع ال�صحة يف عقود املعاو�ضات ملا يرتتب على ذلك من الظلم� ،أما يف الإبراء فال
يوجد ظلم ،بل فيه خلو الذمة مما ي�شغلها ،وهو �إح�سان من �صاحب الدين ،و�إذا انتفت العلة زال احلكم.
القول الثاين� :أن الإبراء �صحيح ،وبه قال احلنفية( ،((8واملالكية( ،((8واحلنابلة (.((9
�أدلة هذا القول:
 1ـ حديث الرجلني الذين جاءا �إىل الر�سول ـ �صلى الله عليه و�سلم ـ يخت�صمان يف مواريث قد در�ست
الله َ�ص َّلى الل ُه َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم�« :أَ َما ِ� إ ْذ ُق ْل ُت َماَ ،فا ْذهَ َبا َفا ْق َت ِ�س َماُ ،ث َّم َت َو َّخ َيا
بينهما  ،ولي�س لهما بينةَ ،ف َقا َل َر ُ�سو ُل ِ
ُ (((9
َْ
احدٍ ِم ْن ُك َما َ�ص ِاح َبه».
ا�س َت ِه َماُ ،ث َّم ِل َي ْح ِل ْل ُك ُّل َو ِ
ال َّقُ ،ث َّم ْ
ووجه الداللة� :أن النبي ـ �صلى الله عليه و�سلم ـ �أمر كل واحد منهما �أن يربئ �صاحبه من حقه املجهول.
(((9
 2ـ �أن الإبراء �إ�سقاط ف�صح مع اجلهالة ،فهو كالإعتاق والطالق.
 3ـ �أن ما ال يفتقر �إىل الت�سليم ي�صح مع اجلهالة ،وما يفتقر �إىل الت�سليم ال ي�صح مع اجلهالة كالبيع فلما
(((9
كان الإبراء ال يفتقر �إىل الت�سليم �صح يف املجهول.
 4ـ « �أن احلاجة داعية �إىل تربئة الذمة ،وال �سبيل �إىل العلم مبا فيها ،فلو وقف �صحة الرباءة على العلم ،
(((9
لكان �سدًّا لباب عفو الإن�سان عن �أخيه امل�سلم ،وتربئة ذمته».
(((8

( ((8انظر :مغني املحتاج .202/2 :وجاء يف حوا�شي ال�شرواين  :255/5عدم �صحة الإبراء من املجهول بالن�سبة للدنيا �أما بالن�سبة للآخرة في�صح.
(� ((8سبق تخريجه.
( ((8احلاوي الكبري ،للماوردي.272/5 :
( ((8املغني ،البن قدامة.385/5 :
( ((8احلاوي الكبري ،للماوردي.273/5 :
( ((8الفتاوى الهندية ،384/4 :ودرر احلكام �شرح جملة احلكام ،لعلي حيدر.388/2 :
( ((8اخلر�شي على خمت�صر خليل ،99/6 :ومواهب اجلليل.241/7 :
( ((9ك�شاف القناع ،304/4 :ومطالب �أويل النهى.342/3 :
(� ((9سبق تخريجه.
( ((9املغني ،البن قدامة.385/5 :
( ((9احلاوي الكبري ،للماوردي.272/5 :
( ((9املغني ،البن قدامة.385/5 :
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الترجيــــح:

وبعد ا�ستعرا�ض �أقول الفقهاء يف امل�س�ألة والرتجيح بني �أدلتهم ،يتبني �أن الراجح فيما يبدو يل والله �أعلم
القول الثاين ،وهو القول ب�أن الإبراء ي�صح ولو كان الدَّين جمهو ًال ؛ لقوة ما ا�ستدل به �أ�صحاب هذا القول
و�سالمته من املناق�شة ،يف حني نوق�شت �أدلة القول الآخر ؛ ولأن الإبراء يتحقق به مقا�صد �شرعية عظيمة
كخلو ال ِّذمة من الدّيون ،وقطع اخل�صومات ،وتفريج الكربات.
المطلب الثالث  :الوصية بالمجهول
تعريف الوصية في اللغة واالصطالح:

الو�صية لغ ًة� :أو�صى الرجل وو�صاه عهد �إليه ،وقيل :من باب و�صيت ال�شيء بال�شيء �أ�صيه �أي :و�صلته.
(((9
وا�صطالحً ا :متليك م�ضاف ملا بعد املوت بطريق التربع �سواء �أكان ذلك يف الأعيان �أم يف املنافع.

(((9

أدلة مشروعية الوصية:

وال�س ـ َّنــة و�إجماع الأمة متعا�ضدة على �أ�صل
الو�صية م�شروعية باالتفاق ،قال النووي« :دالئل الكتاب ُّ
الو�صية»(.((9
ُو�صي ِبهَا َ� أ ْو َد ْي ٍن»(،((9
و�أدلة م�شروعية الو�صية وبيان ف�ضلها كثرية ،ومنها قوله تعاىل«ِ :منْ َبعْدِ َو ِ�ص َّي ٍة ي ِ
الله ـ َ�ص َّلى الل ُه َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ـ َيعُود ُِن عَا َم َح َّج ِة
ا�ص ـ َر ِ�ض َي الل ُه َع ْن ُه ـ َقا َلَ :كانَ َر ُ�سو ُل ِ
وعن َ�سعْدِ ْب ِن �أَ ِبي َو َّق ٍ
َاع ِمنْ َو َج ٍع ْ
ا�ش َت َّد ِبي َف ُق ْلتُ ِ�إ ِّن َق ْد َب َل َغ ِبي ِمنَ الْ َو َج ِع َو�أَ َنا ُذو َم ٍال َو َل َي ِر ُث ِني ِ�إ َّل ا ْب َن ٌة �أَ َف�أَ َت َ�صد َُّق ِب ُثلُ َث ْي
الْ َود ِ
َم ِال َقا َل « :ال « َف ُق ْلتُ ِب َّ
ي
ري �أَ ْو َك ِث ٌ
ال�ش ْط ِر َف َقا َل «ال» ُث َّم َقا َل« :ال ُّثلُ ُث َوال ُّثلُ ُث َك ِب ٌ
ري ِ�إ َّن َك �أَنْ َت َذ َر َو َر َث َت َك �أَ ْغ ِن َيا َء َخ ْ ٌ
ا�س»(. ((9
ِمنْ �أَنْ َت َذ َر ُه ْم عَا َل ًة َي َت َك َّف ُفونَ ال َّن َ
وعن ابن ُع َم َر ـ ر�ضي الله عنهما ـ �أَنَّ َر ُ�سو َل ال َّل ِه ـ �صلى الله عليه و�سلم ـ قال« :ما َح ُّق ا ْم ِر ٍئ ُم ْ�س ِل ٍم له َ�ش ْي ٌء
يو�صى فيه َي ِبيتُ َث َل َث َل َي ٍال �إال َو َو ِ�ص َّي ُت ُه ِع ْن َد ُه َم ْك ُتو َب ٌة « قال عبد ال َّل ِه بن ُع َم َر :ما َم َّرتْ َع َل َّي َل ْي َل ٌة ُم ْن ُذ �سمعت
َر ُ�سو َل ال َّل ِه �صلى الله عليه و�سلم قال ذلك �إال َو ِع ْندِ ي َو ِ�ص َّي ِتي»(.((10
حكم الوصية بالمجهول:

اتفق فقهاء احلنفية( ،((10واملالكية( ،((10وال�شافعية( ،((10واحلنابلة( ((10على �أن اجلهالة ال ت�ضر يف الو�صية،
فمن �أو�صى ب�شاة من غنمه� ،أو �سيارة من �سياراته� ،أو بثوب من� أثوابه من غري تعيني� ،أو قال :لفالن جزء
( ((9املحكم واملحيط الأعظم ،البن �سيده ، 394/8 :وامل�صباح املنري  ،للفيومي.662/2 :
( ((9البحر الرائق ،459/8 :ومواهب اجلليل.513/8 :
( ((9تهذيب الأ�سماء واللغات.365/3 :
( ((9الن�ساء.11 :
(� ((9أخرجه البخاري يف كتاب اجلنائز ،باب :رثي النبي ـ �صلى الله عليه و�سلم ـ �سعد بن خوله  ،435/1وم�سلم يف كتاب الو�صية ،باب :الو�صية بالثلث .1250/3
(� ((10أخرجه البخاري يف كتاب الو�صايا ،باب :الو�صايا  ،1005/3وم�سلم يف كتاب الو�صية .1250/3
( ((10انظر :بدائع ال�صنائع ،68/5 :والبحر الرائق.472/8 :
( ((10انظر :املنتقى �شرح املوط�أ ،174/6 :والتاج والإكليل ،531/8 :و�شرح خمت�صر خليل ،للخر�شي .182/8 :
( ((10انظر :احلاوي ،للماوردي ،538/7 :والو�سيط ،للغزايل ،416/4 :واملجموع �شرح املهذب ،للنووي 229/9 :
( ((10انظر :الإن�صاف ،للمرداوي ،255/7 :واملبدع ،البن مفلح.51/6 :
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من مايل ،فو�صيته �صحيحة ،وال ت�ضر جهالة املو�صى به.
قال ابن تيمية« :ولو و�صى ملعني �إذا فعل فع ًال �أو و�صى ملطلق مو�صوف فكل من الو�صيتني جائز باتفاق
(((10
الأئمة ف�إنهم ال ينازعون يف جواز الو�صية باملجهول».
وا�ستدلوا على اجلواز ب�أدلة ،منها:
(((10
ـ �أن الو�صية كالإرث ،والإرث ال ت�ضره اجلهالة فكذلك الو�صية ،ولذا قيل :الو�صية �أخت املرياث.
ـ �أن الله تعاىل �أعطى عبده ثلث ماله يف �آخر عمره ،وقد ال يعرف حينئذ ثلث ماله لكرثته �أو غيبته �أو
(((10
غريهما ،فدعت احلاجة �إىل جتويز الو�صية باملجهول.
والله تعاىل �أعلم.

( ((10الفتاوى الكربى ،49/4 :وجمموع الفتاوى.320/31 :
( ((10انظر :البحر الرائق ،البن جنيم ،511/8 :واملجموع �شرح املهذب ،للنووي ،418/15 :واملغني ،البن قدامة.92/6 :
( ((10انظر� :شرح البهجة ،7/4 :و�أ�سنى املطالب.35/3 :
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الخاتمة
يـكن
وبعد هذه الرحلة العلمية حول مو�ضوع� :أحكام الغرر يف عقود التربعات :درا�سة فقهية مقارنةْ ُ ،
القول ب�أنَّ �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها من خالل الدِّرا�سة ،هـي:
�أو ًال :الغرر حمرم يف ال�شريعة ؛ ال�شتماله على جملة من املفا�سد ال�شرعية.
ثانيًا :املق�صود بالغرر هو ما ا�شتمل على نوع من املخاطرة ،وال يدري الإن�سان �أيح�صل له ما يريد� أم ال.
ثال ًثا :الغرر يجوز للحاجة ،و�إذا كان تركه يف�ضي �إىل مف�سدة وم�شقة �أ�شد.
رابعًا :الغرر �إذا كان ي�سريًا مل ي�ضر.
خام�سا� :أن عقود التربعات تختلف يف طبيعتها عن حقوق املعاو�ضات ،فاملعاو�ضة تقوم على �أ�سا�س
ً
املنفعة املتبادلة� ،أما التربعات فهي �إح�سان وتف�ضل من املتربع.
�ساد�سا :الغرر غري م�ؤثر يف عقود التربعات ,لأنها تربع و�إح�سان ،والغرر فيها ال يف�ضي �إىل امل�شاحة
ً
واملخا�صمة.
�سابعًا :اجلهالة يف الهبة ال ت�ضر ،فلو وهب �شخ�ص لآخر ما ًال من غري تعيني جاز ذلك.
ثام ًنا :الإبراء مع اجلهل بقدر الدَّين ي�صح ،ملا يف ذلك من �إبراء للذمم و�إ�سقاط للديون.
تا�سعًا :الو�صية ت�صح مع اجلهالة ؛ فلو �أو�صى �شخ�ص لآخر بجزء من ماله �صح ذلك ،ولو مل يحدد القدر
والنوع.
تلك �أهم نتائج البحث التي تو�صلت �إليها من خالل هذه الدرا�سة ،فما كان من �صواب فذلك الف�ضل من الله
تعاىل ،وما كان من خط�أ �أو �سهو �أو ن�سيان ،فمن نف�سي ،و�أ�ستغفر الله تعاىل من ِّ
فعل يغ�ضب
قول �أو ٍ
كل ٍ
الله تعاىل.
و احلمد لله رب العاملني ،فاحتة كل خري ومتام كل نعمة.
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المصادر والمراجع
1.1القر�آن الكرمي.
ال�سـ َّنة ال َّنبو َّية.
ُّ 2.2
�3.3أحكام القر�آن ،البن العربي ،حممد بن عبد الله
الأندل�سي املالكي ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
�4.4أ�سنى املطالب �شرح رو�ض الطالب ،لزكريا بن حممد
بن زكريا الأن�صاري ال�شافعي ،دار الكتاب الإ�سالمي،
بريوت.
�5.5إعالم املوقعني عن رب العاملني ،ملحمد بن �أبي بكر
الزرعي ابن قيم اجلوزية ،دار الكتب العلمية،
بريوت.
6.6الإن�صاف للمرداوي ،علي بن �سليمان بن �أحمد
املرداوي احلنبلي ،دار �إحياء الرتاث العربي،
بريوت.
�7.7أنوار الربوق يف �أنواع الفروق املعروف بـ»:
الفروق» ،للقرايف� ،أحمد بن �إدري�س القرايف املالكي،
عامل الكتب ،بريوت.
8.8البحر الرائق �شرح كنز الدقائق البن جنيم ،زين
الدين بن �إبراهيم ابن جنيم احلنفي ،دار الكتاب
الإ�سالمي ،دم�شق.
9.9بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع للكا�ساين� ،أبي
بكر م�سعود بن �أحمد الكا�ساين احلنفي ،دار الكتب
العلمية ،بريوت.
1010بداية املجتهد ونهاية املقت�صد البن ر�شد احلفيد،
حممد بن �أحمد بن حممد بن ر�شد القرطبي ،دار
الفكر ،بريوت.
1111البيان والتح�صيل البن ر�شد احلفيد� ،أبي الوليد بن
ر�شد القرطبي ،دار الغرب الإ�سالمي ،بريوت.
1212تاج العــرو�س من جواهر القامو�س :ملحمد مرت�ضى
الزبيدي ،دار مكتبة احلياة.
1313التاج والإكليل ملخت�صر خليل ،ملحمد بن يو�سف
العبدري املواق املالكي ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
1414تبيني احلقائق �شرح كنز الدقائق ،للزيلعي ،فخر

الدين عثمان بن علي الزيلعي احلنفي ،دار املعرفة،
بريوت.
1515التعريفات للجرجاين ،علي بن حممد بن علي
اجلرجاين ،حتقيق�:إبراهيم الأبياري ،الطبعة
الأوىل1405 ،هـ دار الكتاب العربي ،بريوت.
1616اجلامع لأحكام القر�آن للقرطبي ،حممد بن �أحمد بن
�أبي بكر بن فرح القرطبي ،حتقيق� :أحمد عبد العليم
الربدوين ،الطبعة الثانية1372 ،هـ  ،دار ال�شعب،
القاهرة.
1717حا�شية البجريمي على املنهج للبجريمي� ،سليمان بن
حممد البجريمي ،دار الفكر العربي ،القاهرة.
1818حا�شية العدوي على �شرح كفاية الطالب ،علي
ال�صعيدي العدوي املالكي ،دار الفكر ،بريوت.
1919احلاوي يف فقه مذهب الإمام ال�شافعي للماوردي،
علي بن حممد بن حبيب املاوردي ،حتقيق :علي
معو�ض ،عادل عبد املوجود ،الطبعة الأوىل ،دار
الكتب العلمية ،بريوت.
2020الذخرية للقرايف� ،شهاب الدين �أحمد بن �إدري�س
القرايف ،حتقيق :حممد بو خبزة ،الطبعة الأوىل،
 ،1994دار الغرب الإ�سالمي.
2121رد املحتار على الدر املحتار «حا�شية ابن عابدين»،
حممد بن �أمني بن عمر ابن عابدين احلنفي ،دار
الكتب العلمية ،بريوت.
2222رو�ضة الطالبني للنووي ،يحيى بن �شرف النووي،
الطبعة الثانية1405 ،هـ ،املكتب الإ�سالمي ،بريوت.
�2323شرح البهجة للأن�صاري ،زكريا بن حممد بن زكريا
الأن�صاري ال�شافعي ،املطبعة امليمنية.
�2424شرح النووي على م�سلم ،لأبي زكريا يحيى بن
�شرف بن مري النووي ،الطبعة الثانية1392 ،هـ ،
دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت.
�2525شرح خمت�صر خليل ،للخر�شي  ،حممد بن عبد الله
اخلر�شي املالكي ،دار الفكر ،بريوت.
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�2626شرح معاين الآثار للطحاوي� ،أحمد بن حممد بن
�سالمة �أبو جعفر الطحاوي ،حتقيق:حممد زهري
النجار ،الطبعة :الأوىل1399 ،هـ ،دار الكتب
العلمية ،بريوت.
2727ال�صحاح للجوهري� ،إ�سماعيل بن حماد اجلوهري،
حتقيق� :أحمد عبد الغفور عطار ،الطبعة الثانية،
1399هـ ،دار العلم للماليني ،بريوت.
2828الفائق يف غريب احلديث للزخم�شري ،حممود بن
عمر الزخم�شري ،حتقيق :علي حممد البجاوي،
حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،الطبعة :الثانية ،دار
املعرفة.
2929الفتاوى الكربى البن تيمية� ،أحمد بن عبد احلليم بن
تيمية احلراين ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
3030الفتاوى الهندية :جلنة علماء برئا�سة نظام الدين
البلخي احلنفي ،دار الفكر  ،بريوت.
3131الفروع :ملحمد بن مفلح بن حممد املقد�سي احلنبلي،
عامل الكتب ،بريوت.
3232الفوائد للرازي ،متام بن حممد الرازي ،حتقيق:
حمدي ال�سلفي ،مكتبة الر�شد ،الريا�ض.
3333القواعد النورانية الفقهية البن تيمية� ،أحمد بن عبد
احلليم بن تيمية احلراين ،حتقيق :حممد حامد
الفقي1399 ،هـ ،دار املعرفة ،بريوت.
3434ك�شاف القناع عن منت الإقناع للبهوتي ،من�صور
بن يون�س البهوتي احلنبلي ،دار الكتب العلمية،
بريوت.
3535ل�سان العرب البن منظور ،حممد بن مكرم بن منظور
الأفريقي امل�صري ،الطبعة الأوىل ،دار �صادر،
بريوت.
3636املبدع يف �شرح املقنع البن مفلح� ،إبراهيم بن حممد
بن مفلح احلنبلي1400 ،هـ ،املكتب الإ�سالمي،
بريوت.
3737املب�سوط لل�سرخ�سي ،حممد بن �أحمد بن �أبي �سهل
ال�سرخ�سي احلنفي ،دار املعرفة ،بريوت.
3838جممع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي ،نور الدين
علي بن �أبي بكر الهيثمي 1412 ،هـ ،دار الفكر،
بريوت.
3939املجموع �شرح املهذب للنووي ،حمي الدين يحيى بن
�شرف النووي ،مكتبة الإر�شاد ،جدة.
4040جمموع فتاوى �شيخ الإ�سالم ابن تيمية :جمع
وترتيب :عبد الرحمن بن قا�سم ،وابنه حممد،
توزيع وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية باململكة العربية

ال�سعودية.
4141املحلى بالآثار البن حزم :علي بن �أحمد بن �سعيد بن
حزم الظاهري ،دار الفكر ،بريوت.
4242املدخل الفقهي العام للزرقا ،م�صطفى �أحمد الزرقاء،
الطبعة العا�شرة1387 ،هـ ،دار الفكر ،بريوت.
4343املغني البن قدامه ،موفق الدين عبد الله بن �أحمد ابن
قدامه احلنبلي ،الطبعة الأوىل1405 ،هـ ،دار الفكر،
بريوت.
4444املنثور يف القواعد الفقهية للزرك�شي ،بدر الدين
بن حممد بهادر الزرك�شي ال�شافعي ،وزارة الأوقاف
الكويتية ،الكويت.
4545مواهب اجلليل يف �شرح خمت�صر خليل للحطاب،
حممد بن حممد بن عبد الرحمن احلطاب املالكي ،دار
الفكر ،بريوت.
4646النهاية يف غريب احلديث والأثر البن الأثري ،مبارك
بن حممد بن الأثري اجلزري ،حتقيق :طاهر �أحمد
الزاوي ،حممود حممد الطناحي1399 ،هـ ،دار
الفكر ،بريوت.
4747الو�سيط يف املذهب لأبي حامد الغزايل ،حممد بن
حممد بن حممد الغزايل ،حتقيق� :أحمد حممود
�إبراهيم ،حممد حممد تامر ،الطبعة الأوىل،
1417هـ ،دار ال�سالم ،القاهرة.
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