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 االسرتعاء االحرتازي وتطبيقاته املعاصرة

 *. سارة احلياريةد

 م20/20/0201م                                تاريخ قبول البحث: 11/20/0201تاريخ وصول البحث: 

 ملدص

ُيعد االسترعاء مف وسائؿ اإلثبات في الشريعة اإلسالمية، ويقع تحت باب الشيادات، لذلؾ يمكف       
والّشيادة حّجة شرعّية ُتظير الحّؽ وال توجبو، ولكف توجب عمى الحاكـ أف ف القرائف المثبتة، اعتباره م

،  (1)يحكـ بمقتضاه؛ ألّنيا إذا استوفت شروطيا؛ فيي ُمظيرة لمحّؽ، والقاضي مأمور بالقضاء بالحؽّ 
الذمـ واالحتياالت،  وتظير حاجة الناس لمشيادة إلثبات حقوقيـ؛ نظرا لكثرة المنازعات والخصومات وفساد

وغير ذلؾ مف األمور التي تؤرؽ صاحب الحؽ، حيث ُيمجأ إلى الشيادة عند تعذر إقامة الحجة الموجبة 
تناوليا السادة المالكية لمعمـ في كؿ خصومة، ويعتبر االسترعاء مف المواضيع الميمة في الشيادات، التي 

ة ووقائع حية، ُنّزلت عمى مقاصد الشريعة وضوابطيا، في بطوف أمياتيـ منذ آالؼ السنيف، وضربوا ليا أمثم
ويتناوؿ ىذا البحث موضوع إيداع الشيادة )االسترعاء(، مفيومو، ضوابطو، ودواعيو، باإلضافة إلى طرح 

براز مدى حجيتو عبر وسائؿ االتصاؿ الحديثة، ومدى  إمكانية تفعيمو في دائرة نماذج معاصرة عميو، وا 
 اإلصالح األسري.

Testimony Deposit and its Contemporary Applications 

Abstract 

      Deposit the Testimony one of the means of proof in Islamic law, and it falls under the 

section of testimonies, so it can be considered aproven evidence, and testimony is a legal 

argument that shows the truth and does not require it, but the judge must rule according to it. 

Because if it fulfills its conditions; It shows the right, and the judge is commanded to judge 

the truth, and it shows the people's need for testimony to prove their rights. Due to the large 

number of disputes and discounts, corruption of receivables and fraud, and other matters 

that disturb the right holder, as testimony is resorted to when it is not possible to establish a 

case for knowledge in every dispute, and Deposit the testimony attention is considered one 

of the important topics in testimonies, which were dealt with by the masters of the Maliki in 

their books, They gave her live examples and facts that were revealed to the purposes and 

regulations of Sharia, and this research deals with the subject of depositing testimony, its 

concept, its controls, and its motives, in addition to presenting contemporary examples, 

highlighting its authority through modern means of communication, and the extent to which 

it can be activated in the circle of family reform. 
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 .املقدمة
الحمد هلل حمدا طيبا كثيرا مباركا فيو، مؿء السماوات واألرض وصموات اهلل وسالمو عمى رسولو الكريـ، وعمػى آلػو 

 وصحبو أجمعيف، أما بعد:
في األحواؿ التي يتحقؽ بيػا عػدـ فػوات المقصػد، إّف مف األمور التي يظير فييا نفوذ الشريعة؛ حفاظيا عمى أحكاميا 

َذإ َحَكْمُتْم َبْيَن إلنَّاِس َأْن َتْحُكُموإ ِباْلَعْدلِ قاؿ تعالى:  ، فمقصد الشػريعة مػف تشػريع نظػاـ القضػاء، أّف يشػتمؿ [58]النسػاء: َوإِ 
مختمفػة، وتمقػي القاضػي ألسػاليب عمى ما فيو إعانة عمى إظيار الحقوؽ، وقمع الباطؿ الظاىر والخفي، فطرؽ إظيار الحؽ 

، والقاضي إّنما يقضي بحسب ما يبدو لو مف األدلػة والحجػ ، والخصػـو كػذلؾ (2)المرافعة، أحسنو ما أعانو عمى تبييف الحؽ
إلييػػا الشػػريعة يبػػدوف مػػا يوضػػه حقػػوقيـ، لكػػف ىنػػاؾ مػػف يمجػػأ إلػػى التحيػػؿ إلثبػػات حقػػو، والحيػػؿ مػػف األمػػور التػػي تطرقػػت 

 عت ليا ضوابطا وأحكاما.اإلسالمية ووض
جاء ىذا البحث؛ ليقدـ حقيقة االسترعاء )إيداع الشيادة(، مف خالؿ بيػاف مفيومػو وضػوابطو وطػرح بعػض النمػاذج 
التطبيقيػػة عميػػو، ومناقشػػة إمكانيػػة اعتبػػاره مػػف الحيػػؿ التػػي أبطمتيػػا الشػػريعة اإلسػػالمية أـ إدراجػػو تحػػت المخػػارج الشػػرعية 

اء ليا ضوابطًا وأحكامًا إلعماليا، وبمػا أف السػادة المالكيػة ىػـ أوؿ مػف أّصػؿ ليػذا العمػـ، فقػد ركػز كالتورية، التي وضع الفقي
فييػا رأي البحث عمى مصادرىـ أكثر، باإلضافة إلى بعض المسائؿ التي تـ عرض آراء الفقياء فييا، ومسائؿ أخرى ُعرض 

طبيؽ االسترعاء في دائرة اإلصالح والتوفيػؽ األسػري، وقػد قانوف األحواؿ الشخصية األردني، واإلشارة إلى مدى إمكانية ت
 جاء ىذا البحث في مبحثيف، وخاتمة اشتممت عمى أىـ النتائ  والتوصيات.

 
 .أسباب اختيار املوضوع

جاء ىذا البحػث مػف أجػؿ إبػراز إحاطػة الشػريعة اإلسػالمية بجميػع شػؤوف الحيػاة االجتماعيػة والسياسػية والقضػائية، 
وقواعد، وسبؽ المذاىب الفقيّيػة  ئعمى موضوع الحيؿ، والمخارج الشرعية التي تباح ضمف ضوابط ومبادوتسميط الضوء 

لمعالجة وحفظ حقوؽ الناس ضمف مقاصد الشريعة اإلسالمية، ومدى إمكانية التنويع والتغيير والتبديؿ فػي أحكػاـ األسػرة؛ 
ح االسػػترعاء كحػػؿ مػػف الحمػػوؿ المسػػتخدمة فػػي دائػػرة مػػف أجػػؿ الحفػػاظ عمػػى اسػػتمرارية وديمومػػة العالقػػة الزوجيػػة، وطػػر 

 اإلصالح األسري.
 

 .مشكلة البخث
 جاء ىذا البحث ليجيب عف التساؤالت التالية:

 ما مفيـو االسترعاء االحترازي؟ .1
 ما التأصيؿ الشرعي لالسترعاء؟  .2
 ية؟ىؿ يدخؿ االسترعاء تحت مسألة التورية والتعريض، أـ الكذب؟ وما عالقتو بالحيؿ والتق .3
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 ما ضوابط االسترعاء وشروطو؟ وما دواعي استعمالو؟ .4
 ىؿ يحتاج إيداع الشيادة إلى وثيقة؟ وما مدى إمكانية إسقاطو؟ .5
مػػا مػػدى إمكانيػػة تطبيػػؽ االسػػترعاء فػػي البيػػوع، والوصػػية والمحػػاكـ الشػػرعية، ودائػػرة اإلصػػالح األسػػري فػػي الوقػػت  .6

 المعاصر، وغير ذلؾ مف التطبيقات؟
 

 .أهنية البخث
ير أىمية ىذا البحث في توضيه مفيـو إيداع الشيادة، ومدى إمكانية تنزيميػا عمػى الواقػع وتطبيقػو فػي المحػاكـ تظ

ومقاصػػد الشػػريعة اإلسػػالمية، عػػف طريػػؽ رصػػد  ئالشػػرعية ودائػػرة اإلصػػالح األسػػري وبعػػض أنػػواع البيػػوع، ضػػمف أطػػر ومبػػاد
بػػراز أىميتػػو التػػي ال  والمجتمػػع، كونػػو تقتصػػر عمػػى الفػػرد فقػػط، بػػؿ تمتػػد إلػػى العائمػػة ضػػوابطو وشػػروطو، ودواعػػي اسػػتعمالو، وا 

 يساعد في حفظ الحقوؽ، ودفع الضرر والمفسدة عف صاحبو.
 

 .أهداف البخث
 ييدؼ البحث إلى جممة مف األمور، أبرزىا:

 بياف مفيـو االسترعاء االحترازي. .1
 بياف تأصيؿ االسترعاء في الشريعة اإلسالمية وعند الفقياء. .2
 وابط وشروط ودواعي استعماؿ االسترعاء.مناقشة ض .3
 عرض أمثمة ونماذج تطبيقية معاصرة إليداع الشيادة. .4
 مناقشة مدى إمكانية تطبيؽ االسترعاء عبر وسائؿ االتصاؿ الحديثة. .5
 مناقشة مدى إمكانية تطبيؽ االسترعاء في المحاكـ الشرعية ودائرة اإلصالح األسري، وبعض أنواع البيوع. .6
 

 .ابقةالدراسات الس
َمف أفػرد الحػديث عػف موضػوع االسػترعاء االحتػرازي عنػد المالكيػة،  –في حدود بحثيا واستقصائيا-لـ تجد الباحثة 
 سوى ىذيف البحثيف:

 جامعػة، لمػدكتور محمػد عبػد الػرحمف سػالمة، بحػث منشػور فػي مجمػة مجمػع إألخذ بشيادة إالسترعاء في  إلتتيوو وإلاءياء (1
، حيث تناوؿ ىذا البحث الحديث عف االسترعاء وتكييفو الفقيػي، 2115رابع عشر، أكتوبر، المدينة العالمية، في العدد ال

براز االسترعاء في مجالي القضاء والفتوى.  ومجاالت تطبيقو في العقود وغير العقود، وا 
ء االسػػترعاء أمػا مػا سيضػيفو ىػذا البحػث المقػدـ: أنػو سيتوسػع فػػي شػروط االسػترعاء، ودواعػي اسػتعمالو، ومػدى إمكانيػة إجػرا

 تطبيقة معاصرة لو.عبر مواقع التواصؿ االجتماعي، والمحاكـ الشرعية ودائرة اإلصالح األسري، باإلضافة إلى عرض نماذج 
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: حاشػػية عبػػد الػػرحمف الجنتػػوري فػػي االسػػترعاء فػػي الخمػػع، لمباحثػػة جمولػػة غيتػػاوي، طالبػػة دكتػػوراه، تحايييم مخطييوط (2
، حيػػث تناولػػت الباحثػػة تحقيػػؽ مخطوطػػة 2119المجمػػد السػػابع، العػػدد الثالػػث، سػػبتمبر/ جامعػػة أحمػػد درايػػة، أدرار، مجمػػة رفػػوؼ،

مكونة مف صػفحة واحػدة، وطػاؿ البحػث فػي عشػريف صػفحة؛ أنيػا أضػافت لػو التعريػؼ بػالمؤلؼ مػف حيػث: اسػمو، نسػبو، مؤلفاتػو، 
المخطوطػػػة عمػػػى مسػػػألة ، واحتػػػوت ووصػػػؼ المخطػػػوط، ونسػػػبتو إلػػػى صػػػاحبو، اليػػػوامش والحواشػػػي المطولػػػة، والخاتمػػػة والنتػػػائ 

 االسترعاء في الخمع فقط.
أما ىذا البحث، فإنو سيتوسع أكثر في موضوع االسترعاء، مف خالؿ بيػاف مفيومػو، وشػروطو وضػوابطو، وعػرض 

 أمثمة واقعية، ومدى إمكانية تطبيقو عبر وسائؿ التواصؿ االجتماعي، والمحاكـ الشرعية ودائرة اإلصالح األسري.
الشيادة كوسيمة مػف وسػائؿ اإلثبػات: دراسػة مقارنػة بػيف تحدثت عف الشيادة كوسيمة إثبات مثؿ:  رإسات عامةدوىناؾ 

رؽ األوسػط، كميػة أحكاـ الشريعة والقانوف، إعداد محمد عبد اهلل الرشيدي؛ إشراؼ وليد عرجاف، رسالة ماجسػتير، جامعػة الشػ
خصائصػيا، ولػـ ، وىذه الرسالة تحدثت عف الشيادة: ماىيتيػا، أقسػاميا، أدلػة حجيتيػا، إجراءاتيػا، 2111القانوف، القانوف الخاص، 

 .يتطرؽ الباحث إلى الحديث عف االسترعاء
 

 .مههج البخث
عػف  وإلمنيج إالسيتارإي صمية، لعرض المادة مف مظانيا األ إلمنيج إلوصت اتبعت الباحثة في كتابة ىذا البحث 
مػف خػالؿ تحميػؿ األقػواؿ واألسػباب والػدواعي لموصػوؿ لمػرأي  وإلمنيج إلتحميمي طريؽ تتبع المادة مف مصادرىا األصيمة 

 الراجه والصواب.
 

  .خطة البخث
 وتشمؿ: المشكمة واألىمية واألىداؼ والدراسات السابقة، ومني  البحث وخطتو. إلمادمة 

 إالسترعاء إالحترإزي: متيومو، مشروعيتو، تأصيمو وتكييتو. وفيو:  إلمبحث إألول:
 مفيـو االسترعاء في المغة واالصطالح. إلمطمب إألول:
 مشروعية االسترعاء. إلمطمب إلثان :
 التكييؼ الشرعي لالسترعاء. إلمطمب إلثالث:

 ة عميو. وفيو: إلمبحث إلثان : ءوإبط إالسترعاء ودوإع  إستعمالو، ونماذج تطبياية معاصر 
 ضوابط االسترعاء وشروطو.إلمطمب إألول: 
 دواعي االسترعاء. إلمطمب إلثان :
 مجاالت االسترعاء وأمثمة تطبيقية معاصرة عميو. إلمطمب إلثالث:

 وتشمؿ: )نتائ  وتوصيات(. إلخاتمة

http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=full%7E%3D1%7E%216180814%7E%210%7E%210%7E%211%7E%212%7E%21
http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=full%7E%3D1%7E%216180814%7E%210%7E%210%7E%211%7E%212%7E%21
http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=full%7E%3D1%7E%216180814%7E%210%7E%210%7E%211%7E%212%7E%21
http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=full%7E%3D1%7E%216180814%7E%210%7E%210%7E%211%7E%212%7E%21
http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=full%7E%3D1%7E%216180814%7E%210%7E%210%7E%211%7E%212%7E%21
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 :املبخث األول
 .وتكييفه تأصيله، مشروعيته، مفهومه: االسرتعاء االحرتازي

 

االسػترعاء ا المبحث الحديث عػف مفيػـو االسػترعاء فػي المغػة واالصػطالح، باإلضػافة إلػى عػرض بسػيط لتأصػيؿ يتناوؿ ىذ
 عند الفقياء، مرورا عمى األدلة عمى مشروعيتو، وذلؾ في ثالثة مطالب.

 

 . مفهوم االسرتعاء يف اللغة واالصطالح: املطلب األول
 .(3)فظو، واسترعاىـ إياىـ: استحفظيـ، واسترعيتو الشيء فرعاهرعاه يرعاه رعيا ورعاية: ح :إالسترعاء ف  إلمغة

وجاء في مقاييس المغة: الراء والعيف والحػرؼ المعتػؿ أصػالف: أحػدىما: المراقبػة والحفػظ، ومنػو: رعيػت الشػيء إذا 
 . (4)رقبتو ورعيتو، إذا الحظتو

 عند الحاجة إلييا. استحفاظ المسترعي شيادة يستأمف بيا عند الضرورة، وطمبيا :إالصطالح ف 
نمػا قػاـ بػو  لضػرورة واالستحفاظ ىو االسترعاء: أي أف المكمؼ يشيد في الّسر أنو ال يمزمو ذلػؾ الفعػؿ الػذي يفعمػو، وا 

 .(5)أو خوؼ أو إكراه
(؛ فيقصػػد بيػا: أصػػؿ ىػػذه الكممػة مػػف حػػرز، واحتػرز منػػو بمعنػػى: توقػاه، وحػػرز الشػػيء: إالحتييرإزيأمػا عػػف مفيػـو كممػػة )

إلػػى ذلػػؾ حفظػػو، وبمػػا أف مفيػػـو االحتػػراز يقػػـو عمػػى معنػػى التػػوقي وأخػػذ الحيطػػة والحػػذر؛ فقػػد أشػػار اإلمػػاـ الشػػاطبي بػػالف فػػي 
، والتحرز مما عسى أف يكوف طريقا إلى المفسدة"  .(6)بقولو: "إف الشريعة مبنية عمى االحتياط، واألخذ بالجـز

 ح؛ سػتختار الباحثػة تعريفػا جامعػا مانعػا أورده الباحػث:ولتجنب اإلطالة في تعريؼ االسترعاء االحترازي في االصػطال
بتياري  إيدإع إلشيادة سرإ لدو عدول عمى مءيمون أمير  ، مع إضافة بسيطة عميو وىو:(7)الدكتور محمد عبد الرحمف سالمة

ثباتا لحم أو دفعا لمءرة  .(ٛ)سابم لحصولو؛ ليكون حجة ف  إلمستابل؛ توقيا وتحصنا، وإ 
 

 :(ٜ)شرح إلتعريف
 (: استرعائيا واستحفاظيا، أي: أف تطمب مف الشيود حفظيا ورعايتيا لوقت الحاجة إلييا.إيدإع إلشيادة)
 (: ألنو في الغالب يكوف توقيا وتحسبا ألمر ما ال يراد لممسترعى عميو العمـ بو.سرإ)
 (: الشتراط العدالة في الشيود.لدو عدول)
ف كاف اإلشياد في حد ذاتو كافيا مف حيث األصؿ.(: جعؿ المالكية لالسترعاء وثيقة عمى مءمون)  رسمية، وا 
 (: جاء نكرة لتشمؿ التصرفات العقدية وغيرىا مف المجاالت التي يدخميا االسترعاء.أمر)
 (: يجب أف يكوف تاريخ االسترعاء مقدما عمى االحتجاج بو.بتاري  سابم)
 (: أي عند مف يقوؿ باالسترعاء.ليكون حجة ف  إلمستابل)
 (: حتى ينضبط تحت لفظة االحترازي.قيا وتحصناتو )
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 (: كما في االسترعاء في صمه اإلنكار.إثباتا لحم)
 (: كما في بيع وطالؽ المضغوط، وبيع التمجئة، وغيرىا مف التطبيقات.دفعا لمءرة)

ؿ لفػػظ أو وال بػػد مػػف اإلشػػارة إلػػى أف المالكيػػة ال يشػػترطوف فػػي الشػػيادة أف تػػؤدى بمفػػظ معػػيف، بػػؿ يصػػه أداؤىػػا بكػػ
وال صػػيغة، كػػأف يقػػوؿ الشػػاىد: سػػمعت كػػذا، أو عممػػت كػػذا؛ وذلػػؾ ألف مقصػػود الشػػيادة ىػػو إخبػػار القاضػػي بمػػا يتقنػػو الشػػاىد، 

 .(11)يتوقؼ ىذا عمى لفظ أو صيغة معينة
طرقوا فمـ تجد الباحثة ليا مكانا في الكتب الفقيية عند الحنفية والشافعية والحنابمة، فقد تأصل ىذه إلكممة، أما عف 

اسػتخداميـ ، أما المالكية، فقػد جػاء فػي أصػوليـ مػا يػدؿ عمػى (11)لمشيادة في أمور كثيرة منيا التسامع وتحمؿ الشياة إلى غير ذلؾ
 ليذا المصطمه )االسترعاء( أو )إيداع الشيادة(، ومف ذلؾ: 

فو سيدي عبد اهلل بف الحاج إبراىيـ في رسالتو المسماة: "طي ب المرعى في حقيقة االسترعاء" "فإف االسترعاء قد عرَّ
بقولو: اعمـ بأف الموثقيف يسموف االسػترعاء إيػداع الشػيادة، ويسػمونو االسػترعاء، وىػو طمػب الرعػي أي الحفػظ لمشػيادة ليقػـو 
المسػترعي بتقػديميا عنػػد الحاجػة إلييػا، وحقيقتػػو أف يشػيد إنسػػاف شػاىديف فػأكثر إنمػػا عقػد عميػػو أو مػا سػيعقد عميػػو مػف الػػدار 

نما فعمو خوفا عمى نفسو أو مالو أو ولده، وأنو يقـو بو متى قدر الفال عميو وأمػف نية أو غيرىا عقد معاوضة غير ممـز لو، وا 
فو"  ، إلى غير ذلؾ مف الشواىد التي دلت عمى ىذه المسألة في كتب المالكية.(12)مما تخوَّ

 

 . مشروعية االسرتعاء: الثاني املطلب
ورفع الحػرج عػف النػاس، وأكػدت عمػى ذلػؾ مػف خػالؿ التأصػيؿ لمقاصػد الشػريعة؛ حيػث إنيػا نادت الشريعة بمبدأ التيسير 

تنػػػتظـ ضػػػمف مجموعػػػة مػػػف القواعػػػد والضػػػوابط والوسػػػائؿ والكيفيػػػات والمسػػػتمزمات، والػػػوعي بيػػػا يجعػػػؿ الفػػػرد يميػػػز بػػػيف الحػػػالؿ 
مػف األمػور المتوسػطة بينيمػا، فقػد نعتبػره مػف بػاب والحراـ، واألمور المشتبية التػي قػد تتوسػطيما، فػإذا نظرنػا إلػى االسػترعاء أنػو 

مقاصػد الشػريعة وتحقػؽ ، عمػى أف ال تخػرج عػف مفيػـو ئالحيؿ المشروعة، التي قاؿ بعض الفقياء بمشروعيتيا بضوابط ومباد
 الغاية مف مشروعيتيا.

السػترعاء، وقػاؿ جاء في تيسير الممؾ الجميؿ: "االسػترعاء حسػف؛ ألنػو إذا اسػترعى أحػد المتصػالحيف حيػث يجػب ا
فػػي اسػػػترعائو: إنػػػو متػػػى أشػػػيد عمػػػى نفسػػػو بقطػػػع االسػػػترعاء، فإنمػػػا يفعػػػؿ ذلػػػؾ إلظيػػػار حقػػػو، ويسػػػتجمب إقػػػرار خصػػػمو، 
ورجوعو عف إنكاره، فيكوف لو حينئذ القياـ باالسترعاء، وال يضره ما انعقد عميو مػف إسػقاط البينػات المسػترعاة، فيػو راجػع 

 .(13)مه مف إسقاطو ليا قيامو باالسترعاء"عف ذلؾ قطع ما انعقد في كتاب الص
 ويمكن إالستدالل عمى مشروعية إالسترعاء من خالل إلاوإعد إلتايّية، وإألدلة إلعامّية إلتالية: 

 يحقؽ االسترعاء مبدأ رفع الحرج، مف خالؿ حفظ الحقوؽ ودفع الضرر ما أمكف. : أوالا 
 ؿ الوسيمة المستخدمة لرفع الضرر وحفظ الحؽ.: يقع االسترعاء تحت باب فته الذرائع مف خالثانياا 
 : يرفع االسترعاء ضررا متوقعا، قد يكوف عدـ دفعو أشد مف دفعو.ثالثاا 
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 : عند تعارض مصمحتيف تقدـ المصمحة العامة عمى المصمحة الخاصة، وىذا ما يحققو االسترعاء.رإبعاا 
 لماؿ.: االسترعاء يحقؽ مقاصد الشريعة مف خالؿ حفظ النفس واخامساا 
أثػر : االسترعاء يتأسس عمى أنو يجوز أف يقـو اإلنساف بفعؿ جائز يتوقى بو ضررا متوقعا عمى أال يثبت ليذا الفعػؿ سادساا 

 .(14)شرعي رغـ جوازه
 .(15): االسترعاء يقتضي التوسؿ بأمر جائز لدفع ضرر متوقع دوف أف يترتب عمى ذلؾ حكـسابعاا 

 

 . سرتعاءالتكييف الشرعي لال: املطلب الثالث
نمت وظيرت فكرة االسترعاء عنػد السػادة المالكيػة، أمػا الحنفيػة والشػافعية والحنابمػة فمػـ يتطرقػوا إلييػا مباشػرة كمػا فعػؿ 
المالكية، بؿ تتحدثوا عف الشيادة بمحترزات أخرى مثؿ تحمؿ الشػيادة، التسػامع، واالستفاضػة فػي النسػب والمػوت، إلػى غيػر 

ي كتػػػبيـ ومؤلفػػػاتيـ مػػػا يشػػػير إلػػػى تأصػػػيؿ ىػػػذه المسػػػألة، حيػػػث يقػػػع االسػػػترعاء تحػػػت بػػػاب ذلػػػؾ، أمػػػا المالكيػػػة فقػػػد جػػػاء فػػػ
الشيادات، ويعد وسيمة إثبات أماـ القضاء، ويعتػد بػو فػي اإلفتػاء عمػى أصػوؿ المالكيػة، واالسػترعاء شػيادة احترازيػة يسػتحفظ 

ضػػرة، وقػػد اعتمػػد السػػادة المالكيػػة ىػػذه فييػػا صػػاحب الحػػؽ الشػػيود العػػدوؿ حقيقػػة مػػا، مػػف أجػػؿ التوصػػؿ إلػػى حقػػو أو دفػػع م
، وممػا يػدؿ عمػى تأصػيؿ (16)الشيادة ووثقوىا، وقننوىا بوثائؽ تصػدر مػف الدولػة، وصػارت حجػة عنػدىـ فػي اإلفتػاء والقضػاء

مسػألة إيػداع الشػيادة، مػػا جػاء فػي البيجػة: "االسػػترعاء: الشػيادة التػي يممييػػا الشػاىد مػف حفظػو ويسػػندىا إلػى عممػو وتصػػدر 
 .(17)ا بفي )فـ( عمـ شييده )الشاىد( أو يشيد مف يضع اسمو عقب تاريخو بمعرفة كذا"وثيقتي

وجاء أيضا: "وحاصؿ حقيقة االسترعاء، وىو المسمى في وقتنا إيداعا؛ ىو إشياد الطالب أنػو طمػب فالنػا وأنكػره، وقػد 
االسػترعاء، فيػو ية شػيء منػو، أو بإسػقاط بينػة عمـ إنكاره بيذه البينة أو غيرىا، وأنو ميما أشيد بتأخيره إياه بحقو، أو بوضػع

 .(18)غير ممتـز بشيء مف ذلؾ
 .(19)وجاء أيضا: "االسترعاء بمعنى االستحفاظ ال يكوف إال في شيادة األصؿ، ال في شيادة االسترعاء"

 

 فرع: عالقة إالسترعاء بالحيل وإلتورية وإلتاية. 
 

 : عالقة إالسترعاء بالتورية:أوالا 
واآلخػر : أف يذكر المتكمـ لفظا مفردا لو حقيقتاف، أو حقيقة ومجاز، أحدىما قريب وداللة المفػظ عميػو ظػاىرة، بالتورية ياصد

 .(21)بعيد وداللة المفظ عميو خفية، ويريد المتكمـ المعنى البعيد، ويوري عنو بالقريب
عمّيػة، فالمقصػود بيػا: إظيػار الشػخص عمػال والتورية نوعاف: قولّية وفعمّية، أما القولّية: فكما ورد في التعريؼ، وأمػا الف

عديػدة مػف يفيـ مف يراه قصدا ما، ويخفي مف ورائو عمال آخر يكوف ىو مقصوده مف الفعؿ، وقد ثبتت التورية الفعميػة بأدلػة 
 .(21)السنة النبوية

 ،(22)ال بأس بالتعريضيرتبط استعماؿ التورية بالحاجة والمصمحة الداعية إلييا، أو حاجة ال مندوحة عنيا إال بالكذب ف
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واالسػػػترعاء ُيمجػػػأ إليػػػو لحاجػػػة أو مصػػػمحة أو دفػػػع مضػػػرة، فػػػال ضػػػير مػػػف اعتبػػػاره مػػػف التوريػػػة بضػػػوابطيا التػػػي تحػػػدث عنيػػػا 
؛ عمما أف الفقياء بينوا أيضا أحكػاـ الكػذب فػي الفقػو اإلسػالمي ومػا ينبنػي (23)الفقياء عميػو مػف ، وعدـ اعتباره مف الكذب المحـر

 ضا قسمو الفقياء إلى أنواع تدور بيف الحؿ والحرمة والضرورة، إلى غير ذلؾ مف األحكاـ.آثار، والكذب أي
وال بد مف اإلشارة إلى أف التوريػة قػد تأخػذ األحكػاـ الفقيّيػة الخمسػة بػيف الحرمػة والحػؿ واإلباحػة...، حسػب دواعػي 

إذا وقعػت وانضػبطت  رعاء مين بياب إلتوريية إلجيايزةفيمكن إعتبار إالستاستعماليا، لذلؾ وبناء عمى ما سبؽ بيانو عف التورية، 
عمػراف بػف حصػيف عػف تحت شروط الشرع؛ بعدـ اإليذاء أو إيقاع الضرر أو المفسػدة، أو االعتػداء عمػى حػؽ الغيػر، فقػد جػاء 

 ، أي: أف في التورية سعة وغنية عف الكذب.(24)أنو قاؿ: )إفَّ في المعاريض لمندوحة عف الكذب(
 

 سترعاء بالحيل إلشرعية: : عالقة إالثانياا 
خػػـر ، فمػلؿ العمػػؿ فييػا (25)تقػديـ عمػػؿا ظػاىر الجػواز إلبطػػاؿ حكػـا شػػرعيف وتحويمػو فػي الّظػػاىر إلػى حكػػـا آخػر  : بالحيييل ياصيد

  : ، ومرجع األمر في الحيؿ أّنيا عمى ثالثة أقساـا (26)قواعد الّشريعة في الواقع
  . المرائيفال خالؼ في بطالنيا كحيؿ المنافقيف و  إألول:
 ال خالؼ فػي جوازىػا كػالنطؽ بكممػة الكفػر إكراىػًا عمييػا؛ ألّنػو مػأذوف فيػو لكونػو مصػمحًة دنيوّيػًة ال مفسػدة فييػا بػإطالؽإلثان : 

  . ال في الدنيا وال في اآلخرة
أو الثّػاني، وال تبػّيف وىو ما لـ يتبّيف فيػو بػدليؿ واضػها قطعػيف لحوقػو بالقسػـ األّوؿ   : وىو محؿ اإلشكاؿ والغموضإلثالث: 

فيػػو لمّشػػارع مقصػػد يتّفػػؽ عمػػى أّنػػو مقصػػود لػػو، وال ظيػػر أّنػػو عمػػى خػػالؼ المصػػمحة اّلتػػي وضػػعت ليػػا الّشػػريعة بحسػػب 
 .(27) المسألة المفروضة فيو، فصار ىذا القسـ مف ىذا الوجو متنازعًا فيو

 ث؛ إذا انضػػبط تحػػت المقاصػػد الشػػرعية والضػػوابطوبنػػاء عمػػى التقسػػيمات السػػابقة، يمكػػف اعتبػػار االسػػترعاء مػػف النػػوع الثالػػ
الفقيّيػػة؛ ألف مػػؤداه تحقيػػؽ المصػػاله ودفػػع المفاسػػد، بشػػرط عػػدـ أخػػذ أو االعتػػداء عمػػى حػػؽ الغيػػر، كمػػا سػػيتبيف معنػػا فػػي 

ي لكونو يقـو عمى مصمحة دنيوية ال مفسدة فييا بػإطالؽ، ال فػضوابط االسترعاء، وأيضا يمكف اعتبار االسترعاء مف الحيؿ 
َوَميْن َيتَّيِم إلمَّيَو قاؿ تعالى:، حيث (28)الدنيا وال في اآلخرة؛ وال ييدـ أصاًل شرعًيا، وال يناقض مصمحة شيد الشرع باعتبارىا

ا ، وقد بيف اهلل تعالى أف مف يتؽ اهلل يجعؿ لو مخرًجا، وال ريب أف ىذه الحيؿ مخػارج ممػا ضػاؽ [2]الطالؽ: َيْجَعْل َلُو َمْخَرجا
 .(29)عمى الناس

 

 : عالقة إالسترعاء بالتاية:ثالثاا 
رخصػة فػي حيث إنيػا تعتبػر ، (31)أف يقوؿ العبد خالؼ ما يعتقده التقاء مكروه يقع بو لو لـ يتكمـ بالتقية"" ياصد بالتاية:

تَِّخييِذ الَّ يَ  فقػػاؿ تعػػالى: مػػف مبػػدأ النيػػي عػػف مػػواالة الكفػػار، حالػػة االضػػطرار فكػػذلؾ االسػػترعاء، ولػػذلؾ اسػػتثناىا اهلل 
َأن َتتَّاُيوْإ ِميْنُيْم ُتَاياةا َوُيَحيُذُرُكُم  إْلُمْؤِمُنوَن إْلَكاِفِريَن َأْوِلَياء ِمن ُدْوِن إْلُمْؤِمِنيَن َوَمن َيْتَعْل َذِلَك َفَمْيَس ِمَن إهلِل ِف  َشْ ٍء ِإالَّ 

َلييى إهلِل إْلَمِصيييرُ  َوَميين مػػواالة الكفػػار، وتوعػػد عمػػى ذلػػؾ أبمػػف الوعيػػد فقػػاؿ:  ، فنيػػى اهلل تعػػالى عػػف[28]آؿ عمػػراف: إهلُل َنْتَسييُو َوإِ 
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ِإالَّ َأن َتتَّاُيوْإ ، أي: ومف يرتكب نيي اهلل في ىذا، فقد برئ منو اهلل، ثػـ قػاؿ تعػالى: َيْتَعْل َذِلَك َفَمْيَس ِمَن إهلِل ِف  َشْ ءٍ 
فمو أف يتقييـ بظاىره ال بباطنػو ونيتػو، وأجمػع أىػؿ ؛ أي: إال مف خاؼ في بعض البمداف واألوقات مف شرىـ ِمْنُيْم ُتَااةا 

العمـ عمى أف التقية رخصة في حاؿ الضرورة، قاؿ ابف المنذر: "أجمعػوا عمػى أف مػف أكػره عمػى الكفػر حتػى خشػي عمػى 
فضػؿ، نفسو القتؿ، فكفر وقمبو مطمئف باإليماف: أنو ال يحكـ عميو بالكفر"، ولكف مف اختار العزيمة في ىػذا المقػاـ فيػو أ

، لػذلؾ بنػاء عمػى الكػالـ (31)قاؿ ابف بطاؿ: "وأجمعوا عمى أف مف أكره عمى الكفر واختار القتؿ: أنو أعظـ أجػًرا عنػد اهلل"
السابؽ فيمكف إيجاد عالقة بيف االسػترعاء والتقيػة أف كػاًل منيمػا يمجػأ إليػو الشػخص حػاؿ االضػطرار، بشػرط أف ال تكػوف 

 ىناؾ مخالفات شرعية.
 

 :نياملبخث الثا
 .ومناذج تطبيقية معاصرة عليه، ضوابط االسرتعاء ودواعي استعناله

 

يتكػوف ىػػذا المبحػػث مػػف ثالثػػة مطالػػب، تناولػػت فيػػو الباحثػة الحػػديث عػػف شػػروط االسػػترعاء وضػػوابطو، وقطػػع االسػػترعاء 
 ووثيقتو، ومطمب عف دواعي استعمالو، ومطمب عف مجاالتو وعرض بعض التطبيقات عميو.

 

 .  شروط االسرتعاء وضوابطه: املطلب األول
 يتناوؿ ىذا المطمب الحديث عف شروط االسترعاء وضوابطو، وذلؾ في الفروع اآلتية:

 

 إلترع إألول: شروط إالسترعاء. 
 :في االسترعاء (32)ويشترط

 أف يعرؼ الشيود اإلكراه، أي: الوجو الذي حصمت بو المعاوضة مف غير طوع منو. .1
 .(33)بحيث ال تقبؿ الشيادة إذا تأخرت عف زمف تحمميا إال حفظا مف صدره أف يتقدـ اإلشياد عمى الفعؿ، .2
 أف يعيف اليـو مف الشير. .3
؛ خوؼ اتحاد يوميما، فإف اتحد دوف تعيف جزء اليـو لـ يفد استرعاؤه .4  .(34)أف يعيف الوقت مف اليـو
 .أف يكوف لموجب وحاجة شرعية .5
 .(35)أف ُتكتب بوثيقة لمرجوع إلييا .6
 .(36)ذا العقد تعسؼ الوالة، وتنتيي عنو الظنوف والتيـأف يندفع عنو بي .7
 أف يكوف االسترعاء مما ينفع االسترعاء فيو كأفعاؿ التطوع: كاليبة والعتؽ والتدبير والطالؽ والتحبيس. .8
 مػف الشػػروط الخاصػة بالشػػيود: أف يكػوف الشػػاىد عػدال مبػػرزا متيقظػا، ضػػابطا عارفػا بطػػرؽ الشػيادة وتحمميػػا وأدائيػا ومعػػاني .9

 .(37)األلفاظ، وما تدؿ عميو نصا وظاىرا ومفيوما
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أف يقـو بدعوى إثبات االسترعاء فور زواؿ التقية، فإذا سػكت بعػد زواليػا مػدة قػدرىا بعضػيـ بسػنة؛ فمػيس لػو القيػاـ  .11
 .(38)باالسترعاء

 .(41)؛ ألف المبايعة خالؼ التطوع(39)أف ال يكوف االسترعاء في البيوع .11
 

 اء. إلترع إلثان : ءوإبط إالسترع
: اإلنكػار؛ أي أنػو ينفػع وإلثيان : التقيػة، أحيدىمافػي وجيػيف ال ثالػث ليمػا،  إالمف ضوابط االسترعاء أنػو ال يجػوز 

 .(41)مع ثبوت اإلنكار أو التقية وخوؼ المشيد إال في التبرعات؛ فيقع مطمقا عمى المشيور
ىما التقيػة التػي ذكػرت، والثػاني اإلنكػار، فػإذا قاؿ الونشريسي: "واالسترعاء ال يجوز إال في وجيػيف ال ثالػث ليمػا، أحػد

كػػاف ىػػذاف الحرفػػاف ثػػابتيف ببينػػة ال مػػدفع فييػػا واسػػترعى عمييمػػا قبػػؿ الصػػمه أو قبػػؿ البيػػع، فالحجػػة بػػذلؾ لممسػػترعي قائمػػة، 
بػت التقيػة أو واالسترعاء باؽ لو في ذلؾ، ال يغيره شيء، وال يقطع بشيء ما بقيت التقية، وأقاـ المنكر عمى إنكػاره، ومتػى ذى

عػػاد المنكػػر إلػػى اإلقػػرار، وجػػب لممسػػترعي القيػػاـ بمػػا اسػػترعى إذا قػػاـ فػػي فػػور ذىػػاب التقيػػة أو إقػػرار المنكػػر، إال أف يكػػوف 
المسترعي في ذلؾ غائبا أو معذورا بما يوجب عذره، فيبقى في االسترعاء عمى حجتو، إلػى حػيف يمكنػو القيػاـ فػي ذلػؾ، وأمػا 

نمػا الػذي ما ذكرتو مما يسترعيو ف ي عتؽ العبد قبؿ عتقو أنو إنمػا يعقػد لػو العتػؽ عمػى االستصػالح والخديعػة سػاقطة عنػو، وا 
يمزمو ويمـز العبد مف ذلؾ إذا أعتقو إلى أجؿ أو دبػره، واشػترط واسػترعى قبػؿ التػدبير أو العتػؽ المؤجػؿ والتػدبير عمػى أنػو إف 

شيء مف أحوالػو، فإنػو راجػع بػذلؾ فػي حبػؿ رقػو، فػذلؾ الـز ليمػا  ظيرت منو حوالة في مدة العتؽ والتدبير في دينو أو فساد
جميعا، ومتى ثبت ذلؾ عمى العبد رجع بذلؾ في حبؿ الرؽ ولـ ينتفػع بمػا عقػد لػو إال أف يشػترط السػيد أف يكػوف مصػدقا فػي 

 .(42)دينو أو في دنياه ذلؾ، فشرطو بذلؾ ماض لو فيو مف غير أف يمزمو إثبات ما ينسبو السيد إليو مف الحوالة والفساد في
القػاىر، ومػا ، كالسػمطاف والرجػؿ (43)ومف ضوابط االسترعاء كذلؾ، أنو ال ينفع إشياد السر إال عمى مف ال ُينتصػؼ منػو

 .(44)سوى ذلؾ فإشياد السر باطؿ
 

 إلترع إلثالث: وثياة إالسترعاء. 
والتوثيػؽ ىػي دة المالكيػة، حيػث يعتبػروف اإلشػياد ال بد مف إفراد الحديث عف مفيـو وثيقة االسترعاء التي تكمـ عنيا السػا

 الضابط في حفظ ىذا الحؽ.
والمقصد مف التوثيؽ؛ أف تكوف المرجع والمستند الػذي عمػى أساسػو تقضػى الحقػوؽ، فتوثيػؽ الحقػوؽ المشػيود بيػا، 

مػى معرفػة الشػيود؛ فػال بػد ، فػإذا كانػت الوثيقػة مبنيػة ع(45)وضبطيا وأدائيا تفيد عند االحتياج إلييا، أي إلى أداء الحقوؽ
أف تكوف الشيود يستحضرونيا مف غير أف يروا الوثيقة؛ وذلؾ في عقود االسترعاء التي يكتب فييا، ويشيد المسموف فػي 
ىذا الكتاب مف الشيود أنيـ يعرفوف كذا وكذا، فإف رأى الحاكـ ريبة توجب التثبت، فينبغي أف يقوؿ ليـ: ما تشيدوف بػو؟ 

ال ردىا.فإف ذكروا شيادتي  ـ بألسنتيـ عمى ما في الوثيقة، جازت وا 
 وليس في كؿ موضع ينبغي أف يفعؿ ىذا وال بكؿ الشيود، وأما إذا كانت الوثيقة منعقدة عمى إشياد الشاىديف كالصدقة
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أنيػـ إف شػيادتيـ فييػا حػؽ، و  :وحسػبيـ أف يقولػوا واالبتياع ونحو ذلؾ، فال ينبغػي أف تؤخػذ الشػيود بحفػظ مػا فػي الوثيقػة،
 .(46)يعرفوف مف أشيدىـ، وال يمسؾ القاضي الكتاب ويسأليـ عف شيادتيـ

 

 ويشترط ف  شيود إلوثياة إلشروط إلتالية:
 أال يقؿ عدد الشيود عف اثنيف، وقيؿ أربعػة؛ حيػث إنػو كممػا زاد عػدد الشػيود كػاف أفضػؿ وأحػوط فػيمن حيث إلعدد:  -1

 .(47)حفظ االسترعاء
: اإلسالـ، العقؿ، تجنب المعاصػي، أف يكػوف الكاتػب سػميعا متكممػا يقظانػًا، إلشيودمن حيث إلشروط إلمتعماة بذإت  -2

محتممػػة وال عالمػػا بفقػػو الوثػػائؽ، سػػالما مػػف المحػػف، وأف يصػػدر عنػػو بخػػط بػػّيف ُيقػػرأ بسػػيولة وسػػرعة، وألفػػاظ بّينػػة غيػػر 
 . (48)مجيولة

 

 :(ٜٗ)ف  أمرين وذىب إلمالكية إلى إلاول: إن وثايم إالسترعاء تتارم ساير إلوثايم
 أف شيودىا ُيؤخذوف بحفظيا ومعرفة ما فييا. .1
 المطموب ال يجب توقيفو عمييا قبؿ ثبوتيا، وال اإلعذار إليو. .2
أنو البد مف تأريخ الوثيقة باألوقات؛ فكؿ استرعائيف متضاديف في أي شيء كانا، ومتى يتحقؽ بالوقت أف  وأءافوإ .3

ال بطؿ االسترعاء.  االسترعاء تقدـ الصمه وا 
 .(51)أف تكوف ىناؾ نسخ مف الوثيقة، باإلضافة إلى دفع الرسـو المطموبة .4
إذا كانػػت وثيقػػة االسػػترعاء مػػف أجػػؿ التقيػػة يتقييػػا مػػف قبػػؿ ظمػػـ، فيػػي تنفعػػو، أمػػا إف كػػاف ممػػف تنفػػذ عميػػو الحقػػوؽ  .5

 .(51)وعمى مف يجب؛ فما أشيد بو مف الحقوؽ عمى نفسو وأقر؛ فيمزمو وال تنفعو التقية
 

 إبع: قطع إالسترعاء. إلترع إلر 
: وصيورتومسألة قطع االسترعاء، أو ما يسمى بإسقاط االسترعاء؛ جائزة عند المالكية، فوضعوا لو ضػوابط وقيػود، 

أف المسػػترعي عنػػػدما أودع شػػػيادة االسػػػترعاء عنػػد الشػػػيود العػػػدوؿ؛ إنمػػػا كػػاف ذلػػػؾ مػػػف أجػػػؿ حفػػظ حقػػػو، ودفػػػع الضػػػرر 
 قطع االسترعاء.والمفسدة عف نفسو ومالو، فكذلؾ شيادة 

جػػاء فػػي تبصػػرة الحكػػاـ: "ولػػو قػػاؿ فػػي اسػػترعائو: ومتػػى أشػػيدت عمػػى نفسػػي أننػػي قطعػػت االسػػترعاء، واالسػػترعاء فػػي 
االسترعاء إلى أقصى تناىيو؛ فإنما أفعمو لمضرورة إلى ذلؾ، وأنني غيػر قػاطع لشػيء منػو، وأرجػع فػي حقػي، فمػو ذلػؾ وال يضػر 

 .(52)إف أشيد أنو أسقط االسترعاء؛ سقط" أنو:ما أشيد بو عمى نفسو منو، أي 
": أف يشػيد قبػؿ الصػمه فػي السػر، أنػو إنمػا يصػالحو لوجػو كػذا، فيػو غيػر ممتػـز إالسترعاء ف  إالسترعاءويقصد بػ: "

يسػقط لمصمه، وأنو متى صاله وأشيد عمى نفسو في كتاب الصمه أنو أسقط عنو االسترعاء في السر؛ فإنو ال يمتـز ذلؾ وال 
 . (53)قياـ بوعنو ال
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 :(54)ويمكن تمخيص إألسباب إلدإعية إلى إإلشياد عمى قطع إالسترعاء بما يم 
بػاإلقرار "إنو لو قاؿ في استرعائو: متى أشيدت بقطع االسترعاء؛ فإنما أفعؿ ذلػؾ اسػتجالبا  نقؿ ابف فرحوف ما نصو: -1

 .خصمي، فمو القياـ وال يضره ما انعقد عميو مف إسقاط البينات المسترعاة"
 ألف المسترعي إنما لجأ إلى الصمه إلنكار الطرؼ الثاني، والمسترعي يقـو مقاـ المكره، والمكره ال يمزمو شيء. -2
 لو قيؿ إنو ال يسقط استرعاؤه مطمقا لكاف وجييا، إذا ثبت إنكاره. -3
 .(55)في قطع االسترعاء إظيار لحؽ المسترعي، واستجالب إلقرار الخصـ، ورجوعو عف إنكاره -4
 اجة المسترعي في استرعائو.انتياء ح -5
مف اآلثار المترتبة عمى قطع االسترعاء، أنو ال يضره ما انعقد عميو مف إسقاط البينات المسترعاة؛ ألنػو راجػع عػف  -6

 .(56)ذلؾ، قطع ما انعقد في كتاب الصمه مف إسقاطو ليا قيامو باالسترعاء
، لػذا وجػب االنتبػػاه (57)، قػػدرىا بعػض الفقيػاء بسػػنةقػد يترتػب ضػػرر أكبػر مػف عػػدـ قطػع االسػترعاء إذا تجػػاوز مػدة معينػة -ٚ

 لمسألة القطع.
 

 .  دواعي االسرتعاء: املطلب الثاني
 ذىب أكثر فقياء المالكية إلى القوؿ: إف مف دواعي االسترعاء ضػرورة الكراىػة لخػوؼ اإلنسػاف عمػى نفسػو أو لفقػد بينتػو،

 .(58)تقية وخوؼ المشيدأو ليستجمب إقرار خصمو، وىو ينفع مع ثبوت اإلنكار، أو ال
قػاؿ الونشريسػي: "االسػترعاء ىنػا يتأسػس عمػػى أنػو يجػوز أف يقػـو اإلنسػاف بفعػؿ جػػائز يتػوقى بػو ضػررا متوقعػا، عمػػى أال 
يثبت ليذا الفعؿ أثر شرعي رغـ جوازه، وظني أنو مف باب فته الذرائع الػذي معنػاه: أف مػا يفضػي إلػى المطمػوب يصػبه مطموبػا 

، وىػذا ولو كاف في األصؿ مح ظػورا، واالسػترعاء يقتضػي التوسػؿ بػأمر جػائز لػدفع ضػرر متوقػع دوف أف يترتػب عمػى ذلػؾ حكـػ
فػػي أصػػمو: حكمػػو المنػػع، فاقتضػػى ذلػػؾ فػػته بػػاب الػػذرائع، وفػػته الػػذرائع متفػػرع عػػف أصػػؿ اعتبػػار المػػلؿ، حيػػث احتػػاط الشػػارع 

نطػاؽ المحافظػة عمػى قصػد الشػارع سػائؿ التػي تعمػؿ فػي لممفاسد المتوقعة أو المصاله التي قد تفوت عمى المكمفيف بإباحػة الو 
 . (59)فييا مراعاة لمملؿ"

 يمكن تمخيص دوإع  إستعمال إالسترعاء مع ربطيا مع مااصد إلشريعة ف  إألمور إلتالية:       
ة الناتجػ؛ فاآلثػار (61)"الضػرر يػزاؿ" : حيػث إف إزالػة الضػرر مقصػد شػرعي، يقػع تحػت قاعػدةإزإلية إلءيرر عين إلمكميف (1

 .يجب إزالتيا تطبيقًا ليذا المقصد -والتي يترتب عمييا الضرر  -عف ىذا التصرؼ )االسترعاء( 
مف المسترعى لو مف أف يمزمو عمى فعؿ أمر ال يرغبػو، أو أف يكرىػو عمػى فعػؿ شػيء يضػر  (61)خوف إلمسترع  (2

أو قتمػػو، أو قتػػؿ أحػػد مػػف أفػػراد أسػػرتو، أو بػػو أو بمالػػو أو بعيالػػو، أو أف ييػػدده بشػػتى أنػػواع التيديػػد مثػػؿ التيديػػد بالسػػالح 
، حيػث وضػع الفقيػاء لمخػوؼ ضػوابط وأحكػاـ (62)إتالؼ عضو، أو التيديد بإتالؼ ماؿ، إلى غير ذلؾ مػف أنػواع التيديػد

 تؤثر عمى طبيعة التصرفات؛ لذلؾ عندما يودع شخص شيادة عف الشيود، فقد يأمف ىذا الخوؼ ويرفعو عف نفسو.
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 مسػػػترعي وقػػػوع الضػػرر، أو اإلكػػػراه، أو اإلخافػػػة؛ فقػػػد جػػػاء فػػػي النػػػوازؿ واألعػػػالـ البػػػف سػػػيؿ:: أي توقػػػع الإلتوقيييع (3
ف لـ َيعرؼ شػيود االسػترعاء ذلػؾ"، وكػذلؾ فػي البيػوع: "االسػترعاء فػي  "ويصدؽ المسترعي فيما يذكره مف التوقع وا 

نو راجع فيو ألنو حؽ لمم ؛(63)البيوع غير جائز بتاع، وقػد أخػذ البػائع فيػو ثمنػا إال إف ألنو إنما يبيع ألمر يتوقعو، وا 
 .(64)عرؼ الشيود فيو اإلكراه واإلخافة أو التوقع فيكوف لو ذلؾ"

، فإيداع الشيادة تجعؿ الفرد يبتعد عف ارتكاب محظػور شػرعي أو مكػروه، أو ربمػا شػيئا سد ذريعة إرتكاب محظور (4
بثانيػة؛ ألنػو أراد حفػظ نفسػو مػف الوقػوع فػي مف المحرمػات، ومثالػو مػوجزا، كػالتي عممػت أف زوجيػا المسػافر تػزوج 

الحراـ، فطمبت منو الطالؽ لتضررىا مف وجود الزوجة الثانية )الضرة(، والزوج ال يريد الطالؽ؛ ألف الزواج الثػاني 
يصونو في بالد الغربة، فيودع شيادة عند الشيود أماـ الزوجة األولى، أنو سيطمؽ لحاجة ألجأتو إلى ذلػؾ فطالقػو 

نما يدفع بو الضػرر عػف نفسػوغير واق الحػالؿ، بػأبغض  ، فيػو بػذلؾ يبتعػد عػف أمػر وصػفو اهلل (65)ع، إذ ال يقصده وا 
 صيانة ألسرتيو وأوالده ونفسو.

 ،(66)، حيث نظر الشاطبي إلى قصد الشػارع فػي النظػر إلػى المػلالت سػواء أكانػت مخالفػة لمشػريعة أـ موافقػةإلنظر إلى إلمآل (5
مصػمحة ودفػع مفسػدة، وسػيأتي توضػيه ذلػؾ فػي المطمػب األخيػر عنػد طػرح األمثمػة والنمػاذج وأيضا االسترعاء في جمػب 

 التطبيقية.
، لػذلؾ (67)فوسيمة المقصود تابعة لممقصود، وحفظ الحقوؽ واجػب، ومػا ال يػتـ الواجػب إال بػو فيػو واجػبفتح إلذرإيع،  (6

لشػػارع بػػدرئيا نوعػػاف؛ مفاسػػد تحػػريـ وكراىػػة، إيػػداع الشػػيادة وسػػيمة لحفػػظ الحقػػوؽ، ودفػػع الضػػرر، والمفاسػػد التػػي أمػػر ا
وىػػي مبنيػػة عمػػى الظنػػوف؛ فممػػا كػػاف الغالػػب صػػدؽ الظنػػوف، بنيػػت عمييػػا مصػػاله الػػدنيا واآلخػػرة ألف كػػذبيا نػػادر، وال 

، لػذلؾ إذا اعتبرنػا أف االسػترعاء قػد يفػته ذريعػة (68)يجوز تعطيؿ مصاله صدقيا الغالب؛ خوفا مف مفاسد كذبيا نػادر
االسػترعاء إنمػا ىػي ش والخداع بيف األزواج أو المتعاقديف أو بيف المتخاصميف، فإف الغايػة التػي يقصػدىا الكذب والغ

 والحفاظ عمى النفس ورفع الضرر، وليس لحقيقة الكذب. (69)مف أجؿ التقية
نمػا إلتدبير إالحتيرإزي،  (7 لمنػع وقػوع حيػث إف التػدابير االحترازيػة ال تُتخػذ ضػد أشػخاص اقترفػوا محظػورات بالفعػؿ، وا 

، إضافة إلى أف مبناىا المصمحة، فيي وقاية لمجتمع كامؿ ابتداء مف األسرة، وتحػافظ عمػى (71)محظورات محتممة
 .(71)استقراره، وىي تواجو خطورة ارتكاب محظورات شرعية

 

 .دلاالت االسرتعاء وأمثلة تطبيقية معاصرة عليه :املطلب الثالث
االسػػترعاء وتطبيقاتػػو، حيػػث توسػػع المالكيػػة فػػي عػػرض التطبيقػػات التػػي يتنػػاوؿ ىػػذا المطمػػب الحػػديث عػػف مجػػاالت 

 تندرج تحت االسترعاء، وفيما يمي بياف ذلؾ:
 

 إلترع إألول: مجاالت إالسترعاء. 
 بشرط معرفة الشيود اإلكراه والخوؼ –فمثاليا البيوع  إلعاوديقع االسترعاء ضمف إطاريف؛ العقود وغير العقود، أما 
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االسػترعاء، والصػمه عمػى مػاؿ،  (72)فع البائع لالسػترعاء، أي ليػذا البيػع بػدوف رضػاه، وأف يوثػؽ فػي وثيقػةالمتوقع الذي د
 .(73)والخمع، وعقد النكاح، كمف يزوج ابنتو ممف يخاؼ عداوتو، ويشيد سرا أنو إنما يفعؿ ذلؾ خوفا وتقية مف الخاطب

ف لػػـ يعمػػـ وكػػذلؾ عقػػود التبرعػػات، كػػالطالؽ والحػػبس والعتػػؽ واليبػػة، والمسػػ ترعي ىنػػا ال يمزمػػو أف يفعػػؿ شػػيئا، وا 
السبب إال بقولو، ويكتفى فيو بأدنى درجو حتى يصير االسترعاء كالحيمة، ومثالو: أف يشػيد أنػو إنمػا طمػؽ خوفػا مػف أمػر 

 .(74)يتوقعو مف جية كذا
ف لػـػ ي عػػرؼ الشػػيود تمػػؾ الوجػػوه قػػاؿ ابػػف العطػػار: ويصػػدؽ المسػػترعى فػػي الحػػبس فيمػػا يػػذكره مػػف الوجػػوه التػػي يتوقعيػػا وا 

التػي يتوقعيػػا ويكتػػب فػػي ذلػؾ أشػػيد فػػالف شػػيود ىػػذا الكتػاب شػػيادة اسػػترعاء واسػػتحفاظ لمشػػيادة أنػو متػػى عقػػد فػػي داره بموضػػع 
كػذا تحبيسػػا عمػػى بنيػػو أو عمػػى أحػد مػػف النػػاس فإنمػػا يفعمػػو ألمػر يتوقعػػو عمػػى نفسػػو أو عمػػى مالػو المػػذكور وليمسػػكو عمػػى نفسػػو 

لمػا يخشػاه وأنػو غيػر ممتػـز فيو عند أمنو مما تخوفو وأنو لـ يرد بما عقده فيػو وجػو القربػة وال وجػو الحػبس بػؿ  ويرجع فيما عقده
 .(75)لما يعقده فيو مف التحبيس وأشيد عميو بذلؾ في تاريخ كذا

كور فمثالػػو: عقػد اسػترعاء فػي صػػالح حػاؿ: وصػورتو أف يشػيد فيػػو شػيود االسػترعاء أف الشػخص المػػذ غيير إلعايودوأمػا 
الصػفة إلػى حػيف في عقد االسترعاء: مستقيـ الحاؿ، مخالطا ألىؿ الصالح مجانبا ألىؿ الفساد، ال يعمموف أنػو انتقػؿ عػف ىػذه 

أنػو ينػدفع عنػو بيػذا العقػد تعسػؼ الػوالة وتنتفػي عنػو الظنػوف والػتيـ  وفايدتيوإيقاعيا لشيادتيـ في ىذا الكتاب مف تاريخ كػذا، 
، وأيضػا: عقػد اسػترعاء فػي التبػري مػف مػذنب: ومثالػو: أف يشػيد (76)يسػتوجب ىػذا العقػد العدالػة وتسقط عنو يمػيف التيمػة وال

فالف بف فالف أنو لما تبيف لو أف ابنو فالنػا مخػالط ألىػؿ الػتيـ والريػب، وخػاؼ أف يجنػي جنايػة أو يجػر جريػرة، فيعمػؿ عميػو 
 تعػالى إلػى أف يتػوب ويرجػع عمػا ىػو عميػو، شػيد بػذلؾ ويؤذى بسببو، فتبرأ منو ألجؿ ذلؾ وأبعده عف نفسو وىجره غضبا هلل

وأخذىـ الولي بالوالء فػي  مف يعرؼ أبعاده فإذا وقع منو شيء لـ يضره ذلؾ، وفائدتو: أنو يندفع عنو بيذا العقد تعسؼ الوالة
ف كانت تمؾ أحكاـ الجاىمية  . (77)الجنايات وا 

 

 إلترع إلثان : تطبياات معاصرة عمى إيدإع إلشيادة. 
مكف تنزيؿ فتاوى وتطبيقات االسترعاء التػي أوردىػا المالكيػة فػي بطػوف كتػبيـ عمػى الواقػع المعاصػر، حيػث عمػت ي

البموى أكثر في ىذا الزماف بالكذب والخػداع وضػياع الحقػوؽ وفسػاد الػذمـ، ممػا اسػتدعى البحػث عػف مخػارج وحمػوؿ فقييػة لمحػد 
مػػف ضػياع الحػػؽ نفسػو، بػػؿ قػد يمتػػد إلػى جػػرائـ أكبػر مػػف ذلػؾ كالقتػػؿ  مػف تمػػؾ األمػور؛ ألف أثػػر ضػياع الحقػػوؽ يمتػد إلػػى أكثػر

 :عرض بعض من تمك إلتطبيااتوالقطع والجراحات، وكؿ ما يدخؿ تحت الحدود والقصاص والتعازير، وفيما يمي 
 

 :  تعرض إلزوج لإليذإء من ِقبل زوجتو: أوالا 
وصييورة لػػزوج إلػػى االسػػترعاء تأديبػػا ليػػا، أنػػو يطمقيػػا، كػػأف تشػػتمو أو تسػػبو بينيػػا وبينػػو، أو أمػػاـ النػػاس، فينػػا يمجػػأ ا

 : (78)ىذه إلمسألة
 وأف رجؿ تسبو زوجتو أماـ الناس، ولـ يدر كيؼ يتحاشى شتميا لو وشغبيا عميو؛ فُدؿ عمى أف يسترعي في طالقيا،
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بعضػيما اآلخػر أمػاـ  لتكػؼ عػف شػتمو ففعػؿ ذلػؾ، وىػذا ممػا تعػـ بػو البمػوى اآلف فػي عػدـ احتػراـ الػزوجيف يعمف ليػا الطػالؽ
األوالد واألقػػارب وعػػواـ النػػاس، ممػػا يعجػػؿ فػػي تػػدمير العالقػػة بػػيف الػػزوجيف وبالتػػالي ىػػدـ األسػػرة، لػػذلؾ كػػاف االسػػترعاء حػػال 

طػالؽ  شيود أربعة عند بعض أىػؿ العمػـ، أو اثنػاف، عمػى أنػو يريػدومخرجا شرعيا لمحد مف ىذه المشكمة، حيث يودع الزوج 
نما يدفع بو الضرر عف نفسو. زوجتو لحاجة ألجأتو  إلى ذلؾ، فطالقو غير واقع؛ إذ ال يقصده وا 

 وقاؿ ابػف األصػبف: "كػؿ مػف اسػترعى فػي شػيء تطػوع ال يضـػ إليػو كػالعتؽ والطػالؽ وشػبيو؛ يريػد كػالحبس نفعػو االسػترعاء
ف لـ يعرؼ شيود االسترعاء ذلؾ"  .(79)ولـ يمزمو، ونحوه، ويصدؽ المسترعي فيما يذكره مف المتوقع، وا 

 

 : طالم إلزوجة إلثانية إلمسافرة: ثانياا 
: أف يكػوف ىنػاؾ رجػؿ متػزوج ولديػو أوالد، ثػـ سػافر لبمػد عربػي أو أجنبػي لعمػؿ أو دراسػة، فتػزوج أخػرى وصورة إلمسيألة

الزوجػة األولػى بيػذا الػزواج، فخيػرت زوجيػا بػيف طالقيػا أو طػالؽ األخػرى، والػزوج يريػد الػزوجتيف، لحبػو صيانة لنفسو، فعممػت 
إياىما مثال أو صيانة لألوالد وحفاظا عمى استمرارية األسػرة، وربمػا ألنػو ال يسػتطيع أف يجػد منػزال رخيصػا فػي البمػد اآلخػر، إلػى 

 غير ذلؾ مف األسباب. 
مسػػألة أيضػػا: االسػػترعاء؛ بػػأف يػػودع الشػػيادة عنػػد أربعػػة شػػيود أو اثنػػيف عمػػى أنػػو إف طمػػؽ فػػالمخرج الشػػرعي فػػي ىػػذه ال

نما حفاظا عمى استقراره واستمراره، وىذا يكوف لكال الزوجتيف.  زوجتو؛ إنما ىو مضطر لذلؾ وىو غير واقع، وا 
 ة كػذا، وكػذا إف حمفػت بػالطالؽجاء في التبصرة: "... مثؿ أف يشيد إف طمقت، فإنما أطمؽ خوفا مف أمر أتوقعو مف جي

 .(81)..". فإنما ىو ألجؿ إكراه، ونحو ذلؾ
وجاء في توضيه األحكاـ شرح تحفػة الحكػاـ لعثمػاف المكػي الزبيػدي أنػو ورد "فػي نػوازؿ الطػالؽ مػف المعيػار سػئؿ الشػيخ 

بشػػيوده بػػأف مػػى ذلػػؾ العبدوسػػي عػػف رجػػؿ سػػألت منػػو زوجتػػو أف يحػػـر ليػػا ضػػرتيا ويطمقيػػا وشػػدت عميػػو فػػي ذلػػؾ، فاسػػتحفظ ع
قػػاؿ: ميمػػا طمػػؽ زوجتػػو فالنػػة بػػأي طػػالؽ كػػاف أو حرميػػا بػػأي تحػػريـ كػػاف أو قػػاؿ: متػػى حمػػت حرمػػت فغيػػر ممتػػـز لػػذلؾ، وأنػػو 

 مبطمو فطمقيا وحرميا وقاؿ: متى حمت حرمت عميو فيؿ ينفعو استرعاؤه في ذلؾ أـ ال؟
 ائو عمى الوجو المذكور وىي باقية فػي عصػمتو؛ حيػثفأجاب: أنو ال يمزمو تحريميا عمى الوجو المذكور ألجؿ استرع

 .لـ يقصد تحريميا حاؿ تحريميا لفًظا فإف قصده فال ينفعو االستحفاظ "اىػ
، فػإذا شػرطت الزوجػة ابتػداء فػي مسيألة إلشيرط في  عايد إليزوإجلكف ال بد مف اإلشارة إلى موضوع ميـ، أال وىػو 

شرط صحيه، فإذا تزوج الزوج زوجة ثانية ففعمػو جػائز، لكنػو خػالؼ شػرطا عقد الزواج أف ال يتزوج الزوج زوجة بعدىا فال
ف رفعػػت قضػػية لمقاضػػي  فػػي عقػػد النكػػاح، فػػإف سػػكتت الزوجػػة، فيػػو رضػػا ضػػمني بموافقتيػػا عمػػى ىػػذا الػػزواج الثػػاني، وا 

بػػؿ ىػػذا ففعميػػا صػػحيه بموجػػب الشػػرط فػػي عقػػد الػػزواج، فيفسػػخ القاضػػي العقػػد، وتتنػػازؿ المػػرأة عػػف جػػزء مػػف ميرىػػا مقا
 ، وىنا يظير أف الشرط في عقد الزواج مؤثر في االسترعاء وعدمو.(81)الفسخ
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 : تعدد إلطالم إستنادإ لوثياة إالسترعاء: ثالثاا 
 جاء في استفتاء أحد السائميف ما نصو:

 ، عمما بأني قد طمقت زوجتي قبػؿ االسػترعاء مػرة واحػدة2119لقد كتب لي أحد العمماء استرعاء في الطالؽ سنة 
وحفظتو في صندوقيا، وطمقػت مػرات عمػى أسػاس وجػود االسػترعاء، وبعػد فتػرة قالػت: إنيػا مزقتػو، عممػا بػأف كػؿ الطػالؽ 

 .الذي صدر مني عمى نية وجود االسترعاء، أريد فتوى
: فػػإف شػػيادة االسػػترعاء عاممػػة فػػي التبرعػػات ومنػػو الطػػالؽ؛ وال تشػػترط فييػػا التقيػػة بخػػالؼ المعاوضػػات، إلجييوإب

ثيقة االسترعاء ال تبطؿ شيادة الشيود إذ بإمكانيـ اإلدالء بيا في أي لحظة ويمكنيـ أف يوثقوىا مػرة أخػرى وقػد وضياع و 
: أف االسترعاء المسؤوؿ عنو عامؿ في الطالؽ المتأخر عنو، وخالصة إلتتووبيف العمماء ما ذكرنا في شأف االسترعاء، 

ليـو والسػاعة، وضػياع الوثيقػة ال تبطػؿ شػيادتيما مػا دامػا حيػيف، إذا بشرط كونػو ثابتػا بشػيادة عػدليف حػافظيف لتاريخػو بػا
ال فػال عبػرة  كاف بإمكانيما اإلدالء بيا أو توثيقيا مرة أخرى، فإف نقمت عنيما الشيادة بشروط نقميػا ثبػت بيػا االسػترعاء وا 

 .(82)بما لـ يثبت، واهلل أعمـ
 

 مين:: إلشرط إلمجرد عن إليمين، وإلشرط إلمايد باليرإبعاا 
: أف يريػد رجػؿ أف يخطػب امػرأة أجنبيػة، فتقػوؿ لػو: ال أتػزوج لػؾ حتػى تطمػؽ زوجتػؾ الكائنػة فػي عصػمتؾ، وصورة إلمسيألة

 فتراضيا عمى ذلؾ، فمما حاف العقد، قاؿ ولييا في لفظ: زوجتؾ إياىا بشرط طالؽ زوجتؾ الفالنية مف غير يميف وال تعميؽ.
نمػا فعػؿ ذلػؾ تطيبػا لخػاطر فقاؿ الناكه: طمقتيا، وكاف قد استحفظ  قبؿ ذلؾ أنو متى طمػؽ، فإنػو غيػر ممتػـز لػو، وا 

ظيار القبوؿ، ثـ بعد ذلؾ أراد ارتجاعا لزوجتو، فاختمؼ المالكية فػي الحكػـ كػوف ىػذا الشػرط مػف الشػروط التػي  المخطوبة، وا 
أصػؿ ترعاء مفيػد ىنػا كمػا ىػو فػي تمغى ألنو مجرد عف اليميف، أو يسمؾ مسمؾ المقيد بػاليميف، وكػذلؾ كونػو اسػترعى؛ واالسػ

 التطوع مف طالؽ وعتؽ.
الـز ويحكـ بو عميو، واالسترعاء باطؿ، ومنيـ مف ذىب إلػى جػواز الشػرط، شػريطة أف ال  (83)فمنيـ مف ذىب أف الشرط

 .(84)يضر بيا في ِعشرة، ويحكـ بو إف ترؾ، وقالوا: إف كؿ شرط انبـر في صمب العقد فيو الـز ال ينفع فيو االسترعاء
 

 : إالسترعاء ف  إلوصية:خامساا 
: أف توصي امػرأة ألخييػا وصػية بمقػدار الثمػث، وتػذكر فػي وصػيتيا، أنػو ميمػا أظيػر زوجيػا رسػما أو بينػة يقتضػي وصورة إلمسألة

أظيػػر الػػزوج رجوعيػػا عػػف ىػػذه الوصػػية فيػػو كػػذب، وقػػد أبطمتػػو إبطػػاال كميػػا، واسػػترعت عمػػى ذلػػؾ، فممػػا ماتػػت، وحضػػرت القسػػمة، 
 وبيانا يقتضي برجوعيا عف وصيتيا. رسما

فالجواب عمى ىذه المسألة أف الوصية لألخ نافذة وال أثر لما أتى بو الزوج مف الرجوع؛ ألف التي أوصت اسػترعت 
، واالسترعاء ينفع في كؿ تطوع كما مر سابقا، فيي بالتالي حفظت حقًا بعد موتيػا، ولعمميػا وتوقعيػا بحػاؿ (85)قبؿ وفاتيا

 سيفعمو، وينفع أف يقاس عمى ىذه المسألة كؿ ما يقع تحت الوصية بشرط عدـ اإلضرار بالورثة. زوجيا والذي
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 : : إالسترعاء إلثبات حمسادساا 
وأغمب ما يقصد بو الحؽ ىنػا: الحػؽ الػذي يتعمػؽ بػاألمواؿ؛ ألنيػا أكثػر مػا ُيتنػازع فيػو، خصوصػا مػع فسػاد الػذمـ، 

 النصب واالحتياؿ.وعمـو البموى بالتزوير والسرقات وعمميات 
: أف يتنازع صاحب الماؿ مع مدينو الذي أعطاه المػاؿ، فػأنكر الثػاني مػا أعطػاه األوؿ، وخصوصػا مػع عػدـ وصورة إلمسألة

وجود البينات والوثائؽ التي تثبت ىذا الديف، فتشتد الخصومة والمنازعات بيف الطرفيف، فيذه المسػألة حميػا يكػوف عػف طريػؽ 
طريؽ إيداع الشيادة مف ِقبؿ صػاحب المػاؿ عنػد الشػيود، أنػو إنمػا يريػد مصػالحة المتنػازع معػو مػف االسترعاء بالصمه، عف 

 أجؿ جمب إقراره عمى ىذا الماؿ.
 فالقوؿ الراجه في ىذه المسألة جوازىا؛ ألنيا تعتبػر حيمػة عمػى المػديف المنكػر؛ ألنػو يتوصػؿ إلػى حقػو دوف أف يعتػدي

،  .(86)فال خرج بشيادة االسترعاء مف حؽ، وال دخؿ في باطؿ أو يسقط حؽ أحد، وصاحب الماؿ مظمـو
واإللػزاـ وكذلؾ مف مقاصد الشريعة حفظ الماؿ، ومف وسػائؿ حفػظ المػاؿ أف ال ينػزع المػاؿ مػف مالكػو بػأي طريقػة كانػت، 

 .(88):" ليس لعرؽ ظالـ حؽ"، دوف ضرر أو ضرار، قاؿ (87)باألداء
 

 : إالسترعاء إإللكترون : سابعاا 
 يذه المسألة: ىؿ يمكف األخذ بشيادة االسترعاء في الحجة واإلثبات، إلكترونيا عبر وسائؿ التواصؿ االجتماعي.ويقصد ب

بداية القوؿ: ال بد مف الحديث عف مدى حجية الشيادة عبػر مواقػع التواصػؿ االجتمػاعي، وقػد بحػث الفقيػاء المعاصػروف 
كثيػر مػف األمػور ادة اإللكترونيػة تشػترؾ مػع الشػيادة التقميديػة العاديػة فػي : أف الشػي(89)ىذه المسألة وخمصوا لنتائ  كثيػرة أبرزىػا

والضوابط واألحكاـ، وشروط الشيود، وذات الشيادة، ناىيا عف تطور نظاـ البصمات؛ كبصمة العيف واألصابع، والوجػو، 
 وأيضا وصموا إلى أف الشيادة حجة قانونية إذا توافرت شروطيا وضوابطيا وانتفت موانعيا.

وبما أف التكييؼ الشرعي لالسترعاء، أنو يعد مف باب الشيادات، فكؿ ما يستجد في باب الشيادات، فإنو يسري عمػى 
االسػترعاء، وبمػا أف القػانوف ىػػو الػذي يحػدد الوسػائؿ الواجػػب اتباعيػا مػف قبػػؿ الخصػـو إلثبػات مػا يدعونػػو؛ فإنػو ممػـز كػػذلؾ 

ائؿ، حيػث إف تعطيػػؿ ىػػذه التطػورات مػػف شػػأنيا أف تعطػؿ الحقػػوؽ واألفػػراد بمواكبػة جميػػع التطػورات التػػي قػػد تمحػؽ ىػػذه الوسػػ
والجماعات، وبالتالي ضياع الحقوؽ وتشجيع فساد الذمـ، خصوصا أف بعض الدعاوى القضػائية يتعػذر فييػا وصػوؿ الشػاىد 

كترونيػة لمشػيادة، لحبس أو ظيور وباء، أو غير ذلػؾ مػف أسػباب تعػذر حضػور الشػاىد، فػإذا تحققػت الضػوابط والشػروط اإلل
 فيذا أدعى إلى العمؿ بيا بدؿ تعطيميا.

 

 : إالسترعاء ف  دإيرة إإلصالح وإلتوفيم إألسري: ثامناا 
تم إنشاء مكاتب ءمن إختصاص إلمحاكم إلشرعية، تسمى مكاتب إإلصالح وإلوساطة وإلتوفيم إألسري؛ تييدف 

رة وإسيتمرإريتيا، ومعالجية إلخالفييات إألسيرية، وإألخييذ إليى إإلرشياد إألسييري إلوقياي  وإلعالجيي ، مين أجيل لييم شيمل إألسيي
ويكمف عمؿ مكاتب اإلصالح في النظػر فػي الحػاالت بأيدي إلطرفين لموصول إلى حمول لنزإعاتيم بشكل ودي رءاي ، 
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عانػػة األطػػراؼ إلػػى  التػػي تتحػػوؿ مػػف المحكمػػة، وتحويميػػا الػػى المختصػػيف مػػف أعضػػاء اإلصػػالح لمنظػػر فػػي الحالػػة ودراسػػتيا، وا 
الوصوؿ إلى الحموؿ التوافقية أو اإلرشاد المطموب، انتياء إلى عػودة األسػرة إلػى اسػتقرارىا وحياتيػا، أو إلػى تفريػؽ إيجػابي يحفػظ 

   لكؿ أفراد األسرة مف الزوجيف واألوالد حقوقيـ دوف إفراط أو تفريط بما يحقؽ معنى المحافظة عمى الفضؿ بيف أفراد األسرة.
السػػتمرار فػػي مكاتػػب اإلصػػالح والتوفيػػؽ األسػػري، فيظيػػر مػػف خػػالؿ تفعيمػػو كواحػػد مػػف الحمػػوؿ أمػػا عػػف دور االسػػترعاء 

العالقة الزوجية واألسرية، لكف بضوابط وأحكاـ مناسبة تضعيا لجنة مػف دائػرة اإلصػالح، بمػا تػراه مناسػبا لمحػاالت التػي تعػرض 
المالئمػػة؛ ة المنظػػور فييػػا، وربمػػا يكػػوف مػػف الشػػروط عمييػػا، وتكػػوف الشػػروط مرنػػة؛ بحيػػث تقبػػؿ التعػػديؿ والتغييػػر حسػػب الحالػػ

 إعالـ الزوجة بذلؾ بعد مضي وقت مقتضى االسترعاء، وضماف الصمه واالستقرار العائمي.
: عػػف طريػػؽ اسػػتخداـ االسػػترعاء لمزوجػػة المصػػرة عمػػى الطػػالؽ مػػف زوجيػػا المتػػزوج صييورة ىييذه إلمسييألةويمكػػف تقريػػب 

ال يريػػد طالقػػا، وذلػػؾ لمحػػد مػػف النػػزاع والخصػػومة، ولضػػماف اسػػتمرارية األسػػرة ودواميػػا مػػف  زوجػػة أخػػرى، وبينيمػػا أوالد، والػػزوج
أجؿ األوالد ومف أجؿ الػزوجيف، لكػف كمػا ُذكػر سػابقا بضػوابط وشػروط، وعػدـ إغفػاؿ الشػروط المتعمقػة بعقػد النكػاح ابتػداء؛ كػأف 

 تكوف الزوجة مشترطة في العقد ابتداء أف ال يتزوج بأخرى.
 

 ت إلمسترع :فرع: مو 
ال بد أخيرا، وبعد عرض بعض النماذج الواقعية والتطبيقية لالسترعاء، مف تناوؿ مسػألة مػوت المسػترعي، ويقصػد بيػا 
 ىنا، ماذا يترتب عمى االسترعاء إذا مات المسترعي بعد استرعائو، مف ميراث وانتقاؿ أمواؿ وممكية، وغير ذلؾ مف األمور؟

الرجوع إلى نصوص السادة المالكية في حديثيـ عف االسػترعاء وحقيقتػو، وفيمػا ينفػع ُيجاب عف ىذا السؤاؿ مف خالؿ 
بو وماال ينفع، ومف ذلؾ: "... وحقيقتػو أف يشػيد إنسػاف شػاىديف فػأكثر أنمػا عقػد عميػو أو مػا سػيعقد عميػو مػف الػدار الفالنيػة 

نمػا فعمػو خوفػا عمػى نفسػو أو مالػو أو ولػده، وأنػو يقػـو بػو متػى قػدر عميػو وأمػف ممػا  أو غيرىا عقد معاوضة غيػر ممػـز لػو، وا 
فػػو" ، فيسػػتخمص مػػف ذلػػؾ: أف االسػػترعاء أساسػػا ُأجيػػز لمتقيػػة ورفػػع الخػػوؼ أو المضػػرة، وتػػـ اإلشػػياد عمػػى ذلػػؾ مػػف (91)تخوَّ

نما لجأ إليو الشخص مف غير رضا وال طيػب نفػس، فيػو بالنيايػة ال يترتػب عميػو خػروج مػف حػؽ  خالؿ شيود عدؿ ثقات، وا 
ثبػات النسػب، بمعنػى أف وال د الحقػوؽ تبقػى كمػا خوؿ في باطؿ، وبالتالي ال يترتب عميو أثػر فػي التػوارث وانتقػاؿ الممكيػات وا 

 ىي، واهلل تعالى أعمـ. 
 

 : إالسترعاء ف  بعض أنوإع إلبيوع:تاسعاا 
أخذ لػذلؾ ثمنػا، وفػي  ، وقد(91)أما عف عالقة االسترعاء بالبيوع، فال يجوز فييا ابتداء؛ ألف المبايعة خالؼ التطوع

ذلػػؾ حػػػؽ المبتػػػاع، إال أف يعػػرؼ الشػػػيود اإلكػػػراه عمػػػى البيػػع أو اإلخافػػػة، فيجػػػوز حينئػػػذ االسػػترعاء إذا انعقػػػد قبػػػؿ البيػػػع، 
، لػذلؾ قػد يظيػػر االسػترعاء فػي بعػض أنػػواع البيػوع مثػؿ، بيػع التمجئػػة، (92)ويضػمف العقػد معرفػة الشػيود باإلخافػػة والتوقػع

ذا اسػتدعى األمػر إيػداع الشػيادة فػي عقػود المعاوضػاتوالوفاء، واالضػطرار وا يدعيػو، ؛ فعمػى المسػترعي إثبػات مػا (93)إلكػراه، وا 
 .(94)أما إف لـ يعمـ ذلؾ إال مف قولو؛ فال عبرة باسترعائو
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الشػخص العقػد الػذي ينشػئو : (96)، ويقصد بوبيع إلتمجية: (95)ومف التطبيقات التي قد يظير فييا االسترعاء في البيوع
رة أمػػر؛ كػػأف يخػاؼ غصػػب مالػػو أو اإلكػراه عمػػى بيعػػو، فيبيعػو إلنسػػاف بيعػػا مطمقػا، وقػػد توافقػػا قبمػو عمػػى أنػػو لػػدفع لضػرو 

فػذىب بعضػيـ إلػى ، (99)، أو ببيػع األمانػة(98)وألحقو الفقياء ببيع اليػازؿ، (97)الشر ال عمى حقيقة البيع، وُيشيد عمى ذلؾ
ذا (111)لوقػوع البيػع صػحيحا بأركانػو وشػروطو، وبعضػيـ أجػازه؛ (111)بيػعألنَّيما ما قصدا حقيقػة الأف ىذا البيع باطؿ؛  ، وا 

مػػف الضػػوابط والمحتػػرزات الالزمػػة لوقػػوع االسػػترعاء مثػػؿ الخػػوؼ والتقيػػة، نظرنػػا لمسػػبب الػػداعي لمثػػؿ ىػػذا البيػػع نجػػد فيػػو 
روعاف، فيػو إنمػا ورفع الضرر ودفػع اإلكػراه الحاصػؿ، أي: أف الشػخص المسػترعي فػي بيػع التمجئػة وسػيمتو ومقصػده مشػ

االسػترعاء ىنػا يتأسػس عمػى أنػو يقػـو بفعػؿ جػائز يتػوقى بػو لجأ ليذا البيع لحماية ممتمكاتو مػف جػور السػمطاف أو غيػره، و 
 .(112)ضررا متوقعا، عمى أال يثبت ليذا الفعؿ أثر شرعي رغـ جوازه

 

 .اخلامتة
 ة مف النتائ  والتوصيات؛ أبرزىا:بعد االنتياء مف كتابة ىذا البحث المتواضع، خمصت الباحثة إلى جمم

 : إلنتايج: أوالا 
االسترعاء أو ما يسمى إيداع الشيادة، مف المسائؿ التي تأصمت عند المالكية، وليا مكنوف عند بعض الفقيػاء مػف  -1

 المذاىب األخرى.
 ضوابط شرعية. يعتبر االسترعاء مف الحيؿ الفقيّية الشرعية التي أجيزت؛ مف أجؿ دفع الضرر واستجالب الحؽ، تحت -2
 يمكف تنزيؿ المسائؿ القديمة عمى الوقائع المستجدة، بعد تأسيس ضوابطيا وأحكاميا ومستمزماتيا. -3
 يمكف إبراـ شيادة االسترعاء إلكترونيا إذا استوفت شروطيا وأركانيا وضوابطيا. -4
 مف األسباب األساسية لالسترعاء: اإلكراه والخوؼ وغمبة السمطاف. -5
 يد لالسترعاء: "ال ينكر تغير األحكاـ بتغير األزماف".مف القواعد التي تش -6
 االسترعاء واحد مف األدلة عمى صالحية الشريعة لكؿ زماف ومكاف، ويعكس مرونتيا ووسطيتيا. -7
 إمكانية تطبيؽ شيادة االسترعاء في بعض أنواع البيوع، وفي المحاكـ الشرعية، ودائرة اإلصالح األسري. -8

 

 : إلتوصيات: ثانياا 
نظر المحاكـ الشرعية إلى العمؿ بشيادة االسترعاء في ذات المحكمة، وفػي دائػرة اإلصػالح األسػري؛ حفظػا  توجيو -1

 لمحقوؽ، وتحقيؽ أقؿ الخسائر.
توجيو نظر الباحثيف لمكتابة والبحث والنظر والتأمؿ في بطوف الكتب عػف مسػائؿ موجػودة عنػد الفقيػاء، نكػاد نكػوف  -2

إلػى ضر، خصوصا مع الثػورات التكنولوجيػة، والمسػتجدات المعاصػرة، التػي تحتػاج بأمس الحاجة إلييا في الوقت الحا
 تحقيؽ وتدقيؽ.
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اإلصػالح لفت نظر المفتػيف إلػى مسػألة إيػداع الشػيادة، كمخػرج وحيمػة شػرعية السػتيفاء الحقػوؽ فػي المحػاكـ الشػرعية ودائػرة  -3
 األسري.

 لمالية والعقوبات والمعاوضات ألىميتيا.التوسع في عرض التطبيقات عف االسترعاء في باب المعامالت ا -ٗ
  

 .اهلوامش
                                                 

 .214، ص2، ج2114، (2)ط، باب شيد، إلموسوعة إلتايّيةوزارة األوقاؼ والشؤوف والمقدسات اإلسالمية الكويتية،  (1)
، (1)طالدكتور محمد الزحيمي، دار القمـ، دمشؽ،  :، تحقيؽ ودراسةمااصد إلشريعة إإلسالميةحمد الطاىر، ابف عاشور، م (2)

 .521، ص2116
(3)  ، ؛ الفيروز آبادي، مجد 181، ص6، ج2114، (3)ط، دار صادر، بيروت، لسان إلعربابف منظور، جماؿ الديف بف مكـر

 .1161يوسؼ الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت، لبناف، ص :، تحقيؽإلااموس إلمحيطالديف محمد بف يعقوب، 
 .419، ص2، عبد السالـ ىاروف، دار الفكر، بيروت، جمعجم مااييس إلمغةابف فارس، أبو الحسيف أحمد،  (4)
، مخبر ، جامعة أحمد دراية أدرارتحايم مخطوط حاشية عبد إلرحمن إلجنتوري ف  إالسترعاء ف  إلخمعغيتاوي، جمولة،  (5)

 .21، ص2119المخطوطات الجزائرية في أفريقيا، 
، 2116، دار الحديث، القاىرة، إلموإفاات ف  أصول إلشريعةالشاطبي، أبو إسحاؽ إبراىيـ بف موسى المخمي الغرناطي المالكي،  (6)

 .319، ص2ج
 أستاذ مساعد بقسـ الفقو وأصولو، جامعة المدينة العالمية. (7)
، مجمة جامعة المدينة العالمية، العدد الرابع إألخذ بشيادة إالسترعاء ف  إلتتوو وإلاءاءالرحمف إبراىيـ،  سالمة، محمد عبد (8)

 .141-139، ص2115عشر، أكتوبر، 
 ، بتصرؼ.141المرجع السابؽ، ص (9)
، (1)طات األزىرية، مكتبة الكمي، تبصرة إلحكام ف  أصول إألقءية ومناىج إلحكامإبراىيـ بف عمي بف محمد، ، ابف فرحوف (11)

 .261، ص2ج، ـ1986 -ىػ 1416
 . 58، ص9، جإلمغن ، ابف قدامة، 238، ص2، جمغن  إلمحتاج، الشربيني، 266، ص6، جبدإيع إلصنايع: الكاساني، ينظر (11)
محفوظة ، مخطوطة طيب إلمرعى ف  حاياة إالسترعاءىػ(، 1235الشنقيطي، أبو محمد عبد اهلل إبراىيـ بف عطاء العموي ) (12)

 (.549192في مركز الماجد لمثقافة والتراث، شارع صالح الديف، دبي، اإلمارات العربية المتحدة، رقـ المخطوطة )
تيسير إلممك إلجميل لجمع إلشروح وحوإش  خميل ف  السنيوري، أبو النجا سالـ بف محمد عز الديف بف محمد المصري،  (13)

 .415، ص6ؿ، جعبد المحسف العتا :، تحقيؽإلتاو إلمالك 
، إلمعيار إلمعرب وإلجامع إلمغرب عن فتاوو أىل إفرياية وإألندلس وإلمغربالونشريسي، أبو العباس أحمد بف يحيى،  (14)

 .528-527، ص6، ج1981محمد حجي، دار الغرب اإلسالمي،  :تحقيؽ
 528-527، ص6المرجع السابؽ، ج (15)
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 .141، صإلاءاءإالسترعاء ف  إلتتوو و سالمة، األخذ بشيادة  (16)
 ، ضبطو وصححو محمد عبد القادر شاىيف، درا الكتب العممية،إلبيجة ف  شرح إلتحتةالتسولي، أبو الحسف عمي بف عبد السالـ،  (17)

 .113، ص1، ج1998، (1)طبيروت، لبناف، 
 .411، ص6، جتيسير إلممك إلجميل لجمع إلشروح وحوإش  خميل ف  إلتاو إلمالك السنيوري،  (18)
 .115، ص1، جإلبيجة ف  شرح إلتحتةالتسولي،  (19)
عدناف درويش،  :، تحقيؽإلكميات: معجم ف  إلمصطمحات وإلتروم إلمغويةالكفوي، أبو البقاء أيوب بف موسى الحسيني،  (21)

 .643، ص2112محمد المصري، مؤسسة الرسالة، دمشؽ، 
ؾ عمى أنفو ثـ لينصرؼ". ابف ماجو، أبو عبد اهلل محمد ابف منيا ما ورد في الحديث الشريؼ: "إذا صمى أحدكـ فأحدث فميمس (21)

محمود محمد نصار، دار الكتب العممية، بيروت، لبناف، كتاب إقامة الصالة والسنة  :، تحقيؽسنن إبن ماجويزيد القزويني، 
ه ورجالو : حديث إسناده صحي88، ص2(، ج1222فييا، باب ما جاء في مف أحدث في الصالة كيؼ يتصرؼ، حديث رقـ )

خفاء  ثقات. والمعنى المراد مف الحديث: أف يأخذ بأنفو ليوىـ القـو أف بو رعافا، وىذا مف باب األخذ باألدب في ستر العورة وا 
، شرح سنن أب  دإوودعون إلمعبود : العظيـ آبادي، أبو الطيب محمد شمس الحؽ، ينظرالقبيه، وطمب السالمة مف الناس، 

 .566ت، صدار الكتب العممية، بيرو 
 .327، ص2، ج1991، (2)ط، دار ابف كثير، دمشؽ، بيروت، لوإمع إألنوإر شرح إألذكار لمنوويمستو، محيي الديف ديب،  (22)
ال سعة لمتوسع في الحديث عف الكذب والتورية وأحكاميما، لكف وجبت اإلشارة إلييما عند الحديث عف التكييؼ الفقيي  (23)

 لالسترعاء لتقارب المعاف.
، حقؽ أحاديثو وعمؽ عميو: إألدب إلمتردىػ(، 256البخاري، أبو عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة )المتوفى:  (24)

، ، صحيه موقوؼ857/662ـ، رقـ الحديث: 1997 -ىػ  1418، 4محمد ناصر الديف األلباني، دار الصديؽ لمنشر والتوزيع، ط
 .819ص

 .436ص ،4، جإلموإفااتالشاطبي،  (25)
كالواىب مالو عند رأس الحوؿ فرارًا مف الّزكاة، فإّف أصؿ اليبة عمى الجواز، ولو منع الّزكاة مف غير ىبةا لكاف ممنوعًا فإّف  (26)

كّؿ واحدا منيما ظاىر أمره في المصمحة أو المفسدة، فإذا جمع بينيما عمى ىذا القصد صار ملؿ اليبة المنع مف أداء الّزكاة 
بمعنى قمب األحكاـ الثّابتة شرعًا إلى  -ولكف ىذا بشرط القصد إلى إبطاؿ األحكاـ الّشرعّية والحيؿ في الّديف وىو مفسدة، 

  . غير مشروعةا في الجممة -أحكاـا أخر بفعؿ صحيه الّظاىر لغو في الباطف 
 .436، ص4، جإلموإفااتالشاطبي،  (27)
 .124، ص3، جإلموإفااتالشاطبي  (28)
الجوزي، ، دار ابف (1)طمشيور بف حسف،  :، تحقيؽإعالم إلموقعين عن رب إلعالمينمحمد بف أبي بكر بف أيوب، ابف القيـ،  (29)

 .153، ص3الرياض، ج
، (1)ط، المحقؽ: يوسؼ بف أحمد البكري، شاكر بف توفيؽ العاروري، دار رمادى لمنشر، الدماـ، أحكام أىل إلذمةابف القيـ،  (31)

 .1138، ص2، ج1997 – 1418
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 .344، المطمب الرابع اإلكراه عمى الكفر، المكتبة الشاممة الحديثة، صإلموسوعة إلعادية إلدرر إلسنية (31)
وشرطو السبؽ لما قد أوقعا تعييػػػف وقػتو ويػػػومو معػػػا وكػػػونو لسػػػبب  :وقد نظـ ىذه الشروط محمد مولود في الكفاؼ بقولو (32)

نص إلكتاف : اليعقوبي، محمد مولود بف أحمد فاؿ )آد( الموسوي الشنقيطي، ينظرتقوا، وىػػؿ ولو جيمو الشيػود وىو ما ان
 .191، ص2118، (1)ط، دار الرضواف، وفتح ماتمو بشرح مؤلتو

 .115، ص1، جإلبيجة ف  شرح إلتحتةالتسولي،  (33)
 .411ص، 6، جتيسير إلممك إلجميل لجمع إلشروح وحوإش  خميل ف  إلتاو إلمالك السنيوري،  (34)
 سيفصؿ الحديث عف الوثيقة في مطمب خاص. (35)
 .291، ص2، جتبصرة إلحكامابف فرحوف،  (36)
 .115، ص1، جإلبيجة ف  شرح إلتحتةالتسولي،  (37)
 .364، ص1المرجع السابؽ، ج (38)
 سيتـ الحديث عف بعض أنواع البيوع التي يصمه أف ينّزؿ االسترعاء عمييا في التطبيقات. (39)
 .295، ص2، جتبصرة إلحكاموف، ابف فرح (41)
 .363، ص1، جإلبيجة ف  شرح إلتحتةالتسولي،  (41)
 528-527، ص6، جإلمعيار إلمعربلونشريسي، ا (42)
 ال يحقؽ اإلنصاؼ والعدؿ. (43)
 .294، ص2، جتبصرة إلحكامابف فرحوف،  (44)
 .541، صمااصد إلشريعة إإلسالميةابف عاشور،  (45)
 .793، ص1جم، تبصرة إلحكاابف فرحوف،  (46)
 .312، ص1المرجع السابؽ، ج (47)
 :تحقيؽفتاوو إلبرزل  جامع مسايل إألحكام لما نزل من إلاءايا بالمتتين وإلحكام، البرزلي، أبو القاسـ بف أحمد البموي،  (48)

 .196، ص4، ج2112، (1)طمحمد الييمة، دار الغرب اإلسالمي، 
 .297-296، ص2، جتبصرة إلحكامابف فرحوف،  (49)
اإلسالمي، د. محمد بف شريفة، دار الغرب  :، تحقيؽمذإىب إلحكام ف  نوإزل إألحكامعياض، القاضي عياض وولده محمد،  (51)

 .258، ص1997، (2)ط
 .259المرجع السابؽ، ص (51)
 .294، ص2، جتبصرة إلحكامابف فرحوف،  (52)
 412، ص6، جاو إلمالك تيسير إلممك إلجميل لجمع إلشروح وحوإش  خميل ف  إلتالسنيوري،  (53)
 .295، ص2، جتبصرة إلحكامابف فرحوف،  (54)
 .412، ص6، جتيسير إلممك إلجميل لجمع إلشروح وحوإش  خميل ف  إلتاو إلمالك السنيوري،  (55)
 .415، ص6المرجع السابؽ، ج (56)
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 .364، ص1، جإلبيجة شرح إلتحتةالتسولي،  (57)
 .363، ص1المرجع السابؽ، ج (58)
 .528-527، ص6، جإلمعيار إلمعربسي، لونشريا (59)
 .338، ص2111، دار ابف الجوزي، إلاوإعد إلتايّية إلخمس إلكبروعمواف، د. إسماعيؿ بف حسف بف محمد،  (61)
 .364، ص1، جإلبيجة ف  شرح إلتحتةالتسولي،  (61)
نة الوطنية لالحتفاؿ بمطمع القرف ، طبع بمساعدة المجرفع إلحرج ف  إلشريعة إإلسالميةالباحسيف، يعقوب عبد الوىاب،  (62)

 .298الخامس عشر اليجري، العراؽ، ص
 ىناؾ أنواع مف البيوع قد يظير فييا االسترعاء مثؿ: بيع التمجئة والوفاء، وسيتـ عرضيا في التطبيقات.( 63)
 :تحقيؽ الم البن سيل(،ديوإن إألحكام إلكبرو )إلنوإزل وإألعأبو األصبف، عيسى بف سيؿ بف عبد اهلل األسدي الجياني،  (64)

 .358، ص1، شركة الصفحات الذىبية المحدودة، الرياض، ج1997، (1)طالمحامي رشيد النعيمي، 
 .358، ص1المرجع السابؽ، ج (65)
 .195، ص4، جإلموإفااتالشاطبي،  (66)
مد عبد الموجود، عمي عادؿ أح :، تحقيؽنتايس إألصول ف  شرح إلمحصول: القرافي، شياب الديف، ينظرقاعدة أصولية،  (67)

 . 356، ص3معوض، مكتبة نزار الباز، مكة، السعودية، ج
د. نزيو حماد،  :، تحقيؽإلاوإعد إلكبرو )قوإعد إألحكام ف  إصالح إألنام(العز بف عبد السالـ، عز الديف بف عبد العزيز،  (68)

 .14، ص2د. عثماف ضميرية، دار القمـ، دمشؽ، ج
بالتقية في حفظ األمواؿ واألنفس، ذكرىا عدد مف عمماء المالكية، مثؿ: ابف العربي، القاضي محمد  ذىب المالكية إلى األخذ (69)

ىػ 1424، (3)طلبناف،  –، دار الكتب العممية، بيروت أحكام إلارآنابف عبد اهلل أبو بكر بف العربي المعافري اإلشبيمي المالكي، 
 . 81، ص4، ج2113/

 .411-398(، ص12، مجمة أضواء الشريعة، العدد )إلتدإبير إلزجرية إلوقايية إبراىيـ، أحمد عبد الرحمف، (71)
 .61، بغداد، ص(1)ط، دراسة مقارنة، الدار العربية لمطباعة والنشر، إلتدإبير إالحترإزيةحبيب، محمد شالؿ،  (71)
 .531، ص6، جإلمعيار إلمعربالونشريسي،  (72)
ذا خطب مف ىو قاىر لشخص بعض بناتو فأنكحو المخطوب إليو وأشيد سرا وا  : 294، ص2، جتبصرة إلحكامابف فرحوف،  (73)

 .أني إنما أفعمو خوفا منو وىو ممف يخاؼ عداوتو وأنو إف شاء اختارىا لنفسو بغير نكاح فأنكحو عمى ذلؾ فيو نكاح مفسوخ أبدا
 .294، ص2المرجع السابؽ، ج (74)
 .294، ص2، جتبصرة إلحكامابف فرحوف،  (75)
 .294، ص2ع السابؽ، جالمرج (76)
 .294، ص2المرجع السابؽ، ج (77)
تاريخ الدخوؿ ، post_23.html?m=1-https://abaymohamed.blogspot.com/2019/01/blog راجع الموقع: (78)

 .28/12/2121لمموقع: 
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 .358-357، ص1جديوإن إألحكام إلكبرو، ، أبو األصبف (79)
 .294، ص2، جتبصرة إلحكامابف فرحوف،  (81)
 / أ(، االشتراط في عقد الزواج. 37، المادة )ٜٕٔٓ ( لسنة٘ٔرقم )قانوف األحواؿ الشخصية األردني  (81)
 .28/12/2121، تاريخ الدخوؿ لمموقع: http://www.fatwamadhalim.mr/spip.php?article970: مف الموقع اإللكتروني (82)

 م: ف  بعض أحكام إالسترعاءٜٕٔٓ/ ٕٖٚإلتتوو رقم: 
شروط ال تفسد النكاح، وىي ثالثة: شروط -2شروط تفسد النكاح، وال حد ليا.-1قسـ ابف رشد الشروط في النكاح إلى قسميف:  (83)

تمميؾ أو طالؽ وىي الزمة، وشروط مطمقة غير مقيدة بشيء، وطالؽ ظاىره منجزا أو معمقا يمينا أو غيره. وقالوا: إف مقيدة ب
جميع ما اشترط الزوج لزوجتو مف الشروط قبؿ العقد أو بعده فال يمزمو فيو شيء إال أف يكوف طالقا أو تمميكا فالمشيور تمزمو. 

د. محمد حجي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت،  :، تحقيؽإلمادمات إلمميدإتأحمد،  : ابف رشد، أبو الوليد محمد بفينظر
 .482، ص1، ج1988، (1)طلبناف، 

، إلعمل إلمشكور ف  جمع نوإزل عمماء إلتكرورأبو عبد اهلل محمد المصطفى بف سيد أحمد بف عثماف بف مولود، الغالوي،  (84)
 .567-565، ص حماه اهلل ولد السالـ، جامعة نواكشوط :تحقيؽ

السيد محمد  :، تحقيؽإلنوإزل إلصغرو إلمسماة إلمنح إلسامية ف  إلنوإزل إلتايّيةالوّزاني، أبو عيسى سيدي محمد الميدي،  (85)
 .526، ص4عثماف، دار الكتب العممية، بيروت، لبناف، ج

 .431، ص5ج إعالم إلموقعين،ابف القيـ،  (86)
 .491، صمااصد إلشريعةابف عاشور،  (87)
رائد بف صبري بف أبي  :، تحقيؽسنن أب  دإودأبو داود، سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير األزدي السجستاني،  (88)

(، 3173، كتاب الخراج والفيء واإلمارة، باب في إحياء الموات، رقـ الحديث: )2111، (1)طدار طويؽ، الرياض، عمفة، 
 ، قاؿ أبو داوود، حديث صحيه.393ص

، بحث منشور في مدو حجية إلشيادة عبر إلوسايل إإللكترونية ف  قانون إلبينات إلتمسطين ، محمد نظمي، صعابنة (89)
 .42، ص19، في عدد خاص بمؤتمر كمية الحقوؽ الخامس المحكـ، المجمد 2117مجمة جامعة األزىر، غزة، 

 جع سابؽ.(، مر 549192، رقـ المخطوطة )طيب إلمرعى ف  حاياة إالسترعاءالشنقيطي،  (91)
 .295، ص2، جتبصرة إلحكامابف فرحوف،  (91)
 .415، ص6، جتيسير إلممك إلجميلالسنيوري،  (92)
 كالبيع والخمع والمباراة مف الجانبيف والنكاح والمساقاة واإلجارة. (93)
 .414، ص6، جتيسير إلممك إلجميلالسنيوري،  (94)
إلبيجة التسولي، ع البائع لالسترعاء، وأف يوثؽ في وثيقة االسترعاء، بشرط معرفة الشيود اإلكراه والخوؼ المتوقع الذي دف (95)

، 6، جتيسير إلممك إلجميل لجمع إلشروح وحوإش  خميل ف  إلتاو إلمالك ، السنيوري، 364، ص1، جف  شرح إلتحتة
 531، ص6، جإلمعيار إلمعرب، الونشريسي، 415ص

 عريؼ جمع بيف تعريفاتيـ.تقاربت تعريفات الفقياء لبيع التمجئة، وىذا الت (96)
 

http://www.fatwamadhalim.mr/spip.php?article970
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 .4، ص3، جمطالب أول  إلنيى، الرحيباني، 355، ص3، جروءة إلطالبين، النووي، 176، ص5، جبدإيع إلصنايعالكاساني،  (97)
ف يراد بالشيء مالـ يوضع لو، وال بد مف توافر شرط اإلكراه التاـ أو الممجئ بالتيديد بإتالؼ نفس أو عضو أو ضرب وىو أ (98)

 .136، ص6، جحاشية إبن عابدين: ابف عابديف، ينظرلـ يفعؿ ما يطمبو منو.  مبرح إذا
ما أف تكوف في الثمف؛ فإف كانت في نفس البيع فإما أف تكوف في إنشاء  (99) التمجئة ال تخمو إما أف تكوف في نفس البيع، وا 

ما أف تكوف في اإلقرار بو.  البيع، وا 
 .15، ص2، جروءة إلطالبين، ، النووي237، ص4، جإلمغن ابف قدامة،  (111)
 .265، ص4، جإإلنصافالمرداوي،  (111)
 .528-527، ص6، جإلمعيار إلمعربلونشريسي، ا (112)
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