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 .(1)[وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إاِلَّ قَلِيالً]

 .(2)[رَبَّنَا الَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ]

لَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا الَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ الَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إاِلَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَ]

واَلَ تُحَمِّلْنَا مَا نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا واَلَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا 

 .(3)[وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَواْلَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ الَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا

                                              

 .58 آية :سورة االسراء .1

 .5 آية :سورة آل عمران .2
 .252 يةآ :سورة البقرة .3



 

 

 
 نوقشت هذه الرسالة 

  هلنيل درجة الدكتورا

 ة سالميّيف العلوم اإل

 يف جامعة بغداد 

 ميالدية 4991/  هجرية 4141سنة 

 

          



 

 

 

 

 

 

 

F 
طفاُه يف َأْحَسِن َتْقِويم, والَصالُة احلمُد هلِل الذي َشَرَع ِديَنه القّيَم واْص

والسَّالُم على َمْن َأنزَل عليه قرآَنه العزيَز احلكيم, الذي َعجَز أِئمُة الفصاحة 
ألنه كالم الواحِد األَحد  ؛والبالغِة َأْن يأُتوا مبثله ولو كان بعضهِم لبعٍض ظهريًا

 اهُلداِة اللَّهاميم. لِهالم على نبيه املصطفى وآالسميع العليم, والصالة والسَّ

الذي بني َيَديَك أيُّها القاِرئ الكريم ُهَو يف اأَلْصل  فهذا الكتاب وبعُد:
واملسلمني الشيخ عباس  رسالة دكتوراه تقدَم بها مساحة العاّلمة حجة اإلسالم

فأحرز بِه  ,الِغطاء ُمّد ظله إىل جامعة بغداد فرع العلوم اإلسالمية كاشف
م َأنَُّه جاَء كاِشفًا َعْن ّيدكتوراه(. َوِمّما ُيَسجَُّل هلذا الكتاب الَقالشهادَة )شهادة ال

َوَمتاَنِة َمداِرِك  ,ُسِس التَّْشِريع امْلُتكاِملأ َوَرصاَنِة ,َمدى اْلُعْمق الفقهي اإلسالمي
 بالقاُنْوِن ُمقاَرَنًة ,bخصوصًا مدرسة آهل البيت  ,يننا احلنيفيف د َأحكاِمِه

 ِعراقي.ال –الوضعّي –

م( يف 2111 –هـ 1333وقد حاَز هذا الكتاُب )جائزة الكتاب األول( لسنة )
 ., وعلى جائزتي اليونسكو واآليسسكواجلمهورية اإلسالمية اإليرانية
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 يف من شعور القائمني على شؤون مؤسسة كاشف الغطاء العامة ًاوانطالق
ِبَنْشِر ُكُتِب الرتاث  النجف االشرف باَدَرْت هذه املؤسَّسُة يف ضمن اهتماماتها

وتتم االستفادة من ُبحوثِه  ,ِبه الَنْفُع إىل القياِم بنشر هذا الكتاب ِلَيعّم ,وِإحيائها
 املقارنة.

 واهلل املَوّفِق

 

 

 الناشر 
 مؤسسة كاشف الغطاء العامة

 



 9 أبيات شعر تقريظ للعالمة السيد عبد الستار احلسين دام عزه
 

 أبيات شعر تقريظ 

 للعالمة السيد عبد الستار احلسين دام عزه

 مَواِهـــــِبَســــما أُبــــْو َأْحَمــــَد بالْ   
 

ــِاُِع يف ْاَلغياِهـــــــب    ــْوُرُه الســـــ  َوُنـــــ
ــّررةْ   ــنيفاتِه اْلُمَحـــــ ــَو بتصـــــ  َوْهـــــ

 
ــِدَرةْ     ــاِل اْلَمْقـ ــن كمـ ــًا عـ ــَرَب َحقَّـ  أْعـ

 (ثلــــــيُّيِمــــــيُّ( و)املقفرُه )الَفِســــــ 
 

ــُه يف   ــبرهاُنـــــــــ  جِلـــــــــــيَّبقه ســـــــــ
ــاَز فيـــه ال    َز يف املضـــماِرفـــْوِإْذ حـ

 
 َفماَلــــــــــُه يف َبْحثــــــــــه ُمجــــــــــاِري   

 ُيْرَمــــــــُق بــــــــاْلُعيوِنوكيــــــــَف ال  
 

ــاِء الشــــــرِع والقــــــانونِ    ِمــــــْن ُعَلمــــ
 وقـــد َحـــوى ِمـــْن الَكـــِم الـــدالئِل 

 
ــ   ق َعــــْن ُمماثــــِلمــــا َعــــزَّ يف التحقيــ

 حـــــاَز بـــــِه مرتبـــــَة )الـــــدكُتْوِر(    
 

ــطال   ــى اصـــ ــورِ علـــ ــِذِه الُعصـــ  ح هـــ
ــْن َأَقــــلِّ الرَُّتــــبِ    ــِه ِمــ  وهــــي لديــ

 
 َرِبِإْذ نـــــــاَل يف الِعْلـــــــِم َأَتـــــــمَّ ْاأل   

ــةْ     ــْن َنفاَس ــْفِر ِم ــذا السِّ ــُب ه  َوَحْس
 

ــ  ــهْ َأنَّ اهلـــــــ ــُه َأقباَســـــــ  دى َأْتَحَفـــــــ
 َأْفَضــــــُل ِســــــْفٍر ُدْوَنمــــــا كــــــالِم 

 
 لعــــــاِمَقــــــْد َشــــــهُدوا لــــــُه ِبهــــــذا ا 

 َفكـــــاَن بـــــني الُكُتـــــِب ُاملَقـــــدَّما    
 

ــا  ــًا بِ ْجمــــ ــاَحّقــــ ــوِل اْلُعَلمــــ  ِع ُفحــــ
ــال  ــس فـــ ــدا   تقـــ ــواُه َأَبـــ ــِه ِســـ  بـــ

 
 الرََّشـــــدا َت َتبغـــــي بِابـــــِه ِإْن ُكْنـــــيف 

ــاِخرا   ــَرَز اْلَمفـــــ ــاٍز َأْحـــــ  وباْمِتيـــــ
 

 ُِــرًَّا )َوُكــلُّ الصَّــْيِد يف َجــْوِف اْلَفــرا(  
ــا   ــورى اْلَعّباســــ ــاِرئ الــــ  َأداَم بــــ

 
 َيراَعــــــــــة  ِنْبراســــــــــا  ِلُكــــــــــلِّ ِذي 

 
 

 



 املال املثلي واملال القيمي يف الفقه اإلسالمي 11
 

 تأريخ فوز كتاب )املثلي والقيمي( جبائزة افضل كتاب 

 هـ3311يف سنة 

 تقومُيــــــُه ذا ِســــــْفُر ِعْلــــــٍم َجــــــلَّ
 

 

ــ  ــريمِ اَوفــــــــــ ــّوًا بتكــــــــــ  ز َمْحُبــــــــــ
ــد  ــٌ والـــــ ــِه: الهـــــ  هُر يف تأرخيـــــ

 
ــّوَ  امِل  ــيُّ والقيمـــــــــــيْ َتَفـــــــــ  ثلـــــــــ

  

 ار احلسين عفا عنه املليك الغفارقل السيد عبد الستمن األ



 11 الكتاب األول شهادة
 ج
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 :ص الرسالةملّخ
ة يف الفقه اإلسالمي اصطلح عليها ة عاّميعنى هذا البحث باستنباط نظرّي

ة املال املثلي, واملال القيمي, وهي تستند إىل أصول الشريعة ث بنظرّيالباح
 ة وقواعدها وأحكامها وإىل تطبيقات الفقهاء وآرائهم.اإلسالمّي

 عت جزيئات البحث على متهيد وبابني وخامتة.وتوّز

  .تعريف املال وأقسامه د:تناولت يف التمهي

 :لربعة فصول: الفصل األّوة على أيف تأسيس النظرّي :لشتمل الباب األّواو
مماثلة وشروط وأركان املال  :يف تعريف املال املثلي واملال القيمي, والفصل الثاني

خالفة املثل أو القيمة للمضمون,  :املثلي واملال القيمي, والفصل الثالث
 ة.ة والقيمّيد املال بني املثلّيوالفصل الرابع ترّد

ة ال املثلي واملال القيمي, وحيتوي على سّتفهو يف أحكام امل :ا الباب الثانيأّم
يف سقوط ونقصان  :ر املثل, والفصل الثانييف حكم تعّذ :لفصول: الفصل األّو

رة يف حتديد قيمة القيمي, يف العوامل املؤّث :وزيادة قيمة املثل, والفصل الثالث
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 يف :املالك باختالف األمكنة, والفصل اخلامس يف حتديد حّق :والفصل الرابع
يف الفر  بني  :اختالط وانقالب املال املثلي واملال القيمي, والفصل السادس

 املال املثلي واملال القيمي.

 ل إليها الباحث.وصَّيف النتائ  اليت َت :وجاءت اخلامتة

لقد سلك الباحث يف ِول البحث منه  املوازنة بني اآلراء, وترجيح رأي 
حث باملقارنة مع القانون املدني ة الدليل, كما قام الباعلى رأي حبسب قّو

االلتزام يف البحث بتوثيق النصوص, والرجوع إىل املصادر  العراقي, ومّت
وختم البحث  ,األصلية املعتمدة. وكان للباحث اجتهاد يف الفهم والرأي

بها الفقه  ة أختّصة عاّمل إىل نظرّيها التوّصنت نتائ  البحث وأهّمخبالصة تضّم
 ة.ة مستقّلصفته عائلة تشريعّيد بوتفّراإلسالمي, 
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 املقدمة

 ,امليامني د وآله الغّروالصالة والسالم على الّم ,العاملني احلمد هلل رّب
 وصحبه الكرام املنتجبني إىل يوم الدين.

 وبعد:

ز, فقد أستأثر ة, وملحظ متمّية خاّصّية أهّمفللمال يف الشريعة اإلسالمّي
ًا وحديثًا, وُأولوه من العناية الفائقة ما تشهد به بعناية فقهاء اإلسالم قدمي

فرت تلك اجلهود املبذولة عن ثروة واسعة من تساإذ  ؛ةفاتهم الفقهّيمصّن
 ة بها.املكتبة اإلسالمّي األحكام تعتّز

وانصبت تلك الدراسات العميقة على بيان معامل الطر  املشروعة لكسبه 
 ف به.ووجوه التصّر

لالزمة له, فأوجبت احرتام األموال يف أيدي كما أضافت احلماية ا

واَلَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ ]أصحابها, ومنعت االعتداء على أموال الغي. قال تعاىل
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مال امرئ إال  بقوله: ))ال حيّل ره رسول اهلل . كما قّر(1)[بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل

عرضه((. ويف املسلم على املسلم حرام دمه وماله و بطيب نفسه((, و))كّل
 تقرير هذه املعاني كثرية من اآليات والروايات.

ة على فكرة املصلحة يت قواعده العاّمنالذي ب –ة الفقه اإلسالمي أهمّي إّن
تظهر يف أصالة مبادئه وقدرته على احتواء حاجات الناس وضمان  – والعدل

 مراعاتها يف خمتلف عصورهم وبيئاتهم.

 :ة البحثّيأهّم
 إىلة تعود منفعتها ة البحث يف كونه وسيلة لتحقيق غايات عّدّيى أهّموتتجّل

ة ة واالجتماعّيصل مبجموعها يف النواحي االقتصادّيالفرد واجملتمع, وتّت
 ة.صل باجلوانب األخروّية, كما تّتوالنفسّي

ل ما يتبادر إىل الذهن من تلك وهو أّو –ة صل بالنواحي االقتصادّيففيما يّت
ضمان ما يأكله اإلنسان من مال الغري بالباِل, وإقامة  هو حتقيق – الغايات

 التوازن االقتصادي بني ما يعطي وما يأخذ يف معامالته.

 االقتصادّية الغاية جتاوزنا ما إذا – اإلجيابّية ونتائجه البحث هذا مثرات ومن
 حقوقه حلفظ املشروعة احلصانة من له يكّفله مبا الطمأنينة اإلنسان يف يبعث أّنه –

 بهم والثقة اآلخرين بيد ماله وضع على اإلقدام عزمية من فيه ينميه ما إىل إضافة
 .الوفاء يف

د ه حيول بني أن يبغي أحد على مال أحد, وحيّدف ّن ,ةا وظيفته االجتماعّيوأّم
فوا يف استعمال حقوقهم, كما يرد آثار سلوك القائمني بتلك الوظيفة لئال يتعّس

 أصحابها. بعض األعمال السيئة على

ه وسيلة متنع وجود املنازعات أو تزيلها بدرء ة املوضوع يف أّنّيد أهّمكما تتأّك
                                              

 .155آية  :سورة البقرة .1
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 ئة على اجملتمع.خطر العداوة والبغضاء, وما يعكسانه من آثار سّي

م ذلك رسم وأمسى من مجيع ما تقّد ة ما هو أجّلومن غايات البحث املهّم
 – من غري شّك –مبا يضمن يف ضوء مراعاته  اخلطوط العريضة للمنه  احلّق

 يف نيل الثواب ورفع العقاب. جتاوز آثاره إىل احلياة األخرى, وهو رضا الرّب

ق غايات سامية هي ط الضوء على ما من شأنه أن حيّقفموضوع الرسالة يسّل
ة روابطه, وبقدر صل خبلق اإلنسان واقتصاده وبقّيه, وفيما يّتفيما بني العبد ورّب

م سلوكه على أساس العدل وتضفي د هذه الغايات اليت تنّظق الشخص بأبعاتعّل
 عليه اخلري والطمأنينة.

ة, عة يف أكثر األبواب الفقهّيا كانت مسائل املال املثلي واملال القيمي موّزـّومل
 كالقرض وتلف املبيع بالعقد الفاسد وتلف وثيقة الرهن والوديعة والعارية بتعّد

مسألة حيتاج إىل زمن ال  عن معاجلة كّلوالكشف  ,وتفريط والغصب وغريها
 تنهض به.

لذلك رأيت من املناسب  ؛داتة وحيتاج إىل جمّلفرتة إعداد أِروحة جامعّي
 ة متماسكة األسس واضحة املعامل, تلّمأن اعرض املوضوع من خالل نظرّي

ة جتمع أصول املسائل كأداء املثل ّية وأحكام كّلشتات املوضوع يف قواعد عاّم
 وهذا وجه يف اختيار املوضوع. ,ثلي والقيمة عن القيميعن امل

كثريًا من فقهاء القانون ومن تابعهم من الباحثني  فهو أّن :ا الوجه الثانيوأّم
الفقه اإلسالمي ليس له عناية بالنظريات وال املبادئ  جون لفكرة أّنما زالوا يرّو

ه فقه حوادث جزئية ووقائع ة, وأّنة املدنّيصل باملسؤولّيفيما يّت ة باألخّصالعاّم
مزية وليس هو أمارة على  ة. وهذا مل يكن عيبًا بل يعّدة ومسائل افرتاضّيعملّي

 القصور.

ة يف الفقه اإلسالمي يسهم يف إبراز املنه  العملي والتفكري إبراز نظرّي إّن
عن  – يف الوقت عينه –املنطقي الذي جرى عليه الفقهاء املسلمون وهو يكشف 
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 ته.هذا الفقه وحيوّية مشولّي

على انقسام املال إىل قسمني,  عنوان املال املثلي واملال القيمي مبيّن إّن
ا األموال اليت وِبيعة احلال ينحصر البحث يف األموال اليت تقبل القسمة, وأّم

ة خترج عن ها ال تكون إاّل أموااًل قيمّيف ّن ,ال تكون إاّل من قسم واحد وهي املنافع
لة, فاملنافع املستوفاة واملتلفة واليت تقع املعاوضة عليها خترج عن موضوع الرسا

 ة.ها ال تكون إاّل أموااًل قيمّيألّن ؛البحث

 ا إذا سلبَتهذا إذا أعّدت املنافع أموااًل كما عليه مجهور الفقهاء, وأّم
فخروجها عن موضوع الرسالة  ,ةة كما هو املشهور عند فقهاء احلنفّيعنوان املالّي

 إذ هي ليست أموااًل كما سيأتي توضيح ذلك. ؛حواض

وقد استقريت أبواب الفقه اإلسالمي ألبني األحكام والفتاوى اليت صدرت 
 من قبل فقهاء املسلمني القائمة على أساس تقسيم املال إىل مثلي وقيمي.

ومشلت النظرية قسم املعامالت يف أكثر من باب من أبواب الفقه 
ة املال املثلي واملال القيمي هو من مسائل نظرّي مصّب اإلسالمي, وإن كان أهّم

 ته أو املقرض عند الوفاء.ب على الضامن يف إبراء ذّمالضمان ملا يتوّج

تهم أرسم ة الفقهاء ولكن خالل منهجّييف البحث منهجّي ولقد سلكُت
ة الرسالة من خالل مناقشة اآلراء وبيان الرأي املختار حتى يكون القارئ منهجّي

ِّ على  تني.الع ومعرفة بالفر  بني املنهجّيإ

 وكان من ِبيعة البحث أن ينتظم يف متهيد, وبابني, وخامتة.

 وقد جاء التمهيد يف تعريف املال وأقسامه مشتماًل على مبحثني:

 :لاملطلب األّو, وحيتوي على ثالثة مطالب ,يف تعريف املال :لاملبحث األّو
االصطالحي للمال, واملطلب  يف املعنى :لثانييف املعنى اللغوي للمال, واملطلب ا

 يف تعريف املال يف القانون املدني. :الثالث



 19 املقدمة
 

 فهو يف تقسيم املال. :ا املبحث الثانيأّم

 .ة ويشتمل على أربعة فصولفهو يف تأسيس النظرّي :لا الباب األّوأّم

 تعريف املال املثلي واملال القيمي, وحيتوي على :لتناولت يف الفصل األّو
 ثالثة مباحث:

ل: املعنى وفيه ثالثة مطالب. املطلب األّو ,تعريف املال املثلي ل:املبحث األّو
اللغوي للمثل, واملطلب الثاني: تعريف املال املثلي اصطالحًا, واملطلب الثالث: 

 تعريف الفقهاء احملدثني.

 :لاملطلب األّو, تعريف املال القيمي, وحيتوي على مطلبني :واملبحث الثاني
 املعنى اللغوي للقيمة, واملطلب الثاني: تعريف املال القيمي اصطالحًا. 

 تعريف املال املثلي والقيمي يف القانون. :واملبحث الثالث

 واشتمل الفصل الثاني على أربعة مباحث:

 :لاملطلب األّو :وحيتوي على مطلبني ,يف املماثلة يف األموال ل:املبحث األّو
 فيها املماثلة, واملطلب الثاني: املماثلة املعتربة يف الشرع.يف الصفات اليت تعترب 

 شروط وأركان املال املثلي واملال القيمي. واملبحث الثاني:

 ة.ة واألموال القيمّيحصر األموال املثلّي واملبحث الثالث:

فهو يف اختالف املال املثلي واملال القيمي حسب املكان  ا املبحث الرابع:وأّم
 والزمان.

وحيتوي على  ,خالفة املثل أو القيمة للمضمون اولت يف الفصل الثالث:وتن
 ثالثة مباحث:

, مطلبني ر املضمون, ويشمل علىيف الضمان قبل تعّذ :لاملبحث األّو
 املثل أو القيمة.  األصل رّد املطلب الثاني:, األصل دفع العني ل:املطلب األّو
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املطلب , , ويشتمل على مطلبنيالعني ر رّديف ضمان بعد تعّذ املبحث الثاني:
 األصل يف الضمان القيمة. :األصل يف الضمان املثل, واملطلب الثاني ل:األّو

ة يف املال القيمي, ويشتمل على مطلبني: حتديد تفريغ الذّم واملبحث الثالث:
 ل: القول بدفع املثل, واملطلب الثاني: القول بدفع القيمة.املطلب األّو

ة واحتوى على ة أو القيمّيد املال بني املثلّيفقد جاء يف ترّد ا الفصل الرابع:أّم
 ة مباحث: سّت

 .يف القول بدفع املثل ل:املبحث األّو

 .يف القول بدفع القيمة واملبحث الثاني:

, يف القول بتخيري الضامن أو املالك, واشتمل على مطلبني واملبحث الثالث:
املطلب الثاني: يف القول بتخيري يف القول بتخيري الضامن, و ل:املطلب األّو

 املالك.

 .يف القول حبكم القرعة املبحث الرابع: وجاء

 .القول بالصلح القهري واملبحث اخلامس:

 القول بالتصنيف. واملبحث السادس:

ة يف أحكام املال املثلي واملال القيمي, واشتمل على سّت وجاء الباب الثاني:
 فصول:

 .ملثل, وحيتوي على مخسة مباحثر ايف حكم تعّذ :لالفصل األّو

ر والفقدان, ويشمل على على املراد بالتعّذ :لمت يف املبحث األّوفتكّل
يف التعذر حسب األمكنة, واملطلب الثاني: يف التعذر  ل:املطلب األّو, مطلبني

 حسب الزمان.

 ر املثل.ة بعد تعّذما يثبت يف الذّم :وتناولت يف املبحث الثاني



 21 املقدمة
 

ر املثل, ويشتمل على ة بدفع القيمة بعد تعّذيف تفريغ الذّم :واملبحث الثالث
ر على املطالبة, واملطلب ف دفع قيمة املثل املتعّذل: يف توّقمطلبني: املطلب األّو

 ر املثل.الثاني: القيمة املدفوعة عند تعّذ

 يف تشخيص الوقت لتحديد قيمة املثل أو املثلي. :واملبحث الرابع

 ن من املثل بعد دفع القيمة. التمّكيف :وجاء املبحث اخلامس

لسقوط ونقصان وزيادة قيمة املثل, وهو حيتوي  :ضت يف الفصل الثانيوتعّر
 على ثالثة مباحث: 

ة, وأشتمل على ثالثة مطالب: يف سقوط املثل عن املالّي ل:املبحث األّو
ملطلب ل: القول بدفع القيمة, واملطلب الثاني: القول بدفع املثل, وااملطلب األّو

 ة.الثالث: يف تعيني قيمة املثل الساقط عن املالّي

 يف نقصان قيمة املثل عن املثلي. وجاء املبحث الثاني:

 ففي زيادة قيمة املثل عن املثلي. أما املبحث الثالث:

 رة يف حتديد قيمة القيمي.إىل العوامل املؤّث :قت يف الفصل الثالثوتطّر

املالك باختالف األمكنة,  يد حّقإىل حتد :ضت يف الفصل الرابعوتعّر
 :ويشتمل على مبحثني

املالك يف املال املثلي حسب األمكنة, وفيه  يف حتديد حّق ل:املبحث األّو
املالك يف غري األمثان, واملطلب الثاني: مطالبة  حتديد حّق ل:املطلب األّو, مطلبان

 .األمثان حسب األمكنة

 الك يف املال القيمي حسب األمكنة.امل ففي حتديد حّق ا املبحث الثاني:أّم

إىل اختالط وانقالب املال املثلي واملال  :قت يف الفصل اخلامسوتطّر
 القيمي, وحيتوي على مبحثني:
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 أربعةاختالط املال املثلي واملال القيمي, ويشمل على  ل:املبحث األّو
ط املثلي مطالب: املطلب األول: يف اختالط املثلي مبثله, واملطلب الثاني: اختال

بأجود منه, واملطلب الثالث: اختالط املثلي بأردأ منه, واملطلب الرابع: اختالط 
املثلي بغريه, واملطلب اخلامس: اختالط املثلي باملاء, واملطلب السادس: اختالط 

 املال القيمي.

وحيتوي على  ,ففي انقالب املال املثلي واملال القيمي أما املبحث الثاني:
ملطلب األول: يف انقالب املال املثلي إىل مال قيمي, واملطلب أربعة مطالب: ا

 ,انقالب املال القيمي إىل مال مثلي, واملطلب الثالث: انقالب املال املثلي الثاني:
 إىل مال مثلي آخر, واملطلب الرابع: انقالب املال القيمي إىل مال قيمي آخر.

ملال القيمي, وأشتمل يف الفر  بني املال املثلي وا :وجاء الفصل السادس
 على أربعة مباحث:

 .ةة واألموال القيمّية يف األموال املثلّييف املقاّص ل:املبحث األّو

وحيتوي  ,ًا أو قيميًايف الفر  بني كون الثمن يف السلم مثلّي واملبحث الثاني:
اشرتاط معرفة مقدار الثمن إذا كان مثليًا يف عقد  ل:املطلب األّو على مطلبني:

واملطلب الثاني: يف عدم اشرتاط معرفة مقدار الثمن إذا كان مثليًا يف عقد  .السلم
 السلم.

يف الثمن املثلي أو القيمي يف املراحبة والتولية  :وجاء املبحث الثالث
 والوضيعة. 

 ففي الشفعة يف املال املثلي واملال القيمي. :ا املبحث الرابعأّم

 إليها الباحث.ل يف النتائ  اليت توّص :وجاءت اخلامتة

بني آراء فقهاء  دراسيت له ستكون مقارنًة ة املوضوع, فاّنّيونظرًا ألهّم
ن رأي القانون املدني العراقي, ومقارنته برأي فقهاء ة, كما أبّيالشريعة اإلسالمّي
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 الشريعة.

مذهب إىل الكتب  رجع إىل رأي الفقيه يف أّيأ يف ذلك أّن فقد حاولُت
 ,د, موازنًا بني اآلراءة وجتّرموضوعّي ألقوال بكّلاملعتمدة لديهم, وعرض ا

ا مستندًا إىل أدلة الشرع, وقواعده ومبادئه وأصوله, ألخلص إىل ومناقشًا إياّه
 ترجيح ما قام الدليل على رجحانه يف نظري.

معتمدًا على  ؛بذكر آراء القانون العراقي املدني – قدر الوسع – كما اعتنيُت
غفل إيراد أمقتصرًا عليه, ومل  ؛اح القانونة, وآراء شّرالتقنيات املدنّي مواّد

 قضاء الكمة التمييز يف العرا . ة, وباألخّصالتطبيقات القضائّي

ذكر فيها رأي القانون املدني العراقي فيها, فالسبب أا املباحث اليت مل وأّم
 تلك ن رأي القانون يفة, أو آراء لفقهاء القانون تبّيقانونّي هو عدم وجود مواّد

 الواقعة.

يف حتصيل مسائل رساليت, وآراء الفقهاء واملذاهب  ولقد اعتمدُت
ة, ة, املالكّية, احلنبلّية, الشافعّية, احلنفّيوهي اإلمامّي –ة املختلفة اإلسالمّي

مذهب من هذه  على الكتب املعتمدة لكّل – ة, واآلباضيةة, الظاهرّيالزيدّي
للمخطوط حبرف  ِات, ورمزُتاملذاهب من مطبوعات وبعض من املخطو

ا عنوان الكتاب وكتب التفسري, واحلديث, وعلم الرجال, حيثما ( أّم()م)
 إىل ذلك, وكذلك كتب القانون املدني العراقي وشروحه. جين البحُثأحَو

ما جاء يف الرسالة إن كنت أصبت فيه فذلك من فضل اهلل, وإن كنت  إّن
عي لبحثي هذا بلوغ ّدأملرام, فلست بلوغ ا ين قصدُتّن ف ؛يأخطأت فذلك مّن

نه جهد املستطاع, شاكلة الصواب وإصابة مفصل احلقيقة يف حلمته وُسداه, ولّك
 صل, وصد  اهلل العلّيوغاية الوسع, ونتيجة اجلهد الدائب, والسعي املّت

عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ الَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إاِلَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ] إذ يقول: ؛العظيم
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ذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا الَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَالَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّ

نَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَواْلَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ رَبَّنَا واَلَ تُحَمِّلْنَا مَا الَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَ

 .(1)[الْكَافِرِينَ

                                              

 .252آية : سورة البقرة .1



 

 

 

 

 

 

 

 

 متهيد

 :تعريف املال وأقسامه
الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ ] قال اهلل تعاىل يف كتابه العزيز:

 .(1)[وَابًا وَخَيْرٌ أَمَالًخَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَ

ه زينة احلياة الدنيا, فهو الور السعادة أخرب اهلل سبحانه وتعاىل عن املال بأّن
متى أخذ من مصادر مشروعة, وصرف يف مواضعه املطلوبة شرعًا, ومن أكرب 
أسباب الشقاء إذا عدل به عن الصراط السوي, وهو مدعاة احلضارة والعمران, 

دمار واخلسران, عليه تزدحم املطامع, وبه تنال املآرب. وبينما ه جملبة الكما أّن
إذ تراه يصارع الضغائن فيصرعها, ويستأصل  ؛جتده مثار الفنت, ومعرتك النزاع

 َنِمها, لو اله السرتاح القضاة من أكثر القضايا, وأَلاألحقاد من منابتها فيجتّث
, , بنيت عليه املعامالُتكبري كثري من نفوس الربايا, لفظ ضئيل, ومعنًى العطَب

                                              

 .32ة آي :سورة الكهف .1
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ًا ومثانني املال سّت املخاصمات. وقد ذكر القرآن الكريم لفَظ عت منه أكثُروتفّر
ة ينبغي العمل بها, ق به من أحكام شرعّيمن معرفة معناه ملا يتعّل ة. فالبّدمّر

ة مبثله, وما يثبت بقيمته, وما ك خراج أموال الزكاة, ومعرفة ما يثبت يف الذّم
ه الربا وما ال يقع, وغريها من األحكام, وقبل أن نستعرض تعريف يقع في

 الفقهاء للمال لتحديد املعنى الشرعي له, البد أن نقف على املعنى اللغوي له.



 21 متهيد
 

 لاملبحث األّو

 تعريف املال

 ل: املعنى اللغوي للمال:املطلب األّو
وهي املال.  ث, يقال هو املالر ويؤّن, يذّك((َلَوَم))ة من ماّد املال مشتّق
من يقال له  ألّن ؛معنى املال معروف وال عجب يف القول بأّن ,واملال معروف

مثاًل: ليس لك أن تعتدي على مال غريك, ال يسأل عن املراد بهذه الكلمة, بل 
 ,صاحب لسان العرب رأى أن يزيد األمر وضوحًا يفهما على الفور, على أّن
ويوضح ابن  (1)األشياء, ومجعه أموال كته من مجيعفقال: املال معروف: ما مّل

ة, األثري املراد باملال أكثر فيقول: ))املال يف األصل: ما ميلك من الذهب والفّض
وأكثر ما يطلق املال عند  (2)ما يقتنى وميلك من األعيان(( أِلق على كّل ثّم

ويف املأثور: )نهى عن إضاعة  ...ها كانت أكثر أمواهلمألّن ؛العرب على اإلبل
بوزن  َمِوَل))ي أصل املال من املال( قيل: أراد به احليوان. وأوضح ابن جّن

كها وانفتاح ما قبلها, فصارت مااًل, ومال لتحّر ؛انقلبت الواو ألفًا , ثّم((َفِرَ 
الرجل َيمُول, وميال مواًل ومؤواًل إذا صار ذا مال, وامرأة ملية ذات مال, 

 ويل. َم وتصغريُه

 .(3)ما أكثر ماَلُهأي  ُه,وما أمَولََ

منهم  ساعًا, إذ أّنة ختتلف ضيقًا واّتعّد املال يطلق على معاٍن واحلقيقة أّن
 ة.صه مبا ميلك من الذهب والفّضمن خّص

                                              

 .881 ,3: ابن منظور لسان العرب, .1
 .113, 3: ابن األثري النهاية, .2
 :الالم فصل امليم باب ؛القاموس احمليط, الفريوز آبادي ؛881 ,3: لسان العرب, ابن منظور .3
 .121, 5 :يديتاج العروس, الزب ؛83, 3
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 املال هو الثياب واملتاع والعروض.  إّن وقال آخرون:

كل ما يقتنى وميلك من مجيع األشياء كما  ه:فه بأّنع، فقد عّرا من توّسوأّم
: ))يقول ابن آدم: مالي مالي. وهل لك يا ابن يشهد على ذلك قوله , ومّر

قت , أو تصّدفأبليَت , أو لبسَتآدم من مالك إاّل ما أكلت فأفنيَت
 .(1)((فأمضيَت

املال يف اللغة يشمل مجيع ما ميلكه اإلنسان من ذهب,  على هذا, ف ّن وبناًء
 ة, وحيوان, ونبات, وأرض.وفّض

ى مااًل يف اللغة, كالطري يف اهلواء, والسمك نسان, فال يسّما ما ال ميلكه اإلأّم
 يف املاء, واملعادن يف باِن األرض.

كه ما متّل املال يف اللغة يطلق على كّل ّنأويالحظ من مجيع هذه النقول 
 ا ما ال ميلكه ومل يدخل يف حيازته بالفعل, فال يعّدأّم .بالفعل ةاإلنسان وحاز

 َم سبب اختالف العرب يف إِال  أسم املال, فكّلنا ُعِلمااًل يف اللغة, ومن ه
ونها مااًل, وأهل النخيل يسمونها مااًل, ما معه مااًل, فأهل اإلبل يسّم ىفريق يسّم

 ونها مااًل, وهكذا. ة يسّموأهل الذهب والفّض

 على الغالب يف عرف الناس من األموال. فالتغاير يف معنى املال يأتي بناًء

ه ليس داخاًل يف ين مال, مع العلم بأّنالدّّ عريف اللغوي بأّنويرد على الت
ة املدين, كما مل يشمل تعريفهم املنفعة, ما إذا كان الدَّين يف ذّمالتعريف, وال سّي

وظيفة  عذرهم يف ذلك أّن لوا باألعيان فقط ولعّلإذ مّث ؛من األموال ومل تعّد
اكتفى بذكر ما يطلق عليه لفظ اللغوي تنحصر يف بيان موارد استعمال الكلمة, ف

 ة.املال دون بيان املاهّي

                                              

, 3: جسنن الرتمذي, الرتمذي ؛93, 15 :صحيح مسلم بشرح النووي, كتاب الزهد .1
 .393ص
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 املطلب الثاني: املعنى االصطالحي للمال:
اختلف الفقهاء يف حتديد املعنى االصطالحي للمال تبعًا الختالف نظرهم 

 جاهني:على اّت مااًل, وما ال يعّد فيما يعّد

 ل: تعريف املال عند مجهور الفقهاء:جاه األّواالّت
هور الفقهاء يف حتديد املعنى االصطالحي للمال, فشمل األعيان ع مجتوّس

 .(1)واملنافع وبعض احلقو 

ة من خالل كالمهم على كون ة مفهوم املال واملالّيد فقهاء اإلمامّية حّداإلمامّي
 اًل.املبيع متمّو

ي مفهوم املال مبا كان فيه منفعة مقصودة, وهذه مة احلّلوقد أوضح العاّل
لة عند الشارع, فما ال منفعة فيه ليس مااًل, وما اسقط الشارع منفعته املنفعة الّل

))ال جيوز بيع ما ال  (2)ال يعترب مااًل, كآالت القمار واللهو واخلمر, وذلك بقوله
 ه ليس مااًل((.منفعة فيه, ألّن

                                              

 حبسب أحكامه إىل ثالثة أقسام: الفقهاء احلّق قسّم .1
 ة, وحّقاألولوّي ل: ما ال يقبل املعاوضة باملال وهو ما ال جيوز جعله مثنًا, كحّقالقسم األّو

 الوالية.
ل ال يقبل النقل, وإن قبل االنتقال بغري اختيار مع وجود سببه, كاإلرث, ومّث القسم الثاني: ما

 اخليار. الشفعة وحّق له حبّق
 التحجري, وحّق ل له حبّقالقسم الثالث: ما يقبل النقل واالنتقال, ويقابل باملال يف الصلح, ومّث

ة, بل هو قوالت اخلارجّياملال ليس من امل ألّن ؛فبعض احلقو  من األموال التأليف واالبتكار.
التأليف  ة, وقيام اعتبارهم على كونه مااًل, فمثاًل حّقم برغبة الناس يف الشيء رغبة عقالئّيمتقّو

ب استيالء الغري عليه غري مشروع, والتسّب ب على ذلك أّنة, ويرتّتواالبتكار ذو قيمة مالّي
 ضرار يف ذلك يوجب الضمان.باإل

املسائل  ؛283, 11: ب األحكام, السيد السبزواريمهّذ ؛35 ,2: مصباح الفقاهة, التوحيدي
 .153: , السيد البكاءاحلكم واحلّق ؛233: املستحدثة, السيد الروحاني

 .19 ,1: تذكرة الفقهاء, العالمة احللي .2
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ما ال ينتفع به  تني من احلنطة, وال يعّدة واحلّبفال يؤخذ يف مقابلته املال, كاحلّب
تها, وعدم والديدان خلّس ,والفضالت ,واحليوانات ,كبعض احلشرات .ااًلم
ة ألحد عليها, وال لتفات نظر الشارع إىل مثلها يف التقويم, وال تثبت امللكّيا

 مااًل. ها مع ذلك ال تعّدمن منافعها, ف ّن اعتبار مبا يورد يف اخلواّص

عذره  ة يف العني, ولعلَّي يقتضي حصر املالّيتعريف العالمة احلّل ويالحظ أّن
فذكر األعيان فقط, بينما يف عقد  ,بيعه من األموال هنا فيما يصّح ةمقصود أّن

ها ))عقد يقتضي وذلك من خالل تعريفه هلا بأّن ,املنفعة من األموال اإلجارة عّد
 .(1)ة بعوض معلوم((متليك منفعة خاّص

هوم املال من خالل ( من كتاب القواعد والفوائد مف231وجاء يف القاعدة )
لعدم  ؛لة العقد على ما ال يتمّول, وذلك بعدم صّحا يتمّوالكالم يف كون املبيع مّم

 .(2)بذل املال يف مقابلها سفه ألّن ؛ة الدخناالنتفاع به, كحّب

إليه سابقًا وهو ما ينتفع به منفعة  ة هو ما أشرُتمقياس املالّي والظاهر أّن
 الشرع.لة مقصودة عند العقالء والّل

د صاحب املكاسب مفهوم املال مبا ينتفع به منفعة مقصودة للعقالء, وحّد
 لة يف الشرع, وأحرتز بهذا:الّل

كاحلشرات  ,ما ال ينتفع به منفعة مقصودة للعقالء, فليس مااًل عرفًا :اًلأّو
م عدم زائها, ونفي الفائدة عنها, وقّس عرفًا بذل املال ب ها ال يصّحف ّن ؛والديدان

ة ته كحّبة الشيء كاحلشرات, وإىل ما يستند إىل قّلنتفاع إىل ما يستند إىل خّساال
 احلنطة. 

ولذا  ته ليس مااًل, وإن كان يصد  عليه امللك,ما يستند إىل قّل وذكر أّن
                                              

 حجري. ,252, 2: تذكرة الفقهاء, العالمة احللي .1
 .231 ,2: القواعد والفوائد, الشهيد األول .2
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 .(1)حيرم غصبه إمجاعًا

 ,بعض احلشرات والديدان هلا قيمة عند بعض الناس إّن اعرتاض:
 اًل.كاستخراج األدوية منها مث

ة لدى الفقهاء, وإاّل ملا الفوائد النادرة ليست مقياسًا للمالّي إّن اجلواب:
إذ ما من شيء إاّل وله منفعة ما لشخص  ؛شيء أصال ة عن أّيأمكن نفي املالّي

 ما.

كاخلمر واخلنزير.  ,لة يف الشرع, فليس مبال شرعًاكون املنفعة الّل وثانيًا:
ة يف ماله قيمة مالّي ه كّلاء املال: ))بأّنف الشيخ المد حسني كاشف الغطوعّر

 ة,, كاحلقو  املستجّد(2)عرف الناس((. ويشمل األعيان واملنافع وبعض احلقو 
براءة االخرتاع, وغريها من احلقو  اليت هي مبثابة أفكار  التأليف, وحّق كحّق

و كما ه ,( من ألفاظ العموملفظ )كّل ة, ألّنألصحابها تعد مشمولة بصفة مالّي
 .(3)نير عند األصولّيمقّر

 ه تعريف للمال بنفسه.ويرد على هذا التعريف بأّن

مضمون مااًل,  مال مضمون, وليس كّل كّل ة عندهم أّنفقهاء اإلمامّي أّن ثّم
فتعترب  ,املنافع مضمونة كأرش اجلنايات على االِراف وأرش البكارة. ومبا أّن

 .(3)عندهم من األموال

ة كون الشيء مباحًا به ة عند فقهاء اإلمامّيمعيار املالّي وخنلص من هذا إىل أّن
ة, فشمل ة معيارًا للمالّينتقاع عند العقالء. فلم تكن العينّيشرعًا, وله أثر يف اال

                                              

 .85 ,11: كاسب, الشيخ األنصاريامل .1
 .122, 1: ة, الشيخ المد حسني كاشف الغطاءحترير اجملّل .2
 .335, 1: حقائق األصول, السيد احلكيم .3
 م. شرح املكاسب, الشيخ هادي كاشف الغطاء, بدون ترقيم. .3
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 .(1)املال بهذا املعيار األعيان, واملنافع, وبعض احلقو 

إاّل على ))ال يقع أسم املال  (2)د األمام الشافعي املال بقولهحّد ة:الشافعّي
ت, وما ال يطرحه الناس كالفلس, وما , وإن قّلةماله قيمة يباع بها, وتلزم متلف

 أشبه ذلك((.

البيع يقع على  ألّن ؛ة األعيانة تشمل كاّفماله قيمة يباع بها عاّم فعبارة:
ة ة األشياء عند الشافعي هو إمكان مقابلة الشيء بقيمة مالّياألعيان, فمعيار مالّي

 ة الشيء كون قيمته قليلة.بها عند الناس, وال يأثر يف مالّي يباع ويشرتى

ة أو كانت قيمته تافهة, مثل قشور اخلضر ا ما مل يكن له قيمة مالّيأّم
الشيء ذا  وإّن, مااًل فال تعّد ,والفواكه والعلب الفارغة واألدوات املطروحة

إشارة إىل  ت هذه القيمة. ويف هذاالقيمة يضمن عند التلف بالقيمة, وإن قّل
 ؛ة, كاخلمر واخلنزير وامليتةمة من دائرة األموال الشرعّيإخراج األموال غري املتقّو

تالف. ويضع الشافعي ضابطني مة شرعًا, ال تضمن باإلإذ هي أموال غري متقّو
 ل األشياء يف باب اللقطة:لتمّو

هر له أثر يف ما ال يظ ل, وكّلله أثر يف النفع فهو متمّو ما يقدّر كّل ّنأ ل:األّو
 ا يتمول.ته خارج عّماالنتفاع فهو لقّل

ل ل ما يعرض له قيمة عند غالء األسعار, واخلارج عن التمّواملتمّو الثاني:
 .(3)هو الذي ال يعارض فيه ذلك

مًا عند اإلتالف يقابل بقيمته ة الشيء كونه مباحًا شرعًا متقّوفاملعيار ملالّي
النتفاع, فيشمل املال بهذا املعيار األعيان ويضمن بها وإن قّلت, وله أثر يف ا

 واملنافع وبعض احلقو .
                                              

 .122, 3: سفينة النجاة, الشيخ أمحد كاشف الغطاء ؛3 ,2: مصباح الفقاهة, التوحيدي .1
 .191 :األشباه والنظائر, السيوِي .2
 .املصدر السابق .3
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منه  إِال  املال على املنافع أحّق ة على أّند الزجناني من فقهاء الشافعّيوأّك
 ؛منه على العني أحّق – املنافع –))وإِال  لفظ املال عليها  (1)على األعيان بقوله

بيعها  ا على املنافع, ولذا ال يصّحى مااًل إاّل الشتماهلإذ التضمني ال يسّم
 بدونها((.

م ماليتها, واملنفعة اليت ه خلط بني خصائص العني اليت بها تتقّوويرد عليه أّن
 ها قسمًا مستقاًل من األموال.ة لدى ما يعّدهي قسيم العني يف املالّي

الك عن به امل ه ))ما يقع عليه امللك, ويستبّدة املال بأّنف املالكّيعّر ة:املالكّي
 .(2)غريه, إذا أخذه من وجهه((

وهذا التعريف ينطلق من كون املال الاًل للملك, وتدخل حتته األعيان 
ف بهما. ويتصّر يف أن يستبّد ه يقع عليهما امللك, وللمالك احلّقألّن ؛واملنافع

 فيهما دون سواه.

 ة اخلردل مثاًل علىة على حّبيقتضي هذا التعريف صد  املالّي اعرتاض:
العرف ال يعتربهما مااًل, ولذلك ال يضمن الغاصب إن  ها مملوكة مع أّنألّن ؛تهاقّل

بها, وال جيوز مزامحته عليها,  املالك يستبّد ألّن ؛هاأتلفها وإن وجب عليه رّد
 ة.ة وليست من خصائص املالّيوهذه من خصائص امللكّي

فعة مباحة لغري ))هو ما فيه من (3)ف احلنابلة املال بقوهلمعّر احلنابلة:
ميكن استيفاؤها, وجواز أخذ  ((منفعة مباحة))شيء فيه  ضرورة((, فكّل

 اًل إليها, يف غري حالة االضطرار تعّدالعوض عنها, وإباحة بذل املال فيها توّص
 مااًل. 

وبهذا تكون املنافع وبعض احلقو  أموااًل. وقد اخرج تعريف احلنابلة فــي 
                                              

 .228 :ختري  الفروع, الزجناني .1
 .11, 2 :املوافقات, الشاِيب .2
 .2, 2 :, غاية املنتهى, مرعي بن يوسف1, 3 :الشرح الكبري, املقدسي .3
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 ال يباح شرعًا, كاخلمر واخلنزير.( ما ()منفعة مباحة)قوله: 

ه استمتاع الزوج بزوجة ليس مبال مع أّن حّق ويرد على هذا التعريف أّن
 داخل يف التعريف.

نه غري لتشمل ما قد ينتفع به لّك ؛ة األشياء عند احلنابلةسع دائرة مالّيوتّت
فًا ه ميكن أن ينتفع بها علّن ف ؛ة, كقشور الفواكه واخلضرمقابل بقيمة مالّي
غفاهلم ما ذكر  ها ال تباع وال تشرتى يف عرف الناس, وذلك بللحيوانات مع أّن

 ل الشيء.الشافعي من اعتبار القيمة لتمّو

 ة املنافع:ة مجهور الفقهاء على مالّيأدّل
 ة املنافع مبا يلي:مجهور الفقهاء على مالّي حتجا

ما تصري ألعيان إّنا ّناملال خملو  لصاحل اآلدمي واملنافع كذلك. وَأ ّنأ. 1
االنتفاع بها هو املقصود, فما ال ينتفع به ال يكون  ألّن ؛مااًل باعتبار االنتفاع بها
 .(1)ة عن املنافع, ولوالها ملا صارت األعيان أموااًلمااًل. فكيف تسلب املالّي

 ويالحظ على هذا الدليل ما يأتي:

نافع واخلصائص اليت ة األعيان باملهذا الدليل جعل قوام مالّي يبدو أّنأ( 
أو  ,ةر يف العني, وهذا خلط بني خصائص العني اليت بها قوام املالّيتتوّف

ها من بيده االعتبار يعّد ف ّن ؛ةباألحرى اخلصائص اليت تكون منشأ العتبار املالّي
ة وتلبية ضرورياتها, مبالحظة تلك اخلصائص مبا هلا من تأثري يف إسعاد البشرّي

 كما يف اإلجارة. ,ضةعّووبني املنفعة امل

 كما يلي:  ,فينبغي أن يصاغ ,من إمتام الدليل إن كان البّدب( 

 معنى على اختالف النظريات يف  –ما انتزعت أو اعتربت ة األعيان إّنمالّي إّن
                                              

ة إال يف كتب حلنفّية مجهور الفقهاء وامل أر تفصياًل ألدّل ؛232, 8 :تبيني احلقائق, الزيلعي .1
 ة.أصول احلنفّي
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ضرورياتهم  ألجل ما حتمل ألعيان من مقتضى رغبة العقالء فيها, لسّد – ةاملالّي
 املنافع, فينبغي أن تكون مااًل.وهذا املناط بعينه موجود يف 

واملهر ال يكون إاّل  مااًل  بدليل   الشارع أجاز أن تكون املنافع مهرًا, ّنأ. 2

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِنيَ غَيْرَ ]قوله تعاىل 

 . (1)[مُسَافِحِنيَ

 ة العقد. ذا االستدالل على لزوم املهر يف متامّيه فاملنافع من األموال. ويتّم

 ؛العقود ترد على املنافع, وتصبح مضمونة بها, وهذا دليل كونها مااًل ّنأ .3
ب حقائق العقود ال تقّل ألّن ؛إذ لو مل تكن مااًل يف ذاتها, ملا صارت مااًل بالعقد

 .(2)ر خصائصهااألشياء بل تقّر

ما يبذل يف مقابله مال فهو مال,  كّل يف أّن هذا االستدالل يتّم ويالحظ أّن
عقد تصاحل وتنازل وريث الدم عن القصاص لقاء  وال ميكن االلتزام بذلك, ف ّن

 .(3)زائه, وليس مااًل الدية عقد قد بذل املال ب

املنافع أموال يف عقد اإلجارة, فلو مل تكن املنافع مبنزلة  شهد العرف أّن. 3
ا جيري فيه لعقد على املنافع يف اإلجارة. فصارت املنافع مّمإبرام ا األعيان ملا صّح

 .(3)البذل واملنع, وهو دليل على ماليتها

 زائه املال فهو مال, ما يبذل ب ويرد عليه املالحظة السابقة نفسها, فجعل كّل
 م يف الدليل السابق.ملا تقّد ؛وهو غري سليم, وال ميكن االلتزام بذلك

ة املنافع ة اجلمهور على مالّياًل أدّلرار مفّصوقد ذكر صاحب كشف األس
                                              

 .23آية  :سورة النساء .1
 .11, 1 :كشف األسرار, عبد العزيز البخاري .2
 .112 ,2 :مباني تكملة املنهاج, السيد اخلوئي .3
 .111, 1 :كشف األسرار, عبد العزيز البخاري .3
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املال غري اآلدمي  ا احلقيقة, فألّن: ))أّم(1)بدليل احلقيقة والعرف واحلكم بقوله
ا أو من غرينا بهذه الصفة, وكيف ال واملصلحة خلق ملصاحل اآلدمي, واملنافع مّن

مه ومااًل يف التحقيق تقوم مبنافع األشياء ال بذواتها, والذوات تصري متقّو
م ة والتقّواملالّي إذ كل شيء ال منفعة فيه ال يكون مااًل, فكيف يسقط حّق ؛مبنافعها
 عنها. 

احلجر  ما تقوم باملنافع واألعيان مجيعها, ف ّناألسوا  إّن فألّن ,ا العرفوأّم
البتغاء  ما بنيت للتجارة, وقد يستأجر املرء مجلة, ويؤجر متفرقًاواخلانات إّن

 ا يشرتي مجلة ويبيع متفرقًا. الربح, كم

حتى صلحت مهرًا وورد  همت أموااًل متقّوها يف الشرع عّدفألّن ,ا احلكمأّم
العقد عليها وضمنت باملال يف العقود الصحيحة والفاسدة باإلمجاع. والعقد ال 

 م متقومًا((.جيعل ما ليس مبال مااًل وال ما ليس مبتقّو

 ألسرار مبا يأتي:به صاحب كشف ا ويرد على ما استدّل

 ه خلط بني صفات العني ومنافعها.أّن. 1

 ة,ة أن يكون الشيء فيه منفعة للبشرّيالظاهر من كالمه: مقياس املالّي أّن. 2
 ولكن ماذا يعين بذلك؟

ة فهو مال, حاجة من حاجات البشرّي ماله أثر يف سّد كّل إن كان املقصود أّن
 ؛ها ماللبحار, واألنهار, والكواكب كّلاهلواء, واملاء يف ا فيجب أن يقال: إّن

 .(2)[هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي األَرْضِ جَمِيعًا]اهلل تعاىل قال:  ألّن

وإن كان يعين بذلك ما ينتفع به اإلنسان باستخدامه مبحض إرادته 
 من األشياء اليت ينتـفع اإلنسان –واختياره, فيلزم أن تكون الزوجة وحنوها 

                                              

 .111 ,1: كشف األسرار, عبد العزيز البخاري .1
 .29آية  :سورة البقرة .2
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 مااًل. – هاباستخدام

ة املنافع بصالحيتها أن ما جاء يف صدر العبارة من استدالل على مالّي إّن .3
 ؛دًا إاّل أن ما جاء يف ذيل الدليل ال ميكن االلتزام بهتكون مهرًا وإن كان جّي

عدم  ة جبواز العقد وبذل املال بقباله, وقد مّرم املالّيه يقتضي تقّووذلك ألّن
 االلتزام بذلك.

ض اجلنايات تضمن باملال وتعّو ًا, ف ّنة بالضمان باملال ليس تاّمم املالّيتقو. 3
 به وليس مااًل.

 ة:جاه الثاني: تعريف املال عند فقهاء احلنفّياالّت
ة خيتلف عن مجهور املشهور يف حتديد مفهوم املال عند الفقهاء احلنفّي

خر لوقت الطبع, ويّد ه: ))ما مييل إليهف ابن عابدين املال بأّنالفقهاء, فقد عّر
 .(1)احلاجة((

ها عندهم من قبيل امللك ألّن ؛خار يف التعريف خيرج به املنفعةوالتقييد باالّد
 خر عادة األعيان. ة, والذي يّدها من األمور غري القاّرألّن ؛ال املال

 ويرد على هذا التعريف:

حيتفظ به لقضاء ا مييل إليه الطبع وه مّمّن ف ؛االستمتاع الزوج بالزوجة حّق. 1
 احلاجة وليس مااًل.

إلمكان  ؛أموااًل ها تعّدمن األشياء ما ال مييل إليها ِبع اإلنسان مع أّن إّن. 2
 حيازتها واالنتفاع بها, وذلك كبعض األدوية والسموم. 

لتحديد معنى  ة األشياء غري سليم, وال يصّحفاعتبار ميل الطبع معيارًا ملالّي
 .(2)يزًا بني املال وغري املالشرعي, وكونه مقياسًا مّم

                                              

 .211, 8 :منحة الرائق, ابن عابدين .1
 .9 :ملكية األراضي واألموال املنقولة, المد عرفان زوني .2
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  األدوية والسموم مييل إليها الطبع وتّدخر وقت احلاجة  بأّن وميكن اجلواب:
 بالنظر إىل احلاجة إليها واالنتفاع بها, وما من شيء إاّل وينظر إىل نتيجته وفائدته.

 اموااًل يف ذاتها قبل  مجيع املباحات اليت ميكن إحرازها تعّد ّنإ. 3
ه ال ها, مثل الطري يف اهلواء, والسمك يف املاء, والشجر يف الغابات مع أّنإحراز

لعدم القدرة عليها قبل اإلحراز والتعريف املذكور  ؛خارها لوقت احلاجةميكن اّد
 ه.ال يستوعب ذلك كّل

خاره, فليس املقصود مراد التعريف وما ميكن اّد بأّن :وميكن اجلواب
 خار الفعلي.االّد

 ,لسرعة سريان الفساد إليها ؛خارهاعًا من األموال ال ميكن اّدأنوا ّنإ. 3
 ها أموال عند الناس. كاخلضروات والثمار الطازجة, وال ريب أّن

نة ة معّية مّدماّد خار معنى ثابت, فلكّله ليس لالّدعنه بأّن :وميكن اجلواب
ف املال صاحب احلاوي كما عّر, ة وقد تقصرخر فيها, فقد تطول املّدتّد

ه: ))أسم لغري اآلدمي خلق ملصاحل اآلدمي, وأمكن إحرازه بأّن (1)لقدسيا
وخيرج من التعريف العبيد واإلماء بقيد  (2)ف فيه على وجه االختيار((والتصّر

 مااًل لدى العرف والشرع. ها تعّد))أسم لغري اآلدمي(( مع أّن

اآلدمي, ما هو ليس بآدمي خملو  ملصلحة  كّل ويستفاد من هذا التعريف أّن
 من األموال. ف فيه من غري اضطرار يعّدبشرط إمكان إحرازه وحيازته والتصّر

 ,ة ال ميكن حيازتهاف نها أعراض غري قاّر ؛فبقيد ))اإلحراز(( أخرج املنافع
 فهي بهذا االعتبار ليست أموااًل. 

                                              

د بن أمحد بن نوح القباس الغزنوي احلنفي صاحب احلاوي القدسي: هو مجال الدين الّم .1
 .328 ,1 :(1312هـ, فهرس خمطوِات األوقاف, الفقرة ) 892هـ( وقيل 211 )ت:

 .211, 8 :ائق, ابن جنيمالبحر الر .2
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ف فيه ما ال حيرز وال يتصّر وبقيد ))االختيار(( خرج عن تعريف املال كّل
كأكل حلم  ,ه ال يصري بذلك مااًلّن ًا, كأن اضطر اإلنسان لالنتفاع به فاختيار

 وشرب اخلمر اضطرارًا ال يضفي عليهما صفة املالية. ,امليتة

املال مقصور على  أّن وأوضح صاحب الدر املنتقى مبا ال يقبل الشّك
وهو  (1)األعيان, فال يشمل املنافع بقوله: ))عني جيري فيه التنافس واالبتذال((

 ة.املشهور عند فقهاء احلنفّي

زائها املال, ويتنافس عليها  ويرد على هذا التعريف باملرأة فأنها يبذل ب
 ها ليست مااًل. اخلاِبون مع العلم أّن

زائهما املال ويتنافس عليهما العقالء وقد سلب  واخلمر واخلنزير يبذل ب
 فهما ليسا مااًل. ,تهماالشارع ملكّي

 ة املنافع:ة على عدم مالّينفّية فقهاء احلأدّل
املال ميكن إحرازه وحيازته,  ة املنافع بأّنة على عدم مالّيفقهاء احلنفّي أستدّل

ها أعراض ال ألّن ؛خارخاره لوقت احلاجة, واملنافع ال تقبل احليازة واالّدواّد
 , فال ميكن إحرازها, وبالتالي ال تكون مااًل,بعد آٍن تبقى زمانني, بل حتدث آًن

فهي قبل أن حتدث معدومة, واملعدوم ليس مبال, وبعد إحداثها ال ميكن 
 ى مااًل.إحرازها, وما ال ميكن إحرازه ال يسّم

 ,بذلك لورود النّص ؛املنافع أموااًل بالعقد, كاإلجارة استحسانًا وقد تعّد
 .(2)وجريان العرف به وإن مل تكن بذاتها ماٌل

كما  ,هااملنافع ممكنة حبيازة أصلها والّل حيازة بأّن ويرد على هذا االستدالل
خار يف ة أن يقيموا الربهان على اعتبار احليازة أو االّدعلى فقهاء احلنفّي أّن

                                              

 .3, 2 :املنتقى, ابن عابدين الدّر .1
 .233, 8 :تبيني احلقائق, الزيلعي .2



 املال املثلي واملال القيمي يف الفقه اإلسالمي 31
 

ة حيث انتفيا, ومل يأتوا بشاهد من يستدلوا به على نفي املالّي ة ثّممفهوم املالّي
تعريف بعض  ّنأو, ة يف املّدخر أو احملازالشرع, أو العرف يقتضي حصر املالّي

ة يف يصلح أن يكون شاهدًا على عدم حصر املالّي – مكما تقّد –اللغويني للمال 
ما يقتنى وميلك من مجيع  ه: ))كّلنظري تعريف املال بأّن ,املّدخر أو احملاز

ه و االستدالل املذكور مصادرة, ف ّنفال يعّد ,األشياء(( واملنافع متلك فهي أموال
 عي.دَّاستدالل على شيء مبا ُا

 تعريف املال عند الفقهاء احملدثني:
ف بعض الفقهاء احملدثني للمال بتعاريف, تعكس وجهة نظر الفقهاء عّر

تعريف الشيخ اخلفيف للمال  فقد اختار الدكتور عبد الكريم زيداّن ,ةاحلنفّي
 . (1)ه: ))ما ميكن حيازته وإحرازه, واالنتفاع به يف العادة((بأّن

 رة األموال.فخّرج املنافع عن دائ

  .(2)خاره لوقت احلاجة((كه واّدما ميكن متّل ))كّل ه:فه مدكور بأّنوعّر

فكل ما ال ميكن متلكه ال يعد مااًل حتى مع حتقق االنتفاع به على وجه 
 يرتضيه الشارع حال السعة واالختيار.

 .(3)ة بني الناس((ّيعني ذات قيمة ماّد ))كّل ه:ف الزرقا املال بأّنوعّر

التعاريف قد اخرجت من دائرة األموال املنافع واحلقو  احملضة اليت وهذه 
 مااًل عندهم. تدخل ضمن ما يعد ملكًا ال ما يعّد

حوا مذهب مجهور الفقهاء يف هم رّجيؤخذ على أصحاب هذه التعاريف أّن
ها ألّن ؛تعاريفهم اليت اعتمدوها ةاعتبار املنافع أموااًل, وهذا يتعارض مع ما تفيد

                                              

 .213, 2؛ املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية, زيدان: 28املعامالت الشرعية, اخلفيف:  .1
 .318 :املدخل للفقه اإلسالمي, مدكور .2
 .131 ,3: نظرية االلتزام, الزرقا .3
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 .لشمول املنافع لألمواَل ؛مانعة

 الرأي الراجح:

املال ما يشمل األعيان  والراجح عندي هو رأي مجهور الفقهاء بأّن
 وألّن ؛تهم, وموافقتهم لعرف الناس وتعاملهمة أدّللقّو ؛واملنافع, وبعض احلقو 

ة اليت سكن ي إىل عدم تضمني الغاصب لسكنى الدار عن املّدة يؤّدقول احلنفّي
املنافع عندهم ليست أموااًل,  ألّن ؛أجرة عليه وهو ما يأباه العرف فيها, وال

 مال الناس بالباِل. فيؤدي إىل أكّل

أَنْ ] املنفعة مال  قوله سبحانه وتعاىل: وخري ما ميكن االستدالل به على أّن

 املنفعة يصّح على أّن بضميمة ما دّل (1)[تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِنيَ غَيْرَ مُسَافِحِنيَ

 ,ملا روي عن المد بن مسلم ؛وقد جعل صداقًا ,جعلها صداقًا كتعليم القرآن
, فقالت: زوجين,  قال: ))جاءت امرأة إىل النيب aعن أبي جعفر الباقر 

يها, ن: من هلذِه؟ فقام رجل, فقال: أنا يا رسول اهلل, زوجفقال رسول اهلل 
 : ال فعادت فأعاد رسول اهلل فقال: ما تعطيها؟ فقال: ما لي شيء. قال

يف املرة  الكالم, فلم يقم أحد غري الرجل, ثم اعادت, فقال رسول اهلل 
الثالثة: أحتسن من القرآن شيئًا؟ قال: نعم, قال: قد زوجتكها على ما حتسن من 

 .(2)القرآن فعلمها إياه((

 لك, وإن قّلأن مي ما يصّح ))املهر كّل :الشهيد الثاني باآلية على أّن واستدّل
ه كتعليم , ولو أّنوإن كانت منفعة حّر اًل, عينًا كان أو منفعًةبعد أن يكون متمّو

صنعة أو سورة أو علٍم غري واجب أو شيء من احلكم واآلداب أو شعٍر أو 
 لة املقصودة((.غريها من األعمال احملّل

                                              

 .23آية  :النساء سورة .1
 .213, 2 :التهذيب, الشيخ الطوسي ؛3,  18 :وسائل الشيعة, احلر العاملي .2
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كان أو أن ميلك, عينًا  ما يصّح املهر كّل ))أّنوجاء يف شرائع اإلسالم: 
 وكّل ,, كتعليم الصنعة والسورة يف القرآنالعقد على منفعة احلّر منفعة. ويصّح

 ل((. عمل الّل

 املنافع أموال. فنستفيد أّن

 املطلب الثالث: تعريف املال يف القانون املدني:
له قيمة  حّق ه ))هو كّل( املال بأّن28ة )ف القانون املدني العراقي يف املاّدعّر

فتكون األعيان واملنافع واحلقو  من املال, وكون املنافع واحلقو   (1)ية((ماّد
 مااًل كّل ة, وعلى ذلك يعّدّير بقيمة ماّدها تقّدألّن ؛مندرجة حتت األموال ظاهرة

املؤلف يف استثمار جمهوده  كحّق ,ما ميلكه اإلنسان من عقار ومنقول وحّق
املخرتع يف  تجاري, وحّقصاحب املخزن يف االنتفاع من أمسه ال العلمي, وحّق

 االستفادة من ابتكاره.

ًا, عينّي سواء أكان ذلك احلّق ,حّق فاملال يف عرف القانون املدني العراقي كّل
 فكّل, ةأو الصناعّي ,ةّيأو الفّن ,ةأو األدبّي ,ةًا, أم كان من احلقو  امللكّيأم شخصّي

 مااًل. قابل ألن يقوم بالنقود يعّد حّق

ها, ثم تقسيمه إىل حقو  ومنافع وأعيان, عن أنواع املال كّل والتعبري باحلّق
 د. غري جّي

ة, كان أوىل مبقام التقنني ّيما له قيمه ماّد كّل ه:ف القانون املال بأّنفلو عّر
 ة يف التعبري. ب الدّقالذي يتطّل

مبعنى شامل للملك وأعترب امللك  ر باحلّقل من عّبالسنهوري أّو والظاهر أّن
 .(2)و , فشمل األعيان واملنافع, وتبعه غريهمن احلق

                                              

 .121, 1 :املوسوعة القانونية العراقية ؛21 :القانون املدني العراقي, السامرائي .1
 .31, 1 :, السنهوريمصادر احلّق .2
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له قيمة  حّق ه ))هو كّلن العراقي إىل تعريف املال بأّنوالذي دعا املقّن
ة ر بتعريف جمّلة(( هو لتعديل مفهوم املال الشائع يف أذهان الناس, واملتأّثّيماّد

ل إليه ِبع ه ))ما ميية من أّنة, واملأخوذ عن تعريف فقهاء احلنفّيالعدلّي األحكام
فالقيود اليت أوردها هذا  ,(1)خاره إىل وقت احلاجة((اإلنسان, وميكن اّد

, خترج ما هو معدود من األموال من ــ خاروإمكان االّد ,كميل الطبعــ التعريف 
 ة. القانون املدني يف دائرة املالّييفاملنافع 

موافقة لنظر فقهاء  ة األشياءنظر القانون إىل مالّي فنالحظ عند املقارنة إىل أّن
 ة.ل هذا السبق الفقهي لفقهاء الشريعة اإلسالمّيأن نسّج فالبّد ,اجلمهور

                                              

 .21(, 122املادة ) :جملة األحكام العدلية .1
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 املبحث الثاني

 تقسيم املال

ه الذي يستتبع ماته وخواّصمنه مقّو املال مبعناه السابق أنواع خمتلفة لكّل
مني: ر له احلماية بالضمان شرعًا إىل قسة. فينقسم من حيث ما تتوّفأحكامًا خاّص

 .(1)مومال غري متقّو ,ممال متقّو

 م:ل: املال املتقّوالقسم األّو
 ,اإلنسان فعاًل وجاز له االنتفاع بـه اختيـاراً   ةه ما حازم ))بأّنيعرف املال املتقّو

ــة والصــون حبيــث جيــب ضــمانه علــى مــن يتلفــه     ــل ,وأحاِــه الشــارع باحلماي  مث
ــارات ــوالت ,العقــ ــة يف ال  ,واملنقــ ــات املباحــ ــرعواملطعومــ ــالرّب ,شــ ــعري كــ  والشــ

 .  (2)واخلضروات((

 ه يشرتط العتبار املال متقومًا اجتماع أمرين:ومن هذا يالحظ أّن

 احليازة. فيخرج بذلك غري احملاز وإن أمكن حيازته كالسمك يف املاء. ل:األّو

إباحة استعماله واالنتفاع به شرعًا, يف حالة السعة واالختيار,  الثاني:
 يف حالة الضرورة واالكراه, كامليتة والدم. فيخرج بذلك ما يباح

 ويرد على هذا التعريف مبا يأتي:

م اإلنسان فعاًل(( هو حصر املال املتقّو ةالظاهر من قيد ))ما حاز ّنأ. 1
املال عند  م أّنالنعدامها. وقد تقّد ؛ةاملنافع ال حتاز عند احلنفّي ألّن ؛باألعيان

تها, واملنافع املباحة شرعًا الشارع مالّي نِفمجهور الفقهاء هو األعيان اليت مل ي

                                              

م بعبارة املال احملرتم واملال غري احملرتم م واملال غري املتقّوفقهاء عن املال املتقّوبعض ال عرّب .1
 .53 :. وااللتزام, الزرقااحلّق

 .211, 8 :البحر الرائق, ابن جنيم .2



 38 متهيد
 

 .(1)التأليف وبعض احلقو  كحّق

احليوان الضائع عن  ُجخِر( يف التعريف ُي(اإلنسان فعاًل ة)ما حاز)قيد  ّنإ. 2
 ه لو قتله أحد كان ضامنًا ملالكه.مًا مع أّنمالكه عن كونه مااًل متقّو

 م يف القانون املدني:املال املتقّو
ه ( بأّن1( يف الفقرة )21ة )م يف املاّدقانون املدني العراقي الشيء املتقّوف العّر

شيء ال خيرج عن التعامل بطبيعته, أو حبكم القانون يصح أن يكون الاًل  ))كّل
 .(2)ة((للحقو  املالّي

))واألشياء اليت خترج عن التعامل بطبيعتها هي اليت ال يستطيع أحد أن 
ء اليت خترج عن التعامل حبكم القانون هي اليت ال جييز يستأثر حبيازتها, واألشيا

 .(3)ة((القانون أن تكون الاًل للحقو  املالّي

 م:فأشرتط القانون املدني العراقي شرطني يف الشيء املتقّو

 استطاعة االستئثار حبيازته. اًل:أّو

 ة قانونًا.أن يكون الاًل للحقو  املالّي ثانيًا:

القانون املدني العراقي يلتقي مع الفقه اإلسالمي يف وعند املقارنة نالحظ أن 
 مًا الازًا.اشرتاط كون املال متقّو

ويفرت  الفقه اإلسالمي عن القانون املدني يف مصدر جواز االنتفاع به, ففي 
ة جواز االنتفاع يف شرعّي س بينما تستمّدالفقه اإلسالمي مصدرها الشارع املقّد

 القانون من القانون نفسه.
                                              

 :, الضمان يف الفقه اإلسالمي, السيد علي املوسوي111, 2: إيضاح الفوائد, فخر احملققني .1
 .212 :ءاحلكم واحلق, البكا ؛59

 .21 :القانون املدني العراقي, السامرائي .2
 .املصدر السابق .3
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التصرف  م يف القانون املدني ويصّحاخلمر مال متقّو ب على هذا أّنّتويرت
حلرمة تناوله  ؛فيه, وهذا خالف احلكم يف الفقه اإلسالمي حيث ال قيمة له

 جار به.واالّت

 م:القسم الثاني: املال غري املتقّو
لة ما ال قيمة له يف نظر الشارع, وإن أبيح يف حا))م بأنه ف املال غري املتقّويعّر

ة, أو الذي مل حيرز بالفعل, وإن كان بذاته مباح الضرورة حلفظ النفس البشرّي
 .(1)االنتفاع به شرعًا

فمثال ما ال قيمة له يف نظر الشرع امليتة والدم وغريهما, ومثال ما مل حيرز 
 بالفعل: كالطري يف اهلواء والسمك يف املاء.

م يضمن الكه مال متقّواحليوان الضائع عن م ويرد على هذا التعريف بأّن
 إذا قتله أحد, وإن مل حيرز بالفعل.

م الشارع االنتفاع به يف حالة السعة املال الذي حّر فق الفقهاء على أّنوقد أّت
سلم. فاذا أتلف إىل املم, وأن حيز عليه بالفعل بالنسبة واالختيار غري متقّو

يعترب من األموال اخلمر ال  ألّن ؛ه ال يضمنه لصاحبهّن شخص مخرًا ملسلم, ف
ة واختلفوا بالنسبة لغري املسلم من أهل الذّم .(2)ةيف الشريعة اإلسالمّي ةماملتقّو

 م إىل رأيني:مًا أو غري متقّوبكونه متقوَّ

 مي:م للّذمال متقّو :لالرأي األّو
اخلمر واخلنزير يعتربان مااًل  ة إىل أّنة واإلمامّية والزيدّية واملالكّيذهب احلنفّي

ة ألمرنا برتكهم وما يدينون فيما بينهم باالنتفاع بهما, مًا عند أهل الذّممتقّو
 .(3)مًا, فنعاملهم مبا يعتقدون((واعتبارهما مااًل متقّو

                                              

 .211, 8 :بن جنيماالبحر الرائق,  .1
 .235, 8 :حلية العلماء, القفال .2
  الزرقاني على ؛33, 3: السرخسي السري الكبري, ؛211, 8: البحر الرائق, ابن جنيم .3
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مي إذا غصبت من الّذ – اخلمر –جاء يف كتاب جواهر الكالم ))وتضمن 
ال  ستحّلرًا, ولو غصبها املسلم, وكذا اخلنزير ويضمن اخلمر بالقيمة عند املمتسّت

 . (1)باملثل((

 مي:م للّذالرأي الثاني: مال غري متقّو
اخلمر واخلنزير ال يعتربان مااًل  ة إىل أّنة واحلنابلة والظاهرّيذهب الشافعّي

هم مأمورون بأن وألّن ؛هلم ما لنا وعليهم ما علينا ألّن ؛ةأهل الذّم مًا يف حّقمتقّو
 .(2)تكون معامالتهم مثل معامالت املسلمني

 ةه ال جيب ضمان اخلمر واخلنزير, سواء أكان متلفّنإ)) :(3)قال ابن قدامة
عليه أمحد يف رواية أبي حارث يف الرجل يهر  مسكرًا  نّص ,ًاّيمسلمًا أم ذّم
 ي مخرًا, فال ضمان عليه, وبهذا قال الشافعي((.ملسلم أو لذّم

 ب على هذا التقسيم:ويرتّت

ا املال غري ة. أّمأن يكون دينًا بالذّم ويصّح تالف,م يضمن باإلاملال املتقّو. 1
 ة.دينًا يف الذّم تالف, وال يصّحم, فال يضمن باإلاملتقّو

م, كالبيع والقرض والرهن مجيع العقود ترد على املال املتقّو أّن. 2
 فال جيوز ورود العقد عليه. ,مواإلجارة, وغريها. أما املال غري املتقّو

 قانون املدني:م يف الالشيء غري املتقّو
( 2( الفقرة )21ة )مة يف املاّدف القانون املدني العراقي األشياء غري املتقّوعّر

ها: ))األشياء اليت خترج عن التعامل بطبيعتها, وهي اليت ال يستطيع أحد أن بأّن
                                                                                                             

 جواهر الكالم,  ؛319, 3 :ار, ابن املرتضىالزّخالبحر  ؛132, 3: خمتصر اخلليل, الزرقاني
 .38, 31 :النجفي

 .33, 31 :جواهر الكالم, النجفي .1
 .111, 8: بن حزماى, احملّل؛ 333 ,8: املغين, ابن قدامة؛ 258, 2: الشربيين ,مغين احملتاج .2
 .333, 8 :املغين, ابن قدامة .3
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يستأثر حبيازتها, واألشياء اليت خترج عن التعامل حبكم القانون هي اليت ال جييز 
 .(1)ة((ن الاًل للحقو  املالّيالقانون أن تكو

األشياء اليت خترج عن التعامل بطبيعتها هي  لقد أوضح فقهاء القانون بأّن
ل انتفاع بعضهم انتفاع البعض الناس دون أن حيّو اليت ميكن أن ينتفع بها كّل

اآلخر, كاملاء اجلاري يف البحار واحمليطات واألنهار, واهلواء املنتشر يف الفضاء, 
لشمس, وغريها, فليس هناك من يستطيع االستئثار حبيازتها واالنتفاع وأشعة ا

 بها.

القانون  ا األشياء اليت خترج عن التعامل حبكم القانون, فهي اليت ينّصأّم
, كاحلشيش واألفيون واألشياء اليت على عدم جواز التعامل بها بوجه عاّم

 .(2)ةتدخل يف ضمن األموال العاّم

ف القانون للمال والشيء هناك فر  بينهما, فالشيء ونالحظ من خالل تعري
ا لعدم حيازتها, أو ّمإ ؛مة ال تقع ضمن األموالمن املال, فاألشياء غري متقّو أعّم

 القانون. لنّص

من  الشيء أعّم كما يعّد ,مةهذه أموااًل غري متقّو بينما الفقه اإلسالمي يعّد
 شيء مااًل. مال هو شيء وليس كّل املال, فكّل

 ؛خارها لوقت احلاجةلعدم إمكان اّد ؛ها ليست مبالة احلنطة شيء, ولكّنفحّب
ها إىل فلو غصبت وجب على الغاصب رّد ة فيها مسلوب,ركن املالّي ألّن

ة ها ال مالّية, ومبا أّنالضمان ركنه املالّي ألّن ؛مالكها, بينما اذا تلفت مل يضمن
 .(3)فال ضمان هلا ,هلا

م حبسب ِبيعته من حيث الثبات واالستقرار إىل عقار وينقسم املال املتقّو
                                              

 .22(, 2( الفقرة )21ة ), املاّد1981( لسنة 31القانون املدني, رقم ) .1
 .5, 1 :احلقو  العينية األصلية, شاكر ناصر حيدر .2
 .31 :أحكام الغصب, شراره .3
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 ومنقول:

 : العقار:أواًل
 ماله دار وال عقار. :األرض والضياع والنخل, ومنه قوهلم :العقار لغًة

 .(1)بعضهم العقار بالنخل وخّص

جاهني يف الفقه اإلسالمي يف هناك اّت ّنأفالظاهر  :ا يف اصطالح الفقهاءأّم
 ول:حتديد العقار واملنق

ما له أصل  العقار هو األرض فقط, أي كّل ة أّنيرى احلنفّي ل:جاه األّواالّت
 .(2)رضثابت ال ميكن نقله حبال من االحوال, وليس ذاك إال األ

صل بها من العقار هو األرض وما أّت يرى مجهور الفقهاء أّن جاه الثاني:االّت
 . (3)بناء وشجر وقناِر

 ني.وهو أقرب إىل حتديد بعض اللغوّي ل,وهذا التحديد أوسع من األّو

 القانون املدني:
 ه ))كـلّ ( العقـار بأنّـ  1الفقـرة )  ,(22ة )ف القـانون املـدني العراقـي يف املـادّ    عّر

ثابـت حبيـث ال ميكـن نقلـه أو حتويلـه دون تلـف, فيشـمل األرض         شيء له مستقّر
ــياء        ــن األشـ ــك مـ ــري ذلـ ــاجم, وغـ ــدود واملنـ ــور والسـ ــراس واجلسـ ــاء والغـ والبنـ

 .(3)العقارية((

ثابت حبيث ال ميكن  فالعقار مبوجب هذا املعيار هو الشيء الذي له مستقّر

                                              

 .3131, 3 :لسان العرب, ابن منظور .1
 .381, 5البناية, العيين,  .2
, الشرح الكبري/ 2/212, الفرو / القرايف/2/231بداية اجملتهد/ ابن رشد احلفيد/  .3

 .3/311, جممع البحرين/ الطرحيي/8/138اية احملتاج/ الرملي/, نه8/318املقدس/
 .121, 1 :, املوسوعة القانونية العراقية22, 1981( لسنة 31القانون املدني رقم ) .3
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حتويله أو نقله دون تلف, سواء أكان عدم اإلمكان ناشئًا عن ِبيعة الشيء, 
والثمار قبل قطفها,  ,واألحجار قبل قلعها ,كاألراضي واملعادن قبل استخراجها

 .(1)اس والسدود واجلسورأم عن فعل اإلنسان, كالبناء والغر

 فق القانون املدني مع مجهور الفقهاء يف تعريف العقار.وبهذا يّت

 ثانيًا: املنقول:
إىل آخر مع  املال الذي ميكن نقله وحتويله من الّل ه:ف الفقهاء املنقول بأّنعّر

إىل آخر,  بقاء صورته وهيئته. واختلف الفقهاء فيما ميكن حتويله ونقله من الّل
ر يف صورته وهيئته, بسبب النقل والتحويل, كالبناء والقناِر مع تغّيولكن 

 منقواًل أم عقارًا؟ على رأيني: والشجر, هل يعّد

ميكن نقله وحتويله  املنقول هو ما ذهب مجهور الفقهاء إىل أّن ل:الرأي األّو
 من مكان إىل آخر مع االحتفاظ بهيئته وصورته األوىل قبل النقل والتحويل.

 صال قرار,صاهلما باألرض اّتالّت صل باألرض من العقاراء والشجر املّتفالبن
إذ بالنقل يصري البناء أنقاضًا والشجر  ؛وعدم إمكان نقلهما مع بقاء هيئتهما

 .(2)حطبًا

إىل آخر  ما ميكن حتويله ونقله من الّل ذهب احلنفّية إىل أّن الرأي الثاني:
قول بسبب النقل والتحويل, كالبناء حتى مع تغيري يف صورته وهيئته من املن

 .(3)فالعقار عندهم األرض فقط ,والقناِر والشجر

 القانون املدني:
 ه: ))كّل( بأّن2الفقرة ) ,(22ة )ف القانون املدني العراقي املنقول يف املاّدعّر

                                              

 .5 :احلقو  العينية األصلية, مبارك .1
: ياحملتاج, الرمل نهاية ؛318 ,8 :املقدسي شرح الكبري, ؛231 ,2: ابن رشد بداية اجملتهد, .2
8, 138. 
 .381 ,5: العيين البناية, .3
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شيء ميكن نقله وحتويله دون تلف, فيشمل النقود والعروض واحليوانات 
 .(1)وغري ذلك من األشياء املنقولة((واملكيالت واملوزونات, 

فقهاء القانون  وباملقارنة بني القانون املدني والفقه اإلسالمي نالحظ أّن
 فقون ومجهور فقهاء الفقه اإلسالمي يف تعريف املنقول.يّت

 ب عليها ما يأتي:ومثرة هذا التقسيم يرتّت

فذهب اختالف الفقهاء يف غصب ما ال ينقل وال حيول, وهو العقار . 1
ه يضمن بالغصب, وذلك إذا هدمت الدار ضّمن الغاصب مجهور الفقهاء إىل أّن

 .(2)قيمتها. وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إىل خالف ذلك

هل كون يد الغاصب على العقار مثل يده على ما  هوسبب االختالف هو أّن
ينقل وحيول؟ فمن جعل حكم ذلك واحدًا قال بغصبها,  ومن مل جيهل حكم 

 واحدًا قال بعدم غصبها.ذلك 

 ر غصــب األراضــي))ويضــمن العقــار بالغصــب, ويتصــّو :(3)قااال املقدسااي
والدور, وجيب ضمانه على غاصـبه. هـذا ظـاهر مـذهب أمحـد وهـو املنصـوص        

إىل أن يقـول: وقـال    …عند أصحابه, وبه قال مالك والشافعي والمد بن احلسـن 
تلفهــا أن  ن بالغصــب, فــر غصــبها, وال تضــمأبــو حنيفــة وأبــو يوســف: ال يتصــوّ 

 ه مل يوجد فيها النقل والتحويل((.ألّن ؛ضمنها باإلتالف

 .(3)غصب العقار ويضمنه الغاصب(( ))يصّحوجاء يف جواهر الكالم: 

وقد أخذ القانون املدني العراقي برأي مجهور الفقهاء بوقوع الغصب يف . 1
                                              

 .22, 1981( لسنة 31القانون املدني رقم ) ؛121, 1 :املوسوعة القانونية العراقية .1
 .31:شرارة أحكام الغصب, ؛318 ,8:الشرح الكبري, املقدسي؛ 12 ,3:املرغياني اهلداية, .2
 .318, 8 :شرح الكبري, املقدسي .3
 .19, 31 :جواهر الكالم, النجفي .3
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 .(1)كما جيري يف املنقول ,العقار

بوت الشفعة يف العقار دون املنقول إاّل على رأي اختالف الفقهاء يف ث. 2
 .(2)بعض الفقهاء

جيوز للوصي على الصغار أن يبيع ما ميلكون من منقول حسب ما يراه . 3
يفاء غ شرعي, كبيعه إلمن وجود املصلحة, وليس له أن يبيع عقارهم إاّل مبسّو

 ة.الكتب الفقّيغات املشروعة يف الدين, أو لزيادة نفقاته, وغري ذلك من املسّو

 .(3)اًل, فان مل يِف بيع عقارهيبدأ بيع أموال املدين وفاء لدينه باملنقول أّو. 3

ة. ة وأموال قيمّياألموال املنقولة تنقسم حبسب ِبيعتها إىل: أموال مثلّي ّنإ ثّم
ا أن يكون غري املغصوب ال خيلو إّم ّنإ: ))(3)قال االسبيجابي يف شرح الطحاوي

ت والدار واألرض والكرم وغريها, أو يكون منقواًل, واملنقول ال منقول كاحلانو
أو   ة,ًا, كالكيلي والوزني الذي ليس يف تبعيضه مضّرا أن يكون مثلّيخيلو, إّم

  غري مثلي وهو القيمي((.

                                              

 .18 :الاضرات يف القانون املدني العراقي, منري القاضي .1
 .31 :أحكام الغصب, شرارة ؛33, 3 :اهلداية , املرغياني .2
 .215, 2 :املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية, زيدان .3
 .223, 8 :حاشية شهاب الدين أمحد شليب على تبني احلقائق .3
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 لالفصل األّو

 ف املال املثلي واملال القيمييتعر 

عريف املال املثلي واملال القيمي, وجعلوه معرضًا أِال الفقهاء الكالم يف ت
 ي أو ضابط جيمع املوارد. للنقض واإلبرام, ومل يأتوا بأصل كّل

الغرض من هذا التعريف على اختالف مضامينها هو تعيني ما جيب  ولعّل
ة غري جامعة, ة, بل هي تعريفات لفظّيعلى الضامن, فالتعريفات ليست حقيقّي

 ِّراد واالنعكاس.عليها من حيث اال وال مانعة ملا أورد
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 لاملبحث األّو

 تعريف املال املثلي

قبل تعريف املال املثلي اصطالحًا من الوقوف على املعنى اللغوي  البّد
 للمثل. 

 ل: املعنى اللغوي للمثل:املطلب األّو
الشبه ومجعه أمثال. وهي كلمة تسوية,  – بكسر امليم وفتحها –املثل لغة 

ذا قيل: هو ِمْثله  ثله َوَمثله, كما يقال: ِشبْهه وَشَبهُه مبعنى واحد. فيقال: هذا ِم
ه, وإذا قيل هو ِمْثلُه يف كذا, فهو مساٍو له يف مسّد ه يُسّدعلى اإلِال , فمعناه أّن

 .(1)[لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِريُ]جهة  دون جهة. وقوله تعاىل 

, ال يكون إاّل ذلك, ألنه إن مل يقل هذا اثبت له [سَ كَمِثْلِهِلَيْ] :أراد تعاىل

 مثاًل تعاىل اهلل عن ذلك. واملثلي هو لفظ املثل املضاف إىل ياء النسب.

املساواة تكون بني املختلفني يف اجلنس  والفر  بني املماثلة واملساواة أّن
ا املماثلة, ال ينقص, وأّمالتساوي هو التكافؤ يف املقدار ال يزيد و فقني, ألّنواملّت

فقني تقول: حنوه كنحوه, وفقهه كفقهه, ولونه كلونه, وِعمه فال تكون إاّل يف املّت
 كطعمه. 

مّثل فالُن فالنًا, ومّثله به: شّبهه به, ومّثل فالن فالنًا: صار مثله, أي  ويقال:
 .(2)همسّد يسّد

                                              

 .11آية  :سورة الشورى .1
: قاموس احمليط, الفريوز آبادي, فصل امليم باب الــالم ؛332, 3: ن العرب, ابن منظورلسا .2
 .111 ,5 :الزبيدي تاج العروس, ؛39, 3
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 املطلب الثاني: تعريف املال املثلي اصطالحًا:
ى خمتلفة من جهة, ومتشابهة من جهة قهاء املال املثلي بتعريفات شّتف الفعّر
بعضها تعبري بنفس امللزوم, وبعضها تعبري  ّن فهي خمتلفة يف األسلوب, ف ,أخرى

 ., وبعضها خاّصبالالزم, وبعضها مساٍو, وبعضها عاّم

ذهانهم قد قصرت أهم حيومون حول معنى مركوز يف ّنإومتشابه من حيث 
 عن ضبطه. تعبرياتهم

فاختلفت كلمات الفقهاء يف تعريف املال املثلي, وذلك خلفاء انطبا  املعنى 
املرتكز يف االذهان للمماثلة, والاولة اإلشارة إىل املال املثلي ببعض مصاديقه, 

ة بعض الصفات يف املماثلة وعدمها, أو تعريف املثلي ببعض يف مدخلّي أو الشّك
كما يأتي توضيح ذلك  ,ةر قيمّيالزمان املتأّخ مصاديقه, فيعرف بها, وتكون يف

 إن شاء اهلل.

املثلي والقيمي مل يردا يف آية, وال يف رواية, وال انعقد عليهما  :لفظي ّنإ ثّم
 ., ولكي نبحث عنهما من حيث الشرح والتفسري(1)ل وال منقولمجاع ال الّصإ

ِّ كاألحكام, راد واالنعكاس, وثالثة من سائر اجلهات وأخرى من حيث اال
 ة الضامن من املثل أو القيمة.بل ذكرهما الفقهاء لتعيني ما يثبت يف ذّم

 واالخــتالف الــذي وقــع يف تعريــف املــال املثلــي كــان يف حتديــد املعنــى لــه بــال  
الضمانات  عة يف ذلك, ولذا مل يرد يف أخباراصطالح من الشارع, وال من املتشّر

املثـل واملثلـي, والقيمـة والقيمـي إاّل مـا       ّنابعنـو  نـصّ  – على كثرتهـا  –والغرامات 
يكــال تعــيني إشــذ, بــل الغالــب إثبــات املوضــوع, وهــو كونــه ضــامنًا فمنــه يعلــم    

املـوارد باملثـل,    ة اجلاريـة علـى التضـمني يف بعـض    املضمون به إىل الطريقـة العرفيّـ  
ي عـ ة الشيء أو قيمته حيث اّدفا  الفقهاء على مثلّيفاّت, ويف بعضها اآلخر بالقيمة

                                              

ع على فتاوي اجملتهدين له املدعي له بنفسه, وذلك بأن يطّلاإلمجاع احملصل: وهو ما حّص .1
 فقة.واحدًا واحدًا, وجيدها مّت
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مـن األدلـة علـى احلكـم الشـرعي, بـل        ًا على احلكم, كي يعـدّ دّيليس إمجاعًا تعّب
ة شيء لعنوان املثلـي أو القيمـي أوجـب اخلـالف     هو يف قبال اختالفهم يف مصداقّي

ة عـادة  يف معنى املثلي أو القيمي, وذلك عكس ما هو متعارف يف املباحـث الفقهيّـ  
 .(1)الفراغ من حتديد املفهومة املصدا  بعد حيث االختالف يف مصداقّي

الفقهاء عند كالمهم على  ولكّن ,ورد لفظ املثل يف روايات القرض ,نعم
 املثل اعتربوا املثل يف القرض هو املثل يف غريه. 

فراده أوهو التشابه يف  ويراد باجلميع ما يفهمه الفقهاء من املثل اخلاّص
مة حلقيقته وغري غري املقّوباجلملة وإن اختلفت تلك األفراد يف بعض األوصاف 

 ته واخنفاضها.رة يف مالّياملؤّث

مجاعتهم على حكم ضمان املال املثلي باملثل, بينما مل يرد إوورد يف معقد 
إمجاع على حتديد مفهوم املال املثلي, وإن وردت بعض اإلمجاعات على بعض 

 .(2)مصاديق املال املثلي

املثلي كان ذلك مساعدًا وِريقًا ة شيء لعنوان اإلمجاع على فردّي أّن ,نعم
ًا, وترجيحه إىل ترجيح التحديد املنطبق على ذلك الفرد اجملمع عليه كونه مثلّي

د ًا, وهذا ما أفاده السّيعلى التحديد الذي ال يعترب ذلك الفرد يف ضوئه مثلّي
 .(3)اخلوئي من عدم فائدة دعوى اإلمجاع يف حتديد املعنى املثلي والقيمي

ف املال املثلي ببعض أحكامه, مثل جواز بيعه هذه اجلهة عّرمن  ولعّل
                                              

 – إن أمكن –د من كلب وشاة ة احليوان املتوّلّيفقهاء اختلفوا يف حّلال واملثال على ذلك, أّن .1
ته بعد إحراز حلية الشاة وحرمة الكلب, ّيمع فقدان املماثلة مع أحد أبويه يف حرمته وحّل

 مة.ة احليوانات احملللة وحرمة احملّرّيوكذلك على حّل
 مصباح الفقاهة,؛ بدون ترقيم ,3: الشيخ حسن كاشف الغطاء الفقاهة, م. أنوار .2

 .181 ,3: التوحيدي
 .135, 3 :مصباح الفقاهة, التوحيدي .3
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إذ لو كان الغرض من تلك التعريفات تعريفات  ؛سلمًا, أو بيع بعضه ببعض
ة, فال معنى ألخذها يف ها من األحكام الشرعّيملا جاز ذكرهما فيها؛ ألّن ؛ةحقيقّي

 التعريف.

ذكرت لبيان معنى ما ة, وإّنها تعريفات لفظّيفالتعريفات املذكورة كّل
 جاهني:ها تنقسم إىل اّتّنأومن خالل استقراء تعريفات الفقهاء, نالحظ , وجداني

 ية:ل: تعريف املال املثلي من حيث املاّهجاه األّواالّت
 ل:التعريف االّو

بن اة القدامى مثل الطوسي, وأبي املكارم بن زهرة, وف فقهاء اإلمامّيعّر
ه: ))ما تساوت قيمة , املال املثلي بأّن(1)يمة احلّلي والعاّلاحلّل دريس واحملقّقإ

, أو ))ما يتساوى اجزاؤه يف القيمة, أو ما يتساوى قيمة (2)أجزائه((
 .(3)اجزائه((

 شرح التعريف:
ة يتساوى قيمة اجزائها. والظاهر من حقيقة عاّم املراد بـ)ما( املوصولة كّل. 1

ى اجلنس, كجنس احلنطة والشعري, ال هم يطلقون املال املثلي علّنأكلمات الفقهاء 
 .(3)على صنف من احلنطة والشعري وحنوهما, مع عدم صد  التعريف عليه

م ال يكتفي يف مكان امللتزم بالتعريف املتقّد ّنأشكال لو ثبت هذه اإل ويتّم
ذا ُأتلف فرد آخر من ذلك اجلنس, إمة بدفع فرد من اجلنس الضمان, وتفريغ الّذ

نف الذي كان الفرد تالفًا منه, مع تساوي قيمة املدفوع مع نه خمالف للصولّك

                                              

 ؛ترقيم حجري بدون ,2: د الثانييمسالك اإلفهام, الشه ؛223, 2 :دريسإابن  السرائر, .1
 .19, 2: جامع املقاصد, الكركي ؛حجري بدون ترقيم كتاب الغصب,؛ املبسوط, الطوسي

 ب, حجري بدون ترقيم.كتاب الغص ؛املبسوط, الطوسي .2
 .19, 2 :جامع املقاصد, الكركي .3
 .223, 2 :دريسإالسرائر, ابن  .3
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كتفاء ثبات عدم االقيمة التالف. فاملطلوب هو البحث يف كلمات الفقهاء إل
 شكال.املزبور, وإال سقط هذا اإل

ة أنواعه أو أصنافه عتبار مثلّياِال  املثلي على اجلنس يف التعريف بإ ّنإ ثّم
 ّن صناف املوجبة لزيادة القيمة ونقصانها, فاألبعيد, إال ان يهملوا خصوصيات 

 ,ِال  يلزم املساالة يف التعريف؛ الحتياجه إىل إضمار يف نظم الكالمهذا اإل
ومن , فالتقدير يكون: املثلي: ما تساوت أجزاء أنواعه, أو أصنافه يف القيمة

 البناء يف التعريف على عدم املساالة فيه مهما أمكن. املعلوم أّن

راد بالتساوي تساوي قيمة أجزاء الصنف من النوع منه, أي أفراد ذلك امل. 2
 فا .ن يكون ذلك التساوي من حيث الذات ال االّتأالصنف على 

املراد بالتساوي من  وأوضح حسن كاشف الغطاء وتلميذه األنصاري بأّن
نة ّية املعّيالكّم ّنأحيث القيمة تساوي مصاديقها يف القيمة بالنسبة, فيكون معناه 

صنفًا من  نة, نصفها يساوي قيمة النصف اآلخر, فلو فرض أّناليت هلا قيمة معّي
نًا, كما لو كان الكيلو غرام الواحد منه مثاًل بدينار احلنطة حيمل سعرًا معّي

قيمة النصف  ّنأواحد, فنصفه مساٍو لنصف القيمة, وهو نصف دينار, ال مبعنى 
يف  هة مدخلّيتصالية, أو االجتماعّييئة ااّلإذ قد تكون لله ؛منه نصف قيمة الكّل

زيادة القيمة, كالدرهم الواحد مثاًل, فالواحد املنكسر نصفني ينقص عن قيمة 
 .(1)ه, ولكن يساوي قيمة النصف اآلخركّل

 ّنأقيد التساوي من حيث القيمة غري واضح, والوجه يف ذلك  ّنأويرد عليه 
فاملعترب يف باب  ,ة, وهو غري كاف الّييف القيمة يعين التساوي يف امل يالتساو

ة, والصفات اليت ة, واآلخر اخلصوصّيأحدهما املالّي :الضمان حفاظ امرين
 يشمل عليها ذلك الشيء.

                                              

 .159, 1: املكاسب, األنصاري ؛, بدون ترقيم3: حسن كاشف الغطاء م. أنوار الفقاهة, .1
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 لفظ االجزاء حيمل بنفسه املعاني اآلتية: ّنأ. 3

جزاء هي ما د اخلوئي األنصاري والشيخ االصفهاني والسّير الشيخ األفّسأ( 
 .(1)حلقيقةيصد  عليه أسم ا

ما ّنإجزاء اليت ذكرت يف التعريف ))املراد من كلمة األ :(2)د اخلوئيقال السّي
 هو أفراد الطبيعة, ال أجزاء املركب((.

ما يطلق عليه شيء بالقياس إىل مثيله, ّن ضايف, فإاملثل معنى  ّنأويرد عليه ب
 هه, ملا صّحفيقال مثاًل: هذا القلم مثل القلم اآلخر, فلو مل يكن له آخر يشب

 ِال  املثل عليه.إ

املراد باجلزء هو الفرد كما هو ظاهر  ّنأفماذا يعنون مما أفادوا؟ ف ن ارادوا 
رادة الفرد إِال  كلمة اجلزء, و د اخلوئي بذلك, فكالمهم, بل صريح السّي

 .وال يف العرف الفقهي اخلاّص ,ليس متعارفًا ال يف العرف العاّم

أ حسب الطبيعة تتجّز ّنأمن الطبيعة باعتبار جزء فرد  كّل ّنأن أرادوا إو
فرد من الطبيعة أينما  فرد مثاًل لكّل ه ليس كّلفمن الواضح أّن ,د االفرادتعّد

من حيث القيمة واخلصائص.  ةة هلا أفراد متفاوتِبيعة نوعّي لكّل ّن وجد, ف
ه حّب كّل ّنأ ريدأن  ة احلنطة مثاًل بالطبيعة؟ فمضافًا إىل ذلك ماذا يعنون بفردّي

فال ميكن فرد تساوي   ,الفرد فاقد القيمة ّنأمصدا  لطبيعة احلنطة فمن الواضح 
 القيمة بينه وبني سائر االفراد لفقدان املوضوع. 

ة اليت هلا قيمة يف السو , فمن ّيمن حيث الكّم ةل مرتبن أريد بالفرد أّوإو
خبس أما تشرتى باحلنطة رّب قبضة من ّنان يكون مقياسًا؛ فأه ال ميكن  ّنأالواضح 

بينما لو اجتمع من احلنطة ما يساوي مائة قبضة مثاًل فال يكون كذلك.  ,الثمن
                                              

مصباح الفقاهة,  ؛55, 1 :املكاسب, األصفهاني تعليقه على ؛213, 1 :نصارياملكاسب, األ .1
 .182, 3 :التوحيدي

 .182, 3 :مصباح الفقاهة, التوحيدي .2
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. فال ميكن ان ةقبضة من تلك املئة مساوية لقبضة منها مفصول فال تكون قيمة كّل
 ًا يف املثلي.ًا وعنصرّية اليت للقيمة حلاظًا عضوّييكون ذلك مقياسًا للمثلّي

ة اليت هلا قيمة يف السو  دون ّيوىل من الكّمرادة املرتبة األإ ّنأ مضافًا إىل
ماكن ة ختتلف حبسب األّيهذه الكّم ّنأل ؛بل هو اعتباط ,حخرى بال مرّجاأل

 د الفرد.زمان, فلم حيّدواأل

تساوي املجزاء مبعنى بعاض, فاملتساوي األجزاء مبعنى األاأل ّنأب( 
ه ليس ّنإات حبيث ّيجزاء هي الكّممن األاملراد  ّنأبعاض. وبصورة اوضح األ

ات كما يف حّب ,زائه نة جيعل بعض الثمن بة معّيمن أجزاء البعض مالّي لكّل
 احلنطة والشعري, واحلبوب االخرى.

ة مبالحظة ّياجلزء أيضًا كّم ّنأشارة إىل جزاء لإلات باألّيوالتعبري عن الكّم
ات ّيتها مع الكّمخرى املالزم جلزئّيات األات, واحلّبّياجتماعه مع مجلة  من الكّم

 .(1)ة عليها, وعلى جامعهااجملتمعة يف مرحلة عروض املالّي

ن منه, ومن غري ما يناسب ما تتكّوالتعبري باجلزء إّن ّنأويرد على هذا املعنى ب
رادة بعض من إِال  اجلزء وإا ة, مثل يد المد ورجله, وأّموحدة ما هوّي

 م.ة لتعريف املال املثلي املتقّدعنى املذكور ختطئه ضمنّياجلملة, فغري متعارف. فامل

ى مع غريها كالنقدين واملعنى املذكور منحصر يف احلبوب فقط, وال يتمّش
نه اشرتط يف معنى البعض تكونه من عناصر غري متمولة, كحبة احلنطة, مثاًل؛ أل

 والشعري مثاًل.

والشكل وسائر  ا مثل الكأس املماثل لشبيهه يف العنصر والصنعةأّم
ة احلنطة؛ فان فليس مثل حّب ,ةرة يف املالّياملؤّث ,اخلصوصيات املوجبة يف الرغبة فيه

 بعض الكأس املصنوع من النحاس, أو من املعادن االخرى له قيمة.

                                              

 .132 :دليل الفقه, السيد امليالني .1
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ًا, وهكذا القلم مع مماثله, والدفرت يف كون الكأس مثلّي أحدًا يشّك ظّنأوال 
 مع مماثله.

م حصر نظره يف احلبوب, وهو ال املعنى املتقّد ان صاحب ظّنأوالذي 
 يناسب البحث الفقهي الشامل.

جزاء نصف من األ قيمة كّل ّنأبعاد, فيكون املعنى جزاء مبعنى األاأل (جـ
صالية بينهما, ولذا ظ للهيئة االّتة معادلة لقيمة النصف اآلخر مع التحّفاملتصّل

نصفه  ّنأًا؛ لوضوح اخلامت بكونه قيمّيذكر الشهيد الثاني يف املصوغ من النقدين, ك
 .(1)صاهلاال يساوي النصف اآلخر من حيث القيمة مع انفصال اهليئة خبالف اّت

ذا كان جلزئه قيمة تساوي قيمة اجلزء إة ه يقتضي حصرًا املثلّيويرد عليه بأّن
ا لو فرض لشيء ما ليس جلزئه قيمة, سواء أنفصل اآلخر منه قبل االنفصال, أّم

برة القلم, ورأس اإل ًا, مثل سّن ينفصل, فيخرج عن كونه مااًل مثلّيأم مل
ه ليس لبعضها ّنبألتمام املثلي, ومع العلم  ه ليس لألمثلة قيمة إاّلفأّن؛ للخياِة

 القيمة. تموقّس ولذلك لو اشرتك يف شيء منها وأريد القسمة بيع الكّل قيمة,

 فراد, أو . فتعرف قيمة األاملراد بالقيمة السعر املوضوع لذلك املال. 3
, فتساوي جزاء حسب ما تعارف حتديده من املساحة والوزن, والكيل والعّداأل

مقدار منها ملقدار آخر حبسب السعر والقيمة  القيمة عبارة عن تساوي كّل
بات السو  ًة وضعفًا الناشئة من تقّلة اليت ختتلف حسب رغبة الناس شّدالسوقّي

 تارة ومن دوافع اخرى. 

 االعرتاضات على التعريف وأجوبتها:
ب منه ما ترّك جزاء كّلريد باألأه ان ذكر الفقهاء أّن ل:االعرتاض األّو

ها ترتكب من القشور واللباب, ّنة؛ ألن ال تكون احلبوب مثلّيأالشيء, فيلزم 
                                              

 , حجري بدون ترقيم.2 :مسالك االفهام, الشهيد الثاني .1
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خمتلفان يف القيمة, وكذا التمر والزبيب ملا فيهما من العجم  والقشر مع اللّب
 والنوى.

 ن ال تكون الدراهم والدنانريأجزاء ما يقابل اجلملة, فيلزم ريد باألأن إو
ملا يقع يف الصحاح من الختالف يف الوزن واالستدارة  ,نيالقدمية مثلّي

 .(1)ر يف القيمةائها, وذلك فيما يؤّثخفة وواالعوجاج ويف وضوح السّك

قشور واللباب جزاء ما يقصد عليه اسم احلقيقة, والاملراد باأل ّنأ اجلواب:
ه ال شيء منها يصد  عليه اسم ّن خارجان عن ذلك, نظري النخالة والدقاقة, ف

 احلقيقة.

ا يتفاوت به القيمة, فيصري ن كان مّمإة والوزن وحنوهما, ا اختالف السّكأّم
ات, وهذا ال ينايف كون النوع من باب اختالف النوع, كسائر الصفات يف املثلّي

 ن مل يتفاوت به القيمة, كما هو الغالب. إًا والواحد منه مثلّي

جزاء, وهو التفسري ل لألّوه باملعنى األيوالواضح ارتباط اجلواب بشّق
 شكال قائمًا.ته, فيبقى اإلم عدم متامّيفراد, وقد تقّدباأل

ة, ّيريد به التساوي بالكّلأن إالتساوي يف التعريف  ّنإ االعرتاض الثاني:
جزاؤه خمتلفة أو ف؛ إذ ما من شيء إاّلن املعّرفالظاهر عدم صدقه على شيء م

 ,ه مال مثليّنإ :مثل احلنطة والشعري, ومجيع ما قيل ,يف القيمة, ولو يف اجلملة
ة مثاًل يساوي عشرة دراهم, وآخر من احلنطة قفيزًا من احلنطة العجمّي ّن ف

 ة يساوي عشرين فالتفاوت معلوم ال يكاد ينكر.الكردّي

يف اجلملة, فهو يف القيمي أيضًا موجود, مثل الثوب ريد التساوي أن إو
 القديم, واألرض, وحنوها.

                                              

م. حاشية الديلماج على اللمعة,  ؛, حجري بدون ترقيم2 :مسلك االفهام, الشهيد الثاني .1
 ؛321, 3السيل اجلرار, الشوكاني,  ؛225, 11 :فتح العزيز, الرافعي ؛الديلماج, بدون ترقيم
 .333, 8 :الشرح الكبري, املقدسي
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 .(1)على جمهول ةمن التساوي, فهو حوال ريد مقدار خاّصأوإن 

املراد من التساوي تساوي أجزاء الصنف, ومتاثلها يف القيمة,  ّنأ اجلواب:
ه, ال القيمة, ذا كان املضمون بعضًا من صنف مثاًل, فالواجب دفع مساويإمبعنى 

مجيع  ّنأوال البعض من صنف آخر. وليس املراد على هذا التقدير من تساوي 
ف ية, فيلزم منه عدم صدقه على شيء من املعّرّلأبعاض هذا النوع متساوية بالّك

ِال  املال املثلي على جنس احلنطة والشعري إية, والظاهر من تعاريفهم ّلبالّك
 و املذكور.حالنعليه, فالتعريف غري صاد  على 

صنافه, فانطباقه على أة أنواعه وِالقه على اجلنس باعتبار مثلّيإريد أن إو
همال اخلصوصيات يف  ن ُيلتزم بأ أبعد من سابقه, إاّل – بهذا االعتبار اجلـنس

 صناف املوجبة لزيادة القيمة ونقصانها, وهو من املنع مبكان.األ

كن دفعه بعدم غلبة ذلك فيهما. كما ال يرد النقض بالثوب واألرض الذي مي
ِّوفرض بعض األ  راد قواعد الشرع.فراد كذلك ال ينايف ا

 ّنأاملقصود بتساوي القيمة هو التساوي حبسب الغالب, كما  ّنأوالراجح 
املراد بالتساوي يف الصفات هو التشابه, أو التقارب يف الصفات اليت هلا دخل 

ر فيهما , فاالختالف يف املثلني فيما ال يؤّثيف زيادة القيمة ونقصانها وجودًا وعدمًا
 تهما.ال يؤثر يف مثلّي – الصفات والقيمة –

املثلني رمبا  ّن ة غري واضح, فة بتساوي املالّيربط املثلّي ّنإ االعرتاض الثالث:
ختالف احلاالت الداعية والباعثة امكنة, وبزمنة واألختالف األاختتلف قيمتهما ب
ما يكون املثلي له قيمة حال الضمان ختالف قيمته حال ّبفر ,إىل الرغبة فيهما

 ة جانب القيمة.داء, فعليه ال ينظر يف املثلّياأل

بها يف باب الضمانات, فالثل   ة املعتّدمن االحتفاظ باملالّي ال بّد ,نعم
                                              

 .333 :العناوين, املراغي ؛, بدون ترقيم3 :ُمْنَهُل الفحام, عباس كاشف الغطاء .1
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 املغصوب يف الصيف يفتقد القيمة يف الشتاء, وذلك حبث آخر.

عتبار الذات واخلصوصيات اليت هلا تأثري يف ما هي باة إّناملثلّي ّنأفاحلاصل 
يف التماثل التساوي حبسب القيمة,  زيادة الرغبة, ونقصانها من الناس, وال يعّد

 .قيمته سواء زادت أم نقصت ,ن يدفع مثلهأًا فعليه فلو غصب أحد مثلّي

 فربط تفسري املثلي بالتساوي يف القيمة ال يرجح اىل ركن ركني.

 التعريف الثاني:
جزاؤه يف املنفعة أ))ما متاثل  ه:ة املال بأّنة والزيدّيف بعض فقهاء الشافعّيّرع

 .(1)والقيمة من حيث الذات, ال من حيث املنفعة((

 االعرتاضات:
ه ال وجه لربط بأّن – لضمن مناقشة التعريف األّو –آنفًا  لقد أوضحُت. 1

الكيلو غرام  ّن يف القيمة, ف ة املثلي على التساويف مثلّية بالقيمة, فال يتوّقاملثلّي
سواء  ,ني من حنطة مثاًل مياثله كيلو غرام من صنف احلنطة نفسهامن صنف مّع

سعار, أو غريه من العوامل, أو نزلت وكذلك ربط رتفعت القيمة لغالء األا
احلكم بضمان املثل بالقيمة, فاملثلي مضمون مبثله, ارتفعت قيمته أو نزلت ما مل 

 ًا.ّيتفقد القيمة كّل

 ّن ال يعلم معنى واضح لكلمة الذات اليت اشتمل عليها التعريف, ف. 2
ر عنها باحلقيقة تارة, صفة بالوجود اخلارجي املعّبة مّتالذات عبارة عن ماهّي

 ًا.ذا وجد يف اخلارج أصبح شخصّيإالشيء  ّنأوبالذات تارة أخرى, واملعلوم 

م بني شيئني, بل ملعنى املتقّدستحالة وحدة الذات واحلقيقة بااومعلوم أيضًا 
 اه. به وال تتعّد شيء ختتّصكلّ ذات 

                                              

, 3 :ار, أبن مرتضىالبحر الزّخ ؛222, 1 :فتح العزيز, الرافعي ؛211 :الوجيز, الغزالي .1
113. 



 29  ف املال املثلي واملال القيمييتعر :لالفصل األوّالباب األول: 
 

قه يف فكيف يشرتط التساوي يف الذات بني املتماثلني مع استحالة حتّق
 االعيان؟

ل يف الدروس, والشهيد الثاني ة, كالشهيد األّومامّيف بعض فقهاء اإلوعّر
قوهلم هو: ))املتساوي يف الروضة البهية, وصاحب الشرح الصغري املال املثلي ب

 .(1)جزاء واملنفعة, املتقارب الصفات((األ

 .(2)ىل السالمةإفهام والكفاية أقرب التعريفات وجعله صاحب مسالك األ

بة جل التساوي يف احلقيقة, واجلهات املرّغومرادهم من التساوي ما كان أل
ِّال ما يّت على بعض, الع على ما ميتاز به بعض فق ألجل التساهل, أو عدم اال
عتبار بواِنه وخصوصياته خيتلف يف افق يف احليوان واألرض, فاحليوان بكما يّت

رض يف ذلك باعتبار املوقع اختالفًا بة, كما ختتلف األاملقاصد واجلهات املرّغ
 كثريًا.

 االعرتاضات:
الثوب وحنوه متقارب املنفعة والصفات واالجزاء, بل متساوي املنفعة  ّنأ. 1

ًا عند ًا, ال مااًل مثلّيمااًل قيمّي ه يعّديف النوع الواحد مع أّن جزاءوالصفات واأل
 .(3)القدامى

مننع تساوي قيمة أجزاء الثوب القديم ولو يف النوع الواحد, فنرى  اجلواب:
رد, فأهل العرف يدققون يف القطعة الواحدة بني ِرفيها, ولو فرض التساوي يف 

فاملتساوي يف  اّلإاملدار على الوجود الغالب, و ًا؛ إذفهو ال يوجب كونه مااًل مثلّي

                                              

الروضة البهية, الشهيد  ؛كتاب الغصب, حجري بدون ترقيم ؛لاألّو الدروس, الشهيد .1
 السيد الطباِبائي, بدون ترقيم. الشرح الصغري, ؛م ؛32, 1 :الثاني

الكفاية, احملقق السبزواري,  ؛, حجري بدون ترقيم2 :مسالك االفهام, الشهيد الثاني .2
 حجري بدون ترقيم.

 .333 :العناوين, املراغي .3
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 القيمة واملنفعة ميكن يف اجلنس.

مقام أّن استعمال لفظ األجزاء وإرادة املصاديق واألفراد غري سديد يف . 2
شارة اىل ذلك ة, وقد تقدمت اإلكلمة اجلزء ظاهرة يف البعضّي ّن ف ,التعريف

 ل.ضمن التعريف األّو

ي يف املنفعة إن أريد به التساوي بالصفات اليت ألجل أّن اعتبار التساو. 3
 نيلها يبتغى املثل, فاعتباره مستدرك لالستغناء عنه بذكر الصفات. 

ة ال موضوعًا وال ريد به ما زاد ذلك, فال دليل على اعتباره يف املثلّيأن إو
 حكمًا.

 التعريف الثالث:
))ما يتساوى  ملثلي:جاء يف مسالك األفهام، وتذكرة الفقهاء أّن املال ا

 .(1)ة((جزاؤه يف احلقيقة النوعّيأ

هذا التعريف أوضح من التعريف  ّنأواعترب صاحب منهل الغمام والعناوين 
احلقيقة  ّن؛ أل(2)ىل التعريف الثانيإالسابق وإن أرجع بعضهم هذا التعريف 

يف هذه ة تنشأ من املنفعة والقيمة والصفة, فالتساوي فيها يوجب التساوي النوعّي
 .ىل التعريف الثانيإمور, فريجع األ

 ويرد على هذا التعريف:
ة, باحلقيقة النوعّي – ضح الحقًاوهو معنى عريف, كما سيّت –ة ربط املثلّي ّنـ إ1

 وهو معنى عقلي ال يساعد عليه الذو  الفقهي يف الضمان الذي مرجعه العرف.

ر يف ة, فذلك متعّذّيالكّلن أريد به التساوي يف  د, فالتساوي مل حيّد ّنـ إ2

                                              

, 2: تذكرة الفقهاء, العالمة احللي ؛, حجري بدون ترقيم2 :الفهام, الشهيد الثانيمسالك ا .1
 حجري بدون ترقيم.

 .338 :العناوين, املراغي ؛, بدون ترقيم3 :م. منهل الغمام, عباس كاشف الغطاء .2



 11  ف املال املثلي واملال القيمييتعر :لالفصل األوّالباب األول: 
 

ر يف القيميات, فقد معظم املثليات, وان اريد التساوي يف اجلملة فكثريًا ما يتوّف
 ة إحراز التساوي فيها.ز التعريف اجلهة اليت يعترب يف املثلّيوأع

))ما ال ختتلف أجزاء النوع الواحد  ه:ف بعض الفقهاء املال املثلي بأّنكما عّر
 .(1)ا يقال: يف اجلرم والقيمة((منه يف القيمة, ورمب

 حاد يف أسم القليل والكثري منه كاملاء واحلنطة.ّتواملراد به اال

 االعرتاضات:
م أنها ال دخل هلا ة, وقد تقّدحراز املثلّيإقحام التساوي يف القيمة يف إ. 1
 فيها.

ة, ّيريد التساوي يف الكّمأن  ن ما يراد منه, فالتساوي يف اجلرم مل يبّي ّنأ. 2
 ة وليس داخاًل يف املعنى املثلي.فهذا حكم املثلّي

فال داعي العتباره, ومع  ,ريد به اجلسم فمع عدم دخله يف القيمةأوإن 
 دخله فيها يغين ذكر القيمة عنه.

 التعريف الرابع:
 ف املال املثلي بالكيل أو الوزن أو العددي املتقارب.عّر

 احلنفية:

ه: ))املكيل واملوزون ريف املال املثلي بأّنة تعاملشهور عند فقهاء احلنفّي
 والعددي املتقارب((.

ًا على الوزن بالثمن مبنّي تهواملراد باملوزون أو املكيل املعدود ما يكون مقابل
ال املراد, باملوزون أو املكيل أو املعدود ما يوزن أو يكال أو  أو الكيل أو العّد

 .(2)عند البيع يعّد
                                              

 .222, 11 :فتح العزيز, الرافعي .1
 .223, 8 :لعيتبيني احلقائق, الزي ؛115, 8 :بن عابدينارد احملتار,  .2
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بل باالجتهاد, وهلذا ال  ثلة يف املعدود مل تثبت بالنّصاملما ّنأُزَفر  وعدَّ
ر ىل قيمته؛ لتعّذإلف, فيصار اكون املضمون مثاًل للتبجيري فيه الربا, فال يقطع 

؛ لقوله (1)املماثلة فيه تثبت بالنّص معرفة مثله قطعًا خبالف املكيل واملوزون؛ ألّن
))كيلة, وكذا قوله , واحلنطة م(2): ))احلنطة باحلنطة مثاًل مبثله :

عتبار املماثلة افأمكن  ,وهما موزونان (3)ة((ة بالفّض))الذهب بالذهب والفّض
 فيهما للعلم بهما قطعًا.

مكيل, أو موزون, أو  ه: ))كّلة املال املثلي بأّنضبط فقهاء املالكّي املالكية:
))ماله  :(3)ة. قال: الباجية وقيمّيىل مثلّيإمعدود(( وذلك عند تقسيم األموال 

مثل, كاملكيل, واملوزون واملعدود, وما ال مثل له كاحليوان والعروض(( وذكر 
 .(8)املراد باملعدود هو الذي ال ختتلف أفراده ّنأاألزهري 

: (2)ضابط املال املثلي هو املكيل واملوزون بقوله ّنأذكر الشافعي  الشافعية:
ليس هذا حدا ملاله مثل ))وما كان له كيل أو وزن فعليه مثل كيله ووزنه(( و

 مكيل أو موزون له مثل((. ذي مثل مكيل أو موزون وليس كّل كّل ّن))أل

ر بكيل أو ه لو قدر شرعًا قّدوأوضح سليمان اجلمل الكيل والوزن مبعنى أّن
به.  ن مل يعتّدإشيء ميكن وزنه و كّل ّن ف ,وزن, وليس املراد ما أمكن فيه ذلك

 .(1)ةاملعدود مطلقًا عن املثلّية املذروع, ووأخرج الشافعّي

                                              

 .193, 2 :شرح منت الوقاية هامش كشف احلقائق, صدر الشريعة .1
 .252, 8 :السنن الكربى, البيهقي ؛291 :ِأ, مالك بن أنسوامل .2
 املصدر السابق. .3
 .219, 8 :املنتقى, الباجي .3
 .131, 2 :الفواكه والدواني, العدوي .8
 .213 :شباه والنظائر, السيوِياأل .2
اعانة الطالبني,  ؛15, 8 :روضة الطالبني, النووي ؛315, 3 :ة اجلمل, سليمان اجلملحاشي .1

 .135, 3 :البكري



 13  ف املال املثلي واملال القيمييتعر :لالفصل األوّالباب األول: 
 

مكيل  ه: ))كّلاملشهور عند فقهاء احلنابلة تعريف املال املثلي بأّن احلنابلة:
وموزون(( وهذا ظاهر كالم أمحد بن حنبل ))يف رواية حرب ما كان من 

مكيل  ظاهره وجوب املثل يف كّلفالدراهم والدنانري وما يكال ويوزن, 
 .(1)وموزون((

 لى التعريف:االعرتاضات ع
كثريًا من املوزونات ليس مبال مثلي, بل من ذوات القيم,  ّنأذكر الفقهاء . 1

 .(2)كالقمقمة والقدر وحنوهما

االجزاء, وما دخلته  ةان التعريف املذكور نقض باملعجونات املتفاوت. 2
ة كما ذكر ها موزونة وليست مثلّيّن خذة من النحاس, فواني املّتالنار, واأل

 .(3)الفقهاء

ها توزن شياء كّلاأل ّن موزون ومكيل, ف ن أريد به كّلإاملال املثلي  ّنأ. 3
ن كان على عرف الشارع فتخرج األموال املستحدثة, وإن كانت على إوتكال, و

 ما يكال يف بلد قد يوزن يف بلد آخر وبالعكس.  ّنالعرف ف

بالكيل, أو  رأوضح الشيخ جعفر كاشف الغطاء تعريف املال املثلي املقّد. 3
 . (3)الوزن هو تعريف باألخّص

ة املتعارفة اليوم فالقلمان من نوع واحد, وصنف واحد, والعملة الورقّي
 ة, وليست ملكية وال موزونة.أموال مثلّي

ف على خضوعه دراج املال املثلي يف معاملة ما هو متوّقإمن  ال بّد ,نعم
هذه الطر  هي  ّنة؛ ألحد ِر  التقدير, وذلك ال يدخل يف صميم املثلّيأل

                                              

 .333, 8 :الشرح الكبري, املقدسي ؛92, 2 :األنصاف, املرداوي .1
 .131 :واقعات املفتني, قدري ؛293, 2 :شرح منت الوقاية, صدر الشريعة .2
 .135, 3 :إعانة الطالبني, البكري ؛111, 3 :حاشية البجريمي, البجريمي .3
 م. شرح قواعد العالمة, جعفر كاشف الغطاء, بدون ترقيم. .3
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 التقدير باملقدار يف مقام التعامل به. السبيل الوحيد فيما يعّد

يف مقام التقدير ال  ف التعامل بشيء على الوزن أو الكيل, أو العّدتوّق. 8
د معنى املثلي, والوجه يف ذلك ما سنشري إليه يف نهاية التعريف ان شاء اهلل حيّد
رجاع ما  اليد الضامنة تلزم ب ّنأما هو ألجل ملثل أّنضمان املال املثلي با ّنأمن 

ماته اليت هلا دخل يف رغبة الناس فيه, وذلك ال ناته ومقّوة مكّوتلفه مع كاّفأ
 د دفع القيمة.ق مبجّريتحّق

يف هذه  ّنأل ؛ر املدفوع مبقدار التالفن يقّدأة جيب يف مقام تفريغ الذّم ,نعم
ليضمن املتلف  ؛ىل معرفة مقدار التالفإة اغ الذّماملرحلة يفتقر يف مقام احلكم بفر

 .ىل الكيل, أو الوزن أو العّدإبذلك املقدار فيلجأ 

شتغال ارة على مرحلة ة ومعرفة املقدار هي مرحلة متأّخفمرحلة فراغ الذّم
 ة.ن تعرف يف مرحلة اشتغال الذّمأة ينبغي واملثلّي ,ةالذّم

ىل الكيل إويرجع  دّ ه األّنلوزن؛ ألصل يف التقدير هو ااأل ّنأاملعروف . 2
د د بالوزن, وبذلك يتحّدما حيّدّنإن ألجل التسهيل, فما حيتوي عليه املكيال املعّي

 يقاس سائر املكاييل على ذلك. املكيال, ثّم

األصل يف تقدير الوزن يف املكيل أو املوزون, والالزم  ّن ف ,فعلى ذلك
 لتعريف.كتفاء باملوزون دون ذكر الكيل يف ااال

 حكامه:أته وجاه الثاني: تعريف املال املثلي من حيث ماهّيّتاال
: ))ما (1)حكامه بقوهلمأته وف بعض الفقهاء املال املثلي حسب ماهّيعّر

 حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه((.

املسلم فيه  ّنفزاد الفقهاء على التعريف الرابع السابق جواز السلم فيه؛ أل

                                              

بن املقري, ارشاد, م. خمطوِة اإل ؛88, 2 :النهاية, البصري ؛222, 11 :فتح العزيز, الرافعي .1
 .112, 3 :كشاف القناع, البهوئي ؛عمال االبرار, االردبيلياألنوار إل ؛بدون ترقيم



 18  ف املال املثلي واملال القيمييتعر :لالفصل األوّالباب األول: 
 

ة. فما ميتنع السلم فيه ه يثبت بالذّمّنة والضمان يشبهه؛ ألذّميثبت بالوصف يف ال
ة بعقد السلم مانع املانع من ثبوته يف الذّم ألّن ؛ن حصره كيل أو وزنإم ومتقّو

ا الرديء ي كاجلواهر, ومشل التعريف الرديء نوعًا. أّممن ثبوته فيها بالتعّد
 .(1)ه جيوز السلم فيهألّن ؛ًافليس مااًل مثلّي ,عيبًا

 االعرتاضات:
))لنا مثلي ال جيوز السلم فيه, وجيب فيه  يقال: هأورد على التعريف بأّن. 1

املثل, والتعريف غري شامل له؛ لعدم جواز السلم فيه, فيكون غري جامع,  رّد
املختلط  ن يكون واردًا على مفهوم قوله: وجاز سلمه مثل الرّبأويصح 

 .(2)بالشعري((

 لي:وميكن اجلواب عنه مبا ي

ىل إختالط ينتقل املال املثلي ه باالًا؛ ألّناملنع بكون املال املختلط مثلّي اًل:أّو
 ا.منهم مال قيمي؛ للجهل بقدر كّل

ني قبل اخللط جواز ئًا لكن بالنظر للجزم بكون املال املختلط مثلّيلو سّل ثانيًا:
امتناع  ّن ن ِرأ مانع من جواز السلم فهو داخل يف التعريف. فإالسلم فيه, و

 متناعه يف جزأيه حباهلما.االسلم يف مجلته ال يوجب 

 ليهما, والسلم فيهما جائز. إما هو بالنظر املثل إّن ورّد

ه ّنأمنهما, و املثل لكّل منهما رّد ه لو علم قدر كّلّنإ)) ثالثًا: قال الشريواني:
كن مثل ما علم قدره وقيمة اآلخر, ومي حدهما دون اآلخر رّدألو علم قدر 

ه باالختالط شاهده أهل اخلربة قبل االختالط؛ ألّن معرفة قيمته دون قدرة بأّن
 .(3)منهما(( م للجهل بقدر كّلىل املتقّوإنتقل من املثلي ا

                                              

 .15, 8 :روضة الطالبني, النووي ؛213 :األشباه والنظائر, السيوِي .1
 .111, 3 :حاشية البيجرمي, البيجرمي ؛19, 2 :حواشي الشريواني وابن القاسم العبادي .2
 .19, 2 :حواشي الشريواني وابن قاسم العبادي .3
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ضافة القيد املذكور مل يفد شيئًا, فما من مكيل, أو موزون قابل إ ّنأ. 2
ويصح السلم  اّلإ – مفاد التعريف الرابع كما هو –للضبط من حيث الصفات 

 ضافة هذا القيد مستدركًا.إفيه, فكان 

ف معرفة إذ املفروض توّق ؛ال ينبغي ذكر األحكام يف حتديد املوضوعات. 3
  .حراز املوضوعإحكام على ثبوت األ

وزاد بعض الفقهاء يف التعريف حكمًا آخر للمال املثلي وهو جواز بيع 
وزن وجاز السلم فيه, وبيع ))ما حيصره الكيل أو ال (1)بعضه ببعض بقوهلم هو

 بعضه ببعض((.

حكم بيع بعضه ببعض يف تعريف املال املثلي بعيد عن اعتبار أكثر  ّنإ
عرتضوا عن هذا احلكم وقالوا بامتناع بيع البعض بالبعض من افقد  ,الفقهاء

 .(2)ا حنن فيهالربويات؛ لرعاية التماثل يف حالة الكمال, وهو مبعزل عّم

 عرتاضات:اال
خذة من الصفر ى الغزالي أن القماقم واملالعق واملغارف املّتحك. 1

ة والنحاس موزونة, وجيوز السلم فيها, وبيع بعضها ببعض, وليست مثلّي
 .(3)الختالفها

 ه الاولة تعريف املوضوع باحلكم.ّنأ .2

املماثلة يف  انن كان ممنوعًا من جهة فقدإجواز بيع بعضه ببعض  ّنأ .3
ه ال ّنأ تساوي املقدار من حيث الكيل والوزن فهو قيمي, إاّل رة معالصفات املؤّث

مثله ال يباع بالوزن فقط, أي ال يكتفى يف  ّن ىل هذا القيد, فإخراجه إحيتاج يف 

                                              

 .222, 11 :فتح العزيز, الرافعي ؛213 :شباه والنظائر, السيوِياأل .1
 املصدر السابق. .2
 .222, 11 :فتح العزيز, الرافعي .3
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ن كان املنع من بيع البعض إيف السلم. و مكان الضبط املعّدإتقديره بالوزن؛ لعدم 
بل لزوم الربا  ,ةس فقدان املثلّيبالبعض مع التفاضل يف املقدار, فاملانع حينئذ لي

 ة البيع.املنايف لصّح

ة حكمًا للمال املثلي وهو ليس يف تبعيضه ضرر يف وزاد الطوري من احلنفّي
هو: ))املكيل واملوزون الذي ليس يف  (1)التعريف املشهور بقوله املال املثلي

 تبعيضه ضرر, والعدد املتقارب((.

مة على التعريف شكاالت املتقّديع اإلل مجه يتحّمويرد على التعريف بأّن
إذ  ؛ىل التعريف معنًىإليس يف تبعيضه ضرر ال يضيف ضافة قيد: إ ّنأاملشهور, 

 جيوز القسمة فيه من غري ضرر. ما من مثلي إذا كان مكياًل أو موزونًا إاّل

فه بعض الفقهاء مثل احلارثي حكامه فقط, فقد عّرأا تعريف املال املثلي بأّم
 ة((.ما يثبت يف الذّم : ))كّل(2)بلة بقولهمن احلنا

))ما يوجد له املثل يف  ه:ف أبن عابدين وصدر الشريعة املال املثلي بأّنوعّر
به(( الظاهر  . ومعنى قوله: ))بال تفاوت يعتّد(3)به(( سوا  بال تفاوت يعتّداأل

 ه ما ال خيتلف بسببه الثمن, أو خيتلف بصورة يقع التسامح فيها.أّن

))هو الذي ينقسم بني الشريكني من  املال املثلي: يف فتح العزيز بأّنوجاء 
 .(3)ىل التقويم((إغري حاجة 

 اعرتاض:

فت املال ها عّرّنوذلك أل ؛ةهذه التعاريف مجيعها تعاريف غري حقيقّي ّنإ
ة ملا جاز ذكرها فيها, فال معنى ها لو كانت تعاريف حقيقّيوألّن ؛املثلي بأحكامه

                                              

 .128, 5 :تكملة البحر الرائق, الطوري .1
 .192, 2 :االنصاف, املرداوي .2
 .313, 3 :الكنز, مال مسكني ؛115, 8 :بن عابدينااحملتار,  رّد .3
 .222, 11 :فتح العزيز, الرافعي .3
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 تعريف.ألخذها يف ال

 املطلب الثالث: تعريف الفقهاء احملدثني:
عرفًا يف األوصاف  ))ماله مماثل ه:ف املازندراني املال املثلي بأّنعّر

 .(1)ة وكثرة((واخلصوصيات اليت ختتلف بها الرغبات, وتتفاوت بها القيم قّل

 ه تعريف الشيء بنفسه.ويرد على هذا التعريف بأّن

))ما تتماثل  ه:الغطاء املال املثلي بأّنوعّرف الشيخ حممد حسني كاشف 
أفراده يف الصفات اليت ختتلف القيم باختالفها؛ الختالف الرغبات, أو اجلزئي 

 .(2)الذي تكون له أمثال من صنفه تساويه يف تلك الصفات((

 االعرتاضات:
ة مع ربط بني املثلّي قحام القيمة يف تعريف املثل الإ ّنأسابقًا  وضحُتأقد . 1

 اوي يف القيمة.التس

 فاده ليس تعريفًا باملعنى العلمي, فالتعريف يعين حتديدًا جامعًا يعّمأما . 2
ذكر بعض مصاديق  اّلإا عداه. وما جاء يف التعريف زه عّمف وميّيمصاديق املعرَّ

 ىل قسمني.إم املثلي املثلي ضمن ترديد يقّس

 املثلي. تعريَف ىن يسّمأاملثلي بداًل من  ى تقسيَموىل أن يسّمفكان األ

كما  ,واالصطالح رادة املصدا  خروج عن اللغةإستعمال كلمة اجلزء وا .3
 يف السابق. أوضحُت

 ّن ف ؛ًاّيخرج التعريف عن كونه تعريفًا فّنة ُيستعمال كلمة التماثل يف املثلّيا. 3
 ف عليه دورًا واضحًا.معرفة التماثل تكون مبعرفة املثلي, فلو توّق

                                              

 .223, 3 :العقد املنري, املازندراني .1
 .33 :نظر الثاقب, المد حسني كاشف الغطاءال .2
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))ما ال تتفاوت آحاده تفاوتًا ه: م مدكور املال املثلي بأّنف حممد سالوعّر
 .(1)سوا ((به وتوجد له نظائر يف األ يعتّد

 ة يف املعدودات.ه يقتضي حصر املثلّيّنأويرد على هذا التعريف 

))هو ما متاثلت آحاده  محد مصطفى الرزقا املال املثلي فقال:أف وعّر
 .(2)به(( ام بعض من دون فر  معتّدن يقوم بعضها مقأجزاؤه حبيث ميكن أو

د يف التعريف السابق من حصر وِرويرد على هذا التعريف مضافًا على ما ُأ
م ن كان يعين املصدا  على غرار ما تقّد ف ؛جزاءة يف املعدود ماذا يعين باألاملثلّي

م يف تلك التعريفات من عدم مالئمته لغة يه ما تقّدفف ,يف التعريفات السابقة
 حًا.واصطال

 التعريف املختار:

 ينبغي توضيح نقطتني قبل بيان التعريف املختار للمال املثلي وهما:

ما نشأ من حكم الفقهاء بالضمان مصطلح القيمي واملثلي إّن ّنأ اًل:أّو
 بالقيمة.

موال ة سائر األة, ويكون مقياسًا ملالّيض يف املالّينعين بها الشيء املتمّح
ة ة والذهب املسكوكني يف السابق والعملة الورقّيلفّضكالدراهم والدنانري من ا

 ة يف البلد يف الوقت احلاضر يف موارد.ئجالرا

ر عنه يف مقام التمييز عن وضمان العرض بعرض يشابهه يف موارد أخر  عّب
القسم السابق بالضمان املثل. فليس هنالك ملعنى املثلي, أو القيمي معنى يكون 

ن احلكم الفقهي. فمعنى املثلي ليس مثل اخلمر والبيع دًا سابقًا عموضوعًا الّد
بل ان عنوان املثلي  ,سالميجارة من املوضوعات املتعارفة قبل التشريع اإلواإل

                                              

 .319اإلسالمي/ المد سالم مدكور/لفقه لاملدخل  .1
 .131, 3 :املدخل الفقهي العام, امحد مصطفى الزرقا .2
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عنوان انتزاعي ينتزع من حكم الفقيه بضمان التالف بعرض يشبهه, والقيمي 
 م.عن حكمه بضمان التالف بالقيمة باملعنى املتقّد

العقل أو االمجاع أو غريها  وسواء أكان دليله النقل أالضمان  ّنأ ثانيًا:
به من املعتدى عليه, أو تستولي ما تستولي عليه يد املعتدي, وتسّل يقتضي كّل

يد الضمان تقع على العني جبوهرها  ّنأذن مسبق فهو للمضمون له, و عليه ب
التحقيق بل على  ,تها, وهذا ثالثة أقسام تقع حتت اليد الضامنةوصفاتها وحيثّي

 ع فيها حبسب التعارف العقالئي أيضًا تقع حتت اليد.منفعة العني اليت تتوّق ّنأ

فهذه أربعة أمور تكون اليد مسؤولة عنها يف حالة غصب العني, أو يف حالة 
 ىل خائنة ضامنة, أو بسبب آخر.إنتقال اليد من أمنية ا

اليت هلا ات والصفات ة الضمان دخول العني, وكل احليثّيدّلأفمقتضى 
زدياد الرغبة يف اقتناء ذلك الشيء, والسعي اة, أو دخل يف خلق الرغبة العقالئّي

ة بداًل وعوضًا عن مالّي ن كانت تعّدإالقيمة, و ّنأللحصول عليه. ومعلوم 
الفوائد اليت  ّن ل جزءًا من ذلك املضمون, فما تشّكّنإة املالّي ّنأ ض, إاّلاملعّو

ن ما يتمّكّنإلفة من العروض ال تقوم القيمة بها, وكانت ترجتى من العني التا
ىل تلك الفوائد ضمن عرض آخر يشبه العرض إمالك القيمة من الوصول 

ع احليثيات واجلهات املرغبة يف التالف, يفال تكون القيمة بداًل عن مج ,التالف
ة الضمان املقتضية تضمني فيكون االكتفاء بالقيمة رفع اليد عن مفاد عموم أدّل

 ًا يف التالف. ة عقالئّيات املرغّبة احليثّية مع كاّفاملالّي

ر مال يتوّف ))كّل ه:ف املال املثلي بأّنن نعّرأويف ضوء هاتني النقطتني ميكن 
 ,وصفًة ,ًا فيه, عينًابة عقالئّيه يف اجلهات املرّغمسّد عادة أو غالبًا ما يسّد

 ((.ومنفعًة
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 املبحث الثاني

 تعريف املال القيمي

 ل: املعنى اللغوي للقيمة:ملطلب األّوا
ه يقوم مقام الشيء. ألّن ؛واحدة القيم, وأصله الواو بالكسر: –القيمة 

ها. ويقال كم ُتّنمها. ُثواستَقْمُت السلعَة مُتوقّو .مثن الشيء بالتقويم :والقيمة
 استقمُت :لقول أهل مكة ؛التقويم :واالستقامة أي كم بلغت. ؟قامت ناقتك

, ويف احلديث عن أبي سعيد قال: غال السعر يف عهد رسول (1)متهي قّواملتاع أ
 يا رسول اهلل.  مَت, فقالوا: لو قّواهلل 

 . (2)ُه((ظلمُت ةن أفارقكم وال يطلبين أحد منكم مبظلمأي ألرجو ّنإ)) قال:

 ه.دت لنا قيمَتوهو من قيمته الشيء, أي حّد رَتأي لو سّع

 ياء النسب. ىلإضافة القيمة إوالقيمي هو 

 املطلب الثاني: تعريف املال القيمي اصطالحًا:
 نة.ة معّيه مل حيصر, ويضبط يف ماهّيف الفقهاء املال القيمي؛ ألّنمل يعّر

خالل تعريفهم للمال املثلي, وعرضهم ملصاديقه ذكروا املال القيمي,  ,نعم
ال وهو خالل ذلك, أو عكس ذلك من العبارات املطلقة العامة, أو عرف امل

 بعكس تعريف املال املثلي. ,القيمي

))غري املكيل واملوزون والعددي  ه:ف الزيلعي املال القيمي بأّنفقد عّر
 املتقارب((.

                                              

 :القاموس احمليط, الفريوزآبادي, فصل القاف باب امليم ؛193, 3 :بن منظورالسان العرب,  .1
3 ,11. 
 .132, 2 :بن ماجهابن ماجه, اسنن  .2
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 ويرد عليه مبا يلي:

ه ال م بأّنتقييد القيمي بغري املكيل واملوزون والعددي املتقارب قد تقّد ّنأ. 1
 ن يرتبط بعنوان املثلي أو القيمي.أميكن 

يف التعريف عنوان جامع ينطبق على مجيع أفراد القيمي, أي  ليس. 2
حصاء إما هو صد  العنوان على معنونه, وصد  املفهوم على مصاديقه إّن

 ألنواع القيمي.

صول عنوان القيمي واملثلي ليس من األ ّنأم يف تعريف املثلي قد تقّد. 3
ما انتزعا عن حكم ما هّنإوالعناوين الثابتة يف العرف, واالستعمال اللغوي, و

الفقهاء بكفاية الضمان باملالية يف موارد أنتزع منها عنوان القيمي, وبلزوم ضمان 
خرى أنتزع أة يف موارد غراض العقالئّياخلصوصيات الدخيلة يف املقاصد, واأل

 ىل هذه النقطة.إفكان الزمًا يف مقام التعريف النظر  ,منها عنوان املثلي

جزاؤه, أي ال أ))ما ال يتساوى  :(1)ة بقولهمامّياإلفه الشيخ الطوسي من وعّر
 ((.ئهجزاأيتساوى قيمة 

 ويالحظ على هذا التعريف:

ال يساعد عليه  -كما هو الظاهر –فراد رادة األإاستخدام كلمة االجزاء و. 1
بعاض أ ّن بعاض منها ال يساعده النظر الدقيق, فرادة األإأو  ,العرف وال اللغة

عض اآلخر مبا برت مبا تعارف تقديره كان متساوي القيمة مع الذا قّدإات القيمّي
 ل.ر به األّوقّد

قحام التساوي يف القيمة وعدم التساوي وربط القيمي بعدم التساوي يف إ. 2
ة مع ضمان اخلصوصيات يف املثلي, احلكم بضمان املالّي ّن القيمة غري واضح, ف

                                              

, 1 :مسائل اخلالف, الطوسي ؛املبسوط, الطوسي, كتاب الغصب, حجري بدون ترقيم .1
281. 
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بعاض, أو طًا بتساوي قيمة األة يف القيمي ليس مرتبواالكتفاء بضمان املالّي
 جزاء, أو عدمه.تساوي قيمة األ

))ما تفاوت آحاده تفاوتًا  :(1)ف حممد سالم مدكور املال القيمي بقولهوعّر
 سوا ((.يعتد به, أو مل تتفاوت, ولكن انعدمت نظائره يف األ

به, أو ال تتفاوت  ))هو ما تتفاوت أحاده تفاوتًا يعتّد ويف مرشد احلريان:
 .(2)التجارة(( ن ال نظري هلا يف الّلولك

حبسب املصطلح  –ه يقتضى صريورة املثلي ويرد على هذين التعريفني بأّن
ىل إة ذا ففقدت نظائره يف األسوا , وهذا يقتضي انقالب املاهّيإًا قيمّي – الفقهي

 أخرى؛ لفقدان مصاديقها, وهو غري سديد. هما هّي

))هو ما ال يتساوى  ه:ل القيمي بأّنف الشيخ هادي كاشف الغطاء املاوعّر
. وهذا هو (3)زائها املال(( افراده يف الصفات واخلصوصيات اليت يبذل ب

 ًا على سلب الشيء.ن كان مبنّيإالتعريف الراجح و

 أمثلة املال القيمي:
ذكر الفقهاء بعض أمثلة املصاديق املال القيمي لزيادة التوضيح, مثل 

بعاضها أقطعة كبرية كانت ختتلف  ّن القديم, ف احليوانات والثياب حسب النّص
واملثلي املخلوط خبالف جنسه, كاحلنطة املخلوِة بالشعري,  ,ذا مل تكن متساويةإ

ة اليت تدخل املخلوط بالزيت, واألرض واملخطوِات والصناعات اليدوّي واخلّل
املغشوشة اليت  ًا يف حتديد قيمتها, والدراهم والدنانرية عاماًل أساسّياحلرفة اليدوّي

 .(3)ال جيوز التعامل بها, والساقطة من قبل السلطان والقانون
                                              

 .111 :السلم واملضاربة, القضاة ؛319 :سالمي, المد سالم مدكوراملدخل للفقه اإل .1
 .2, 1 :شرح مرشد احلريان, االبياني .2
 .23م. شرح املكاسب, الشيخ هادي كاشف الغطاء ,  .3
 .219, 3 :نثور يف القواعد, الزركشيامل .3
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 تعريف املال املثلي واملال القيمي يف القانون:
( اليت 23ة )ة يف املاّدة واألموال القيمّيف القانون املدني األموال املثلّيعّر

 :ّنأت على نّص

ر عض عند الوفاء, وتقّد))هي اليت يقوم بعضها مقام ب ة:األشياء املثلّي. 1
 عادة يف التعامل بني الناس بالعدد أو املقياس أو الكيل أو الوزن((.

 .(1)وما عدا ذلك من األشياء فهو قيمي. 2

 ويرد على هذا تعريف املال املثلي، واملال القيمي يف القانون املدني مبا يأتي:

ف ة, ويتوّقثلّيع عن املقيام البعض عن البعض يف مقام الوفاء يتفّر ّنأ. 1
 الستلزامه الدور. ؛تعريف املثلي بها عليها مفهومًا وخارجًا. فال يصّح

 ة.ها ليست مثلّير باملقياس مع أّنراضي تقّداأل. 2

 ة والقيمية بالكيل أو الوزن, أو العدد.ة ربط املثلّيمتامّي قد أوضحّت. 3

نفس  –عطي تقريبًا ما يات إّنات والقيمّيوالقانون املدني بتعريفه هذا للمثلّي
 .ةحكام العدلّية األليها تعريف جمّلإي الفكرة اليت كان يؤّد

 : ّنأ( على 541ة )ت املاّدفقد نّص

 به((. ))املثلي ما يوجد مثله يف السو  بدون تفاوت يعتّد

 ( على أن: 541ويف املادة )

د ))القيمي ما ال يوجد مثله يف السو , أو ما يوجد ولكن مع التفاوت املعت
 .(2)به يف القيمة((

                                              

, القانون 22, 1981( لسنة 31القانون املدني رقم ) ؛121, 1 :املوسوعة القانونية العراقية .1
 .21 :السامرائي ,املدني

 .21 :(132(, املادة )138ة االحكام العدلية, املادة )جمّل .2
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 وضحُتأة, وقد ة بالقيمة السوقّية والقيمّيوهذان التعريفان يربطان املثلّي
 ة ذلك.سابقًا عدم صّح

ات تشمل بهذا الوصف املكيالت واملوزونات والعدديات املتقاربة  فاملثلّي
 وبعض أنواع املذروعات املتماثلة.

زها عن غريها, أو ميّي ات, فهي اليت يقوم بها وصف خاّصا القيمّيأّم
تتفاوت افرادها يف القيمة, فال يقوم غريها مقامها يف الوفاء, ولو كان من نوعها 

 .(1)كاخليل والدور واألراضي واملخطوِات وغريها

وقد اضطربت قرارات الكمة التمييز يف تعييد مصاديق املال املثلي, واملال 
ة ال املثلية بينما هي أموال قيمّية( من األموي الذهبّيالقيمي, فمثاًل عدت )احلّل

ة فيها, فال وذلك لدخول الصناعة واحلرفة اليدوّي ؛ةن كانت أصوهلا مثلّيإو
 .(2)سعارهاأيوجد مثلها يف السو , وان وجدت اختلفت 

 1923, 8, 23يف  923,ح ,559م وحكمت الكمة التمييز يف قرارها املرّق
الختالف جنسها وسعرها, وال يقوم  ة؛احلنطة والشعري من األشياء القيمّي بأّن

 .(3)بقيمتها صحيحة يعبعضها مقام البعض عند الوفاء, وتكون مطالبة املّد

احلنطة من املثليان اليت  ّنأكما حكمت احملكمة املذكورة يف قرار آخر هلا ب
 .(3)يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء

                                              

 :القانون املدني العراقي, مباركشرح  ؛29, 1 :احلقو  العينية األصلية, حيدر شاكر ناصر .1
 .32, 1923 :(2) قضاء الكمة التمييز, اجمللد ؛13
 :(, مدنية, تاريخ القرار533(, رقم القرار )3(, اجمللد )12حكام العدلية, سنة )جمموعة األ .2
 .32ص ,1951, 11, 5
 .19, 1 :قضاء الكمة التمييز .3
 .32-31, ص2 :قضاء الكمة التمييز ؛1923, 12, 23يف  1923, ص, 1282م القرار املرّق .3



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 لقيمي وشروطهما وأركانهمامماثلة املال املثلي واملال ا

 ل املبحث األّو

 املماثلة يف املال املثلي

 فيها املماثلة: ل: الصفات اليت تعّداملطلب األّو
ل من منهما عن اآلخر يتحّص د معنى املثلي ومعنى القيمي وأمتاز كّلا حتّدـّمل
يف  نة. وميكن ذكر صفات املماثلةيف صفات معّي ق إاّلاملماثلة ال تتحّق ّنأذلك 

 فيها املماثلة مبا يأتي: العني, وتعيني  الصفات اليت تعّد

زائها املال, واليت  الصفة الكائنة يف العني املقصودة للعقالء, واليت يبذل ب. 1
تؤثر يف  ة أو نقصانها, ومن ثّمتعد فيها املماثلة, وتقتضي زيادة الرغبة العقالئّي

وهما يف احلبوب والصفاء والنقاوة يف ة زيادة أو نقص, كاجلودة والرداءة وحناملالّي
 فيها املماثلة. حجار الكرمية واملعادن. وهذه الصفة هي اليت تعّداأل
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الصفة اليت يرغب بها العقالء, ولكن ال تأثري هلا يف مالية العني زيادة أو . 2
ىل إارة بالقياس نقصًا. كما لو فرض مماثلة صفراء حنطة ومحرائها, أو لون سّي

بعض  ّن ة أخرى من صنفها وموديلها مماثلة هلا ختتلف باللون, فارلون سّي
العقالء يرغبون لصفراء احلنطة مثاًل دون محرائها, وبالعكس بالنسبة اىل بعض 

 العقالء اآلخرين.

لة ارة, فال يشرتط يف هذه الصفة املماثلة؛ لعدم مشول أّدوكذا يف لون السّي
 ة.ف على املالّيالضمان هلا املتوّق

الصفة غري املقصودة عند العقالء, واليت ال جتلب الرغبة عندهم, كأن . 3
ىل حنطة من زراعة إن من زراعة المد بالقياس تكون احلنطة من صنف معّي

ة ر يف املالّيهذه الصفة ال تؤّث ّن ف ؛خالد مع فرض مماثلتها من مجيع سائر اجلهات
ة لغاية غبة الشخصّيريف الر ن كانت قد تؤّثإر يف العقالء نوعًا, وكما ال تؤّث

 ة.ة أو القيّمن ذلك ال يكون مقياسًا للمثلّيأ ة إاّلشخصّي

دل, ال تفوت بفوت الصفات ْبفاملماثلة املطلوبة يف الصفات بني البدل وامُل
ة والصفات غري املقصودة عند ر يف املالّياملقصودة عند العقالء اليت ال تؤّث
العقالء املطالب بها  تها, ويعّدلعدم مالّي ؛العقالء, فال حيكم الشارع بضمانها

 .(1)معاندًا ومكابرًا

بها املماثلة من حيث وقوعها  فوا بيان الصفات اليت تعّدالفقهاء تكّل ّنإثم 
ة منها باجلنس أو النوع أو الصنف وإن اختلفت حتديداتهم هلا يف مواضع عّد

 والضمان, وغريهما. – ةاملقاّص –التهاتر 

  ة:اإلمامّي

املماثلة تقع يف الصنف, فال يكفي التماثل بني  ّنإة مامّيملشهور عند فقهاء اإلا

                                              

 .81 :الرشيت ,رسالة يف الغصب .1
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 حاد النوعي اجلنسي.فراد يف اخلارج باالّتاأل

شخاص األصناف, وال أاملساواة يف  ّنإ)) :(1)قال صاحب جواهر الكالم
حاد يف أسم النوع املنايف لقاعدة ال ضرر وال ضرار ولغريهما((. ويف يكفي االّت

وهو التساوي الذاتي  – تعريف املثلي –آخر: ))املراد من التعاريف واحد  ّلال
فراد أن يكون ذلك غالبًا يف إة يف الرغبة والقيمة, ويف غالب ماله مدخلّي

 فاقًا((.صناف, ال أّتاأل

 نوع من أنواع اجلنس الواحد بل كّل كّل ذكر الشيخ األنصاري بأّن ,نعم
ف ذا  ,فراد ذلك النوع أو الصنفأىل إبالنسبة  صنف من أنواع صنف واحد مثلي

كان املضمون بعضًا من صنف فالواجب دفع مساويه من هذا الصنف, ال القيمة 
 .(2)وال بعض من صنف آخر

ة الشيخ هادي كاشف الغطاء يف شرحه للمكاسب املماثلة يف الصنفّي وخّص
املماثلة مع ذلك يف من  : ))ال بّد(3)ونفى املماثلة يف اجلنس والنوع فقط بقوله

ة, فال تكفي املماثلة يف اجلنس وهو كونه ملبوسًا, وال يف النوع وهو كونه الصنفّي
 ن كانت للثياب أصناف واقسام كثرية((.أثوبًا بعد 

يف  التماثل بني أفراد املوصوف خيتّص ))بأّن اهة:قوجاء يف مصباح الف
ح جلنسي, فهو بنفسه ال يصّححاد اّتا االأّم .حاد النوعي والصنفيّتاخلارج باال

 .(3)التماثل يف مجيع املوارد, وهذا ال خفاء فيه((

صنف منها على  لوحظ أشخاص كّل اذإًا, ما يكون مثل احلنطة مثلّيّن ف
ة ق املثلّيلعدم حتّق ,حده, ومل يالحظ أشخاص صنف مع أشخاص صنف آخر

                                              

 .59 ,31 :النجفي ,جواهر الكالم .1
 .212 , 1 :األنصاري الشيخ ,املكاسب .2
 .23 :الشيخ هادي كاشف الغطاء, م. شرح املكاسب .3
 .182 ,3 :التوحيدي ,مصباح الفقاهة .3
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حيث الصفات  صنف مبائنًا للصنف اآلخر من شخص كّل بل يعّد ,حينئذ شرعًا
 وسائر اجلهات واخلصوصيات. 

من احلنطة, جيب عليه دفع ذلك  ذا تلف عنده مقدار من صنف خاّص ف
 ة. فالرّزفيخرجان بذلك عن املثلّي ,ر الصنفني عرفًايلتغا ؛الصنف, ال صنف آخر

, فالعنرب خيتلف عن احلويزاوي وغريه, فاذا تلف عنده مقدار ةفيه أصناف متفاوت
ب عليه دفع ذلك املقدار منه ال من غريه, وكذلك احلال يف من العنرب جي

 ا ال حيصى.ان, وغري ذلك مّمهاألد

ه لو فرض التفاوت الذي بني أفراد ذلك الصنف ال ينظر إليه؛ ألّن ,نعم
الختالف أفراد  ,ة غالبًا يف الضماناتالنعدمت املثلّي ,مالحظة هذه اجلهات

مثرة  ّنإأهل البساتني يقولون:  ّنأصنف واحد يف مجلة من اخلصوصيات حتى 
شرا  الشمس إِرافها من الطرف اآلخر من جهة أشجرة واحدة ختتلف بعض 

 .(1)أو القمر أو حنو ذلك

  احلنفية:

من  مطلق اجلنس ال يكفي بل البّد ة املماثلة يف الصنف؛ ألّنفقهاء احلنفّي عّد
 .(2)عتبار املماثلة يف الصفة كاجلودة والرداءةا

مثااًل متساوية باجلنس والقدر, أمثال املتساوية إمنا تكون األ خسي عّدفالسر
 ة. فاملماثلة صورة باعتبار اجلنسّي

ن أ بشرط التماثل يف الصفات, فيصّح ولكن هذه املماثلة ال تكون قطعًا إاّل
دة يقابل بعضها ببعض يف العقد من حيث الذات, فال جيوز بيع قفيز حنطة جّي

 .(3)ة يف الصنففاعتبار املماثلة القطعّي .بقفيز حنطة رديئة
                                              

 .322 ,21 :السبزواري ,مهذب األحكام .1
 .223 ,8 :الزيلعي ,تبيني احلقائق .2
 .115 ,12 :السرخسي ,املبسوط .3
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 الشافعية:

فا  أربعة أوصاف هي: التماثل يكون عند اّت ّنأذكر صاحب تكملة اجملموع 
 اجلنس, والنوع, والصفة, والقدر. 

مثله. فوقوع املماثلة عند فقهاء  ذا تلف وجب رّد ًا فويصبح املال مثلّي
 .(1)صناف األموالأة يف الشافعّي

 ة:املالكّي

التماثل يكون يف الصفة واجلودة والرداءة, أي يف الصنف,  ّنأة ذكر املالكّي
ة بوقوعها عند ة اجلربّيف ذلك مل يكن التماثل خالل كالمهم عن املقاّصختّل ّن ف

لعدم  ؛ةف ذلك, مل تقع املقاّصن ختّل التماثل يف الصفة, مثل اجلودة والرداءة, ف
 .(2)التماثل

 احلنابلة:

فق على اربعة أوصاف: اجلنس, ء احلنابلة التماثل عندهم إذا أّتضبط فقها
 ق التماثل.فيها لتحّق والنوع, واجلودة, والرداءة, وهي ال بّد

فق على اشرتاِها, وخمتلف وصاف على ضربني مّت))واأل جاء يف املغنى:
 ّدة أوصاف اجلنس, والنوع, واجلودة, والرداءة, فهذه البثالثفق عليها فاملّت ,فيها

وبه يقول أبو  ,ٍم فيه وال نعلم بني أهل العلم خالفًا يف اشرتاِهاُمسَل منها يف كّل
 . (3)حنيفة ومالك والشافعي((

 املماثلة تقع يف الصنف. ّنأيعلم  ومن خالل هذا النّص
                                              

 .21 ,13 :املطيعي ,تكملة اجملموع .1
 .112 ,1 :الصاوي ,بلغة السالك ؛881 ,3 :احلطاب ,مواهب اجلليل .2
 .311 ,3 :بن قدامةا ,املغين .3
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 الزيدية واالباضية: 

صناف أالتماثل بني املالني يقع يف  ّنأة باضّية واالأوضح فقهاء الزيدّي
حاد يف الصفة, واشرتاط االّت .ةة اجلربّيل من خالل كالمهم على املقاّصاألموا

 .(1)ةة اجلربّيالتفاوت فيها مينع وقوع املقاّص ّنإو

, فيلزم يءد والرد))والصفة هنا تشمل اجلّي :(2)بقال صاحب التاج املذّه
 حادها يف هذه الصفة حتى يتساقطا((.مع اّت

 ة: الظاهرّي

املماثلة تقع يف النوع من خالل كالمهم يف مسألة  ّنأىل إة ذهب الظاهرّي
 ))مثل القرض للنصوص الواردة. 

ما قاومه وساواه, فهو أيضًا  ذا عدم املثل من نوعه فكّل ))ف قال ابن حزم:
ا هو من نوعه, فلذلك قضينا به عند ة مّممثلّي ه أقّلّنأ مثل له من هذا الباب, إاّل

 .(3)عدم املثل املطلق((

 ى ما جاء يف كلمات الفقهاء مبا يلي:ويرد عل

فا  أكثر الفقهاء على لزوم التماثل يف الصنف, ولكن مرادهم من اّت. 1
الصنف غري واضح, مثاًل اعتبار العنرب صنفًا واحدًا, وعدم اعتبار احلنطة على 

 ورداءًة احلنطة كما ختتلف جودًة ّن د, فشكاهلا صنفًا واحدًا غري جّيأاختالف 
رب منه ما هو من الدرجة األوىل, ومنه ما هو دون ذلك, فااللتزام كذلك العن

لعنرب لة من أتلف من الدرجة األوىل بدفع من الدرجة الثانية بالنسبة برباءة ذّم
 ة مبثل ذلك يف احلنطة غري واضح.وعدم براءة الذّم

                                              

 .893 ,9 :اِيغش ,شرح النيل .1
 .355 ,2 :الصنعاني ,التاج املذهب .2
 .19 ,5 :البن حزم ,ىاحملّل .3
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الصنف  ف ّن ًا,حديد الصنف الوارد يف كلمات الفقهاء مشكل جّدّت ّنأ. 2
د به النوع مع وصف عرضي, فال ميكن جعل العنرب صنفًا يف مقابل ريأن إ

 نفكاكهما عن موصوفهما. إهما وصفان ذاتيان, أي ال ميكن احلويزاوي؛ ألّن

د يبقى العنرب اجلّي ّن ف ؛ر الصنف مبعنى اجلودة والرداءة فهو كذلكن فّسإو
 .يءدًا وكذلك الردجّي

 كلمات الفقهاء عنوان الصنف والنوع د يفة بعنوان مل حيّدربط املثلّي ّنأ .3
 ة الدقيقة.إحالة على اجملهول, وال ينبغي ذلك يف مثل هذه املباحث الفقهّي

 الرأي املختار:

م بالتساوي يف الصفات ة تتقّواملثلّي ّنأوضحت يف تعريف املال املثلي ألقد 
 .ومنفعًة ة عينًا وصفًهاليت هلا دخل يف ازدياد الرغبة العقالئّي

ما ميكن فرض فردين متماثلني يف فرّب ,ا ال ميكن تقييده بالصنف أو النوعوهذ
 ّن ن كانا من صنفني, فإة على النحو املذكور وما يوجب زيادة الرغبة العقالئّي

ة قابلة األوصاف العرضّي ّنإة, وشرت هو النوع مع أوصاف عرضّيأالصنف كما 
 إليه. ُأوَمر ذلك التأثري امُللالنفكاك غالبًا, وال تؤّث

فبناء على , املدفوع مثل التالف أوال ّنأفلو اختلف الضامن واملالك يف 
 ,ملعرفة املدفوع من صنف التالف أو الا ّنأد أهل اخلربة ة حيّداعتبار الصنفّي

املدفوع مياثل التالف يف  ّنأهل اخلربة ملعرفة أىل إن يرجع أوعلى املختار 
 .الليها أو إأ وَمالصفات واملنفعة امُل

 القانون املدني: 
فقهاء القانون املدني املماثلة يف الصنف من خالل كالمهم يف وقوع  عّد

( من القانون املدني: ))ويشرتط 311( و )319ة )ة وشرحهم للماّدة اجلربّياملقاّص
وضعفًا((  وحلواًل وقوًة ,حاد الدينني جنسًا ووصفًاة اّتة اجلربّيحلصول املقاّص
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عينًا من مال املدين, وكانت من جنس الدين, سقطت  تلف الدائنأذا إو))
 .(1)ة بال تراضيهما((ن كانت خالفه, فال تقع املقاّصإقصاصًا و

حد الدينان جنسًا ووصفًا وكانا من النقود اذا اّت ة إاّلة اجلربّيفال تقع املقاّص
ى درجات ة عل. فاحلنطة الكردّي(2)حدة يف النوع واجلودةة املّتأو من األموال املثلّي

 هما من هذه احلنطة, ولكن الّلة بني دينني الّلة اجلربّييف اجلودة, فال تقع املقاّص
 .(3)ل من الدرجة االوىل والل الثانية من الدرجة الثانيةاألّو

دليل  ,القانونية وشروحها فذكر اجلنس والنوع والوصف واجلودة يف املواّد
دني العراقي قد وافق رأي الفقه رادة املماثلة يف الصنف؛ فالقانون املإعلى 

ة ذلك يف الرأي نت عدم متامّياملماثلة يف الصنف بعد ما بّي سالمي الذي يعّداإل
 املختار.

 املطلب الثاني: املماثلة املعتربة يف الشرع:
بيان املماثلة املعتربة يف  نواع املماثلة بني املالني ثّمأىل إ  من التطّر ال بّد

 الشرع:

 :ةة أو املماثلة املنطقّياملماثلة العقلّي ل:النوع األّو
 , أي لوحظ وأعترب ةيف حقيقة واحدة مبا هما مشرتك ةوهي املشرتك

ة من مجيع اجلهات يف ة يف األموال املثلّي, فتكون املماثلة العقلّي(3)شرتاكهماا
جمموع الصفات املقابلة باملال والصفات غري مقابلة باملال, أي املقصودة للعقالء 

 ري املقصودة للعقالء.وغ

ه ليس املراد من املماثلة املعتربة يف الشرع بني وال خالف بني الفقهاء على أّن
                                              

 .99 ,1981( لسنة 31القانون املدني رقم ) .1
 .31 ,1 :شاكر ناصر حيدر ,صيلةحقو  العينية األ .2
 .315 :احلكيم ,احكام االلتزام .3
 .35 :املظفر ,املنطق .3
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العلم بها  وألّن ,ة؛ لعدم بناء الشرع على مثل ذلكاملالني هي املماثلة العقلّي
د د بها؛ ألصالة عدمها, ولو كان التعّبه ال وجه للتعّبم الغيوب. كما أّنبعاّل خمتّص

لبلوى, ومل تصل املرتبة اىل نزاع ا وجودًا لظهر وبان يف هذا املوضوع العاّمبها م
 .(1)الفقهاء

إذ لو كان  ؛روجه غري مراد بل متعّذ املماثلة والتساوي العقلي من كّل ّنإ ثّم
ة للمثلي, أي ما كان له مماثل من مجيع املراد من املماثلة هي املماثلة العقلّي

املقابلة باملال والصفات غري املقابلة باملال, أي اجلهات يف جمموع الصفات 
املقصودة للعقالء, وغري املقصودة للعقالء, فال ينطبق شيء من التعاريف 

ه ليس املذكورة على املال املثلي, وخيرج املثل عن املماثلة جزمًا عند الفقهاء؛ ألّن
 مماثاًل للمثلي يف الصفات غري املقصودة للعقالء.

 املماثلة اللغوية:النوع الثاني: 
أي املماثلة بني املالني ولو  ,(2)فقني باجلنسّتوهي املماثلة اليت تكون بني امل

لدخول  ؛ة األموالمن بعض اجلهات. وال يكتفي الفقهاء باملماثلة اللغوية ملثلّي
 قطع األرض املتساوية, واحليوانات املتشابهة.كاملال القيمي يف املال املثلي, 

 املماثلة العرفية:النوع الثالث: 
هي املماثلة املعتربة شرعًا عند بعض الفقهاء. قال الشيخ المد حسني كاشف 

املراد باملماثلة هي  ّنأه على صاحب املكاسب بعد نفيه من الغطاء يف  معرض رّد
املثل املبحوث عنه يف  ف ّن ,: ))بل ليس املراد سواه(3)ةة والعرفّياملماثلة اللغوّي

وعرفًا,  ه مثل التالف لغًةإمجاعاتهم وهو ما يصد  عليه أّنكلماتهم ومعاقد 

                                              

 .328 ,21 :السبزواري ,ب األحكاممهّذ .1
 :فصل امليم باب الالم ,الفريوزآبادي ,يطقاموس احمل ؛332, 3 :بن منظورا ,لسان العرب .2
3, 39. 

 .33 :الشيخ المد حسني كاشف الغطاء, النظر الثاقب .3
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ه أقرب ومعنى جديد, وامنا حكموا بوجوبه؛ ألّن وليس هلم فيه اصطالح خاّص
, وكذا لو كان املدرك لوجوب املثل آية ر عينه الواجبة الرّدللتالف بعد تعّذ

عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا ]االعتداء قوله تعاىل 

 .(1)[عَلَيْكُمْ

 .((ن املرجع يف تشخيص املثل ومتييزه عن غريه هو العرف واللغة ف

العرف حيكم باملماثلة  ّن ة, فة غري املماثلة العرفّياملماثلة اللغوّي ّنأويرد عليه 
 . وصفات  ومنفعًة حسب ما نشاهد إذا كان املاالن متماثالن حقيقًة

املذكور, ليس على ما  اللغة والعرف, كما يف النّص ,ع بني كلميتفاجلم
 فحكم العرف واللغة يف املماثلة خمتلف. ,ينبغي

ة ة عند عاّماملراد من املماثلة هي املثلّي ونعم ما أوضح السيد السبزواري بأّن
دها الشارع حبدود وقيود, ما حّد حكام إاّلالناس يف مجيع موضوعات األ

 ه يف املقام.واملفروض عدم

سم ادي الشرعي ال ر, واملماثل التعّباملماثل العقلي غري مراد بل متعّذ ّنإ ثّم
بل معلوم العدم,  ,غري معلوم ,ثر له, وكونه من املوضوعات املستنبطةأله وال 

 خذًا من العرف يف نظائر املقام.وعلى فرض احتماله, فيكون مّت

ا مراتب كثرية, واملرتبة األوىل منها ة هلة من األمور التشكيلّياملثلّي ّنإثم 
 ة. ة وهي املماثلة اللغوّية األمسّيلكلفت املثلّيوإاّل ساقطة قطعًا, 

اختصاصها بعلم اهلل تعاىل وهي  بل قد مّر ,رة نوعًاواملرتبة القصوى متعّذ
 .(2)ةوسط والعرف حيكم به وهي املماثلة العرفّين األة, فيتعّياملماثلة العقلّي

                                              

 .193 : آيةسورة البقرة .1
 .328 ,21 :السيد السبزواري, حكامب األمهّذ .2
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مجاع هو املماثلة املراد من املماثلة يف معقد اإل ّنأاحب العقد املنري ص وأكّد
 .(1)يف نظر العرف, وهي املماثلة العرفية

ذ إ ؛ة بدخول املال القيمي يف املال املثليواستشكل على كون املماثلة عرفّي
له مثاًل يف جمموع الصفات املعتربة يف صد   ّنأصد  على املال القيمي عرفًا 

 كاحليوان. ,لةاملماث

 ة:ّيالنوع الرابع: املماثلة املقاّص
 ,ةّياملماثلة املعتربة عند الشرع هي املماثلة املقاّص ّنأىل إذهب بعض الفقهاء 

ة الذي املراد هو مثل الشيء وعديله الذي يؤخذ بدله يف مقام املقاّص ّنأأي 
ن, كما يشهد ا أتلف الضامه ينبغي أخذه بداًل وعوضًا عّمحيكم أهل العرف بأّن

ًا مبطلق املماثلة عرفًا ولو من جهة النوع خذه عرفّيألذلك عدم اكتفاء بعض من 
ز النوعي والصنفي حبيث ال يرون مع ذلك من املساواة يف املمّي فقط, بل ال بّد

ه ال يراد من املماثلة العرفية أي أّن ,خذ له عوضًا عن ماله مظلومًا وال ظاملًااأل
 رة من كّلة املتعّذجهة الشبه يف اجلملة, وال املماثلة العقلّياليت تطلق مع وجود 

ة ه يف املالّيوجه, بل هو شيء فو  ذلك وهو املماثلة يف غالب ماله مدخلّي
 ة. ّية, وهي املماثلة املقاّصوالرغبة العقالئّي

فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا ] الشيخ البديري من قوله تعاىل: وقد استدّل

املراد باملثل هو مماثل  ة بأّنّي. على املماثلة املقاّص(2)[لَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْعَ

ه من ظامله مثاًل, أخذه يف أنظار العقالء أخذًا حلّق شخص املعتدى الذي يعّد
 ًا منهم من غري زيادة وال نقصان.ومقتّص

                                              

 .323 ,3 :املازندراني ,العقد املنري .1
 .193 : آيةسورة البقرة .2
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 اعرتاض:

ر ال رًا فهو متعّسمل يكن متعّذن إاالقتصاص من غري زيادة, وال نقصان  ّنإ
 ميكن التكليف به.

 اجلواب:

املدار على املماثلة يف اآلية يف أنظار العقالء هو محل اآلية على املثل  ّنأ
ة عرفًا, ال مطلق املثل العريف الذي يطلق مع وجود جهة الذي هو مقتضى املقاّص

نها يف مقام منه, كما يشهد لذلك سياقها, وكو بل أخّص ,الشبه يف اجلملة
ر ذلك أو لتعّذ ؛ةفال ميكن محل اآلية على املماثلة العقلّي ,ة وحكم العدلاملقاّص

 .(1)ره حبيث ميتنع التكليف بهتعّس

ه ال يراد من املماثلة يف املال املثلي املماثلة وذكر صاحب جواهر الكالم بأّن
ة ة يف مالّية, بل هو شيء فو  ذلك وهو املماثلة يف غالب ماله مدخلّيالعرفّي

رة, وال مطلق املثل العريف الذي يطلق مع وجه املتعّذ الشيء, ال املماثلة من كّل
يف األشياء املتساوية املتقاربة يف  وجود جهة الشبه يف اجلملة, وهذا ال يكون إاّل

 .(2)الصفات واملنافع, واملعلوم ظاهرها وباِنها

 الرأي الراجح:

ملثلي الذي وقع عليه االصطالح, كما هو املماثلة املرادة من املال ا ّنإ
ن من حتديداتهم ليس املراد منه املثل العريف املستفاد من امجاع الفقهاء واملتيّق

ة ة يف مالّياملتسامح, بل هو شيء فو  ذلك, وهو املماثلة يف غالب ماله مدخلّي
وهلا ر حصر, بل املتعّسوجه املتعّذ له من كّل ةذلك الشيء, ال على وجه املشابه

دنى شبه يف اجلملة, أة اليت تصد  من ة, وال املماثلة العرفّيوهو املماثلة العقلّي

                                              

 بدون ترقيم. :البديري :خمطوِة الغصب .1
 .55, 31 :النجفي ,جواهر الكالم .2
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ة على وجه يكونان كاملتساويني؛ ا كانت له مشابهة تاّمما هو عبارة عّمّنإو
لتقاربهما يف الصفات واملنافع املعلوم ظاهرها وباِنها. ومن هنا كان احليوان 

ها حبسب الباِن ا أمثال بظاهر العرف, لكّنن كانت هلإواألرض من القيميات و
 .(1)ىل االستيفاء خمتلفة أيضًاإخمتلفة واملنافع فيها بالنسبة 

قد يكون حكم العرف باملماثلة يف املثل يف بعض املوارد كالقرض مثاًل  ,نعم
ة, وذلك ة على العدل والدّقأوسع دائرة من املماثلة يف املثل يف الغرامات املبنّي

ق مضاها الشارع يف قرض اخلبز واجلوز, وألجلها استحسن احملّقأاليت  كاملماثلة
: (2)ة. قال احملقق احلليي يف قرض املال القيمي ثبوت مثله يف القرض يف الذّماحلّل

ة مثله, كاحلنطة والشعري, والذهب ما يتساوى اجزاؤه, يثبت يف الذّم ))كّل
 والفضة. 

 ت التسليم. ة قيمته وقوما ليس كذلك يثبت يف الذّم

 يثبت مثله أيضًا كان حسنًا((. :ولو قيل

ضمانه يف  – كاحليوان –السلم فيه  واختار صاحب تذكرة الفقهاء فيما يصّح
, فيكون حكم العرف باملماثلة يف القرض أوسع منه يف (3)القرض مبثله

التفريعات, وذلك لبناء القرض على التساهل والتسامح من اجلانبني خبالف 
 .(3)الغرامة

                                              

 بدون ترقيم. ,3 :عباس كاشف الغطاء ,م. منهل الغمام .1
 .25 ,2 :ق احللياحملّق ,سالمشرائع اإل .2
 .22 ,5 :العالمة احللي ,تذكرة الفقهاء .3
 .1 ,1 :البالغي ,العقود املفصلة .3
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 املبحث الثاني

 شروط وأركان املال املثلي واملال القيمي

 ل: شروط املال املثلي واملال القيمي:املطلب األّو
 ل: شروط املال املثلي:الفرع األّو

 املعترب يف املال املثلي شروط وهي: إّن

 به, وذلك ملا يأتي: سوا  بال تفاوت يعتّدوجود املماثلة بالكثرة يف األ اًل:أّو

د ق التعّهحتّق ّنأة باملثل, بديهة د الذّموجود املال املثلي ال تتعّه لو عّز. 1
ذا كان للمال املثلي كثرة ووفور إما يكون فيما ّنإة به عند الفقهاء واشتغال الذّم

 .(1)خارجًا, وال ضمان به يف غري هذه الصورة

ف يف الصفات فراد املتساوية مع الفرد التالن ال تكون األأ)) :(2)قال النائيين
وجودها,  ذا كانت نادرة يعّزإىل املالك حبسب العادة, ال ما إها شائعًا ميكن رّد

فلو كان كذلك خرج عن املثلي؛ ملا عرفت من عدم اعتبار الضمان فيما ال ميكن 
 ه حبسب العادة((.رّد

ة مبعنى الندرة والنادر كاملعدوم, وال ضمان ملعدوم, أي ال ضمان العّز ّنأ. 2
 ه. مبثل

جحاف غالبًا من ناحية البائع, فيما لو أريد إة يكون يف موارد العّز ّنأ. 3
ًا ينفيه حديث: ))ال ضرر وال ضررّي – وقتئذ –فيكون  ,شراؤه منه لدفع املثل

 .(3)ضرار((

                                              

 ,حاشية الطحطاوي ؛313 ,3 : مسكنيمال ,الكنز ؛115 ,8 :ابن عابدين ,احملتار رّد .1
 .112 ,3 :الطحطاوي

 .335 ,1 :النائيين ,شرح املكاسب .2

 .335 ,1 :النائيين ,شرح املكاسب ؛313 ,11 :احلر العاملي ,وسائل الشيعة .3
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ما هو معترب يف معنى املثلي ال شرِه, ّنإه عاله بأّنبأويعرتض على ما جاء 
ر ر بعدم املانع أم فّسر, سواء أفّسمعنى فّس ّيوالشرط أمر خارج عن املشروط بأ

ر املنفعل, كاملقابلة املعتربة يف تأثري النار ّثأر يف املتالظرف املالئم لتأثري املؤّث ّيئمبا يه
 ؟حرا  احلطبإيف 

ام ه ال حيدث مبرور األّيام مبعنى أّنن ال يفسد املال بيوم أو ببضعة أّيأ ثانيًا:
فواكه واخلضروات, وألجل ذلك حكم الطوسي يف والساعات تغيري فيه, كال

ر, وفساد صورتهما ببقائهما لطروء التغّي ؛ة العنب والرِب وأمثالهاملبسوط بقيمّي
منها  ة غري كثرية, فللجديد الطرّييف عرض اهلواء أو غريه مبقتضى ِبيعتهما مبّد

 .(1)دنة, ولليابس سعر آخر الّدة معّيقيمة سوقّي

 اعرتاض:

د من العنب والرِب صنفًا خاصًا عند العرف, واليابس منهما اجلدي يعّد
هما  ,, أو أكثر وعدم فسادهصنفًا آخر. وحديث فساده بيوم واحد, أو أقّل

 ة.ن ال صلة هلما للمثلّيعنوانان مستقاّل

فال يفيد  اّلإة, ون يكون متاثل الصفات مالزمًا مع التساوي يف املالّيأ ثالثًا:
حدة نوعًا أو صنفًا ماهلا قيمة ن يكون تلك الصفات املّتأ: ))(2)وحده. قال النائين

ملا عرفت من عدم اعتبار  ,فلو مل تكن كذلك مل يكن الضامن ضامنًا هلا
 ة له((.الضامن فيهما ال مالّي

ة بربط تساوي الصفات املعتربة يف ة ربط املثلّيويعرتض عليه بعدم صّح
 م.املتقّد ا جاء يف النّصاملماثلة بالتساوي يف القيمة, فال وجه مل

ة, وليس شرًِا, ه لو اعترب ذلك كان داخاًل يف معنى املثلّيّنأىل ذلك إمضافًا 

                                              

 حجري بدون ترقيم. ,كتاب الغصب ,الشيخ الطوسي ,املبسوط .1
 .335, 1: النائيين ,شرح املكاسب .2
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فالشرط خارج  ,رالظرف املالئم لتأثري املقتضي يف املتأّث ئه يهّيمعنى الشرط أّن ّن ف
ق النائيين من سقوط احملّق ما جاء يف نهاية نّص ّنأكما , عن حقيقة املشروط

جنيب عن معنى املماثلة, وعن معنى أة, فهو روجه عن املالّيخبان باملثل الضم
ة ىل نفي الضمان باملثل بعد خروج املثل عن املالّيإما هو راجع شرط املماثلة, وإّن

 ة.ة واملكانّيحسب الظروف الطارئة, الزمانّي

نطة ة, كاحلته وصورته على خلقتهما االصلّين يكون املال املثلي ماّدأ رابعًا:
فراده متساوية يف الصفات واآلثار باخللقة أومطلق احلبوب, أي ما كانت  والرّز
ة على حالتها األوىل فقط مع اختالف اهليئة, كما يطرأ على ة, ال كون املاّداإلهلّي

كصناعة اخلامت, واخللخال وغريه, أو  ,ة مباشرةنسانّيإر غري ِبيعي بيد اهليئة تغّي
ة كاملنسوجات, فهي أموال جات املصانع واملعامل العصرّينتا ة, كنسانّيإبغري يد 

 فرادها تفاوت أصاًل.أن مل يكن بني إة وقيمّي

ة وجدتا بوجود واحد ة واهليئة املماثل باخللقة اإلهلّياملاّد ّنأودعوى ذلك 
إذ من املمكن يف  ؛ملك لشخص واحد, وهذا خبالف املماثل يف الصنع باملكائن

ما كان من  كّل ّنوأل ؛تها من شخص ونسجه من آخرن ماّدن تكوأاألقمشة مثاًل 
فينحصر الضمان  ,صنع العباد ال ميكنهم مراعاة املماثلة فيه لتفاوتهم يف الصناعة

ة من فق كثريًا كون املاّده لو حكم فيها باملثل فقد يّتّنأجل وذلك أل ؛وقتئذ بالقيمة
لطاحن والعاجن حد, ويكون اأشخص واهليئة من آخر, كاحلنطة تكون من 

د وحرية يف دفعه ملالك داءه باملثل يكون يف ترّدأراد الضامن وقتئذ أفلو  ,غريه
ته, حيث مل حيرز الرباءة بعد علمه ذّم يهما دفع ال يربُئ ة, والاهليئة أو املاّد

 .(1)باالشتغال

                                              

 ,8 :بن عابدينا ,احملتار رّد ؛223 ,3 :املازندراني ,العقد املنري ؛121 ,2 :امليالني ,قهدليل الف .1
 .335 ,1 :النائيين ,شرح املكاسب ؛112
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 اعرتاض:

مرحلة احلكم, ومرحلة املوضوع وقد خلط بينهما  :ه هنالك مرحلتنيّنأ
ته ال يف مقام حتديد عاله بصدد تعريف املال املثلي وبيان ماهّيأم املذكور والكال

ة واهليئة ال صله له مبرحلة احلكم الذي هو مرحلة اخرى ثانية, فاشرتاكه بني املاّد
 التحديد يف احلكم يف املصنوعات املذكورة باملثل.

أمر  جل عدم معرفته للمالك احلقيقي, وهذاا عدم إمكان دفعه, فألوأّم
 جنيب عن املسألة.أ

ما ًا عن املشروط, وما جاء إّنجنبّيأالشرط يكون  ّنأم من ىل ما تقّدإويضاف 
ن يراد بالشرط بيان ما يعترب يف املماثلة أ الإ هّمهو تعريف وحتديد ملعنى املثلي, الّل

ذكره حينئذ بعد التعريف يكون  ّنإ :ن يقالأة, كما ال يبعد واحلكم باملثلّي
ا ى يف املصنوعات القدمية, أّمما يتمّشّنإة خراج املصنوعات عن املثلّي . فمستدركًا

املصنوعات احلديثة اليت تصنعها املكائن, وال خيتلف الفرد مع نظريه فيما يعترب يف 
 املاثلة, فال ميكن دعوى خروجها عن املماثلة.

مذروعًا  ن يكون مكياًل أو موزونًا أو معدودًا متساويًا أفراده أوأ خامسًا:
 .(1)متساوية آحاده

م, تعريفًا للمثلي عند بعض الفقهاء كما تقّد الإهذا ليس  ويعرتض بأّن
حسب  ة بالوزن أو الكيل أو العّدم عدم سداد ربط املثلّيه قد تقّدّنأىل إمضافًا 

 التعريف املختار.

 الفرع الثاني: شروط املال القيمي:
ه خبالف املال املثلي الذي ي؛ ألّندة للمال القيمال توجد هنالك شروط الّد

 ميكن حصره.

                                              

 .52 ,13 :املطيعي ,تكملة اجملموع .1
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 املطلب الثاني: أركان املال املثلي، واملال القيمي:
 ل: أركان املال املثلي:الفرع األّو

ات الشاملة جلميع أفراد الصنف ة باجلهات واحليثّيتقوم املالّي ل:الركن األّو
 .(1)الذي ينتمي إليه املثلي

ات واجلهات الشاملة ما هي بلحاظ احليثّيّنإرادها فأة مجيع فاحلنطة مثاًل مالّي
جلميع أفراد الصنف, مثل احلنطة واحلمرة والصفرة واخلشونة والنعومة واجلود, 

فراد ة خلصوصيات األتها, فال تكون مدخلّيوالرداءة اليت هي مناط يف مالّي
ة بدلّي ا صّحة منوِة باجلامع منها, ولذة املال املثلي, بل املالّية يف مالّيالشخصّي

فال  ,ة الفوظة يف مجيعهامرتبة املالّي ّنبعضها عن بعض يف الغرامة مطلقًا؛ أل
 ىل فراد آخر مثله.إبل بالقياس  ,ًا يف ذاتهيكون املال مثلّي

ن أشخصًا كان مدينًا لآلخر مبائة دينار عراقي, فان املدين يستطيع  ّنأفلو 
 ور  نقدي عراقي. يفي دينه بأّي

 .(2)جزاؤه ومتاثلت, وأمن تفاضلهاأما تساوت  ني:الركن الثا

 الفرع الثاني: ركن املال القيمي:
ة القائمة ة اخلارجّيته األوصاف الشخصّيهو ما كان املالك واملناط يف مالّي

ة فيه واألوصاف ته هي الصفات الشخصّيمناط مالّي ّنأل ؛فيه, كاحليوان
ما ة, ولذا كان الضبط فيه إّناملالّية, أي ما كان خلصوصية الفرد دخل يف اخلارجّي

 . (3)ة فيهاهو بالقيمة حلفظ مراتب املالّي

ن بالذات الذي ال يقوم شيء آخر مقامة يف فاملال القيمي هو املال املعّي
                                              

 .321 ,3 :حبر العلوم ,بلغة الفقيه .1
 .52 ,13 :املطيعي ,تكملة اجملموع .2
حبر  ,بلغة الفقيه ؛21 ,1 :االنصاري ,املكاسب ؛35 ,1 :نيالشهيد الثا ,الروضة البهية .3

 .321 ,3 :العلوم
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ما هو بيع يرد على نة بالذات إّنة معّين بالذات أو قطعة أثرّيالوفاء. فبيع منزل معّي
ن يسلم للمشرتي أللبائع  ها عند الوفاء, وال بّدة ال يقوم غريها مقامأموال قيمّي
م ذا هو سّلإته ة نفسها, فال تربأ ذّمن نفسه بالذات, أو القطعة األثرّياملنزل املعّي

 و قطعة أثرية أخرى ولو كانت أنفس.أمنزاًل آخر, ولو كان أكرب قيمة, 

 اعرتاض:

عليها عنوانا املثلي ة اليت يرتكز مبعنى العناصر األساسّي – كأركان –ما جاء إّن
تعريفًا لنفس املثلي والقيمي, فال تعدو أن تكون توضيحًا  اّلإليس  ,والقيمي

ن يرتكز املثلي ألبعض جوانب املثلي والقيمي, ومقتضى التعبري باألركان 
 عا على ما مسي بالركن, وال جند فيما جاء شيء من ذلك.والقيمي ويتفّر
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 املبحث الثالث

 ية واألموال القيميةحصر األموال املثل

 ل: حصر األموال املثلية:املطلب األّو
فراد أأساس تفاوت القيم بني  املال املثلي من األموال املنقولة اليت ّنإ

ا خيضع للمقياس يف ها مّمات واملقادير, وكّلّيما هو يف الكّمّناالصنف الواحد منها 
ا ر بالثقل وزنًا, وإّمقاس وتقّدن تأا شيء إّم ة يف كّلّيته لتقدير قيمته. فالكّمّيكّم

ا بطول املسافة ذرعًا أو مرتًا أو سواهما ّمإا باآلحاد عددًا, وّمإو .باحلجم كياًل
 ة تنحصر يف أربعة:ة. وهلذا كانت األموال املثلّيمن املقاييس الطولّي

ة, والتمر ر بالوزن, كالسمن والذهب, والفّضاملـوزونات الـيت تقّد اًل:أّو
 وغريها. 

 نواع الزيوت وغريها.أر بالكيل كاحلبوب وبعض املكيالت اليت تقّد انيًا:ث

وهي اليت ال يكون بني آحادها فر  كبري  العدديات املماثلة أو املتقاربة ثالثًا:
ا تباع بالعدد بسعر واحد, ومن صنف واحد. واعتربت العدديات به مّم يعتّد

 ؛جود تفاوت بني أفرادها وآحادهاات على الرغم من احتمال واملتقاربة من املثلّي
واجلوز, والربتقال, والنقود  ,ألنه تفاوت جزئي ال تأثري له على أمثانها, كالبيض

 واألقالم, والدفاتر, واألواني الزجاجية املتماثلة وغريها.

منها قيمة ختتلف عن  فرادها يف احلجم حبيث يكون لكّلأتفاوتت  ذاإا ّمأ
ذا كان العرف على بيعها إها عندئذ ّن وهما, فاآلخر كالبطيخ وامللفوف وحن

 ة.بالعدد كانت قيمّي

 –آحادها عندئذ  ة؛ وذلك ألّنذا كان العرف على بيعها بالوزن كانت مثلّيإو
ة بالوزن من الرِل أو ة االعتيادّيهي الوحدات القياسّي – أي يف حالة الوزن

وليست آحادها هي وقية أو الكيلو غرام وحنوها, وهي غري متفاوتة فيه. األ
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ة. وهكذا ة ال عددّيها تصبح عندئذ وزنّيّنإفرادها الطبيعية املتفاوتة حجمًا, أي أ
ذا كان إمتماثلة يف املضمون والصفة,  ,مجيف احل ةماله أفراد متفاوت يقال يف كّل

 يباع بالعدد أو الوزن. 

 .ًاًا أو مثلّيوبهذا يظهر ما للعرف من تأثري يف اعتبار املال قيمّي

ة على العدد, فاحليوان مثاًل وال يراد من املعدود ما يكون مقابلته بالثمن مبنّي
 .(1)تباع الغنم عشرة بكذا :عند البيع من غري ان يقال يعّد

ة اليت هي واملعدود املتماثل من املصنوعات مثلي أيضًا, كاألشياء الصناعّي
ة, ة واملعدنّياجّيمن صنع املعامل اآللية احلديثة اليوم, مثل الكؤوس الزج

ات, ّخَضكات وامِلوأباريق البلور ومصابيح الكهرباء من صنف واحد بل احملّر
فراد النسخ املطبوعة أفراد كثرية وأجهزة اليت خترج من املعامل بوسائر األ

 ات.من املثلّي ها كلها تعّدّن اجلديدة من كتاب واحد, ف

 رابعًا: املذروعات املتماثلة:

ذراع بكذا,  به, واليت تباع كّل متساوية دون فر  يعتّد جزاؤهاأوهي اليت 
 وال تفاوت بني آحادها, وجيوز السلم فيها. 

, كاملنسوجات والسجاد والبسط املتماثلة (2)وتعرف ببيان ِوهلا وعرضها
راع أو مرت منها يساوي املرت اآلخر من ذلك الصنف, وكذا ألواح ذ الصنعة, فكّل

شاب اجلديدة اليت تأتي بأوصاف ومقاييس واحدة خصنف, واأل البلوط من كّل
نواع أع, أو بالطول, كاخلام األبيض والكتان وبعض ب أو املرّبتباع باملرت املكّع

 ة.ها أموال مثلّياخليوط واحلبال والشرائط واألسالك وغريها, فكّل
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 حصر األموال املثلية يف القانون:
ة تشمل موال املثلّياأل ة بأّندلّيحكام العة األالقانون املدني من جمّل استمّد

وبعض أنواع املذروعات  ,على مكيالت وموزونات وعدديات متقاربة
(: ))املكيالت واملوزونات والعدديات املتقاربة 1119ة ), وذلك يف املاّد(1)املتماثلة

ة, نعات, لكن األواني املختلفة باختالف الصها مثلّيكاجلوز والبيض, كّل
جنس مثلي  ة, وكذلك احلنطة املختلطة بالشعري, وكّلتة قيمّيواملوزونات املتفاو

 .قيمي زخبالف جنسه يف صورة ال تقبل التفريق والتميي َطلَُّخ

اجلنس الواحد من اجلوخ, والبطائن اليت تباع  ة لكّنوالذرعيات أيضًا قيمّي
فرادها مثلي, واحليوانات, أيوجد التفاوت يف  ذراعها بكذا قرشًا وال ّنأعلى 

فرادها تفاوت يف القيمة, مثل البطيخ أوالعدديات املتفارقة اليت يوجد بني 
 .(2)ة((ة, وكتب الطبع مثلّيقيمّي ة, وكتب اخلّطاألخضر واألصفر قيمّي

 ة:املطلب الثاني: حصر األموال القيمّي
فرادها ال جتمعها أ ة ال ميكن حصرها يف أنواع الدودة؛ ألّنموال القيمّياأل ّنإ

موال املثلية ًا, فاألما عدا املال يكون مااًل قيمّي ّن ضابط, لذلك ف قاعدة أو
 احملصورة وما عداها تكون أموااًل قيمية. 

 :(3)ولكن حاول البعض حصر األموال القيمية مبا يأتي

ع, أو الدومن العقارات مطلقًا وهي من املذروعات اليت تباع باملرت املرّب اًل:أّو
 جزاءها ختتلف يف قيمتها؛ الختالف صفاتها وموقعها.أ ّنات؛ ألوتعد من القيمّي

 البناء مطلقًا سواء أكان يف أرض مملوكة, أم موقوفة. ثانيًا:
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 األشجار مطلقًا. ثالثًا:

احلصول على مثلها  ّذرسوا ؛ لتعات اليت ال نظري هلا يف األاملثلّي رابعًا:
 سوا .لضرورة انقطاعها عن األ ؛ر بالقيمةفتقّد

حدة يف النوع كالغنم أم خمتلفة فيه, سواء أكانت مّت مطلقًاحليوانات ا خامسًا:
 بل.كاخليل واإل

العروض املتفاوتة املختلفة يف اجلنس كالثياب واملناديل املختلفة  سادسًا:
حجار واألمتعة اليت ال يدخلها كيل, وال وزن, وال تكون حيوانًا وال عقارًا. كاأل

فرادها حبيث أريها اليت يوجد تفاوت بني الثمينة والسيارات املستعملة وغ
 مثانها تفاوتًا ملحوظًا.أتتفاوت يف 

فتها ان. وقد عّريخ والرّمبه, كالبّط العدديات املتفاوتة تفاوتًا يعتّد سابعًا:
حكام العدلية بقوهلا: ))العدديات املتفاوتة, هي اليت ة األ( من جمّل135ة )املاّد

 ات((.يف القيمة فجميعها قيمّي فرادها وآحادها تفاوتأيكون بني 

 املال املثلي املخلوط خبالف جنسه, كاحلنطة املخلوِة بالشعري واخلّل ثامنًا:
 املخلوط بالزيت.

املوزون الذي يف تبعيضه ضرر كاألواني املصنوعة, حنو القمقم  تاسعًا:
 يف السابق. كما مّر ,والطست

 ة يف القانون املدني:حصر األموال القيمّي
ة, وذلك سالمّية من الشريعة اإلموال القيمّيالقانون املدني حصر األ استمّد

(: ))وهي املعدودات 135ة )حكام العدلية يف املاّدمن خالل ذكرها يف جملة األ
 .(1)ات((فرادها وآحادها تفاوت يف القيمة فجميعها قيمّيأاليت يكون بني 

خالل الكالم عن ة مثلة على األموال القيمّية بعض األوقد ضربت اجملّل
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(: ))األواني املختلفة باختالف الصنعة, واملوزونات 1119ة )القسمة يف املاّد
خبالف  َطلَّجنس مثلي ُخ وكّل ,ة, وكذلك احلنطة املختلطة بالشعرياملتفاوتة قيمّي

–ة جنسه يف صور ال يقبل التفريق والتمييز قيمي. والذرعيات أيضا قيمّي

والعدديات املتفاوتة اليت يوجد بني  ,واحليوانات – املقصودة املتفاوتة اآلحاد
ط ة, وكتب اخّلصفر قيمّيخضر واأليخ األفرادها تفاوت يف القيمة, مثل البّطأ

 .(1)ة((قيمّي

ة, كاألبل, واخليل, موال القيمّيمثلة على األوذكر فقهاء القانون بعض األ
شغولة باليد, ية, واألواني املوالبقر, والدور, واحلوانيت, والكتب اخلّط

ارات املستعملة, وغريها من األشياء اليت حجار الكرمية, والسّيواألمساك, واأل
فرادها, حبيث تتفاوت أمثانها تفاوتًا ملحوظًا, وكذا األراضي أيوجد تفاوت بني 

 .(2)ع أو الدوامنوهي من املذروعات حيث تباع باملرت املرّب

 تقسيم املال القيمي:
 حكام على ذلك:ب بعض األىل قسمني لرتّتإيمي ميكن تقسيم املال الق

ما يضبط قدرة وصفته بالوصف على وجه ال يبقى بعد الوصف تفاوت . 1
ه ميكن ضبط قدره وصفته, لذا جاز ّن ف ؛ىل املنازعة مثل احليوانإفاحش يغضي 

 السلم فيه وجاز قرضه.

ما ال يضبط قدرة وصفته بالوصف على وجه يبقى بعد الوصف تفاوت . 2
ه ال جيوز السلم فيها, واختلف ّن فاحش يفضي اىل املنازعة كاجلواهر الثمنية, ف

 الفقهاء يف قرضها.

مجاعًا, إمثله  ًا وجب رّدن كان مثلّيإ))مال القرض  :(3)يمة احلّلقال العاّل
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السلف فيه,  ا يضبط بالوصف وهو ما يصّحن كان مّم ًا فن مل يكن مثلّيإو
 النيب  ّنه يضمن مبثله من حيث الصورة؛ ألّنأرب كاحليوان, والثياب, فاألق

ا ما ال يضبط بالوصف كاجلواهر, قال: ))وأّم باذاًل((. ثّم استقرض بكرًا فرّد
 وما ال جيوز السلف فيه, فتثبت قيمته((.
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 املبحث الرابع

اختالف املال املثلي، واملال القيمي حسب الظروف 

 الطارئة

زمان مي خيتلفان باختالف البلدان, واختالف األاملال املثلي, واملال القي ّنإ
ه يف ّنأ ة إاّلن كان معدودًا من األموال القيمّيإالثوب القديم و والكيفيات؛ ف ّن

موال ا يقطع بكونه من األصنافه متماثلة مّمأمثل هذا الزمان توجد كثري من 
 ة, وكذلك كثري من املصنوعات, واملطبوعات.املثلّي

اآلخر هلا  ة, وعّدبعض األموال مثلّي  الفقهاء يف عّداالختالف بني ولعّل
ة يف التقدير وزنًا أو الكيفّيو البلدانو ة, من جهة اختالف ذلك الزمانموااًل قيمّيأ

 كياًل أو عددًا أو جزافًا. 

ًا بعد وجوده يف زماننا مجاع الفقهاء على كون املال الفالني قيمّي فال عربة ب
للقطع بعدم وصول حكم  ؛مجعوا عليهأتابعة ما على خالف ذلك, فال جتب م

ًا كما ًا أو قيمّيس حتى نلزم بكون املال الفالني مثلّيليهم من الشارع املقّدإدي تعّب
 .(1)هو الظاهر

الصنعة, فتصبح ِريق و ن حيصل االختالف يف ِريق التقديرأومن املمكن 
مشة تنس  قدميًا على ة, فقد كانت األقن كانت قيمّيأة بعد ات مثلّيبعض املسمّي

ة والعناية مرتًا فمرتًا, وكذا ب على ذلك اختالفها يف الدّقة, ويرتّتنوال اليدوّياأل
اليد, واخلطوط خمتلفة بني رديئة ومجيلة,  الكتب كانت قبل الطباعة تكتب خبّط

ن كان الكاتب إق, بل ختتلف وق ال خيطئ, وكاتب غري مدّقوبني كاتب مدّق
مقدرته على الضبط والعناية ختتلف باختالف الوقت  ّنأل ؛شخصًا واحدًا

 واختالف جمهوده.
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ا اآلن وبعد اخرتاع آالت النسي  والطباعة وغريها من اآلالت, فقد أمكن ّمأ
من الكتاب  ذاجزاء والوحدات. وكحد األن خترج االدلة من نوع القماش املّتأ

صبحت يف هذا أا شيء آالف القطع والنسخ, ولذ الواحد غري املختلف يف أّي
 .(1)ةن كانت أموااًل قيمّيأة بعد العصر أموال مثلّي

ًا ًا, وما أمجع على كونه مااًل قيمّيمجع على كونه مااًل مثلّيفال خيفى على ما ُأ
نواعها أات جبميع مجاع على كون الثياب من القيمّياإل ّن ال ميكن االلتزام به, ف

ن أه ال يبعد ّن يدي, فباأل نعاملنسوجات تصذ كانت إ ؛ما كان يف أزمنة اجملمعنيإّن
مجاع الفقهاء على  ها كانت كذلك يف ذلك العصر عند أهل العرف, فّنإيقال: 

تلك الثياب يف ذلك العصر ال جيدي أهل هذا العصر الذي صار فيه مجلة من 
 ة.الثياب مثلّي

ما  حسب –ته مل يكن ّية شيء أو قيممجاع على مثلّياإل ّنأ :وبتعبري أدّق
ن مبا هو مثلي أو ى املعّيعلى كون املسّم – ة يف كلمات الفقهاءيظهر من الدّق

 ,ًاعلى املوزون أو املكيل مثلّي – حسب ما اعتقد اجملمعون –بل كان  ,قيمي
صبح ما يباع بالوزن يباع جزافًا أو أما حصل يف الصغرى, أي ّنإ فالتبدّل

 بالعكس.

مجاع على إلاكائن, فكان منشأ دعوى وما كان ينس  باليد أصبح ينس  بامل
رات املذروع قيمي هو عدم وجود ما ينطبق عليه التعريف املثلي من املقّد ّنأ

ر يف املذروعات ما ينطبق عليه تعريف املثلي, فقد أرتفع واآلن حيث توّف, بالذرع
 ة.مجاع قيمة علمّيمجاع من املقام, فلم تبق لذلك اإلمنشأ اإل

ر مع عدم تغّيأو مااًل قيميًا لى كونه مااًل مثليًا مجع عأنعم, جيدي ما 
مجاع عليها, وهو كائن عليها, ة اليت وقع اإلاملوضوع وبقائه على تلك الكيفّي

ها يف هذا العصر على ّن ات, فها من القيمّيّنأمجاع على فاحليوانات اليت وقع اإل
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قهاء تبعث على الدقة يف كلمات الف ّنأو, مجاعتلك احلالة اليت عليها حال اإل
نطبا  تعريف اعلى عدم  فا  الكّلاّتمجاع نشأت من دعوى اإل ّنأاالعتقاد ب

تالف احليوان إة الضمان يف دّلأاملستفاد من  ّنأاملثلي على احليوانات من جهة 
ة احليوان مبا هو مجاع على قيمّيإفليس هنالك  , وإاّلما شّذ ثبوت القيمة إاّل

 حيوان.

ر ًا مع عدم تغّيًا أو مااًل قيمّيفقهاء مااًل مثلّيالع عليه مجأما  ّنأواحلاصل 
مجاع عليها, وهو كائن عليها, ة اليت وقع اإلاملوضوع وبقائه على تلك الكيفّي

 .مجاع على ضمانه باملثل أو القيمةاإل ّنأته مبعنى ه أو قيمّيفيحكم مبثليّت

 القانون املدني:
املال املثلي واملال القيمي خيتلف  ّنأأوضح فقهاء القانون املدني العراقي ب

 ىل العرف. إحسب األماكن واألزمان, ويكون حتديد ذلك 

 ّنأ, 1923, 8, 8يف  1923, ح, 313فقد جاء يف قرار الكمة التمييز املرقم 
 ارة الفورد شيء مثلي بالنسبة لكّلًا أو مثليًا أمر نسيب, فسّياعتبار الشيء قيمّي

ة بالنسبة لكل سيارة حد معها يف املوديل, وهي قيمّيتّتارة فورد جديدة مثلها سّي
 .(1)ارة فورد ختتلف معها يف املوديلسّي كّلإىل من ماركة أخرى, وبالنسبة 

ما ّنإىل زمان غري واضح, إة ة والقيمّيسناد اختالف املثلّيإ بأّن ويرد عليه:
وذلك ال  ؛يات تارة, وعدم وجوده تارة أخرىالتأثري لوجود املثلي يف املسّم

وما يكون  ىل الزمان واملكان,إما يسند ّنإخيضع للعامل الزماني واملكاني, و
دخل يف ذلك, كما يف اختالف الليل والنهار, األرض للزمان مبعنى حركة 

نة لألرض تأثري غري ما ىل العامل املكاني ملنطقة معّيإواختالف الفصول, وينسب 
ب من اختالف املكان والزمان تؤثر عليه منطقة أخرى من األرض, فما نس

 ة يف التعبري.لمثلي والقيمي ال يبتين على الدّقلإىل بالنسبة 
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 الفصل الثالث

 خالفة املثل أو القيمة للمضمون 

 لاملبحث األّو

 ر املضمونالضمان قبل تعّذ

العني قبل تلفها ما  صل يف الضمان هو رّداأل ّنأىل إذهب مجهور الفقهاء 
صل يف الضمان قبل ذهاب األ ّنأىل إة الذين يذهبون اء احلنفّيعدا بعض فقه

 وعليه سيكون عندي مطلبان: ,العني هو املثل أو القيمة

 ل: األصل دفع العني:املطلب األّو
ر ذا مل تتغّيإ :صلي عند مجهور الفقهاء هو دفع العني املضمونةاملوجب األ

بدل العني من املثل أو  ا رّدأّم صل بالعني مباشرة.مّت احلّق ّنأل ؛تغريًا فاحشًا
ا عادة صورة ومعنى, أّمإفيه  إذعدل وأكمل أالعني دفع  ّنأل :القيمة فهو خملص

فالعني ال تصري مااًل يف  ,ر دفع العنيالبدل, فهو خملص ويصار إليه حني تعّذ رّد
بذاتها ودفعها هو املوجب  ق احلّقة ما دامت موجودة, كما هي لتعّلالذّم
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 صلي.األ

 نيصولياأل ضعبى ا املثل, أو القيمة, فهما خيلفان العني بعد تلفها, ويسّمأّم
دفع العني حبسب  ّنأل ؛دفع العني املضمونة على هذا الوجه بــ)األداء الكامل(

 .(1)احلقيقة عبارة عن تسليم نفس الواجب

 ة: احلنفّي

ملثل أو صلي, واالعني هو املوجب األ رّد ّنأة املشهور عند فقهاء احلنفّي
 العني. القيمة خملص عن رّد

عدل أه ألّن :صلي على ما قالواالعني هو املوجب األ ))ورّد :(2)قال الزيلعي
عند  اّلإليه إو املثل خملص ال يصار أالقيمة  الصورة واملعنى, ورّد وأكمل يف رّد

 ر العني((.تعّذ

, سواء العني املغصوبة, ما دامت قائمة ))والواجب رّد وجاء يف اللباب:
 .(3)ة((ة, أم قيمّيأكانت مثلّي

 مامية: اإل

ة العني املضمونة مع بقائها لألدّل ة يف وجوب رّدمامّيال خالف عند فقهاء اإل
 .(3)ة عليها من النقل والعقل((الداّل

                                              

 ,8 :الباجي ,املنتقى ؛318 ,8 :ابن قدامة ,املغين ؛352 ,2 :العالمة احللي ,تذكرة الفقهاء .1
السيل  ؛222 ,8 :الزيلعي ,تبني احلقائق ؛151 ,1 :العز بن عبد السالم ,حكامقواعد األ ؛213

 .133 ,5 :ابن حزم ,احمللى ؛335 ,3 :الشوكاني ,اجلرار
 .222 ,8 :الزيلعي ,تبيني احلقائق .2
 .331 :امليداني ,اللباب هامش اجلوهرة النرية .3
 .323 ,21 :السبزواري ,حكاممهذب األ .3
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ه على املالك, من غصب شيئًا وجب عليه رّد ))كّل :(1)قال العالمة احللي
: لقول النيب  ؛دامت العني باقية بال خالف ه أم ال ماسواء أِالب املالك برّد

ق مباله وال املغصوب منه متعّل حّق ّن, أل(2)يه((خذت حتى تؤّدأ))على اليد ما 
 .((هبرّد اّلإق يتحّق

  املالكية:

به كامل  ن ُرّد مكان, فعني املال مع اإل ن يرّدأة صل عند فقهاء املالكّياأل
 .(3)الذات والصفات برئ من عهدته

 ابلة: احلن

ق متعّل احلّق ألّن ؛العني من دون خالف صل عند فقهاء احلنابلة رّداأل
ه ما كان باقيًا بغري خالف : ))فمن غصب شيئًا لزمه رّد(3)بالعني. قال أبن قدامة

 حّق ّنوأل (8): ))على اليد ما أخذت حتى تؤديه((لقول النيب  ؛نعلمه
 .((هبرّد الإق ذلك تحّقق بعني ماله وماليته, وال ياملغصوب منه معّل

 الشافعية: 

موال قة باألاجلوابر املتعّل ّنأل ؛هاذا كانت باقية لزم رّدإالعني املضمونة,  ّنإ
 .(2)عن عهدتها ئها برذا رّد مكان, فعيانها عند اإلأاحلقو  ب األصل فيها رّد

                                              

 .352 ,2 :العالمة احللي ,تذكرة الفقهاء .1
 ,مستدرك الوسائل ؛223 ,2 :الدارمي ,ن الدارميسن ؛98 ,2 :البيهقي ,السنن الكربى .2

 .138 ,3 :احملدث
المد بن حسني  ,تهذيب الفرو  ؛213 ,8 :الباجي ,املنتقى ؛213 ,1 :القرايف ,الفرو  .3

 .212 ,1 :املكي املالكي
 .313 ,8 :ابن قدامة ,املغين .3

 .223 ,2 :الدارمي ,سنن الدارمي ؛138 ,3 :النووي ,مستدرك الوسائل .8
 .151 ,1 :العز بن عبد السالم ,حكامقواعد األ ؛211 ,8 :القفال ,حلية العلماء .2
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 ة: الزيدّي

ى ذلك, ما مجاع علالعني ثابت بقطعيات الشرع, بل اإل رّد ّنأة الزيدّي عّد
ىل البدل من قيمة أو مثل, وال أباح إن يعدل أمل تستهلك, فليس للضامن 

ليها إها ما دامت موجودة ووجد برضا املالك, ووجب عليه رّد اّلإالشرع ذلك 
 .(1)به فهو جيب اّلإالواجب  سبياًل, وما ال يتّم

 ة: الظاهرّي

))فمن  :(2)ىل مالكها. قال ابن حزمإالعني  صل عندهم وجوب رّداأل
 مة  أو بعقد  فاسد وهو يظّنٍم أو هبة  الّرببيٍع الّر خذه بغري حّقأغصب شيئًا, أو 

ن كان حاضرًا(( ويف موضع آخر: ))فما دامت إه ن يرّدأه له فرض عليه ّنأ
 له يف غري ذلك((. العني, أو شيء منها موجودين, فال حّق

 ة: األدّل
ة ة النقلّي الضمان دفع العني باألدّلاألصل يف ّنأمجهور الفقهاء على  استدّل

 ة.والعقلّي

 ة:ة النقلّي: األدّلاًلأّو
 األصل يف الضمان دفع العني بالروايات اآلتية: ّنأبه على  أظهر ما أستدّل

ي((. ويف ))على اليد ما أخذت حتى تؤّد قوله: ما روي عن الرسول . 1
 دة اليد أيضًا.عنها أحيانًا بقاع يه(( ويعرّبلفظ آخر ))حتى تؤدَّ

 سند احلديث:

ثنا احلسن بن المد بن قال: حّد ,بن المد املقري أخربنا أبو احلسن علّي
ثنا ثنا المد بن منهال. قال: حّدقال: حّد ,ثنا يوسف بن يعقوبقال حّد ,سحا إ

                                              

 .335 ,3 :الشوكاني ,السيل اجلرار ؛115 ,3 :ابن املرتضى ,البحر الزخار .1
 .132 ,5, 133 ,5 :ابن حزم ,احمللى .2
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 ,ثنا سعيد عن قتادة, عن احلسن, عن مسرة بن جندبقال: حّد ,يزيد بن زريغ
 .(1)((هى اليد ما أخذت حتى تؤدي: ))علقال: قال النيب 

 ((.ىويف رواية ))على اليد ما أخذت حتى تؤد

وهذا احلديث أخرجه أصحاب السنن األربعة عن سعيد بن أبي هريرة, عن 
: ))على اليد ما أخذت قال: قال رسول اهلل  ,قتادة عن احلسن, عن مسرة

 حتى تؤدي((.

بن ابيوع, والرتمذي, وحديث حسن, أخرجه أبو داود يف ال قال الرتمذي:
ماجة يف العارية, ورواه أمحد بن حنبل يف مسنده, والطرباني يف معجمه, 

وقال: حديث صحيح على شرط البخاري. وقال  ,واحلاكم يف املستدرك يف البيع
على انه يثبت مساع احلسن  احلافظ املنذري: قول الرتمذي فيه: ))حسن(( يدّل

يه مصنفة البيوع, وقال فيه ))حتى تؤّدعن مسرة. ورواه أبن ابي شيبة يف 
 .(2)ماهلا((

 ملما ّنإصل وسناده حسن مّتإحاديث الشبهات: أان على قال ابن القّط
حديث  اّلإاحلسن مل يسمع من مسرة  ّنأملا ذكر  ؛خيرجاه يف الصحيح

 .(3)العقيقة

 وذكره صاحب مستدرك الوسائل عن الشيخ أبي الفتوح الرازي يف
 .(3)تفسريه

                                              

 .223 ,2 :الدارمي ,سنن الدارمي ؛98 ,2 :البيهقي ,السنن الكربى .1

 ,جامع الرتمذي ؛512 :2 :أبن ماجة ,بن ماجةاسنن  ؛228 ,2 :أبو داود ,ي داودسنن أب .2
 ,1 :الطرباني ,املعجم الكبري ؛5 ,8 :أمحد بن حبيل ,مسند امحد بن حنبل ؛282 ,2 :الرتمذي

 .2522رقم احلديث  215
 .312 ,3 :ابو سعود ,فتح املعني ؛332 ,5 :العيين ,البناية .3
 .138 ,3 :نوويال ,مستدرك الوسائل .3
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كما يف تهذيب  ,عالم بضعف احلديث بضعف سندهمن مجلة األ وقطع
احلديث من رواته  وسبل السالم جاء فيه: ))ألّن ,التهذيب واجلوهر النقي

  :احلسن عن مسرة, وللحفاظ يف مساعه منذ ثالثة مذاهب

 ه مسع منه مطلقًا. أّن :لاألّو

 ال مطلقًا.  :الثانُي

 .(1)قة((حديث العقي اّلإمل يسمع منه  الثالث:

قتادة مل يدرك مسرة((. وقال:  ألّن ؛))منقطع :(2)احلديث ّنإوقال ابن حزم 
 ))احلسن مل يسمع عن مسرة((.

به كثري  إذ أستدّل ؛هذا الضعف منجرب بشهرته بني الفقهاء ّنأواجلواب: 
 ن البعض اآلخر منهم ناقشوا املبنى. واالستدالل مبا يأتي:منهم ولّك

عراض إ ّنأية لضعف السند, كما ليست جابرة ومقّوشهرة احلديث  ّنأ. 1
ة ّير شرائط احلّجذ املقياس هو توّفإ ؛الفقهاء عن رواية صحيحة ال يوجب وهنها

 . (3)ةوعدمها, وليست الشهرة بنفسها حّج

ىل وجوه ُأخر إما استندوا الذين ذكروا احلديث يف موارد ضمان اليد رّب. 2
 ستئناسًا.اديث دعاهم بذكر احلدوا ّمكالسرية وأّي

ة السند خضاع احلديث املذكور للمقاييس املوضوعة يف شأن صّحإ ّنإ
وضعفه ُيعلم ضعفه بسبب ما ذكر عن بعض رجاله من الضعف, أو عدم 

 السماع. 

 اّلإفالرواية تنسب يف نهاية رجاهلا اىل مسرة بن جندب, ولو مل يصدر عنه 
                                              

 .91 ,2 :ابن الرتكماني ,اجلوهر النقي ؛21 ,3 :الصنعاني ,سبل السالم .1
 .112 ,2 :ابن حزم ,احمللى .2
 .92 ,3 :التوحيدي ,مصباح الفقاهة .3
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 ة النخلة, ومن ثّماري يف قّصنصية األخه بالنسبة ألفه يف استعمال حّقتعّس
, ((ال ضرر وال ضرار))من جراء هذه احلادثة يف حديث  غضابه للنيب إ

 . (1)ة يف ضعف السند, لكفى بعض ذلك حّجaوخروجه حلرب احلسني 

نسان اإل الن شهرته بني العلماء تطمئّن ؛ة عند العلماءاحلديث حّج ّنأ اّلإ
ليه مجلة إه موثو  الصدور وهو ما ذهب ة اخلرب كونّيبصدوره, واملدار يف حّج

 صول والفقه.من علماء األ

املدار  ّنأل ؛ةيف الشهرة الفتوائّي – عدم االجنبار بالشهرة – ما يصّحرّب ,نعم
 ة على فهم شخص آخر., وفهم شخص ليس حبّجفيها ما يستفاد من النّص

وا ين استدّلالذ ّنأالشهرة غري جابرة لضعف السند, و ّنأا ما أوردوه من وأّم
 وذكروه استئناسًا فيمكن اجلواب عنه: ,كالسرية ,لوجه آخراستندوا ما به رّب

ة سنده, بل يكفي يف ة احلديث ال يقتصر على صّحّيموضوع حّج ّنأأ( 
 موضوعها.  ة وثاقة الصدور, ومبثل هذه الشهرة يتّمّياحلّج

فقهائنا  ة عند))كان احلديث املذكور حّج جاء يف مصادر احلكم الشرعي:
عمل املشهور من القدماء يوجب  ألّن ؛صحابنا بهأباعتبار عمل القدماء من 

 .(2)الوثو  بصدوره((

وعدم كونه  ,تهوجود دليل آخر, كالسرية ال ينفي عن احلديث دليلّي ّنإب( 
 دلياًل عند فقيه ال يلزم منه عدمه واقعًا أو عند من ثبت لديه كونه دلياًل.

 ه دلياًل.فقيه ما يستأنس به على دعواه ويهمل ما عّدن يذكر الأبعيد  (جـ

 داللة احلديث:
 داء العني مع بقائها.أداللة احلديث هو وجوب  ّنإ

                                              

 .119 ,2 :الشيخ علي كاشف الغطاء ,مصادر احلكم الشرعي .1
 .133 ,1 :الشيخ علي كاشف الغطاء ,مصادر احلكم الشرعي .2
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 اعرتاض: 

وذلك  ؛داء العني مع البقاء فيه نظرأاالستدالل باحلديث على وجوب  ّنإ
 وهو غري معلوم, جبواز تقدير احلفظ وحنوه, فيكون داء والرّدألجل تقدير األ

خذت اىل زمان أدائه, أو ألجل أمعنى احلديث: جيب على ذي اليد حفظ ما 
ىل زمان إوجوب احلفظ مثاًل  ّنأل ؛ي((, وال داللة له أيضًاقوله: ))حتى تؤّد

ذا قال الشارع: عليك بقصر الصالة يف إداء, كما على وجوب األ داء ال يدّلاأل
خول الوِن, فيظهر عدم على وجوب د ه ال يدّلّن ف ؛السفر حتى تدخل الوِن

 ة االحتجاج به على وجوب اداء العني.متامّي

 اجلواب: 

استدالل الفقهاء واحتجاجهم, وفهمهم على الضمان  ّنإ أجاب النراقي:
املتبادر من تركيب  ّنأكما خلفًا بعد السلف من هذا احلديث دليل على ذلك, 

 .(1)احلديث إثبات الضمان

ىل تقدير كلمة ))دفع(( أو ))أداء(( أو إ ه ال حاجةن جياب أّنأواألوىل 
وجود كلمة ))على(( يف احلديث  ّنأ(( يف االستدالل, والوجه يف ذلك ))رّد

 بنحو ستولت عليه اليداتعين بثبوت املأخوذ يف عهدة اآلخذ, فمعنى احلديث: ما 
 من االستيالء اقتضى ذلك االستيالء بثبوت املأخوذ يف العهدة. 

وضعي وهو ثبوت املأخوذ يف عهدة صرحيًا يف احلكم الن صدر احلديث فيكو
 ل من احلديث, فمثاًل يقال: ))علّياآلخذ, وهذا هو املعنى الصريح للشطر األّو

دَابَّةٍ فِي ]ىل هذا املعنى يشري سبحانه وتعاىل: إدين, أو القيام بعمل كذا((, و

 .(2)[األَرْضِ إاِلَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

                                              

 .33 :عائدة ,النراقي ,عوائد األيام .1
   ومن الواضح ان ذمة اهلل ال تشتغل بشيء اال ان التعبري حبسب املعنى اللغوي يعطي ما .2
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ىل احلكم الوضعي, وهو الضمان وهو إما ينظر ّنإك, فاحلديث ن ذلذا تبّي ف
ة. وهذا الضمان يستلزم حكمًا معنى منتزع عن كون الشيء يف العهدة والذّم

ته مبال, وهو ضامن له, من اشتغلت ذّم كّل ّنأل ؛داءًا وهو وجوب األتكليفّي
احلكم  ته. فيكون املدلول املطابقيجيب عليه حبكم الشرع والعقل تفريغ ذّم

مدلول  – وهو احلكم التكليفي –د ووجوب الّر – وهو ضمان –الوضعي 
 التزامي.

ذلك اجلواب  ّنأجل ه, ألوهذا البيان أوىل من جواب النراقي الذي نقلُت
 ,حياول الدفاع عن الرواية عن احلكم التكليفي فقط, ويغفل عن احلكم الوضعي

ث على احلكم الوضعي زائدًا على ل توضيح داللة احلديهذا البيان يتكّف ّنأكما 
احلكم التكليفي, فلو فرض احنصار مدلول احلديث يف احلكم التكليفي ملا أمكن 

عى املّد مع أّن ,ة بهذا احلديثثبات الضمان وهو احلكم الوضعي واشتغال الذّمإ
ة بالعني يف جل اشتغال الذّموأل ؛جل الضمانأل ؛هو وجوب دفع العني املغصوبة

, واشتغال الذمة باملثل أو القيمة يف حالة أخـرى ,دفعها عادًةحالة إمكان 
ىل إالوديعة جيب دفعها  ّن من الضمان, ف وجوب الدفع مبفرده أعمُّ ّنأومعلوم 

 .فرْطأو َي صاحبها مع عدم الضمان ما مل يتعّد

 ))ال يأخذّن قال: النيب  ه أّنروى عبد اهلل السائب عن أبيه، عن جّد. 2
 .(1)ها((ًا, ومن أخذ عصا أخيه فلريّدأخيه العبًا وال جاّدأحدكم متاع 

ثنان من الصحابة أحدهما أبو سائب. وأخرج حديثه إروى هذا احلديث 
ل الغنب, وذكر أبو داود يف كتاب األدب يف باب املزاح, والرتمذي يف أّو

بي ذئب, أمن حديث أبن  اّلإ هيعرف اّلإه حديث حسن غريب الرتمذي بأّن

                                                                                                             

 سورة  ,أشرت اليه, وان كانت نسبته اليه سبحانه من باب التشبيه, والتجوز يف االستناد
 .2آية  :هود

 .338 ,8 :الشوكاني ,ِارنيل االو ؛138 ,3 :النوري ,مستدرك الوسائل .1
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 وهو غالم. بن يزيد, وله صحبة, وقد مسع من النيب  والسائب

سحا  بن راهويه, وأبو داود إورواه أمحد بن حنبل وأبن أبي شيبة و
واحلاكم يف  ,والطيالسي يف مسانيدهم, والبخاري يف كتاب ))األدب املفرد((

 املستدرك يف الفضائل.

ة, ومعنى قوله: ًا(( بدون حرف ))ال(( العاِف))العبًا وجاّد ووقع يف رواية:
ذى عليه قاصدًا اللعب, وهو ًا(( يف ادخال األ))العبًا(( ال يريد سرقته, ))وجاّد

 .(1)ن جيد يف ذلك ليغيظهأيريد 

ن يأخذه على أًا(( هو ))العبًا جاّد وقال اخلطابي يف شرح السنن قوله:
 .(2)ًا((ه فيكون ذلك جاّدحيبسه وال يرّد سبيل اهلزل ثّم

على  ه يدّلّن ثبات احلكم التكليفي, فإض يف ريف متمّحوهذا احلديث الش
 عليه. من الضمان, فال يدّل ه أعّمّنأ, وقد علمت وجوب الرّد

ثبات احلكم التكليفي. أو هو مع إمني يشرتكان يف احلديثني املتقّد ّنإ ثّم
منهما داللة على الضمان, او وجوب  احلكم الوضعي يف املغصوب, وليس ألّي

فينبغي حصر االستدالل  ,ن أتلف مااًل من دون االستيالء عليهّمدفع العوض ع
 بهما يف األموال اليت تسبق اليد اليها باحلكم بالضمان, ووجوب الدفع.

ثبات وجوب العوض يف املتلفات اليت ال يسبق وينبغي التماس دليل آخر إل
 الضمان فيها.

 .(3)به(( ))من وجد عني ماله, فهو أحّق :قوله . 3

                                              

 .331 ,5 :العيين ,البناية ؛891 ,2 :أبو داود ,سنن أبي داود .1
 .331 ,5 :العيين ,البناية .2

رواه البخاري ومسلم بلفظ )من أدرك ماله بعينه عند رجل, أو أنسان قد أفلس, فهو أحق  .3
 , 222 ,221 ,11 :صحيح مسلم ؛85 ,2 :البخاري ,صحيح البخاري به من غريه(
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 .(1)هاالسرخسي باحلديث على الضمان, ووجوب دفع العني ورّد ّلاستد

 ويرد عليه:

يف هذا  ّنأة املالك من غريه مباله, ومعلوم ّياحلديث ناظر اىل أحّق ّنأ اًل:أّو
فعل((, وباب أكما يقتضي التعبري بصيغة )) ًالغري املالك حّق ّنأىل إ شارًةإ

ينبغي محل احلديث يف املورد الذي لغري املالك, ف الضمانات ال يوجد فيه حّق
الدائنني  ّن س, فاملالك أوىل به من غريه كما يف املفّل ّنأ اّلإيكون لغري املالك حق 

ن وجد إس عدا املستثنني, ولكن والغرماء يشرتكون فيما يوجد يف ملك املفّل
 به من سائر الغرماء. ضمن أمواله شيء كان ميلكه أحد الغرماء كان هو أحّق

ضمن مخس  اّلإبها  ي مل أجد الفقرة من احلديث املستدّلد ذلك أّنويؤّي
ت خيلف أموااًل يف ماله مال أحد س ويف املدين املّيروايات وردت يف املفّل

 الدائنني.

 ّنإاملالك  ّنأبه(( ظاهره  التعبري بــ))من وجد عني ماله, فهو أحّق ّنأ ثانيًا:
مزامحته يف ذلك, فيكون الض وجد عني ماله فله أخذها, وليس ألحد من 

ىل وجوب الدفع إمفاد احلديث حرمة مزامحة املالك يف ماله, وليس فيه إشارة 
 فضاًل عن الداللة عن الضمان.

 مجاع:ثانيًا: اإل
 .(2)مجاع الفقهاء على وجوب دفع العني املضمونة ما دامت باقيةإانعقد 

                                                                                                             

 223,  والنسائي بلفظ قريب منه: )أميا أمرئ أفلس ثم وجد مااًل عنده سلعته بعينها فهو
ومستدرك الوسائل عند أمري املؤمنني علي  .213 ,1 :النسائي ,سنن النسائي أوىل به من غريه(

a )2 :مالك بن أنس ,واملوِأ أنه قال: )اذا أفلس الرجل وعنده متاع بعينه, فهو أحق به, 
بلفظ  ؛191 ,2 :ابن ماجة ,وسنن أبن ماجة ؛289 ,2 :أبي داود ,سنن أبي داود ؛121, 122

 .)من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس, فهو أحق به من غريه(
 .35 ,11 :السرخسي ,املبسوط .1
 .28 ,2 :الدمشقي ,رمحة األمة يف اختالف األئمة .2
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ًا وجوبًا فورّي املغصوب على مالكه ))جيب رّد :(1)قال الشهيد الثاني
 مجاعًا((.إ

ة وابن رشد احلفيد ة واخلطيب من احلنفّيمامّيي من اإلمة احلّلعى العاّلواّد
 .(2)املالكي عدم اخلالف فيه

 ة:ة العقلّيثالثًا: األدّل
 ة وهي:ة عقلّيصل دفع العني بأدّلاأل ّنأالفقهاء على  أستدّل

 ّنأل ؛ وهي مقصودةت على املالك يده على العنيخذ العني يفّوأ ّنإ. 1
ىل حتصيل مثرات امللك من االنتفاع والتصرف فيها, فيجب إل املالك بها يتوّص

 وجوهه دفع عينه. نسخ فعل الضامن دفعًا للضرر عن املالك, وأمّت

العني املضمونة قبل هالكها حتى ال يلتفت إليه لو  ب برّدالضامن مطاَل ّنأ. 2
ن ميتنع عن أخذ أه ليس للمالك ه, كما أّنن يعطي مثل املضمون, أو قيمتأراد أ

والضمان القاصر خلف  ,البدل ضمان قاصر رّد ّنأل ؛عينه ويطلب البدل
 لألصل, واألصل التمل, فال يكون الضمان القاصر مشروعًا.

االمتناع عن  صلي القيمة أو املثل, لكان للضامن حّقا لو كان املوجب األأّم
ىل اخللف يف حالة إه يصار قيمة أو املثل, ألّنالعني حتى يقتدر على دفع ال رّد

ه خالف ما يقتضية ّنأل ؛صل, ومل يكن احلكم كذلكعدم القدرة على األ

واَلَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ ]قال تعاىل:  ,ه أكل مال الغري بالباِلّنأل ؛الكتاب العزيز

  .(3)[بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

                                              

 .312 ,1 :الشهيد الثاني ,الروضة البهية .1
ابن  ,, بداية اجملتهد331 :احلدادي ,اجلوهرة النرية ؛352 ,2 :العالمة احللي ,تذكرة الفقهاء .2

 .235 ,2 :رشد احلفيد
 .29 :سورة النساء .3
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 .(1)هبعني حّق اّلإواملالك مل يرض 

 ه قد فرض فيه وجوب رّدّن ف ؛ه مبين على املصادرةويالحظ على الدليل أّن
خذهما ووجوب أجبار املالك بإاملثل أو القيمة خلف عنها, وال جيوز  ّنأالعني, و

كبعض فقهاء  –القائل بعدم وجوب دفع العني  ّن لزام الضامن بدفع العني, فإ
عى هذه االحكام هي املّد ّنأحكام, وون بشيء من هذه األال يقّر – حنافاال

 قامة الربهان عليها.اواملطلوب 

يف  ما يلزم ثبوت وجوب دفع العني, ومع شّكّن كل املال بالباِل, فأا وأّم

واَلَ تَأْكُلُوا ]ستدالل بقوله سبحانه وتعاىل: وجوب دفع العني ال وجه لال

ِِِل أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  عني.على حرمة امساك ال (2)[ِباْلَبا

ليه بصورة ما, إمه ن يسّلأالعني من غري علم املالك ب يربأ الضامن برّد. 3
ها ملكه وحنو ذلك اه, فأكلها, واملالك ال يدري أّنّيإذا وهبها له أو أِعمها إكما 

اها ّيإمه فمثاًل لو وهب الضامن الساعة  املضمونة للمالك وسّل ,من التسليم
ها املال الذي غصب منه كان الضامن بريئًا, ن يعلم بأّنأوقبلها وتسّلمها بدون 

وكذا لو ألبس الضامن من األلبسة املضمونة للمالك, كان بريئًا, فلو مل يكن هو 
ذا علم, وقبضه عنه, كما يف قبض املثل أو إ اّلإصلي ملا بريء الواجب األ

 .(3)القيمة

لو خبار املضمون له فيما أف الدليل على إثبات وجوب ومن الواضح توّق
 م فهو أجنيب عن الّلل الكالم, ولو سّلدفع املثل أو القيمة عن العني وهو أّو

ن أالبحث. فلو فرضت كفاية املثل أو القيمة عن العني مع بقائها, فغاية ما يلزم 

                                              

 .382 ,2 :علي حيدر ,درر احلكام .1
 .29 : آيةسورة النساء .2
 .339 ,2 :زاده ,جممع االنهر ؛222 ,8 :الزيلعي ,تبيني احلقائق .3
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 ه ملزم باالكتفاء بالعوض.خيرب املالك ببقاء العني, وأّن

ل العني للمالك, ومل ه سيعطي بدنًا أّنعى الضامن هالك العني مبّيلو اّد. 3
عى املالك وجود العني وِلبها وهو غري راٍض بالبدل, فللحاكم و اّدأيثبت ذلك 

ليه العني املضمونة, إن حيبس الضامن حتى حيصل العلم مبا آلت إاحلكم بالبدل و
العني وبقاؤها, والضامن  صلي هو رّداملوجب األ ّنأوسبب احلبس املذكور هو 

 عي اهلالك, ويرغب يف إسقاط حّقالف الظاهر, فيّدعي أمرًا عارضًا وخيّد
 . (1)املالك يف العني, وتبديلها بالبدل, فال يقبل قوله بهالك العني

اقتضاء جواز حبس الضامن, وعدم قبول قوله من دون دليل  ّنأويرد عليه 
ل الكالم, والذي يلتزم ثبات وجوب دفع العني مع بقائها وهو أّوإف على يتوّق

العني املنع عن حبس الضامن, وله دعوى وجوب إلزام املالك  رّد بعدم وجوب
بل له  ,ثبات خالفة املثل أو القيمة عن العني مع بقائهاإن من ن متّكإبقبول البدل 

فان احلجز أو  ,ثبات وجوب دفع العني مع بقائهاإن اخلصم من ذلك لو مل يتمّك
 شرعي يقتضيه. احلبس من دون ثبوت حّق

 داء أصل والقضاء خلف عنه, ورّداأل ألّن ؛م على القضاءمقّد داءاأل ّنإ. 8
ه تسليم عني الواجب حبسب احلقيقة, وكذا ّنأل ؛داء كاملأالعني املضمونة هو 

عني الواجب باعتبار الشرع, كبدل الصرف وتسليم  داء كاماًل لو رّديكون األ
 ّنأ اّلإالتسليم, ة, وهو وصف ال حيتمل منهما ثابت يف الذّم ذ كّلإ ؛املسلم فيه

يلزم االستبدال يف بدل  ة, لئاّلى عني ذلك الواجب يف الذّمالشارع جعل املؤّد
 .(2)الصرف, واملسلم فيه, وهو حرام

ها مبنية حكام كّلما جاء يف سياقه من األ ّن وال خيفى كون الدليل مصادرة, ف
القيمة تنحصر خالفة املثل أو  ّنأصل وجوب دفع العني مع بقائها, واأل ّنأعلى 

                                              

 .382 ,2 :علي حيدر ,حلكامدرر ا .1
 .39 :بن ملكا ,شرح املنار .2
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 البحث والدعوى. ه عني الّليف صورة تلفها, واملفروض أّن

 الصورة واملعنى, ورّد ه أعدل وأكمل يف رّدألّن ؛العني الوجوه هو رّد مّتأ ّنأ
 الضامن برّد ُبطاَلوهلذا ُي ,العني ر رّدعّذتليه عند إالقيمة أو املثل خملص يصار 

 لكونه قاصرًا. ؛به املثل ال يعتّد العني قبل اهلالك, ولو أتى بالقيمة أو

 وال خيفى كذلك كون الدليل مصادرة, كما تقدم يف االدلة السابقة.

 املثل أو القيمة: صل رّداملطلب الثاني: األ
داء القيمة أو دفع أصلي هو املوجب األ ّنأىل إة ذهب بعض من فقهاء احلنفّي

 .(1)لّوالعني خملص وهو عكس القول األ املثل, ورّد

 تهم يف ذلك:حّجو

ما تشتغل ة إّنالذّم ّنأل ؛داء القيمة أو دفع املثلأصلي هو املوجب األ ّنأ
 ,يف فعل أو دين وليس شيء من ذلك بالعني اّلإر واجب بالواجبات, وال يتصّو

ته, كما ذا دفعها برئت ذّم ه فعل فّنأل ؛هان شغلت برّدإة بالعني وفال تشتغل الذّم
ب عليه الضمان بهالكها ذ ال جيإ ؛مان حال قيام العنيلو أبرأه املالك عن الض

براء ة اإلصّح ّنأل ؛ة بهالعدم شغل الذّم ذ ال يصّحإ ؛براء عن العنيخبالف اإل
 ة باملربأ دينًا كان أو فعاًل. تستلزم شغل الذّم

ة العتباره واجبًا شاغاًل للذّم ؛براء عن الضمان حال قيام العنياإل ما صّحّنإو
العني  رّد ّنأو ,ب عليه ابتداءه األثر املرّتّنأجوبه بالغصب مثاًل, وعلى أساس و

د رتفاع سببه, وذلك بّراالرتفاعه عندئذ ب ؛املغصوبة خملص من هذا الضمان
, وزوال االعتداء ليه كاماًل بهذا الرّدإه ىل املغصوب منه ووصول حّقإالعني 

 له.ًا ن العني املغصوبة حّقالتعّي ؛املوجب للضمان بذلك

ه لو كان للغاصب ّنأة بالضمان حال قيام العني على شغل الذّم ا يدّلومّم
                                              

 .222 ,8 :الزيلعي ,تبيني احلقائق .1
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انتقص من ضمان املغصوب مع  – مثاًل –ة نصاب من أنصبة الزكاة ذهبًا أو فّض
لنقصه وعدم اعتباره  ؛جتب فيه الزكاة قيامه, كما ينتقص أيضًا بالدين حتى ال

عند شغل  اّلإر شرعًا ال يتصّوة, وذلك ال يكون وصلّيفاصاًل عن احلوائ  األ
 اّلإكالقيمة أو املثل, وليس لدينا عند قيام العني املغصوبة  ,ة مبا هو دينالذّم

 .(1)شغلها بهذا الضمان بناء على الغصب, فكان ذلك هو الواجب ابتداء به

 ويالحظ على هذا الدليل:

ف, وبني ما املكّلق به احلكم التكليفي وهو فعل بني ما يتعّل ِطّله ُخأّن اًل:أّو
القائل  ّن ة, فشتغال الذّماق التكليف بالفعل, وهو يكون منشًأ وموضوعًا لتعّل

ق بالعني, احلكم التكليفي وهو الوجوب يتعّل ّنأعي ة بالعني ال يّدباشتغال الذّم
ع عليه ثبوت التكليف ة, وذلك موضوع يتفّرالعني تثبت بالذّم ّنأعي ما يّدّنإ

 .(2)ىل مالكها, فهنالك فر  بني املوضوع واحلكمإها رجاعإبالفعل, وهو 

ا مبعنى كون الشيء يف العهدة, كما يظهر من كالم ّمإالضمان  ّنأ ثانيًا:
ه((. نا ضامن وضمني: التزمُتأاملال وبه ضمانًا, ف : ))ضمنُت(3)قال ,الفيومي

 ق الضمان بالعني.فبهذا املعنى ال مانع من تعّل

ن كان الضمان منحصرًا يف إداء, فحينئذ وواأل ا مبعنى وجوب الدفعّمإو
قًا ق الفعل نفس العني, كما قد يكون متعّلن يكون متعّلأه ال ينايف ّنأ اّلإالفعل 

 باملثل أو القيمة.

ما ذكره الدليل ينايف احلديث الشريف: ))على اليد ما أخذت حتى  ثالثًا:

                                              

 .381 ,2 :علي حيدر ,درر احلكام ؛123 ,5 :الطوري ,تكملة البحر الرائق .1
املوضوع يعين لدى الفقهاء االعيان اخلارجية, ومتعلق احلكم يعين لديهم أفعال املكلفني.  .2

ة شرب اخلمر تعترب اخلمر موضوعًا والشرب متعلق التكليف, واحلرمة احلكم, فمثاًل يف حرم
 وهو التكليف اإلهلي.

 .391 ,1 :الفيومي ,مصباح املنري .3
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 م.عني, كما تقّدال ة اليت اقتضت رّددّلة األكما ينايف بقّي ,ي((تؤّد

تها وخصوصياتها, االستيالء على العني استيالء على قيمتها ومالّي ّنأ رابعًا:
لزام املالك إبعض ذلك و فالغاصب مثاًل اعتدى على مجيع ذلك, فاالكتفاء برّد

 بقبوهلا ظلم.

عى, ا دعوى استثناء الزكاة يف الدين دون العني, فهو مصادرة على املّدّمأو
العني, يلتزم ببقائها يف ملك مالكها األصلي. فما ذكر  بوجوب رّد من يلتزم ّن ف

 ىل الصل.إة يف العني, ال يرجع يف الدليل على عدم اشتغال الذّم

ىل التضمني بالقيمة, أو املثل وااللتزام بهما مع القدرة إه ال يصار ّنأ خامسًا:
بهما الضامن صلي كما ذكر أللزم هما الواجب األ اذ لو كانا ,العني على رّد
 ابتداًء. 

 ؛ىل مالكها مع عدم علمه بذلكإالضامن يربأ بتسليم العني املضمونة  ّنأكما 
ه ن حّقلعدم تعّي ؛خبالف املثل أو القيمة ,ًا له كما سبقلتعيني العني املضمونة حّق

ن يف ة قيمة, ولذا ال يتعّيّيأمثل أو  ه يف أّيل حّقاذ يتمّث ؛بقبضهما اّلإفيهما 
 فا  الطرفني, خبالف العني املضمونة عند الدفع.باّت اّلإض فيهما املقبو

ذا كان احلكم عدم قبول القيمة أو املثل من الضامن عند وجود العني إثم 
بتداًء عند وجود العني االواجب  ّنأن يرضى املالك فيقطع بأ اّلإها مكان رّدإو
ل, فخلف, ولذا وجب فيه ا دفع القيمة أو املثها, أّمها بعينها هو رّدمكان رّدإو

 .(1)ةالرتاضي, لوجود معنى البدلّي

 اّلإه ليس ألّن ؛عىمصادرة على املّد اّلإه ليس ويرد على هذا االعرتاض بأّن
العني هي األصل يف الضمان, وليس يف هذا االعرتاض  تعبريًا عن دعوى بأّن

بالعني, بل املثل أو ق الضمان ال يتعّل ّنأليه من إاالستناد  عالج ملا حاول املستدّل

                                              

 .331 ,5 :العيين ,البناية .1
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 القيمة.

ة بالعني ملتزم بكفاية دفع املثل أو القيمة, القائل بعدم اشتغال الذّم ّنإ ثّم
ة بها, فما ذكره املعرتض من اللوازم ال وملتزم بتبعات القول بعدم اشتغال الذّم

  .مالدليل املتقّد ن يكون اعرتاضًا علىأميكن 

ىل إ …ن يربأ بتسليم العني املضمونةالضام ّنأ)) ا ما ذكره املعرتض:وأّم
ما يقتضي عدم احنصار ّنإة بالعني فقط, وآخره(( فهو ال يقتضي اشتغال الذّم

عى املعرتض. فكان على الضمان باملثل أو القيمة. فاالعرتاض ال يثبت مّد
 وما ذكره ال يفيد ذلك. ,ن يأتي ببيان يقتضي حصر الضمان يف العنيأاملعرتض 

مكان ثبوت العني إىل إد السبزواري ذهب ض الفقهاء, كالسّيبع ّنأ سادسًا:
 .(1)ة اعتباراتعيان عّدعني من األ لكّل ّنأة وشغلها بها بتوضيح يف الذّم

 االعتبار اخلارجي, أي الثبوت اخلارجي لشخصها.. 1

 االعتبارات بني العقالء. االعتبار املالي, والذي هو من أهّم. 2

ة الدائرة ّيات الذّمّية, كجميع الكّلّيي, أي بنحو الكّلي الكّلاالعتبار الذّم. 3
 بني العقالء يف معامالتهم, وديونهم.

ة حتى يستحيل ة ال بقيد اخلارجّية يف الذّماالعتبار بنفس العني اخلارجّي. 3
ة بتمام صفاتها وجهاتها هلا عيان اخلارجّية, فجميع األذلك, بل بعنوان الظرفّي

 ظرفان: 

ن أ ة ال بّدما يعترب يف الذّم , وليس كّلرف اعتيادي ذمّيظرف خارجي, وظ
ة أوسع من اخلارج الذّم ّنأل ؛ذ ال دليل عليه من نقل وعقلإ ؛ًاّييكون كّل

فلو تلفت العني  ,اعتبار اجلزئي اخلارجي فيها أيضًا, وعلى هذا مبراتب, فيصّح
لغرض  ؛د التلفجّرة بنفسها ال باملثل أو القيمة مبيف اخلارج يعترب اشتغال الذّم

                                              

 .291 ,12 :السيد السبزواري ,حكامب األمهّذ .1
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 ؛ىل املثل أو القيمةإد التلف نتقال مبجّرلالي, وال وجه ة اعتبار بقائها الذّمصّح
ما هو حني ّنإىل املثل, أو القيمة إلعدم ملزم بذلك من نقل أو عقل, واالنتقال 

ما هو ّنإحدهما مع فرض تلف العني, فاالنتقال أب اّلإداء ذ ال ميكن األإ ؛داءاأل
 ىل حني فراغها.إة ذ العني باقية يف الذّمإ ؛يئي فقط ال ذّمانتقال أدا

 اعرتاض:

 ّنأدائها. فاملشهور أة بالعني بعد التلف والقدرة على شتغال الذّمال وجه ال
 ما هو حني التلف.ّنإىل املثل أو القيمة إاالنتقال 

 اجلواب: 

القدرة  ة ال تدور مدار القدرة وعدمها. وما تدور مداراألحكام الوضعّي. 1
ىل إداء تنقلب العني ه حني األّنأة, واملفروض ّيحكام التكليفما هي األّنإوعدمها 

 .(1)املثل أو القيمة

ن تكون على أتها من شروِها يف صّحاألّن  ؛بالعني الكفالة ال تصّح. 2
دين, كالثمن  الكفالة على كّل ة, فتصّحن يكون الدين ثابتًا يف الذّمأدين, و

ة كفالة القرض ودين السلم, وكذا املنفعة, ومع هذا صّحجرة, وعوض واأل
ذا كان للضامن قدرة إىل مالكها إها عيان املضمونة كاملغصوب, أي ضمان رّداأل

ه لو مل يكن ذلك ّنأل ؛صلي هو القيمةاملوجب األ ّنأفعلم  ,على انتزاع املضمون
 .(2)جيز الضمان على العني

 ويرد على هذا الدليل:

له يد بالكفالة املعنى اللغوي وهو عبارة ))عن كفالة املال وحتّمرأن إ اًل:أّو
عيان على فال وجه لتخصيصها بالدين, بل مقتضاها مشول الديون واأل (3)به((

                                              

 .291 ,12 :السيد السبزواري ,حكامب األمهّذ .1
 .222 ,8 :الزيلعي ,تبيني احلقائق .2
 .132 ,2 :الفيومي ,مصباح املنري .3



 املال املثلي واملال القيمي يف الفقه اإلسالمي 133
 

ًا حيصرها يف الدين, يف الكفالة مصطلحًا فقهّي ّنأن كان املقصود إسواء, و حّد
  عيها.ا يّدد دعوى خالية عّمه جمّرّن ف

ذا إتها يف العني مع وجودها ر الكفالة يف الدين, فنمنع صّحم احنصاولو سّل
 ىل مالكها.إرجاع كانت مضمونة بنفسها وهي باقية قابلة لإل

املقصود بالكفالة كون الشيء املكفول يف عهدة الكفيل, والذي  ّنأ ثانيًا:
ة يعترب فيها هو كون املكفول ثابتًا يف عهدة املكفول عنه, واعتبار أمر زائد يف صّح

 ىل دليل.إالكفالة يفتقر 

عيان املضمونة بنفسها صحيحة كاملغصوبة, فمثاًل لو قال الكفالة باأل ّنأ ثالثًا:
عيه((, فهو رجل آلخر: ))غصبين فالن فرسًا. فقال أنا ضامن الفرس الذي تّد

 .(1)ضامن بقيمته

عدم اختصاص الكفالة  وىل ابتداًءه كان األّنأويالحظ على هذا االعرتاض 
لو  ما يتّمّنأف ,ا مثال الفرسّمأعني مضمونة, و الدين بدعوى مشوهلا كّلب

ًا على ا كفالته بقيمته مع بقاء الفرس, فال يكفي رّدت كفالته بنفسه, وأّمصّح
 الدليل.

ة الطلب املغصوب منه على الدين, ومعلوم صّح اّلإ الرهن ال يصّح ّنأ. 3
ىل حني إن الرهن وثيقة لديه الرهن على العني املغصوبة من الغاصب, ويكو

ة من فرض اشتغال ذّم املغصوب منه, فال بّد ته عن احلّقتفريغ الغاصب ذّم
الرهن  ه ال يصّحّنأذ املفروض إ ؛الرهن الغاصب بقيمة العني أو مثلها حتى يصّح

ن أالعني, ومل يكن القيمة, لزم  صلي رّدعلى الدين. فلو كان املوجب األ اّلإ
 .(2)هذا ني وال يصّحيكون رهنًا بالع

                                              

 ,الكفالة واحلوالة ؛158 ,2 :ابن عابدين ,احملتار حاشية رّد ؛335 :احلدادي ,ةاجلوهرة النرّي .1
 .111 :زيدان

  الرهن يف ؛335 :احلدادي ,ةاجلواهر النرّي ؛112 ,3 :الطحاوي ,حاشية الطحاوي .2
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الوجوب فيها  ّنأل – بالعني املغصوبة –الرهن بها  ))يصّح :(1)قال الزيلعي
 ذ الواجب فيها القيمة, والعني خملص((.إ ؛رمتقّر

 اعرتاض:

ل الكالم. ة الرهن على الدين مبعنى يقابل العني أّوحصر صّح ّنأ اًل:أّو
ن يكون عينًا أمن  ة أعّمالذّم مقصود الفقهاء من الدين هو كون الشيء يف فلعّل

 أو قيمة.

م احنصار صحة الرهن يف الدين, مننع حينئذ صحته يف العني لو سّل وثانيًا:
 املغصوبة املضمونة بنفسها.

 الرأي الراجح:

ليس للضمان سوى معنى واحد سيال يف مجيع املوارد يقصده الفقهاء فيها, 
نسانًا أو إكان ذلك الشيء وهو دخول الشيء بنفسه يف عهدة الشخص, سواء أ

ق حق, وسواء أكان موجودًا أم معدومًا, وهو من األمور حيوانًا أو مااًل أو متعّل
االعتيادية اليت يعتربها أهل العرف. فاملعترب يعترب تارة يف الشيء بوصف كونه 

 ,د بنفس املكفول عنه مادام موجودًاالكفيل متعّه ّن موجودًا كما يف الكفالة, ف
الذي هو عبارة عن  خّصتربه يف حال كونه معدومًا, كالضمان باملعنى األوقد يع

 د بدين وغريه. التعّه

 ّن ف ؛وقد يعتربه يف الشيء يف حاليت وجوده وعدمه, كما يف ضمان اليد
: ))على اليد ما أخذت حتى د لنفس املال مبقتضى قوله الغاصب متعّه

 . (2)ي((تؤّد

                                                                                                             

 121 :توفيق فرج ,سالميةالشريعة اإل. 
 .222 ,8 :الزيلعي ,تبيني احلقائق .1
 .138 ,3 :النوري ,مستدرك الوسائل ؛338 ,8 :الشوكاني ,وِارنيل األ .2
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منه ومن  عّمه متعهد ببدله, واألّنأسه, ال ق العهدة على الشيء نفذا عّلإ
بدله. وهذه العهدة باقية يف حاليت البقاء والتلف, واملال بنفسه يف عهدته يف 

ما يستفاد االشتغال به ّنإاحلالني, فال داللة منه ابتداء على االشتغال بالبدل, و
العهدة, د للشيء يستلزم اخلروج عن احلكم بالتعّه ّنأمنه ثانيًا وبالعرض حيث 

 ّن ة واخلروج عن العهدة, فة األخر على لزوم تفريغ الذّممن األدّل ا دّلبل ومّم
رًا مع فرض كونه تالفًا, فال الالة يكون ا كان متعّذـّداء نفس املال ملأة بفراغ الذّم

 ذ ال مقدور سواه.إ ؛مر بالتفريغ منزاًل على دفع البدلاأل

الضامن مشغول  ّنأضعي هو ويستخرج من هذا احلكم التكليفي حكم و
 مثاًل –ع على حكم تكليفي بوجوب الصالة العقل بعد ما اِّل ّنأبالبدل, فكما 

ة بالصالة, فكذلك فيما ًا وهو ان املأمور مشغول الذّمينتزع منه حكمًا وضعّي –
بل حكمان  ,حنن فيه ينتزع من احلكم بوجوب دفع البدل حكم وضعي

 وضعيان:

 ل الدفع.االشتغال بفع أحدهما:

االشتغال باملدفوع املستفاد من احلكم التكليفي بااللتزام, والزم  :واآلخر
لكونه من لوازمه, فان كان  ؛مرهذا املعنى دوران االشتغال بالبدل مدار ذلك األ

قًا بدفع القيمة كان ن كان متعّلإقًا بدفع املثل كان االشتغال به, ومر متعّلاأل
املثل يف حال ودفع القيمة يف حال آخر كان ن كان بدفع إاالشتغال بها, و

 ؛ل باملثل, ويف الثاني بالقيمةّواالشتغال يف حال األ

فان االشتغال على هذا الوجه دائر مدار التفريغ وجودًا أو عدمًا, والزم 
ة النتفاء انتفاء العّل ّنأن ة حلدوثه وبقائه. ومن البّيمن لوازمه, بل هو العّل

 ابقة يوجب انتفاء االلتزام.املعلول, وانتفاء املط

واملفرغ  ,املأمور به بأمر التفريغ هو دفع املخرج عن العهدة خرى:أوبعبارة 
مر رًا مع فرض كونه تالفًا فال الالة يكون األن كان متعّذ للذمة أداء نفس املال, ف
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 ال مقدور سواه. ؛بالتفريغ منزاًل على دفع البدل

 القانون املدني:
صل دفع العني مطلقًا, سواء أكانت األ ّنأي العراقي على القانون املدن نّص

(: ))يلزم 192ة ). فقد ورد يف املاّد(1)عني القرض أم الضمان يف حالة بقاء العني
وقد أخذ  (2)ىل صاحبه يف مكان الغصب((إاملال املغصوب عينًا, وتسليمه  رّد

 .(3)(591ة )حكام العدلية من املاّدة األمن جمّل النّص

, وكذلك فقهاء (3)األصل هو دفع العني ت قرارات الكمة التمييز أّندوأّك
القانون, فقد ذكر الدكتور ذنون يف عقد القرض حتديد نطا  التزام املقرتض 

 ّنأعلى  : ))وإن كانت عينه باقية فللمقرض اسرتدادها((. يدّل(8)بقوله بالرّد
ضة مادامت باقية, العني مطلقًا, سواء أكانت مضمونة أم مقرت صل هو رّداأل

 .(2)ىل التعويض باملثل أو القيمةإ ذا تلفت انتقل احلّق ف

 لزام املقرض بقبول العني يبتين على أمور:إ وينبغي أن يعلم أّن

املقرتض ال ميلك العني املقرتضة وما دامت باقية يف  ن نلتزم بأّنأ أحدها:
ىل إعًا للمال رجاإىل املقرض, كان ذلك إذا أرجعها ساملة  ملك املقرض, ف

 مالكه, فوجب على املقرض القبول.

رجاع العني  القرض عقد جائز, والاولة وفاء الدين ب أن نلتزم بأّن ثانيها:

                                              

 .38 :يوسف السن المد علي ,عن العمل غري املشروع ئالضمان الناش .1
 .121 ,1 :, املوسوعة القانونية العراقية1981القانون املدني لسنة  .2
 .131 :كام العدليةحة األجمّل .3
 :تاريخ القرار ,مدنية ,(31رقم القرار ) ,(13السنة ) ,(3العدد ) ,حكام العدليةجمموعة األ .3
 .51ص ,قضاء الكمة التمييز ؛(1العدد ) ,(3السنة ) ,النشرة القضائية ؛22ص ,52 ,11 ,1
 .222 :ذنون ,اةالعقود املسّم .8
 .38 :يوسف السن المد علي ,عن العمل غري املشروع ئالضمان الناش .2
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ة من القيمة, بل هو فسخ داء ملا اشتغلت به الذّمأنفسها وليس وفاء بالقرض, و
 ل, فرتجع العنيىل ملك مالكه األّوإمال  لعقد القرض, وهو يستلزم رجوع كّل

ىل إرجاعها إىل ملك املقرض, فوجب على املقرتض إنشاء الفسخ إد مبجّر
 املقرض, كما وجب على املقرض قبوهلا.

ال يقتضي متليك العني, بل يقتضي جعل  ر القرض مبعنًىن نفّسأ ثالثها:
ف فيها, فما دامت العني باقية فهي باحة التصّرإالعني يف عهدة املقرتض مع 

ف فيه بدل احليلولة يباح التصّر ّنأل احليلولة, كما مضمونة, فحاهلا حال بد
ليه, كذلك العني إرجاعه بنفسه مع بقائه بعد رجوع املبدل منه إألخذه, وجيب 

 رجاعها باملطالبة.إف فيها ومع بقائها جيب املقرتضة مضمونة ومباحة التصّر
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 املبحث الثاني

 نـالعي در رضمان بعد تعذ

ة الضامن به يف تلف العني املضمونة أهو ّماختلف الفقهاء فيما تشتغل ذ
ها أو أّن ,فالزمه اشتغال الذمة باملثل ة, واخلصوصيات واألوصاف للعني,املالّي

وصاف, والذي يعين اشتغاهلا ة, وال تتعلق باخلصوصيات واألتشتغل باملالّي
 ة حال وجودها اخلارجي وحال عدمها؟العني تبقى يف الذّم ّنأأو  ,بالقيمة

 ل: األصل يف الضمان املثل:األّو املطلب
ة هو دّلتدارك الضمان املدلول عليه باأل ّنأىل إة ذهب أهل الرأي والظاهرّي

ر ذلك فالواجب يف التدارك ومساواة البدل للمبدل منه ذا تعّذ اًل, فالعني أّو رّد
ق مل يكد يتحّق اّلإيف مجيع اخلصوصيات والصفات املوجودة يف املبدل, و

 .(1)تاّمالتدارك ال

مه وساواه فهو أيضًا وما قا ن عدم املثل من نوعه فكّل ))ف :(2)قال ابن حزم
فلذلك قضينا به عند  ,ا هو من نوعهة مّممثلّي ه أقّلأّن اّلإمثل له من هذا الباب 

 عدم املثل املطلق((.

 األصل يف الضمان املثل: تهم على أّنوأدّل

 ة:ة النقلّيدّل: األاًلأّو
 ة:قرآنّياآليات ال (أ

املثلي يضمن  ّنأة على ة واحلنابلة والشافعّية واحلنفّيمامّيفقهاء اإل أستدّل. 1
لقوله تعاىل:  ؛(3)املثل أصل وألّن ؛ىل العني املضمونة التالفةإه أقرب ّنأل ؛مبثله

                                              

 .132 ,5 :ابن حزم ,ىاحملّل ؛88 ,2 :القوجني ,فتح العالم .1

 .132 ,5 :ابن حزم ,ىاحملّل .2
 كشف  ؛312 ,3 :ابو سعود ,فتح املعني ؛222 ,1 :الشيخ األنصاري ,املكاسب .3
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 .(1)[فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ]

رها يف املماثلة ال يكاد وال خيفى, واختصاص احلكم بالتالف عدوانًا ال فظهو
وحالة الضمان يف  ,تالفيقدح بعد عدم القول بالفصل يف حالة الضمان يف اإل

 التلف.

 ويرد على االستدالل بهذه اآلية مالحظات منها:

 كالفعل الصادر من املعتدي –ظاهر اآلية اعتبار املماثلة يف االعتداء  ّنأ
ىل املعتدى به, فمثاًل لو قطع شخص يد إوليست فيها املماثلة  – بدافع االعتداء

ن يتمكن املعتدى عليه من أعلى جواز القصاص من املعتدي ب آخر, فاآلية تدّل
ىل مماثلة يد املعتدي, ويد املعتدى عليه بأن تكون إيد املعتدي. وليست ناظرة 

 . حدهما مماثلة ملنافع يد اآلخرأمنافع يد 

فلو كانت يد املعتدى عليه تعرف الكتابة وختيط, ويد املعتدي معدومة املنافع 
ها ال متاثل ّنأل؛ على جواز قطع يد املعتدي اآلية ال تدّل املذكورة, فال يقال: بأّن

 يف املنافع يد املعتدى عليه.

ن املعتدي ينبغي ان أذكرت املماثلة يف اآلية الشريفة ألجل التأكيد على ب( 
بغية قمع جذور  ؛لهما املعتدى عليهل العذاب النفسي واألمل اللذين حتّمحّميت

ر عن نشاء جمتمع عادل الافظ على احلقو  واحلدود, فلذلك عّبإاجلرمية, و
ىل إة, وليس لآلية نظر ل املسؤولّيما يقصد بها حتّمّنإفاملماثلة , اجلزاء باالعتداء

                                                                                                             

 يمان سل ,حاشية اجلمل ؛325 ,8 :املقدسي ,الشرح الكبري ؛125 ,1 :البخاري ,سراراأل
 .135 ,3 :البكري ,عانة الطالبنيإ ؛311 ,3 :اجلمل

 تسمية عقوبة املماثلة يف اآلية باالعتداء جمازًا للمقابلة كقوله تعاىل: ّنأ. 193 :سورة البقرة .1

 ي جمازًا, وكذا هناما مّسّنإئة و. ليس بسّي31 : آيةسورة الشورى [وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا]

 ة, وهي تسميه الشيءما عقوبة, والعالقة بينهما عالقة مضاّدّنإء الثاني ليس اعتداء, واالعتدا
 ه.باسم ضّد
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فيها  ف وصفات حتى يستدّلاجلانب املالي, أو خصوصيات املال من أوصا
 باملقام. 

ة املعتدي من عني أو مثل أو البحث هو حتديد ما تشتغل به ذّم الّل ّنأ (جـ
 ة.ق به احلكم التكليفي حني تفريغ الذّمقيمة ما يتعّل

 ىل وظيفة املعتدى عليه, وهو عكس ما حنن فيه.إناظرة ف ,ا اآلية الكرميةأّم

ه ال جيب على املعتدى عليه ّن لزام, فت اإلثباإاآلية ليست يف مقام  ّنأ (د
لزام ثبات اإلإىل التقوى, والكالم هو يف إبل له العفو وهو أقرب  االقتصاص,

ته وهو احلكم الوضعي, بينما اآلية على املعتدي, أي الضامن وفيما تشتغل به ذّم
 ىل التكليف.إالكرمية ناظرة 

ثبات الضمان, سواء كان إ املقصود ّن عى, فمن املّد اآلية أخّص ّنأ (هـ
ته سهوًا, كمن أتلف مال الغري بأن اشتغلت ذّم يًا أو غري متعّدالضامن متعّد

 بدون قصد.

عليه حالة  ها تدّلّن ة باملثل, فت على اشتغال الذّمواآلية الكرمية لو دّل
 االعتداء عند القصد فقط.

الَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  يَا]بقوله تعاىل:  أستدّل. 2

مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ 

  .(1)[وقَ وَبَالَ أَمْرِهالْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِنيَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُ

منفعة الشيء قد تكون مقصودة عند  وذلك ألّن ؛صل يف الضمان املثلاأل ّنإ
 .(2)العقالء

                                              

 .98آية  :سورة املائدة .1
 .122 ,2 :ابن رشد احلفيد ,بداية اجملتهد .2
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املماثلة معتربة يف  ))فالذي عليه معظم أهل العلم أّن :(1)قال الطربسي
 .اخللقة((

 ويرد على االستدالل بهذِه اآلية ما يأتي:
د. قال العز بن عبد اآلية يف صدد التعّب ألّن ؛ال جيوز االستدالل باآليةأ( 
د ذلك تعّب ّن ف ؛: ))ال جيوز القياس على جرب الصيد باملثل من النعم(2)السالم

 حائد عن قواعد اجلرب((.

كلمة ))مثل(( يف اآلية املباركة مبعنى ينطبق على احليوانات كما هو  ّنأب( 
 ّنإاحليوانات, كما تقدم من يف غري  واضح, واملثل يف املعنى املبحوث عنه خمتّص

 ستدالل باآلية املباركة أصاًل.ها أموال قيمية, فال وجود لالاحليوانات كّل

م من حيث حتديد املماثلة املطلوبة يف اآلية الكرمية ليست باملعنى املتقّد (جـ
ة من ة, فثبوت ناقة مثاًل يف ذّمموال املثلّياحليوانات من األ ّنأاملماثلة. فلو فرض 

و ثبوت ناقة يف من أتلف غزااًل, أة من ف ناقة, وليس معناه ثبوت بقرة يف ذّمأتل
 واملماثلة املقصودة يف اآلية من قبيل الثاني, وليس من قبيل األول. تلف نعامة.أ

صل يف الضمان ثبوت املثل ة واألالكالم يف املقام يف اشتغال الذّم ّنأ (د
ىل احلكم إما ناظرة ّنإة, وال الذّمىل اشتغإفيها, واآلية الشريفة غري ناظرة 

 التكليفي.

الكالم يف املقام يف املتلفات اململوكة, واآلية املباركة ناظرة  ّنأوبعبارة أوضح 
 تالف املباحات.إىل العقوبة يف مقام إ

 صل يف األ ّنأباآليتني التاليتني على  (3)صاحب جواهر الكالم استدّل. 3

                                              

 .195 ,2 :الطربسي ,جممع البيان .1
 .151 ,1 :العز بن عبد السالم ,نامقواعد األ .2
 .58 ,31 :نجفيال ,جواهر الكالم .3
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وَإِنْ عَاقَبْتُمْ ]وقوله تعاىل:  (1)[زَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَاوَجَ]الضمان املثل بقوله تعاىل: 

 .(2)[فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ

ما أورد على اآليتني السابقتني مع تغيري يف  ويرد على االستدالل باآليتني كّل
 شكال.صياغة اإل

كُمْ أَنْ تُؤَدُّوا األَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ] بقوله تعاىل: استدّل. 4

 ّنأ. بتقريب (3)[حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ

 املثل. ما هو رّدّنإالعدل 

دالل باآلية االست ّنأ. ويرد على (3)املثل – بالكسر –دل الِع اء أّنوذكر الفّر
 ؛ل الكالم املتنازع فيهالعدل دفع املثل وهو أّو ّنأف على اثبات ه يتوّقّن مصادرة ف

 ق العدالة بدفع القيمة. حتّق ّنأاخلصم يرى  ّن ف

ىل احلكم التكليفي وهو وجوب العدالة يف مقام القضاء, إاآلية ناظرة  ّنإ ثّم
 .به ةالذّم ىل ما تشتغلإة وال ىل اشتغال الذّمإوغري ناظرة 

الثاني  ّن بالكسر, ف –والِعدل  – بالفتح –وأيضًا هنالك فر  بني الَعدل 
ه يعين ّن ل, فة كاملوزونات خبالف األّويعين املساواة بني أمور تدرك باحلاّس

, وعلى هذا محل قوله سبحانه: (8)حكامبالبصرية كاأل اّلإاملساواة اليت ال تدرك 

بالبصرية, فهي  اّلإىل العدل مبعنى ال يدرك إفاآلية ناظرة  [اأَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامً]

                                              

 .31 : آيةسورة الشورى .1
 .122آية  :سورة النحل .2
 .185آية  :سورة النساء .3
 .198 ,2 :الطرحيي ,جممع البحرين .3
 .328 :صفهانيالراغب األ, املفردات .8
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 ة.ّيالبحث بالكّل ة عن الّلاجنبّي

 حاديث الشريفة:األ -ب
))كان عند بعض نسائه  :النيب  روى البخاري بسنده عن أنس أّن

فيها ِعام, فضربت بيدها,  (1)هات املؤمنني مع خادم بقصعةرسلت إحدى أّمأف
, وحبس الرسول ((كلوا))ها, وجعل فيها ِعامًا وقال: فكسرت القصعة فضّم

 .(2)القصعة حتى فرغوا, فدفع القصعة الصحيحة, وحبس املكسورة((

                                              

 :ابن منظور ,لسان العرب ,الضخمة تشبع الَعَشَرة, واجلمع قصاٌع, وِقَصٌع حفُةالَقْصَعُة: الّص .1
8, 3283. 
 . رواه البخاري عن مسدد, عن حييى بن سعيد, عن32 ,13 :العيين ,عمدة القارئ .2

محيد, عن أنس. كما رواه الرتمذي من رواية سفيان الثوري, عن محيد, عن أنس قال: 
ىل النيب ِعامًا يف قصعة, فضربت عائشة القصعة بيدها فالقت إ)أهدت بعض أزواج النيب 

ام وإناء ب ناء((, ثم ذكر الرتمذي بأن احلديث حسن صحيح. جامع فيها. فقال النيب ِعام بطع
وأخرجه أمحد بن  ؛92 ,2 :بشار عواد معروف ,, املسند اجلامع252 ,2 :الرتمذي ,الرتمذي

حنبل عن ابن أبي عدي, ويزيد بن هارون عن محيد. قال أظنها عائشة. مسند أمحد بن 
ا ال خيفى, وال ه مّمّنإشة تفخيمًا لشأنها. وقيل بهمت عائأما ّنإواوضح الطييب  .118 ,3 :حنبل

 ىل النيب يف بيتها.إما كانت تهدي ّنإها هي, ألن اهلدايا يلتبس أّن
مل يقطع يف رواية البخاري, والرتمذي, وابن  ىل بيان. ثّمإد دعوى حتتاج هذا جمّر ّنأب ورّد

 .152 ,2 :ن ماجةأب ,ماجة تسمية زوجة النيب اليت أهدت له الطعام. سنن أبن ماجة
 وقد ذكر ابن حزم من ِريق الليث, عن جرير بن حازم, عن محيد الطويل,  عن أنس بن

جفنة من حيس, وهو يف  ىل رسول اهلل إهدت أزينب بنت جحش هي اليت  ّنأمالك: 
بيت عائشة ويومها. فقامت عائشة, فأخذت القصعة, فضربت بها فكسرتها. فقام رسول اهلل 

 ىل رسول زينب بنت جحش. فقال هذه فكان صفحتها. احمللىإ, فدفعها ىل قصعة هلاإ, 
 .131 ,8 :ابن حزم

وروى ابو داود والنسائي من رواية )جسرة بنت دجاجة, عن عائشة. قالت: ما رأيت 
كل يعين رعدة, أِعامًا فبعثت به, فأخذني ف صانعًا ِعامًا مثل صفية أصنعت لرسول اهلل 

 رسول اهلل ما كفارة ما صنعت؟ قال: اناء مثل اناء وِعام مثل  فكسرت اإلناء, فقلت: يا
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 221 ,2 :أبو داود ,ِعام( سنن أبي داود. 
ة ة مع زينب, ومّرهما واقعتان وقعتا لعائشة, مّرسناده مقال. وحيتمل أّنإوذكر اخلطابي يف 

 ىل الرتجيح.إة, فال مانع من ذلك, فان كان ذلك واقعة واحدة, رجع مع صفّي
ويف بعض ِرقه زينب. وذكر أبو المد املنذري  حديث أنس أصّح وضح البخاري: بأّنوأ

لة القصعة أم سلمة. وروى النسائي من ِريق محاد بن سلمة, عن رِسُم ّنأيف احلواشي: 
وأصحابه,  ىل النيب إها أتت بطعام يف صحفة سلمة أّن ل, عن أّمثابت, عن أبي املتوّك

 .ومعها فهر ففلقت الصحفة( زرة بكساء,فجاءت عائشة مّت
هم كانوا عند ويف األوسط للطرباني من ِريق عبيد اهلل العمري, عن ثابت, عن أنس أّن

يف بيت عائشة, اذ اتي بصحفة خبز حلم من بيت أم سلمة, فوضعنا أيدينا,  رسول اهلل 
          .وعائشة تصنع ِعامًا عجلة, فلما فرغنا جاءت به ورفعت صحفة ام سلمة, فكسرتها(

ى عن عائشة: وروى ابن أبي شيبة وابن ماجة من ِريق رجل من بين سواءة غري مسّم
له ِعامًا, وصنعت له حفصة ِعامًا,  صحابه, فصنعُتأمع  )قالت: كان رسول اهلل 

نكسرت, وانتشر الطعام, فجمعه على اي قصعتها, فأاكفففسبقتين, فقلت للجارية: انطلقي, 
بن اىل حفصة, فقال: خذوا ظرفًا مكان ظرفكم(( سنن إبقصعيت  النطح, فأكلوا ثم بعث

اجلارية هي اليت  ّنأيف هذه القصة:  ّنة أخرى, ألها قّصّنأوالظاهر  ,152 ,2 :ابن ماجة ,ماجة
 عائشة نفسها هي اليت كسرتها. م: أّنكسرت, ويف الذي تقّد

ثنا يوسف سحا , حّدإن وروى البيهقي: )عن علي بن المد املقري, أنبأ احلسن بن المد ب
ثنا بشر بن املفضل, حدثنا محيد, عن أنس بن ثنا المد بن أبي بكر, حّدبن يعقوب, حّد

عند بعض نسائه, فأرسلت احدى أمهات املؤمنني بصحفة فيها   مالك. قال: كان النيب 
 ِعام, فضربت اليت يف بيتها يد اخلادم, فسقطت الصحفة, فانفلقت, فجمع رسول اهلل 

 الفلقتني, ثم جعل جيعل فيها الطعام الذي كان يف الصحفة, ويقول: غارت أمكم, وحبس بني
اخلادم حتى أتي بصحفة من عند اليت هو يف بيتها, فدفع الصحفة الصحيحة اىل اليت كسرت 

 .92 ,2 :البيهقي ,صحفتها, وأمسك املكسورة يف بيت اليت كسرت( السنن الكربى
أ ببي احلسن علي بن المد املقرئ, أنأآخر هو عن: ) وروى البيهقي احلديث من ِريق

ثنا حييى ثنا المد بن أبي بكر, حّدثنا يوسف بن يعقوب, حّدسحا , حّدإاحلسن بن المد بن 
 ثين فليت عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة. بن سعيد عن سفيان. قال: حّد

ِعام, فضربته بيدي  ىل رسول اهلل بأناء فيهإقالت: ما رأيت صانعة ِعام مثل صفية بعثت 
  .                     ناء وِعام مكان ِعام(إارة هذا؟ قال: فكسرته, فقلت: يا رسول اهلل ما كّف
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 داللة احلديث:
 ّنأة, على والظاهرّي (1)ة والشافعي والعنربيأهل الرأي والزيدّي أستدّل

                                                                                                             

 2 :البيهقي ,قال البيهقي )فليت العامري, وجسرة بن دجاجة فيها نظر( السنن الكربى, 
92. 

حكى البيهقي فيما وقال ابن الرتكماني: )جسرة تابعية ثقة. كذا قال امحد العجلي, و
 ه قال: )عندها عجائب(. ّنأباملسجد( عن البخاري  مضى يف باب )اجلنب ميّر

بن اقال صاحب امليزان ليس هذا بصريح يف اجلرح. وفليت, ويقال له: أفلت. قال فيه 
 حنبل ما أرى به بأسًا. 

 .92 ,2 :يأبن الرتكمان ,ين: )كويف صاحل( اجلوهر النقي مع السنن الكربىطق وقال الدار
هدى بعض أزواج أنا محيد, عن أنس قال: وروى الدارمي عن: )يزيد بن هارون حدّث

زواجه, فضربت القصعة, فانكسرت, فجعل أقصعة فيها ثريد, وهو يف بيت بعض  النيب 
نتظر حتى جاءت ا كم, ثّميأخذ الثريد فريده يف الصحفة, وهو يقول: كلوا غارت أّم النيب 

 ,2 :الدارمي ,ذها فأعطاها صاحبة القصعة املكسورة( سنن الدارميبقصعة صحيحة, فأخ
223. 

 املقصود بلفظ )بعض نسائه(, هي عائشة.  أّن ,رشاد الساريإن صاحب وبّي
هات املؤمنني(( هي صفية, كما رواه أبو داود حدى أّمأواملقصود بلفظ: )فأرسلت 

 بن ماجة, أو أّماقطين, و ه الدارحدى رواييت السنن الكربى, أو حفصة, كما رواإوالنسائي و
قطين, فقد ساقه  سناد الدارإمن  سناده أصّحإ ّنأسلمة, كما رواه الطرباني يف األوسط. وذكر ب

ال فالعمل بالرتجيح. إرشاد إد القصة, وما ورد يف ذلك وحيتمل تعّد بسند صحيح, وهو أصّح
أبن حازم, وذكرت . أو هي زينب بنت جحش, كما ذكر 215 ,3 :القسطالني ,الساري

الروايات لفظ القصعة واجلفنة والصحفة واناء. وذكر حديث زينب بنت حجش انه َحيس بفتح 
احلاء املهملة, وسكون الياء أخر احلروف, ويف آخره سني مهملة, وهو الطعام املتخذ من التمر 

خبز, واألقط والسَِّمن. وقد جيعل عوض االقط الدقيق أو الفتيت, ويف حديث الطرباني: 
 وحلم, ويف سنن الدارمي: الثريد.

العنربي من الفقهاء التابعني, وهما أثنان: عبيد اهلل بن احلسن بن احلصني العنربي )ت:  .1
 ,ِبقات الفقهاء ,هـ(195هـ(, وأبو سعيد عبد الرمحن بن مهدي بن حسان العنربي )ت: 125

 .91 :حتقيق احسان عباس ,الشريازي
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 .(1)األصل يف الضمان هو املثل بهذه الرواية

 قضاء باملثل ال بالقيمة((.))هذا  :(2)وقال ابن حزم

 مت باملثل؟ الصحفة من ذوات القيم, فكيف غّر بن اجلوزي بأّناوذكر 

 واجلواب من وجهني:

 ىل ملكهإفنقل من ملكه  ,, فهو ملكهالظاهر ما حيويه بيته  ّنأ أحدهما:
 ال على وجه الغرامة بالقيمة, فكانت الصحفتان للنيب, ومل يكن هنالك تضمني.

خذ القصعة من بيت الكاسرة عقوبة, والعقوبة باألموال أ ّنأ وثانيهما:
ليه, إه كان مهدى ّنأل ؛ه مل يغرم الطعاممشروعة. وذكر القاضي أبو بكر بأّن

ه دعا بقصعة ّن الطعام مل يتلف ف ّنإ ثّم .تالفه قبول له أو يف حكم القبول ف
 .(3)فوضعه فيها

الصحفتان مجيعًا  :م))قال بعض أهل العل وقال صاحب السنن الكربى:
ه عاقب الكاسرة ّنأ اّلإيف بييت زوجتيه ومل يكن هنالك تضمني  كانت للنيب 

 .(3)ىل بيت صاحبتها((إبرتك املكسورة يف بيتها ونقل الصحيحة 

فقهاء احلنابلة على العنربي يف استدالله بالرواية على وجوب املثل يف  ورّد
لك بالرتاضي, وقد ذز ه جّوول على أّنالم ,به اخلرب الذي أحتّ  ّنأشيء ب كّل

 .(8)ها ترضى بذلكعلم أّن
                                              

 ,السيل اجلرار ؛92 ,2 :ابن الرتكماني ,اجلوهر النقي ؛35 ,13 :العيين ئ,عمدة القار .1
ابن  ,ىاحملّل ؛318 ,8 :ابن قدامة ,املغين ؛92 ,2 :البيهقي ,السنن الكربى ؛12 ,3 :الشوكاني

 .131 ,5 :حزم
 .131 ,5 :ابن حزم ,احمللى .2
 .35 ,13 :العيين ئ,عمدة القار ؛92 ,2 :ابن الرتكماني ,اجلوهر النقي .3
 .92 ,2 :البيهقي ,السنن الكربى .3
 .318 ,8 :ابن قدامة ,املغين .8
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 اعرتاض:

 ة يف خصوص موردها, ال عموم فيها.هذه الرواية قضّي ّنإ

 اجلواب:

بي حامت: أناء, وِعام بطعام(( ومبا وقع يف رواية ابن  ناء بإ)) :قوله  ّنأ
ه مثل لك, فاندفع من وقع ل لكّل ))من كسر شيئًا فهو له وعليه مثله(( حكم عاّم

: ة عني ال عموم فيها, ولو كانت كذلك ملا كان قوله ها قضّيّنإقول من قال: 
ذكر الطعام واضح يف  ّنأناء(( كافيًا يف الدليل على  ناء بإ))ِعام بطعام, و

ا الطعام, فهو ّمأناء, وه ال غرامة هنا للطعام, بل الغرامة لإلّنأل ؛التشريع العاّم
 بغي مالحظة أمور يف الرواية فيها:وين .ة له هدّي

ز شرعي حرام, والسكوت تالف مال الغري من دون جمّوإ ّنأال ريب يف أ( 
تالف مال الغري, فعلى إن من منع من يريد ن يتمّكعلى مثل ذلك معصية مّم

 لئاّلِ ,ن من الردع تأنيب التالف ملال الغري من باب وجوب النهي عن املنكراملتمّك
 من فاعله.ر العمل يتكّر

الرواية سواء كانت عن حادثة واحدة, أم عن  ّنأويف ضوء ما تقدم ب
ذ لو كانت الرواية من إ ؛ىل الضمان أو التضمنيإدة, فليست ناظرة حوادث متعّد

ه معصوم ّن السكوت, ف ناء غريها, ومل جيز للنيب إإتالف بابه ملا جاز لعائشة 
 ؛د الغرامة ال يكفيجمّر ّنأنكر. ومعلوم ال يرتك األمر باملعروف وال النهي عن امل

ي يف احلكم التكليفي الذي هو خمالفة ا التعّدض املال التالف, وأّمها تعّوّن ف
 فيبقى على حاله, فقد وردت حرمة مال املسلم كحرمة دمه. ,ةشرعّي

ها مصنوعات  ّنة, ألالصحاف املصنوعة يف ذلك الزمان أموال قيمّي ّنأب( 
د القول م بذلك الفقهاء, فاحلكم بالقصعة مكان القصعة ال يؤّية, كما التزيدوّي

 ة.القصعة الثانية قيمّي ّنأل ؛ة باملثل بوجه, بل من باب العقوبةباشتغال الذّم
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ارة حيث  سألت مة يف القصعة التعبري بالكّفيف بعض الروايات املتقّد ّنأ (جـ
 ىل آخره((.إ…ارةما كّف))عائشة: 

 ة.ما يأتي يف غري الغرامات املالّيّنإارة الكّفالتعبري ب ّنأومعلوم 

من  ما يف بيت النيب  ّنأا ما جاءت يف كلمات بعض الفقهاء من ّمأو
وكذلك  أمواله, فال ميكن االستدالل بالرواية, فال شاهد فيها, فاملتعارف اآلن,

ة تزوي  فاِمة الزهراء بنت رسول اهلل كما يظهر من قّص –يف العصور السابقة 
 بن ابي ِالب  من علّيa – الزوجة مالكة لألثاث غالبًا تشرتيه مبهرها.  ّنأ

فما قيل يف هذه الرواية من االستدالل على ان األصل يف الضمان املثل, وما قيل 
 من اعرتاض عليها, ال خيلو من نظر.

د عن حييى, ثنا مسّد))حّد سن القضاء لإلبل جاء يف البخاري:رواية ُح. 2
رجاًل  ّنأثين سلمة بن كهيل عن أبي سلمة, عن أبي هريرة ل حّدعن سفيان. قا

 اّلإ. فقالوا ما جند ((عطوه))أيتقاضاه بعريًا, فقال رسول اهلل:  أتى النيب 
أعطوه ))ه. فقال الرجل: أوفيتين أوفاك اهلل. فقال رسول اهلل: ًا أفضل من سّنسّن

 الضمان املثل. صل يف. فاأل(1)من خيار الناس احسنهم قضاءًا(( ّن ف

 – عوضًا عن البعري –دفع البعري  ّنأب ويرد على االستدالل بها احلديث:
ن إة وِال  قيمّياحليوانات على اإل ّنأالبحث, والوجه يف ذلك  أجنيب عن الّل

 ,ِال  املثل على بعض احليوانات من باب املساالة أو باب التقريبإأمكن 
ه دفع البعري يف مقابل ا بأّنّمإني املتخاصمني, وا من باب املراضاة بّمإه ه بأّنفيوّج

املقرتض مل يكن لديه القيمة, فدفع ما  ّنإالقيمة, كمئة دينار مثاًل بأن يقال: 
ا بالرضا بدل ّمإو ,ا باالنتظارّمإيساوي مئة دينار من احليوانات. فاملقرض ملزم 

 القيمة وهو احليوان.

                                              

 .82 ,2 :البخاري ,صحيح البخاري .1
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 قضاء الفقهاء: (جـ
هما قضيا فيمن أستهلك فصالنًا فان وابن مسعود أّنروي عن عثمان بن ع. 1

عثمان أتاه رجل فقال: يا أمري  ّنأسرار: ))جاء يف كشف األ ,بفصالن مثلها
ن قال عبد اهلل بن أىل إحتلبوا ألبانها. اك سعوا على أبلي, فبين عّم ّنإاملؤمنني 

نًا مثل بله, وفصالإباًل مثل إة ن يأتي هذا واديه, فيعطى مّثأرى أمسعود: 
ن إصل يف الضمان املثل واأل ّنأهما قضيا ب. فأّن(1)فصالنه, فرضى به عثمان((

 ًا.كان املال قيمّي

 اعرتاض:

حديث عثمان وابن مسعود قد كان ذلك على سبيل الصلح, ال على  ّنإ
نسان غري مؤاخذ  جبناية املتلف مل يكن عثمان. واإل ألّن ؛ِريق القضاء بالضمان

قاربه أىل إلفرط ميله  ؛هداء مثل ذلك عن بين عّمأه تربع بّنأ اّلإه, بين عّم
 وانتصارهم به. 

ع عثمان, والفضل منه بذلك عن غريه من بين اخلرب المول على تطّو ّن ف
 .(2)هعّم

الغالم  ))يفّك قال: a بن أبي طالب مام أمري املؤمنني علّيروي عن اإل. 2
 .(3)اتملثل حتى يف القيمّيبالغالم, واجلارية باجلارية(( وهو قضاء با

الغالم بقيمة  ( يعين بفّك(الغالم بالغالم )يفّك) قوله: معنى ّنأر وقد فّس
فيكون القضاء منسجمًا مع  ,ليه مقامهإقامة املضاف إف املضاف, وذالغالم حب

املسلك املشهور يف الضمان, وهو ضمان املال املثلي باملثل, واملال القيمي 
ه من باب الصلح, أو باب أداء القيمة بدفع العوض مع أّنه ببالقيمة. أو يوّج

                                              

 .125 ,1 :البخاري ,سراركشف األ .1
 .املصدر السابق .2
 .81 ,11 :السرخسي ,املبسوط .3
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 الرتاضي معًا. 

ه قضى باملثل فيمن باع بعريًا واستثنى جلده روي عن زيد بن ثابت أّن. 3 
 ورأسه وسواقطه.

عمر وعثمان وقتادة والشعيب قضوا يف فداء ولد الغارة بالعبيد  أّنروي . 3
 ال بالقيمة.

 يف ثوب أستهلك باملثل.  قضى قتادة وشريح القاضي. 8

الثوب له,  ّنأثوبًا  يف قصار شّق – شريح –ه قضى ّنإ)) قال ابن سريين:
 وعليه مثله. 

ه ال جيد ّنإليه من مثنه. قال: إ حّبأه كان ّنإ :أو مثنه. فقال شريح فقال رجٌل:
 .(1)قال: وال وجد((

داء أر ِريق ينحص هّنأاملثل, و عادتهم رّد ذكر الفقهاء يف القرض بأّن. 2
خبار الواردة يف القرض, مثل قرض ده ظاهر بعض األالدين فيه, كما يؤّي

 .(2)ي حكم بضمان القيمي باملثل يف القرض((ق احلّلبل, فاحملّقاأل

ويرد على الدليل بعدم اعتبار ما استشهد به من اعتبار املماثلة يف القرض 
بناء  ألّن ؛ضمان املثلصل يف الاأل ّنأمبالحظة, بعض الفتاوي النادرة على 

حاد ومماثلة الدائن واملدين يف القرض عرفًا هو معاوضة املثل باملثل, أي زيادة اّت
فال يكون القرض شاهدًا للمقام, وهلذا , يف الوفاء, خبالف الضمان والغرامات

تالف, فحكم يف الثاني بضمان املال ي فيما سبق بني القرض واإلق احلّل  احملّقفّر
 لقيمة.القيمي با

                                              

 ؛131 ,5 :ابن حزم ,ىاحملّل ؛31 ,13 :العيين ئ,عمدة القار ؛81 ,11 :السرخسي ,املبسوط .1
 .151 ,1 :العز بن عبد السالم ,قواعد االنام

 .25 ,2 :احملقق احللي ,سالمشرائع اإل .2
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ه لو أتلف على رجل ثوبًا قيمته دينار مثاًل, ما ورد يف الصلح من أّن. 1 
ل صاحب ة الصلح, وعّلفصاحله عنه على دينارين. فاملشهور عند الفقهاء صّح

 د بأّنما وقع على الثوب ال عن الدينار, فيؤّيّنإالصلح  سالم بأّنشرائع اإل
 .(1)األصل هو املثل

ق ل واحملّقدريس والشهيد الثاني والشهيد األّوإبن ا وجعل مبنى املسألة عند
ن كان ال خيلو إة ثوبًا والكركي ضمان القيمي مبثله حتى يكون الثابت يف الذّم

 .(2)من نظر

كثر أ))ولو أتلف عليه ثوبًا يساوي درهمني فصاحل على  قال الشهيد الثاني:
 لدرهمان. مورد الصلح الثوب ال ا ّنأل ؛ة, فاملشهور الصّحواقّلأو 

ليكون الثابت يف الذمة ثوبًا,  ؛على القول بضمان القيمي مبثله وهذا يتّم
من ضمانه بقيمته, فالالزم  صّحا على القول األّمأفيكون هو متعلق الصلح, 

فا  عليها بزيادة عنهما, وال نقصان مع اّت ما هو الدرهمان, فال يصّحّنإته لذّم
ز ال ه اجلواز أيضًا, ولكن اجملّوالبيع, توّجاجلنس, ولو قلنا باختصاص الربا يف 

ومع أن اجملوز قائل بضمان القيمي اختصاص الربا بالبيع,  أييقول به((. 
لك يقول جبواز الصلح يف املقام, ذومع بالقيمة وعدم اختصاص الربا بالبيع, 

 صل هو املثل.األ ّنأد فيؤّي

ن كانت إعني املفرتضة وال د كون األصل يف الضمان املثل جواز رّدما يؤّي. 5
 ة, ووجوب قبول الدائن هلا.قيمّي

ذا دفعه بعينه هل جيب على املالك إا غري املثلي ّمأ)) جاء يف تذكرة الفقهاء:
                                              

 .25 ,2 :احملقق احللي ,سالمشرائع اإل .1
 ؛151 ,3 :الشهيد الثاني ,اللمعة الدمشقية ؛حجري بدون ترقيم ,2 :دريسإابن  ,السرائر .2

 :احملقق الكركي ,جامع املقاصد ؛حجري بدون ترقيم ,كتاب الصلح ,لالشهيد األّو ,الدروس
2, 11. 
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ت, در العني وقد وجما كان لتعّذاالنتقال إىل القيمة إّن ألّن ؛القبول؟ حيتمل ذلك
ونقل الشيخ , (2)يف الدروس , وهو األصّح(1)فلزمه القبول مع الدفع((

 . (3)مجاع عليهنصاري اإلاأل

 اعرتاض:

مبنى احتمال الفقهاء او فتواهم هذا ليس على الضمان القيمي باملثل,  ّنأ
داء العني, ولكون عقد القرض عندهم عقدًا جائزًا, أداء القرض بأبل لصد  

ا داء غري العني املقرتضة مّمأداء العني نوع فسخ له, ولوال ذلك, لكان جواز أف
ن كان إحد وهو عدم وجوب قبول غري العني املقرتضة وأمياثلها, وال يقول به 

 . (3)مماثاًل هلا من مجيع الصفات

ي من ق احلّلليه احملّقإجنح ما صل يف الضمان املثل د كون األما يؤّي. 9
مبناه  ّن ة, فة احلاصلة بعد تلف العني القيمّيضمان الغاصب زيادة القيمة السوقّي

 ليه صاحب الدروس.إكما ذهب  ,(8)كون ضمان القيمي مبثلهما هو ّنإ

))ولو كان من ذوات القيم, فعليه قيمته يوم التلف  :(2)لقال الشهيد األّو
لعقوبة الغاصب,  ؛نسبأىل التلف إعلى من حني القبض  اّلإعلى قول األكثر, و

ضمونة, ن قلنا بالضمان القيمي مبثله فهي م ا زيادة القيمة بعد التلف, فّمأو
 ن قلنا بالقيمة, فال, وهو املشهور((.إق, وليها جنح احملّقإو

ة احليوانات قيمّي ّن ل, فما جاء يف هذه النصوص والفتاوي يقتضي التأّم ّنإ

                                              

 .325 ,5 :العالمة احللي ,تذكر الفقهاء .1
 حجري. ,كتاب القرض ,لالشهيد األّو ,الدروس .2
 .228 ,1 :نصاريالشيخ األ ,املكاسب .3
 املصدر السابق. .3
 .231 ,3 :احملقق احللي ,سالمشرائع اإل .8
 ري بدون ترقيم.حج ,كتاب الغصب ,لالشهيد األّو ,الدروس .2
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ة, قيمّي – البحث عن الثياب القدمية الّل –الثياب املخيطة وغريها  ّنأكما 
حليوان, ليس من باب دفع فاالكتفاء بدفع الثوب مكان الثوب, أو احليوان بدل ا

و من أاملثل باملعنى االصطالحي, فتحمل هذه الفتاوي على الصلح والرتاضي, 
 ة, كالدينار والدرهم.ض باملالّيباب دفع العرض مقام املتمّح

ة, فليس تلف العني يقتضي ثبوت مثلها يف الذّم والوجه يف ذلك لو التزم بأّن
منصبة على دفع حيوان مقام حيوان ها يف تلك الفتاوي شاهد على ذلك, فكّل

ِبا  إم يف تعريف املثلي, وم مع ما تقّدءه مثل للتالف, وهو ال يتالّنأعلى 
 ة.ها قيمّية كّلاحليوانات واملصنوعات اليدوّي ّنأالفقهاء على 

 ة العقلية:: األدّلثانيًا
منه  الظاهر ّن ميكن استفادة هذا املعنى من لفظ الضمان بداللة االلتزام, ف. 1

ره بالتلف, فالالزم مكان, ومع تعّذصل مع اإلِال  هو وجوب دفع األعند اإل
 شيء. ليه من كّلإالتدارك الكامل الذي هو أقرب 

داء العني بنفسها يف صورتي البقاء وعدمه, أالظاهر من الضمان لزوم  ّنأأي 
داء ما أىل إرًا, فيعدل عنه ا كان أداؤها بشخصها يف صورة التلف متعّذـّولكن مل

من االقتصار  مكان بداللة االقتضاء, فال بّديساويه يف جمموع الصفات مع اإل
ر, فيبحث دونه يف الصفات الستلزام خالفه مع التعّذ اّلإ على املماثل التاّم

 التكليف مبا ال يطا . 

صطالحًا أو اًا تالف مبثله, سواء كان مثلّي صل حينئذ لزوم تدارك كّلفاأل
 ا خرج بالدليل.م اّلإًا قيمّي

ن عدم املثل  , فذلك وال بّد صحابنا: املثل يف كّلأ))وقال  :(1)قال ابن حزم
ن يأخذ القيمة. قال أبو أن يهمله حتى يوجد املثل, وبني أبني  رّيفاملضمون له خم

                                              

 .131 ,5 :ابن حزم ,ىاحملّل .1
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 الذي ال جيوز خالفه((. المد: وهذا هو احلّق

ة, ني يف الذّمة الدليل ثبوت العمقتضى متامّي ّنأويالحظ على الدليل 
ليها إمثال رجاع أقرب األإرجاعها ما دامت قائمة حباهلا, ووجوب إووجوب 

ثل املىل إأي  –ليه إقرب ره فاألمالية ومنفعة وهو املثل االصطالحي, ومع تعّذ
 وهكذا. ,املثل الثاني – ىلإقرب ر فاألومع التعّذ – مالية وصفات

ر املثل فالواجب دفع القيمة, ا تعّذذإه ّنأوهذا ينايف املعروف عند الفقهاء من 
حدًا من فقهاء أالدليل يقتضي ثبوت املثل حتى يف القيميات, وال نرى  ّنأبل 

 املسلمني والقانون غري صاحب الدليل يلتزم بذلك.

ىل إجياب القيمة رجوع إىل املشاهدة والقطع, وإجياب املثل رجوع إ ّنأ. 2
ىل االجتهاد, كما ال إالقطع مل يرجع  ىلإمكن الرجوع أذا  , فاالجتهاد والظّن

 . (1)ىل القياس مع النّصإجيوز الرجوع 

ه جيب مطعوم من مأكول أو مشروب جممع على أّن ))كّل :قال ابن عبد الرّب
ليه من القيمة فهو مماثل له من إاملثل أقرب  ّنأل ؛على مستهلكه مثله ال قيمته

 مة مماثلة من ِريق الظّنِريق الصورة واملشاهدة كالنص واملعنى, والقي
دراك بالسماع م ما ِريقه املشاهدة, كالنص ملا كان ِريقه اإلواالجتهاد, فقّد

 .(2)واالجتهاد(( ِريقة الظّن وىل من القياس, ألّنأكان 

 ويالحظ على الدليل:

 ما يتم لو ثبت بدليل لزوم مماثلة املدفوع للتالف, فحينئذ يأتي القول بأّنّنإ
 ,حساسىل اإلإة والصفات بالوجدان املستند  الصورة واملالّياملثل مياثله يف

 اّلإة اليت ال تدرك ها متاثل التالف يف املالّيّن املوجب للقطع خبالف القمية, ف
                                              

 ؛212 ,8 :الباجي ,املنتقى ؛135 ,3 :البكري ,اعانة الطالبني ؛313 ,2 :ابن قدامة ,الكايف .1
 .382 ,2 :القرِيب ,حكامجامع األ

 .383 ,8 :مالك بن أنس ,املعونة الكربى ؛212 ,2 :ابو زرعة العراقي ,ِرح التثريب .2
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ثبات لزوم مماثلة املدفوع إف على باالجتهاد والتخمني والتقييم. فالدليل يتوّق
ا ضة الثبوت يف الدليل مّمخذت مفروأمة ل الكالم, فهذه املقّدللتالف, وهو أّو

 ىل املصادرة.إخرجه الربهان أ

 بقاعدة عدم سقوط امليسور باملعسور يف أصل الضمان باملثل. استدّل. 3

 اعرتاض:

لكونهما متباينني  ؛لعني التالفةإىل اميسورًا بالنسبة  ال يعّد املماثل التاّم ّنأأ ـ 
بعضًا منه يف نظر العرف  ن يكونأ ني يف الوجود, وميسور الشيء ال بّدمستقّل

 ي ال عقلي.ولو مساالة. فقاعدة امليسور غري جارية ظاهرًا, وجمرى القاعدة حّس

 ,ىل مماثل املثل, وهكذاإىل مماثلها ثم إمقتضى القاعدة التنزل من العني ب ـ 
ر املثل ذا تعّذإه قرب, وهذا ينايف املعروف عند الفقهاء من أّنقرب فاألأي األ

 القاعدة تقتضي ثبوت املثل حتى يف القيميات.  ّنأالقيمة, بل فالواجب دفع 

املثل مثل للشيء شرعًا  ّنأل ؛حصر وأقرب للشيء من القيمةأاملثل  ّنأ. 3
 .(1)ولغة, والقيمة مثل يف الشرع دون اللغة

 ويالحظ على الدليل:

فبعد ة, على ثبوت املثل يف الذّم أو غريه يدّل لو كان هنالك نّص ما يتّمإّنأ( 
او ما هو مثل  ,ذلك يقع الكالم ما هو املراد باملثل؟ هل هو مثل املثل شرعًا ولغة

 للتالف شرعًا فقط؟

 ة تشتغل باملثل بعد تلف العني. الذّم ومعلوم ال يوجد دليل بأّن

ًا من القيمة واملثل مياثالن التالف شرعًا, فكان مقتضى كّل ّنألو ثبت ب( 
 حكامه.أب اّلإد ذ الشرع ال يتقّيإ ؛ماالقاعدة ختيري الضامن بينه

                                              

 .111 :اخلطيب ,الفتاوي الغياثية ؛22 ,13 :املطيعي ,عتكملة اجملمو .1
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ثبوت  ّنأومعلوم  ,ة يف كلمة املثلالدليل يقتضي حقيقة شرعّي ّنأ (جـ
سامي أشباهها من أو لفاظ الصالة والصوم واحلّ أة يف مثل احلقيقة الشرعّي

البحث  عة الّلالعبادات الكثرية الدوران على لسان صاحب الشرع واملتشّر
 ة لكلمة املثل؟ثبات احلقيقة الشرعّيإن من ن يتمّكأ ستدّلى للمّنأوالكالم, ف

دفع للضرر عن أه صورة ومعنى فكان ّنأل ؛عدل من القيمةأاملثل  ّنأ. 8
 على املالك الصورة واملعنى.  َتالضامن فوَّ ّنأل ؛املالك

فالقيمة تدارك يف  ,ومعنًى ن يتداركه مبا هو له مثل له صورًةأ فاجلرب التاّم
 صل صورة ومعنى.األ ر رّدعند تعّذ اّلإليها إفال يصار  ,قطاملعنى ف

ا القضاء مبثل معقول, فبيانه يف الضمان املغصوب ّمأ))و :(1)قال السرخسي
ًا عليه ي مااًل من عنده وهو مثل ملا كان مستحّقالغاصب يؤّد ّن واملتلفات, ف

ون, ومثل كما يف املكيل واملوز ومعنًى بسبب الغصب وهو نوعان: مثل صورًة
املتلف عليه, ويف املثل صورة ومعنى هذا  , واملقصود جربان حّقال صورًة معنًى

عند  اّلإ ال صورًة ىل املثل معنًىإمنه يف املثل معنى, فال يصار  املقصود أمّت
 عند تعذر العني((. اّلإىل املثل إالضرورة, كما ال يصار 

لعباد ضمان املغصوب ))ومن أنواع القضاء يف حقو  ا :(2)وقال ابن ملك
فالكامل هو املثل صورة  ,باملثل. يعين القضاء مبثل معقول نوعان: كامل وقاصر

ى القيمة ّدأالقاصر حتى لو  ومعنى وهو السابق, أي الكامل وهو السابق على
ى ّدأال جيرب املالك على القبول, كما لو  ,املثل الكامل يف املثلي مع القدرة على

يف الصورة واملعنى, فاذا  ألن املستحّق ؛العني درة على رّداملثل الكامل مع الق
 عجز عن الصورة جيرب املالك على القيمة ضرورة((.

ىل قاعدة العدل واالنصاف, ومقتضاهما إد نه يستويرد على الدليل بأّن
                                              

 .88 ,1 :السرخسي ,أصول السرخسي .1
 .39 :ابن ملك ,شرح املنار .2
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بدفع املثل  ما يتّمّنإجربان خسارة املضمون له من حيث الصورة واملعنى, وذلك 
ه يقتضي وجوب دفع املثل يف املتلفات ّنأ اّلإن كان متينًا إومكان, وهذا مع اإل

 كان من املكيل أم املوزون أم غريهما.أسواء  ة,كاّف

مكان جربان خسارة املضمون له يف مثل احليوان صورة ومعنى إفلو فرض 
لزام الضامن بالدفع ولزم إولو يف بعض جوانبه, وجب االلتزام به, ووجب 

عى هو وجوب املّد ّن ف ؛عىك بقبول القيمة, وهذا غري املّدلزام املالإة عدم صّح
 – املالك –لزام املضمون له إمكان, وم حتديده مع اإلدفع املثل باملعنى الذي تقّد

 ر.بقبول القيمة مع التعّذ

ىل العني التالفة بالضرورة والوجدان, بل هو عند إاملثل أقرب  ّنأـ  2
 يبقى للمالك أسف على فوات ماله عند العقالء عديل العني التالفة حبيث ال

ه يف نظر أخذه, وال للضامن منفعة يف ضمانه للعني التالفة عند دفع املثل, فكأّن
بتلفها وجب  ,هار رّدذا تعّذ ها, فالعقالء هو العني املضمونة اليت جيب رّد

ىل ضمان املثل, وكذلك َفْهُم املخاِبني إه انصراف لفظ الضمان فكأّن ,(1)مثلها
 منه.

 ويرد على الدليل:

م من ضمان األقرب فاألقرب, وأيضًا مشوله للقيميات على ما تقّدأ( 
 م. توضيح ما تقّد

 ّنأعى من ىل املعنى املّدإعدم انصراف لفظ الضمان والعهدة والتدارك ب( 
 كون الشيء يف العهدة. اّلإوعرفًا  ذ ال يفهم منه لغًةإ ؛األصل يف الضمان املثل

ع خالفه. ن مل نّدإة من شيء, فال داللة فيه على املثل بوجه الذّم ا ما يفوأّم
بشيء  : ))من أضّرaمام الصاد  ن دليل هذه الدعوى ما روي عن اإلا يعّيومّم

                                              

 .312 ,3 :أبو سعود ,فتح املعني ؛331 ,5 :العيين ,البناية .1
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 .(1)من ِريق املسلمني, فهو ضامن((

 لفظ الضمان فيها قد استعمل فيما يعّم ّنإونظائره يف باب التسبيب حيث 
ىل غري ذلك من املوارد إية, ال خصوص املثل جزمًا ضمان املثل والقيمة والد

ذ أريد القدر املشرتك بني هذه األمور من إ ؛واألبواب املستعمل فيها لفظ الضمان
ِالقات بذكر واحدة من ب هذه اإله لو تعّقض للخصوصيات, وأّندون تعّر

, اخلصوصيات, كما لو كانت دية أو قيمية مل يظهر منافاة بينهما يف نظر العرف
ة على اعتبار خبار املعتربة الداّلة املهملة, ومبالحظة األونها بيانًا للقضّيبل يعّد

ها قرينة على عدم ّن القيمة يف بعض املتلفات اليت عمل مبضمونها الفقهاء, ف
ن من ة شاملة لصورتي التمّكلكونها عاّم ؛ىل املثلإاعتبار انصراف املطلقات 

املثل أو  ىلإن عدم صد  دعوى االنصراف ا عّمإره, وهذا يكشف املثل وتعّذ
فقد ورد  ,متلف متداركًا باملثل عن عدم عموم يف املنصرف, وهو كون كّل

 :سانيد عديدةأب

ة, فاستعار منه سبعني درعًا ىل صفوان بن أمّيإ ))بعث رسول اهلل  منها:
 ِرافها. أب

 .(2): بل عارية مضمونة((أغصبًا يا المد؟ فقال النيب  :فقال

ة قطعًا, ونظري ِلق الضمان على ضمان الدرع مع كونه من األموال القيمّيأف
كما يعلم من مالحظة أبواب الشهادة وشهادة  ,خبارِال  كثري من األهذا اإل

ن كان إقال: )) ,يف شاهد الزور aالصاد  اإلمام مثل ما روي عن  ,الزور
ضمن بقدر ما أتلف من  ,ن مل يكن قائمًاإعلى صاحبه, و الشيء قائمًا بعينه رّد

 وغريها. (3)مال الرجل((

                                              

 .151 ,19 :احلر العاملي ,وسائل الشيعة .1
 .232 ,13 :احلر العاملي ,وسائل الشيعة .2
  ه المد بن حييى, عن امحد بن المد, عن علي بن احلكم, عن مجيل, عن أبيروا .3
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 الوجود املقتضي وعدم املانع.  ؛ىل ضمان املثل ممنوعإفانصراف لفظ الضمان 

الستقالل العقل بوجوب العدل  ؛داء مثل العنيأمقتضى حكم العقل  ّنأ. 2
ر العني املضمونة هو عني العدل خبالف املالك بعد تعّذ ىلإاملثل  والقسط. ورّد

ذ هما إذ ليست القيمة من سنخ العني, إ ؛ها لست عداًل للعني التالفةّن ف ؛يمةالق
 شيئان متباينان.

ا كانت القيمة يشرتى بها شيء مياثل العني التالفة وينوب منابها, ـّمل ,نعم
 كانت بهذا االعتبار عداًل للمثل. 

عني ه البل هو كأّن ,ىل العني التالفة من القيمةإفاملثل على هذا أقرب 
 ّنأل ؛كما حيكم العقل ,املضمونة ومساٍو هلا يف نظر العقل فوجب دفعه بداًل

الختالف رغبات الناس, فقد  ؛ن الضامن من املثلخالفه ظلم للمالك مع متّك
تكون رغبة املالك يف عني ماله, خلصوصيات يف صنفه, فاحلكم عليه بأخذ القيمة 

 من املثل. ظلم له, فال بّد

ِالقات الضمان يف إالقاعدة املستفادة من  ّنإ)) :(1)اريقال الشيخ األنص
ه أقرب ألّن ؛ات, واألمانات املفرط فيها, وغري ذلك هو الضمان باملثلبصوغامل
بعدها قيمة التالف من النقدين  ة والصفات, ثّمىل التالف من حيث املالّيإ

اته للتالف ما عداهما يالحظ مساو ّنأل ؛ةه أقرب من حيث املالّيّنأل ؛وشبههما
 ليهما((.إرجاعه إبعد 

 اعرتاض:

ا مع شراء ا يشرتى بها املثل, وأّمذا مل تكن القيمة مّمإ هذا الكالم يصّح ّنإ
 املثل بها, فال تفوته خصوصية أصاًل.

                                                                                                             

  ؛312 ,1 :الكليين ,الفروع ؛239 ,15 :احلر العاملي ,وسائل الشيعة ؛عبد اهلل الصاد 
 .289 ,2 :الطوسي ,التهذيب

 .221 ,1 :الشيخ األنصاري ,املكاسب .1
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 اجلواب:

جل حصول أل ة أو أذًىل مشّقىل حتّمإا كان حتصيل املثل بالقيمة قد حيتاج ـّمل
 ليه مثل ما أتلفه. إي ن يؤّدأعلى الضامن  ة أتلفها الضامن, كانخصوصّي

 ويالحظ عليه:

ىل دليل, واشتمال إة باملثل بعد تلف العني يفتقر دعوى اشتغال الذّم ّنأ (أ
ة ة والصفات اليت كانت يف العني وحدها ال يقتضي اشتغال الذّماملثل على املالّي

حتى  خذتأوقد علمت مقتضى احلديث الشريف: ))على اليد ما  باملثل,
 .(1)تؤدي((

ة كون العني بنفسها, ومباهلا من الصفات واخلصوصيات تصبح يف ذّم 
 املستولي عليها.

ما ّنإاملالك املضمون له  نصاري من وجوب مراعاة حّقفاد الشيخ األأوما 
هذه املراعاة  ّنأة. ومعلوم داء وقت تفريغ الذّميقتضي مراعاة ذلك حني األ

ىل حني الاولة التفريغ, إة بالعني ل باشتغال الذّمداء على القوق حني األتتحّق
د وجوب مراعاة ىل املثل, فمجّرإة من العني وكذلك على القول بانتقال الذّم

 ,نصافذاتًا وصفًة كما هو مقتضى قاعدة العدل واإل – املالك –املضمون له  حّق
 ة باملثل.وحده ال يقتضي اشتغال الذّم

ِالقات يف باب الضمانات ومقتضى اإل ة حكم وضعياشتغال الذّم ّنأ (ب
املالك, وعدم تضييعه  مانات املفرط فيها, وجوب تدارك حّقواملغصوبات واأل

 ة باملثل.ة ما يقتضي اشتغال الذّمدّلعينًا وصفة, وليس يف األ

صل أىل املثل دعوى زائدة على إة من العني انتقال الذّم ّنأواحلاصل 
فاده ما أقامة الربهان عليه, وليس فيما إغي املضمون له ينب وجوب مراعاة حّق

                                              

 سبق ختري  احلديث. .1
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 يقتضيه.

 املطلب الثاني: األصل يف الضمان القيمة:
صل يف الضمان األ ّنأ إىلة وسفيان الثوري ذهب بعض فقهاء الظاهرّي

 حّق ّنأل ؛العنير ردّ ة عند تعّذة أو قيمّيموال سواء كانت مثلّيالقيمة يف مجيع األ
ليه, إة يصال املالّيإليه, فيجب إيصال العني إر وقد تعّذاملالك يف العني واملالية 

ة الشيء عبارة عن ة, ومالّيووجوب الضمان على الضامن باعتبار صفة املالّي
 .(1)قيمته

رين اختلفوا, فقال املتأّخ ّن ا القضاء باملثل, ف))وأّم :(2)قال ابن حزم
 شيء.  القيمة يف كّل اّلإبعضهم: ال يعطى 

سحا  الشيباني إعبد الرزا  عن سفيان الثوري عن أبي روينا من ِريق 
. قال سفيان وقال غريه من فقهائنا: ًاله ِعامًا مثل ِعام ّنأفيمن استهلك حنطة 

 له القيمة((.

ما خرج بالدليل,  اّلإن يكون مضمونًا بقيمته أتالف  فاعترب األصل يف كّل
يف املماثل, بل حيكم صل مينع استقرار ِريقة العرف على قصر البدل وهذا األ

ن كان إة بدفع القيمة وة وسقوط ما يف الذّمالفقهاء جبواز تدارك أصل املالّي
 املدفوع من غري جنس العني التالفة.

 ة على ذلك:دّلواأل

ًا انعدم قبول العرف املثل, لو فرض نقصانه على العني التالفة نقص. 1
 ّن بالضمان يف غري املاليات, ففاحشًا, بل مطلقًا جتب القيمة, وال حيكم الفقهاء 

ىل إبالنسبة  اّلإن ال يكون الضمان أاحلكم فيها بذلك غري معهود منهم, فينبغي 

                                              

 .131 ,5 :ابن حزم ,ىاحملّل ؛125 ,1 :البخاري ,سراركشف األ .1
 .131 ,5 :ابن حزم ى,احملّل .2
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ة أو وصف د كون خصوصّية اليت هي مطمع نظر أهل العرف, وجمّرصفة املالّي
 مًا.ن كان االستيالء عليه الّرإًا ألحد ال يقتضي أداء بدله اليه عند التلف وحّق

 اعرتاض:

ذا إل الكالم فيما دعوى عدم احلكم بالضمان فيما عدا املاليات هو أّو أّن( 1
م خروجه مبالحظة ورود االختصاص. ولو سّل قًا حبّقكان له مثل وكان متعّل

 عى.مجاع وحنوه فال ينايف أصل املّدإدليل معترب من 

ق الضمان ال تقتضي عدم ة هي اليت تكون متعّلاملالّي دعوى أّن أّنب( 
ذا إما تضمن ّنإة ال تضمن مطلقًا, الصفات يف املثلّي ّن ف ؛ول الضمان للصفاتمش

ة فقط ة تقيدّية ليست حيثّياملالّي ّنأة, كما ة أو كان هلا تأثري يف املالّيكانت هلا مالّي
 ة.ة تعليلّييف الضمان, بل حيثّي

ضمون, ة ماملال بوصف املالّي ّنإ :ها مال, وال نقولّنأفالعني تضمن من جهة 
 ة.ة, التقيدّيالتعليلّي تني:بني اجله وبني املعنيني فر  واضح, فقد خلط املستدّل

ىل إمقتضى كون األصل يف البدل هو املثل الكامل ال يقتضي العدول  ّنأ. 2
ما ّنإعليه فتوى الفقهاء, بل  , كما استقّرر املماثل التاّمالقيمة على تقدير تعّذ

فيقتضي  ,رن وجوه املماثلة بعد سقوط التعّذر مىل ما تيّسإيقتضي العدول 
 األصل يف الضمان القيمة.

 اعرتاض:

ع باِلة وهي تتفّر ر املماثل التاّمقرب فاألقرب عند تعّذدعوى دفع األ أّن
 ة الضمان باملثل وذلك:دّلأعلى 

ر املثل يف املال املثلي ظاهر يف ىل القيمة عند تعّذإالعدول  ّنأذكر الفقهاء أ( 
 ر املثل رأسًا ال خصوص الفرد األكمل.تعّذرادة إ

داء بالقيمة صل يف الضمان باملثل عند األاخلروج من األ مجاع علىاإلب( 
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 .(1)ر املثلعند تعّذ

ىل ضمان ما تلف إي ضمان املثل يؤّد ألّن ؛صل يف الضمان بالقيمةاأل. 3
ذا  نتفع بها, فباالنتفاع املأذون فيه, واالنتفاع قد يوجب نقصًا يف قيمة العني امل

املثل املضمون به مثل  ّنأضمن املثل, فقد يوجب ذلك زيادة يف الضمان باعتبار 
 .(2)غري مستعمل

ه مستعمل, املثل قد يالحظ فيه أيضًا أّن ّنأوميكن االعرتاض على ذلك ب
 التفاوت اليسري يف املثليات يغتفر. ّنأة التماثل وخاّص وبذلك يتّم

 الرأي الراجح:

على اشتغال  ة ما استدّلن من عدم متامّين يقال, بعد ما تبّيأغي الذي ينب
شتغال ابه على  ا أستدّلشيء مّم العني, كما مل يتّم ر رّدة باملثل بعد تعّذالذّم
ها ة الضمان ومراجعتها, فنجد أّندّلأل يف ة بالقيمة, فالالزم حينئذ التأّمالذّم

ي نفسها تكون مضمونة مباهلا من العني املغصوبة أو املتلفة ه ّنأة على منصّب
هذا هو معنى الضمان, كما يف  ة تصبح يف عهدة الضامن, بل لعّلصفات ومالّي

. (3)قوله سبحانه حكاية عن قول قائل: ))وملن جاء به محل بعري وأنا به زعيم((
ما تعلق حبمل البعري نفسه, وهكذا حديث اليد وهو قوله ّنإد التعّه ّنأالظاهر  ّن ف
وكذلك حديث استعارة (3)يه((أو تؤّد يلى اليد ما أخذت حتى تؤّد: ))ع .

 .(8)الدروع فهو صريح يف كون الدرع نفسه مضمونًا

                                              

 :جواهر الكالم ؛28 ,2 :الدمشقي ,رمحة األئمة ؛229 ,1 :نصاريالشيخ األ ,املكاسب .1
 .92 ,31 :النجفي

 .281نظرية اإلباحة عند األصوليني والفقهاء, ص .2
 .12آية  :سورة يوسف .3
 سبق ختري  احلديث. .3
 ري  احلديث.سبق خت .8
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 ّنأة منحصرة يف ضمان العني نفسها, ومعلوم ة الضمان كاّففما دامت أدّل
ة الضامن, ة املضمون يف عهدة وذّمة باملضمون, وكون ماهّيالضمان اشتغال الذّم

العني مضمونة بنحو امتدادي واستمراري من حني  االلتزام بأّن فال بد من
ىل حني تفريغ إتالف وحنوه ي عليها باإلاستيالء الضامن عليها, أو من حني التعّد

األمر  ما يثبت جبعل من الشارع الذي هو ولّيّنإستمرار ته منها, وهذا االذّم
عترب العني مضمونة على ة اه بسلطته التشريعّيوالذي بيده زمام التشريع, فكأّن

 ىل حني الفراغ.إاختالف مواردها يف عنق الضامن 

ىل حني التلف, وما حبكمه, ومن حني التلف يكون إفللعني وجود خارجي 
 ة الضامن.هلا وجود اعتباري تشريعي يثبت يف ذّم

أو كون الشيء يف  ,ي او االعتياديعنه بالوجود الذّم نعربن أوال مانع 
ما يف الذمم مااًل للناس بداًل عن ماهلم, فيقولون  تراه يعّدفالعرف  ,العهدة

ع, ه اليهم, كما يقولون للودعي: ادفع املال املوِدّدادفع مال الناس, وُر :للمدين
 ىل التأويل بها.إة الضمان, وال حاجة دّلأوبذلك ميكن االحتفاظ على ظاهر 

ة ه مناف لظاهر أدّلّن ف ؛ةخبالف لو التزم بثبوت املثل أو القيمة يف الذّم 
 الضمان, ومل يقم عليه دليل.

وتفريغ , رهاة حال وجودها وبعد تعّذالعني هي اليت يف الذّم ّنأفنستخلص 
يف عهدة الّذمي رجاع العني نفسها, وبعد التلف تكون بوجودها  ة يكون بالذّم

ة مما يف عهدة رجاع العني مقتضية لتفريغ الذّمإة الضامن, فتكون نفس أدّل
ضمن  اّلإالتفريغ يكون بالتسليم والتسلم, وال يكون  ّنألضامن, ومعلوم ا

م بدفع وجود خارجي التٍو على صفات العني الوجود اخلارجي, فالضامن ملَز
  .ته اعتبارًا وتشريعًاالتالفة خارجًا واملوجودة يف ذّم

 ن مل ميكن, فبدفع قيمتها.إو ,مكن فبدفع املثلأن إ

, هو لزوم تدارك األموال ((ة الضامنأي تفريغ ذّم))صل حني األداء فاأل
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مكان مبا يعادهلا من جمموع اجلهات عند تلفها, وعدم حصول املضمونة مع اإل
ة وسائر الصفات املقصودة باملثل من غري فر  بني وصف املالّي اّلإالرباءة عنها 
ًا وصاف ظلمًا وعدوانوصف من هذه األ من كّل ون منع املستحّقهلم, بل يعّد

 ر املثل.داء القيمة عند تعّذأن أمكن ذلك, واال فالواجب إ
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 املبحث الثالث

 ة يف املال القيميحتديد تفريغ الذّم

ىل إة الضامن على املال القيمي اختلف الفقهاء فيما جيب دفعه يف تفريغ ذّم
 ثالثة أقوال:

 القول بدفع املثل مطلقًا. أحدها:

 القول بدفع القيمة مطلقًا. ثانيها:

ر مثله, وبدفع قيمة املال القيمي ذا تيّسإالقول بدفع مثل املال القيمي  ثالثها:
 ذا تعذر مثله.إ

))ويف القيمي أقوال: احدها وهو األشهر: قيمته  :(1)ق السبزواريقال احملّق
ق مطلقًا, وثانيها: ضمان املثل مطلقًا, وال أعرف به قائاًل صرحيًا, لكن احملّق

ضمان املثل  وثالثها: ,ال: ولو قيل: يثبت مثله كان حسنًاي يف الشرائع قاحلّل
السلم فيه, وضمان ما ليس كذلك  الصوري فيما يضبطه الوصف, وهو ما يصّح

 بالقيمة, كاجلوهر وهو خمتار التذكرة((.

حد سوى الشيخ المد رضا آل أليه إوقد الحظت قواًل رابعًا مل يذهب 
بني املثل, أو القيمة يف ضمان املال  ريكاشف الغطاء يف تقريراته وهو التخّي

شرعًا بني املثل والقيمة, وال  ه خمرّيّنأ: ))الظاهر (2)ر مثله بقولهذا تيّسإالقيمي, 
ما هو ذكر ألحد ِريف التخيري, ّنإة على القيمة خبار الداّلن عليه القيمة, واألتتعّي

ال يقبلون باملثل, وهي ِريقة العرف يف مثلها و ّنأيدعي  ّنأ اّلإن القيمة, ال لتعّي
 املناط عند الشارع((.

 ا دفع مثله, أو قيمته.ّمإفاملتعني من ضمان املال القيمي 

                                              

 حجري بدون ترقيم. ,كتاب الدين ,احملقق السبزواري, الكفاية .1
 .192 ,2 :م. تقريرات الشيخ المد رضا كاشف الغطاء على ولده .2
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 ل: القول بدفع املثل:املطلب األّو
ىل ضمان املال القيمي إذهب عبيد اهلل بن احلسن العنربي وامحد بن حنبل 

ن أتت أوصافه بن تفاوإشيء مبثله من حيث اخللقة و مبثله, واشرتِا يف جرب كّل
بي موسى, واختيار اخلرقي يف غري احليوان من أة. وهو مذهب يتساوى يف املالّي

 .(1)احلنابلة

ضمان املال القيمي مبثله فيه رعاية املماثلة صورة  ّنأل ؛وهو قول أهل املدينة
وىل من القيمة, وهي الدراهم والدنانري اليت تفوت فيها املماثلة أومعنى. فكان 

 .(2)صورة

وقد حكي قول عن مالك, هو ضمان املال القيمي مبثله, سواء كان عن 
عند فقهاء  عمد او خطأ, وسواء باشر باالستهالك, أو تسبب, ولكن األصّح

تالفات ويف باب اإل ,ما هو وجوب ضمان املال القيمي مبثله يف القرضّنإة املالكّي
 .(3)والغرامات ضمان بقيمته

 ,ر املثل له, واملال القيميملال القيمي الذي يتيّسة بني امامّيل فقهاء اإلوفّص
ق الطوسي واحملّقالشيخ ر مثله. فقد حكي عن االسكايف وابن جنيد والذي تعّذ

 احلكم خمتّص ذا تيسر مثله. ولعّلإي ضمان املال القيمي مبثله يف القرض احلّل
 بالقرض فقط.

ثله مطلقًا حتى مع ة يف إرادة ضمان املال القيمي مبمامّيواختلف فقهاء اإل
ب عليه ّتفتكون القيمة عندهم بداًل عن املثل حتى يرت ,ريد هذاأن  ر مثله, فتعّذ

 .(3)وجوب القيمة يوم دفعها, كما ذكروا ذلك احتمااًل يف تعيني القيمة

                                              

 .229 ,8 :املقدسي ,الشرح الكبري ؛193 ,2 :املرداوي ,االنصاف .1
 .151 ,1 :مالعز بن عبد السال ,حكامقواعد األ ؛125 ,1 :البخاري ,سراركشف األ .2
 .212 ,2 :ابو زرعة العراقي ,ِرح التثريب ؛222 ,2 :العدوي ,حاشية العدوي .3
 جواهر  ؛231 ,3 :احملقق احللي ,سالمشرائع اإل ؛211 ,1 :الشيخ الطوسي ,اخلالف .3
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ِال  الروايات الكثرية يف موارد كثرية على دفع القيمة  ويرد على هذا ب
ر املثل, فلم ذا تيّسإادة ضمان املال القيمي مبثله رإن شاء اهلل, أو إاليت سيأتي 

خصوصيات  ّنأل ؛عتداء, ونفي الضررىل ظاهر آية االإيكن ذلك بعيدًا نظرًا 
ِال  القول بضمان املال إن كان ظاهر كلمات هؤالء الفقهاء إالعني قد تقصد و

 .(1)ر مثلهر أم تيّسالقيمي باملثل, سواء أتعّذ

 .(2)مجاعاإل ه خالفّنأويرد على هذا 

 ويالحظ على هذا القول:
ن كان  ىل دليل, فإة ببدل العني املضمونة يفتقر شتغال الذّمادعوى  ّنأأ( 

ة, العني املضمونة قد تلفت وال يعقل بقاؤها بعد التلف يف الذّم ّنأالدليل هو 
 ثبوته يف الذمة؟ فكيف مّت ,العوض مثاًل أو قيمًة ما زال معدومًا ّنأففيه 

ىل دليل, ومل إىل بدل حيتاج إة من العني املضمونة بعد التلف ل الذّمفانتقا
مجاع إذ يستبعد وجود إ ؛مجاع ال جيدي نفعًاث باإليوجد ما يثبت ذلك والتشّب

 .ذ لو كان األمر كذلك ملا وقع هذا النزاع والتشاّحإ ؛قطعي يف املقام

يمة هذا غري ىل مثلها, ووجوب دفع القإة االنتقال من العني القيمّي (ب
ذ حينئذ يكون املثل عوضًا  عن العني, والقيمة عوضًا عن املثل, فالقيمة إ ؛سليم

ه لفقدان دليل واضح عليه ّنأ اّلإن كان ممكنًا عقاًل, إعوض العني, وااللتزام به و
ًة وصفًة, من ضمان العني املغصوبة مثاًل مالّي فال بّد ,فال خيلو عن تعّس

ة وصفًة, فما ا يعين ذلك امتناع وجود مماثل هلا مالّيواملفروض انها قيمية مم
مجاع قد ودعوى اإل ؟عليه الفائدة يف فرض املمتنع يف الذمة؟ وأي دليل يدّل

 عرفت حاهلا؟
                                                                                                             

 111 ,31 :النجفي ,الكالم. 
 .املصدر السابق .1
 .18 :ي كاشف الغطاءهاد ,شرح املكاسب م. ؛229 ,1 :نصارياأل ,املكاسب .2
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ىل حني إة بها تبقى مضمونة العني من حني اشتغال الذّم ّنأهو  فاحلّق
 فبالقيمة. اّلإة فباملثل, ون كانت مثلّي التفريغ, ف

ة عن القيمي املضمون, ره يف مقام تفريغ الذّمدفع املثل مع فرض تيّسلو  (جـ
ر له املثل املماثل للمضمون عينًا وصفًة وحقيقة, لو تيّس اّلإكان ذلك مثاًل تقريبًا و

جبار املالـك إ ّنأاملفروض التالف قيمي ومعلوم  ّنأذ إ ؛الفرض لَفلـكان ُخ
جباره على التنازل عن بعض إل ؛املضمون له على قبول املثل التقرييب ظلم

 رة يف املثل التقرييب.الصفات املفقودة مع تلف العني املضمونة غري املتوّف

ن ال يفوت على املالك شيء من صفات العني أنصاف والعدل فمقتضى األ
رة يف رغبة داء قيمة العني مباهلا من الصفات املؤّثأب اّلإالتالفة, وهو ال يكون 

 قتناء تلك العني.ا

 تهم على ذلك:وأدّل

 ة النقلية:اًل: األدّلأّو

 اآليات القرآنية:أ( 

. (1)[فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ] قوله تعاىل: .5

 ًا.ًا أو مثلّيفظهورها يف املماثلة مطلقًا سواء كان مااًل قيمّي

ة عن حبث الضمان وضمان ة أجنبّياآلية الكرميأّن ولكن قد عرفت 
ال  ((املثل))د وجود كلمة ة, وجمّرواملتلفات, وال صلة هلا بباب الضمانات املالّي

 ة الضمان.دّلأغ ذكرها يف سيا  يسّو

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ  يَا] قوله تعاىل: .2

مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ 
                                              

 .193 : آيةسورة البقرة .1
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 .(1)[كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِنيَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ

وهي أموال  بُلم: اإلَعالَن ّنأل ؛ل باآلية على ضمان املال القيمي مبثلهاستّد
 .(2)قيمية جرب ضمانها مبثلها

 عرتاض:ا

 د. اآلية ليست يف صدد الضمان وجرب األموال, بل يف صدد التعّب ّنإ

))ال جيوز القياس على جرب الصيد باملثل من  :(3)بن عبد السالم قال العّز
 ذلك تعبد حائد عن قواعد اجلرب((. ّن ف ؛مَعالَن

 ر الشريفة:خبااأل (ب
م ذكرها يف خبار اليت تقّدخبار الشريفة هي نفس األاالستدالل باأل ّنإ

  الكالم عليها, وعن صل يف الضمان املثل, وقد تطّرن األأاالستدالل على 
 ة ثانية. ليها مّرإض االعرتاضات الواردة عليها, فال نتعّر

يف املال القيمي بها على دفع املثل  ّلِدنذكر بعض الروايات اليت اسُت ,نعم
د ما ذكر من دفع املثل يف املال ا يؤّيفمّم, املضمون اليت مل نذكرها من قبل

 مكانه ما ورد يف باب القرض من الروايات.إالقيمي املضمون يف فرض 

عبد اهلل بن  ّنإ: aقلت ألبي عبد اهلل  ابة:ما روي عن الصباح بن سّي. 5
أصغر منه أو  اخلبز من اجلريان فنرّدقال: نستقرض  ,أبي يعفور أمرني أن أسألك

ني والسبعني عددًا فيكون الكبري : حنن نستقرض اجلوز السّتaأكرب. فقال 
 .(3)والصغري, فال بأس((

                                              

 .98 : آيةسورة املائدة .1
 .195 ,2 :الطربسي ,جممع البيان ؛122 ,2 :ابن رشد احلفيد ,بداية اجملتهد .2
 .151 ,1 :العز بن عبد السالم ,قواعد األنام .3
 ., وهذه الرواية جمهولة بابن سيابة119 ,13 :احلر العاملي ,وسائل الشيعة .3
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: استقرض aقلت ألبي عبد اهلل سحاق بن عمار، قال: إما روي عن . 2
ًا؟ الرغيف من اجلريان, ونأخذ كبريًا ونعطي صغريًا, ونأخذ صغريًا, ونعطي كبري

 .(1)قال: ال بأس((

))سئل عن اخلبز بعضها أكرب  :aما روي يف فقه الرضا، عن الصادق  .3
 .(2)ذا اقرتضته((إ ؛من بعض. قال: ال بأس

ة داء املثل عن املال القيمي هي خمتّصأة على جواز هذه الروايات الداّل ّنإ
تضاها ة ميكن مبقللقرض خصوصّي ّنأها ضعيفة السند, ومعلوم ّنأبالقرض, و

ما تشتغل ّنإذمته  ّنأالعني املقرتضة تصبح ملكًا للمقرتض, و ّنأااللتزام ب
ة ليس مثاًل للمضمون, بل هو عني بالعوض, فاخلبز املدفوع يف مقام تفريغ الذّم

 الكالم. للمضمون, وهلذا خترج روايات القرض عن الّل

  :الدليل العقلي ثانيًا:
ي مبثله, كما حكم بذلك يف املال املثلي, ن حيكم بضمان املال القيمأالتحقيق 

ىل مثله وهو إها, انتقل الضامن فلو تلفت العني املضمونة, ومل يكن للضامن رّد
اخلصوصيات غري  اّلإحد مع العني التالفة من مجيع اخلصوصيات ي املّتالكّل
ة ة الشخصّيص اخلارجي فقط, أي اخلصوصّية, بل يف التشّخمة يف املالّياملقوَّ

ر املثل, وعلى هذا فلو مع تعّذ اّلإىل القيمة إني, وحينئذ فال ينتقل الضمان للع
 داء املثل. أوجد املثل للعني التالفة لوجب على الضامن 

 ّن ة أيضًا. فِال  تلغى الصفات النوعّيداء املثل على اإلأر لو تعّذ ,نعم
 .(3)ر الوفاء بهاة بها من اللغو الظاهر مع تعّذاعتبار اشتغال الذّم

                                              

محد بن حييى, عن المد بن احلسني, عن أسناده عن المد بن  رويت عن المد بن احلسن ب .1
سحا  بن عمار. وهذه الرواية ضعيفة باحلكم بن مسكني, فهو جمهول إاحلكم بن مسكني, عن 

 احلال.
 . وهذه الرواية ضعيفة.392 ,2 :النوري ,مستدرك الوسائل .2
 .113 ,3 :التوحيدي ,مصباح الفقاهة .3
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ف, بل تهافت, فاملفروض البيان ال خيلو من تعّس ّنأويالحظ على الدليل 
الكالم يف املال القيمي, وهو كما استفيد من حتديده ما ال يوجد مماثل, يف  ّنأ

ر ليس له ة مبثله املتعّذة, فدعوى اشتغال الذّممة للمالّية املقّوالصفات النوعّي
 معنى واضح. 

ة بالعني ة من اشتغال الذّمأيضًا على انتقال الذّم ه ال دليلّنأأوضحت كما 
ه يقتضي تفويت بعض الصفات املضمونة ّن ىل املثل التقرييب عند تلف العني, فإ

 على املالك.

ل بداًل عن ذات ة بقيمة العني التالفة اليت تشّكا يلتزم باشتغال الذّمّمإفعليه 
 ة.مة للمالّيالعني وصفاتها املقّو

ىل حني تفريغها بدفع ما يكون إة ببقاء العني التالفة يف الذّم ن يلتزمأا ّمإو
القيمة, وهذا هو الصحيح, كما  اّلإعوضًا عن ذاتها وصفاتها, وليس يف القيمي 

 ليه.إشارة مت اإلتقّد

 املطلب الثاني: القول بدفع القيمة:
, (1)داء القيمة يف ضمان املال القيميأاملشهور عند فقهاء املسلمني هو 

 ألدلة على ذلك:وا

 اًل: الكتاب العزيز:أّو
 .(2)[فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ] قوله تعاىل:. 5

ة باعتبار ة, والطوري من احلنفّيبهذه اآلية الشريفة القفال من الشافعّي دلَّاسَت

                                              

 :الطوري ,تكملة البحر الرائق ؛212 ,8 :الباجي ,املنتقى ؛115 ,3 :البهوتي ,كشاف القناع .1
 ,البحر الزخار ؛52 ,31 :النجفي ,جواهر الكالم ؛211 ,8 :القفال ,حلية العلماء ؛128 ,5

 .113 ,3 :املرتضى
 .193 : آيةسورة البقرة .2
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 فه. القيمة املثل والبدل للمال القيمي عند تل

القيمة هو املثل املتعارف بني  ّنأل ؛فاملتعارف من اآلية شاهد على ذلك
من كسر عصا, فهي له وعليه قيمتها, وما افتى  فتى شريح بأّنأ, وهلذا (1)الناس
 .(2)ه فهمه من اآليةّنأ اّلإبذلك 

 ّنأة عـن بـاب الضـمان, و   جنبيّـ أاآليـة   ّنأم ه قـد تقـدّ  ويالحظ على الـدليل أنّـ  
قحامهـا يف بـاب الضـمان. مضـافًا     إتماهلا على كلمة ))املثل(( ال يقتضـي  د اشجمّر

مـا تكـون يف نظـر    املماثلة إّن ّن ف ؛يف اعتبار القيمة مثاًل للعني املضمونة خفاء ّنأىل إ
 ىل مــــا يشــــاهد, ويلمــــس يف العــــني مــــن الــــذات والصــــفاتإالعــــرف بــــالنظر 

 م توضيحه يف حتديد املثل.واخلصوصيات على ما تقّد

 ها الّن ف ,ة مع قيمة العني يف مقدارهاضة يف املالّيا مماثلة القيمة املتمّحأّمو
ة التالف, فدعوى مماثلة القيمة عن العني من أدرك مقدار مالّي اّلإيدركها 

 املضمونة يف نظر العرف غري واضح.

الشيخ الطوسي, واآللوسي بهذه اآلية الكرمية على ضمان املال  واستدّل
ما تقتضي ضمان ّنإاملماثلة فيها  ّنأل, واملال القيمي بالقيمة, بدعوى املثلي باملث

 .(3)املال املثلي باملثل, واملال القيمي بالقيمة

 اعرتاض:

 – التشبيه اخلاّص –ة ن كان بيان املماثلة اخلاّصإاملراد باملماثلة يف اآلية  ّنإ
جنيب عن أينئذ ا اعتدى به, فهو حمبعنى عدم التجاوز يف مقدار االعتداء عّم

املثل املصطلح عليه, ضرورة كون املراد حينئذ التساوي يف مقدار االعتداء, 
كالقتل واجلرح, وأخذ املال من دون مالحظة املثل أو القيمة, بل ليس فيها 

                                              

 .128 ,5 :الطوري ,حر الرائقتكملة الب ؛211 ,8 :القفال ,حلية العلماء .1
 .223 ,8 :الزيلعي ,تبيني احلقائق .2
 .11 ,2 :حجري بدون ترقيم, روح املعاني ,كتاب الغصب ,الشيخ الطوسي ,املبسوط .3
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حكم واحد, وهو الرخصة يف االعتداء مبقدار اعتداء املعتدي وان ال  اّلإحينئذ 
 يتجاوز عنه.

ان يف املنفعة والفائدة, هما سّين حيكم أهل العرف بأّنأواملراد باملقدار 
منهما مقام اآلخر من غري فر  بني املثل أو القيمة  ك كّلويرضى العقالء بتمّل

مقدار االعتداء دينار, فالالزم االعتداء على املعتدي بهذا املقدار,  ّنأفلو فرض 
املثل يف املال املثلي,  فليس املراد من املماثلة يف اآلية مماثلة املعتدى به وهو

 والقيمة يف املال القيمي.

يعين جيوز لكم االعتداء  ,ن كان املراد املماثلة املطلقة او التشبيه املطلقإو
ِال  ينصرف إعلى حنو مياثل اعتداء املعتدي يف االعتداء, واملعتدى به, فهذا 

 ىل العموم يف كالم احلكيم, وحينئذ فهو يشتمل على حكمني:إ

 خصة يف االعتداء.الر. 1

منهما  شيء وهو يشمل املال املثلي واملال القيمي, ففي كّل املماثلة يف كّل. 2
شيء, فال تفصيل يف اآلية  جيب اعتبار املماثلة يف االعتداء, واملعتدى به يف كّل

 .(1)داء املثل يف املال املثلي, والقيمة يف املال القيميأعلى  يدّل

 ف على ما يأتي:توّقفاالستدالل بها على ذلك ي

 ة.( يف اآلية الكرمية موصولة ال مصدرّي()ما)ن تكون كلمة أ. 1

ن يراد من هذه الكلمة املوصولة الشيء املعتدى به بأن يكون املعنى: أ. 2
 فاعتدوا عليه مبثل الشيء الذي اعتدى به عليكم.

لي, والقيمة يف اآلية الكرمية املثل يف املال املث ((املثل))ن يراد من كلمة أ. 3
 يف املال القيمي.

 ويرد االعرتاض بالنقاط الثالثة مبا يأتي:
                                              

 .222 ,1 :األنصاري ,املكاسب ؛52 ,31 :النجفي ,جواهر الكالم .1
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 النقطة األوىل:

ن أ( كونها موصولة, بل حيتمل ()ما)ن يراد من كلمة أه ال قرينة على ّنأ
: أن اعتدوا عليه مبثل فيكون معنى اآلية ,ة, وعليهة غري زمانّيتكون مصدرّي

 فعال. داء باألاآلية باالعت فتختّص اعتدائه عليكم,

تالف دون الضمان. فال دليل يف اآلية إلتالف هو امماثل اإل ّنأفمعناها 
تعيني هذا يف آيات األحكام ردبيلي وقد حكي عن اال ,الكرمية على املقصود

 .(1)االحتمال

 النقطة الثانية:

عين به األعيان أاملراد من الشيء هو املعتدى به,  ّنأه ال قرينة على أّن
عين به االعتداء, أن يراد به الفعل أة من النقد والعرض, بل حيتمل اخلارجّي

( فيها ()ما)حتى مع جعل كلمة  وعليه فتكون اآلية بعيدة عن غرض املستدّل
 موصولة.

 ,ينئذحمن الفعل واملعتدى به, و ن يراد من الشيء ما هو أعّمأوحيتمل 
املشتوم بالشتم, اآلية على جواز اعتداء املضروب بالضرب, واعتداء  فتدّل

تالف, وعلى جواز أخذ احلنطة بدل تالف املال يف مقابل اإلإوعلى جواز 
ال يستفاد من  ,ة, وهكذا, وعلى هذا االحتمالة بدل الفّضاحلنطة, وأخذ الفّض

 اآلية الضمان.

 النقطة الثالثة:

رادة ضمان املثل من اآلية الكرمية يف املال املثلي, إعدم وجود قرينة على 
نى, بل هي عاملماثلة ال تقتضي هذا امل ألّن ؛دة ضمان القيمة يف املال القيميراإو

 من ذلك. أعّم
                                              

 بدون ترقيم. ,االردبيلي ,حكاميات األآم.  .1
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داء املثل يف املال أه ال داللة يف اآلية على ّنأواحلاصل من مجيع ما ذكر 
 .(1)املثلي, والقيمة يف املال القيمي

 ثانيًا: الروايات الشريفة:
د ضمان املال القيمي كثرية داء القيمة عنأىل إالروايات اليت أشارت 

 ة منها:ومنتشرة يف األبواب الفقهّي

 ة على تقويم العبد:الروايات الداّلأ( 
قال: ))من  ن رسول اهلل أما روى البخاري بسنده عن أبن عمر: . 1

له من عبد أو شركًا أو قال نصيبًا, وكان له ما يبلغ مثنه بقيمة  (2)أعتق شقصًا
 .(3)فقد عتق منه فاعتق(( اّلإالعدل, فهو عتيق, و

, واملراد بالثمن قال السيوِي ))ما يبلغ مثنه(( أي مثن الباقي ال مثن الكّل
 .(3)ذ املدار عليهاإ ؛القيمة

ة واحلنابلة على ضمان ة واملالكّية والزيدّيبهذا احلديث فقهاء احلنفّي استدّل
 .(8)املال القيمي بالقيمة

موال خلروج األ ؛ال مثل له جتب قيمتهما  ل فقهاء احلنابلة ذلك بأّنوعّل
                                              

 .222 ,1 :صاريناأل ,املكاسب .1
الشقص: بكسر الشني املعجمة وسكون القاف وبالصاد املهملة, وهو النصيب قلياًل, أو  .2

 كثريًا. 
ويقال له: الشقيص بزيادة الياء مثل نصف ونصيف, ويقال له أيضًا: الشرك بكسر الشني, 

 .2299, 3 :بن منظوراواجلمع اشقاص, وقد شقصت الشيء اذا جزأته. لسان العرب, 
رواه البخاري عن عمران بن ميسرة. قال حدثنا عبد الوارث, قال حدثنا أيوب, عن نافع,  .3

 بن عمر.اعن 
 .319, 1 :سنن النسائي, شرح السيوِي .3
 :الكايف, ابن قدامة ؛382, 2 :حكام القرآن, القرِيبجامع أل ؛212, 8 :املنتقى, الباجي .8
 .113, 3 :املرتضى ,لزخارالبحر ا ؛88, 2 :القوجني ,فتح العالم ؛313, 2
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جياب مثله من جهة إ ّنأل ؛صل يف الضمان باملثل بهذا احلديثة عن األالقيمّي
. (1)هبقاء حّقإىل إالختالف اجلنس الواحد, فكانت القيمة أقرب  ؛اخللقة ال ميكن

فسد شيئًا من العروض أمن  ّنإصحابه: ألقول مالك و به ابن عبد الرّب واستدّل
مل  ه ألّن ؛ما عليه قيمة ما استهلك من ذلك ال مثلهّن  ال تكال وال توزن فاليت

 . (2)عتق نصيبه نصف عبد مثله لشريكهأيوجب على من 

 .(3)ألنه أعدل يف ذلك ؛ل أبو حنيفة, ومالك ضمان املال القيمي بقيمتهوعّل

ردة بالنصوص الوابقيمته ة على ضمان املال القيمي مامّيفقهاء اإل واستدّل
 يف عتق العبد منها:

))سألته عن اململوك قال:  aما روى احلليب عن أبي عبد اهلل الصادق . 5
فال  ,صحابهأذلك فساد على  ّنأحدهم نصيبه. قال: أبني الشركاء فيعتق 

  .يستطيعون بيعه وال مؤاجرته

ما جعل ذلك عليه عقوبة ملا ّنإعقوبة, و ؛عتقهأم قيمة على الذي فقال يقّو
 .(3)((فسدهأ

))سألته عن اململوك بني الشركاء فيعتق قال:  ،ما روي عن مساعة. 2
م قيمة, ويضمن الثمن الذي صحابه يقّوأفقال: هذا فساد على  ,أحدهم نصيبه

 .(8)صحابه((أه أفسده على ألّن ؛عتقهأ
                                              

, 2 :ابن قدامة ,الكايف ؛313, 2 :الروض املربع, البهوتي ؛115, 3 :كشاف القناع, البهوتي .1
313. 

 ؛212, 2 :ِرح التثريب, ابو زرعة العراقي ؛383, 8 :ونة الكربى, مالك ابن أنسدامل .2
 .212, 8 :املنتقى, الباجي

 .383, 8 :ونة الكربى, مالك بن أنساملر ؛81, 13 :عمدة القارئ, العيين .3
رواه المد بن يعقوب عن علي بن أبراهيم, عن أبيه, عن أبي عمري, عن محاد, عن  .3

 .152, 2 :الفروع, الكليين ؛21, 12 :وسائل الشيعة, احلر العاملي ؛احلليب
 رواه عن عدة من اصحابنا, عن أمحد بن المد بن خالد, ويف نسخة اخرى عن عدة  .8
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))سألته  قال: a ما روى سلمان بن خالد عن أبي عبد اهلل الصادق. 3
 لشركاء فيعتق أحدهم نصيبه. عن اململوك يكون بني ا

صحابه, فال يستطيعون بيعه, وال مؤاجرته. قال أذلك فساد على  ّنأ قال:
 .(1)ما جعل ذلك ملا أفسده((ّنإعتقه عقوبة, وأم قيمة, فيجعل على الذي يقّو

))سألت أبا عبد  قال:a  ما روي عن عبد الرمحن بن أبي عبد اهلل. 4
ًا مجيعًا, فاعتق بعضهم نصيبه منه, كيف عن قوم ورثوا عبد aاهلل الصاد  
يؤخذ مبا بقي منه  ,عتق نصيبه منه؟ هل يؤخذ مبا بقي؟ قال: نعمأيصنع بالذي 

 .(2)عتق((أبقيمته يوم 

 ويرد على االستدالل بالروايات مبا يأتي:
ذا ضمن أحد إالبحث هو ما  فمحّل ,البحث ة عن الّلجنبّيأالروايات  أّنأ( 

ن مل إة, فماذا يثبت يف الذّم ,تالف غري العمديا باإلّمأبالغصب و اّمأة عينًا قيمّي
نقل بثبوت نفس العني التالفة يف الذمة؟ أو ماذا جيب دفعه عند الاولة تفريغ 

 ة عنها؟الذّم

عتق شقصًا من عبد مشرتك بينه وبني أمن  ّنأوالروايات مل يفرض فيها 
 تالف.غريه, قد ضمن العبد بالغصب أو اإل

املعتق قد سحب يده املالكة عن  ّن فواضح, ف ,قدان عنوان الغصبا فّمإ
                                                                                                             

 براهيم, والمد بن جعفر, والمد بن حييى, وعلي بن المد بن إأصحابنا, عن علي بن  من
محد بن المد بن خالد, أعبد اهلل القمي, وأمحد بن عبد اهلل, وعلي بن احلسني, مجيعًا عن 

 عن عثمان بن عيسى, عن مساعة.
سليمان بن رواه النضر عن هشام بن سامل, وعلي بن نعمان, عن أبن مسكان, مجيعًا عن  .1

 .23, 12 :خال. وسائل الشيعة, احلر العاملي
رواه احلسني بن المد, عن معلى بن المد, عن احلسن بن علي, عن أبان بن عثمان, عن  .2

 .22, 12 :عبد الرمحن بن أبي عبد اهلل. وسائل الشيعة, احلر العاملي
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 ن حياول االستيالء على ماال ميكنه منه.أته من العبد فضاًل عن حّص

تالف املعتق نصيب شريكه إتالف, فالروايات صرحية يف عدم ا فقدان اإلّمأو
آلخر على ملا بقي العبد يف نصيبه غري املعتق مملوكًا للشريك ا اّلإمن العبد, و

 ته.ن املعتق من الوفاء بقيمة حّصتقدير عدم متّك

نه ة املعتق على تقدير متّكا جيب يف ذّمتعبري بعض الروايات بالثمن عّم ب(
هو عوض  ته ابتداًء ذّميفن ما يثبت أمن وفاء قيمة نصيب شريكه كاشف عن 

دخل  – كالعبد –ذلك العبد, وليس نفس ذلك العبد, وكالمنا فما كان القيمي 
فماذا جيب على الضامن؟ فمورد الروايات مبراحل من  ,ة وتلفيف الذّم

 البحث. 

ة, ه القواعد العاّمد الشرعي, وال تعّمباب العتق مشوب برائحة التعّب ّنأج( 
ولذلك, لو فرض شريكان يف قطعة أرض, وسبل أحدهما نصيبه يف سبيل اهلل 

 ا يف العبد. مل جيب عليه دفع عوض نصيب شريكه قياسًا على م

ا ّمباب الضمانات ّم قًا لـتأسيس قاعدة تعّملخاذ هذه الروايات منطّتا ,فعليه
 ًا سليمًا.ال أرى له وجهًا فقهّي

 الفضل: روايات تلف وثيقة الرهن وتراّدب( 
ذا تلفت بتفريط من املرتهن سقط إوثيقة الرهن  ّنأة على األخبار الداّل ّنإ

ن أالغالب يف الرهن  ّنالفضل بينهما, أل تراّدة الراهن حبساب ذلك, ومن ذّم
ًا, والغالب يف الدين النقدان والتهاتر يقع يف مثله على القاعدة. يكون مااًل قيمّي

 دين على االنصراف العريف. ِال  الرتاد بينهما معتّمإو

د فلوال كون ضمان املال القيمي بالقيمة مل يكن وجهًا لسقوط الدين مبجّر
 ضمان التالف. 

 ومنها:

 aبراهيم الكاظم إسألت أبا )) :قال ،ارسحاق بن عّمإما روي عن . 5
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 فيهلك. أعلى عن رجل يرهن الرهن مبئة درهم, وهو يساوي ثالمثائة درهٍم
ه أخذ رهنًا فيه فضل على صاحبه مئيت درهم؟ قال: نعم, ألّن ن يرّدأالرجل 

ان قلت: فيرتاّد, ((على حساب ذلك))عه, قلت: فهلك نصف الرهن, قال وضّي
 .(1)الفضل؟ قال: نعم((

يف  aسألت أبا عبد اهلل الصاد  ))قال:  ،ما روي عن أبي بكري. 2
ىل إي الفضل ن كان أكثر من املال املرتهن فهلك, أي يؤّدإالرهن, فقال: ))

ليه صاحبه فضل إى ّدأمن ماله, فهلك الرهن,  ن كان أقّلإصاحب الرهن, و
 .(2)ًا, فليس عليه الشيء((ن كان الرهن سواءإماله, و

قضى أمري  ، قال:aما روي عن حممد بن قيس، عن أبي جعفر الباقر . 3
ي ن يؤّدأهلك, فذا كان أكثر من مال املرتهن إيف الرهن  aاملؤمنني علي 

ىل إى ّدأمن ماله فهلك الرهن,  ن كان الرهن أقّلإىل صاحب الرهن, وإالفضل 
 .(3)ساوي ما رهنه, فليس عليه شيء((ن كان الرهن يإصاحبه فضل ماله, و

 ويرد على االستدالل بهذه الروايات ما يأتي:
العني املرهونة  ّنأبها ليس فيها شاهد على  روايات الرهن املستدّل ّنأأ( 

                                              

عن محاد بن عثمان, محد بن المد وسهل, مجيعًا عن أمحد بن المد بن أبي نصر, أرواه  .1
 سحا  بن عمار. إعن 

محد بن المد. أسناده عن  ورواه الطوسي ب ؛129, 13 :وسائل الشيعة, احلر العاملي
سناده عن  ورواه الصدو  ب ؛123, 2 :التهذيب, الطوسي ؛121, 3 :االستبصار, الطوسي

 .112,  2 :سحا  بن عمار. من ال حيضره الفقيه, الشيخ الصدو إصفوان بن حييى, عن 
 رواه المد بن حييى, عن المد بن احلسني, عن صفوان, عن أبي بكري.  .2

سناده عن المد بن حييى.  ورواه الشيخ الطوسي ب ؛129, 13 :وسائل الشيعة, احلر العاملي
 .119, 3 :االستبصار, الشيخ الطوسي ؛123, 2 :التهذيب, الشيخ الطوسي

 بن قيس.  رواه المد بن علي بن احلسني, عن المد .3
 .112, 2 :من ال حيضره الفقيه, الشيخ الصدو ؛ 129, 13 :وسائل الشيعة, احلر العاملي
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ت داللة هذه ِال , فلو مّتة, بل يف بعض الروايات صراحة يف اإلكانت قيمّي
العني  لتزام بالقيمة علىزوم االىل لإى ذلك ألّد ,الروايات على ضمان القيمة

يلتزم بذلك, ودعوى  ة, وال أرى املستدّلة كانت أم مثلّياملضمونة التالفة قيمّي
ة غالبًا عهدتها على العني املرهونة تكون قيمّي ّنأىل إانصراف كلمة الرهن 

 شيء. هاها من الروايات أو من خارجمعيها, وال يدعمّد

ة املرتهن بالقيمة أو املثل, بل شتغال ذّماى عل ليس يف الروايات ما يدّلب( 
ن يكون املردود مثاًل أو أان الفضل وهو أعم من هما يرتاّدعلى أّن فيه ما يدّل

 قيمة.

رجاع ما بقي من العني إعلى لزوم  يف بعض الروايات ما يدّل ّنأ (ج
من  كّل ة, فهي صريح يف رّدار املتقدّمسحا  بن عّمإاملرهونة, مثل رواية 

صاحبه مثاًل لو تلف بعض  رتهن والراهن على صاحبه ما فضل لديه من حّقامل
ما بقي, واحملاسبة مع الراهن يف مقدار  الرهن, وبقي البعض, فعلى املرتهن رّد
ذا إما ميكن فرضه ّنإهذا  ّنأته, ومعلوم التالف بالقياس مع مقدار الدين يف ذّم

 ة ال يدعمها دليل.لرهن قيمّيكون وثيقة ا ,ة فدعوىكانت وثيقة الرهن مثلّي

 روايات اأَلَمة املسروقة املبيعة: (جـ
ن أذا وجدت مسروقة بعد إمة املبيعة األ ّنأة على بالروايات الداّل ّلِداسُت

احلكم  ّنأذ إ ؛أولدها املشرتي وأخذها صاحبها, يأخذ املشرتي ولده بالقيمة
 ومنها: ,لقيمةضمان املال القيمي با ّنأبضمان قيمة الولد ظاهر يف 

صحابنا, عن أبي عبد اهلل أاج عن بعض ما روي عن مجيل بن دّر. 1
: ))يف رجل اشرتى جارية فأولدها فوجدت مسروقة؟ قال: يأخذ aالصاد  

 .(1)اجلارية صاحبها, ويأخذ الرجل ولده بقيمته((
                                              

 ؛53, 3 :االستبصار, الشيخ الطوسي ؛131, 2 :التهذيب, الشيخ الطوسي الرواية مرسلة. .1
 .111, 11 :الوايف, الكليين
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: الرجل يشرتي a))قلت ألبي جعفر الباقر  ما روي عن زرارة. قال:. 2
ها جاريته ومل يبع ّنأنة على السو  فيولدها ثم جييء الرجل فيقيم البّياجلارية من 

قال: كان معناه قيمة  ,ا انتفعضه مّمليه جاريته ويعّوإ ومل يهب؟ قال: فقال: ترّد
 .(1)الولد((

))يف رجل   :a ما روي عن مجيل بن دراج عن أبي عبد اهلل الصادق .3
ة؟ فقال: يأخذ اجلارّي مستحّق يشرتي اجلارية من السو  فيولدها ثم جييء

اع قيمة الولد, ويرجع على من باعه بثمن تبليه املإ, ويدفع اجلارية املستحّق
 .(2)اجلارية وقيمة الولد اليت أخذت منه((

: ))رجل aقلت ألبي عبد اهلل الصاد   قال: ،ما روي عن زرارة. 4
 أوالدًا ثّم ىل أرضه, فولدت منهإاشرتى جارية من سو  املسلمني فخرج بها 

ليه إقال يقبض ولده ويدفع  ,نةها له وأقام على ذلك البّيأتاها من يزعم أّن
 .(3)ضه يف قيمة ما أصاب من لينها وخدمتها((اجلارية, ويعّو

 ويالحظ على االستدالل بالروايات ما يلي:
ها مسروقة أو مة اشرتاها مشرت جاهاًل أّنأالروايات وردت يف  ّنأأ( 

ستولدها وكان شراؤه هلا اعتمادًا على قاعدة اليد, وقاعدة سو  أ مغصوبة, ثّم
ة, فكان املشرتي مالكًا للجارية ظاهرًا فكان املسلمني اللتان هما أمارتا امللكّي

الولد يف الوطء  ّنأًا على القاعدة من اها وطء شبهة, فيكون الولد حّروِؤه إّي
                                              

 الرواية جمهولة السند بابي عبد اهلل الغراء.  .1
الوايف, الفيض  ؛53, 3 :االستبصار, الشيخ الطوسي ؛131, 2 :خ الطوسيالشي التهذيب,
 .111, 11 :الكاشاني

الوايف, الفيض  ؛131, 2 :الشيخ الطوسي الرواية موثوقة مبعاوية بن حكيم. التهذيب, .2
 .53, 3 :الشيخ الطوسي االستبصار, ؛111, 11 :الكاشاني

االستبصار, الطوسي,  ؛131, 2 :الشيخ  الطوسي الرواية جمهولة بسليم الطربال. التهذيب, .3
 .111, 11 :الوايف, الفيض الكاشاني ؛53, 3
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 ًا.الصحيح يتبع أشرف األبوين, فينعقد حّر

ىل مالكها األصلي الواقعي بعد االنكشاف للوِيء إجوع اجلارية وكان ر
ها مل خترج من ملك املالك حسب ألّن ؛ها مسروقة على القاعدةنة أّناملشرتي بالبّي

 ة الولد على القاعدة.ّياحلكم حبّر ّنأالفرض, كما 

 ؛تالف, أو ضمانإليس يف املقام من قبل املشرتي الواِئ غصب أو  ,فعليه
ة الولد حبكم الشارع حبيث لو رضي األب باسرتقا  مالكها للولد مل ّيحّر ألّن

الواِئ أتلف  ًا. واحلكم بضمان قيمة الولد ليس ألّنه ولد حّرألّن ؛جيز له ذلك
ة ّيحّر ألّن ؛ىل مالكهاإالولد على مالك اجلارية, ك تالف سائر فوائدها العائدة 

 لشارع.د اما بتعّبّنإة املشرتي والولد ليست بفعلّي

ر يف بَّد, وليس خاضعًا لقواعد الضمان, ولذلك ُعفاحلكم بقيمة الولد تعّب
 بعض الروايات عن هذه القيمة بالعوض وبعضها بالقيمة.

دعوى استقرار ضمان القيمة, أو عوض الولد على الغاصب أو  ّنأو
د ذ قإ ؛ةالسار  البائع هلا للمشرتي يكشف ضمان املال القيمي بالقيمة غري تاّم

ذ مل يكن ضياع الولد على إ ؛قيمة الولد ليس من باب قاعدة الضمان ّنأن تبّي
 ته.ّيما هو حبكم الشارع حبّرّنإمالكها بفعل أحد, و

و أاملشرتي عامل بغصب اجلارية  ئوالذي يكشف عن ذلك هو لو ان الواِ
 وطء املسروقة, أو ّنأًا ملواله من ًا, بل كان رّقسرقتها, مل يكن الولد حّر

 املغصوبة, واستيالدها حاصل يف صورة اجلهل.

 فاحلكم بدفع قيمة الولد ليس من باب الضمان بشيء, وال من باب املتلفات
د ذلك ليس يف ن وجدت كلمة الضمان يف ألسنة الفقهاء, والذي يؤّكإو

ة الواِئ بالقيمة, بل املستفاد دفع القيمة أو يات شاهد على اشتغال ذّماالرو
 ه بها.املشرتي على الذي خدعه وغّش مبا غّرالعوض, ويرجع 
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 د يف رواية أبي واّلد القاضية بضمان البغل بقيمته:رما و (د
بي هبرية ذاهبًا وجائيًا بكذا, أىل قصر إبغاًل  ))اكرتيّت قال: ،دروى أبو واّل

 أّن رُتبَّا صرت قرب قنطرة الكوفة ُخوكذا, وخرجت يف ِلب غريم لي, فلّم
ه ه توّجّنأ رُتبَّا أتيت النيل ُخهت حنو النيل, فلّمالنيل, فتوّج ىلإه صاحيب توّج

أبا  فأخربُت – ن قالأىل إ –ىل الكوفة إه, فظفرت به, ورجعت تبعُتأىل بغداد فإ
ىل إ, فقال: أرى له عليك مثل كراء البغل ذاهبًا من الكوفة aعبد اهلل الصاد  

ىل إثل كراء البغل من بغداد ىل بغداد, ومإالنيل, ومثل كراء البغل من النيل 
 ؛ال))قال: قلت: قد علفته بدراهم فلي عليه علفه؟ قال:  ,اهيه إّيالكوفة وتوّف

, فقلت: أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمين؟ قال: ((ك غاصبألّن
أو دبر أو عقر؟  كسٌر صاب البغَلأن  , قلت: ف((نعم قيمة بغل يوم خالفته))

قلت: فمن يعرف  ((,ه عليهة والعيب يوم ترّدما بني الصّح عليك قيمة))فقال: 
اليمني  ن رّد ن حيلف هو على القيمة فتلزمك, فأا ّمإقال: أنت وهو  ؟ذلك

على القيمة لزمك ذلك, أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون  عليك فحلفَت
 .(1)قيمة البغل حني اكرتى كذا وكذا, فيلزمك(( أّن

على وجوب دفع قيمة البغل املغصوب  لرواية تدّلالظاهر من ا ّنأيالحظ 
العني املغصوبة  ّنإحيث أقول  –العاِب على الغاصب, وهذا قدر مسلم بيين 

ىل حني تفريغها بدفع املثل, أو القيمة على اختالف إة بنفسها تبقى يف الذّم
ة بعد تلف املغصوب باملثل يف املثلي وبني من يعقد باشتغال الذّم – املوارد

م جتّش النزاع, وليس على املستدّل القيمة يف القيمي. وهذا القدر ليس الّلوب
 البحث عن الدليل عليه.

هو  (س اهلل أسرارهمقّد)وبني الفقهاء  – متواضعًا –ما االختالف بيين ّنإو

                                              

محد بن المد, عن ابن البوب, عن ابي والد. وسائل أسناده عن  رواه المد بن احلسن ب .1
 .291, 8 :الكليين ,الفروع ؛18, 1 :التهذيب, الطوسي ؛313, 11 :الشيعة, احلر العاملي
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ة بعد تلف العني؟ هل بالعني التالفة كما اعتقد, أو بالقيمة أو مباذا تشتغل الذّم
وليس يف الرواية شاهد على ما  (؟ر اهلل مساعيهمشّك)فقهاء املثل كما عليه ال

 .بها على ضمان املال القيمي بالقيمة استدّل

 ؛ة بالقيمة غري واضحذكر )يوم خالفته( شاهد على اشتغال الذّم ّنأودعوى 
ة الغاصب به, فال البغل كان ساملًا يوم املخالفة, وقد اشتغلت ذّم ّنأإذ املفروض 

 ة بالقيمة أيضًا.لذّمشتغال امعنى ال

 ما ورد يف رواية السفرة اليت وجدت مطروحة يف الطريق: (هـ
ل عن سفرة ِئُس)) aأمري املؤمنني  أّن :a روى السكوني عن أبي عبد اهلل

وجدت يف الطريق مطروحة كثري حلمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكني, 
ن  ه يفسد وليس له بقاء, فّنأل ؛يؤكل م ما فيها ثّم: يقّوaفقال أمري املؤمنني 

 موا له الثمن. جاء ِالبها غّر

ال يدري سفرة مسلم أو سفرة جموسي. فقال: هم يف  ؛يا أمري املؤمنني فقيل:
 .(1)سعة حتى يعلموا((

االستدالل بالرواية مبين على كلمة  ويرد على االستدالل بهذه الرواية بأّن
ها السفرة ورد فيها أّن ّنأل ؛ري سليمة بالقيمة وهذا غم(( باشتغال الذّم))يقّو

 مثلي, فثبوت القيمة يف اجلميع غري صحيح.وحتتوي على ما هو قيمي 

 ؛روا ما يف السفرة من املوجوداتن يقّدأم(( هو معنى ))يقّو ّنأوالصحيح 
 ما فيها من املأكوالت مثاًل يف املثلي وقيمة يف القيمي. ليدفعوا عوض كّل

على حتديد مثنها  ما تدّلّنإة يف القيمة, وية اشتغال الذّمه ليس يف الرواكما أّن
ة بالقيمة من اشتغال الذّم ىل مالك السفرة بعد, وهذا أعّمإدفعه  تالف ثّمقبل اإل

                                              

براهيم, عن أبيه, عن النوفلي, عن السكوني. وسائل إن يعقوب, عـن علي بن رواه المد ب .1
 .312, 11 :الشيعة, احلر العاملي
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 ىل حني تفريغها.إة بنفس التالف تالف, ومن اشتغال الذّممن حني اإل

واشتغال  تالفه كان قبل اإلّن بضمان القيمة, ف – ميقّو –وال وجه لتفسري 
 ة بالقيمة عند من يقول بها حني التلف ال قبله.الذّم

مل  aًا مام علّياإل ّنأيف اختيار كلمة ))الثمن(( خري دليل على  ولعّل
 بدل القيمي واملثلي. ه يعّمة بالقيمة, فأّنيقصد اشتغال الذّم

ة مة على اشتغال الذّمبه من الروايات املتقّد ما استدّل ّنأا ذكرت ل مّمفتحّص
ما غاية ما يستفاد ّنإ, وبعد تلف العني املضمونة بالقيمة يف املال القيمي مل يتّم

 ة.منها وجوب دفع القيمة يف املال القيمي حني تفريغ الذّم

 ثالثًا: اإلمجاع:
مجاع املنقول على ضمان املال القيمي بقيمته, فال فا , بل اإلعي االّتاّد

ونها من الواضحات يف مات, ويعّدسال املسّلرإيزال الفقهاء يرسلون هذه املسألة 
ن اختلفوا يف تعيني زمان إة املقامات, ومل ينقل عنهم خالف يف ذلك وعاّم

 .(1)مكان املماثلإالقيمة بل يظهر منهم االلزام بها حتى يف صورة 

عتبار املثل يف املثلي, اة على أصل ه مل يظهر حّجّنإ)) قال صاحب اجلواهر:
 .(2)مجاع واالعتبار((ي عدا اإلوالقيمة يف القيم

ِال  ))اإل :ّنإضمان املال القيمي بقيمته  a وجاء يف كتاب فقه الصادق
ذا وجد املثل يف القيمي, فاملعروف بني الفقهاء كفاية إه حتى مجاع عليه, وأّنواإل

 .(3)القيمة(( رّد

املكاسب يف ضمان التلف  وقال الشيخ هادي كاشف الغطاء يف شرحه على
                                              

 .28, 2 :رمحة األئمة, الدمشقي ؛229, 1 :نصارياملكاسب, الشيخ األ .1
 .92, 31 :جواهر الكالم, النجفي .2
 .322, 28 :فقه الصاد , الروحاني .3
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مجاعهم إفا  األصحاب واّت ))احملكّي :بأّن (1)ًاذا كان قيمّيإيع بالبيع الفاسد املب
خبار كثرية واردة يف كثري من القيميات أعلى ذلك  على ضمانه بالقيمة, وتدّل

ذلك  املختلفة اليت يعلم من مالحظتها عدم خصوصية املورد يف ذلك, بل لعّل
 ب املتعارف((.ة الضمان يف القيميات حبسِال  أدّلإمقتضى 

ة ّيمجاعات منقولة, وحّجإها ال تعدو كونها مجاعات بأّنويرد على هذه اإل
 .(2)كالم مجاع املنقول الّلاإل

 ّنأ – من احملتمل وال أقّل –د فمن املؤّك ,مجاععلى فرض حصول اإل ثّم
 ىلإاستندوا يف فتواهم بضمان القيمي بالقيمة  – همن مل يكن كّلإ –اجملمعني  ُجلَّ

ة اآلتية, فحينئذ يصبح ة املتقدمة من اآليات والروايات, أو األدّلدّلتلك األ
بل مثله النظر يف  ,ةًا عن تلك األدّلدلياًل مستقّل ًا, ومثله ال يعّدمجاع مدركّياإل

مجاع ة, فال تكون للحاظ اإلة األدّلمجاع, وقد علمت عدم متامّية ال يف اإلاألدّل
ن ت على القدر املتيّقعيها. ولو تنزّلهدة دعواه على مّدة. وعة أو عملّيقيمة علمّي

ة املشتغلة بالقيمي, وال من اجملمع عليه, فهو وجوب دفع القيمة حني تفريغ الذّم
األخري هو  ّنأة بالقيمة, ومعلوم مجاع على اشتغال الذّمحراز اإلإىل إسبيل 

 ل.البحث, وليس األّو الّل

 رابعًا: سرية الفقهاء:
ة على عة, بل العقالء كاّفه قد جرت سرية املتشّرملشاهدة وبالنقل أّناملعلوم با

تضمني الغاصب واملتلف للمال القيمي بالقيمة, ومل ينقل يف عصر أو مصر 
ىل زمان الرسول إالعمل خبالف ذلك, واكتشاف هذه السرية من اليوم متقهقرًا 

ة حسان يكشف عن رضى الشارع, ورضى محل , ومن أتبعه بعظم األ

                                              

 .18 :هادي كاشف الغطاءالشيخ  م. شرح املكاسب, .1
 .211, 1 :مصادر احلكم الشرعي, الشيخ علي كاشف الغطاء .2
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 .(1)الشريعة بهذا احلكم, وسكوت الشارع إمضاء هلذا العمل, وهو حجة

 اعرتاض:

ما تثبت مطالبة الضامن بالقيمة يف ّنإحرازه بهذه السرية إغاية ما ميكن  ّنإ
. (2)جبار الضامن على غريهاإاملالك على قبوهلا, وعدم  جبارإالقيمي, و

بعد  –ة الضامن ذّم ّنأالبحث يف  ماّنإًا للبحث فعاًل, وهذا ليس الّل ّنأومعلوم 
ىل إهو مباذا تشتغل؟ هل بنفس العني التالفة أو بقيمتها؟ وال سبيل  – تلف العني

لزام املالك إاحراز شيء سوى قيام السرية على كفاية دفع القيمة يف القيمي, و
 بقبوهلا.

 ة العقلية:خامسًا: األدّل
ن أه املماثلة, ومماثلته ال ختلو من ر فيجزاؤه فتتعّذأاملال القيمي ختتلف  ّنأ. 1

تكون زائدة يظلم بها الضامن, أو ناقصة يظلم بها امللك, والقيمة عدل يؤمن 
 .(3)فيها ظلم الضامن واملالك

ذ إ ؛ر فيها رعاية الصورةعّذتة خلقة, فتة تتفاوت يف املالّياألموال القيمّي ّنأ. 2
عنى الذي ال تفاوت فيه وهو لو روعيت, لفاتت املماثلة معنى. فوجب رعاية امل

 ليها وكانت أوىل.إالقيمة. فالقيمة فيها أعدل وأقرب 

مكان تفريغ إغاية ما يثبت هو عدم  ّنأمني ويالحظ على الدليلني املتقّد
ة باملثل حتى ة املضمونة بالقيمي باملثل, وهو ال ينايف االلتزام باشتغال الذّمالذّم

ر املثل, وليس ىل القيمة لتعّذإوظيفة الضامن  يف القيمي, ويف وقت التفريغ تنتقل
د تلف العني ة بالقيمة مبجّريف الدليل شاهد على لزوم االلتزام باشتغال الذّم

                                              

املدونة الكربى, مالك بن  ؛212, 8 :املنتقى, الباجي ؛11, 31 :جواهر الكالم, النجفي .1
 .383, 8 :أنس

 املصدر السابق. .2
 .212, 8 :املنتقى, الباجي ؛12 ,13 :تكملة اجملموع, املطيعي .3
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 املضمونة.

ما ّنإشيء, و ة تشتغل بأّيالذّم ّنأهذين الدليلني ال يثبتان  ّنأوأيضًا 
بالقيمة مراعاة لزام الضامن إنصاف لزوم ىل قاعدة العدل واإلإيقتضيان استنادًا 

 ِريف الضامن, واملالك يف الضمان. حلّق

ة بالقيمة ثم دفعها حني التفريغ, ق لو ألتزم باشتغال الذّموهذا املعنى يتحّق
ر املثل, وكذلك ة باملثل ولزوم دفع القيمة حني التفريغ لتعّذوكذلك اشتغال الذّم

 ع القيمة. ة بنفس العني التالفة حني الاولة التفريغ بدفاشتغال الذّم

د تلف العني ة بالقيمة مبجّرعلى اشتغال الذّم فليس يف الدليل ما يدّل
 املضمونة.

 الرأي الراجح:

ىل بدهلا مثاًل, أو قيمة ال إاالنتقال من دفع العني  ّنأال ينبغي الريب يف 
 ر.مع تعذر العني, أو ما حدث فيما هو يف حكم التعّذ اّلإيكون 

أو باملثل يف املثلي والقيمي معًا, أو إّما ة اشتغال الذّم مستند الفقهاء يف ّنإ ثّم
ة املتقدمة من آيات وروايات ا األدّلّمإباملثل يف املثلي, والقيمة يف القيمي هي 

مة بالعني التالفة, فينبغي شتغال الّذامجاع, وقد تبني بطالنها, وعدم معقولية إو
الوجود  ّنوذلك أل ؛النقاش فيه مىل شيء آخر, وهذا أيضًا قد تقّدإة انتقال الذّم

ملا أمكن االلتزام باشتغال  اّلإال يقتضي الوجود اخلارجي للمضمون, و الذمّي
حيث يوجد يف ما ميلكه الضامن مثٌل أو قيمٌة للعني  اّلإة بالقيمة, أو املثل الذّم

ة يف العني ن يلتزم به أحد. فلم يبق دليل على انتقال الذّمأحتمل أالتالفة, وال 
 ىل بدهلا مثاًل, أو قيمة قبل التفريغ بدفع شيء منهما.إالتالفة 

 ىل حني التفريغ.إة فالالزم االلتزام ببقاء العني التالفة يف الذّم

ة الضمان لزوم احملافظة على العني املضمونة ذاتًا مقتضى أدّل ّنأومعلوم 
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ائه وتأثري ة على اقتنماله دخل يف خلق الرغبة العقالئّي وصفة, وخصوصية, وكّل
ة فيقتضي لزوم دفع املثل حيث أمكن, سواء كان على الوجه الغالب, يف املالّي

كما يف املثليات, أم على وجه الندرة والصدفة, وذلك حيث ما وجد املثل ملا هو 
يف دفع املثل احتفاظًا لذات العني التالفة وصفاتها  ّن قيمي حسب العادة, ف

ة والرغبة ة اليت ليس هلا دخل يف املالّيوخصوصياتها عدا اجلوانب الشخصّي
 جل ذلك ال موجب لضمانها.ة على االقتناء, وألالعقالئّي

وذلك يف القيميات عادة, ويف  –م يصال تلك العني بالنحو املتقّدإر ذا تعّذإو
ينبغي تعويض تلك اجلهات الثالث الذات  – ر املثلاملثليات, حيث تعّذ

 والصفات واخلصوصيات بالقيمة.

ر املثل, ينبغي االلتزام بدفع القيمة يف القيميات عادًة, ويف املثليات حني تعّذف
كما يلتزم بدفع املثل يف املثليات مع تواجد املثل, وكذلك بدفع املثل يف القيمي 

خذت حتى أاحلديث: ))على اليد ما  ّنإ د فرض ثّمه جمّرّنأ اّلإر, لو توّف
 .(1)ي((تؤّد

العني مع البقاء, واملثل أو القيمة  هو شامل لرّدعلى فرض تقدير الضمان, ف
 مع التلف.

على صاحب اليد  ّنأاملفهوم منها  ))بأّن :(2)قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء
داء بدهلا من املثل أو القيمة يف أداء عينها, ومع تلفها أخذت يده وأضمان ما 

د ما أخذ((. كما أّك املال املثلي أو املال القيمي, ويبقى خماِبًا بذلك حتى يؤدي
 .(3)داء البدلحديث اليد متعرض أل اخلوئي بأّنالسّيد 

                                              

, 2 :السنن الكربى, البيهقي ؛223, 2 :سنن الدارمي ؛138, 3 :رك الوسائل, النوريمستد .1
98. 

 . مطبوع مع احلق املبني.129 :القواعد الست عشرة, الشيخ جعفر كاشف الغطاء .2
 .55, 3 :مصباح الفقاهة, التوحيدي .3
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 اعرتاض: 

داء شيء آخر, فال يكون أخذت, بل أداء ما أداء املثل أو القيمة ليس أ إّن
ن أمقتضى تقدير املفعول  ّن ي غايًة للضمان يف صورة التلف أيضًا, فحتى تؤّد

لى تقدير كونه بصيغة اجملهول ما يرجع يكون مفعول ))تؤدي(( أو نائب فاعله ع
داء عينه دون املثل أو أخذت أخذت, ومعنى أداء ما أىل املوصول, أي ما إ

داؤه يف أق داء العني غري صحيح, فال يتحّقأداء على غري ِال  األإبل  ,القيمة
صورة التلف أصاًل. وعلى هذا تكون الرواية لبيان حكم صورة بقاء العني, وال 

فال داللة يف الرواية على ثبوت ضمان املال املثلي  حكم صورة التلف, يعلم منها
 .(1)باملثل, والقيمي بالقيمة بعد تلف العني

 اجلواب:

االستيالء على العني يقتضي ضمانها مبقتضى قوله: ))على  ّنأينبغي أن يعلم 
دفع املثل يف املثلي, أو  ّنأومعلوم  ,اليد ما أخذت(( ذاتًا وصفًة وخصوصية

 داء للعني, والصفة واخلصوصية. أالقيمة يف القيمي 

قد سقط اجلانب الشخصي للعني التالفة, فال يبقى دليل على ضمانها,  ,نعم
ة صفاتها ومالية خصوصياتها, ويف صورة ة العني, ومالّيرجاع مالّيإفدفع القيمة 

 ىل صاحبإعادة الذات والصفة والقيمة إل املثل يكون املثل هو الذي يتكّف
 العني.

ة يف املال قيمعلى كفاية املثل يف املال املثلي, وال ( يدّل(على اليد)فالقول )
 ة بدل العني بداللة االقتضاء.القيمي حني تفريغ الذّم

 القانون املدني:
القانون املدني العراقي أخذ باملسلك املشهور للفقهاء وهو ضمان املال  ّنإ

                                              

 (.33عوائد األيام, النراقي, عائدة ) .1
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, عند الكالم على املقبوض بالعقد الفاسد املثلي باملثل, واملال القيمي بالقيمة
 .(1)والقرض والغصب. وتلف الوديعة

ن كانت من املثليات تضمن  ذا لزم ضمانها, فإ))الوديعة  (:019ة )ففي املاّد
 .(2)ن كانت من القيميات تضمن بقيمتها يوم لزوم الضمان((إمبثلها, و

ضمان املال املثلي  ( على1282( و)228دت الكمة التمييز يف القرارات )وأّك
 .(3)باملثل, واملال القيمي بالقيمة

د شراح القانون املدني على ضمان املال املثلي باملثل, واملال القيمي كما أّك
 .(3)بالقيمة

ها تكون ّن ذا كانت العني قد هلكت أو استهلكت, فإ)) :(8)قال ذنون
ن كانت إملثلها ن كانت قيمية وإمضمونة على الغاصب, فيكون ضامنًا لقيمتها, 

 مثلية((.

 – للسرية املشهورة –حكام العدلية القانون املدني من جملة األ وقد استمّد
ة يف ضمان وهي ضمان املال املثلي باملثل واملال القيمي بالقيمة. فقد ذكرته اجملّل

وهالك املبيع عند املشرتي يف العقد الفاسد وبيع  ,الوديعة وما جيب يف الضمان
                                              

 ؛238 ,12 :موسوعة القضاء والفقه, حسن الفكهاني ؛282, 1 :املوسوعة القانونية العراقية .1
 (.1282(, )533(, )228. أرقام املواد )133 :القانون املدني, السامرائي

 .282,  1 :املوسوعة القانونية العراقية .2
دارة احمللية, بغداد, ل, مطبعة اإلحكام العدلية, السنة )السادسة(, العدد األّوجمموعة األ .3

( , مطبعة 33(, اجمللد )12حكام العدلية, سنة ), جمموعة األ15, ص1913(, 228قرار )رقم ال
 قضاء الكمة التمييز, اجمللد الثاني, ,33ص ,1951 (,533وزارة العدل, بغداد, رقم القرار )

 .31ص ,1923 (,1282رقم القرار ) ,1925 بغداد, دارة احمللية,مطبعة اإل
 :موسوعة القضاء والفقه, الفكهاني ؛13 :العراقي, منري القاضيالاضرات يف القانون املدني  .3

12 ,238. 
 .221 :اصول االلتزام, ذنون .8
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 .(1)مالغصب والسو

ن كان إعطاء مثل الشيء إ))الضمان هو  :ّنأفقد جاء فيما جيب يف الضمان 
 .(2)ن كان من القيميات((إمن املثليات, وقيمته 

القانون  ّنأنالحظ  ,سالمي والقانون املدنيومن خالل املقارنة بني الفقه اإل
ال القيمي هذا املسلك املشهور, وهو ضمان املال املثلي باملثل وامل املدني أستمّد

وباملقارنة مبا هو املختار  ,سالمي الذي سبقه منذ زمن بعيدبالقيمة من الفقه اإل
ة ة الضامن حتى بعد تلفها, ولكن تفريغ ذّمالعني تبقى يف ذّم يف املسألة بأّن

 داء يف املال املثلي, والقيمة يف املال القيمي.أالضامن ب

                                              

 .131, 83,33 ,21 ,122(. ص295(, )311(, )312(, )513حكام العدلية, املادة )ة األجمّل .1
 .21ص :حكام العدليةة األجمّل .2



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 ةة أو القيمّيثلّين املـد املال بيترّد 

 :متهيد
ة, أو وقع اخلالف بني الفقهاء يف بعض املصاديق من حيث كونها أموااًل مثلّي

اليابس من الزبيب والتمر ماالن  ّنأة, فمثاًل يرى بعض الفقهاء أموااًل قيمّي
ة يف حني ها بعض الفقهاء أموااًل مثلّيان, واختلف يف الطري منهما, فعّدمثلّي
 .ةقيمّي ها اآلخرونعّد

احلديد والنحاس والرصاص من األموال  ّنأويف املبسوط والغنية والسرائر 
  .(1)ةالقيمّي

وكذلك  ,املصوغ منها أموال قيمية ّنأ اّلإة أصوهلا مثلّي ّنأويف التحرير 

                                              

يف  ,بن زهرةا ,الغنية ؛ن ترقيمحجري بدو ؛كتاب الغصب ,الشيخ الطوسي, املبسوط .1
 ,كتاب الغصب ,دريسإابن  ,السرائر ؛حجري بدون ترقيم ,كتاب الغصب ,اجلوامع الفقهية

 حجري بدون ترقيم.
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وغهما كاخلامت والسوار صة, ومموال مثلّيأصوهلما أ ّن ة, فالذهب والفّض
 –ة لّيته األّوماّد ّن الثوب املنسوج باليد, فوكذلك  ,ةواخللخال أموال قيمّي

 .(1)مال مثلي, بينما منسوجها مال قيمي – كالقطن

ة أو األموال وقد يقع االختالف يف كون الشيء من مصاديق األموال املثلّي
زمنة. فقد يكون املال يف زمن ما من الختالف مصداقه حسب األ ؛ةالقيمّي

الزمان يصبح من األموال املثلية, أو بالعكس, ة من ّداألموال القيمية ثم بعد م
ن كانت من أنواعها, فبعد أقمشة بكبعض املنسوجات واملصنوعات, كاأل

ها تنس  اليوم باملعامل ألّن ؛ةة أصبحت اليوم يف عداد األموال املثلّيموال القيمّياأل
على منط واحد مماثل, فال يوجد اختالف فيها أصاًل, وبذلك تكون من مصاديق 

 املال املثلي.

ة كثرية,  ة أو أموااًل قيمّيح كونها أموااًل مثلّيفهنالك موارد اليت مل يتوّض
وكذلك ليس يف أيدينا األصل اللفظي يف املوارد املشكوكة يف اقتضائه كونها مااًل 

 ًا.ًا. أو مااًل قيمّيمثلّي

ت ضما تعّرّنإن هذه اجلهة, بل النصوص مل تبّي ّنأالوجه يف ذلك  ولعّل
يف موارد  اّلإة الضمان ض لكيفّيى أو مل تتعّرد شّترلبيان أصل الضمان يف موا

ىل عنوان املثلي وعنوان إمة حبث الضمان شارة يف مقّدمت اإلقليلة. فقد تقّد
لفظي كآية أو رواية,  القيمي باملعنيني االصطالحيني مل يرد شيء منهما يف نّص

يات أو الروايات املشتملة على كلمة مت املناقشة يف االستدالل باآلكما تقّد
ًا يرجع ة االستدالل بها, فال منلك أصاًل لفظّي, وأوضحت عدم متامّي((املثل))

 ك به يف معرفة احلكم املشكوك فيه.إليه, ويتمّس

ًا، املرجع يف حترير املشكوك من حيث كونه مثلّي ّنأنصاري ويرى الشيخ األ

                                              

 .139 ,2 :العالمة احللي ,حكامحترير األ .1
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تكاد تظفر على مورد واحد من هذه املوارد ))ال  :(1)ًا هو العرف بقولهأو قيمّي
وندر  ما شّذ اّلإها بل كّل ,املشهور فيه على ذكر املضمون به على كثرتها قد نّص

ِلق فيها الضمان. فلوال االعتماد على ما هو املتعارف مل حيسن من أوقد 
 هماله يف موارد البيان((.إالشارع 

العرف يف زمان حيكم  لف, فلعّلما خيتالعرف رّب ّن ولكن ال خيفى ما فيه, ف
كاألقمشة على ما  ,ه مثلياملال الفالني قيمي, بينما حيكم يف زمن الحق بأّن ّنأب

ما خيتلف عن عرف منطقة أخرى, عرف منطقة رّب ّنأليه, بل إشارة اإل تمتقّد
 وبذلك ال يكون العرف مرجعًا حلسم النزاع, فاملتنازعان الضامن واملالك, كّل

حالة على العرف تشبه احلوالة ك حبكم العرف الذي يرتضيه, فاإلمنهما يتمّس
 الرافض هلا. يءعلى الرب

ك به يف ة, فاألصل الذي ميكن التمّسصول العلمّيىل األإمن الرجوع  فال بّد
 صل اللفظي.صل العلمي, ال األة املال وقيمته هو األيف مثلّي موارد الشّك

ًا يف كون الشيء مااًل مثلّي موارد الشّك ه يفقني بأّنح مجع من احملّقولذا صّر
ما خرج  اّلإًا ًا, مل يقم أصل لفظي على كون الشيء مااًل مثلّيأو مااًل قيمّي

 ما خرج بالدليل. اّلإًا بالدليل, ال على كونه مااًل قيمّي

, ة والعمل مبقتضاها عند الشّكصول العلمّيىل األإحينئذ من الرجوع  فال بّد
ًا هو الضمان ًا أو مااًل قيمّييف كون الشيء مااًل مثلّي الشّك فهل مقتضاها عند

ىل إباملثل أو القيمة, أو ختيري الضامن بينهما, أو ختيري املالك, أو الرجوع 
 .(2)القرعة؟ وجوه وأقوال

                                              

 .221 ,1 :نصاريالشيخ األ ,املكاسب .1

 .131 ,2 :امليالني ,دليل الفقه .2
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 لاملبحث األّو

 القول بدفع املثل

ة دّلم من األِال  ما تقّدإصل يف الوفاء والتعويض هو املثل, ويقتضيه األ
 ته.ة املال أو قيمّيبني مثلّي املشتملة على املثل عند الشّك

بني كون التالف مااًل  ه موارد الشّكّنأنصاري يف مكاسبه فقد ذكر الشيخ األ
لعموم آية االعتداء, والقاعدة املستفادة من  ؛ًا يدفع املثلًا أو مااًل قيمّيمثلّي

 .(1)قربقرب فاألالضمانات وهي دفع األ

 على ذلك:ة واألدّل
داء غريه مشكوك فيه, أداء ما حيتمل تعيينه قطعي وبأة بفراغ الذّم ّنأـ 1

مر بني ذا دار األإه ّنأل ؛داء املثلأب اّلإة الضامن صل هو عدم سقوط ما يف ذّمفاأل
 .(2)ل تعيينهاخذ مبا احتمالتعيني والتخيري وجب األ

االكثر على القول و املقام كان من قبيل دوران األمر بني األقّل ّنإأي 
مر فيه دائر بني التعيني وهو املثل والتخيري بينه وبني القيمة فاأل ,(3)باالحتياط فيه

صول وجوب االحتياط على بناء التعيني, قني يف علم األواملعروف بني احملّق
ن وهو املثل اليقيين, وبغريه داء املعّيأة بة اليقينّيسقوط الذّم ّنأل ؛ن املثلفيتعّي

هذا القول ترد عليه  ّنأ اّل, إ(3)به اّلإة صل عدم سقوط الذّمفيه واألمشكوك 
 االعرتاضات التالية:

                                              

 .225 ,1 :نصاريالشيخ اال ,املكاسب .1
 بدون ترقيم. ,3 :عباس كاشف الغطاء ,م. منهل الغمام .2
االحتياط: هو العمل الذي حيصل بامتثال التكليف واليقني باحلصول الواقع املطلوب منه  .3

ًا أو فتوى جمتهد, أو حنو ذلك يف تعيني ىل دليل شرعي, سواء كان نّصإمن دون االستناد 
 .82 ,1 :كاشف الغطاء علي ,الواقع. النور الساِع

 .199 ,1 :علي كاشف الغطاء ,مصادر احلكم الشرعي .3
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 ل:االعرتاض األّو

 ؛واألكثر على القول بالرباءة فيه مر بني األقّلاملقام من قبيل دوران األ ّنأ
ة الضامن مقطوع, وثبوت تعيينها باملماثلة من حيث ة فيها يف ذّمثبوت املالّي ألّن

 ن دفع القيمة.فيتعّي ,صل عدم التعينيحلقيقة واخلصوصيات مشكوك فيه واألا

ة الضامن, ة مقطوعة الثبوت يف ذّمالقيمة أو املالّي ّنأ :وبعبارة أخرى
ة. ة املماثلة للمال املثلي مشكوكة التعيني يف الذّمواخلصوصيات والصفات احلقيقّي

واألكثر,  د بني األقّلاءة عند الرتّدة على القول بالربفاألصل عدم تعيينها يف الذّم
 .(1)ن دفع القيمةفيتعّي

ه يستند على القول ّنأ اّلإًا ن كان قوّيإما جاء يف االعرتاض و ّنأويالحظ 
وهو ال  ًاواالكثر, فاالعرتاض يعترب مبنائّي قّلمر بني األبالرباءة مع دوران األ

 ن يوسم باالعرتاض حسب ميزان العلم.أ يستحّق

 ض الثاني:االعرتا

مر بني ل واألكثر, وبني دوران األّقمر بني األاجلمع بني فرض دوران األ ّنأ
قون يف علم كثر قد منعه احملّقواأل قّلة التخيري بني األالتعيني والتخيري على معقولّي

ىل دعوى وجوب إحتصل الرباءة, فال تصل النوبة  ق األقّله بعد حتّقّنأل ؛صولاأل
 .(2)الزائد

واألكثر من جهة, وعنوان دوران  مر بني األقّلني عنوان دوران األفاجلمع ب
 األمر بني التعيني والتخيري ال ميكن املساعدة عليه.

 االعرتاض الثالث:

 قّلهما ليسا من باب األل يف معنى املثل أو القيمة كي نعرف أّنينبغي التأّم
                                              

 .131 ,2 :امليالني ,دليل الفقه .1
 .199 ,1 :الشيخ علي كاشف الغطاء, مصادر احلكم الشرعي .2
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 (2)والصفة (1)اتالقيمة بدل عن الذ ّنأاملفروض  ّنأكثر, والوجه يف ذلك واأل
م بهذه الثالث, فالقيمة ال تنقص عن ما تتقّوّنإة الشيء ومالّي (3)واخلصوصيات

ة صرفة, واملثل القيمة مالّي ّنأما الفر  بينهما ّنإو ,ة يف شيءاملثل من حيث املالّي
 ة على القيمة.زات اليت ال تقتضي زيادة يف املالّية مع بعض املمّيمالّي

ة وخمتلفان من حيث الشكل يمة متساويان من حيث املالّيذن املثل, أو الق ف
 واألكثر. والصورة, فهما متباينان, وليسا من باب األقّل

ها عند وصاف ختّصة ألة وصنفية وشخصّيلكل عني خصوصيات مالّي ّنأـ 2
لكونها يف  ؛داء العني بشخصهاأالعربة يف الضمان  ّنأو ,العقالء ورغبات املالكني

ومع تلف العني يبقى االعتبار النوعي والصنفي التفظًا به, ويسقط ة الضامن, ذّم
 االعتبار الشخصي فقط.

ىل سائر جهاته إثبات الضمان بقاعدة اليد تكون العهدة مضمونة بالنسبة إو
ة ه اجلامع لكاّفألّن ؛من دفع املثل ة. فال بّداملوجودة وحتتفظ كذلك يف الذّم

 ة.خصوصيات املضمون به ما عدا الشخصّي

ا ّمأ ,د جلميع اجلهات قبل تلف العنيصل يف الضمان هو التعّهفمقتضى األ
 .(3)ة ذلك مع افرتاض التلفلعدم معقولّي ؛د الفوظ ملا سوى العنيبعده, فالتعّه

                                              

الذات: عبارة عن ماهية العني اليت كانت موجودة, فتلفت, كاحلنطة هلا ذات متتاز عن  .1
 عدس, وغريها.الشعري, واألرز, وال

 الصفات: أعين بها اللون كلون احلنطة, كاحلمراء, أو منطقة معينة, كحنطة الشمال. .2
 مبقدار بة على استخدام احلنطة, كأن تكون مسمنةاملرّت عين بها اخلواّصأواخلصوصية:  .3

 ن للحيوان. معّي
ى ن تسّمأوال تصلح ب على استخدام الذات, ها آثار ترتّتّن ف ؛ًاأو تعطي مثاًل ِعمًا خاّص

ب على ا هذه فآثار ومعلومات ترتّتّمأالصفة عبارة عن عرض قائم باملوصوف, و ّنأل ؛صفات
 استخدام ذات احلنطة.

 .221 ,3 :املازندراني ,العقد املنري .3
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ة ه يفرض اشتغال ذّمّنأ اّلإًا كان قوّي ّنإما جاء يف هذا البيان و ّنأويالحظ 
العني  ّنإن يقال: أواألوىل , ونةالضامن باملثل من حيث تلف العني املضم

واليت  ,ةرة يف املالّية الضامن بذاتها وصفاتها وخصوصياتها املؤّثدخلت يف ذّم
ىل املالك ضمن شخص العني ما أمكن, إاعها جرإتبذل يف مقابلتها املال, وجيب 

رجاعها إرجاعها يف شخص العني, فوجب إومع التلف أو ما حبكمه امتنع 
لتفريغ  ؛فع املثل ليس دفعًا للمضمون, بل هو دفع للمثللكن د, ضمن املثل

ن فيتعّي, ة املشتغلة بالذات والصفة واخلصوصية يف العني املضمونة التالفةالذّم
 ر املثل.ىل القيمة عند تعّذإدفع املثل ما أمكن, وعدم اللجوء 

أي  –يف كونه من هذا أو من ذاك  ))ومع الشّك :(1)قال صاحب العناوين
دفع مثله حينئذ أقرب من دفع  ّنأفال ريب  – ًاًا أو قيمّييف كون املال مثلّي الشّك

 ة((.قيمته, فليدفع ما هو مثله حبيث ال يكون تفاوت بينهما يف املالّي

                                              

 .338 :املراغي ,العناوين .1



 املال املثلي واملال القيمي يف الفقه اإلسالمي 212
 

 املبحث الثاني

 القول بدفع القيمة

ها مال مثلي أو مال قيمي هو من موارد ّنأد العني التالفة املضمونة بني ترّد
, ويدفع احتمال واألكثر وللضامن االكتفاء باألقّل بني األقّلدوران األمر 

 .(1)صل الرباءة, فيحكم بدفع القيمةأداء األكثر بأوجوب 

ة, فال تكون ة للعني ال تأثري هلا يف املالّيالصفات الشخصّي ّنأوبيان ذلك 
ة املشرتكة بني مجيع ة هو ضمان املالّيما الثابت يف الذّمّنأموردًا للضمان, 

ألن الصفات اخلارجة  ؛ةة أم كانت قيمّيألموال, سواء كانت تلك األموال مثلّيا
عنوان  ّنأضرورة  ,كما يف اخلامت التذكاري ,ق الضمان بهاعنها ليست قابلة لتعّل

قة للضمان دون ة الّقة ال صلة هلا يف ضمان اخلامت, فنفس ِبيعة املالّيالتذكارّي
مر بني فاملقام من قبيل دوران األ, رابط بينهما ذ الإ ؛ة والنوعيةة الصنفّياحليثّي
, ((ةأي املالّي))ة باجلهة املشرتكة معلوم اشتغال الذّم ألّن ؛واألكثر األقّل

مثال أواملرجع يف  ,واشتغاهلا بغري ذلك من اخلصوصيات والصفات مشكوك فيه
اء املثل, دأذا رضي بإ اّلإاداء القيمة  اّلإفال جيب على الضامن  ,هذا هو الرباءة

 .(2)داء املثلأداء القيمة وأرًا بني فيكون الضامن خمّي

 ويعرتض عليه مبا يلي:
أي  ,لغاء اجلانب الصنفي للعني التالفةإما جاء يف الدليل على ّنإ اًل:أّو

ة للعني, ة الشخصّيلغاء اخلصوصّي رة يف رغبة العقالء يف اقتنائها, كالصفات املؤّث
م ابتناؤها على لزوم االحتفاظ ذ قد تقّدإ ؛ل للمثليوهذا هدم لقاعدة دفع املث

عها على املالك ة للعني, وعدم تضّيرة يف املالّيباجلانب املالي, والصفات املؤّث
                                              

 ,باحلكم الواقعيًا غري مسبو  بالعلم أصل الرباءة: يثبت به التكليف يف مورد الشك فيه شّك .1
 .135 ,1 :علي كاشف الغطاء ,مصادر احلكم الشرعي

 .225 ,3 :املازندراني ,العقد املنري ؛132 ,2 :امليالني ,دليل الفقه .2
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ة والصفات ن كانت القيمة, عوضًا عن املالّيإىل القيمة, وإبالعدول عن املثل 
ة ملال بني املثلّيد االبحث, وهو ترّد م مع الّلءللعني التالفة, فالدليل ال يتال

 البتناء هذا البحث على دفع املثل يف املثلي والقيمة يف القيمي املبيّن ؛ةوالقيمّي
رة يف رغبة العقالء, على لزوم االحتفاظ باجلانب املالي وجانب الصفات املؤّث

ة فقط. فمقتضى لزوم دفع رة يف املالّيوِرح اجلانب الشخصي للعني غري املؤّث
رة ر عنها باجلوانب املؤّثن نعّبأاالحتفاظ بهذا اجلـوانب اليت ميكن املثل يف املثلي 

 ة.ة زائدًا على نفس املالّييف املالّي

 ة فالواجب االحتفاظ علىالعني التالفة املضمونة مثلّي ّنأفلو دار األمر بني 
ها, ة وحداملالّي على اّلإة فال جيب االحتفاظ رة فيها, أو قيمّية واجلوانب املؤّثاملالّي

 جه يف مثله االحتياط.فيكون ذلك من دوران األمر بني املتباينني, واملّت

ن أواألكثر, فيمكن  املقام من دوران األمر بني األقّل ّنألت بلو تنّز ثانيًا:
وجود  ني حيث يكون لألقّلأو األكثر اال االستقاللّي ه ليس من األقّلعي أّننّد

 ,الذي هو مورد الرباءة –الدينارين حبده ضمن األكثر كالدينار ضمن  مستقّل
حبدة  وجود مستقّل ني حيث ليس لألقّلكثر االرتباِّيواأل قّلبل هو من األ

 ضمن أربع ركعات, فالركعتان املنفصلتان متتازان عن نيكثر, كركعتضمن األ
ة فان املثل حيتوي على مالّي, الركعتني ضمن االربعة, وما حنن فيه من هذا القبيل

 ّنأة, ومعلوم رة يف املالّين االحتفاظ بالصفات واخلصوصيات املؤّثالتالف ضم
 دة بتلك اجلوانب.ة غري املقّية احملاِة بتلك اجلوانب تباين املالّياملالّي

 –الزائد  ّن ًا عن الزائد, فالذي له وجود حبده مستقّل ة ليست من األقّلفاملالّي
 وحدها. ال ميكن ضمانها – ةرة يف املالّيالصفات املؤّث

كثر فهو من قسم أو األ قّلمن جعل املقام من األ ن كان ال بّدإفعليه 
ىل الرباءة عن الزائد غري إني. والرجوع فيه ني وليس من قسم االستقاللّياالرتباِّي

 م.مسّل
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 املبحث الثالث

 القول بتخيري الضامن، أو املالك

 والكالم يقتضي البحث يف مطلبني:

 بتخيري الضامن:ل: القول املطلب األّو
 ة منها:القائلون بتخيري الضامن جبملة أدّل استدّل

 ؛ا زاد على ما خيتاره من املثل أو القيمةة الضامن عّمأصالة براءة ذّم. 1
يف  نه يشّكعني, لّك ة السارية يف كّلته للمالّيالضامن يعلم بشغل ذّم ّنأوذلك 

مة العني املضمونة من الدنانري أو ة, أي قية املثل والقيمة زائدًا على املالّيخصوصّي
 ة, فيجري الرباءة عن كليهما.ئجالدراهم أو العمالت الرا

بدفع  اّلإال حتصل  .(1)ةة مبا هي واملوافقة القطعّيداء املالّيأمكان إعدم  ّنأومبا 
لزام الضـامن إالضرورة قائمة على عدم  ّنأمرين من املثل أو القيمة كما كال األ

 نها يف ضمن املثل أو القيمة.فيتخري الضامن قهرًا بني تعّيحدهما, أب اّلإ

 اعرتاض:

مال باحلمل الشائع حتى  ة السارية يف كّلاملراد من القيمة ليس هو املالّي ّنإ
يف وجوب الرعاية أمر زائد وهي  ن, والشّكة متيّقداء املالّيأوجوب  ّنإيقال: 

ملثل أو القيمة, فيجري عنها ة الطبيعة للمماثلة للعني التالفة من ااخلصوصّي
ة القائمة ملالّي اّلإة احملضة اليت ال مطابق هلا بل املراد منها هي املالّي ,الرباءة

ض شباهها مما يتمّحأبالدينار, والدرهم والعمالت الورقية يف أسوا  العامل, و
ا خرى تتفاوت بهأة ة من دون خصوصّية املالّيحيثّي اّلإة, وال شأن هلا يف املالّي
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 الرغبات.

ي بدل املال ن يؤّدأة السارية لكان الضامن ولو كان املراد بالقيمة هو املالّي
 القيمي التالف شيئًا آخر.

ة احملضة ال القيمة هي املالّي ّنأة شاهد على فتعيني النقود يف األموال القيمّي
 .(1)لتخيرية. فاملثل والقيمة متباينان واألصل فيهما االحتياط دون اة السارّيملالّيا

ه ألّن ؛صل هو ختيري الضامناملال القيمي واملال املثلي من املتباينني. فاأل ّنأ. 2
مجاع على عدم ته بواحد من املثل والقيمة وقد قام اإليعلم إمجااًل باشتغال ذّم

ة وهي ىل املوافقة االحتمالّيإة يف املاليات, فانتهى األمر وجوب املوافقة القطعّي
حدى اخلصوصيتني اليت اختارهما  ته بواشتغال ذّم, ما اراده حتصل بأداء كّل

 املالك غري املعلوم فاألصل بالرباءة.

ة سقاط بقّيإن هو احلكم بتخيري الضامن و))املتعّي :(2)ق النائيينقال احملّق
مكان االحتياط إمر من املتباينني مع ا ختيري الضامن, فلرجوع األّمأاالحتماالت, 

واحد من املثل أو  داء كّلأوم االكتفاء باالمتثال االحتمالي بيف املاليات, ولز
 القيمة((.

ف على ختيري الضامن متوّق ّنأوميكن تقريب االستدالل بوجه آخر هو 
مجاع على عدم وجوب دفعهما معًا وعدم وجوب رفع املالك يده دعوى اإل

 اّلإال حتصل ة اليت ّيعنهما, فيكون دلياًل على عدم وجوب حتصيل الرباءة اليقين
 ؛بدفعهما معًا, وهو غري واجب أو بدفع يد املالك عنهما وهو أيضًا غري واجب

ر الضامن بني دفع املثل أو فال الالة يتخّي ؛فاذا مل جيب حتصيل الرباءة اليقينية
 حدهما باخلصوص بعد اختياره لآلخر اختّصأيف تعيني  ذا شّك القيمة, ف

 .املورد مورد شّك ّنأل ؛بالرباءة
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تعارض احتياط الضامن مع احتياط املالك يوجب عدم  ّنأ وبعبارة أخرى:
د بني استحقاقه للمثل املالك مرّد ّنأل ؛خذه ما يدفعه الضامنأن املالك من متّك

ن من فيقع التعارض, فال يتمّك ,أو القيمة, فحكمه حكم الضامن يف االحتياط
 نه. حدهما ال بعيأحد املعينني وال كليهما, وال أأخذ 

أمر ال ثبوت له يف اخلارج, فال يقبل األخذ مثل ما كان  ن غري املعنّيأبديهة 
 .(1)ر الضامنفيتخّي ,ن اخلارجييف املعّي

 ل:االعرتاض األّو

ذ ال إ ؛م فيهمسّل ((القيمة واملثل)) مجاع على عدم وجوب دفعهما معًااإل ّنإ
ه ال ّنأمجاع على الواقعيات, وإانه  اّلإمجاعًا, إبدل واحد  اّلإجيب للعني التالفة 

املثل أو القيمة, وهو غري جمد يف املقام,  إّمادفع أحدهما  اّلإجيب على الضامن 
عدم ليكون كاشفًا عن  ؛مجاع على عدم وجوب االحتياطوالذي ينفع هو اإل

مجاع على عدمه يف املاليات, كما يشهد به إة, وال لزوم حتصيل الرباءة اليقينّي
ه ته ألحد الشخصني, أو علم بأّنذا علم باشتغال ذّمإد, كما سائر املوار

الثمن يف املعاملة كان  ّنأيف  ه حنطة أو شعري أو شّكاستقرض شيئًا ومل يعلم أّن
ذا مل يرض إدرهمًا أو دينارًا أو غري ذلك, فمقتضى القاعدة وجوب االحتياط 

 حدهما.أالطرف اآلخر ب

 االعرتاض الثاني:

ة الضامن ليس ملزمًا مبقتضى أدّل لو قلت بأّن ما يتّمّنإ ما جاء يف الدليل
ة على رة يف املالّيالضمان على االحتفاظ بالذات والصفات واخلصوصيات املؤّث

ة ظلم وعدوان ال رة يف املالّيع الصفات املؤّثتضّي ّنأ م, وقد أوضحُتحنو ما تقّد
فتخيري , ر املثلتعّذ واملثليات مع وهو يف القيميات ذا اضطّرإ اّلإليه إيصار 

ليه إة, وهذا ال تصل النوبة ة أو القيمّيد املال بني املثلّيما يكون يف ترّدّنإالضامن 
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ىل حني التلف إىل حني التفريغ, أو إمع فرض اشتغال ذمة الضامن بالعني نفسها 
ولزوم تدارك الصفات  – م البحث عنهماعلى اختالف الرأيني اللذين تقّد –

لزام الضامن باملثل ما إذ الواجب حينئذ ؛ إةة زائدًا على املالّيملالّيرة يف ااملؤّث
 ىل التغيري.إن حيث ميكن, فال تصل النوبة أمكن, فاملثل متعّي

 املطلب الثاني: القول بتخيري املالك:
 ة على ختيري املالك بني املطالبة باملثل أو القيمة:األدّل

ة ذّم ّنأا خيتاره املالك بتوضيح مب اّلإة الضامن صالة عدم براءة ذّمأ. 1
ن ليكون هو املتيّق ؛ال مبا خيتاره املالك ,ا باملثل أو بالقيمةّمإالضامن مشغولة 

ا هو البدل الواقعي, فيكون مربئًا ّمإما خيتاره املالك  ّنأ اّلإوغريه مشكوك فيه 
 ,لوفاءو هو بدل البدل لرضا املالك بغري اجلنس يف مقام اأة الضامن, قهرًا لذّم

 فيكون مربئًا أيضًا.

ه مشكوك فيه, ّنأل ؛ة دون غريهللذّم ئًاا يقطع بكونه مربفما خيتاره املالك مّم
 مبا خيتاره املالك. اّلإة الضامن فالقول هو ختيري املالك, وعدم براءة ذّم

ه مهما دار األمر بني كون ّنإ)) :(1)د امليالني هذا القول بقولهورجح السّي
منهما, فالدوران هنا بني املتباين,  داء أّيأًا وجهل يف ًا أو قيمّيالتالف مثلّي

حضار األمرين بني  ب اّلإق حراز الرباءة, وال يتحّقإصالة االشتغال أومقتضى 
 ق القبض ويقطع بالرباءة((.يدي املالك وختليته, وبه يتحّق

 ل:االعرتاض األّو

من املثل باخلصوص أو  ة الضامنشتغلت به ذّماذا إالكالم هو ما  الّل ّنإ
بدفع ما جيب عليه, ومل يرض املالك  اّلإالقيمة خبصوصها, ومل يرض الضامن 

 بأخذ ما هو حقه. اّلإ
                                              

 .183 ,2 :امليالني ,دليل الفقه .1



 املال املثلي واملال القيمي يف الفقه اإلسالمي 215
 

ذ قد إ ؛الكالم ا ما يرضى به املالك بداًل عن البدل, فهو خارج عن الّلّمأو
ا ال وقد تكون شيئًا آخر غري املثل والقيمة مّم ,تكون القيمة يف املال املثلي مثاًل
ة سواء داء ما يف الذّمدفعهما معًا مستلزم أل ّنأينضبط حتت ضابط. والواضح 

ف القطع بالرباءة بدفع ما حدهما باخلصوص أم ال, فال يتوّقأرضي املالك ب
 من الضامن واملالك على حّد ىل كّلإخيتاره املالك, ونسبة القول بالتخيري 

 .(1)سواء

 االعرتاض الثاني:

رة يف ة الضامن باجلوانب املؤّثة الضمان اشغال ذّمدّلأتضى مق ّنأم قد تقّد
ىل املالك, والقيمة بدل إرة سابقًا. واملثل حيفظ تلك اجلوانب ويعيدها ة املفّساملالّي

ر املثل ة هو املثل خبصوصه, ومع تعّذتغل به الذّمشل ما تعن تلك اجلوانب. فأّو
ا بدل عن تلك ّمإالقيمة, فهي ة بًا تشتغل الذّمًا أو مثلّيلكون الشيء قيمّي

ة أو يف كون العني التالفة املضمونة مثلّي ذا شّك ف ,اجلوانب, أو بدل عن بدهلا
ن واقعًا حدهما املعّيأة الضامن بمجالي باشتغال ذّمإد علم ة, فحينئذ يتوّلقيمّي

خذ القيمة مع استحقاقه املثل أجبار املالك بإ ّنإواجملهول ظاهرًا, ومن الواضح 
 ن اجرب على ذلك.إه وكذلك على الضامن, حاف حبّقجإ

ما يكون ة رّبلزام الضامن بتحصيل املثل, حيث كانت العني قيمّيإ ّنأكما 
ة للعني ة والقيمّيظلمًا عليه, وكذلك ظلمًا على املالك, فصورة اجلهل باملثلّي

اذا وال نعلم مب ,حدهماأة الضامن بمجالي باشتغال ذّمالتالفة يقتضي العلم اإل
فحديث  ,ه الضامنشتغلت به ذّماد ما ورضا املالك ال حيّد ؟تهاشتغلت ذّم

 جنيب عن باب الضمان.أحراز رضا املالك إ

جراء الضامن من أصل الرباءة إلو فرض قيام الدليل على عدم جواز . 2
عن خصوص ما ال خيتاره املالك, مل يتعني الواجب عليه من املثل أو القيمة, 
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ا زاد عليها من خصوصيات مة مثاًل, فال جيري أصل الرباءة عّمكأن أختار القي
ىل إفريجع  ,فيكون ارتفاع الضمان مبا ال يرضى به املالك مشكوكًا فيه ,املثل

املقام من دوران األمر بني املثل والقيمة املتباينني, نظري ما  ّنأل ؛قاعدة االشتغال
داء أالواجب عليه  ّن ف ؛نييف كونه ألمحد أو حس ته دينًا وشّكلو علم يف ذّم

 ة.حتصياًل للعلم بفراغ الذّم ؛منهما الدين لكّل

ة على ة الضامن, وحتصيل املوافقة القطعّيشتغال ذّماومقتضى أصالة 
ن ما يرضى به املالك, مرين, وحديث نفي الضرر يعّيالضامن بدفع كال األ

 .(1)فيكون حاصله ختيري املالك

 اعرتاض:

ن بدفع ما ال مة الضا, وأصالة عدم براءة ذّم(2)شتغالصالة االأجريان  ّنإ
صل احلاكم جراء األإموقوف على عدم جواز  ,يرضى به املالك املقتضي لتخيريه

 ا ال خيتاره الضامن.عليهما وهو أصل الرباءة عّم

ن وجوبًا على فيتعّي ,ا جريان أصل الرباءة لوجود املقتضي وعدم املانعأّم
رًا بني مطالبة املثل وال يبقى جمال لكون املالك خمّي ,الالضامن, فريتفع االشتغ

 فجريان أصل الرباءة يف املقام لوجود املقتضي وهو الشّك, ومطالبة القيمة
ه ّنأل ؛صورة هي وظيفة الضامن صل الرباءة على كّلأجراء إ ّنأواضح, و

 ته عما اشتغلت به. املكلف بتفريغ ذّم

ن يكون مانعًا هو عدم رضا املالك مبا يدفع أما ميكن  ا عدم املانع فألّنّمأو
ليه إقبول ما جيب دفعه  اّلإذ ليس له إ ؛ن ال يكون معتربًاأا ّمإه الضامن, ولكّن
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التكليف, وسواء كان تردد املكلف به بني متباينني, أو بني األقل واألكثر. مصادر احلكم 
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 .(1)فيدفع باألصل ,صل, أو يكون مشكوك االعتبارشرعًا ولو باأل

 االعرتاض الثاني:

  باب الضمانات من باب احلقو  حيث تتصادم احلقو ّنأن يعلم أينبغي 
املقدار الفالني هو  ّنأن تعلم أن ببعضها مع البعض, ويف مثله ال يوجد قدر متيّق

 ن, وما زاد على ذلك هو املشكوك فيه.املتيّق

 ألّن ؛حتياط دون اآلخرالرأي الفالني مطابق لال ومن هنا ال ميكن القول بأّن
يف املقام حيث ة املتصادمة يدور دائمًا بني الذورين, كما األمر يف احلقو  املالّي

املالك  حّق مجالي بأّناملقام يقتضي العلم اإل ّنأىل إشرت يف املقام قريبًا أقد 
لزام إلزام املالك بقبول القيمة أو إ ف ّن ,لمنحصر يف املثل أو القيمة, وعلى األّو

ألزام الضامن باملثل يف الثاني يكون ظلمًا عليه,  ّنأظلم, كما  ,الضامن بالقيمة
ة يف املثل أو القيمة مطابقة لك للمالك فليس القول باشتغال الذّمكما يكون ذ

 ن لدوران األمر بني املتباينني.االحتياط, وال هو القدر املتيّق

ه ليس ألّن ؛ة الضامن بدفع أحدهما املرضي للمالك غريبفحديث براءة ذّم
لزام  ي بهلقامة العدل اإلإة الضامن, بل املقصود د تفريغ ذّماملقصود فعاًل جمّر
ه جبار الضامن بدفع ما ال يستحّقإعن ومنع املالك  ,املالك الضامن أداء حّق

 عليه.
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 املبحث الرابع

 القول حبكم القرعة

ف به مشتبه هو من بينهما واملكّل دوران األمر بني املثل والقيمة والشّك ّنإ
سه يف أمر مشكل, كما ورد هذا املضمون نف ها مرجع يف كّلألّن ؛موارد القرعة
 .(1)نصوص كثرية

 وذلك ألّن ؛ن هو القرعةفاملضمون املشتبه يف املقام بني املثل أو القيمة املتعّي
منهما, وبديهي أيضًا عدم علم املالك  بأّي يكون تهن فراغ ذّمأد يف الضامن يرتّد

ه مالك ألحدهما ن لوضوح أّنحدهما املعّيأن من أخذ فال يتمّك ,حدهما كذلكأب
صه لكي يؤخذ به, لعدم تشّخ ؛ن يف اخلارج, وال وجود لغري املعّينغري املعّي

 ًا بني ملكه ومالك الضامن, فهما مشرتكان.مجالّيإهنا علمًا  ّنأفيقرع ألجل 

 االعرتاضات:

ة, ة احملضة ال الشبهات املفهومّيمورد القرعة هو الشبهات املوضوعّي ّنأ. 1
 .(2)يةة اليت منشأها الشبهة احلكموكذلك املوضوعّي

 اجلواب:

ن العني ة من جهة عدم تعّيد بني املثل والقيمة السوقّيما يكون الرتّده رّبّنأ
ه فيهما, كاحلنطة مثاًل أو احليوان, وبديهي أّن التالفة, فيعلم الضامن مع الشّك

                                              

 من بينها.  الستخراج احلّق ؛وهي اجالة السهام, أو غريها بني أِراف مشتبهة .1
قوهلم:  b, عن آبائه aفقد روي عن المد بن احلسن عن أبي احلسن موسى بن جعفر 

ما حكم اهلل به, فليس القرعة ختطيء وتصيب. فقال: كّل ّنإجمهول ففيه القرعة. فقلت  )كّل
 .(ئمبخط

 األصول ؛82 ,3 :الصدو  ,من ال حيضره الفقيه ؛155 ,15 :احلر العاملي ,ةوسائل الشيع
 .881 ,السيد المد تقي احلكيم, العامة للفقه املقارن

 .28 :الشيخ هادي كاشف الغطاء ,م. شرح املكاسب .2
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مجال يف املقام من ناحيتيهما لكي يقال إة احملضة, فال من الشبهات املوضوعّي
العرف ماذا يعين من  مجال هو عدم العلم بأّنما اإلّنإة الشبهة, ومبفهومّي

 من استظهارهم  تارًة ه يثبت يف ضمن القيمة أم املثل, مع ما مّرالضمان, وأّن
فاملقام ليس من قبيل ما إذا ورد لفظ شرعي  ,خرى بالقيمةأالضمان باملثل, و

 د يف مفهومه.وترّد

القرعة ببعض موارد االشتباه ص فاد هذا اجلواب خيّصأمبا  مياناإل وفيه بأّن
 عى.من املّد ة بالقيمة أو املثل, فيكون الدليل أخّصيف اشتغال الذّم

ة ة والطريقّيّيكاشفقرعة بكثرة التخصيص, فتسقط عن الوهن أخبار ال. 2 
 فال يعتمد عليها يف املقام. ,ىل املراد, وعليهإبالنسبة 

خبار املشكل, واأل يلة حلّلعمال حإن من القرعة موردها ما ال تتمّك ّنأ .3
أمر جمهول أو مشتبه أو  ها لكّلّنإتها ناِقة به, وهذا هو معنى قول الفقهاء: بكاّف

 مشكل.

حضار إنة بتمكن الضامن من ختيري املالك بعد ا يف املقام, فاحليلة متعّيّمأو
 املثل, والقيمة عنده.

ىل إي ِريق يؤّد أّيرة يف املقام هو وفيه ان كان املقصود من احليلة املتوّف
ق أماني كثر الطر  اليت حتّقأة الضامن, فما ىل اليقني برباءة ذّمإرضا املالك أو 

 ومطالب املالك مهما كثرت وِالت.

ملا بقي  اّلإىل القرعة, وإملنع اللجوء  ؛مثل هذه احليلة ال يعتنى بها ّنأومعلوم 
حل للمشكلة, ولو وفيه  اّلإمورد للقرعة, فما من مورد من موارد القرعة 

 جحاف على أحد األِراف.باإل

ة, ِراف كاّفن كان املقصود باحليلة هو الطريق الذي حيفظ حقو  األإو
 د حّقاملفروض ترّد ّنإفليس يف املقام مثل تلك احليلة حسب الفرض حيث 
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 املالك بني املثل أو القيمة.

جه, كما يف قطيع القرعة تكون يف املشتبهات غري املعلومة عناوينها بو ّنأ .3
ة الضامن, فال ا تعيني املضمون به ألجل فراغ ذّمالغنم وتعيني املوِوء فيها, وأّم

 ذ ليس العنوان فيه جمهواًل يف التمام.إ ؛صلة له بذلك

 ّن القرعة يف اجملهول أو املشتبه وهو غري سليم, ف ّنأه مبين على ّنأوفيه 
مها هو املشتبه, وليس اجملهول موردها كما يستفاد من النصوص وموارد استخدا

فاملراد به جهالة العنوان  ,من التعبري باجملهول ن كان ال بّدإباملعنى اللغوي, و
الضامن  ه املالك علىا جنهل ما يستحّقّنأيف  الواقعي, كاملثل, أو القيمة, فال شّك

 وهذا اجلهل موجود يف مجيع موارد القرعة. ,بالتعيني والتفصيل

ن يف شرت, وسوف نبّيأذ قد إ ؛ىل القرعةإمكان اللجوء والتحقيق عدم إ
ما جيب على الضامن هو خصوص املثل, ومع فقد املثل يدفع  ّنأالرأي الراجح 

 ىل القرعة.إالقيمة فال تصل النوبة 
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 املبحث اخلامس

 القول بالصلح القهري

 كّل نَعًا وَمًا أو قيمّييف كون املال مثلّي ن ختاصم املالك والضامن عند الشّكإ
مرين هلما, ال على ن كال األبأف يف ماله مع العلم ه عن التصّرمنهما صاحَب

التعيني, فاملرجح ال الالة للحاكم لرفع اخلصومة وحسم النزاع, فيلزمهما احلاكم 
 .(1)بالصلح

 اعرتاض:

ة والعقود القصدية, سواء كان استقالله عن سائر من املعامالت االختيارّي
 اّلإلزام عليه لتحاقه باملعامالت اليت تعطي فائدتها وال ميكن اإلااملعامالت, أو ب

 حيث تستنفذ الطر  الكاشفة عن الواقع واملعتمدة يف باب القضاء. 

لزام اخلصوم به, فال تصل النوبة إىل الواقع وإمكان الوصول إوحيث عرف 
 ىل الصلح القهري. إ

ه من املعامالت ّن ف ؛لزامينا ال نعرف معنى معقواًل للصلح اإلىل أّنإمضافًا 
الركن  –وفقدان القصد من احلاكم لزام كراه واإلاليت تتبع املقصود, ومع اإل

مضاء إق الصلح؟ وما مل يتحقق ال يشمله عموم للمعاملة كيف يتحّق – الركني
 ذ مع فقدان القصد ال معاملة أصاًل.إ ؛املعامالت

ى انتزاع  احلاكم, يتوّلىلإرجاع الصلح  ب – االعرتاض –صالحه إوالاولة 
 احلاكم يعلم مبا هو حّق ّنإه يعين ّن ىل املالك فاشلة, فإاحلق من الضامن ودفعه 

 للمالك, وهو خلف الغرض.

احلكومة بأن  ىلإرجاع الصلح إ ّنأل, كما فليس للصلح القهري معنى متعّق
دة رد الّدرأي احلاكم يتبع يف موا ّن ف ؛ح ليس مما ينبغييكون احلاكم هو املرّج

 ة, فلم يثبت ذلك.ا يف احلقو  املالّيمثل اجلنايات وحنوها, أّم

                                              

 .181 ,2 :امليالني ,دليل الفقه .1
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 املبحث السادس

 القول بالتصنيف

لة أفيحكم بالتنصيف كما يف مس ,د بني املثل والقيمةاملقام مبا فيه ترّد ّنإ
ع عنده شخصان مثاًل أحدهما دينارين واآلخر دينار وتلف دذا أوإالودعي 

عي كونه كاًل منهما يّد ّنأمنهما, مع  ه من مال أّيمل يعلم أّنا عنده, ودينار مّم
 .(1)ف الودعي بينهما واألمر بيده, واملقام من هذا القبيلمال اآلخر, فينّص

 اعرتاض:

املوجب  ّنأسبب التنصيف يف مسألة الودعي تفرت  عن املقام براهة  ّنإ
ة االمتزاج تقتضي جله صار مشاعًا بينهما, فقاعدا االمتزاج, وألّمإفيها, 

مقتضى العدالة يف احلكم لكي  سند السبب بأّنأذا إا ّمإأس به, وبالتنصيف وال 
ذ من احملتمل حرمان املالك الواقعي إ ؛ه وال يستقيم ذلكال حيرم اآلخر من حّق

عن مقتضى  ئللحرمان الواقعي الناش ؛وما حنن فيه ال موجب له ه وقتئذ.عن حّق
ذ ال امتزاج كما يف السبب إ ؛مثال املورد بالتنصيفأم يف العدالة. فال معنى للحك

 ل, وال حرمان كما يف السبب الثاني الداعي للتنصيف.األّو

 الرأي الراجح:

ىل حني إة بالعني نفسها من حني الضمان مقتضى القاعدة اشتغال الذّم ّنأ
ي جود الذّمذ الوإ ؛ةالتالف ال مينع ثبوت العني يف الذّم ّنأة عنها, وتفريغ الذّم

ة باملثل حيث ال مثل يف متنع اشتغال الذّمال اّلإليس مرتبطًا بالوجود اخلارجي, و
 يد الضامن, وكذلك امتنع اشتغال الذمة بالقيمة حيث مل يكن مالكًا هلا.

رجاعها مبا هلا إة لزوم مقتضى ثبوت العني نفسها يف الذّم ّنأوقد أوضحت 
ة يف ة, ويف خل الرغبة العقالئّيملالّيمن الصفات واخلصوصيات الدخيلة يف ا

                                              

 .181 ,2 :امليالني ,دليل الفقه .1
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 بدفع املثل. اّلإاقتنائها وال يكون ذلك 

ما هي ّنإل العني والصفات واخلصوصيات, والقيمة ال متّث ّنأوقد أوضحت 
 مكان املبدل منه.إىل البدل مع إوال يصار  ,بدل منها

ملثل ر ار دفع مثلها, ومع تعّذمكن, ومع التعّذأرجاع العني ما إفالقاعدة 
 تدفع القيمة.



 

         
 الباب الثاني

 أحكام املال املثلي واملال القيمي

 الفصل األول 

 حكم تعذر املثل
 الفصل الثاني

 سقوط ونقصان وزيادة قيمة املثل
 الفصل الثالث

 العوامل املؤثرة يف حتديد قيمة القيمي
 الفصل الرابع

 حتديد حق املالك باختالف األمكنة
 ل اخلامسالفص

 اختالط وانقالب املال املثلي والقيمي
                  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 لالفصل األّو

 ر املثلحكم تعّذ

ن ذا كان للمثل وجود خارجي يتمّكإل فيما كان الكالم يف الباب األّو
 الضامن من حتصيله. 

ر املثل, فماذا جيب على ا يف هذا الفصل, فيقع الكالم فيما لو تعّذأّم
 امن؟الض
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 لاملبحث األّو

 ر والفقداناملراد بالتعّذ

ًا وال يرجى حصوله أصاًل, فينقلب قيمّي تارة ابتداًء نر الشيء يكوتعّذ ّنإ
ر ِارئًا وهو حكمًا وجتب فيه القيمة وهي قيمة املال املثلي, وأخرى يكون التعّذ

 ا بعد التلف, وينقسم حبسب الزمان واملكان.ّمإا قبل التلف وّمإ

 مكنة:حسب األ ئر الطارل: التعّذب األّواملطل
ر وجود الشيء يف مكان مع وجوده يف مكان آخر, فوقع وهو ما يتعّذ

وذلك لعدم  ؛ر والفقداناالختالف بني الفقهاء يف حتديد املراد من منطقة التعّذ
 د املعنى.حيّد وجود دليل شرعي خاّص

 ر بالسوق:اًل: حتديد منطقة الفقدان والتعّذأّو
ر بتحديد منطقة ة يف حتديد معنى الفقدان والتعّذن أكثر فقهاء احلنفّيورد ع

 ر بالسو .الفقدان والتعّذ

ن ال يوجد يف أاالنقطاع: ))هو  حّد ّنأذكر أبو بكر الثلجي والكرماني 
 ن كان يوجد يف البيوت((.إالسو  الذي يباع فيه و

ثل سبب جعل السو  منطقة حتديد وجود امل ّنأوأوضح قاضي زاده 
مني هو السو  اليت تباع فيه األشياء, ويف غري معيار تقويم املقوَّ ّنأل ؛وفقدانه

 .(1)ر التقويم العادلذلك ال يتيّس

ما ّنإالتقويم ليس منحصرًا يف السو ,  ّنأويرد على ما أوضح قاضي زاده 
 ىلإمني غالبًا, فربط االنتقال من املثل السو  مكان معرفة القيمة وتواجد املقّو

 غ له.القيمة بفقدان املثل يف السو  ال مسوَّ

                                              

 :أبو سعود ,فتح املعني ؛119 ,8 :الفتاوي اهلندية ؛232 ,5 :ادهقاضي ز ,شرح فتح القدير .1
3, 312. 
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نقطاع اوقد أخذ فقهاء القانون املدني العراقي بهذا الرأي يف حتديد منطقة 
 ن كان موجودًا يف البيوت.إاملثل بسو  البلد فقط و

فقد جاء يف كتاب احلقوق العينية األصلية عند الكالم على ضمان املال 
ن كان إ))عند انقطاع املثل يف أسوا  التجارة و ه:ر بقيمته بأّناملثلي املتعّذ

 .(1)ه يضمن بقيمته((ّن موجودًا يف البيوت ف

 االنقطاع بأن ال يوجد املثل يف ع الطحاوي, والقهستاني دائرة حّدوقد وّس
 .(2)السو  أو البيوت, أي ال يوجد أصاًل

 ر والفقدان بالبلد:ثانيًا: حتديد منطقة التعّذ
ة منطقة فقدان املثل بأن ال يوجد يف مامّيية واحلنابلة واإلع فقهاء الشافعوّس

 .(3)البلد وما حواليه. واملراد بالبلد بلد القبض والضمان

ن ال يوجد يف أ)) :(3)املراد من الفقدان ّنإ :ةقال الرافعي من فقهاء الشافعّي
 ن يف انقطاع املسلم فيه((.البلد, وما حواليه على ما تبّي

املراد من الفقدان  ّنأي وشرعي, وأوضح ىل حّسإلفقدان وقسم البجريمي ا
 ن ال يوجد يف مكان الضمان أو العهدة وال حواليه. أي هو احلّس

 مبسافة القصر. ((حواليه))د شوبري كلمة وقد حّد
                                              

 .21 ,1 :شاكر ناصر حيدر ,احلقو  العينية األصلية .1
 ,2:حيدر علي ,درر االحكام ؛111 ,3 :الطحاوي ,ر املختارحاشية الطحاوي على الّد .2

325. 
حاشية الروض  ؛115 ,3 :ميالبجري ,حاشية البجريمي ؛211 ,11 :الرافعي ,فتح العزيز .3

الشهيد  ,مسالك االفهام ؛319 ,2 :العالمة احللي ,تذكرة الفقهاء ؛313 ,2 :العنقري ,املربع
حجري بدون  ,كتاب الغصب ,احملقق السبزواري, الكفاية ؛بدون ترقيم حجري ,2 :الثاني

 ترقيم.
 .211 ,11 :الرافعي ,فنح العزيز .3
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 . (1)أما يف شرح روضة الطالبني فدون مسافة القصر

 .واملراد بالفقدان الشرعي وجوده بأكثر من مثنه مثله بكثري

ر املثل ن تعّذ ))ف ه:جاء يف حواشي الشريواني وابن قاسم العبادي ما نّص
يف  الغصب وال بدون مسافة القصر منه, نظري ما مّر ًا, كأن مل يوجد مبحّلحّس

بأكثر من مثن املثل فالقيمة هي  اّلإالسلم أو شرعًا كأن مل يوجد املثل فيما ذكر 
 .(2)ه اآلن كما ال مثل له((ألّن ؛الواجبة

ن ال أعوازه, هو إر املثل واملراد من تعّذ ّنأوذكر العنقري من فقهاء احلنابلة 
 . (3)لعدم أو بعد أو غالء ؛يوجد يف بلد أو حوله

ن أاملراد بالفقدان )) ة, فقد جاء يف كتاب تذكرة الفقهاء بأّنا فقهاء اإلمامّيأّم
 .(3)ال يوجد يف ذلك البلد وما حواليه((

ن ال يوجد يف ذلك أفهام بــ))فقدان صاحب مسالك األوزاد يف تعريف ال
 .(8)ن يف انقطاع املسلم فيه((عادة, كما بّيإليه ا ينتقل منه البلد وما حواليه مّم

ىل إاملرجع يف حتديد ما حواليه  ق الكركي يف جامع املقاصد أّنواستظهر احملّق
 .(2)العرف

 .(1)ىل البلد((إد ))هو ما ينتقل من حوالي البل فهام:ويف مسالك األ

ر الذي ))يكفي يف التعّذ :(5)ر بقولهد السيد السبزواري مفهوم التعّذوأّك
                                              

 .21 ,8 :النوري ,روضة الطالبني ؛115 ,3 :البجريمي ,حاشية البجريمي .1
 .22 ,2 :وابن قاسم العبادي ,حواشي الشريواني .2
 .313 ,2 :العنقري ,حاشية الروض املربع .3
 حجري. ,319 ,2 :العالمة احللي ,تذكرة الفقهاء .3
 بدون ترقيم. ,2 :الشهيد الثاني ,مسالك االفهام .8
 حجري. ,19 ,2 :الكركي ,جامع املقاصد .2
 حجري بدون ترقيم. ,2 :الشهيد الثاني ,مسالك االفهام .1
 .311 ,21 :السيد السبزواري, حكاممهذب األ .5
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ا ّمإر ن التعّذأل ؛ليه عادةإا ينتقل جيب معه دفع القيمة فقدانه يف البلد وما حوله مّم
حكام, ل ليس مناط األي عقلي, أو تعّبدي شرعي, أو أمر عريف, واألّوّقد

خري. نعم العادة ختتلف ن هو األ نظائر املقام, فاملتعّيوالثاني ال وجود له يف
 زمان ومكان شيء له حكمه اخلاّص مكنة واألشياء يف كّلزمنة واألباختالف األ

 به حبسب املتعارف فيها((.

ر املثل بانقطاع املسلم وأوضح الفقهاء االنقطاع يف باب السلم, وقاسوا تعّذ
ن كان موجودًا, أو كان موجودًا ألبلد بعد فيه, وذلك بأن ال يوجد املسلم فيه با

 و وجد عند قوم امتنعوا عن بيعه.أ ,ليهاإيف غري تلك البلدة ومل ينتقل 

ر ذا كانوا يبيعونه بثمن غاٍل فليس انقطاعًا ووجب حتصيله ما مل يتضّرإا ّمأ
ليها, إمكن نقل املسلم فيه من غري تلك البلدة أذا إوكذلك  ,املشرتي به كثريًا

ا النقل عن البالد النائية اليت مل يعهد نقل املسلم ّمأر. نقله مع عدم التضّر وجب
 .(1)ةيف نفسه ضرر ومشّق فال ينفّك ,فيه منها

يف  – عقد السلم – قليم دون آخر ال يصّحاه لو انقطع يف ))أّن جاء يف البناية:
سلم أحتى لو  ة عظيمةمبشّق اّلإحضاره إه ال ميكن ّنأل ؛قليم الذي ال يوجد فيهاال

 .(2)ان((تن كان يوجد بسجتإال جيوز, و ييف الرِب ببخار

 ل:االعرتاض األّو

ر املسلم فيه باِل, وذلك للفار  املوجود, ر املثل على تعّذقياس تعّذ ّنإ
ن كان ال يبعد انصراف عقد إالضمان يف السلم اختياري ثابت بالعقد, و ّن ف

 ؛ة يف بلد املعاملة وما حولهابت يف الذّمىل وجود املبيع املسلم فيه الثإالسلم 
قال: ))سألت أبا عبد  ,ما روي عن سليمان بن خالد :منها :جلملة من الروايات

عن الرجل يسلم يف الزرع, فيأخذ بعض ِعامه ويبقى بعض ال  aاهلل الصاد  
                                              

 .215 ,2 :أبو سعود ,فتح املعني .1
 .332 ,5 :العيين ,البناية .2
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 .(1)خذه, فانه حالل((أفيعرض عليه رأس ماله. قال ي جيد وفاءه,

م دراهم يف يف رجل يسّل aبي عبد اهلل الصاد  وما روي عن اإلمام أ
فيقول: ليس عندي ِعام ولكن أنظر ما قيمته,  ,الطعام ىل أجل, فيحّلإالطعام 
 .(2)قال: ال بأس بذلك(( ,ي مثنهفخذ مّن

 – عند البائع –)ال جيد وفاءه أو ليس عندي(  اخذ يف الروايتني عنوانأما  ّنإ
مكنة, بل صد  هذين دانه يف مجيع األليس املقصود من الفقدان, وعدم وج

يف  – املسلم فيه –العنوانني عرفًا, ومن الواضح عدم الوجدان بفقدان البضاعة 
العربة يف  ّنأل؛ البلدة وما حوهلا من املناِق اليت تعارف نقل البضائع منها اليها

 عقد السلم بوجود املبيع يف بلد املعاملة وما حوله. 

نظر العرف  ىل الّطإر املثل ناظرًا ريف انقطاع, أو تعّذن يكون تعأبينما ميكن 
 ؛والعقالء يف باب الغرامة وهو وجوب حتصيل املثل وجلبه حتى من البالد النائية

ىل إاذ ليس مقام الغرامة من املعامالت اليت يقتضي احلال والتباني انصرافها 
 .اعتبار احملّل

ىل املثل, إة ة والصنفّية احلاجة النوعّيفق نقل املثل من البالد النائية لشّدفلو اّت
عواز. فال ودخل يف زيادة سعر املثل الكلي وجب دفعه ومل يكن ذلك من اإل

 ر املسلم فيه يف عقد السلم.ر املثل وانقطاعه بتعّذميكن قياس تعّذ

 االعرتاض الثاني:

حتى د بالبلد وما حوله ر املثل وانقطاعه حيّدعلى تعّذ ة ما يدّلدّلليس يف األ
ن إليها, بل مقتضى تكليف الضامن وجوب تسليم املال املضمون وإيرجع 

كثر أمؤنة بالغة كثرية حتى لو كان  إىله حصول ضرر كبري, واحتاج استلزم رّد
 :ةدّلأوذلك  ؛ضعافًا مضاعفةأمن قيمة املال املضمون 

                                              

 .29 ,13 :احلر العاملي ,وسائل الشيعة .1
 .املصدر السابق .2
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 .(1)))على اليد ما أخذت حتى تؤدي(( : منها ما روي عن النيب

. (2)ه ليس لعر  ظامل حق(())أّن :a اإلمام جعفر الصادق وما روي عن
الغصب  ّنإ: ))aموسى الكاظم اإلمام ويف خصوص الغصب ما روي عن 

 ن كانت جارية يف حّقإقاعدة ))ال ضرر وال ضرار(( و ّنأ. و(3)ه مردود((كّل
يف  ها غري جاريةّنأ اّلإاملال املضمون  يف نوىل املؤإالضامن غري الغاصب بالنسبة 

لتمرده على  ؛ه الغاصبلورودها مورد االمتنان الذي ال يستحّق ؛حق الغاصب
 . (3)الشريعة

دخال الضرر على املالك  فليس للغاضب دفع ضرر املؤمن عن نفسه ب
طون على الناس مسّل ّنإ: ))لتنايف قول النيب  ؛هحببس ماله وحّق

 .(8)مواهلم((أ

))ولو وجد املثل بأكثر من مثن  كام:حد ذلك ما ذكر يف حترير األما يؤّيورّب
 .(2)املثل, فالوجه وجوب الشراء((

الغاصب  بالغاصب مع بقاء العني, بل تعّم ة ال ختتّصدّلهذه األ ّنأومعلوم 
ها جارية يف صورة تلف املال جّلها أو كّل ألّن ؛وغريه يف بقاء العني وتلفها

ة وجوب دّلفالزم هذه األحال البدل كحال املبدل منه,  ّنأو ,املضمون والبدل

                                              

 ,مستدرك الوسائل ؛595 ,3 :الصنعاني ,مسبل السال ؛221 ,2 :الدارمي ,سنن الدارمي .1
 .138 ,3 :النوري

ه تعارف بني الفقهاء قراءة )لِعر (( ّنأه كفاية عن التعب املالزم لظهور العر , ومعلوم, ّنإ .2
, 11 :عن هذه القراءة. وسائل الشيعة, احلر العاملي بكسر العني, ولكن ال دليل يف نفس النّص

 .338, 8 :وِار, الشوكانينيل األ ؛311
 .315, 11 :وسائل الشيعة, احلر العاملي .3
 .281, 2 :مصادر احلكم الشرعي, علي كاشف الغطاء .3
 .212, 2 :نوار, اجمللسيحبار األ .8
 , حجري.138 :حكام, العالمة احلليحترير األ .2
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ىل املالك, حتى لو كان يف البالد النائية, وكانت املؤنة إيصاله إحتصيل املثل و
 ة.لقاعدة البدلّي ؛كثرية

 اجلواب:

ة و حتصيله باملشّقأة على عدم وجوب حتصيل املثل من البالد النائية دّلاأل
 هي: والضرر

 . (1)[اعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْفَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَ] قوله تعاىل:. 5

ظاهر اآلية الكرمية املنع من الزيادة يف االعتداء وعلى الرتخيص يف املقدار 
مكان كان, ولو كان  الضامن بتحصيل املثل من أّي املساوي. فلو ألزم املالُك

 ليه.عليه أزيد من اعتدائه ع ًايبعيدًا غاية البعد, لكان متعّد

 .(2)))ال ضرر وال ضرار(( : ما روي عن النيب. 2

لزام الضامن بتحصيل املثل من األمكنة البعيدة ضرر وهو منفي إ ّنأوتقريبه: 
ذا كان املال املضمون موجودًا إال ينتقض احلديث مبا  ,بــ))ال ضرر وال ضرار((

 ن كان يستلزم الضرر الكبري.إه وحيث حكم الفقهاء بوجوب رّد

مانعة  ,قاعدة العسر واحلرج الثابتة باآليات الكرمية والروايات الكثرية ّنأ. 3
العسر  ّنأو ,لزام الضامن على نقل املثل من البلدان البعيدة وحتمل املشقةإمن 

 .(3)ةواحلرج الغالب بوجب رفع التكليف باملّر

على  ة الضامن ببدله وهو املثللف اشتغلت ذّمِتاملال املضمون بعدما ُأ ّنأ. 3
يف احلال بداًل عن املال املضمون  ة وحال هذا املال املستقّرالقول بثبوته يف الذّم
بل هل منها, وال خصوصية للمثل خترجه عن الديون  ,كحال سائر الديون

                                              

 .193 : آيةسورة البقرة .1
 .331 ,11 :احلر العاملي ,وسائل الشيعة .2
 .23 :با حسنيال ,رفع احلرج .3



 221 ر املثل ل: حكم تعذّالفصل األوّالباب الثاني: 
 

ضرار ة وكلمات الفقهاء عدم التضييق على املدين وعدم اإلواملستفاد من األدّل
 به.

و املتعارف من التأدية مبالحظة حال ما يؤيد على أصل التأدية على حنورّب
 .(1)مل أو الّراملدين وزمانه من غري فر  بني كون دينه حاصاًل عن سبب الّل

 على ذلك بعض الروايات منها: ويدّل
أبي عبد اهلل اإلمام ما ورد يف مستثنيات الدين فيما رواه احلليب عن  منها:
للرجل  ه ال بّدّنأدين, وذلك قال: ))التباع الدار وال اجلارية يف ال aالصاد  

 .(2)يسكنه, وخادم خيدمه(( من ظّل

 ّنأ)) aقلت ألبي عبد اهلل الصاد   قال: ،زياد ابنوما رواه عثمان عن 
أن يبيع داره فيقتضي, فقال أبو عبد اهلل الصاد   ادقد أرو رًالي على رجل دينا

a :(3)رأسه(( ن خترجه من ظّلأعيذك باهلل أ. 

الشارع ال يرضى بالتضييق على املدين. وهاتان  ّنأروايتني وفحوى هاتني ال
ل بًا عن سبب الّلِالقهما من دون تفصيل بني من كان دينه مسّبإالروايتان على 

مة سباب احملّرتالف والغصب وغريهما من األب من اإلفالدين املسّب ,مأو الّر
رث والقرض حكمه من حيث الضيق والتوسعة, حكم ما حصل بسبب اإل

فال موجب لتحصيل املثل من البالد البعيدة  ,والبيع وحنوهما من األمور اجلائزة
 وباملؤنة الكبرية.

ذا سرت إىل البدل فيما إحكام الثابتة للمبدل ة تثبت األقاعدة البدلّي ّنأ. 8
                                              

 .335 ,1 :العالمة احللي ,تذكرة الفقهاء .1
الشيخ , التهذيب ؛383 ,1 :الكليين ,الفروع ؛93 ,13 :احلر العاملي ,وسائل الشيعة .2

 .89 ,2 :الطوسي
 ,االستبصار ؛388 ,1 :الكليين ,الفروع ؛98 ,13 :احملدث احلر العاملي ,وسائل الشيعة .3

 .2 ,3 :الشيخ الطوسي
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ا ما ثبت له من جهة ليس البدل بداًل منه من تلك ىل البدل من جهة البدل. أّمإ
على تلك القاعدة من  البدل, ضرورة وضوح قصور ما دّلىل إاجلهة ال تسري 

ال يف اجلهات اليت صار البدل بداًل منها يف تلك إالنقل والعقل على االشرتاك 
حال حكم ثبت له باعتبار كونه  املال املضمون على أّي فوجوب رّد ,اجلهات

 عني مال الغري.

فجميع  ,ات أخرىيثّية, ال من حته من حيث املالّيما حيكم ببدلّيّنإواملثل 
للقاعدة املزبورة  ؛ىل املثلإحكام الثابتة للمضمون من حيث كونه مااًل تسري األ

 ,ةة العينّيحكام الثابتة األخرى للعني املضمونة من حيث اخلصوصّيدون األ
خرى الزائدة على العني, وهي كونها ات األة شاملة للحيثّيفليس قاعدة البدلّي

العني املضمونة, حتى  فوجوب رّد ,ةعل على حنو البدلّيعني ماله املوجود بالف
ة يف املثل, فال ة. وال توجد هذه احليثّية العينّيحوال للخصوصّياأل ولو كان بأشّق

 تسري قاعدة البدلية من هذه اجلهة.

ه تصرف ألّن ؛نشاء ضرر على صاحبه كحبس العنيإحبس الدين ليس  ّنإ ثّم
نشاء للضرر إفيكون كابتداء الغصب يف كونه  ,ن من مال الغريآ جديد يف كّل

ما هو امتناع ّنإفًا يف مال الغري, وه ليس تصّر ّنف :على املالك, خبالف حبس الدين
العني ضرر متوجه إىل فالضرر الذي عالجه حبس خبالف  ,عن رفع ضرر الغري

الضامن ابتداء يريد رفعه ب نشاء ضرر على الغري وهو غري جائز, خبالف الضرر 
ر برفع الضرر عن الغري, فيتعارض ه تضّرّن فالدين؛ لذي عالجه حبس ا

 الضرران ويتساقطان.

ن إالدين, وهو املثل و ةة العني وملكّيالفر  بني ملكّي ّنأ وضح:أوبعبارة 
زيادة على استتباعها  .العني ةملكّي ّنأال إة, ة والعرفّياشرتكا يف اآلثار الشرعّي

تها ة, ومن خاصّيود بالفعل يف االعيان اخلارجّيلتلك اآلثار اختصاصها املوج
نشاء الضرر على رفع ذلك االختصاص املوجود ابتداء واستدامة, إصد  
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بة عليه, ليس ه مع قطع النظر عن اآلثار املرتّتفأّن ؛ة الدين وهو املثلخبالف ملكّي
ة. والدين أمر وهمي حقيقة وعدم دفع مثل هذا له اختصاص وهو ثابت بالقّو

من االمتناع عن عالج ضرر الغري,  ضررًا عرفًا, بل يعّد مر الوهمي ال يعّداأل
 .(1)ة ملثل املقامىل منع مشول قاعدة البدلّيإوهذا يرجع 

على وجوب  (2)ي(())على اليد ما أخذت حتى تؤّد : ال دليل يف قوله
ى ّدأداء املثل بتحصيله من البالد النائية, ولو أاخلروج عن العهدة والضمان ب

 احلديث فهو على الضمان والعهدة. عمدة ما يدّل ّنأو ,ة والضررىل املشّقإذلك 

فساكتة عن  ,ة اخلروج عن الضمان والعهدةا داللة احلديث على كيفّيّمأ
 نظار العرف والعادة.أىل إما هو أمر موكول ّنإة ذلك, وكيفّي

 ر حسب الزمان:املطلب الثاني: التعّذ
ساس وجود الشيء يف أىل حتديد االنقطاع على إة ذهب بعض فقهاء احلنفّي

ر وجودها بالشتاء زمن وانقطاعه يف زمن آخر, كبعض الصيفيات اليت يتعّذ
 وبالعكس.

ن يكون الشيء موجودًا يف أ))هو عبارة عن  االنقطاع: فعند أبي سعود حّد
  .(3)ذلك املوسم كموسم البلح(( , وميّرموسم خاّص

ًا يف الشهر الثامن, من أخر عنبًا أي عنبًا زينبّيلو غصب أحدًا  وضرب مثاًل:
ذا مل يوجد عنبًا زينيب يف ذلك  وخاصمه املغصوب منه يف الشهر العاشر, ف

 منقطعًا. الشهر يف السو  عّد

تقاني واالترازي القول الصحيح بأن يكون الشيء حبيث يوجد يف وأعترب اإل
                                              

 .12 ,3 :الشهيد الثاني ,وضة البهيةالر .1
 ,الدارمي سنن  ؛595 ,3 :الصنعاني ,سبل السالم ؛138 ,3 :النوري ,مستدرك الوسائل .2

 .221 ,2 :الدارمي
 .215 ,2 :أبو سعود ,فتع املعني .3
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 .(1), فمضى زمانه كالرِبزمان خاّص

ة, جناس الفصلّير املثل يف زمان مثل األذا تعّذإه ّنإأن يقال: والذي ينبغي 
الضامن يلزم يف الفصل  ّنأىل عود الفصل, فال ريب يف إن صرب املالك إفحينئذ 

لزامه باالنتظار تفويت إن مل يصرب املالك وكان يف إحضار املثل, و القادم ب
االنتقال  ّنأ, ومعلوم ملصلحته, فال جيرب على الصرب, فيلزم الضامن بدفع القيمة

ته فقط, بل يالحظ يف ىل تفريغ ذّمإىل القيمة ليس تسهيل السبيل على الضامن إ
ه يف املثل والرضا بالقيمة. فلو فرض ه ال جيرب املالك على التنازل عن حّقذلك أّن

رضا املالك باالنتظار ومل يكن يف ذلك ضرر زائد على الضامن, فال وجه 
 ىل القيمة.إلالنتقال 

 الرأي الراجح:

لكي جنعله مرجعًا يف  مل يرد يف دليل خاّص خاّص ر املثل حبّدحتديد تعّذ ّنأ
 ّنأومن الواضح  ,ىل االعتبار العقليإمن الرجوع يف ذلك  ذلك, بل ال بّد

ر الشخصي, وعدم عوازه هو التعّذإو ,ر املثلاالعتبار العقلي ميزانه يف تعّذ
 ليه بشخصه.إمكان الوصول إ

ىل املثل, ولو كان ذلك يف البالد النائية مل إن الضامن من الوصول متّكذا  ف
ن الضامن من ذا مل يتمّكإه عواز, بل وجب عليه حتصيله, كما أّنيصد  عليه اإل

حتصيل املثل ولو كان موجودًا يف البلد وأمكن حتصيله لغريه, وجب عليه دفع 
حصيل املضمون, ومقتضى لزام الضامن بتإة الضمان مقتضى أدّل ألّن ؛القيمة

بالظلم بأن الظلم ه ال يدفع نصاف وأّنة نفي العسر واحلرج وقاعدة العدل واإلأدّل
حضار املثل ما مل يلزم عليه الضرر, سواء كان من البلد  لزام الضامن ب ل بيفّص

د بوجدانه ذا لزم الضرر, فال يقّيإلزامه به إوما حوهلا أم من أمكنة نائية, وعدم 
 وما حوهلا.بالبلدة 

                                              

 .325 ,2 :علي حيدر ,حكامدرر األ ؛312 ,3 :مال مسكني ,حاشية مال مسكني على الكنز .1
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 املبحث الثاني

 ر املثلما يثبت يف الذمة بعد تعّذ

 ر املثل.ة بعد تعّذجاهات فيما يثبت يف الذّمهنالك ثالثة اّت

 ل: بقاء العني يف الذمة:جاه األّوّتاال
د نا الشيخ هادي كاشف الغطاء والسّيجّد همذهب بعض الفقهاء من

داء, فنفس العني باقية ىل حني األإة مشغولة بنفس العني الذّم ّنأىل إالسبزواري 
 .(1)ة, وجيب اخلروج عن عهدتهايف الذّم

الضامن بنفس العني باقية كانت أم تالفة  تهفمن أخذ مال الغري تشتغل ذّم
ن إن كانت باقية, وبدفع معادهلا أو بدهلا إها ته بدفع العني ورّدوجيب تفريغ ذّم

من احلنطة  اذا كانت عليه منٌّكانت العني تالفة, وذلك من باب الوفاء, كما 
كان عليه دفع قيمة ما  رذا تعّذ ي بدله حنطة, فىل ان يؤّدإته ه با  يف ذّمّن ف ؛مثاًل

ر, فيكون وفاًء أو اداًء من غري جنس, داء, ال قيمة املثل املتعّذته حني األيف ذّم
ر ال تعّذال ّنأفكما  ,ذ ال دليل على ذلكإ ؛رد التعّذىل البدل مبجّرإوال ينتقل 

حكام ناِة األإلعدم  ؛ر املثل ال ينايف ضمانهينايف ضمان العني, فكذلك تعّذ
مثل البيع  ,ي من غري جهة الضمانة بالقدرة, ومثله ما لو كان عليه كّلالوضعّي

نه مع املطالبة جيب ر, ولّكه ال ينقلب بالتعّذّن جارة وحنوها, فوالقرض, واإل
 .(2)الوفاء بغري اجلنس

 :(3)السيد السبزواري على ذلك مبا يأتي واستدّل

                                              

 :السيد السبزواري ,حكامب األمهّذ ؛13 :الشيخ هادي كاشف الغطاء ,كاسبم. شرح امل .1
21, 311. 
 .13 :الشيخ هادي كاشف الغطاء ,م. شرح املكاسب .2
 .311 ,21 :السيد السبزواري ,حكامب األمهّذ .3
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عيان ة, كما تشمل األمّيّذعتبارات الة شاملة لالة الشرعّياألدّل ّنأ. 1
ة اعتباره سبياًل فال وجه ملالحظة القيمة مع ة, فما وجد العقل لصّحاخلارجّي

عتبار القيمة مع بقاء العني اة ة, كما ال وجه لصّحة اعتبار بقاء العني يف الذّمصّح
: ))على اليد ما يف اخلارج. وميكن أن يستفاد ذلك من ظاهر قول النيب 

 . (1)ي((أخذت حتى تؤّد

ىل الثبوت يف إنفس املأخوذ ثابت على اليد اليت هي ِريق  ّنأظاهره  ّن ف
 ىل حني أداء نفس ما كان يف العهدة وهي العني.إالعهدة 

ن أ اء آخر مثاًل, يصّحنإتلف شخص أذا إاملتبادر من مرتكزات الناس  ّنأ. 2
ة صل صّحأف ,ر املثلذا تعّذإنائي حتى فيما إأِلب منك  :يقول املالك للمتلف

ي للعني, لكان هذا ة, فلوال الثبوت الذّمىل تفريغ الذّمإنشائي ثابت له الطلب اإل
 نع وال يقولون به.متمن الطلب امل

ة مور االعتبارّياألة اعتبار املمتنعات يف الذهن, ويف العقل يثبت صّح ّنأ. 3
ثبات املمتنعات منه فضاًل عن املمكنات. فاالنعدام اخلارجي ال ينايف البقاء إيصح 

ها, وبعد تلفها تكون االعتباري مطلقًا, فمع وجود العني يف اخلارج جيب رّد
ر املثل نفس العني باقية يف ومع تعّذ ,ة, ويكون دفع املثل بداًل منهابنفسها يف الذّم

 .(2)ة منهاال بفراغ الذّمإل ر وال يتبّد يتغّية, الالذّم

 ة:جاه الثاني: ثبوت املثل يف الذّماالّت
ة ذهب فريق من فقهاء الشافعية والقاضي من احلنابلة وأبو حنيفة واملالكّي

ر د تلف املال املثلي, سواء تعّذة مبجّرىل ثبوت املثل يف الذّمإة مامّيوأكثر فقهاء اإل
ة والعهدة سوى املثل, بل ذ ليس يف الذّمإ ؛ةعاوضة قهرّير, وذلك يف مام تيّس

                                              

 ,سنن الدارمي ؛595 ,3:الضغاني ,سبل السالم ؛138 ,3 :النوري ,مستدرك الوسائل .1
 .223 ,2 :الدارمي

 .311 ,21 :السبزواري ,حكامب األمهّذ .2
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ة يضمن موال املثلّيما كان من قبيل األ ّنأله مجاع الذي الّصعى بعضهم اإلاّد
ة يضمن موال القيمّير املثل, وما كان من قبيل األن تعّذإد تلفه باملثل ومبجّر

 .(1)ن متكن من املثلإبالقيمة, و

ىل وقت إة هو املثل الواجب يف الذّم ّنإ)) :(2)ةفعّيال من فقهاء الشاقال القّف
 ىل وقت التلف((.إالعني  الواجب يف املغصوب رّد ّنأاحلكم, كما 

 ّنإعواز. أال ترى ))املثل ال يسقط باإل ة بأّنح بعض فقهاء الشافعّيبل صّر
ة ىل القيمإما املصري ّنإىل وجدان املثل ملك املطالبة به, وإاملغصوب منه لو صرب 

 .(3)عند تغرميها((

 ألّن ؛))وجتب قيمته يوم قبض البدل :(3)وقال القاضي من فقهاء احلنابلة
ه لو وجد املثل بعد فقده لكان ّنأىل حني قبض البدل بدليل إالواجب املثل 

 الواجب هو دون القيمة((.

املثل واجب يف  ّنإ)) ة قول أبي حنيفة:وأوضح السرخسي من فقهاء احلنفّي
ن يطالبه باملثل, أىل جميء أوانه كان له إهو مطلوب له حتى لو صرب مة, والّذ

ق العجز عن املثل, وذلك وقت اخلصومة ىل القيمة عند حتّقإل ما يتحّوّن ف
 .(8)والقضاء((

 .(2)ة حتى لو انقطع((املثل عندهم يف الذّم ))بأّن ة:وصرح فقهاء املالكّي
                                              

 ,11 :السرخسي ,املبسوط ؛329 ,8 :املقدسي ,الشرح الكبري ؛211 ,11 :الرافعي ,فتح العزيز .1
 .13 ,1 :البالغي ,العقود املفصلة ؛133 ,2 :شرح اخلرشي ؛81
 .813 ,8 :القفال ,حلية العلماء .2
 .211 ,11 :الرافعي ,فتح العزيز .3
 .329 ,8 :املقدسي ,ح الكبريالشر .3
 .81 ,11 :السرخسي ,املبسوط .8
 .133 ,2 :شرح اخلرشي .2
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ة حتى لو )يثبت املثل يف الذّم) ة، بأنه:مامّيوأوضح البالغي من فقهاء اإل
رعاية لنوع املالكني يف  ؛رًا حني التلف, أو يف زمان بعدهو متعّذأكان معدومًا 

فالوجه الذي اقتضى  ,ىل أوان حصولهإذا اختاروا الصرب إغراض املذكورة األ
يف  –ي عدم الكّل عثبوته حال وجوده مل يرتفع باعتبار النوع حال عدمه, وال مين

 .(1)ة((من ثبوته يف الذّم – وقاتوقت من األ

 ؛ر بقيمته يوم الدفعالعربة يف قيمة املثل املتعّذ ّنإ)) البديري:الشيخ وقال 
ره, كما ال ىل ذلك الزمان, وال دليل على سقوِه بتعّذإة املثل ثابت يف الذّم ألّن

 دائه((.أر يسقط الدين بتعّذ

 اعرتاض:

ره يف اخلارج, عواز املثل, أو تعّذإعند  ىل القيمةإن ينتقل أ الضمان ال بّد ّنإ
 ة كمًا, هو مقتضى القياس.ىل املثل أيضًا عند تلف العني الشخصّيإال مل ينتقل إو

 اجلواب:

ه ال معنى لبقائها ألّن ؛ىل املثل بعد تلف العني أمر قهريإنتقال الضمان ا ّنأ
ىل إمة للبقاء يف الّذي قابل ه أمر كّلّن ف ؛ة بعد التلف, وهذا خبالف املثليف الذّم

 حني األداء.

 ىل القيمة:إر نقالب املثل املتعّذاجاه الثالث: ّتاال
ىل إة ة واحلنابلة وأبو يوسف والمد بن احلنفّيذهب فريق من فقهاء الشافعّي

 .(2)ىل قيمةإة ل ما يف الذّمانقطاع املثل حيّو ّنأ

ن من كل غري متمّكدائه, وأن من ر املثل عدم التمّكمعنى تعّذ ودليلهم بأّن

                                              

 .13 ,1 :البالغي ,لةالعقود املفّص .1
 ,11 :السرخسي ,املبسوط ؛213 ,8 :القفال ,حلية العلماء ؛21 ,13 :املطيعي ,تكملة اجملموع .2

 .321 ,8 :بن قدامةا ,املغين ؛81
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ة لغو, فيسقط اعتبار ثبوت املثل يف العهدة, فينتقل داء فاعتبار ثبوته يف الذّماأل
 ة.ة تكون ساقطة عن الذّمة والصنفّية النوعّياخلصوصّي وذلك ألّن ؛ىل القيمةإ

ة ذلك لغرض َلغوّي ؛ىل املثلإواحلاصل سقوط احلكم الوضعي بالنسبة 
 ه قهرًا, فال غرامة يف البني سوى القيمة.االعتبار بقيام القيمة مقام

 جاه مبا يأتي:عرتض على هذا االّتاو
 دائه إلأن املدين من ة وال يسقط مع عدم متّكالدين يثبت يف الذّم ّنأ. 1

 داء.ن من األف على التمّكة ال يتوّقثبات الشيء يف الذّم عساره, ف

للزوم عدم وجوب دفع وذلك  ؛رىل القيمة عند التعّذإاملثل ال يصار  ّنأ. 2
للقائل بصريورته  ة, وال أظّنلثبوت القيمة يف الذّم ؛ن من قبل األداءاملثل لو متّك

ة الضامن على جه ثبوت املثل يف ذّملوضوح ضعفه, فاملّت ؛ًا يلتزم هذا احلكمقيمّي
 ة.ال يقتضي عدم ثبوته يف الذّم – حال التلف –دائه أر وتعّذ ,حال كّل

ر يف كاملسكوكات, فاملتعّذ ,ىل القيمةإر املثل مطلقًا انقلب ذا كان تعّذإ ,نعم
العني تالفة,  ّنأة. ومبا ة واجلنسّية والنوعّية الصنفّيالبني ال الالة هو اخلصوصّي

ن منها, فتقوم ة متمّكر بهذه اخلصوصية حسب الفرض ابتداًء واملالّيوبدهلا متعّذ
ة ذ املثل مل يكن يف ذّمإ ؛ة املثلدل مالّيها بالقيمة مقام املال املثلي عندئذ, ال أّن

ر تلك ة العني بعد تعّذالضامن, فال مناص إذن غري جعل القيمة بداًل عن مالّي
ة العني دون ة عن مالّيل عنوان البدلّيفالقيمة عندئذ حتّم ,ةاخلصوصيات الذاتّي

 ة بعد تلفها.املثل عند من يرى عدم ثبوت العني يف الذّم
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 املبحث الثالث

 ر املثلة بدفع القيمة بعد تعّذتفريغ الذّم

ر املثل ما عدا فقهاء ة بدفع القيمة بعد تعّذفق الفقهاء على تفريغ الذّمّتا
 :(1)ة, فلهم رأياناملالكّي

 ن يوجد مثل املضمون.أىل إبن قاسم بوجوب صرب املالك اقول  أحدهما:

ه جيب ّن ملثل, فر عليه وجود اذا تعّذإاملغصوب منه  ّنإ)) :(2)قال اخلرشي
 ن يصرب لوجود املغصوب بأن كان للمثل, إبان فانقطع((.أعليه 

ال بدفع املثل حتى لو انقطع, إة الضامن ه ال ميكن تفريغ ذّمّنأظاهر  فالنّص
 ىل وجود املثل.إفال حيق للمالك املطالبة بالقيمة, بل جيب عليه االنتظار 

ىل وجود املثل, إن شاء صرب إيار املالك باخل ّنأليه أشهب اما ذهب  ثانيهما:
 .(3)ن شاء أخذ القيمةإو

 ة:مامّياإل

 ر املثل. ة بدفع القيمة بعد تعّذتفريغ الذّم ّنأة على مامّيفق فقهاء اإلّتا

 ضمن القيمة((. ز املثُلعِون ُأ ))ف :(3)قال الطوسي

لي, ر املثل يف املثه لو تعّذ))أّن نصاري يف املسألة السادسة:وذكر الشيخ األ
 .(8)فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة املالك((

                                              

, 2 :البهوتي ,الروض املربع ؛332, 5 :العيين ,البناية ؛213,  8 :القفال ,حلية العلماء .1
 , بدون ترقيم حجري.2 :مسالك االفهام, الشهيد الثاني ؛313

 .133, 2 :شرح اخلرشي, اخلرشي .2
 .133, 2 :شرح اخلرشي, اخلرشي ؛333 :األكليل, األمري .3
 .281, 1 :مسائل اخلالف, الشيخ الطوسي .3
 .232, 1 :صارياملكاسب, االن .8
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ن الضامن من حتصيل ذا مل يتمّكإد اخلوئي ونفى الشبهة يف ذلك السّي
 .(1)املثل

 ة:الشافعّي

 ,ًار املثل حّسن تعّذ ))ف جاء يف حواشي الشريواني، وأبن قاسم العبادي:
يف السلم,  نه, نظري ما مّرالغصب وال بدون مسافة القصر م كأن مل يوجد مبحّل

ال بأكثر من مثن املثل, فالقيمة هي إأو شرعًا, كأن مل يوجد املثل فيما ذكر 
 .(2)ه آلت, كما ال مثل له((ألّن ؛الواجبة

 ة:احلنفّي

باالنقطاع من أيدي الناس,  – املثل –ر ذلك ذا تعّذإ)) جاء يف املبسوط:
 .(3)لضرورة((ىل املثل القاصر وهو القيمة لإفحينئذ يصار 

ن مل يقدر على مثله باالنقطاع عن أيدي  ))ف ة:وجاء يف الفتاوي اهلندّي
 .(3)الناس فعليه قيمته((

 احلنابلة:

 ن فقد املثل وجبت قيمته((. ))ف :(8)قال ابن قدامة

 تهم على ذلك:وأدّل

 ر املثل مبا يأتي:ة بدفع القيمة بعد تعّذعلى تفريغ الذّم ستدّلا

. (2)[فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ] :قوله تعاىل. 5

                                              

 .123, 3 :مصباح الفقاهة, التوحيدي .1
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الضامن لو ألتزم عندئذ بدفع  ّنأاعتداء املعتدى عليه بتقريب  ّصحيث ترخ
االعتداء على الضامن  ألّن ؛ا اعتدى على املالكالقيمة, مل يعتِد عليه أكثر مّم

 ا اعتدى.اعتداء مبثل ما اعتدى يف القيمة ال بأزيد مّمر املثل بالقيمة عند تعذَّ

فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى ] قوله تعاىل :(1)نصاريقال الشيخ األ

زيد أر املثل, مل يعتد عليه بم بالقيمة مع تعّذلِزُأذا إالضامن  ّن ف (2)[عَلَيْكُمْ

 ا اعتدى.مّم

 اعرتاض:

مقتضاها على احنصار  دلياًل على الضمان فلم يعتّد اآلية الكرمية لو كانت ّنإ
ما كان للمثل ال غري, ّنإل االعتداء األّو ّنأالضمان باملثل فحسب, ومن املعلوم 

ية الكرمية على تفريغ فال داللة لآل ,ىل القيمةإومل حيصل اعتداء ثانوي بالنسبة 
م الضمان, كما تقّد نة عجنبّيأاآلية  ّنأكما  ,ر املثلة بدفع القيمة بعد تعّذالذّم

ما تنظر يف السماح ّنإة بشيء, واشتغال الذّم ا ال تدّلهّنإل, ويف الباب األّو
 باملعتدى عليه باجملازاة.

ق االعتداء من م, فمورد اآلية الغصب حيث يتحّقما تقّد ل عن كّلولو تنّز
 باب نباب الضمان أوسع م ّن ى, فمن املدّع الضامن على املالك وهو أخّص

 صاًل.أما ال يكون الضامن معتديًا الغصب, فرّب

موسى الكاظم اإلمام ِال  ما روي عن  د السبزواري بالسّي استدّل. 2
aالشامل للمثل عند وجوده, والقيمة عند  (3)ه مردود((: ))الغصب كّل
 .(3)رهتعّذ
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 طالق الرواية مبا يأتي:إك بويرد على التمّس

وذلك لصراحة الفقرة,  ؛صوب نفسه مردوداملغ ّنأعلى  الرواية تدّل ّنأأ( 
مام املسلمني إردة يف بيان وظيفة االرواية اليت جاءت الفقرة فيها و ّنإوألجل 

حينما يقود جيش املسلمني ويغزو بالد الكفر, فيستولي على األموال املختصة 
لة ة املوّكالقيادّي ن بها من املهاّممام ليتمّكف اإلها تكون حتت تصّرّنأبامللك, و

وجب إرجاعها  ,فار عنٌي مغصوبة من أحدليه, ولو وجد يف أموال ملك الّكإ
 ىل مالكها. إ

جبار إه جيب ّنأىل إشارة إالتعبري بالغصب عوضًا عن املغصوب فيه ب( 
 ملنع حدوث الغصب وحتى ال يستمّر ؛العني املغصوبة الغاصب على رّد

 الغصب.

ىل التعبري بالغصب إصوب العدول عن التعبري باملغ ّنأوبعبارة أوضح 
سالم يعمل على منع استمرار الغصب, فليس يف الرواية نظر اإلإن ىل إشارة لإل

ىل ما جيب فعله مع إة الغاصب مع تلف العني املغصوبة, وال ىل ما تشتغل به ذّمإ
 تعذر املثل يف املثلي.

ة لذاتّية اخلصوصيات اه الواجد لكاّفّنأل ؛املطالبة املثل للمالك حقَّ ّنأ. 3
ه واملطالبة بالباقي بأن سقاط شطر من حّقإ كما له حّق ,ة, بعد تلف العنيواملالّي

طون على لقاعدة: ))الناس مسّل ؛ةة ويطالب باملالّية الصنفّييسقط اخلصوصّي
 .(1)مواهلم((أ

 :ًاثالث للعني جهاٍت ألّن ؛ًا يف املطالبة بالقيمةللمالك حّق ّنأوبعبارة أوضح 
 ة الضمان وجوب رّددّلأة ومقتضى ة, واملالّية, والصنفّيشخصّياخلصوصية ال

 مل يسقط وجوب رّد صّيةشخة الاخلصوصّي ذا امتنع رّد مجيعها على الضامن, ف
ة مل يكن وجه ة الصنفّياخلصوصّي ذا امتنع رّدإخريتني, وكذلك اجلهتني األ

                                              

 .321, 21 :حكام, السيد السبزواريب األمهّذ .1
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 .(1)القيمة من هذه اجلهة فيجب رّد ,ةلسقوط اجلهة الثالثة املالّي

ف أخذها لزم الضامن بها, وال يتوّقابالقيمة و للمالك املطالبَة ّنأوالظاهر 
ه من فللمالك إلغاء حّق ,وذلك لعموم قاعدة السلطنة ؛على رضى الضامن

دفع القيمة  ّنأن املتيّق ة ماله: ))ألّنة واملطالبة مبالّية والصنفّية الشخصّياخلصوصّي
الضامن  املالك بتسليطه على املطالبة, وحّق عالج ملطالبة املالك, ومجع بني حّق

 .(2)ر واملعسور((بعدم تكليفه باملتعّذ

 ل:االعرتاض األّو

يف  لزم الضامن بها, فللمالك احلّقاه لو جاز للمالك املطالبة بالقيمة وّنإ
 ر املثل, وال قائل به.املطالبة بالقيمة مع عدم تعّذ

 االعرتاض الثاني:

ل ة, فال ميكن التحّوه معاوضة اختيارّيا ألّنّمإىل القيمة إ االنتقال من املثل ّنإ
 ىل القيمة بدون رضا املالك, وربط اجلواز برضا املالك ليس حتديدًاإمن املثل 

 على ماله, بل فيه مراعاة جلانيب املعاملة – املضمون له –لسلطة املالك 
 ة.االختيارّي

الشارع  ّنأة بدعوى عاوضة قهرّيىل القيمة مإذا كان االنتقال من املثل إا ّمأو
ر املثل, فذهاب سائر يف القيمة بعد تعّذ – املضمون له –املالك  حصر حّق

سقاط إًا يف له حّق ل بأّناخلصوصيات والفوائد من املالك ليس من عنده حتى يعّل
 ه.ما شاء من حّق

س ة وسائر اخلصوصيات املوجودة يف املثل ليالرتكيب بني املالّي ّنإوأيضًا 
تقاًل عن اآلخر, بل س قائمًا بنفسه منيمن اجلزئي ًا حبيث يكون كّلنضمامّياتركيبًا 

                                              

 .321, 28 :فقه الصاد , الروحاني .1
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بالتحليل  مة مشغولة يف الواقع بشيء واحد ينحّلالّذ ّنإحادي مبعنى الرتكيب اّت
التفرقة  – املضمون له –ة وغريها, ويف مثل ذلك ليس للمالك ىل املالّيإالعلمي 

ًا مثل نضمامّيالو كان الرتكيب  ,نعم .بعض اآلخربأخذ البعض ورفع اليد عن ال
يف  قة, فللمالك يف مثله احلّقة أجزاء متفّرفًا من عّديكون املضمون كتابًا مؤّل ّنأ
 ة الضامن عن البعض اآلخر.جزاء ويربئ ذّمن يأخذ بعض األأ

املالك, هو دفع  الضامن, وحّق ني: حّقمقتضى اجلمع بني احلّق ّنأ. 3
ره, فال إذ املفروض تعّذ ؛لزام الضامن للمثلإمكان إلعدم  وذلك ؛القيمة

 وقتئذ. له موضوع 

ه ظلم, منعه عن حّق ّنألوضوح  ؛هوال جيوز منع املالك عن املطالبة حبّق
وبذلك يرتفع كال احملذورين, فال يظلم  ؛فاجلمع بينهما يستدعي دفع القيمة

, واحلكم (1)يف مبا ال يطا لقبح التكل ؛ف الضامن مبا ال يطيقهاملالك وال يكّل
مع  –لزام الضامن باملثل إهو  ,بعدم جواز مطالبة املالك بالقيمة بداًل من املثل

م بالنقل لزام املالك على الصرب ظلم الّرإتكليف مبا ال يطا , و – رفرض التعّذ
ه املقدور وامليسور, ّن ف ؛نيمجعًا بني احلّق ؛والعقل, فال مناص من وجوب القيمة

ة الضمان وجوب دفع املثلي القاعدة املستفادة من أدّل ألّن ؛يسقط باملعسوروال 
 ؛قرب عقاًل, ومع مطالبة املالك جيب دفع القيمةقرب اليه فاألاأل املضمون ثّم

 .(2)فينتفي ,رلزام باملتعّذإلزام الضامن باملثل إ ّنأل

امليسور  ك بقاعدةه حيتوي على التمّسّنأته ويالحظ على الدليل رغم متامّي
م رُتِمذا ُأإ: ))ىل قوله إاليت مفادها: ))امليسور ال يسقط باملعسور(( املستندة 

 .(3)بشيء فأتوا به ما استطعتم((
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لداللة احلديث,  ,ذا كان املأمور به قاباًل للتجزئةإومورد هذه القاعدة ما 
ات ة من صفة واخلصوصّيتركيب املثل من املالّي ّنأىل إفيما سلف  شرُتأوقد 

ما هو ّنإة وغريها حادي, والفصل بني املالّيما هو اّتّنإًا ووغريها ليس انضمامّي
 ل والتحليل العقلي, فليس هذا مورد قاعدة امليسور.بالتأّم

ر املثل ضرر ينفيه قوله ىل زمن تيّسإلزام الضامن للمالك بالصرب إ ّنأ. 8
))ه ال , ومن املعلوم أّنهن لتأخري حّقَذِإفال وجه  ,(1): ))ال ضرر وال ضرار
لزام  لزام الضامن على املثل ك ال بدفع القيمة, وقبول املالك هلا, فإذلك  يتّم

ة والزم سالمّياملالك على الصرب ضرر عليهما, والضرر منفي يف الشريعة اإل
 .(2)انتفائهما ثبوت جواز القيمة ودفعها

, وقد (3)ر املثلّذة بدفع القيمة عند تعمجاع الفقهاء على تفريغ الذّمإ. 2
ر املثل ن تعّذ : ))ف(3)عى صاحب جواهر الكالم عدم اخلالف يف ذلك قالاّد

ن كان موجودًا حني التلف املغصوب كما يف التذكرة واملسالك وغريهما, أبعد 
 مجاعي((.إه ّنإبل قيل:  ,ه فيهدضمن قيمته, أي املثل خبالف اج

ذ مع إ ؛ة مشكلمامّياء اإلمجاع على مسلك فقهمتام دعوى اإل ّنأويالحظ 
ليها يف احلكم ال يبقى وثوقًا بهذا إناد الفقيه تسخرى قابلة الأة وجود أدّل

 مجاع  ناشئًا من تصادف التوافق يف الدليل.ذ قد يكون ذلك اإلإمجاع, اإل

 ر على املطالبة أم ال؟:ل: توقف دفع قيمة املثل املتعّذاملطلب األّو
ر, أو جتب ة مطالبة املالك بها بعد التعّذهل يعترب يف وجوب دفع القيم

 ن مل يطالب بها املالك؟إر ود التعّذمبجّر
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 ر على املطالبة:ف دفع قيمة املثل املتعّذل: توّقالرأي األّو
ة حتى لو جاه الثاني, وهو بقاء املثل يف الذّممن أصحاب االّت ذهب كّل

 ّنإر على املطالبة, حيث عّذاملت املثل ف دفع قيمةىل توّقإة ر املثل كالشافعّيتعّذ
 .(1)ةر عن العهدة أو الذّمعواز, أو التعّذاملثل ال يسقط عندهم باإل

 ّنأعلى  فيدّل ,القيمة تثبت عنده يوم اخلصومة والقضاء ّنأل ؛وأبو حنيفة
 .(2)ف على املطالبةة متوّقر عن الذّمسقاط املثل املتعّذإدفع القيمة و

أي  –د االنقطاع لو صرب ثبوت النقل مبجّر))وألجل عدم  جاء يف البناية:
ه يف مثله من جنسه حتى لو حّق ّنأل ؛ن يوجد جنسه له ذلكأىل إ – املغصوب منه

ليها جيرب, كما يف غري إتى الغاصب بالقيمة ال جيرب على القبول, ولو كان انتقل أ
 .(3)املثلي((

ف ر املثل متوّقتعّذخذ املالك للقيمة عند أ ّنأة بــ))وأشهب من فقهاء املالكّي
 .(3)على مطالبة املالك للضامن بها((

ق ي وولده فخر احملققني واحملّقدريس والعالمة احلّلإبن اوالظاهر من قول 
ف دفع ة وجوب توّقمامّيق السبزواري يف القرض من الفقهاء اإلالكركي واحملّق

املثل ال يسقط  ّنأر على املطالبة حيث ذكروا يف ضمن كالم هلم قيمة املثل املتعّذ
به,  املطالبَة َكِلَم ,ىل زمان وجود املثلإاملالك لو صرب  ّنأو ,رعواز والتعّذباإل

 .(8)ىل القيمة وقت تغرميهاإما املصري ّنإو
                                              

 .21, 13 :عيتكملة اجملموع, املطي .1
 .81, 11 :املبسوط, السرخسي .2
 .333, 5 :البناية, العيين .3
 .133, 2 :شرح اخلرشي, اخلرشي .3
ايضاح  ؛381, 5 :تذكرة الفقهاء, العالمة احللي ؛, حجري121, 2 :دريسإالسرائر, ابن  .8

جامع  ؛يبدون ترقيم حجر ,كتاب الدين ,الكفاية, السبزواري ؛1, 2 :الفوائد, فخر احملققني
 .89, 2 :املقاصد, الكركي



 املال املثلي واملال القيمي يف الفقه اإلسالمي 233
 

ن من وجوب ه القدر املتيّقنصاري, وذلك ألّنوهو الراجح عند الشيخ  األ
 دفع القيمة. 

ي, فمقتضى القاعدة وجوب دفع ر املثل يف املثل))لو تعّذ جاء يف املكاسب:
 . (1)القيمة مع مطالبة املالك((

 يها الضامن. ة تربأ عندما يطالب املالك بالقيمة ويؤّدفالذّم

ة الضامن عن املثل, بل املثل ثابت يف ا لو مل يطالب املالك, فال تربأ ذّمّمأو
ب املثل الثابت ر املثل وعدم املطالبة ال ينقلد تعّذاذ مبجّر ؛ته بقاعدة االشتغالذّم

 ىل قيمة.إة الضامن يف ذّم

لزامه إاملالك عن املثل, وال دليل على جواز  فال دليل على سقوط حّق
قًا باملثل ال اًل بالذات متعّله أّور املثل بعد ما كان حّقد تعّذبقبول القيمة مبجّر

 لزامه بالقيمة ظلم ظاهر.إ ّن ف ؛بالقيمة

د َير املثل قد ُقكم بوجوب القيمة عند تعّذاحل ّنأِال  الفقهاء إفالظاهر من 
ويشهد على ذلك ما حكي عن الفقهاء يف باب القرض,  ,بشرط وهو الطلب

فال شبهة يف  ,ه ال فر  بني القرض وغريه من غصب وتلف وغريهماواملعلوم أّن
 ّنأل ؛ر املثل مع املطالبةعطاء القيمة عند تعّذإجبار املالك الضامن على إجواز 
ن ىل متّكإعواز, والصرب ر بني مطالبة بدله مع اإله, وهو خمّيط على حّقمسّلاملالك 

 داء املثل نفسه.أالضامن من 

 ة:ىل القيمة يف الذّمإل املثل ر يف حتّوالرأي الثاني: كفاية التعّذ
 ,ل املثل املتعذر بالقيمةجتاه الثالث القائلني بتبّدصحاب ااّلأمن  ذهب كّل

ة وابن قدامة واملقدسي من وأبي يوسف والمد بن احلنفّية كبعض فقهاء الشافعّي
ِال  احلكم إق السبزواري, ة, كاحملّقمامّياحلنابلة, والظاهر من فقهاء اإل

                                              

 .232, 1 :نصارياملكاسب, الشيخ األ .1



 238 ر املثل ل: حكم تعذّالفصل األوّالباب الثاني: 
 

 .(1)ر املثل فيما عدا القرض من غري تقييد باملطالبةبوجوب القيمة عند تعّذ

ى فقد لزم مه حتذا كان املثل موجودًا فلم يسّلإ))و :(2)ق السبزواريقال احملّق
 القيمة((.

 تهم على ذلك ما يأتي:وحّج

بناء  (3)ه مردود(())الغصب كّل :a موسى الكاظماإلمام ما روي عن . 5
فيه, فيكون ذلك تكليفًا  املثل أو القيمة من الرّد رادة ما يشمل رّدإعلى 

 .(3)من دون مطالبة مع دفع احلّق للغاصب, فيجب القبول على من له احلّق

 اعرتاض:

 املثل أو القيمة, كما مّر عيان وال يفهم منه رّداأل برّد احلديث خمتّص ّنإ
 سابقًا.

و أعواز د اإلاملشهور من كلمات الفقهاء وجوب دفع القيمة مبجّر. 2
 ر, وليست املطالبة بشرط للوجوب.التعّذ

له وال يستلزم وجوب  احلّق ّنأل ؛امتناع املالك مع أخذ القيمة مسقط له ,نعم
ما هو مشغول باملثل ّنإبل  ,ة الضامن بهاعواز اشتغال ذّمد اإليمة مبجّردفع الق

ة من الواجب عليه حبكم عواز دفع القيمة لتفريغ الذّمد اإلوجيب عليه مبجّر
لزام إلزام املالك بأخذ القيمة, كما ليس للغين إوليس للضامن  ,النقل والعقل

 .ما هو املثلّنإنفس القيمة, ق الضامن ليس هو متعّل ّنأل ؛الفقري بأخذ الزكاة
                                              

, 321, 8 :املغين, ابن قدامة ؛81 ,11 :السرخسي ,املبسوط ؛21, 13 :تكملة اجملموع, املطيعي .1
 الكفاية, السبزواري, كتاب الغصب, حجري بدون ترقيم.

 الكفاية, السبزواري, كتاب الغصب, حجري بدون ترقيم. .2
 .328, 2 :وسائل الشيعة, احلر العاملي .3
 .93, 31 :جواهر الكالم, النجفي .3
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من  جبار املالك على قبول شيء آخر بداًلإه ليس للضامن ومن الواضح أّن
ن ن يتمّكأىل إر بني أخذ البدل وهي القيمة وبني الصرب ه اخلاص, فاملالك خمّيحّق

عواز د اإلداء املثل, فال منافاة بني وجوب الدفع على الضامن مبجّرأالضامن من 
أخذها, وعدم وجوب القبول على  العني مبجرّد ته, كما جيب عليه رّدتفريغًا لذّم

 ه الذي هو املثل. لكونها خالف حّق ؛املالك

ف على الطلب سة مسائل الضمان مبسائل القرض اليت تتوّقيمقا ّنأكما 
ًا منوط وجوب الوفاء يف القرض وجوبًا فعلّي ّنأىل إنظرًا  ؛واضحة املناقشة

ن مل يطالب, سواء يف إفيه ثابت و وجوب الرّد ّن ف ؛نبالطلب, خبالف الضما
 أصل العني املضمونة أم بدهلا.

ة بوجوب قبول املالك للقيمة عند مامّيد السبزواري عن فقهاء اإلوانفرد السّي
ة وهو موجود يف اجلميع هو تدارك املالّي ذ املناط يف الكّلإ ؛دفع الضامن هلا

 – الضامن –: ))جيب عليه (1)ًا حيث قالفيكون كذلك حكم ,بًاموضوعًا مرتّت
ر املثل كنفس القيمة عند تعّذ ألّن ؛دفع القيمة فعاًل, وجيب على املالك قبوهلا

ال ما خرج بالدليل, وال دليل يف املقام على اخلالف, إاملثل يف مجيع اجلهات 
مة ة القية املثل من العني مطلقًا وعن مجيع اجلهات, فكذلك بدلّيبدلّي ّنأفكما 

ة وهو موجود يف اجلميع هو تدارك املالّي ذ املناط يف الكّلإ ؛رهمن املثل عند تعّذ
بًا فيكون كذلك حكمًا, فليس للمالك االمتناع عن القبول موضوعًا مرتّت

 ر الغاصب بذلك((.خصوصًا مع تضّر

 اعرتاض:

 وجدانالصرب ىل إرادته الصرب إخذ بالقيمة مع جبار املالك على األإ ّنإ
 جبار له على التنازل عنإبة على املثل, وتفويت للفوائد املرتّت ,ثلامل

ذلك  جيابه دفع املثل, وكّل رها الشارع له باخلصوصيات والصفات اليت وّف
                                              

 .31, 21 :حكام, السيد السبزواريب األمهّذ .1



 231 ر املثل ل: حكم تعذّالفصل األوّالباب الثاني: 
 

 منفي حبديث الضرر.

بل هي أحد األمور  ,ة فقطه ليس الواجب يف الضمان تدارك املالّيّنأكما 
ة ميكن تداركهما رة يف املالّيت املؤّثاخلصوصيات والصفا ّناليت جيب تداركها, أل

 بدفع املثل, فتكون مضمونة كذلك.

 الرأي املختار:

ىل دليل, إىل املثل يف املثليات مع تلف العني يفتقر إة من العني ل الذّمحتّو ّنأ
ة الضامن من تلك ىل ما يثبت براءة ذّمإودعوى ثبوت القيمة بدل املثل يفتقر 

صل عليها املالك باحلصول على املثل, وذلك ال اخلصوصيات والصفات اليت حي
ة من ة ومقتضى براءة الذّمبل مقتضى استصحاب بقاء املثل يف الذّم, ليهإسبيل 

ذلك يقتضي بقاء  ة بالقيمة. كّلالقيمة, ومقتضى استصحاب عدم اشتغال الذّم
 ىل حني التفريغ.إاملثل 

حديث نفي الضرر ته, ولكن ىل تفريغ ذّمإن يسارع ألضامن ل ّنأومعلوم 
ىل إة فمقتضى القاعدة بقاء املثل يف الذّم ,ن يكون ذلك على ضرر املالكأمينع 

 ا.هلحني تفريغها بدفع القيمة مع مطالبة املالك 

ة الضامن عند  بثبوت املثل يف ذّمنية الفقهاء القائلمع منهجّي ةه مماشاهذا كّل
 ة.تلف العني املثلّي

ة وبقائها مشغولة املختار مع بقاء العني يف الذّمم من الرأي ا على ما تقّدّمأ
ة. ن مل ميكن حني تفريغ الذّمإن أمكن, وبدفع القيمة إىل حني دفع املثل إبها 

ىل إر املثل, لو أراد الصرب جبار املالك على قبول القيمة عند تعّذإفليس للضامن 
خبالف ما لو  ,ةة الشخصّيه يف املثل ال يفقد سوى اخلصوصّيّنأل ؛ر املثلحني توّف

ة, رة يف املالّيفيه تفويتًا للذات واخلصوصيات والصفات املؤّث ّن رضي بالقيمة, ف
ر املثل ة الضامن بالقيمة عند تعّذفتفريغ ذّم ,وذلك منفي حبديث نفي الضرر

 ف على مطالبة املالك بها.متوّق
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 ر املثل:املطلب الثاني: القيمة املدفوعة عند تعّذ
 القيمة اليت جيب دفعها عند تعذر املثل هل هي قيمة املثل اختلف الفقهاء يف
 التالف أو قيمة املثل؟

 ر ابتداء:اًل: قيمة املثل املتعّذأّو
ن الضامن ر املثل ابتداء على وجه يعلم بعدم متّكتعّذ ّنأفق الفقهاء على اّت

ينئذ ل حذ ال الّصإىل قيمة املثلي, إة حياته باالنتقال منه وال يرجى حصوله مّد
, فاملثلي (1)ة الضامن باملثل, والتكليف به بداءة تكليف بغري املقدورلتفريغ ذّم

ًا, وأخذ حكم القيمي حتى يف تعيني قيمته كاملسكوكات القدمية بعدما انقلب قيمّي
 ة عند سقوط التعامل بها.ة عند رواجها تصبح قيمّيكانت مثلّي

 ر طارئًا:ثانيًا: قيمة املثل املتعّذ
ر املثل ِارئًا, سواء كان لفقهاء يف القيمة اليت جيب دفعها عند تعّذختلف اا

 بعد التلف أو قبل التلف هل هي قيمة املثلي التالف أو املثل؟

 قيمة املثل املتعذر طارئًا بعد التلف:. 5

ىل إة ة واألمامّية وأكثر الشافعّية واملالكّيمن فقهاء احلنابلة واحلنفّي ذهب كّل
 .(2)ريمة املثل املتعّذالقيمة هي ق ّنأ

كان املثل  ن ه يضمن باملثل نظر فثبت أّن اذ ))ف :(3)قال الشيخ الطوسي
 عوز املثل ِالبه بقيمته((.أن إموجودًا ِالبه به واستوفاه, و

ر, سواء صادف زمان ما هي قيمة املثل املتعّذّنإالقيمة املعتربة  ّنأوالظاهر 
                                              

 .18, 1 :العقود املفصلة, البالغي .1
, 2 :شرح اخلرشي, اخلرشي ؛312, 3 :فتح املعني, أبو سعود ؛321, 8 :املغين, ابن قدامة .2

الدروس, الشهيد  ؛122, 8 :نهاية احملتاج, الرملي ؛21, 8 :نوريروضة الطالبني, ال ؛133
 .239, 3 :سالم, احملقق احلليشرائع اإل ؛ل, بدون ترقيم حجرياألّو

 املبسوط, الشيخ الطوسي, كتاب الغصب, حجري بدون ترقيم. .3



 239 ر املثل ل: حكم تعذّالفصل األوّالباب الثاني: 
 

ر عنه بأن كان املثل موجودًا حال أو تأّخر زمان تلف العني, عواز أو التعّذاإل
عواز سواء كان ر, أو الفقدان أو اإلالتعّذ ّنأعواز, أي عرض عليه اإل التلف ثّم

 ِارئًا قبل التلف أو بعده, فالقيمة املعتربة هي قيمة املثل.

ر املثل هي قيمة املثل مشهور الفقهاء دفع القيمة عند تعّذ ّنأفنالحظ 
ة كأبي رين من الشافعّيي وبعض الفقهاء املتأّختفريق العالمة احلّل ّنأ, و(1)راملتعّذ

بني صورتي َفْقد املثل يف وقت التلف, وجوده ليس من  (2)ب بن سلمةالطّي
املثل القيمة املعتربة هل هي قيمة  ّنإحيث اختالفهما يف اجلهة املبحوث عنها, أي 

تأتي االحتماالت يف تعيني  ما هي من حيثّنإر, أم قيمة املثلي التالف؟ واملتعّذ
 لة فيها اليت هي جهة أخرى يف املسألة.ر والوجوه املفّصقيمة املثل املتعّذ

))هل املعترب قيمة املثل أو  بن قاسم العبادي:اجاء يف حواشي الشريواني و
 املغصوب؟ وجهان. 

ن كان املغصوب هو إه الواجب وّنأل :قالوا ل:ح السبكي وغريه األّورّج
ل األقصى من التلف إىل  انقطاع ّوالواجب على األ ّنأيبين عليهما األصل, و

 .(3)ىل التلف((إقصى من الغصب املثل, وعلى الثاني األ

ما كان التقسيم على ّنإقبل التلف أو بعده, و ئر الطارل بني التعّذفلم يفّص
 ر أو تعيني قيمة املثلي التالف.وجه تعيني قيمة املثل املتعّذ

 ّن ة يف التقسيم املذكور, فه مل يكن هنالك فائدة معنوّيّنأهاء وذكر بعض الفق
 .(3)قيم املثل وقيم املثلي ال تتفاوت للتساوي يف الصفات

                                              

حكام, العالمة حترير األ ؛املبسوط, الشيخ الطوسي, كتاب الغصب, حجري بدون ترقيم .1
 .118, 2 :يضاح الفوائد, فخر احملققنيا ؛138 :لياحل

 .122, 8 :نهاية احملتاج, الرملي .2
 .23, 2 :حواشي الشريواني, وابن القاسم العبادي .3
 .319, 3 :سليمان اجلمل حاشية اجلمل, .3
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ىل إذا اعترب قيمة املثل لوحظ قيمة املثل بعد تلف املثلي إه ّنأولكن يورد عليه 
لف بعد فقد اذا اعترب قيمة املثلي التالف, لوحظ قيمة التإفقد املثل, وكفى هذا و

ر الطارئ قبل التلف ح بنفي الفر  بني التعّذبل من الفقهاء من هو كاملصّر, املثل
ر ر املثل, واعتبار القيمة هي قيمة املثل املتعّذأو بعده يف القيمة املعتربة عند تعّذ

 مطلقًا.

م ي))املضمون هو املثل ال املثلي, لئال يلزم تقو جاء يف حاشية اجلمل:
 . (1)التالف((

جزاء واملنفعة ))لو تلف, فعليه ضمان املثلي وهو املتساوي األ ويف الدروس:

ر فقيمته تعّذ ّن ف [بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ]واملتقارب الصفات مبثله لقوله تعاىل: 

قباض, سواء تراضى تسليم املثل عن تلف العني أم ال, سواء حكم يوم اإل
 .عواز((قيمته يوم اإلاحلاكم بقيمته أم ال, وال حيكم ب

))سواء تراضى تسليم املثل عن زمان تلف العني أم  :معنى قوله ّنأضرورة 
ر املثل الالزم عليه فيها قيمة املثل, سواء تساهل يف تسليم يف صورة تعّذ ّن, أال((

ره عن زمان تلف املثلي أم مل يتساهل بأن كان املثل مفردًا يف حال املثل أو أّخ
 رًا قبل التلف.التلف, أي متعّذ

عواز إالقيمة املدفوعة بعد  ّنأىل إيف ذهاب هؤالء الفقهاء  وال ينبغي الشّك
 ,ىل املثلإة من العني بعد تلفها ة على انتقال الذّماملثل هي قيمة املثل وهي مبنّي

عواز الالزم د التلف واشتغلت مبثلها, ومع اإلة فرغت من العني مبجّرالذّم فكأّن
 فتكون قيمته. ,ن املثلمة متفريغ الّذ

 قبل التلف: ئر املثل الطارقيمة املثلي عند تعّذ .2

فهام و ي يف تذكرة الفقهاء والشهيد الثاني يف مسالك األد العالمة احلّلقّي
                                              

 .319, 3 :سليمان اجلمل حاشية اجلمل, .1



 281 ر املثل ل: حكم تعذّالفصل األوّالباب الثاني: 
 

ذا كان إعواز مبا ة وفقهاء احلنابلة اإلمامّيالسيد الطباِبائي يف الرياض من اإل
 .(1)ىل املالكإائه دأر قبل بعد ذلك تعّذ املثل موجودًا ثّم

قبل  ئر املثل الطاراختصاص احلكم بقيمة املثلي عند تعّذ ّنأوالظاهر 
 التلف.

مثال وتلفت يف يده أو ذا غصب عينًا من ذوات األإ)) :(2)يقال العالمة احلّل
 ر املثل((.لتعّذ ؛مه حتى فقد, أخذت عنه القيمةأتلفها واملثل موجود فلم يسّل

ذا قدر على املثل عند إن حيمل كالمهم على ما أنبغي ))ي :(3)وقال املرداوي
 عدمه.  االختالف ثّم

داء املثل. وهو الصحيح أن خيرج من وجوب أفال يبعد  بتداًءان عدمه إا ّمأ
 وجزم به يف الفائق والرعاية الصغرى, واحلاوي الصغري((. ,من املذهب

يمة املثلي, وعدم ر قبل التلف, فالالزم ضمان قذا كان املثل قد تعّذإا ّمأو
ذا كان املثل إىل املثل كما يقتضيه التقييد يف عباراتهم مبا: ))إاالنتقال حينئذ 

ه: لو مل يكن مه حتى فقد((, بل يف جامع املقاصد التصريح بأّنموجودًا فلم يسّل
 الواجب قيمة املثلي. ّنأاملثل موجودًا وقت التلف, فالظاهر 

و مل يكن املثل موجودًا وقت التلف, فالظاهر ا لّمأ)) :(3)ق الكركيقال احملّق
 الواجب قيمة التالف((. ّنأ

ذا كان املثل مفقودًا حال التلف هو إالواجب يف صورة ما  ح بأّنحيث صّر
                                              

, 2 :العالمة احللي ,تذكرة الفقهاء ؛, حجري بدون ترقيم2 :مسالك االفهام, الشهيد الثاني .1
حاشية الروض املربع,  ؛كتاب الغصب, حجري بدون ترقيم ؛2 :الطباِبائي ,الرياض ؛319

 .313, 2 :العنقري
 , حجري.319, 2 :تذكرة الفقهاء, العالمة احللي .2
 .192, 2 :نصاف, املرداوياإل .3
 , حجري.19, 2 :جامع املقاصد, الكركي .3
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 قيمة التالف.

ر وعن تلميذه الشهيد الثاني حيث ذكر الصورة األخرية وهي صورة تعّذ
ر املثل بعد التف ِارئًا حبيث ض لصورة تعّذقبل التلف, ومل يتعّر ئاملثل الطار

 .(1)ق الكركي يف التفصيل املذكوريستظهر موافقته ألستاذه احملّق

قني الكركي ال ما يظهر من ثاني احملّقإة مامّيل يف املقام عند اإلفال مفّص
ذا تلف املغصوب املثلي ومل يوجد حني إ: ))(2)وصاحب أنوار الفقاهة حيث قال

ن عاد املثل قبل قبض  ف ,قًا متزلزاًلة الغاصب تعّلذّمتلفه مثل له تعلقت قيمته ب
ن كان إو ,ن قبض القيمة كان ذلك وفاءهإقيمة املغصوب, كان للمالك املثل, و

 املثل بعد تلفه موجودًا فتعذر بعد وجوده ضمن الغاصب قيمة مثله((. 

, ره ابتداء قبل التلفه ال ميكن التكليف باملثل مع تعّذّنأىل إنظرهم  ولعّل
ف ه حينئذ مكّلّن ل األمر, فر يف أّوذا كان غري متعّذإخبالف ما  ,ىل القيمةإتقل نفي
ر لذا عّب ؛دائهأىل حني إالتكليف به, ويستصحب  فيستقّر, دائه بالضرورةأب

 .(3)مكانعواز املشعر بسبق اإلر باإلبعضهم عن التعّذ

 اعرتاض:

شتغل الذمة به, ولو امتنع ر قبل التلف ال مينع التكليف باملثل وتالتعّذ ّنإ
ر بعد التلف. والتالي باِل بتسليم اخلصم بثبوت املثل ذلك ألمتنع أيضًا بالتعّذ

 ة.ر بعد التلف يف الذّماملتعّذ

ه ميتنع ّنأر, كما داء املثل فعاًل عند التعّذأما ميتنع ابتداء التكليف بّنإ ,نعم
ة الغاصب أو الضامن ّمن, وذلك ال ينايف يف شغل ذر بعد التمّكذلك بالتعّذ

مة. فقيام الدليل على ضمان املثلي مبثله مل داباملثل ابتداًء, كما ال ينافيه است
                                              

 , حجري بدون ترقيم.2 :فهام, الشهيد الثانيمسالك اال .1
 , بدون ترقيم.3 :م. أنوار الفقاهة, الشيخ حسن كاشف الغطاء .2
 .21 :رسالة يف الغصب, الرشيت .3
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داء املثل أال يف تعيني إعوز وبني غريه أ ن منه ابتداء ثّم  يف ذلك بني املتمّكيفّر
 داء فعاًل بلحينئذ باأل افن منه ابتداء غري مكّلالدليل مل يتمّك ّن فعال وعدمه, ف

يبقى املثل يف ذمته مراعى اىل حني التمكن, ما مل يطالب به املالك. خبالف من 
ذ إ ؛ر واضحة املنعًا عند التعّذدعوى صريورة املثلي قيمّي ّنأكما  ,ن منهيتمّك

ن منه بعد ذلك قبل لزم عدم وجوب دفعه لو متّكإال ر املثل ور بتعّذاملثلي ال يتغّي
القائل بصريورته يلتزم هذا  ة, وال أظّنالذّم لثبوت القيمة حينئذ يف ؛داءاأل

 لوضوح ضعفه. ؛احلكم

وتعذر ادائه حال  – على كل حال –فاملتجه ثبوت املثل يف ذمة الضامن 
التلف ال يقتضي بعدم ثبوته يف الذمة, فان عدم التمكن من وفاء الدين ال 

ا التفصيل يف ىل هذإ  أحد ه مل يتطّرّنأىل إيقتضي عدم ثبوته يف الذمة, إضافة 
 .(1)بتداًءاة ن من املثل ليس بشرط لثبوته يف الذّمالتمّك ّن باب القرض. ف

ة حتى لو كان معدومًا أو ))يثبت املثل يف الذّم :(2)البالغيالشيخ قال 
لنوع املالكني يف األغراض املذكورة  رعاية  ؛رًا حني التلف, أو يف زمان بعدهمتعّذ

فالوجه الذي اقتضى ثبوته حال وجوده مل  ,حصولهىل أوان إذا اختاروا الصرب إ
ي يف وقت من األوقات من عدم الكّل نعيرتفع باعتبار النوع حال عدمه, وال مي

 ة((.ثبوته يف الذّم

 الرأي املختار:

ال الاولة من الضامن إن يقال: ان دفع القيمة أو املثل ليس أالذي ينبغي 
ال كون العني إة الضمان ليس مفاد أدّل وذلك ألّن ؛ته املشتغلة بالعنيلتفريغ ذّم

ة بالعني غري مرتبط بالوجود اخلارجي, فلو اشتغال الذّم ّنأو ,ةاملضمونة يف الذّم
 ,ىل دليلإمن االستناد  ة فال بّدالتلف يوجد استقرار البدل يف الذّم ّنإقيل: 

                                              

 م. الغصب, البديري, بدون ترقيم. ؛13, 1 :العقود املفصلة, البالغي .1
 .13, 1 :العقود املفصلة, البالغي .2
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مكن, أن إىل حني الفراغ منها بدفعها إة من حني ضمانها يف الذّم فالعني تستمّر
ة ن كانت قيمّيإر املثل, وبدفع القيمة ة, وتوّفن كانت مثلّيإوبدفع مثلها مع التلف 

 ر املثل مع مطالبة املالك بها.أو تعّذ

 ,ة باملثل يف املثلي وال بالقيمة يف القيميفليس هناك دليل على اشتغال الذّم
ة املثل, وال عواز املثل هي قيمة املثلي, وليست هي قيمإر أو فالقيمة حني تعّذ

 ف.لر قبل التلف أو بعد التفر  يف ذلك بني التعّذ
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 املبحث الرابع

 تشخيص الوقت لتحديد قيمة املثل أو املثلي

نظار, واضطربت فيها األقوال, تت فيها األهذه املسألة من املسائل اليت تشّت
كن ىل رإها غري مستند ن جّلأربعني قواًل, وأىل أكثر من مخسة وإ تما أرتقورّب

 وثيق. 

ىل مخسة إوقد أوصل المد حسني كاشف الغطاء األقوال واالحتماالت 
ن يبقى أا ّمإره املثل بتعّذ ّنإ: ))(1)بكامله ليك النّصإو ,حتمااًلاوأربعني قواًل و

 .رًا بالتعّذسقاِه بالقيمة, أو ينقلب قيمّيإة اىل وقت املطالبة به أو يف الذّم

ر, أو ة العني أو قيمة املثل الثابت قبل التعّذا قيمّمإفالقيمة  وعلى الثاني:
 قيمة القدر املشرتك بني العني واملثل.

ا قيمة العني يوم ضمانها, ّم واحد من هذه االحتماالت الثالثة ف وعلى كّل
أو يوم قبضها أو يوم التقصري, أو يوم املطالبة, أو يوم الدفع, أو أعلى القيم من 

 إليه, أو من املطالبة إليه. ىل الدفع, أو من التلفإالقبض 

ومثل هذه االحتماالت السبع جيري على احتمالي اعتبار قيمة املثل, وقيمة 
وعشرين صورة, وبضميمة األوىل  أربعًاالقدر املشرتك, فتكون االحتماالت 

ىل املثلي إوعشرين صورة على املنوال الذي عرفته, وبالنسبة  ًاتكون مخس
 :بةصور بسيطة ومرّكن تتضاعف الأر ميكن املتعّذ

ر املثل, ويوم يوم القبض, ويوم تلف العني ويوم تعّذ فالبسائط مخسة:
 املطالبة, ويوم االداء.

ىل تلف إمن القبض  بات تنشأ من مالحظة أعلى القيم وهي عشرة:واملرّك
 ة.فهذه أربع ,داءىل األإ ىل املطالبة, ثّمإعواز املثل, ومنه إىل إالعني, ومنه 

                                              

 .31 :مد حسني كاشف الغطاءالنظر الثاقب, الشيخ ال .1
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ليه ثالثة, ومن إعواز ليه, ومن اإلإداء, ومن تلف العني ىل األإومن القبض 
داء, فهذه عشرة ومع البسائط ىل األإعواز ومن اإل ,ىل املطالبةإتلف العني 

كثرها وأ ة وأربعني بعضها أقوالمسة تكون مخسة وأربعني, بل سّتاخل
 حتمال((.ا

 منها: :منشأ سائر االحتماالت واألقوال مبنية على مجلة أمور ّنإ

ل بقيمة التالف أو هل هو املثل أو يتبّد – ربعد التعّذ –ة يف الذّم املستقّر ّنأ. 1
ته أو ينقلب منها هل املثل با  على مثلّي قيمة املثل أو القدر املشرتك بينهما؟ ثّم

 ىل القيمة؟ إ

ه عندئذ ّن ىل القيمة, فإحكم تعذر املثل انتقال الضمان  ّنأىل إفالذي ذهب 
 لنزاع يف تعيني زمان االنتقال. ا يصّح

د أساس هذا لتزم ببقاء املثل يف عهدة الضامن بعد تلف العني, وشّياا من أّم
 داء.ىل القيمة بعد تلف العني قبل يوم األإم انتقال الضمان القول, فال وجه لتوّه

ر أو به ل مبجرد التعّذجاه الثالث هل يتبّدل وهو االّته على فرض التبّدأّن. 2
 ملطالبة معًا.وبا

املعترب يف القيمة, هل هو قيمة يوم العهدة أو السبب أو يوم التلف أو  ّنأ. 3
ىل يوم إىل يوم التلف ومنه إعلى القيم من يوم العهدة أو السبب أيوم الدفع أو 

 داء وغريها.األ

ي ابتداًء هل هو مبنزلة التلف للمثل أو تلف املثلي معًا عواز الكّلاإل ّنأ. 3
ه كان مأمورًا بتسليم ّنإوجود املثل كبقاء العني املضمونة من حيث  ّنأىل إنظرًا 

 ؟العني املثل كما كان مأمورًا برّد

ر باخلصوص أو هو ثابت وجوب دفع القيمة, هل حيدث عند التعّذ ّنأ. 8
داء, فينبغي ر املثل عند األلسبق علمه تعاىل بتعّذ ؛و يوم التلفأمن يوم الغصب 
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 ؟ال بالقيمة من حني الضمانإفه ن ال يكّلأ

بعد التلف  ئر الطارقبل التلف, والتعّذ رئر الطاالفر  بني التعّذ. 2
ل واملثل يف الثاني, فيكون قيمة يوم التلف, ويف الثاني قيمة بضمان القيمة يف األّو

 داء.يوم األ

عواز واملطالبة واحلكم, هذا فيما اختلف قيمة زمان العهدة والتلف واإل
 فال مثرة يف ذلك. ,حدتذا ّتإا ّمأ, داءواأل

األقوال واألوجه اليت ذكرها الفقهاء يف كتبهم تاركني  وهذه هي أهّم
 قوا إليها:وجه الضعيفة اليت مل يتطّراالحتماالت واأل

 قيمة وقت العهدة أو الضمان:. 5

بن قاسم اة الذي حكاه اللخمي عن مالك واملشهور من مذهب املالكّي
 الضامن )الغصب( دون ما بعده.  وجوب الضامن على

 : (1)تهم على ذلك أمور ثالثةوأدّل

 األمر األول:

ه ذلك ّيعلى عّل ب احلكم على الوصف يدّلترّت ّنأة وهي صولّيالقاعدة األ
: ))على اليد ما أخذت حتى الوصف لذلك احلكم, وقول الرسول 

 . (2)يه((تؤّد

ذ باليد هو سبب الضمان, ب الضمان على األخذ باليد, فيكون األخقد رّت
قول: ))على الزاني احملصن الرجم,  يدّل لواحلديث قرينة يدل على ذلك, كما
غري األخذ  ّنأعى ة هذين الوصفني. فمن اّدوعلى السار  قطع اليد(( على سببّي
عليه  ة غري ما دّلاألصل عدم سببّي ألّن ؛باليد سبب بعد ذلك فعليه الدليل

                                              

 .85, 3 :يب الفرو , ابن املكيتهّذ ؛21, 3 :الفرو , القرايف .1
 سبق ختري  احلديث. .2
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 احلديث.

وقت األخذ هو وقت  ّنأيقتضي  بأّنهء يف هذا الدليل ويرد على ما جا
ن يكون أحدوث الضمان, وثبوت العني املأخوذة يف العهدة, وهذا ال يستلزم 

ل من التحّو ّن ذلك الوقت هو امللحوظ يف حتديد القيمة مع فرض تلف العني, ف
ر عد تعّذة, وعلى املشهور بة الذّمأىل القيمة على املختار حني الاولة تربإالعني 

 املثل وجه ال اعتبار يوم األخذ مقياسًا لتحديد قيمة املضمون.

 األمر الثاني:

بات على ب ضمان املسّبصل ترّتاأل ّنأة وهي ة الفقهّيصولّيالقاعدة األ
 ب حني وضع اليد ال ما بعد ذلك واملضمون السبابها من غري تراخ, فيرتّتأ

 حاصل.لله حتصيل ألّن ؛يضمن

من ينكر جعل يوم الضمان مقياسًا  ّنأجاء يف الدليل ويالحظ على ما 
لتحديد القيمة وال حياول تأخري نفس الضمان عن يوم األخذ حتى يقال 

د ن حصل مبجّرإو –الضمان  ّنأعي ب عن السبب, بل يّدستحالة تأخري املسّباب
 ىل القيمة مع بقاء العنيإل الضمان من العني ل, أي حتّوالتحّو ّنأال إ – األخذ

ن الضامن من دفع املثل يف بعض الصور, ال وجه لفرتة يف بعض الصور, ومتّك
 جلعل اليوم السابق على يوم وجوب دفع القيمة مقياسًا لتحديدها.

 األمر الثالث:

ر يف سوا  واختالفهما ال يؤّثالت األالزيادة والنقصان الناشئني من حتّو ّنأ
ىل ما بعده من األيام ال إمان الت احلاصلة من يوم الضالضمان, كذلك التحّو

 تؤثر يف الضمان.

 ويرد عليه:

 التشكيك يف حكم املقيس عليه. اًل:أّو
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ذا إسوا  مع وحدة الزمان األ ّن الفر  بني املقيس عليه واملقيس, فب ثانيًا:
ام املتعاقبة املقتضية لصعود القيمة أو ر فال يستلزم ذلك عدم تأثري األّيتؤّث مل

ىل إىل القيمة أو من املثل إل بعد من العني ه مل يتحّوّنأروض ذ املفإ ؛نزوهلا
 ال يف أصل الضمان.إالقيمة, فلم يكن ليوم الضمان تأثري 

 احلنابلة:

ووجه عند احلنابلة, فقد روي عن أمحد بن حنبل يف رجل أخذ من رجل 
كما روي عنه  ,ةبعطاه كذا على سعر يوم أخذه ال يوم احملاسأأرِااًل من كذا, و

القيمة تعترب يوم  ّنأعلى  فيستدّل ,خذيف حوائ  البقال: عليه القيمة يوم األ
 .(1)العهدة أو ضمان

يلزمه  – احلارثي –نصاف والفروع ))وعنه جاء يف اإل :قوال احلارثيأحد أو
 .(2)الضامن قيمته يوم غصبه((

وأوضح ابن قدامة يف تعيني قيمة املثل لغري الغصب, كاملأخوذ بعقد البيع 
 .(3)ر يوم ضمانه أو قرضهالفاسد, أو القرض بثبوت قيمة املثل املتعّذ

صدر الشريعة يف شرح الوقاية  دوهو قول أبي يوسف وأعدل األقوال عن
 .(3)وهو املختار يف النهاية

فتعترب قيمته يوم  ,انقطاع املثل التحا  مبا ال مثل له ّنأبو يوسف ا واستدّل
وذلك  ؛ثبات احلكم حبسب ثبوت املوجبإذ فيه إ ؛ذ هو املوجبإ ؛انعقاد السبب

ن يكون أاملضمون دخل يف ضمان الضامن من وقت الضمان, فيجب  ّنأل
                                              

 .321, 8 :املغين, ابن قدامة .1
 .811, 3 :الفروع, ابن مفلح ؛191, 2 :نصاف, املرداوياإل .2
 .381, 3, 321, 8 :املغين, ابن قدامة .3
الكنز,  حاشية ؛111, 3 :الطحاوي ,حاشية الطحاوي ؛232, 5 :امشرح فتح العزيز, ابن هم .3

 .323, 1 :هامش التلويح على التوضيح, صدر الشريعة ؛819, 2 :مال مسكني
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 عتبار القيمة من وقت الضمان.ا

ا انقطع املثل, ألتحق مبا ال مثل له ـّ))وأبو يوسف يقول: مل جاء يف املبسوط:
صل جيب فيه األما جيب بالسبب الذي ّنإيف وجوب واعتبار القيمة, واخللف 

 .(1)وذلك الغصب, فيعترب قيمته يوم الغصب((

 ةعلى قّو ما ذكر ال يدّل ّنإ)) :(2)ابن اهلمام قول أبي يوسف بقوله ورّد
ما دخل يف ضمان الغاصب وقت ّنإاملغصوب املثلي  ّنأل ؛دليل أبي يوسف

 ىل ضمان القيمة وقت االنقطاع((.إانتقل  الغصب بضمان املثل ثّم

العني,  ))أصل الغصب أوجب املثل خلفًا عن رّد :(3)حممد بقوله إّن كما رّد
السبب الواحد ال  ألّن ؛ته, فال يوجب القيمة أيضًاوصار يف ذلك دينًا يف ذّم

 داء املثل((.أىل القيمة للعجز عن إيوجب ضمانني. ولكن املصري 

 هة يف األصل كونالعّل ))بأّن كما اعرتض أبن مالك على قول أبي يوسف:
العني املغصوب, وفيما حنن فيه ليس  وقت وجود السبب ووجود العجز عن رّد

ق يوم ما يتحّقّنإقًا يوم الغصب, وداء املثل مل يكن متحّقأالعجز عن  ّنأل ؛كذلك
 .(3)صومة, فافرتقا((اخل

ر وقول عند الزيدية يف تلف املبيع بالعقد الفاسد بتحديد قيمة املثل املتعّذ
 .(8)ل يوم الضمانأّو

العربة بوقت السبب أو العهدة يف مورد  دريس بأّنإبن اوهو ما مييل إليه 
 . (2)القرض

                                              

 .81, 11 :املبسوط, السرخسي .1
 .232, 5 :شرح فتح القدير, ابن همام .2
 .81, 11 :املبسوط, السرخسي .3
 .38 :شرح املنار, ابن ملك .3
 .352, 3 :لزخار, املرتضىالبحر ا .8
 حجري. .121, 2 :دريسإالسرائر, ابن  .2



 221 ر املثل ل: حكم تعذّالفصل األوّالباب الثاني: 
 

 ة.مامّيكما يظـهر يف كتاب التحرير يف مسألة الدراهم الساقطة عن اإل

 مثلها يف الوزن وجب عليه رّد ,))لو أستقرض دراهم :(1)يقال العالمة احلّل
القرض, ولو سقطت تلك الدراهم, ة ة خمالفة لسّكها بسّكوالصفة, وال يرّد

ال الدراهم اليت أقرتضها أو سعرها بقيمة الوقت إوجاءت غريها, مل يكن عليه 
 رتضها فيه((.قالذي ا

ولرواية  ؛داءر املثل وقت األني له بسبق علم اهلل سبحانه وتعاىل بتعّذالتّج
 لي على رجل ّنإ: aأبي احلسن الرضا  إىل اإلمامعن يونس قال: ))كتبت 

ام وليست تنفق ّيثالثة آالف درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بني الناس تلك األ
فكتب  :اليوم, فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما تنفق اليوم بني الناس؟ قال

a))(2): لك أن تأخذ منه ما تنفق بني الناس كما أعطيته ما تنفق بني الناس. 

بينهما وبني روايتني أخريني قد عمل ر مجعًا محاًل للرواية على صورة التعّذ
 ال الدراهم األوىل.إه ليس له بهما مشهور الفقهاء القائلني: بأّن

 احلكم يف القرض والغصب بسواء ال يفرتقان.  دريس بأّنإبن اح وصّر

خالفه  ّنأالقائل بقيمة يوم القرض نادر, ومع ندرته غري جازم مع  ثّم
وعمدة دليله الرواية املخصوصة بتلك مقصور على مسألة الدراهم الساقطة. 

 املسألة.

 اعرتاض:

هذه الرواية ضعيفة الداللة, مطروحة الظاهر, معارضة بأقوى منها, فال  ّنإ
 يعتمد عليها.

                                              

 .211 :حكام, العالمة احلليحترير األ .1
االستبصار,  ؛251, 12 :وسائل الشيعة, احلر العاملي ؛181, 2 :التهذيب, الشيخ الطوسي .2

 .111, 3 :الشيخ الطوسي
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ه ّنإ: aأبي احلسن الرضا اإلمام ىل إ))كتبت  فقد روي عن يونس قال:
ءت السلطان أسقط تلك الدراهم. وجا ّنأكان لي على رجل عشرة دراهم و

شيء لي عليه؟  فأّي ,دراهم أعلى من تلك الدراهم األوىل, وهلا اليوم وضعية
الدراهم اليت اجازها السلطان؟ فكتب: لك  وسقطها السلطان, أأاألوىل اليت 

 .(1)الدراهم األوىل((

 aمام الصاد  وملا روي عن صفوان بن حييى: سأل معاوية بن سعيد اإل
رت وال طت تلك الدراهم أو تغّيعن رجل أستقرض دراهم من رجل, وسق

يباع بها شيء, ألصاحب الدراهم الدراهم األوىل؟ أو اجلائزة اليت جتوز بني 
 .(2)الناس؟ فقال لصاحب الدراهم الدراهم األوىل((

 ر:عواز أو التعّذقيمة يوم اإل. 2

 وهو مذهب احلنابلة وعليه مجاهري فقهائهم.

 عوازه((.إه قيمته مثله يوم ن أعوز املثل فعليإ))و :(3)قال املرداوي

ة حني انقطاع املثل, فاعتربت القيمة حينئذ القيمة وجبت يف الذّم ّنأودليلهم 
 كتلف القيمي. 

وجيب على  ,ِلبها واستيفاءها املالك يستحّق ّنأودليل وجوبها حينئذ 
 .(3)داؤهاأالضامن 

ا يكون يف وقت وينقطع يف وقت ن كان ذلك مّمإة وهو قول الشافعّي
 ه باالنقطاع يسقط املثل وجتب القيمة.ألّن ؛كالعصري, وجبت قيمته وقت االنقطاع
                                              

 .99, 3 :لطوسياالستبصار, ا ؛355,  12 :وسائل الشيعة, احلر العاملي .1
 .املصدر السابق .2
 .191, 2 :نصاف, املرداوياإل .3
حاشية الروض املربع, العنقري,  ؛811, 3 :الفروع, ابن مفلح ؛321, 8 :بن قدامةااملغين,  .3

182. 
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 وحيكى هذا عن أبي علي الزجاجي واحلناِي واملاوردي وأبي خلف
 .(1)السلمي من فقهاء الشافعية

ر يوم االنقطاع. ىل تعيني قيمة املثل املتعّذإوذهب المد تلميذ أبي حنيفة 
 – الغاصب –أوجب املثل على الضامن  – غصبال –الضمان  ّنإ :ووجه قوله

ر حصل بسبب االنقطاع, فتعترب قيمته يوم ر, والتعّذىل القيمة للتعّذإواملصري 
عليه الفتوى عند و وهو مذهب زفر, االنقطاع كما لو استهلكه يف ذلك الوقت

ة, كما يف ذخرية الفتاوي, وبه أفتى كثري من املشايخ, كما يف كفاية حليب احلنفّي
حه ة, والصدر الشهيد حسام الدين. ورّجواهلندية كالصدر الكبري برهان األئّم

 نأخذ بقول المد وقال يف منظومة اخلالفيات: :تقانيالقهستاني. وقال اإل

ــمّ   ـــي ث ـــب املثلـ ـــو غصـ ــرما ل  انص
 

 ختصـــماافالواجـــب القيمـــة يـــوم  
ــاني     ــد الث ــني عن ــب الع ــوم غص  وي

 
 (2)وحالــة الفقــد لــــدى الشــيباني    

املثل هو الواجب  ألّن ؛يوم االنقطاع :))قال المد جاء يف تبيني احلقائق: 
ىل القيمة اال بالعجز عنه والعجز عنه حيصل  إبغصب ذات املثل, فال ينتقل 

ىل إا, فال يصار ّناملثل أعدل على ما بّي وهذا, ألّن ؛االنقطاع, فتعترب قيمته يومئذب
ها ألّن ؛جتب قبل انقطاع املثل للقدرة عليهالقيمة مع القدرة عليه لقصورها, فال 

ن اعتبار قيمته خلف عنه, وال يبقى وجوب املثل بعد انقطاعه للعجز عنه, فتعّي
 .(3)يوم االنقطاع

 ذا غصب ثّمإ))ال يضمن املثلي بالقيمة  ه:ابن العيين قول حممد بأّن ورّد

                                              

, 11 :فتح العزيز, الراقعي ؛213, 8 :حلية العلماء, القفال ؛122, 8 :نهاية احملتاج, الرملي .1
212. 

البناية, العيين,  ؛111, 3 :حاشية الطحاوي, الطحاوي ؛181, 1 :لصنائع, الكاسانيبدائع ا .2
 .312, 3 :فتح املعني, أبو سعود ؛119, 8الفتاوي اهلندية,  ؛332, 5
 .223, 8 :تبني احلقائق, الزيلعي .3
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قاصر مل يشرع مع املثل ال ّنأل ؛ال يوم اخلصومةإانقطع املثل حتت أيدي الناس 
ىل أوانه, وانقطاع االحتمال إص احتمال األصل, واألصل موهوم بالرتّب

 .(1)باخلصومة, وذلك وقت القضاء((

رشاد, وغاية املرام وجامع املقاصد ة يف التحرير واإلمامّيوهو وجه عند اإل
دريس فيه إبن افهام والسرائر يف املبيع بالبيع الفاسد حيث أجاز ومسالك األ

املبيع بالبيع الفاسد جيري جمري الغصب عند  ّنأعواز مع دعواه ته يوم اإلقيم
 .(2)الفقهاء

ىل قيمته عند إعواز املثل مبنزلة تلف الشيء الناقل إ ّنأىل إه نظر يف ذلك ولعّل
 تلفه.

ر يف مسألة العربة بوقت التعّذ ويظهر من القواعد والنهاية يف القرض أّن
 .(3)ىل البدلإت االنتقال ه وقّنأل ؛الدراهم الساقطة

 ر املثل((.القيمة يوم تعّذ ر املثل رّد))ولو تعّذ ي:احلّل (3)قال العالمة

ة باملثل الال عند اشتغال الذّم عواز بأّنالقيمة يوم اإل ّنأودليلهم على 
ة الضامن أو لئال ختلو ذّم؛ (8)ال بالقيمةإة ر, فال تشتغل الذّمعواز أو التعّذاإل

 ّنأعلى  بناًء ؛اغل يكون بداًل عن العني املضمونة أو املقرتضةاملديون من ش
 ة.ر التسليم ال يبقى يف الذّماملتعّذ

 وأعرتض على ذلك مبا يأتي:

ن الضامن من املثل متّكوفالالزم إذا عواز لو وجبت القيمة وقت اإل اًل:أّو
                                              

 .38 :بن العييناهامش املنار, شرح  .1
كتاب الغصب,  ؛2 :هام, الشهيد الثانيفمسالك األ ؛1, 2 :ايضاح الفوائد, فخر احملققني .2

 , حجري.212 :دريسإالسرائر, ابن  ؛حجري بدون ترقيم
 .1, 2 :يضاح الفوائد, فخر احملققنيإ ؛353 :النهاية, الطوسي .3
 , حجري.211 :حكام, العالمة احلليحترير األ .3
 .21 :رسالة يف الغصب, الرشيت .8
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ته يف ذّم الستقرار القيمة ؛تسليم املثل ئال جيز ,م العوضعواز ومل يسّلبعد اإل
 . (1)واألصل بقاؤها والتالي باِل

ىل القيمة حبسب احلكم الوضعي إده ال يوجب االنتقال ر مبجّرالتعّذ ّنأ ثانيًا:
جب االنتقال ملا يف وي ليها حبسب احلكم التكليفي. فمتى ملإن أوجب االنتقال إو

 ىل القيمة.إن االنتقال ة مل يتعّيالذّم

ة بل عموم الدليل القاضي ببقاء املثل يف الذّم االستصحاب القاضي ّنأ ثالثًا:
ر املثل حال ة الكمة, كما ان سبق علم اهلل تعاىل بتعّذباالشتغال باملثل حّج

 ليها.إداء, ال يوجب االنتقال األ

فراده ال يكون به أر وجوده ببعض وتعّذ املثل يالواجب هو كّل ّنأ رابعًا:
 ؛ىل دليل صاحلإنزلة التلف حيتاج تالفًا ومعدومًا, وتنزيل ذلك يف احلكم م

 ذا صرب.إاملالك من املثل  ألسقاط حّق

ر, فال دليل ىل القيمة يف وقت التعّذإة ن أريد انقالب ما يف الذّمإ خامسًا:
 ّنأال إر ن حدث يوم التعّذأسقاط بالقيمة, فهو ون أريد وجوب اإلإعليه. و

فًا يف الزمان الثاني ليس مكّلزمان بأداء قيمته يف ذلك الزمان, و سقاِه يف كّلإ
نصاري يف ه عليه الشيخ األل, كما نّبسقاط يف الزمان األوّّق به اإلمبا يتحّق

 .(2)املكاسب

 قيمة يوم التلف:  .3

ة يف الغصب, وتلف العارية املضمونة, ة عن الشافعّيهو أحد الوجوه احملكّي
ة يف تلف وثيقة مامّيفاسد, واإلة يف تلف املبيع بالعقد الة واحلنفّيواحلنابلة والزيدّي

 .(3)ر يوم تلف املثليي والتفريط باعتبار قيمة املثل املتعّذالرهن بالتعّد
                                              

 , بدون ترقيم.3 :م. الفقاهة, الشيخ حسن كاشف الغطاء .1
 .231, 1 :املكاسب, الشيخ األنصاري .2
   العزيز, فتح ؛313, 2 :حاشية الروض املربع, العنقري ؛191, 2 :نصاف, املرداوياإل .3
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))يلزمه قيمته يوم تلفه((. ويبتين هذا الوجه  قال احلارثي من فقهاء احلنابلة:
 ًا, وقد عرف ما فيه من االعرتاضات اليت مّرعواز قيمّيعلى انقالب املثلي باإل

 ومستند هذا الوجه على ما يعترب يف املال القيمي قيمة يوم التلف.ذكرها, 

 ىل التلف:إأعلى القيم من الضمان . 4

, وقول السيد (2)ل, وأحد االحتماالت للشهيد األّو(1)وهو قول للشافعية
 َبِصبأن كان املثل مفقودًا عند التلف أو قبله كأن ُغ (3)ةمامّياجلزائري من اإل

املثلي يف شهر  َفَلاملثل يف شهر رمضان, وَت َدِقمثاًل, وُف املثلي يف شهر رجب
 ال.ىل شهر شّوإال, فيكون املثلي مضمونًا بأعلى القيم من شهر رجب شّو

ته وخصوصياته, واملفروض بعد املثلي مضمون مبالّي ّنأوهو مبين على 
ة رة يف املالّيعواز املثل امتناع ضمان اخلصوصيات والذات واخلصائص املؤّثإ

ة الضامن فهو ة مضمونة, فما مل تفرغ ذّمحسب الفرض, ولكن ما دامت املالّي
ما زادت القيمة يف فرتة الضمان كانت تلك الزيادة مطالب بها, فعليه كّل

مضمونة, ونزول القيمة بعد ذلك قبل تفريغها منها ال يكون مربئًا هلا عن 
وهذا هو األساس لثبوت ىل حني تفريغها منها, إالزيادة, بل تبقى مشغولة بها 

 أعلى القيم يف الفرتة املشار إليها.

 عواز:ىل حني اإلإأعلى القيم من الضمان . 1

القيمة املعتربة هي أعلى  ّنإىل أذهب فقهاء الشافعية يف الراجح من أقواهلم 
                                                                                                             

 ؛352, 3 :البحر الزخار, املرتضى ؛122, 8 :نهاية احملتاج, الرملي ؛212, 11 :الرافعي 
نظرية اإلباحة,  ؛285, 28 :الم, النجفيجواهر الك ؛819, 2 :حاشية الكنز, مال مسكني

 .292 :كشف املخدرات, البعلي ؛88, 2 :النهاية, البصري ؛281مدكور, 
, 8 :نهاية احملتاج, الرملي ؛21, 13 :تكملة اجملموع, املطيعي ؛213, 8 :حلية العلماء, القفال .1

122. 
 .811, 1 :لالقواعد والفوائد, الشهيد األّو .2
 , اجلزائري, كتاب الغصب, حجري بدون ترقيم.التحفة السنية .3
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ه كان وجود املثل كبقاء املثل من حيث أّن ّنأل ؛عوازىل اإلإالقيم من يوم الضمان 
أعلى قيمة يف  َمرَّذا مل يفعل ُغ ف ,املثلي سليم املثل كما كان مأمورًا برّدمأمورًا بت
 ه فيها.ال وهو مطالب برّدإذ ما من حالة إ ؛ةتلك املّد

 .َدِقمه حتى ُفهذا فيما لو كان ملثل موجودًا عند التلف, فلم يسّل

 .(1)وهو الصحيح عند السبكي وجزم به يف التنبيه

 .(2)يةووجه للحنابلة يف اهلدا

, والوجه الرابع عند الشهيد الثاني يف (3)لواالحتمال الثالث للشهيد األّو
 من حني الغصب –قصى من حينه : ))ورابع باعتبار األ(3)فهام, بقولهمسالك األ

 عواز((.ىل حني اإلإ –

ه مضمون يف مجيع ألّن ؛ووجه يظهر من مراعاة أعلى القيم يف القيمي
 لك.فاعترب املثلي كذ ,األوقات

 اعرتاض:

حكام أما هو من ّنإضمان أعلى القيم يف القيمي على فرض تسليمه  ّنإ
 رتفاع القيم.اة ينايف ثبوت املثل يف الذّم ّنأالقيميات وهو ينايف ثبوت املثل, كما 

 احلكم: ىالإأعلى القيم من الضمان . 1

 وقت ىلإة هو املثل الواجب يف الذّم ّنأة, ومستنده وهو أحد أقوال الشافعّي
 .(8)ىل وقت التلفإالعني  الواجب يف الغصب رّد ّنأكما  ,احلكم

                                              

براهيم إم. حاشية  ؛122, 8 :نهاية احملتاج, الرملي ؛211, 11 :فتح العزيز, الرافعي .1
 البيجوري, بدون ترقيم.

 .313, 2 :حاشية الروض املربع, العنقري ؛191, 2 :نصاف, املرداوياإل .2
 .811, 1 :لالقواعد والفوائد, الشهيد األّو .3
 , بدون ترقيم حجري.2 :فهام, الشهيد الثانيمسالك األ .3
 .21, 13 :تكملة اجملموع, املطيعي ؛213, 8 :حلية العلماء, القفال .8
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 داء:ىل األإأعلى القيم من الضمان  .1

 .(1)الوجه الرابع عند الشافعية

ىل وقت تغريم القيمة إ))ورابعها أقصى القيم من الغصب  :(2)قال الرافعي
ىل إغصوب منه لو صرب امل ّنأال ترى أ ,عوازاملثل ال يسقط باإل ألّن ؛واملطالبة بها

 ىل القيمة حني تغرميها((.إما املصري ّنإوجدان املثل ملك املطالبة به, و

 (3)ل, واالحتمال الرابع للشهيد األّو(3)عند فخر احملققني واألصّح
 .(8)والعاملي

قصى القيم من حني الغصب أ))باعتبار  :(2)والوجه الثالث للشهيد الثاني
 ر عنه بيوم االقباض((.ملعّبىل حني دفع العوض, وهو اإ

ذا حالت إة أخذ أرفع القيم كما حكي عن أشهب وعبد امللك من املالكّي
 .(1)سوا األ

 ر:عواز أو التعّذىل اإلإعلى القيم من التلف أ .8

ة. قال , والوجه الثاني عند الشافعّي(5)لهو االحتمال الثاني للشهيد األّو
املثل  ألّن ز؛عواىل اإلإغصوب التلف امل قصى قيمة من وقتأها ّنإ: ))(9)الرافعي

                                              

 .122, 8 :نهاية احملتاج, الرملي .1
 .211, 11 :فتح العزيز, الرافعي .2
 .118, 2 :يضاح الفوائد, فخر احملققنيإ .3
 .811, 1 :لالقواعد والفوائد, الشهيد األّو .3
 .122, 2 :مفتاح الكرامة,  العاملي .8
 , حجري بدون ترقيم.2 :فهام, الشهيد الثانيمسالك األ .2
 .21, 3 :الفرو , القرايف .1
 .811, 1 :لالقواعد والفوائد, الشهيد األّو .5
 .122, 8 :نهاية احملتاج, الرملي ؛211, 11 :فتح العزيز, الرافعي .9



 229 ر املثل ل: حكم تعذّالفصل األوّالباب الثاني: 
 

ىل قيمته من وقت وجوبه إليه فينظر إر الوصول ا فقد تعّذـّه ملّنأال أهو الواجب, 
 ىل التعذر((.إ

عواز املثل قيمة املغصوب الذي تلف على إالواجب عند  ل بأّنثم فّص
بي الطبيب بن أل ّنأكما  ,رهه الواجب عند التلف لتعّذألّن ؛املالك, أو قيمة املثل

 سلمة وجهني:

 ىل وقت تلف املغصوب.إاعتبار أقصى القيم من وقت الغصب  أحدهما:

املثل  ّنأل ؛ىل االنقطاعإقصى القيم من وقت تلف املغصوب أاعتبار  والثاني:
 عواز.ىل وقت االنقطاع, واإلإحينئذ جيب 

 اعرتاض:

ة يضمن ارتفاعاته يف الكلي الثابت يف الذّم ّنأه مل يعهد يف أحكام الشرع أّن
 :السعر. والقياس على العني املضمونة مصنوع من وجوه

 املنع يف املقيس عليه. اًل:أّو

 ة.عدم التشابه بني ما يف العهدة الضًا وما يف الذّم ثانيًا:

واملثل غري مغصوب بل  .عند الشافعية بالغصب أعلى القيم خمتّص ّنأ ثالثًا:
 .(1)ن عندهم بقيمته يوم التلفهو أشبه بغري املغصوب الذي يضم

 ىل حني املطالبة:إأعلى القيم من التلف . 0

, والوجه السادس عند الرافعي من (2)ةمامّيالبالغي من اإلالشيخ ذكره 
ىل وقت إالضمان يومئذ يثبت بأعلى القيم من تلف املثلي  ّنأل ؛ةالشافعّي
 .(3)املطالبة

                                              

 .122, 8 :رملينهاية احملتاج, ال .1
 .11, 1 :العقود املفصلة, البالغي .2
 .212, 11 :فتح العزيز, الرافعي .3
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 اء:دىل يوم األإأعلى القيم من يوم التلف  .59

 –نصاف: ))وقيل أكثرهما واحلنابلة. جاء يف اإل (1)ةهو وجه عند الشافعّي
 .(2)قيمته يوم البدل, وقيمته يوم التلف(( – يعين أكثر القيمتني

 ىل املطالبة:إعواز أعلى القيم من اإل .55

ىل إعوازه إهو قول ألبي حامد الغزالي أعلى القيم من وقت انقطاع املثل و
ىل القيمة, فيعترب األقصى من إقت العدول وعواز اإل ألّن ؛لقيمةوقت املطالبة با

 .(3)يومئذ

 اعرتاض:

ىل القيمة إة, وال يقتضي قلبه عواز املثل ال مينع من ثبوت املثل يف الذّمإ ّنإ
املثل  ّن القيمة اليت هي دين تربو بنفسها, ف ّنأسالم ه مل يعهد يف شرع اإلمع أّن

ة, فكيف التغريم بها غري ثابت يف العهدة وال يف الذّمىل قيمته, وإحني االنتقال 
 رتفاعه يف السعر؟ايثبت بضمان 

 داء:ىل األإعواز أعلى القيم من حني اإل. 52

ىل القيمة, إىل العدول إعواز وقت احلاجة اإل ألّن ؛وهو وجه للشهيد الثاني
 .(3)داءىل حني األإفيعترب األعلى من يومئذ 

ضمان أعلى القيم على مجيع االحتماالت,  وميكن االعرتاض على عدم
ة, ال احلادثة ة املستقّرة الفعلّي املالّييفة املال املتداركة املناط يف مالّي وذلك بأّن

 ة زمان احلدوث وسرعة الزوال.خصوصًا مع قّل ,الزائلة

                                              

 .122, 8 :نهاية احملتاج, الرملي .1
 .191, 2 :نصاف, املرداوياإل .2
 .212, 11 :فتح العزيز, الرافعي ؛122, 8 :نهاية احملتاج, الرملي .3
 ترقيم., حجري بدون 2 :مسالك األفهام, الشهيد الثاني .3



 211 ر املثل ل: حكم تعذّالفصل األوّالباب الثاني: 
 

وقت شاء حبيث يلزم الضامن دفعها. فلو  للمالك املطالبة مباله أّي ,نعم
ة على املالك ألمكن القول تقصري يف تفويت تلك املالّيكانت من الضامن 

ىل ألف دينار مثاًل, وِالبة إرتفعت قيمة املثلي اذا إستقرارها حينئذ, كما اب
لت القيمة ى تنّزداء, ومع ذلك تساهل فيه حّتن الضامن من األاملالك حينئذ ومتّك
 به على املالك.ويصد  عليه تسّب

ب من ونزواًل من دون ِلب املالك وال تسّب ذا تبادلت القيم صعودًاإولكن 
ة, فال تسبيب وال ما يكون مغفواًل عنه باملّرد الضمان الذي رّبال جمّرإالضامن 
ى الضمان )الغصب( يكفي عدم يف صدقهما زائد على مسّم والشّك تفويت.

ومن ذلك يظهر  .ألنه متسك بالدليل يف موضوع مل حيرز ؛ةك باألدّلة التمّسصّح
ال وجه ملا ذكروا يف ضمان أعلى القيم, سواء كان من حني الضمان إىل حني ه أّن

ىل حني إعواز, أم من حني الضمان ىل وقت اإلإأم من حني الضمان  ,التلف
 ا ذكروا يف ضمان أعلى القيم. ىل غري ذلك مّمإاألداء. 

ملثلي ا ة رّدزمان القيمة العليا زمان الضمان أيضًا, فتشمله أدّل ا دعوى أّنأّم
ن زمان املثلي, فتعّي ة رّدزمان اخنفاض القيمة أيضًا تشمله أدّل ألّن ؛باِلة

بل مقتضى األصل والقاعدة اليت أرسلها , د دعوىالتدارك بزمان األعلى جمّر
 .(1)الظامل ال يظلم(( عدم ضمان أعلى القيم ّنأالفقهاء من: ))

فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ ] تعاىل: الظاهر من قوله م بأّنن اعرتض على الكالم املتقّدإو

ىل يوم إ. هو التضمني بأعلى القيم من يوم االعتداء (2)[بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ

فيصح االعتداء  ,زمان أعلى القيمة وقع االعتداء فيه أيضًا ّنألفرض  ؛داءاأل
 مبثله.

                                              

 .329, 21 :حكام, السيد السبزواريب األمهّذ .1
 .193 : آيةسورة البقرة .2
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ة مبثل املالّيما هو اعتداء ّنإاملنسا  من اآلية يف األموال  فيمكن اجلواب بأّن
ك يف كون املراد من اآلية ذلك د الّشة, ال احلادثة الزائلة, وجمّرة الفعلّياملستقّر

 ك بالدليل يف املوضوع املشكوك.ه متّسألّن ؛ِالقها ة التمسك بيكفي يف عدم صّح

جتاه الثالث, وهو انقالب املثل اىل القيمة حني هذا الكالم كله فيمن أخذ باال
 التعذر.

ة, فال ريب يف عتبار نفس العني يف الذّمال, وهو جاه األّوّتى االا علأّم
ة وجب عليه ته حني ترقي القيمة السوقّيفرغ ذّمأأن إّنه ة مبعنى ضمان تفاوت املالّي

 .داء قيمته ذلك احلنيأ

ة ال دليل عليه من نقل أو عقل, بل ستقراره يف الذّماته فا لو مل يفرغ ذّموأّم
 ي ينفيه.األصل النقلي والعقل

 اعرتاض:

ة اعتبارها يف ة من فروع بقاء العني فيها وصّحاستقرار القيمة يف الذّم ّنإ
ة ي القيمة السوقّيعلى اشتغاهلا برتّق ة يدّلعلى بقائها يف الذّم ما دّلة, فكّلالذّم

 أيضًا.

ة ة من حيث هي, وحيثّية العينّيحيثّي ات كثرية:للعني حيثّي وميكن اجلواب بأّن
ة ما يكون من احليثّية إّنعتبارها يف الذّماات, وىل غري ذلك من احليثّيإة, املالّي

 األوىل.

ىل مراتبها وحدودها, فال إة, فهي ال اقتضاء بالنسبة ا من احليثية املالّيوأّم
تفويت أعلى القيم على  ّنأكما  ,ال بالتفريغ فقطإن تلك املراتب واحلدود تتعّي

ها الضامن ال يضمن بعد العني املضمونة لو رّد ّنأثبت  تالفًا, وقدإ املالك ال يعّد
 ويوم الضمان. ة التفاوت بني قيمة الرّدمّد

 قيمة يوم املطالبة:. 53

 .قيمة املثل وقت املطالبة ّنأة وجه للشافعّييف حكي عن أبي حنيفة ومالك و
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املالك عن املثل  مطالبة املالك قد أسقطت حّق ّنأىل إنظرهم يف ذلك  ولعّل
 .(1)نت القيمةوعّي

ة يف السرائر مامّيي من اإلدريس, والعالمة احلّلإبن اوهو ظاهر عبارة 
 .(2)ر يوم املطالبة يف القرضالعربة بقيمة املثل املتعّذ وتذكرة الفقهاء بأّن

قيمته عند املطالبة((. ملا  ر املثل وجب رّدتعّذ ّن ))ف :(3)يقال العالمة احلّل
 .(3)ة باملثلنة للقيمة بعد شغل الذّمملعّياملطالبة هي ا ّنإقيل: 

 وأعرتض على ذلك مبا يلي:

ىل القيمة حبسب احلكم الوضعي إدها ال توجب االنتقال املطالبة مبجّر ّنأ. 1
إىل  فمتى مل توجب االنتقال ,ليها حبسب احلكم التكليفيإن أوجب االنتقال إو

 ن ما يف حاله من القيمة.ة مل يتعّيملا يف الذّم

ىل عنوان البدل والقيمة إهان ما يتوّجّنإمطالبة املالك وحكم احلاكم  ّنأ. 2
ن نظر ئال وبالذات, ولة أّوال خصوص قيمة شخصّي ,حيث يقع التبادل واملوازنة

ذا وقعت بها املبادلة, كما إليها نظرًا ثانويًا فباعتبار كونه مصداقًا يف ذلك احلال إ
 ر.مال السلم القرض عند التعّذ عند ِلب املعاوضة عن ليهاإفيمن نظر 

 قيمة يوم حكم احلاكم:. 54

ة وجممع الضمانات احملتار والفتاوي اهلندّي هو قول أبي حنيفة وصاحب رّد
ة يف اخلزانة عند الشافعّي ووجه للحنابلة, والصحيح يف التحفة والبهجة, واألصّح

ىل القيمة إل التحّو ّنأعتبارهم ال ؛نة دون مجيع البالدذا انقطع يف بقعة معّيإبقيد 
                                              

 ,فتح العزيز ؛325, 2 :ر احلكام, علي حيدردّر ؛111, 3 :حاشية الطحاوي, الطحاوي .1
 .382 ,5 :تذكرة الفقهاء, العالمة احللي ؛122, 8 :نهاية احملتاج, الرملي ؛212, 11 :الرافعي

 .382, 5 :تذكرة الفقهاء, العالمة احللي ؛125, 2 :دريسإ السرائر, ابن .2
 .382, 5 :تذكرة الفقهاء, العالمة احللي .3
 , بدون ترقيم.3 :م. أنوار الفقاهة, حسن كاشف الغطاء .3
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ة الضامن وهو املطلوب للمالك املثل واجب يف ذّم يكون وقت القضاء, ألّن
ىل القيمة إل ما يتحّوّن ن يطالبه باملثل, فأىل جميء أوانه, كان له إحتى لو صرب 

 .(1)ق العجز عن املثل وذلك وقت اخلصومة والقضاءعند حتّق

د انقطاع املثل, فلو قيمة ال يثبت مبجّرىل الإودليلهم بأن االنتقال من املثل 
ن يوجد املثل, كان له احلق يف املثل, فلو أتى الضامن بالقيمة ال أىل إصرب املالك 

د االنقطاع جيرب, كما يف ليها مبجّرإنتقل اجيرب املالك على القبول, ولو كان 
 القيمي.

خلصومة ىل القيمة بقضاء القاضي, فيعترب يوم اإر فينتقل املثل املتعّذ
 .(2)والقضاء

ر مراعاة اجلنس, ن انصرم املثل فقيمته لتعّذإ))و جاء يف كشف احلقائق:
مكان يوم اخلصومة. وقال أبو يوسف: يوم ة دفعًا للضرر بقدر اإلفرياعى املالّي

 الغصب. 

 ,د االنقطاعىل القيمة ال يثبت مبجّرإالنقل  ّنأيوم االنقطاع, وله  وقال حممد:
 .(3)ما ينتقل بالقضاء((ّنإن يوجد جنسه له ذلك, وأ ىلإوهلذا لو صرب 

املثل هو الواجب بالغصب وهو باٍ  يف  ّنأ))وألبي حنيفة  :(3)وقال الزيلعي
ن يعود املثل كان له أىل إته ما مل يقضى القاضي بالقيمة, وهلذا لو صرب ذّم

بعد ذلك,  ىل املثل بوجودهإىل القيمة بالقضاء حتى ال يعود إما ينتقل ّنإذلك, و
                                              

حاشية الطحاوي,  ؛111 ,1 :سرار, البخاريكشف األ ؛81, 11 :املبسوط, السرخسي .1
 ؛111 :جممع الضمانات, البغدادي ؛325, 2 :يدردرر احلكام, علي ح ؛111, 3 :الطحاوي

 ؛21, 13 :تكملة اجملموع, املطيعي ؛191, 2 :نصاف, املرداوياإل ؛811, 3 :الفروع, ابن مفلح
 .119, 8 :الفتاوي اهلندية ؛213, 8 :حلية العلماء, القفال

 .333, 5 :البناية, العيين .2
 .192, 2 :كشف احلقائق, عبد احلكيم االفغان .3
 .223, 8 :تبني احلقائق, الزيلعي .3
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 فتعترب قيمته وقت االنتقال.

 اعرتاض:

ال للزم إىل القيمة, وإة حبيث ينتقل املثل ر ما يف الذّمحكم احلاكم ال يغّي ّنإ
كومة احلاكم, وقبل دفع القيمة, حن من بعد داء املثل عند التمّكأعدم وجوب 

ىل إعطائه إوىل املثل إة, ومع العلم ميكن الرجوع ستقرار القيمة حينئذ يف الذّمال
عواز ة الضامن عند اإللزام بدفع قيمة ما يف ذّمفمقتضى حكم احلاكم اإل ,املالك

 ته من املثل ودفع قيمته.وتفريغ ذّم

ته يف زمان فلو حكم احلاكم على الضامن بدفع قيمة املثل, ألجل فراغ ذّم
مل يدفع ال به, فلو إق الفراغ ذ ال يتحّقإ ؛كان الالزم عليه دفع قيمة ذلك الزمان

قيمة يف ذلك الزمان مثاًل ثم زادت قيمته أو نقصت يف الزمان الثاني مثاًل, كان 
ة باملثل ة أيضًا بدفع قيمة ذلك الزمان الثاني بعد فرض بقاء شغل الذّمفراغ الذّم

 .فيه

لزام بدفع ما له اإلّنإة كما ال خيفى, ووليس للحاكم تعيني قيمة ما يف الذّم
زمان بدفع قيمته يف  ما حتصل يف كّلّنإجل الرباءة منه وهي ة ألقيمة ما يف الذّم

ن حكم إىل زمان قبض القيمة وإة الضامن به كما يقتضيه شغل ذّم ,ذلك الزمان
 احلاكم بها قبل القبض.

ر عواز مل يؤّثحكم احلاكم بالقيمة عند اإل ّنإ)) :(1)قال الشيخ الطوسي
ىل حكم احلاكم إقبض, وال يلتفت حكمه فيه, فكان له املطالبة بقيمته يوم ال

 به((.

ته هو املثل, وحكم احلاكم عليه بالقيمة ال الذي ثبت يف ذّم ّنإ)) ودليله:
ن إعواز قبل القبض ِولب باملثل, وه متى زال اإلىل القيمة بداللة أّنإينقل املثل 

ة هو املثل, اعترب بدله مثله حني قبض البدل, وال ينظر كان الذي ثبت يف الذّم
                                              

 .281, 1 :مسائل اخلالف, الشيخ الطوسي .1
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ذا ترافع املالك والضامن  عواز(( فعواز وال قبل اإلىل اختالف قيمته بعد اإلإ
ىل احلاكم بعد االعواز فحكم بالقيمة ومل يدفعها الضامن برضى من املالك أو إ

 ّن فق زيادتها أو نقصانها, مل يلزم قيمة احلكم لو حكم احلاكم بها, فّتاعدمه ف
يمة اليوم ووظيفة الوقت وهو مبنزلة املفيت ما هو لرعاية قّنإحكم احلاكم بالقيمة 

ن قيمة الوقت ال ليه فعّيإذا كان اختالفهما يف مقدار القيمة فرتافعا إبها حتى 
القيمة, وال إىل ة من املثل ب ما يف الذّمحكم احلاكم ال يقّل ألّن ؛باعه فيهاجيب اّت

 فني.ة املكّلر حكم اهلل الثابت على عاّميغّي

عواز وِلب املالك, حكم احلاكم بالقيمة على تقدير اإلعوز املثل فأفلو 
ن دفعها الضامن  فكان الزم احلكم كون املطلوب من القيمة وقت احلكم, ف

ق احلكم تعّل ّنإها بذلك الوقت من حيث ال مل يوجب احلكم ختصيَصإفذاك, و
وال ىل وقت آخر, فاملعترب وقت الدفع, إف ن أّخره  ,ه وقت جيب فيه الدفعألّن ؛به

ال بدفع بدله على إة املثل, فال يتعني الثابت يف الذّم ألّن ؛ينايف ذلك احلكم
 .(1)تقدير

عواز على ))ولو حكم احلاكم بالقيمة على تقدير اإل :(2)قال الشهيد الثاني
ن دفعها  ِلب املالك فكان الزم احلكم كون املطلوب من القيمة وقت احلكم, ف

 ّنإكم بتخصيصها بذلك الوقت من حيث ال مل يوجب احلإالغاصب فذاك, و
ىل وقت آخر فاملعترب وقت إره ذا أّخ ه وقت جيب فيه الدفع, فألّن ؛ق بهاحلكم تعّل

ال بدفع إر مة املثل, فال يتغّيالثابت يف الّذ ألّن ؛الدفع, وال ينايف يف ذلك احلكم
 بدله على كل تقدير((.

 داء:قيمة يوم األ. 51

ة واملعترب عند أبي حامد الغزالي الشافعي مّيمااملشهور عند فقهاء اإل
                                              

 .321, 3 :بلغة الفقيه, حبر العلوم .1
 , حجري بدون ترقيم.2 :فهام, الشهيد الثانيمسالك األ .2
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مقام  داء يف كّلر يوم األبن عقيل من احلنابلة يف قيمة املثلي املتعّذاوالقاضي و
تالف أو العقد الفاسد أو القرض أو السلم ة باملثل بسبب اإلاشتغلت فيه الذّم

 ّن ي والتفريط, فعلى بعض الوجوه أو الغصب أو تلف وثيقة الرهن بالتعّد
 .(1)داءمقتضى القاعدة يف اجلميع كون القيمة بيوم األ

ن مل يقبض  عوز املثل ضمن بالقيمة, فأن  ))ف :(2)قال الشيخ الطوسي
ة خيتلف فيها القيمة كان له املطالبة بقيمته عواز حتى مضت مّدالقيمة بعد اإل

 عواز((.حني القبض ال حني اإل

ىل إعواز ال ينقل املثل احلاكم واإلة وحكم املثل ثابت يف الذّم ته بأّنوحّج
 القيمة, واعترب بدل املثل هو القيمة حني قبض البدل.

))ويف القيمة املعتربة حينئذ أوجه أظهرها عند  :(3)قال الشهيد الثاني
ألن  ؛عوازصحاب اعتبار قيمته يوم االقباض وهو تسليم البدل ال يوم اإلاأل

 رادة التسليم((.إىل القيمة عند إقل ما ينتّنإة هو املثل, والواجب يف الذّم

مكان داء إلع واملراد حني األذكر تعبري الفقهاء باليوم توّس ّنأوأوضح 
ذا إه فهام بأّناختالف القيمة يف ذلك اليوم, كما استحسن صاحب مسالك األ

 – ىل الفسخإمضافًا  –على املالك  ّن ر التسليم لعارض فأجل السلم وتعّذ حّل
 .(3)داءة بقيمة املسلم فيه عند األالصرب واملطالب

ر مثل الدراهم املقرتضة, فيجب ي يف مسألة ما لو تعّذح العالمة احلّلوصّر

                                              

خمتلف  ؛285, 28 :جواهر الكالم, النجفي ؛333, 1 :القواعد والفوائد, الشهيد األول .1
, 8 :, النوويبنيروضة الطال ؛212, 11 :فتح العزيز, الرافعي ؛139, 2 :احللي الشيعة, العالمة

 .313, 2حاشية الروض املربع, العنقري,  ؛191, 2 :االنصاف, املرداوي ؛21
 .281, 1 :مسائل اخلالف, الشيخ الطوسي .2
 قيم.ر, حجري بدون ت2 :مسالك االفهام, الشهيد الثاني .3
 .املصدر السابق .3
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ر وال وقت داء ال وقت التعّذقيمتها مـن غري اجلنس حذرًا من الربا وقت األ
 .(1)القرض

بعد ل مال املالك قد تبّد ّنأد التلف وة مبجّراملثل قد ثبت يف الذّم ّنودليلهم أ
ذ إ ؛له بالقيمةر وتبّدة بالتعّذتلفه مبثله الكلي, وال دليل على سقوِه عن الذّم

صل أن أر, كما ر والتيّسر فيه التعّذاالشتغال به من خطاب الوضع الذي ال يؤّث
 دائه بالضرورة.أر الدين ال يسقط بتعّذ

 .نهىل حني التأدية عإة مشغولة باملثل, فيستصحب بقاء الشغل الذّم ّنإ ثّم
ة مشغولة باملثل, ىل قيمته, بل تبقى الذّمإر املثل ال يوجب االنتقال وتعّذ

داء املثل أىل حني التأدية عنه, ولذا جيب على الضامن إفيستصحب بقاء الشغل 
رًا لو مل يسبقه دفع القيمة, بل ليس هنا شيء قابل ن منه بعدما كان متعّذذا متّكإ

ن ة سوى التعذر أو هو واملطالبة, ومن البّيّمنقالب ما يف الذألن يكون موجبًا ال
ذ إ ؛ةهما ال يوجبان سوى وجوب دفع القيمة, وال يعمالن لقلب ما يف الذّمأّن

ة حباله, وعلى ما هي عليه من ليس فيهما جهة اقتضاء لذلك أصاًل. فما يف الذّم
 ل.ر, أو تبّدغري تغّي

ة ورًا ففورًا تفريغ الذّما كان حبكم النقل والعقل على الضامن فـّه ملّنإثم 
مجاع وختليص نفسه من العهدة, وكان األنسب يف فراغها يف املقام حبكم اإل

وال  ىل آن األداء ووصول احلّقإًا وغريه هو دفع القيمة, وكان هذا تكليفًا مستمّر
ل والثاني والثالث وهكذا, ى وقته مبخالفته يف اآلن األّويسقط بعصيان وال يتقّض

زمان وظيفته فال  وقت قيمته, ويف كّل الذي هو دين عليه يف كّلوكان للمثل 
 وقت مراعاة وظيفة ذلك الوقت, كما هو الشأن يف كّل جرم جيب عليه يف كّل

أمر كان كذلك, كاألمر بقضاء الفوائت وتدارك ما فات من الصلوات على 
قائمًا أو ه جيب على القاضي رعاية وظيفة وقته من الصالة ّن القول باملضايقة, ف

                                              

 , حجري.132, 2 :لف الشيعة, العالمة احلليخمت .1
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ة, وال داء خاّصمنحنيًا أو جالسًا أو مضطجعًا أو مستلقيًا ال وظيفة حال األ
وظيفة حال حدوث األمر بالقضاء, فكذلك يف املقام جيب رعاية قيمة حال 

من القيمة بل الكلي املعادل يف املالية,  ًاف به ليس فردًا خاصاملكّل ّن داء, فاأل
ه لو دفع يف زمان مصدا  حتى أّن وظيفة ويف كّلآن  يوم شأن ويف كّل وله يف كّل

ه دفع القيمة, فال حيصل االمتثال املربئ هذا اليوم قيمته السابقة ال يصد  أّن
فق زيادة ّتاالضامن دفع قيمة حني األداء ف ّنأللذمة واملفرغ للعهدة. بل لو فرض 

دفع تلك  ة الضامن قبل قبض املالك هلا, فعلى الضامنقيمة املثل الذي يف ذّم
داء وقبل قبض فق حني األه لو اّتق القبض من املالك, كما أّنالزيادة ما مل يتحّق

تلك النقيصة, وليس للمالك املطالبة بها ضرورة بقاء  املالك نقيضها فللضامن رّد
ذ ال دليل على إ ؛داء يف الصورتنية, وعدم الفراغ بالشروع يف األاملثل يف الذّم

ىل إاملالك  ر. فال ينتقل حّقيل على سقوِه بالتعّذسقوِه بذلك, كما ال دل
 داء.ق األال حيث يتحّقإة الضامن القيمة على وجه تفرغ من ذّم

 الرأي املختار:

ة سواء كانت باقية أو ببقاء العني يف الذّم ل الذي يقّرّوجاه األمقتضى االّت ّنأ
عواز ء, ال يوم اإلداتالفة, وهو ما اخرتته فيما سلف اعتبار قيمة املثلي يوم األ

جاه مشغولة باملثلي الذمة على هذا االّت ّنأملا عرف من  ؛وال سائر االحتماالت
ما جيب دفعهما للتدارك واخلروج عن العهدة ّنإالتالف ال باملثل وال بالقيمة, و

رادة التدارك, وهو قيمة إعلى حنو يتبع يف تعيني أحدهما املمكن منهما يف حني 
 مان.داء يف الضيوم األ

ا يف القرض, فال جمال للقول بدخول العني املقرتضة نفسها يف الضمان أّم
ة وهو ف فيها, وعدم ترتيب آثار امللكّيستلزم منع املقرتض من التصّرال ؛والعهدة

 باِل كما هو معلـوم. 

 ر.ة القرض لتحديد مناط قيمة املثل املتعّذمن حتديد ماهّي فال بّد
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يات اليت اختلفت على حدودها كلمات الفقهاء, ة القرض من املاهّيماه ّنإ
, ولكن لي (2)ن تكون من الضماناتأوبني  (1)ن تكون معاوضةأدة بني فهي مرّد

الاولة يف حتديد معنى القرض بنحو ميتاز عن سائر املعاوضات والضمانات, 
 املعاوضات على أقسام منها: ّنأوذلك بأن ترى 

, كما يف البيع حيث املعاوضة بني الثمن ما يكون فيها املعاوضة بني ذاتني. 1
 واملثمن.

 جارة.ما تكون املعاوضة بني منفعة وعني, كما يف اإل. 2

املعوض  ّنإكون معاوضة بني فعلني, كما يف اهلبة املعوضة, حيث تما . 3
للشرط  وفاًء ؛لهب األّول, والعوض هو هبة املّتهبة العني من الواهب األّو

 ل. فاملعاوضة بني اهلبتني مبا هما فال املتهبني.األّوالذي شرط عليه الواهب 

  ن تكون املعاوضة بني ذات مال والفعل وهو معنى القرض.أ. 3

فواقع القرض عبارة عن متليك العني املقرتضة بعوض على املقرتض, وذلك 
ن د من حيث القرض بتعّيالعوض فعل املقرتض أعين الوفاء, وهذا الفعل يتحّد

ق باملثل املثلي وبالقيمة يف , فالقرض متليك عني الوفاء, املتعّلتهأو قيمقة مثاًل متعّل
ح ىل تصريح, ولو صّرإىل ذلك, وال حيتاج إِال  القرض ينصرف إالقيمي. و

ر يف القرض يوم ِال , فتكون قيمة املثل املتعّذبه كان ذلك تأكيدًا ملا يقتضيه اإل
 داء ايضًا.األ

فًا على الرتاضي بني أو القيمة كان متوّق راد العدول عن املثلألو  ,نعم
 ِال  القرض.أحدهما بغري ما قتضاه أالطرفني, وال يلزم 

 :املستفاد من الروايات ثبوت وجوب الوفاء يف القرض فقط كد ذلك بأّنويّؤ

                                              

 .121, 8 :احملتار, ابن عابدين حاشية رّد ؛12, 28 :جواهر الكالم, النجفي .1
 , بدون ترقيم.3 :م. منية األلباب, المد جواد النجفي ؛39, 2 :املكاسب, الشيخ األنصاري .2
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 a ان بن سدير عن اإلمام  أبي جعفر الباقرما روي يف صحيحه حّن. 5
 .(1)داؤه((أال إارة له ال الدين ال كّفإل اهلل ره القتل يف سبيذنب يكّف ))كّل قال:

ل قطرة من دم ))أّو قال: aأبي جعفر الباقر اإلمام ار عن ما رواه بّش. 2
 .(2)ارته قضاؤه((كّف ّن ال الدين, فإارة لذنوبه الشهيد كّف

اكم ّيإ)) قال: aما رواه الصدوق عن اإلمام علي بن أبي طالب . 3
 .(3)بالليل, وقضاء بالدنيا, وقضاء يف اآلخرة(( ٌةمََّههار, َمبالن ٌةذّله َمّن والدين ف

))من استدان دينًا ومل ينِو قضاءه كان  :aما روي عن اإلمام الصادق  .4
 .(3)مبنزلة السار ((

د اهلل اإلمام أبا عب ما روي عن حسن بن علي الرباط قال: مسعُت. 1
معه من اهلل حافظان  ))من كان عليه دين ينوي قضاءه كان يقول:a  الصادق

داء قصر عنه املؤنة بقدر ما ته عن األن قصرت نّيإداء عن أمانته, ويعينانه على األ
 .(8)ته((قصر من نّي

 داء.ر يوم األم هي قيمة املثل املتعّذفتكون القيمة يف القرض على ما تقّد

 ر يف القانون:حتديد قيمة املثل املتعّذ
املثل املنقطع عن أيدي  ورد القرض بأّنذكر القانون املدني العراقي يف م

ذا مل يكن يف إ)) ه:( بأّن105ة )الناس جتب قيمته يوم القرض، فقد جاء يف املاّد
مثل األعيان املقرتضة بأن استهلكها, فانقطعت عن أيدي  وسع املستقرض رّد
ن يطالب بقيمتها يوم أن يوجد مثلها أو أىل إظر تن ينأالناس, فللمقرض 

                                              

 .98, 52, 58, 53, 13 :وسائل الشيعة, احلر العاملي .1
 ر السابق.املصد .2
 املصدر السابق. .3
 املصدر السابق. .3
 .املصدر السابق .8



 املال املثلي واملال القيمي يف الفقه اإلسالمي 252
 

 .(1)القبض((

كتبًا  ن يرّدأن يقرض بائع كتب بائعًا آخر كتبًا ليبيعها بشرط إومثال ذلك 
ذا نفذت الطبعة, فقد استحال على  أخرى مثلها من نفس النوع ونفس الطبعة, ف

فتجب  ,ر املثلتة, ويكون قد انقطع وتعّذاملقرتض تنفيذ التزامه استحالة مؤّق
 .(2)قيمة الكتب حني قرضها

ر يف الضمان بيوم ون العراقي تعيني قيمة املثل املتعّذاح القانوذكر شّر
تعيني قيمة املثل بيوم الضمان  كما أوضحت قرارات التمييز بأّن ,(3)الضمان

 .(3)والقرض والتلف

 ّن القانون املدني قد خلط بني سبب الضمان واملضمون, ف ّنأويالحظ 
هو املثل أو  د املضمون هلالسبب يقتضي الضمان يوم حدوثه ولكن ال حيّد

ل ليس ر املثل, فوقت التحّوىل القيمة لتعّذإله من املثل القيمة؟ وعلى تقدير حتّو
سالمي والقانون املدني, املقارنة بني الفقه اإل ّن ف ؛لتأثري بسبب الضمان يف ذلك

 ,داءر مثله على املختار بيوم األر أو املثلي عند تعّذيف حتديد قيمة املثل املتعّذ
 ا سواه.سالمي عّمة وعمق وسعة الفقه اإليوقفنا على دّق

                                              

 .218, 1 :املوسوعة القانونية العراقية ؛133 :القانون املدني العراقي, السامرائي .1
 .228 :العقود املسماة, ذنون .2
الاضرات يف القانون املدني العراقي, منري  ؛21, 1 :احلقو  العينية, شاكر ناصر حيدر .3

 .13 :القاضي
(, مدنية, تاريخ القرار 533(, رقم القرار )3(, اجمللد )12كام العدلية, سنة )حجمموعة األ .3
 .32, ص1951, 11, 5
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 املبحث اخلامس

 التمكن من املثل بعد دفع القيمة

ذا ِالب املالك بالقيمة من جهة عدم التمكن من املثل ودفع الضامن القيمة إ
عطاء املثل ثانيًا إوجد املثل ومل يرض, بها املالك, فهل جيب على الضامن  ثّم

 ة أم ال جيب ذلك؟ فهنالك قوالن:واسرتجاع القيم

 ل: عدم وجوب دفع املثل واسرتداد القيمة:القول األّو
 مجاع عليه, واألصّحعي اإلة, بل أّدمامّيهو قول احلنابلة, واملشهور من اإل

بغري جنسه  خذ املالك القيمة بعنوان استيفاء الدين واحلّقأ عند الشافعية, ألّن
ن الضامن ّكمتة حبيث لو ة, ومفرغ للعهدة باملّرّموهو مربئ للذ برضى من له احلّق

ه برضًا ىل مستحّقإ لوصول بدل احلّق ؛من املثل بعد ذلك مل جيب عليه دفعه
 .(1)ا ال خالف فيه وال شبهة تعرتيهمنه, وهو مّم

 تالف أوو اإلأم الضامن قيمة املثل يف الغصب ذا غّرإه ّنإ)) :(2)قال السيوطي
ه ال رجوع للمالك بالقيمة ألخذ املثل بعد أّن ّحالسلم أو القرض, فاألص

 وجدانه((.

قدر على  م القيمة ثّمذا غّرإالضامن  ّنأ)) وجاء يف كتاب الفروع للحنابلة:
 .(3)((املثل مل يرد القيمة يف األصّح

داء القيمة وقت أن الضامن من املثل بعد ه لو متّكىل أّنإوذهب العالمة احللي 
ىل املالك, واسرتداد القيمة, كما جيب ذلك يف إدفع املثل عواز ال جيب عليه اإل

                                              

 ,شباه والنظائراأل ؛232, 5 :شرح فتح القدير, ابن همام :811, 3 :بن مفلحاالفروع,  .1
, 319, 2 :العالمة احللي تذكرة الفقهاء, ؛218, 11 :فتح العزيز, الرافعي ؛215 :السيوِي

 , حجري بدون ترقيم.2 :الشهيد الثاني ,فهامحجري, مسالك األ
 .215 :شباه والنظائر, السيوِياأل .2
 .811, 3 :الفروع, ابن مفلح .3
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 :(1)بدل احليلولة بقوله

وجد املثل هل  عواز املثل ثّمم الغاصب أو املتلف, القيمة إل))ومهما غّر
داء بدل أة الغاصب بالقيمة وِلب املثل؟ األقرب املنع لرباءة ذّم للمالك برّد

 ارة, ثّمكما لو صام الفقري عن الكّف ة مشغولة باملبدل,املثل, فال تعود الذّم
القيمة ليست بداًل عن  ألّن ؛وجد م قيمة العبد ثّماستطاع العتق خبالف ما لو غّر

املغصوب منه  العبد عني حّق وألّن ؛ما هي مأخوذة للحيلولةّنإالعبد حقيقة, و
من ه متكينه ىل عني حّقإه, وال يلزم من متكني املالك من الرجوع واملثل بدل حّق

 ه((.ىل بدل حّقإالرجوع 

دفع القيمة وقت  عى صاحب جواهر الكالم عدم اخلالف يف ذلك بأّنواّد
ن من املثل بعد ذلك مل جيب عليه دفعه, ة الضامن حتى لو متّكعواز تربئ ذّماإل

املقام شبه  ّن ي يف بدل احليلولة بني املالك وملكه, ف  بني املقام وبني ما يؤّدوفّر
ه ليس بداًل عن ّن ف ؛ي للحيلولةري جنسه مع الرتاضي خبالف ما يؤّدأداء الدين بغ

 .(2)العني نفسها, بل هو بدل عن حيلولتها

ال حني إىل القيمة إة وعدم انتقاله اًل على بقاء املثل يف الذّموهذا قول مبين أّو
 ؛ةذّمىل الإم. فال وجه لعود املثل ثانيًا جاه الثاني كما تقّدداء وهو مقتضى االّتاأل
داء عوضه مع الرتاضي, فال جيوز لصاحب أة, فقد سقط به دين يف الذّمألّن

د اخلوئي مل السّي ّنأال إ الساقط ال يعود ألّن ؛ىل الساقط ثانيًاإن يرجع أالدين 
ن دفع الضامن القيمة على القول بعدم انقالب املثل أيستبعد دفع املثل بعد 

ة دفع البدل, وعليه هدفع القيمة من ج ألّن ؛ذمةىل قيمي وبقاء املثل يف الإر املتعّذ
 ّنأن منه, كما ناقش دعوى ة عند التمّكفيجب دفع نفس ما اشتغلت به الذّم

 البحث يف الذمم, فال صلة بينهما بوجه عيان والّلباأل بدل احليلولة خمتّص

                                              

 , حجري.319, 2 :تذكرة الفقهاء, العالمة احللي .1
 .95, 31 :جواهر الكالم, النجفي .2
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ني, ومن ما هو قاعدة اجلمع بني احلّقّنإمدرك وجوب بدل احليلولة  ّنأبتوضيح 
فيستظهر  ,الذمم أيضًا ختصاص هلذه القاعدة باألعيان, بل تعّماه ال لواضح أّنا

 نقالب.وجوب دفع املثل عند وجوده دون القول باال

))ولكن الصحيح عدم وجوب دفع املثل مطلقًا,  :(1)ه يستدرك بقولهولكّن
عليه دليل  ه مل يثبت وجوب دفع بدل احليلولة من أصله ومل يدّلوذلك أّن

 وال عقلي((.شرعي 

ة, مبعنى ىل قيمّيإة ل العني املضمونة من مثلّين تعذر املثل أوجب تبّدأ ثانيًا:
 ة. نقلبت قيمّيار املثل ة. وبعد تعّذها كانت مثلّيأّن

املدفوع  ألّن ؛لجاه األّوّتة ثانيًا أوىل منه يف فرض االىل الذّمإفعدم عود املثل 
 ال عوضه, أي القيمة.ة ما هو نفس املوجود يف الذّمّنإوقتئذ 

 سرتداد القيمة:االقول الثاني: وجوب دفع املثل و
ة الضامن بدفع القيمة على ه مل يسقط عن ذّمة بأّنوهو أحد قولي الشافعّي

حينئذ من اسرتداده كبدل احليلولة والسلطنة  ن منه بعد ذلك. فال بّدوجه لو متّك
رة نظري بدل ة املتعّذة الفعلّيامللكّي ر ال بعنوان نفس املثل, بل بعنوانالفائتة بالتعّذ

 ها.ر رّداحليلولة حال وجود العني املغصوبة وتعّذ

 عواز املثل ثّمم الغاصب أو املتلف القيمة إل))غّر جاء يف فتح العزيز لو:
 القيمة وِلب املثل؟ فيه وجهان: وجد املثل, هل للمالك رّد

ذا حصلت إمة للعجز عنه, وخذت القيأما ّنإه املثل وه حّقألّن ؛نعم حدهما:أ
 .(2)م قيمة العبد اآلبق ثم عاد((ذا غّرإليه, كما إالقدرة عدل 

ما ّنإوجوب دفع القيمة على الضامن عند مطالبة املالك  ّنأوتوضيح ذلك 

                                              

 .111, 3 :مصباح الفقاهة, التوحيدي .1
 .218, 11 :فتح العزيز, الرافعي .2
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كان ألجل دفع ظالمته مبا ال ينايف مراعاة الضامن, وعدم ظالمته أيضًا كما 
ة عن املثل حبيث يسقط املثل عن ذّم ق بدفع القيمة بداًلسبق, وهو كما يتحّق

ىل حني إق أيضًا بدفع القيمة على أنها بدل مراعى الضامن أصاًل. كذلك يتحّق
ة يف فراغ ذّم القيمة, وحينئذ فالشّك ن الضامن من املثل فيدفع ويسرتّدمتّك

ه حتى ؤق فيستصحب بقامتحّق – ة بهبعد اليقني بشغل الذّم –الضامن من املثل 
 قني بالفراغ.حيصل الي

ة الضامن من املثل دفع القيمة يف املقام يوجب براءة ذّم ّنأم ا تقّدويستظهر مّم
ة مشغولة ن منه عادت الذّمذا متّك ن من املثل, فدة بعدم التمّكبراءة متزلزلة مقّي

 ة الضامن بهذا املعنى.ه ال دليل على فراغ ذّمّن ف ؛به

ها باقية على ملك الضامن ك على أّنىل املالإدفع القيمة  ّنأوبعبارة أوضح 
ة ىل حني قبض ماله الذي هو يف ذّمإف بها ما أبيح للمالك التصّرّنإحقيقة و
ىل حني دفعه إة الضامن وقيمته يف يد املالك ًا يف ذّمفيكون املثل مستقّر ,الضامن

ل واحد منهما ماله الذي مل يتحّو له, فريجع حينئذ بالقيمة ويكون قد أخذ كّل
ذ به ترتفع ظالمة املالك مبا ال ينايف مراعاة الضامن, إ ؛ملك اآلخر أصاًلىل إ

 ىل حني اليقني بالفراغ.إة ستقرار املثل يف الذّمافيستصحب 

 اعرتاض:

ن من على تقدير موته قبل التمّكإذ  ؛الضامن ما ذكر أعاله مناف حلّق ّنإ
فيكون املالك حينئذ قد  ته مشغولة باملثل وماله يف يد املالك,دفع املثل تبقى ذّم

 ني.مجع بني احلّق

 اجلواب:

للمالك من قبول القيمة بداًل عن  فال بّد ,ذا فرض موت الضامن وحنوهإ
ًا يف كون ماله تًا كحالة حّية الضامن مّيحتصياًل لرباءة ذّم ؛املثل أو شراء املثل بها
 ن من املثل.ىل حني التمّكإيف يد ملالك يتصرف به 
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ر املثل قد أوجب تعّذ جاه الثالث القائل بأّنمبين على االّت هذا القول ّنإ
 ره فلزمت قيمته.ه يتلف بتعّذىل القيمة, فكأّنإة انقالب املثل الثابت يف الذّم

القيمة حينئذ بدل احليلولة عن املثل,  ألّن ؛فاحتمل وجوب املثل عند وجوده
 ل عند انتفاء احليلولة.ما هو عود املبّدّنإحكمه  ّنأو

 عرتاض:ا

ر تعّذ جاه الثالث القائل بأّنّتلتزام بدفع القيمة يف هذا الفرض على االاال ّنإ
ىل القيمة ال دفع البدل إىل القيمة هو ألجل انقالب املثل إاملثل يوجب االنقالب 

املدفوع على  ّن ف ؛قالب كما هو مفروضنه جيتمع مع االألّن ؛من جهة احليلولة
ن أفال فر  بني  ,ه بدلهة ال أّنشتغلت به الذّماما  ما هو نفسّنإفرض االنقالب 

 ًا.ة قيمّين ينقلب املثل الثابت يف الذّمأتنقلب العني التالفة قيمية وبني 
 الرأي الراجح:

ذ بدفعها قد إ ؛ة الضامن قد برئت من الدين بدفع القيمةذّم ّنأالتحقيق 
النقطاع  ؛باملثلة الضامن بعد ذلك حصل الوفاء وال معنى لبقاء اشتغال ذّم

ىل اشتغال إداء املثل ثانيًا حيتاج أمقتضيه وعدم حصول سبب آخر, ووجوب 
ته مشغولة باملثل بعد دفع القيمة لزم اجلمع بني جديد, بل لو أراد بقاء ذّم

ة ا يف الذّماملأخوذ يف املقام ليس عوضًا عّم ّنأا دعوى العوض واملعوض, وأّم
ة كيفّي ألّن ؛لسلطنة على املثل الفائت فواهيةما هو بدل من اّنإبه, و ووفاًء

ليهم فهم ال حيكمون يف الديون إذا عرض األمر  ىل العرف فإ هالتدارك موكول
أحدهما: املثل واآلخر السلطنة عليه,  :ستحقا  املالك على املدين بأمريناب

ه لسرقة داملضمون مع وجو ر رّدذا تعّذإواحد, خبالف ما  ما حيكمون حبّقّنإو
فقياس ما حنن فيه ببدل احليلولة  ,كون بني السلطنة وأصل املالهم يفّكّن ف ؛ثاًلم

ة, أ بعد املقاّصة املدين تترّبذّم ّنأة قياس مع الفار , ولذا ذكر الفقهاء يف املقاّص
 ّن ف ؛بل قد عرفت التشكيك يف أصل بدل احليلولة أصاًل ,وما حنن فيه أوىل منها
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ال وىل دليل واضح, إفتقر ياملبدل منه يف ملك املالك وجوب دفع القيمة مع بقاء 
 عليه. دليل يدّل



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 سقوط ونقصان وزيادة قيمة املثل

 املبحث األول

 سقوط املثل عن املالية

تلف أذا إة, كما ة باملّرلو خرج املثل باختالف الزمان أو املكان عن املالّي
نهر أو أتلف عليه ثلجًا  فم اجتمعا على جرالضامن على املالك ماء يف مفازة ث

يندر وجوده فيه وله قيمة  خذ ملحًا يف الّلأاجتمعا يف الشتاء, أو  يف الصيف, ثّم
, كقرب مناجم امللح مثاًل ةن, وعوضه يف مكان ليس له فيه قيمعند موضع معّي

ال من األنتق ّنأومعلوم  ؟ىل انتقال القيمةإي ة يؤّدفهل سقوط املثل عن املالّي
ف به الذي هو املثل, ر املكّلما كان ألجل تعّذّنإر ىل القيمة يف صورة التعّذإاملثل 
ر, ولكن للمثل هنا وجود خارجي مع فقد ف بدفع القيمة لغرض التعّذفيكّل
 ة فهل يدفع نفس املثل أو القيمة؟املالّي
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 ل: القول بدفع القيمة:املطلب األّو
تذكرة الفقهاء والدروس وجامع املقاصد املشهور عند الفقهاء واألقرب يف 

 .(1)ة باختالف الزمان أو املكانالقول بدفع قيمة املثل لو خرج املثل عن املالّي

االعتبار يف املعامالت  ألّن ))وهو األصّح يضاح الفوائد:إجاء يف 
املعاملة عليه,  لعدم ملك وضمان ما ال قيمة له, وال تصّح ؛والضمانات بالقيمة

 .(2)ربة يف املماثلة من جهة املالية((فتكون معت

ذا بقي له قيمة, أي ولو تافهة, إما يضمن املثلي مبثله ّنإ)) :(3)قال البجريمي
 ذا زالت ماليته((.إال إه األصل, فال يعدل عنه ألّن ؛فالواجب فيه املثل

داء املثل, بل جيب على أة مل يكف ة باملّراملثل لو سقط عن املالّي ّنأودليلهم 
ال إ – بعد تلف العني –ة ن حكم بثبوت املثل يف الذّمإه وألّن ؛تهداء مالّيأضامن ال
نتقل اة ذا سقط املثل عن املالّي ه مال فِال , بل مبا أّنه ليس على وجه اإلأّن

 .(3)ىل القيمةإالضمان 

 اعرتاض:

ِالقها على جواز  ب ما ورد يف رواية الدراهم الساقطة عن الرواج يدّل
  ة وهي: ))ما روي عن يونس.ن سقطت عن املالّيإل ومالكها األّو ىلإها رّد

ه كان لي على رجل عشرة أّن :a قال: كتبت إىل اإلمام أبي احلسن الرضا
السلطان أسقط تلك الدراهم وجاءت دراهم أعلى من تلك  ّنأدراهم و

                                              

الغصب,   الدروس, الشهيد األول, كتاب ؛حجري ؛351 :تذكرة الفقهاء, العالمة احللي .1
, 3 :حاشية سليمان اجلمل ؛, حجري19, 2 :جامع املقاصد, الكركي ؛حجري بدون ترقيم

 .21, 2 :, حواشي الشريواني وابن قاسم العبادي315
 .111, 2 :فخر احملققنييضاح الفوائد, إ .2
 .115, 3 :حاشية البجريمي, البجريمي .3
 .99, 31 :جواهر الكالم, النجفي ؛21, 2 :بن قاسم العبادياحاشية الشريواني و .3



 291 سقوط ونقصان وزيادة قيمة املثل  :الفصل الثانيالباب الثاني: 
 

سقطها أشيء لي عليه, األوىل اليت  فأّي ,الدراهم األوىل وهلا اليوم وضعية
 .(1)جازها السلطان؟ فكتب: لك الدراهم األوىل((ألسلطان أو الدراهم اليت ا

 لعدم القول بالفصل. ؛ذا ثبت هذا املعنى يف الدراهم ثبت يف غريها ف

 اجلواب:

ة ة, فال معنى لسقوِها عن املالّيال من الفّضإالدراهم كانت ال تصاغ  ّنأ
ل, ىل مالكها األّوإة اقطة عن املالّيالدراهم الس شعار يف ذلك جبواز رّدإة فال باملّر

 فضاًل عن الداللة عليه.

 املطلب الثاني: القول بدفع املثل:
, ومال (2)بوجوب املثل ِال  النّص يضاح الفوائد بال يف هو االحتمال األّو

 ة.ن سقط عن املالّيإليه صاحب جواهر الكالم بتكليف الضامن باملثل وإ

 تهم على ذلك:وأدّل

 وذلك ألّن ؛ة الضامننى املشهور عند الفقهاء اعتبار املثل يف ذّماملب ّنأ. 1
العني املضمونة بالغصب أو بالبيع  ّنأاملثل ملك للمالك فيجب دفع ملكه, فكما 

ًا, ن مل حتمل سعرًا سوقّيإالفاسد لو كانت موجودة وجب دفعها بنفسها و
لوجوب  ؛لنسبةضرورة عدم فار  يف البني با ؛كذلك املثل املضمون عند تلفه

 .(3)أم ال ة حني الرّدالدفع بني السقوط عن املالّي

 :اعرتاض

ة له من حيث املثل ال موضوعّي ات هو أّنة باملثل يف املثلّيمعنى شغل الذّم ّنأ

                                              

رواه المد بن احلسن الصفار, عن المد بن عيسى عن يونس. وسائل الشيعة, احلر  .1
 .355, 12 :العاملي

 .111, 2 :يضاح الفوائد, فخر احملققنيإ .2
 .99, 31 :جواهر الكالم, النجفي .3
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ذ ال إ, وذلك (1)التدارك, بل ِريق لتدارك التالف وهو املال باحلمل الشائع
 ة له.معنى للتدارك مبا ال مالّي

 ّن ف ؛ة كما يف القرض كان األمر كذلكن لعنوان املثل موضوعّيلو كا ,نعم
على هنا فرقًا واضحًا بني ضمان الغرامة وضمان اليد, فوجوب دفع العني يكون 

 مقتضى قاعدة اليد, ولكن املثل هاهنا ضمان الغرامة وال مياثل ضمان اليد.

 .تد به الضامن هو املماثل بالذات والصفااملثل الذي تعّه ّنأ. 2

 ّنأوذلك لبداهة  ؛اتق الضمان يف املثلّية, فلم تكن متعّلة املالّيأما احليثّي
ة, والدليل ة دون املالّية والوصفّيما هو ألجل جهاته الذاتّيّنإد الضامن به تعّه

ة املثل ونقصانها, كما لو كان سعره عند التلف على ذلك عدم ضمان زيادة مالّي
ن يتدارك الفر  بني وقت التلف ووقت أن فللضامن دفع املثل من دو .أكثر

ة لنقصان قيمة املثل فيستكشف عدم العربة للحيثّي ؛األداء, وكذا احلال بالنسبة
ه لو كانت معتربة للزم أداء ما به التفاوت يف كلتا ّنألوضوح  ؛ة يف املثلاملالّي

 .(2)احلالتني, بل املعترب فيه الذات والصفات

 اعرتاض:

ة بل حيمل عنوان الطريقّي ,ةة ليس على حنو املوضوعّيالذّم ثبوت املثل يف ّنإ
 ة.ه ال معنى لتدارك املال بالساقط عن املالّيىل التدارك, ومن املعلوم أّنإ

ة املثل من زيادة أو نقصان ر مالّية مبا تتغّيقياس سقوط املثل عن املالّي ّنإ ثّم
 قياس مع الفار .

املضمون به  الضامن بأّن ثل, فلو شّكة باملاألصل ضمان األموال املثلّي .3
                                              

 حبسب حاد فيه يف الوجود واملصدا , واملغايرةاحلمل الشائع: هو احلمل الذي يكون االّت .1
نسان احليوان( املنطق, املفهوم, وكون املوضوع من أفراد مفهوم احملمول ومصاديقه مثل )اإل

 .92 :املظفر
 .111, 2 :يضاح الفوائد, فخر احملققنيإ .2



 293 سقوط ونقصان وزيادة قيمة املثل  :الفصل الثانيالباب الثاني: 
 

م, نتقال الكَّة أم ال؟ فاستصحاب عدم االانتقل إىل القيمة بسقوط املثل عن املالّي
 .(1)ةفيحكم ببقاء املثل يف الذّم

 اعرتاض:

تدارك املال ال  ّنأال إا ال شبهة تعرتيه, ة مّماستصحاب بقاء املثل يف الذّم ّنإ
يستصحب األصل لكي  ل شّكة له, فال يتحّص مالّيال باملال ال بشيء الإيكون 

بناء على اشتغال الذمة باملثل يف  –ة ثبوت املثل يف الذّم ىل ذلك بأّنإكما يضاف 
ة والصفات م باملالّية تتقّواملثلّي ّنأال إن كان ألجل كونه مثاًل إو – املثلي بعد التلف

ق لناس يف االقتناء, فاملماثلة ال تتحّقرة يف رغبة اة واملؤّثرة يف املالّية املؤّثالذاتّي
فعليه مع سقوط املثل عن القيمة ما هو  ,د التشابه يف الشكل والصورةمبجّر
ن منه ليس مبثل حسب الواقع, فال معنى ر يف يد الضامن أو هو متمّكمتوّف

 جلريان االستصحاب حينئذ.

 الرأي الراجح:

 ألّن ؛ةساقط عن املالّيالراجح هو القول بدفع القيمة يف ضمان املثل ال
فيجب عليه تداركه  ,ته حبكم الكلمة اجلامعةالضامن يضمن الشيء بنفسه ومالّي

ن كان إن كان موجودًا أو بدفع بدله أو بدل ما فات منه إجبميع جهاته بدفعه 
ة الفائتة اليت هي معدومًا. فال مناص من دفع القيمة ليحصل به تدارك املالّي

 ن.العمدة يف باب الضما

 املطلب الثالث: تعيني قيمة املثل الساقط عن املالية:
ة بناءًا عن وقع االختالف بني الفقهاء يف تعيني قيمة املثل الساقط عن املالّي

ة يضمن بالقيمة. وهذه القيمة املعتربة, املثل الساقط عن املالّي القول الثاني بأّن
أو مكانه, أو  – الغصب أو القرض –هل هي قيمة يوم حدوث سبب الضمان 

 ادنى القيم اليت تفرض للمثل أو القيمة الوسطى؟
                                              

 .192 ,2 :دليل الفقه, امليالني .1
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 ل يوم الضمان ومكانه:: قيمة أّواًلّوَأ

 ل يوم الضمان ومكانه للمثل الساقط عنصريح القواعد هو وجوب قيمة أّو
ه يراعى قيمة املغصوب يف : ))أّن(2)د السبزواري. والظاهر من قول السّي(1)ةاملالّي

ة ه, لعدم املوضوع ملالحظة زمان األداء لفرض ذهاب املالّيزمان الغصب ومكان
ة, وال دليل على ذلك من عقل أو نقل, فيكون ة التقديرّين تلحظ املالّيأىل إرأسًا 

مارة أاملغصوب حينئذ هو زمان الغصب ومكانه بعد عدم  ة رّداملنسا  من أدّل
 معتربة على اخلالف((.

 . (3)وهو قول الشافعية

اجتمعا عند النهر  ))فلو أتلف ماء مبفازة مثاًل ثّم ة اجلمل:جاء يف حاشي
 .(3)وجبت قيمته باملفازة((

ختالف الزمان واملكان ا))لو خرج املثلي ب وجاء يف األنوار ألعمال األبرار:
و أنهر  م بأن أتلف ماء يف مفازة أو مجدًا يف الصيف واجتمعا يف شّطعن التقّو

 .(8)ملثل ولزمته قيمة املفازة والصيف وال تراد((يف شتاء, مل يكن للمتلف بذل ا

 ثانيًا: أدنى قيم املثل:

وجوب أدنى  (2)أعترب بعض الفقهاء كصاحب اجلواهر والشيخ األنصاري
ه يف مجيع حاالته اليت كان معها ألّن ؛ةالقيم أو قيمة زمن سقوط املثل عن املالّي

                                              

 مع ايضاح الفوائد. ,111, 2 :القواعد, العالمة احللي .1
 .313, 21 :حكام, السيد السبزواريب األمهّذ .2
براهيم البيجوري, بدون إ, م. حاشية 21, 2 :بن قاسم العبادياحواشي الشريواني و .3

 ترقيم.
 .315, 3 :حاشية اجلمل, سليمان اجلمل .3
 .831, 1 :األنوار ألعمال األبرار, األروبيلي .8
 .233, 1 :نصارياملكاسب, الشيخ األ ؛99, 31 :جواهر الكالم, النجفي .2
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 هي القيمة.املثل ال بدل املثل و مًا جيب رّداًل ومتقّومتمّو

 ألّن ؛ىل القيمة, فرياعى قيمته يف ذلك احلنيإنتقل من حينه اذا سقط املثل  ف
ة ة حبكم التلف, وهكذا يقال يف العني اخلارجة عن املالّيسقوط املثل عن املالّي

مثاله: لو غصب شخص ماًء يف  ,على القول بوجوب دفع القيمة دون العني
ما يقرتب من يمته شيئًا فشيئًا بأن يكون كّلىل النهر وفرض نزول قإمفازة ومحله 

 ةته بالقيمة عند ذهاب املالّية, فتشتغل ذّمن خيرج عن املالّيأىل إالنهر نزلت قيمته 
 .(1)ةباملّر

 وذلك ألّن ؛ة))الظاهر هو قيمة سقوط املثل عن املالّي :(2)د اخلوئيقال السّي
ىل حني إه با  فيها ثل, وأّنما هو املّنإة الضامن بعد تلف العني الثابت يف ذّم

ة, وحينئذ ىل زمان سقوِه عن املالّيإة األداء, وعليه فيحكم ببقاء املثل يف الذّم
 ىل القيمة((.إيتنقل الضمان 

املثل حبكم ما  ّن لعدم الدليل على استحقا  املالك عليه أكثر من ذلك, ف
صل الرباءة منه ة, وحير ثابت يف الذّمن تعّذإعلى ضمان املثلي باملثل, و دّل

فالقدر الثابت  ,قيمة يكون, ومنها حالة أدنى القيم حال, وعلى أّي بدفعه يف أّي
داء من ىل يوم األإه أقرب وألّن ؛وجوبه هو األدنى وال دليل على وجوب غريه

 غريه.

 اعرتاض:

مدرك هذا نّ أدنى قيمة املثل على أة الفائتة بدفع عدم حصول تدارك املالّي
ة الفائتة بالغًا ما بلغت, قاض بتدارك املالّي ال فالدليل العاّمإو ,الدليل خاّص

 الغصب أو القرض. –ل الضمان ته حال أّووالزمه رعاية مالّي

                                              

 .21 :رسالة يف الغصب, الرشيت .1
 .129, 3 :مصباح الفقاهة, التوحيدي .2
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 الرأي املختار:

 لعرض الرأي املختار: مًةينبغي مالحظة أمور ثالثة مقّد

  ِالة الضمان أستقرار العني املضمونة على اإلمقتضى أدّل ّنأتقدم  ل:األّو
ىل حني التفريغ الفعلي باملثل أو القيمة, يبتين على هذا إفيها  ة, وتستمّريف الذّم

لة بني الضمان والتفريغ ال تكون ة الطارئة املتخّلالت يف القيمة السوقّيالتحّو بأّن
 مضمونة.

ا بدفع ّمإاالحتياط  ألّن ؛باب الضمانات ال ميكن االحتياط فيه ّنأ الثاني:
حتياط ال ا بتنقيص ما حيتمل ثبوته على الضامن. ويف األّوّمإالزيادة للمالك و

لزام الضامن مبا ال نعلم ثبوته إحتياط بعدم اىل املالك, ويف الثاني إ يصال احلّق ب
أن يتنازل أحتياًِا  ي االحتياط أحد اخلصمني, فله احلّقعليه. فلو كان متبّن

ذ مالحظة أحدهما إ ؛نهمام الفقيه والباحث ليس له احلكم بأّي ّنأال إلآلخر 
 اآلخر فاملسألة يف مقام احلكم الفقهي تدور بني الذورين. تقتضي هضم حّق

لتزام بأشتغال دعوى مالحظة قيمة يوم الضمان ال يتالءم مع اال ّنأ الثالث:
دعوى مالحظة أدنى القيم وهي القيمة األخرية قبل  ّنأة بالعني, كما الذّم

ة الذّم ّنأه لو فرض ّن ة, فجه له على املباني كاّفسقوط املثل عن القيمة, ال و
شغلها باملثل ليس مياثل  ّن مشتغلة بالعني مادامت باقية وباملثل مع تلفها, ف

  ة واخلصوصيات, وليس فقطن تكون كذلك يف املالّيأ املماثلة ال بّد ألّن ؛التالف
ة املضمون ال الّيىل مإيف الشكل والصورة. فمالحظة القيمة الدنيا اليت بالقياس 

فتح مثل هذا الباب جيزيء الناس على  ّنأكما  ,شيئًا وفيه ظلم على املالك يعّد
ر قيمة عالية يف بعض خاذ ذلك جتارة مرحبة, فمثاًل لو كان للماء الصايف املقّطاّت

ىل منطقة يباع فيها ذلك إيستصحب الغاصب املالك  املناِق فيغصبه الغاصب ثّم
أليس هذا ظلمًا على  ,قريبة السقوط, ليوفيه تلك القيمة املاء بقيمة ضئيلة

 املالك؟
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ذ إ ؛ففي ضوء هذه األمور ال ينبغي احلكم بقيمة يوم الضمان أو مكانه
ة, ومالحظة قيمة ذلك ىل حني تفريغ الذّمإة العني الثابت يف الذّم ّنأاملفروض 

 عليه ح, وال دليلاليوم أو املكان دون سائر القيم, ترجيح بال مرّج

داء حبيث ال تفرض ىل حني األإًا ه ليس دائمًا نزول القيمة مستمّرومعلوم أّن
ن أىل إالنزول  ذ ال ميكن فرض صعود القيمة يف مكان أو زمان ثّمإ ؛الزيادة

ىل دليل كما ال ميكن إن أو مكان تفتقر تسقط القيمة, فمالحظة قيمة وقت معّي
على القيم من حني أعلى املالك, وال  فيه ظلمًا داء ألّنمالحظة قيمة يوم األ

ة ه ينايف استقرار العني يف الذّمكما أّن ,ذ ال دليل عليهاإ ؛داءىل حني األإالضمان 
فاملخلص الوحيد من املثل هذه املسألة إلزام اخلصمني  ,ىل حني التفريغإ

 ة الضامن واملالك.وبهذا تربأ ذّم ,باملصاحلة
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 املبحث الثاني

 عن قيمة املثلي نقصان قيمة املثل

ه لو نقصت قيمة املثل عن قيمة املثلي فللمالك املثل ّنأاملشهور عند الفقهاء 
ة من غري حصول نقص ذا نقصت قيمته السوقّيإحاله كحال املثلي  ّنأة, وخاّص

 .(1)املثل هنا املثلي فكذلك يرّد املثلي فكذلك يرّد فيه, فكلما يرّد

داء نفس أة ال يضمن عند القيمة السوقّينقص  ّنإ)) :(2)د اخلوئيقال السّي
 ذا أخذ شيئًا بالبيع الفاسد ثّم ف ,داء مثلها؟ وعليهأالعني, فكيف يضمن عند 

ه لتلف ر رّدذا تعّذ نفس املبيع. ف نزلت قيمته مل جيب عليه شيء زائدًا على رّد
 ىل مثله دون زيادة((.إوحنوه انتقل الضمان 

ِال  أداء املثل  ب ستدّلاع على ذلك, ومجاد السبزواري اإلعى السّيّداو
ل قيمته : ))لو وجد املثل, ولكن تنّز(3)وأصالة الرباءة عن الزائد عن املثل بقوله

ال اعطاؤه, وليس للمالك مطالبته بالقيمة, وال بالتفاوت إمل يكن على الغاصب 
 مجاع. فلو غصبداء املثل وأصالة الرباءة عن الزائد عليه وظهور اإلأِال  إل
من احلنطة يف زمان كانت قيمتها عشرة دراهم وأتلفها ومل يدفع مثنها قصورًا  ًاّنَم

لت قيمتها فيه وصارت مخسة دراهم مل يكن عليه ىل زمان قد تنّزإأو تقصريًا 
من احلنطة ومل يكن للمالك مطالبة القيمة وال مطالبة مخسة  عطاء مّنإال إ

 من احلنطة((. دراهم مع مّن

                                              

على اخلرشي  ؛115, 3 :حاشية البجريمي, البجريمي ؛58, 31 :جواهر الكالم, النجفي .1
املختار,  حاشية رّد ؛328, 3 :املغين, ابن قدامة ؛138, 2 :اخلرشي ,على شرح خمتصر اخلليل

 .32, 3 :الفرو , القرايف ؛122, 8 :ابن عابدين
 .189, 3 :مصباح الفقاهة, التوحيدي .2
 .311, 21 :حكام, السيد السبزواريب األمهّذ .3
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ص املثل من املثليات سواء رّخ املستقرض يرّد ّنإ)) :(1)مةوقال ابن قدا
 سعره أو غال أو كان حباله((.

ه مضمون مبثله فال أّن ما يكال ويوزن ملا مّر ))كّل احملتار: وجاء يف حاشية رّد
وجعله يف البزازية  ,عربة بغالئه أو رخصه. ذكره يف املبسوط من غري خالف

 .(2)وغريها قول اإلمام((

ذا بقي له قيمة, أي إما يضمن املثل مبثله ))إّن :(3)ةالبجريمي من الشافعّيوقال 
ته ذا زالت مالّيإال إه األصل, فال يعدل عنه ألّن ؛ولو تافهة, فالواجب فيه املثل

 من أصلها((.

ة, وهي ال العمدة يف الضمانات تدارك املالّي وقد يناقش هذا الرأي بأّن
الواجب على الضامن  ذا كان كثريًا ألّنإما ّيله سحتصل بأداء املثل بعد تنّز

د ة, وجمّرتدارك ما فات على املالك من أصل املال  وصفاته اليت أعظمها املالّي
ه تدارك ما فات منه, بل منة يف حال التلف ال حيصل ثبوت معادله يف الذّم

 ما حيصل باألداء.التدارك إّن

باملعادل  اًلان هو الضمان أّوعلى الضم عمدة ما يدّل وميكن اجلواب عنه بأّن
 ة, أي ضمان املثلي باملثل.وهو املثل ما دام له مالّي التاّم

                                              

 .328, 3 :املغين, ابن قدامة .1
 .122, 8 :املختار, ابن عابدين تار على الدّرحاشية رد احمل .2
 .115, 3 :حاشية البجريمي, البجريمي .3
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 املبحث الثالث

 زيادة قيمة املثل عن املثلي

ا لعدم وجوده ّمإته وا لعّزّمإال بأكثر من مثن املثلي إذا مل جيد الضامن املثل إ
 فيه. ال عند من يطلبه بأكثر من قيمته أو لكثرة الراغبني إ

 بل ال بّد ؟ىل املالك؟ أو ال جيب ذلكإفهل جيب على الضامن شراؤه ودفعه 
ل بني ما كانت ل قيمته السوقية أم يفّصن يكثر املثل أو تنّزأىل إأن يصرب املالك 

زيادة القيمة من جهة السو  والرواج وبني ما كانت الزيادة ملطالبة من عنده 
 املثل بالزيادة؟

 وجوب شراء املثل عند وجوده بأكثر من مثنه:ل: عدم القول األّو
عند الغزالي والنووي والشاشي, عدم  ة واألصّحاألظهر عند الشافعّي

 .(1)وجوب شراء املثل عند وجوده بأكثر من مثنه

ه يلزمه عدم ))حيتمل وجهني: أظهرهما أّن :(2)سحاق الشريازيإقال أبو 
كما قلنا يف املاء يف  ,ثل كعدمهوجود الشيء بأكثر من مثن امل ألّن ؛شراء املثل

 ارة((.الوضوء والرقبة يف الكّف

))لزم  :(3)ذا وجد بزيادة عن مثنه بقولهإبن املقري بعدم حتصيله اوجزم 
 حتصيله إن وجد بثمن املثل وان وجد بزيادة فال((.

وجود املثل بأكثر من مثن املثل من فقدان املثل,  ّنأواعترب صاحب النهاية 
 .(3)قيمة((وجتب فيه ال

                                              

, 8 :روضة الطالبني, النووي ؛252, 11 :فتح العزيز, الرافعي ؛213, 8 :حلية العلماء, القفال .1
 .215 :األشباه والنظائر, السيوِي ؛28

 .213, 8 :حلية العلماء, القفال .2
 بن املقري, بدون ترقيم.رشاد, ام. اإل .3
 .88, 2 :النهاية, البصري .3
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ة من شراء املثل مامّيف صاحب تذكرة الفقهاء وجامع املقاصد من اإلوتوّق
 بأكثر من مثنه, واعترب املثل كاملعدوم. 

ضعاف قيمة املثل وهو ضرر منفي أه ميكن معاندة املالك وِلب ا بأّنحتّجاو
على  ه مبنزلة أخذ املالك للقيمة الزائدة الذي أمجع الفقهاءيف الشريعة, كما أّن

 .(1)عدم جوازها

ن  ذا أتلف املثلي وجب عليه حتصيل املثل, فإ)) :(2)يقال العالمة احلّل
ال بأزيد من مثن املثل إن مل جيده إبثمن املثل وجب عليه شراؤه بال خالف, و

املوجود بأكثر من مثن املثل كاملعدوم  أّنمن لزامه بتحصيله إشكال ينشأ إففي 
 واهلدي((. ارة,كالرقبة يف الكّف

 القول الثاني: وجوب شراء املثل املوجود بأكثر من مثنه:
األظهر عند صاحب التهذيب والقاضي الروياني والبغوي والسبكي من 

ة وجوب شراء املثل املوجود بأكثر من ة, واملشهور عند فقهاء املالكّيالشافعّي
 .(3)مثنه

الف على املختار تستواء السلم والقرض والغصب واإلا)) :(3)قال السيوطي
 يف وجوب التحصيل بأكثر من مثن املثل((.

وقاس الفقهاء وجوب شراء املثل املوجود بأكثر من مثنه على املسلم فيه, 
ل ذلك ذا مل يوجد بثمن املثل وال ينّزإ ؛فيجب حتصيله ولو بأكثر من مثن املثل

ها العني جيب رّد ه حبكماملسلم فيه قد وقع العقد عليه, فكأّن ألّن ؛منزلة االنقطاع

                                              

 .19, 2 :جامع املقاصد, الكركي ؛, حجري351, 2 :تذكرة الفقهاء, العالمة احللي .1
 .351, 2 :تذكرة الفقهاء, العالمة احللي .2
 :روضة الطالبني, النووي ؛252, 11 :فتح العزيز, الرافعي ؛213, 8 :حلية العلماء, القفال .3
 .215, 8 :هامش مواهب اجلليل, املوات ؛215, 8 :التاج واألكليل, األزهري ؛28, 8
 .215 :األشباه والنظائر, السيوِي .3
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 فت من مثن.مهما كّل

ل من قني والشهيد األّودريس وفخر احملّقإبن اوهو قول الشيخ الطوسي و
 .(1)ة بوجوب شراء املثلمامّياإل

 تهم يف  ذلك: وحّج

ن إحال, و ها على كّله كالعني الواجب رّدألّن ؛صد  القدرة على املثل
ال يزول بضرر املالك,  ها أضعاف قيمتها, وضرر الضامنكانت مؤنة رّد

ل ه بفحوى حكمهم بأن تنّزد ذلك كّلاألحوال, مؤّي والغاصب مؤاخذ بأشّق
ما ىل القيمة, بل رّبإقيمة املثل حني الدفع عن يوم التلف ال يوجب األنتقال 

 ة.ة باملّراحتمل بعضهم ذلك مع سقوط املثل يف زمان األداء عن املالّي

ف الشراء على ال بأضعاف قيمته كّلإر املثل ّذ))ولو تع :(2)لقال الشهيد األّو
ىل ما ذكر نفي اخلالف يف كتاب اخلالف حيث جاء فيه: إضافة إاألقرب((. و

كاحلبوب واألدهان, فعليه مثل ما تلف يف يده ويشرتيه  ذا غصب ماله مثٌلإ))
لزام الضامن إدريس من جواز إبن ا. وما ذكر (3)مثن كان بال خالف(( بأّي

ىل إالضمان, وكان محله حيتاج  على قيمة من الّلأن كان إالظفر و الّل باملثل يف
 .(3)ةسالم واألدّله يقتضيه عدل اإلألّن ؛نةومؤ

 زيادة املثل تكون على صورتني: وتفصيل املسألة وحتقيقها بأّن

 ة:الصورة األوىل: زيادة قيمة املثل لزيادة القيمة السوقّي

                                              

يضاح إ ؛, حجري221, 2 :دريسإالسرائر, ابن  ؛251, 1 :اخلالف, الشيخ الطوسي .1
ل, كتاب الغصب, حجري بدون الدروس, الشهيد األّو ؛115, 2 :الفوائد, فخر احملققني

 ترقني.
 ل, كتاب الغصب, حجري بدون ترقيم.الدروس, الشهيد األّو .2
 .251, 1 :اخلالف, الشيخ الطوسي .3

 , حجري.221, 2 :دريسإالسرائر, ابن  .3
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د املثل أو لكثرة الراغب فيه عن قيمته يوم ة وجوهذه الزيادة ناجتة لعّز ّنأ
 ألّن ؛شكال يف وجوب شراء املثل ولو بأضعاف قيمتهإه ال ّنأالتلف, والظاهر 

ة ال نفس املثلي جبميع خصوصياته النوعّيإة الضامن ابتداًء ليس الثابت يف ذّم
 يداء مثله وهو الكّلأذا تلف املثلي وجب على الضامن إة وة والشخصّيواملالّي

ة, ال اخلصوصيات الدخيلة يف اجلامع جلميع اخلصوصيات الدخيلة يف املالّي
 ص اخلارجي. التشّخ

ة نفي الضرر, كًا بأدّلر يف جواز تأخري األداء متّسة ال تؤّثفزيادة القيمة السوقّي
ه عليه من ناحية خر غري الضرر املتوّجآه على الضامن ضرٌر ه مل يتوّجّنأضرورة 

احلكم بالضمان لوروده مورد الضرر ال يرتفع  ّن املثل, ف داءأحكم الشارع ب
 متنان. ة نفي الضرر مسوقة لالدّلأ ّنأىل ذلك إبدليل نفي الضرر, ويضاف 

 مة, بل االمتنان يف ثبوته.متنان على األرفع الضمان خالف اال ّنأوال ريب 

 ))عموم النّص ته:مجاع عليه يف املبسوط وحّجونقل الشيخ الطوسي اإل
يل قيمة املثل ده فحوى حكمهم بأن تنّزالفتوى بوجوب املثل يف املثلي, ويؤّيو

 .(1)ىل القيمة((إنتقال حني الدفع عن يوم التلف ال يوجب اال

ىل القيمة عند نزول قيمة املثل إنتقال عدم اال ّنأهو  والغرض من الفحوى
املماثلة مع ذا صدقت إه ّنأما هو لصد  املماثلة, ومن الواضح ّنإحني األداء 

ة صدقت مع زيادة املثل عندئذ ال يساوي املثلي يف املالّي ّنأنقص القيمة, مع 
 ة.ة أيضًا باألولوّيالقيمة السوقّي

ا ًا وكاشفًا, وأّمدّيه ليس تعّبمجاع على أّند اخلوئي على اإلستشكل السّياو
ا الفتوى ّمإا من حيث الداللة, وّمإا من حيث السند وّمإتها النصوص فعدم متامّي

 فال اعتبار بها.

                                              

 املبسوط, الشيخ الطوسي, كتاب الغصب, حجري بدون ترقيم. .1
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الكالم ليس يف صد  املماثلة وعدم صدقها لكي  ا الفحوى, فألّنوأّم
ما هو لزوم شراء املثل بالقيمة ّنإالبحث  ك يف ذلك بالفحوى, بل الّلنتمّس

 .(1)العالية وعدم لزوم شرائه بذلك, وقد عرف لزومه من ناحية السرية

ف ألنتفاء الضرر الذي هو منشأ له, بل ّقد والتوه ال جمال للرتّدّنأفالراجح 
سالم وقواعده السليمة عن عدل اإل جه فيها هو وجوب الشراء قضاء حلّقاملّت

 املعارض والسرية.

 الصورة الثانية: زيادة مثن املثل لزيادة شخصية:

ال عند من يدفعه بأضعاف إلعدم وجوده حني املطالبة  ؛وهي زيادة قيمة املثل
زائه ضررًا عرفًا لقاعدة نفي الضرر احلاكمة على  بذل املال ب قيمته حبيث يعّد

 مجاع.العني املغصوبة لإل ة القواعد, واخلروج عنها يف خصوص مسألة رّدكاّف

املثل  وذلك لعدم مشابهة رّد ؛املثلي ففاسدة املثل برّد ا دعوى مقايسة رّدوأّم
العني  ورة رّدة, كما يف صبأضعاف قيمته يف هذه الصورة للزيادة الشخصّي

ذلك ألجل رعاية العالقة  ّن ضعاف قيمتها, فأن استلزم ضرره بإاملغصوبة 
ة بني املالك والذات اململوكة, كما يقتضيه احلديث: ))على اليد ما أخذت اخلاّص

 .(2)ي((حتى تؤّد

 .(3)ه مردود(())املغصوب كّل :a مام موسى الكاظموقول اإل

ن أوجب العدل مراعاته ي فيه وإلعه وال تعّدفال عالقة للمالك م ,ا املثلوأّم
 ضرار. يف الغرامة, فال يوجبه اإل

ما ّنإة, فزيادة القيمة يف هذه الصورة مل تنشأ من ناحية ثبوت املثل يف الذّم
ة نفي الضرر, داء املثل يدفع بأدّلأفوجوب  ,ةنشأت من ناحية األمور اخلارجّي

                                              

 .122, 3 :مصباح الفقاهة, التوحيدي .1
 سبق ختري  احلديث. .2
 احلديث. سبق ختري  .3
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ة ه ألدّلر الضامن مل جيب رّدالك على تضّرىل املإاملثل  ف رّدذا توّقإه ّنأضح ّتاف
 ة.نفي الضرر يف صورة زيادة مثن املثل لزيادة شخصّي

ليه من الوجوه يف الصورة األوىل وهي زيادة مثن املثل إما استند  ّنإ ثّم
ملا عرفت لكي نعتمد عليه يف  ؛لىل معنى الّصإة ال يرجع لزيادة قيمته السوقّي

ما التزم بوجوب شراء ّنإة, وقيمة املثل لزيادة شخصّي الصورة الثانية وهي زيادة
ه ال جتري يف الصورة ّنأاملثل يف الصورة األوىل من جهة السرية, ومن الواضح 

 الثانية.

 اعرتاضات وأجوبتها:

 ل:االعرتاض األّو

ن كان إجيب حتصيل املثل يف صورة زيادة قيمة املثل لزيادة شخصية و
 األحوال. لغاصب يؤاخذ بأشّقا ألّن ؛حتصيله بقيمة عالية

 اجلواب:

األحوال, فهو ليس حديثًا وال معقد  ال دليل على أخذ الغاصب بأشّق
 .(1)عياناأل برّد م بذلك, فهو خمتّصن سّلإمجاع, وإ

 األعرتاض الثاني:

ق التكليف ة ليس يف متعّلالضرر يف صورة زيادة مثن املثل لزيادة شخصّي ّنإ
ماته, أعين بها حتصيل املثل بأكثر من القيمة هو يف مقّدما أي بأداء املثل, وإّن

 مات التكليف, ألّنة نفي الضرر ال تشمل مقّددّلأ ّنأة, ومن الظاهر السوقّي
مة عقلي ال شرعي, فيجب حتصيل املثل ولو لزيادة مثن املثل لزيادة وجوب املقّد

 ة.شخصّي
                                              

 .291, 12 :حكام, السيد السبزواريب األمهّذ .1
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 اجلواب:

ة, سواء أكان التكليف رورّية نفي الضرر مسوقة لرفع التكاليف الضدّلأ ّنأ
ًا, فال حيكم بوجوب الصالة قائمًا على من يقدر على مّيًا أم كان مقّدأصلّي

على من  ًا, وكذلك ال حيكم بوجوب احلّ القيام, ولكن كان القيام عليه ضررّي
 ة.ماته ضررّيولكن كانت مقّد تيان مبناسك احلّ يقدر على اإل

 مة شرعًا.على وجوب املقّد مة بناءّدة نفي الضرر ترفع وجوب املقفأدّل

ما هي تنفي احلكم ة نفي الضرر إّنأدّل ّن مة عقاًل, فا بناء على وجوب املقّدأّم
حكم ضرري مرتفع يف الشريعة سواء أكان احلكم  من قبله الضرر, فكّل ئالناش

 ًا أم كان الضرر ناشئًا من قبله. بنفسه ضررّي

ة ًا كان مشمواًل بأدّلذا كان ضررّيإه ّنأال إًا, ن كان عقلّيإمة وفوجوب املقّد
ما نشأ من قبل حكم الشارع بوجوب ذي يف الضرر هنا إّن ّنأنفي الضرر بداهة 

 .(1)مةاملقّد

ة نفي ه ال جيب شراء املثل, لزيادة قيمته لزيادة شخصية ألدّلّنأفالراح  
 الضرر.

 زيادة ونقصان قيمة املثل عن املثلي يف القانون املدني:

ذا نقص أو زاد إاملثل  ّنأأوضح القانون املدني العراقي يف مورد القرض 
املثل وال عربة بالزيادة والنقصان مطلقًا من غري  قيمته عن املثلي وجب رّد

تفصيل بني كون الزيادة حاصلة من جهة السو  والرواج, وبني ما كانت الزيادة 
ذا وقع القرض على إ(: ))291دة )ملطالبة من عنده املثل بالزيادة, فقد جاء يف املا

صت شيء من املكيالت أو املوزونات أو املسكوكات أو الور  النقدي, فرّخ

                                              

 .123, 3 :مصباح الفقاهة, التوحيدي .1



 311 سقوط ونقصان وزيادة قيمة املثل  :الفصل الثانيالباب الثاني: 
 

 .(1)مثلها, وال عربة برخصها وغالئها(( أسعارها أو غلت, فعلى املستقرض رّد
سالمي, والعمق الفكري يف جمال ة وتفصيل الفقه اإلوخالل املقارنة نالحظ دّق

 عن القانون املدني.ة الوقائع احلياتّي

                                              

 .218, 1 :املوسوعة القانونية العراقية .1



 



 

 

 

 

 

 

 

 

  الفصل الثالث

 العوامل املؤثرة يف حتديد قيمة القيمي

بعد  –اختلف الفقهاء يف تعيني القيمة املضمونة للمال القيمي بعد تلفه 
عند اختالف  – ليف الباب األّو فاقهم على ضمان املال القيمي بالقيمة, كما مّراّت

ىل يوم إاألزمنة من يوم حدوث العهدة  القيمي للمال القيمي حبسب السو  يف
 .قول يف مبحث مستقّل م على كّلوسنتكّل ,األداء على أقوال
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 لاملبحث األّو

 قيمة يوم العهدة أو الضمان

ىل ضمان املال القيمي بقيمة يوم العهدة أو إذهب مجع من الفقهاء 
املذاهب الضمان, ونعـرض آراء الفقهاء القائلني بيوم العهدة أو الضمان حسب 

 الفقهية:

 ة:احلنفّي

ذا أتلف الضامن املال القيمي فيضمن قيمته يوم إه ة على أّنفق فقهاء احلنفّياّت
 .(1)الضمان أو العهدة

))يف رجل باع آلخر جاموسة بثمن معلوم, ووضع  جاء يف الفتاوي املهدية:
لبلد بعد ذلك أخذها شيخ ا دها ويصلحها ثّمة وهو يتعّهاملشرتي يده عليها مّر

عيًا الذي هو البائع من أوالد املشرتي وذحبها يف غيبة املشرتي, وباع حلمها مّد
 ها كانت حتت يد املشرتي وديعة فقط. أّن

 ,قراره بذلك مرارًاإنة وذا حضر املشرتي وأثبت البيع منه بشهادة البّيإفهل 
 حيكم عليه بضمان قيمتها اليت بيعت بها بعد الذبح؟

ستهلكه بغري وجه شرعي ضمانه اعلى ملك غريه و ىعلى من تعّد أجاب:
 .(2)ملالكه ببدله الشرعي وقت غصبه ال مبا بيعت به بعد الذبح((

 احلنابلة:

روي عن أمحد بن حنبل بتعيني قيمة املال القيمي املضمون بقيمة يوم 
 العهدة أو الضمان يف الغصب.

                                              

رة, اجلوهرة النّي ؛128, 5 :تكملة البحر الرائق, الطوري ؛331, 2 :جممع األنهر, زاده .1
 .331 :مليدانيرة, االلباب هامش اجلوهرة النّي ؛331 :احلدادي

 .13, 8 :الفتاوي املهدية, املهدي .2



 311 رة يف حتديد قيمة القيمي العوامل املؤثّ: الفصل الثالثالباب الثاني: 
 

عن يوم  –لبقال ه خرج قول أمحد بن حنبل يف حوائ  افقد ذكر احلارثي بأّن
  وفّر – أي يوم الضمان أو العهدة –ه يعطيه على سعر يوم األخذ بأّن – التلف

 .(1)بأخذها خبالف املغصوب احلوائ  ميلكها اآلخذ بينهما بأّن

))روي عن أمحد يف رجل أخذ من رجل أرِااًل من  جاء يف الشرح الكبري:
ه, ولذلك روي عنه يف كذا وكذا أعطاه على السعر يوم أخذه ال يوم الاسبت

 حوائ  البقال: عليه القيمة يوم األخذ. 

 .(2)القيمة تعترب يوم الغصب(( ّنأعلى  وهنا يدّل

 ة:املالكّي

ة قيمة يوم الضمان أو العهدة سواء هو قول مالك واملشهور عند فقهاء املالكّي
 .(3)زادت القيمة بعد ذلك أم نقصت

ما عليه قيمته يوم ن اغتصب حيوانًا ف ّن))قال مالك م نة الكربى:جاء يف املدّو
 .(3)ىل نقصان قيمة احليوان أو زيادته بعد ذلكإلتفت ااغتصبه, ولست 

 ة:الزيدّي

املال القيمي مضمون بقيمته يوم  ّنإ)) ة يف السيل اجلرار:وهو قول الزيدّي
 .(8)الضمان أو العهدة يف الغصب((

 ة:اإلمامّي

وكشف  النافع ملبسوط والنهاية واملختصرهو قول صاحب املقنعة واملراسم وا

                                              

 .313, 2 :حاشية الروض املربع, العنقري ؛193, 2:نصاف, املرداوياإل .1
 .331, 8 :الشرح الكبري, املقدسي .2
قوانني  ؛213, 8 :املنتقى, الباجي ؛222, 2 :حاشية على كفاية الطالب الرياني, العدوي .3

 .385 :حكام الشرعية, ابن جزياأل
 .383, 8 :املدونة الكربى, مالك بن أنس .3
 .321, 3 :السيل اجلرار, الشوكاني .8



 املال املثلي واملال القيمي يف الفقه اإلسالمي 312
 

  .سالمالرموز وخمتلف الشيعة وشرائع اإل

 .(1)حكامه مذهب األكثر ومشار  األوحكي يف التحرير أّن

 تهم على ضمان املال القيمي بقيمة يوم العهدة أو الضمان هي:وأدّل

 أواًل: رواية أبي واّلد:

لضمان أو العهدة أو الغصب يف به للقول بقيمة يوم ا ملا كان أشهر ما يستدّل
ض هي رواية أبي واّلد, ناسب ذكرها والتعّر ,ةمامّيضمان املال القيمي عند اإل

 ليه النظر القاصر.إهلا وبيان ما فيها من الفقرات حبسب ما يبلغ 

 منت رواية أبي واّلد:

بن البوب, اصحابنا, عن أمحد بن المد, عن أمن  ةالكليين عن عّد ىرو
ىل قصر أبي هبرية ذاهبًا وجائيًا بكذا إ))قال: أكرتيت بغاًل  ,اطد احلّنعن أبي واّل

 أّن رُتبَّا صرت قرب قنطرة الكوفة ُخوكذا, خرجت يف ِلب غريم لي, فلّم
أّن  رُتبَّا أتيت النيل ُخفلّم ,هت حنو النيلىل النيل, فتوّجإه صاحيب توّج
ىل إفما بيين وبينه ورجعنا فأتبعته وظفرت به وفرغت  ,ىل بغدادإه صاحيب يتوّج

الكوفة, وكان ذهابي وجميئي مخسة عشر يومًا, فأخربت صاحب البغل بعذري 
رضيه, فبذلت له مخسة عشر درهمًا فأبى أن ا صنعت وُأل منه مّمحتّلأن أوأردت 

ما صنعت  :فقال لي ,ة وأخربه الرجله بالقّصيقبل, فرتاضينا بأبي خفية, فأخربُت
فما  :فقال: نعم بعد مخسة عشر يومًا. قال ,عته إليه سليمًابالبغل, فقلت له دف

 مخسة عشر يومًا.  تريد من الرجل؟ فقال: أريد كراء بغلي فقد حبسه عليَّ

هبرية فخالف وركبه إىل  نباكرتاه إىل قصر اه ًا ألّنما أرى لك حّق :فقال
                                              

 :جواهر الكالم, النجفي ؛88 :حكام, النراقيمشار  األ ؛211, 1 :مفتاح الكرامة, العاملي .1
خمتلف الشيعة, العالمة  ؛املبسوط, الطوسي, كتاب الغصب, حجري بدون ترقيم ؛111, 31

 .231, 3 :سالم, احملقق احلليشرائع اإل ؛111, 2 :احللي



 313 رة يف حتديد قيمة القيمي العوامل املؤثّ: الفصل الثالثالباب الثاني: 
 

سليمًا البغل  ا رّدىل بغداد, فضمن قيمة البغل وسقط الكراء, فلّمإالنيل و
 ,وقبضته مل يلزم الكراء, قال: فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل يسرتجع

لت منه, وحججت تلك السنة ا أفتى به أبو حنيفة فأعطيته شيئًا وحتّلفرحته مّم
مبا أفتى أبو حنيفة فقال: يف مثل هذا القضاء  aأبا عبد اهلل الصاد   فأخربُت

بركاتها, قال: فقلت ألبي عبد اهلل وشبهه حتبس السماء مائها, ومتنع األرض 
a  ىل النيل إفما ترى أنت؟ قفال أرى له عليه مثل كراء بغل ذاهبًا من الكوفة

ىل الكوفة إىل بغداد, ومثل كراء بغل من بغداد إومثل كراء بغل راكبًا من النيل 
علفه؟ فقال:  ىقال: فقلت: جعلت فداك قد علفته بدراهم فلي عل, (1)يه إياهتوّف

أليس كان  (3)البغل أو نفق (2)يت لو عطبأقال: فقلت: له أر ,ك غاصبألّن ؛ال
فان أصاب البغل كسر أو دبر أو  :قلت ,يلزمين؟ قال: نعم قيمة بغل يوم خالفته

 غمز؟

من يعرف  :فقلت ,ه عليهة والعيب يوم ترّدعليك قيمته ما بني الصّح قال:ف 
اليمني  ن رّد مة فيلزمك, فن حيلف هو على القيأا ّمإذلك؟ قال: أنت وهو 

عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك, أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون 
                                              

ىل النيل, ومن النيل إبقوله: )عليك مثل كراء البغل ذاهبًا من الكوفة  aمام إِناب اإل ّنأ .1
 النيل ىل بغداد(( ألنإجياز بأن يقول: )عليك مثل كراء البغل من الكوفة ىل بغداد(( وعدم اإلإ

ما كانت منحرفة عن ِريقها ّنإاًل من منازله, ومل تكن واقعة يف ِريق بغداد, حبيث تعد منز
ىل بغداد أجرة زائدة على اجرة الذهاب من الكوفة إليها ومنها إاملالك الذهاب  حبيث يستحّق

 ىل بغداد مباشرة. إ
 .333, 8 :معجم البلدان, ياقوت احلموي

العرب, العطب: اهلالك يكون بني الناس وغريهم. وعطب الفرس والبعري: انكسر. لسان  .2
 .3811, 2 :بن منظورا

العطب عبارة عن  ّنأالفر  بني العطب والنفق  ّنأة: ماتت. والظاهر نفق الفرس والداّب .3
, 3 :ة. لسان العرب, ابن منظرزهو  الروح بسبب, والنفو  عبارة عن املوت حتف أنفه خاّص

2991. 
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 .(1)قيمة البغل حني اكرتى كذا وكذا فيلزمك(( ّنأ

 سند رواية أبي واّلد:

 من بيان سند رواية أبي واّلد من بيان رجال الرواية: ال بّد

عبد اهلل بن سعد بن مالك بن المد بن عيسى بن اوهو أمحد بن حممد: . 5
من آبائه سعد بن مالك بن  ل من سكن قّمى بأبي جعفر, أّوشعري املكّناأل
بن موسى  ني ووجههم وفقيههم ولقي األئمة: علّيّيحوص, وهو شيخ القّماأل

bاهلادي  الرضا, والمد اجلواد, وعلّي
(2). 

 . (3)ه كان ثقةي أّنوذكر العالمة احلّل

وقوعه  .من أمحد هو هذا الرجل يف هذا السند أمور املراد ّنأعلى  ويدّل
لكونه أشهر  ؛ِال  إليهبن البوب وانصراف اإلايف وسط السند وروايته عن 

 وأعرف.

ليه أكثرها بل مجيعها أسانيد صحيحة إللشيخ الطوسي أسانيد عديدة  ّنإ ثّم
ه الكليين يف غاية كما عّد ,قد ذكرها يف الفهرست واالستبصار والتهذيب

 .(3)الصحة

ى بأبي علي موىل ه احلسن بن البوب السراد املكّنالظاهر أّنبن حمبوب: ا. 2
ني رجاًل , وروى عن سّتaاحلسن الرضا  ىوهو كويف ثقة روى عن أب ,جبيلة

وكان جليل القدر وقد استفاضت  .aمن أصحاب أبي عبد اهلل الصاد  
ديث يقطع اخلالي قه مجع من علماء احلديث حبووّث ,حكاية وثاقته وعدالته

                                              

 .313 ,11 :الغصب ؛288, 13 :وسائل الشيعة, احلر العاملي, االجارة .1
 .23 :الرجال, النجاشي .2
 .5 :خالصة الرجال, العالمة احللي .3
, 3 :االستبصار ؛218, 1 :يب, الشيخ الطوسيالتهّذ ؛11 :الشيخ الطوسي الفهرست, .3

 .291, 8 :الفروع, الكليين؛ 132



 318 رة يف حتديد قيمة القيمي العوامل املؤثّ: الفصل الثالثالباب الثاني: 
 

 .(1)الذهن بوثاقته

ى أبو واّلد املخزومي, يكّن – يونس –هو حفص بن سامل أبو واّلد: . 3
وهو ثقة ال بأس  aاط كويف موىل جعفي, روى عن أبي عبد اهلل الصاد  احلّن

 .(2)به

من كون  ل, فال أقّلالرواية صحيحة عند املشهور, ولو تنّز ّنأفالراجح 
, فال جمال للمناقشة يف بصدقها ِمئنانيبها, مفيد للظن االالرواية موثوقًا 

شكال فيها من حيث السند بوجه إعتضادها بالعمل, فال اما بعد سندها, سّي
 عام.

 ستدالل برواية أبي واّلد:اال

يف  دريسإبن اويف املبسوط, كتاب الغضب الشيخ  الطوسي  استدّل
برواية أبي واّلد بكشفها  (3)جفي, والنيف الرياض د الطباِبائيوالسّي السرائر,

عن معنى التدارك والغرامة يف الضمانات بيوم الضمان أو العهدة أو الغصب 
مام يت لو عطب البغل ونفق, أليس يلزمين؟ فأجاب عنه اإلأجبملة: ))أر

 قيمة بغل يوم خالفته((. ,بقوله: نعم aالصاد  

 واالستدالل يف تعيني القيمة يوم الضمان بوجهني:

 ل:جه األّوالو

 قيمة بغل يوم خالفته((. ,))نعم :a ستدالل بقولهاال
                                              

 .11 :الفهرست, الشيخ الطوسي ؛19 :خالصة الرجال, العالمة احللي .1
  :الرجال, النجاشي ؛15 :الفهرست, الشيخ الطوسي ؛29 :مة احلليخالصة الرجال, العال .2

113. 
, 2 :دريسإبن االسرائر,  ؛املبسوط, الشيخ الطوسي, كتاب الغصب, حجري بدون ترقيم .3

كتاب  ؛2 :الرياض, الطباِبائي ؛111, 31 :جواهر الكالم, النجفي ؛حجري بدون ترقيم
 الغصب, حجري بدون ترقيم.



 املال املثلي واملال القيمي يف الفقه اإلسالمي 312
 

قًا بقوله على ضمان املغصوب بقيمة يوم الغصب بأن يكون الظرف متعّل
a: ))ر ))يلزمك((, لفظ ))نعم(( من جهة قيامه مقام الفعل املقّد ألّن ؛))نعم

 تكون القيمة يوم املخالفة وهو يوم الضمان.

 ك مبا يلي:على ذل َضِرعُتُاوقد 

 ل:االعرتاض األّو

ال داللة يف الرواية على الضمان بقيمة يوم الضمان أو يوم املخالفة داللة 
ض ك تلزمك القيمة يوم املخالفة(( من غري تعّرّنإمعنى الفقرة: )) ألّن مطابقية؛

هذه القيمة يوم املخالفة, أي يوم الضمان, أو هي قيمة يوم األداء, أو  ّنألبيان 
 م التلف أو غري ذلك من القيم.قيمة يو

 ذكر القيمة فيها ثّم ّن ف ؛ال بأس بداللة فقرة الرواية على ذلك التزامًا ,نعم
 ذكر يوم املخالفة بعد ذلك من القرائن الظاهرة بأّن ىل كلمة بغل ثّمإضافتها إ

 ة املضمون بها, فبناًءر مالّيعّلق الضمان بيوم املخالفة وقّد aمام الصاد  اإل
 الضمان بقيمة ذلك اليوم. ّن ف ؛ذلك على

 االعرتاض الثاني:

قًا بلفظ ))نعم(( من جهة قيامه مقام الفعل, ه ال معنى جلعل الظرف متعّلّنإ
ه واضح ذلك يقتضي احلكم بضمان القيمة من يوم الضمان, مع أّن ّنأضرورة 
ىل القيمة إذ االنقالب إ ؛ق بالقيمة قبل تلف العنيالضمان ال يتعّل ألّن ؛البطالن

 ما يكون بعد تلفها.ّنإ

 الوجه الثاني:

 الظرف، وهو لفظ ))يوم(( قيد كلمة ))قيمة((، وتقريب ذلك مبا يلي: ّنأ

ن مل تكن معنى إقًا بكلمة ))قيمة(( بدعوى أنها ون يكون الظرف متعّلأ. 1
 ها ليست من اجلوامد احملضة حتى ال يصّحألّن ,ةًا, ولكن فيه شائبة احلدثّيحدثّي
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ليه. كما إضافة القيمة  ب (( على اجلّرن لفظ ))بغٍلتعلق الظرف بها, وعليه فينّو
 .(1)اختاره الشيخ األنصاري

لفظ ))البغل(( يف نسخة الوايف ويف بعض نسخ  د هذا التقريب أّنويؤّي
 .(2)ىل ما بعدهإضافة فال يصلح لإل ,ى بالم التعريف, وحينئذالتهذيب الّل

 ما هو قيمة يوم املخالفة, فتدّلالثابت على الغاصب إّن ّنأفمفاد الرواية هو 
 على ضمان املغصوب بقيمة يوم الغصب.

 اعرتاض:

ق الظرف بــ))نعم(( القائمة م كذلك حيتمل أيضًا تعّله كما حيتمل ما تقّدإّن
: يلزمك يوم املخالفة قيمة aه قال مقام الفعل املدلول عليه بالسؤال, فكأّن

ل على املطلوب, ودعوى ظهور الرواية يف الوجه األّو فال يدّل ,))بغل((
 ه ال تطمئّننصاف أّنكدعوى ظهورها يف الوجه الثاني, ال شاهد عليها, بل اإل

 .(3)ة على املطلوبحتمالني على وجه يكون حّجالنفس بظهور أحد اال

 ؛ىل احتمال ورود القيد بيوم املخالفة يف الرواية, أي يوم الغصبإمضافًا 
د به ة القليلة, فال يكون التقّيقيمة يوم الغصب لقيمة يوم التلف يف املّد ملساواة

قامة إ به من جهة سهولة بريختيار التعاومع فرض اختالف القيمتني ف ,مناًِا
 الشهادة فيه.

ىل إ – ليهإأي مضاف ومضاف  –ن تضاف شبه اجلملة ))قيمة بغل(( أ. 2
القيمة  ّنأن تلك اجلملة هو قوله ))يوم خالفته((, وحينئذ يكون الغرض م

 ىل البغل الثابتة يوم املخالفة الزمة على الغاصب.إضافتها  صة باملتخّص

                                              

 .213, 1 :شيخ األنصارياملكاسب, ال .1
الفروع,  ؛218, 1 :يب, الشيخ الطوسيالتهّذ ؛153, 3 :مصباح الفقاهة, التوحيدي .2

 .291, 8 :الكليين
 .51 :م. شرح املكاسب, الشيخ هادي كاشف الغطاء .3
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فيقال: ماء  ,ضافة لوقوعها كثريًا يف لغة العرب وغريهاوال ُبعَد يف هذه اإل
ىل غري إان. ون مل يكن خلالد ورد وال لزيد رّمإان زيد وورد خالد وحب رّم

 ملتعارفة.ذلك من االستعماالت ا

البغل وتضاف كلمة  ((كلمة))ىل إ ((القيمة))ن تضاف كلمة أ. 3
ه تلزم على الغاصب قيمة هي فيكون معنى الرواية: أّن ,ىل كلمة اليومإ ((البغل))

 قيمة البغل يوم املخالفة.

 عرتض على ذلك مبا يلي:اوقد 

 ل:عرتاض األّواال

ذ ال ميكن إ ؛)يوم((ىل لفظ )إضافة لفظ ))بغل(( ال يعرف وجه صحيح إل
ن يقال: دار يوم, أ ص لفظ البغل جبملة يوم املخالفة, كما ال يصّحن يتخّصأ

على نسخة  هذا الوجه ال يتّم ّنأىل ذلك إوأرض أمس, وغرفة غد. أضف 
 ّنأالوايف وبعض نسخ التهذيب من اقرتان لفظ ))بغل(( بالم التعريف, ضرورة 

 .(1)ا بعدهىل مإى بالالم ال يضاف سم احملّلاال

 اجلواب:

ما يدوران حول البغل الشخصي, سواء ّنإالسؤال واجلواب يف الرواية  ّنإ
الالة باأللف والالم أم ال. وال يعقل تقييد البغل  ((بغل))كانت كلمة لفظ 

 ما يعقل التقييد يف املفاهيم وليس باألشخاص.ّنإالشخصي بقيد و

 ّن ضربت زيدًا مشدودًا, ف مثل ,حوالعتبار األاميكن تقييد الشخص ب ,نعم
ن كان املقصود به شخص إكذلك البغل و ,لزيد أحوااًل ميكن تقييده ببعضها

كرتاء ومالحظته يوم خمالفته له أحوااًل مثل كون مالحظته يوم اال ّنأال إ ًانمعّي

                                              

الفروع,  ؛218, 1 :يب, الشيخ الطوسيالتهّذ ؛153, 3 :مصباح الفقاهة, التوحيدي .1
 .291, 8 :الكليين



 319 رة يف حتديد قيمة القيمي العوامل املؤثّ: الفصل الثالثالباب الثاني: 
 

 داء.ومالحظته يوم األ

 ,ختالف احلكماحوال الطارئة عليه تقتضي اختالف تلك األ ّنأفال ريب يف 
 فما جاء من امتناع تقييد البغل بيوم املخالفة غري واضح.

 االعرتاض الثاني:

ض ه لو كان املناط يف الضمان هو قيمة املخالفة أو يوم الغصب ملا تعّرأّن
لقيمة يوم االكرتاء بقوله: ))أو يأتي صاحب البغل بشهود  aمام الصاد  اإل

ه ال يعلم من هذا اجلملة أّنف ,كذا وكذا(( قيمة البغل حني اكرتى ّنأيشهدون 
 .(1)لكي يكون املدار يف الضمان عليها ؛ة لقيمة يوم املخالفةخصوصّي

 اجلواب:

هذه اجلملة ال تنايف مجلة ))قيمة بغل يوم خالفته(( يف الداللة على  ّنأ
 ؛املقصود, وهي تعيني قيمة القيمي يوم الضمان, بل تساعدها وتوافقها يف ذلك

ة ىل مسافات بعيدة, مثل مّكإب واستئجارها قد يكون للمسري اكرتاء املراك ألّن
 واملدينة ودمشق.

ىل الكوفة, إىل مسافات قريبة, كاملشي من النجف إوقد يكون ذلك للذهاب 
ة ىل املقصد بعّدإل فقد جرت العادة يف اكرتاء املراكب قبل اخلروج وعلى األّو

 ام.أّي

ن أبا واّلد إاخلروج, وحيت  ال يومإوعلى الثاني, فال يكون االستئجار 
 ؛ىل قصر أبي هبرية يوم خروجه من الكوفةإمبقتضى الظاهر قد اكرتى البغل 

قرب  ىلإحني ما وصل  –ل بني زمانه خمالفته لقرب املسافة بينهما, فلم يفّص
حد مع يوم فيوم املخالفة يّت ,وبني اكرتاء البغل ساعة أو ساعتني – قنطرة الكوفة

 ّنأألجل  ؛املخالفة بيوم االكرتاء ر عن يوٍم, قد عّبaام الصاد  مفاإل ,االكرتاء
                                              

 .88 :حكام, النراقيمشار  األ .1
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ه ال تتفاوت قيمة ّنأما هو يوم يعرفه الشهود غالبًا, ومن الظاهر ّنإ ,يوم االكرتاء
 .(1)البغل يف ساعة أو ساعتني

رواية أبي واّلد موردها خصوص الغصب  د اخلوئي أّنواعترب السّي
اللة يف الصحيحة على القول بضمان قيمة يوم الدفع ه ال د))الظاهر أّن :(2)بقوله

وال على القول بضمان قيمة يوم التلف, وال على غري ذلك من الوجوه, بل هي 
 ظاهرة يف خصوص قيمة يوم الغصب((.

 صّح ,ستدالل بها على ضمان املغصوب بقيمة يوم الغصباال ذا مّتإولكن 
ملقبوض بالعقد الفاسد بقيمة يوم ة على ضمان ااالستدالل بها باألولوية القطعّي

كثر من قيمتها يوم أداء العني التالفة قد تكون قيمتها يوم األ ّنأالقبض, ضرورة 
لتزم بضمان املقبوض اذا التزم بضمان املغصوب بقيمة يوم الغصب و القبض, ف

ل وهو ن يكون الثاني أسوأ حااًل من األّوألزم  ,بالعقد الفاسد بقيمة يوم األداء
 البطالن. واضح

 االعرتاض الثالث:

ميكن أن يكون لفظ ))يوم(( قيدًا لفعل ))يلزمك(( املدلول عليه حبرف 
ن يكون قيدًا للقيمة أو قيدًا للبغل. كذلك حيتمل أ))نعم((, وميكن أي  ,جياباإل

قيمة البغل الزمة على  ّنأن يكون لفظ يوم قيدًا ملخالفته, فيكون معنى اجلملة أ
اللزوم من يوم املخالفة, فتكون الرواية ساكتة عن بيان  الغاصب ولكن أصل
 املناط يف حتديد القيمة.

الراوي مل يستفسر من هذه اجلملة يف حتديد القيمة,  ّنأد هذا االحتمال ويؤّي
ن  ف ؛يف ذيل الرواية بقوله: ))من يعرف ذلك؟(( aمام ولذلك سأل اإل

ملناط يف حتديد األرش يوم جعل ا ّنأال إن كان على مقدار األرش إالسؤال و
                                              

 .9, 1 :لة, البالغيالعقود املفّص .1
 .191, 3 :مصباح الفقاهة, التوحيدي .2
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ن يكون أذ ال يعقل إ ؛ن يكون هو املناط يف قيمة البغل بكاملهأداء, يقتضي األ
املناط لتحديد قيمة البغل يوم الغصب, واملناط يف حتديد مقدار األرش الذي هو 

 جزء القيمة يوم األداء.

م ليست واضحة الداللة على اعتبار يو – بلحاظ هذه اجلملة –فالرواية 
 املخالفة مناًِا لتحديد قيمة تكون يوم الغصب.

الناظرين يف هذه الرواية  ّنأعلم اذا عرفت هذه الوجوه واالحتماالت, فإو
الشريفة يظهر هلم االختالف يف فهم هذه الفقرة ))قيمة بغل يوم خالفته((. 

يوم وكيف كان, فال داللة يف الرواية على تعيني قيمة املال القيمي املضمون بقيمة 
 الضمان أو العهدة.

دخول العني املضمونة يف عهدة الضامن يوم الضمان, وضمان  ّنأمبا  ثانيًا:
القيمي بقيمته, فيكون قيمة حال الضمان. فيقتضي بالقيمة حال ابتداء 

 .(1)الضمان

ل وقت دخول العني يف ضمان ه أّو))ووجه أّن فهام:جاء يف مسالك األ
 .(2)مة, فيقضى به حال ابتداء((ما هو القيّنإالغاصب والضمان 

 اعرتاض:

د الغصب ة الضامن بالقيمة من يوم الضمان فعاًل مبجّرريد اشتغال ذّمأن إ
 ؛مجاع على ذلكه مدين مع وجود العني, فهو ممنوع بال خالف, بل اإلّنإمثاًل, و

ه مستحيل من الضامن مع وجود العني مدين ببدهلا, بل لعّل حد بأّنأذ مل يقل إ
 .(3)ة املالكجتماع بني العوض واملعوض يف ملكّيجهة ا

                                              

, 3 :السيل اجلرار, الشوكاني ؛331 :اجلوهرة النرية, احلدادي ؛332 :العناوين, البالغي .1
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 , حجري بدون ترقيم.2 :فهام, الشهيد الثانيمسالك األ .2
 .211, 3 :اهة, التوحيديمصباح الفق .3
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 ؛ىل الرّدإلزام الضامن بأعلى القيم من حني الضمان إه يلزم من هذا ّنإ ثّم
ل وجب يف ذا وجب يف األّو لعدم الفر  بني حدوث الضمان واستمراره, ف

 الثاني.

ضت ة اليت اقتذ العّلإ ؛ه يضمن يف االستمرار بقيمته ابتداء باِلةّنأودعوى 
عالها بعد زمان أقتضت ضمانه باضمانه ابتداًء بقيمته يوم الضمان بعينها 

 الضمان أو الغصب.

مقايسة ضمان املال القيمي بقيمة يوم الضمان كيوم الغصب أو غريه  ثالثًا:
 .(1)بضمان احليلولة

ة ه كما ال ينتفع مع وجود العني يف بدل احليلولة يف براءة ذّموتوضيح ذلك أّن
القيمة  ن اسرتّدإدائها وأوبوجوب  ,زًاته بها منّجعن القيمة باشتغال ذّمالضامن 

ن من تسليم كذلك وجود القيمة يف يد الضامن كالغاصب املتمّك ,بعد العني
 ال يقتضي عدم ضمان القيمة فعاًل. ,العني

ىل فوات سلطنة املالك إذا كان مستندًا إضمان احليلولة  ّنأوبعبارة أخرى 
ن يكون البدل بداًل عن فوات السلطنة ال عن العني. وهذا أ على ماله على

ذ العربة يف فوت السلطنة إ ؛املستند بعينه موجود مع الضمان كالغصب وغريه
احليلولة  ّنأف, ال عجز الغاصب عن التسليم, فكما بعجز املالك عن التصّر

ع ة الضامن جبامشتغال ذّمة احلائل, كذلك الغصب سبب الشتغال ذّمسبب ال
 تفويت السلطنة دون تلف العني.

مع  البدل عن التدارك التاّم ما هو لقصور رّدّن العني, ف ا األمر برّدوأّم
تدارك السلطنة  ألّن ؛تهالعني, ال لعدم استقرار بدل السلطنة يف ذّم إمكان رّد

ة العني تكليف زائد جبامع اشتغال الذّم فرّد ,ليس تداركًا للعني مع وجودها
 بالقيمة.

                                              

 .123, 2 :دليل الفقه, امليالني .1
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 ويالحظ عليه:

ة فيه ه عوض عن فوت السلطنة, فليست العّلبدل احليلولة لو فرض أّن ّنأ. 1
ىل املالك, بل مورد إرجاع العني إن الضامن من د فواتها حتى يشمل متّكجمّر

ا مع ىل املالك, وأّمإرجاع العني إبدل احليلولة صورة عجر الضامن عن 
 لبدل.رجاعها, وال يقبل منه ا ن, فيلزم بالتمّك

ًا, ختيارّياًا وليس القيمة يف بدل حيلولة املال القيمي بداًل اضطرارّي ّنأ. 2
فقياسها على  ,ًاة ليس بداًل اضطرارّيوالقيمة يف الضمان مع وجود العني القيمّي

 بدل احليلولة قياس مع الفار .

ما تالحظ فيه القيمة حني دفع بدل احليلولة, وليس ّنإبدل احليلولة  ّنأ .3
داء يف الضمان, ت املقايسة كان الالزم مراعاة يوم األني الضمان, فلو مّتح

 وليس يوم الضمان.

ة بدل احليلولة عن العني املضمونة, وتالحظ فيه املالّي ّنأوبعبارة واضحة 
ت املقايسة داء, أي حني دفع بدل احليلولة, فلو مّتا يعترب فيه حني األوغريها مّم

 حال الضمان. يستلداء يلولة, فالزم مراعاة حال األبأن كانت القيمة كبدل احل

ه ق حكم تكليفي متوّجما هو متعّلّنإة وبدل احليلولة ال تشتغل به الذّم ّنأ. 3
ثبات اشتغال إىل الضامن, وليست القيمة يف فرض الكالم كذلك, بل املفروض إ

 ة بها يف ظرف اشتغاهلا بالقيمي.الذّم



 املال املثلي واملال القيمي يف الفقه اإلسالمي 323
 

 املبحث الثاني

 ن التلفـى حيـلإن الضمان ـيم من حيضمان أعلى الق

ذا إمانة وهو قول فقهاء الشافعية يف الغصب واملقبوض بالشراء الفاسد واأل
ج وسراية واختلفت القيمة يف تلك ذا حصل التلف بتدّرإخان فيها, وكذلك 

هلكت وقيمة مثلها  كأن جنى على بهيمة قيمتها كانت مئة يومئذ ثّم ,ةاملّد
تالف قصى يف اليد العادية ففي نفس اإلها باعتبار األألّن ؛مخسون يلزمه املئة

 .(1)أوىل

ا ال مثل له ضمنها ن تلف العني يف يد الغاصب وكانت مّمإ))و :(2)قال القفال
 ىل حني التلف((.إبقيمتها أكثر ما كانت من حني الغصب 

مانة والبيع ي يف األ))ويف معنى الغصب التعّد وجاء يف حاشية اجلمل:
 .(3)الفاسد

ختيار اوهو قول صاحب مسائل اخلالف وخمتلف الشيعة والوسيلة والغنية و
يضاح الفوائد واللمعة اسالم وستحسنه صاحب شرائع اإلاصاحب السرائر و

وجامع املقاصد ونسبه صاحب الدروس  كالشإالدمشقية والتبصرة على 
 .(3)ةىل أكثر اإلمامّيإوالروضة البهية 

                                              

 ,عانة الطالبنيإ ؛18, 3 :حاشية البجريمي, البجريمي ؛28, 8 :روضة الطالبني, النووي .1
 .193, 3 :البكري

 .211, 8 :حلية العلماء, القفال .2
 .311, 3 :حاشية اجلمل, سليمان اجلمل .3
مسالك  ؛111, 2 :خمتلف الشيعة, العالمة احللي ؛289, 1 :مسائل اخلالف, الطوسي .3

 ؛899 :الوسيلة, ابن محزة, اجلوامع الفقهية ؛حجري بدون ترقيم ؛2 :فهام, الشهيد الثانياأل
اللمعة الدمشية,  ؛113,  2 :يضاح الفوائد, الكركيإ ؛99 :الغنية, ابن زهرة, اجلوامع الفقهية

 .شهيد الثانيالروضة البهية, ال ؛31, 1 :لالشهيد األّو
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ضمان املال القيمي: بـ))القيمة العليا من حيث جاء يف الروضة البهية يف 
حالة زائدة ما حاالته يف ذلك الوقت  كّل ّنأل ؛ىل حني التلفإالغصب 

 .(1)مضمونة((

قصى أىل اخلرقي وجوب إوحكى احلارثي عن بعض فقهاء احلنابلة ونسب 
وهو قول , (2)ىل يوم التلف يف ضمان قيمة املال القيميإالقيم من يوم الغصب 

ة بضمان أعلى القيم من يوم بن وهب وعبد امللك من فقهاء املالكّياب وأشه
 .(3)ىل يوم التلفإالضمان 

 .(3)ة سواء كان يف الغصب أو غريهوالقول الراجح عند الزيدّي

 تهم على ذلك:وأدّل

يف  ّنإ)) :(8)م ذكرها بقولهالشهيد الثاني برواية أبي واّلد املتقّد استدّل. 5
على وجوب  الشرط ما يدّل يمن أكرتى البغل وجتاوز الّلصحيح أبي واّلد ف

 أعلى القيم بني الوقتني((.

القيمي مضمون على الضامن يف مجيع  وميكن توجيه داللتها على ذلك بأّن
ذ يصد  على ذلك زمان املخالفة إ ؛رتفاع القيمةاأزمنه الضمان اليت منها زمان 

ما هو ِبيعي املخالفة الذي ّنإ الرواية املراد من يوم املخالفة يف ّنأضرورة  ,أيضًا
الضامن أعلى  ن رّد . فام الغصب ال اليوم اخلاّصيوم من أّي يصد  على كّل

لدخول القيمة السفلى يف القيمة  ؛قيمة يوم املخالفة بقول مطلق القيم فقد رّد

                                              

 .31, 1 :الروضة البهية, الشهيد الثاني .1
 .313, 2 :حاشية الروض املربع, العنقري ؛193, 2 :نصاف, املرداوياإل .2
 .222, 2 :حاشية على كفاية الطالب الرباني, العدوي .3
 .221, 3 :السيل اجلرار, الشوكاني ؛113, 3 :البحر الزخار, ابن املرتضى .3
, 1 :الروضة البهية, الشهيد الثاني ؛, حجري بدون ترقيم2 :م, الشهيد الثانيمسالك األفها .8

32. 
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 ,ام املخالفةد أّيدة حسب تعّده ال جيب على الضامن من قيم متعّدالعليا بداهة أّن
بل أدنى  ,قيمة يوم املخالفة بقول مطلق أدنى القيم, ملا رّد الضامن لو رّد ّنأكما 

 ام املخالفة.قيمة بعض أّي

 اعرتاض:

))نعم قيمة بغل يوم  يف الرواية: a مام الصادقالظاهر من قول اإل ّنأ
ذ يوجد إ ؛ام املخالفةال مطلق أّي ل يوم حدثت فيه املخالفةخالفته(( هو أّو

ما هو ّنإموضوع الضمان يف الرواية  ألّن ؛ل وجود فردهي يف اخلارج أّوالطبيع
ذا خالفتين يف األمر إذا قال املوىل لعبده: ))إصرف وجود املخالفة نظري ما 

ه الظاهر من هذه العبارة أّن ّن ن تصوم يوم خمالفتك(( فأوجب عليك  ,الفالني
 امها.ّيأمجيع ام خمالفته ال ل يوم من أّيجيب على العبد صوم أّو

رادة الطبيعة إذيل الرواية شاهد صد  على عدم  ّنإىل ذلك إأضف 
املعهود, لذيل الرواية  بل املراد منه هو اليوم اخلاّص ,السارية من يوم املخالفة

 : ))أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أّنaمام الصاد  وهو قول اإل
 قيمة البغل حني االكرتاء كذا وكذا((.

ان املراد من يوم املخالفة هو الطبيعي, ملا كان وجه لتعيني ذلك اليوم ذ لو كإ
بيوم االكرتاء يف هذه الفقرة, وال لتعيني قيمة املغصوب يف ذلك اليوم بالشهود. 

د الطباِبائي لذا ذكر السّي, كرتاء هو يوم املخالفةاملراد من يوم اال ّنأوقد عرف 
به من ضمان املال القيمي  (1)الشهيد الثاني عدم االستفادة من الرواية مبا استدّل

 .(2)ىل التلف يف الغصبإبأعلى القيم من حني الضمان 

))ال خيفى عليك بعد  شعار بذلك بقوله:بل يف جواهر الكالم عدم اإل
                                              

 .32, 1 :الروضة البهية, الشهيد الثاني .1
 , حجري بدون ترقيم.2 :الرياض, الطباِبائي .2
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 .(1)ة املزبورة فضاًل عن الداللة((ّيشعار يف احلّجإحاِة مبا ذكرناه من عدم اإل

ذلك االستشهاد بالرواية على اعتبار ))وأضعف من  وجاء يف املكاسب:
إذ مل يعلم  ؛ىل التلف كما حكي عن الشهيد الثانيإأعلى القيم من حني الغصب 

 .(2)لذلك وجه صحيح((

ة الضامن بالقيمة يقينًا, شتغال ذّمة بأعلى القيم الأصالة اشتغال الذّم. 2
 أعلى القيم. بدفع الإة, وال حتصل واالشتغال اليقيين يقتضي الرباءة اليقينّي

ة املضمونة ذا وضع يده على العني القيمّيإالضامن  ّنأوبعبارة أوضح 
ى قيمتها العليا مع ّدأى العني املضمونة مع بقائها أو ّدأته بها, فلو اشتغلت ذّم

طة أو قيمته السفلى ملا حصل ى قيمته املتوّسته يقينًا, ولو أّدتلفها لفرغت ذّم
 .(3)تهالعلم بفراغ ذّم

 ض:اعرتا

عند دوران األمر بينه وبني  املورد من موارد الرباءة واألخذ باألقّل ّنإ
ق التكليف متعّل ألّن ؛د الدين بني مثانية دنانري أو عشرة دنانريكما لو ترّد ,األكثر

ق التكليف بالزائد مشكوك فيه هو خصوص دفع القيمة يف القيميات, وتعّل
 مدفوع بأصل الرباءة.

ق يف التكليف, بل من موارد تعّل د ليس من موارد الشّكاملور ّنإ فإن قيل:
ة هو اخلروج عن العهدة, املستفاد من األدّل ّنأف به بناء على الشك يف املكّل

واألكثر, فليس  د املصدا  بني األقّلن املرّدق التكليف هو هذا املفهوم املبّيفمتعّل
 شتغال.املشكوك من موارد الرباءة بل من موارد جريان قاعدة اال

                                              

 .113, 31 :جواهر الكالم, النجفي .1
 .292, 1 :نصارياملكاسب, الشيخ األ .2
 .11, 1 :لة, البالغيالعقود املفّص .3
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 :واجلواب

 ؛لكون املقام جمرى الرباءة من الزائد دون االشتغال ؛هذا القول ضعيف ّنأ
يف  ىل الشّكإن مرجعه واألكثر غري االرتباِيّي ما هو بني األقّلّنإفيه  الشّك ألّن

داء القيمة ليعود الشك أة به ال يف سقوط العهدة بالتكليف بالزائد وشغل الذّم
ده ة املفروض ترّدلت من حني التلف بشغل ذّمعهدة قد تبّدال ّن ىل املسقط, فإ

 .(1)واألكثر ل األمر بني األقّلمن أّو

وا هلذا بعض الفقهاء استدّل ّنأذكر صاحب مسالك األفهام والرياض  .3
الغاصب يؤخذ  ّنإالقول يف خصوص الغصب بالقول املتعارف عندهم: ))

 .(2)جعلوا هذا القول هو الراجحاألحوال(( ملناسبته لعقوبة الغاصب, و بأشّق

 اعرتاض:

ما صدر عن أرباب هذا القول, ّنإهذا القول مل يقم عليه دليل شرعي, و ّنإ
ة اجملمع عليها, ة والعقلّيخالف القواعد الشرعّي ّنأكما  ,فاالستدالل به مصادرة

ج ة, واخلروة وهي يف املقام منفّيال حيث تقوم عليه حجة قطعّيإفال خيرج به عنها 
مجاع هناك, وهذا ال يوجب اخلروج عنه لقيام اإل ؛العني املغصوبة به يف مقام رّد

مجاع على العمل يف مجيع موارد هذا ذ ال سبيل للقياس. ومل يقم اإلإ ؛هنا
 العني نفسها ال مطلقًا. القول أو القاعدة, كما قام يف خصوص رّد

ال جيوز من  شّق))ومؤاخذة الغاصب باأل ض:جاء يف مسالك األفهام والريا
 .(3)ن ضعفه((غري دليل يقتضيه وقد تبّي

                                              

 .11, 1 :لة, البالغيالعقود املفّص ؛193, 3 :مصباح الفقاهة, التوحيدي .1
 ؛11, 1 :العقود املفصلة, البالغي ؛, حجري بدون ترقيم2 :مسالك األفهام, الشهيد الثاني .2

 , حجري بدون ترقيم.2 :الرياض, الطباِبائي
, حجري 2 :لرياض, الطباِبائيا ؛, حجري بدون ترقيم2 :مسالك األفهام, الشهيد الثاني .3

 بدون ترقيم.
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األحوال  مؤاخذة الغاصب بأشّق ّنأوأوضح صاحب جامع املقاصد 
 .(1)عقوبة بغري وجه ال جتوز

ما هو األحوال إّن أخذ الغاصب بأشّق وذكر صاحب جواهر الكالم أّن
صول يقتضي خالفه. لعدم الدليل, بل األ ؛العني بنفسها ال مطلقًا ىل رّدإبالنسبة 

اته وحكومته على ِالقه يف سائر موارده وجزئّي فليس هو بلفظ حديث فيؤخذ ب
 .(2)القواعد املقررة اجملمع عليها

ة يف مامّي, واإل(3)ةبن مرتضى من الزيدّيا, و(3)ةفقهاء الشافعّي أستدّل. 3
هر كتاب مسائل اخلالف وجامع املقاصد ومسالك األفهام والروضة البهية وجوا

ذا إه لو تلف القيمي وقت الزيادة لكان مضمونًا, فكذا الكالم واملكاسب من أّن
زمان من أزمنة الضمان قد أزال الضامن  أي إن كان كّل ,(8)تلف بعد الزيادة

ل عن مقدار ته فيه, ففي الزمان األّوفيه يد املالك عن ملكه على حسب مالّي
ني عن مقدار عشرة دنانري مثاًل, ويف الزمان ة مثاًل, ويف الزمان الثادينار من املالّي

ن تلف القيمي, أىل إزالة ت اإلا استمّرالثالث عن مقدار مائة دينار مثاًل, فلّم
 كثرها.أفيجب عليه غرامة 

ا ال مثل له كالثياب واحليوان, فعليه ن كان مّمإ))و :(2)قال الشيخ الطوسي
                                              

 .329, 1 :جامع املقاصد, الكركي .1
 .113, 31: جواهر الكالم, النجفي .2
قواعد األنام, العز بن عبد ؛ 211, 8 :حلية العلماء, القفال ؛123, 8 :نهاية احملتاج, الرملي .3

رشاد, ابن املقري, اإل م. ؛28, 2 :حواشي الشريواني وابن قاسم العبادي ؛151, 1 :السالم
 بدون ترقيم.

 .113, 3: ار, ابن مرتضىالبحر الزّخ .3
 , حجري2 :فهام, الشهيد الثانيمسالك األ ؛289, 1 :مسائل اخلالف, الشيخ الطوسي .8

 ؛329, 1 :جامع املقاصد, الكركي ؛298, 1 :املكاسب, الشيخ األنصاري ؛بدون ترقيم
 .118, 31 :جواهر الكالم, النجفي ؛32, 1 :الروضة البهية, الشهيد الثاني

 .289, 1 :مسائل اخلالف, الشيخ الطوسي .2
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  .الشافعي ىل حني التلف وبه قالإأكثر قيمته من حني الغصب 

 عتبار مبا زاد بعد هذا أو نقص. اعليه قيمة يوم الغصب وال  وقال أبو حنيفة:

ه على مالكه, ه مأمور برّدّن زمان يأتي عليه وهو يف يده ف كّل ّنأ ودليلنا:
الغصب فيها لزمته قيمته يف تلك احلال مثل حال  حال كان مأمور برّد وكّل

 الغصب.

زمان من أزمنة تفاوت القيمة مرتبًة  ني يف كّلللع ّنإ)) وجاء يف املكاسب:
ت العني, فال ن رّد نقطعت سلطنته عنها, فاة أزيلت يد املالك منها ومن املالّي

دنى حتت لدخول األ ؛ت عليها تلك املراتبن تلفت استقّرإمال سواها يضمن, و
 .(1)األعلى

ى القيم, القيمي مضمون يف مجيع حاالته اليت من مجلتها حالة أعل ّنأأي 
 .فلو تلف لزمه ضمان قيمته حالة أعلى القيم فكذا بعدها

 اعرتاض:

ن أريد به وجوب قيمة ذلك إ – يف حالة أعلى القيم –ضمان املال القيمي  ّنإ
 م غري ثابت.املقّد ّنأال إ الزمان على فرض تلف املال القيمي فيه, فهو حّق

ه ّنإيف غريه, مبعنى  ن فرض تلفهإريد وجوب قيمته يف ذلك الوقت وأ ّنإو
ن كان أمرًا إة الضامن حال التلف, فهو وستقرت قيمة األعلى يف ذّماذا تلف إ

ثباته كاملصادرة, بل ىل هذا الدليل إلإستناد ىل دليل, واالإه حيتاج ال أّنإمعقواًل, 
عتبار, بل هو خمالف ألصالة الرباءة من غري هي بعينها وال يساعده النقل واال

 ل الكالم.ذ الضمان على هذا الوجه أّوإ ؛دليل شرعي

قيمة ذلك الزمان عليه فعاًل قبل التلف وهو خمالف  ن أريد استقرارإو
ة , ومستلزم للقول بضمان ارتفاع القيمة السوقّيمجاع, وال يقول به املستدّللإل

                                              

 .298, 1 :نصارياملكاسب, الشيخ األ .1
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ة يف الزمان, والزمة وجوب دفع زيادة القيمة مع فلم يكن لنفس التلف مدخلّي
انت باقية وهو خمالف ملا تساملوا عليه من عدم ضمان زيادة القيمة العني, لو ك

 .(1)مجاعًاإة مع العني السوقّي

ع ه مع بقاء العني يتوّقّنإ)) جاء يف حواشي الشريواني وابن قاسم العبادي:
 .(2)ه ال نظر مع وجودها للقيمة أصاًل((ّنأعلى  – ةالقيمة السوقّي –زيادتها 

نفس التلف شرط كاشف عن استحقا  الزيادات أّن يدعى  ّنأال إ هّمالّل
ة مطلقًا, رتفاع القيمة السوقّيامقتضى قاعدة اليد ضمان  ّنأة, أو يدعى السوقّي

 ا مع تلفه, فال دليل على خروجه.رتفاع مع بقاء العني, وأّمه خرج االّنأال إ

عدم ن يراد به التنجيزي مبعنى أا ّمإالضمان يف مجيع األزمنة  ّنأفاحلاصل 
ه غري القيمي مل جيب شيء آخر, ولعّل انتظار التلف فهو واضح املنع, ولذا لو رّد

 املراد.

ن أريد به التعليق على التلف يف ذلك الزمان إن يراد به التعليقي وهو أا ّمإو
ولو يف مطلقًا ن أريد به التعليق على التلف إم, لكن املفروض عدمه, وفمسّل

ذ مل يقم عليه دليل, بل فتوى الفقهاء على إ ؛لدعوىر, فهو عني االزمان املتأّخ
 عكس ذلك.

قاعدة اليد املستفادة من احلديث النبوي الشريف  ّنأكما يرد على الدليل 
ىل إرجاع العني إفيها الضامن من  ال بّد (3)ي(())على اليد ما أخذت حتى تؤّد

 ؛ يدفع الفر ة أو اخنفضت والرتفعت قيمتها السوقّيااملالك مع بقائها حتى لو 
ها مال ألّن ؛العني مضمونة ّنأة, مبعنى ة وليست تقيدّية تعليلّية العني حيثّيمالّي ألّن

  :املضمون شيئان ال أّن
                                              

 .28, 2 :حواشي الشريواني وابن قاسم العبادي ؛113, 31 :جواهر الكالم, النجفي .1
 .28, 2 :حواشي الشريواني وابن قاسم العبادي .2
 سبق ختري  احلديث. .3
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ما ارتفعت القيمة فقد زادت ه كّلّنإاملال, واآلخر العني حتى يقال:  :أحدهما
لعني ألجل ىل املالك, بل على الضامن اإة, وقد حال الضامن دون وصوهلا املالّي
 رتفعت أو اخنفضت.اة, سواء ىل املالّيإة ال ينظر فما دامت هي يف الذّم ,تهامالّي

ن كانت أمرًا إالقيمة و بقاعدة نفي الضرر بأّن (1)صاحب الرياض ستدّلا. 8
ة وهو ضرر مة للمالية, فنقصها ينقص القيمي من حيث املالّيال أنها مقّوإيًا رابعتا

خراج املالك عن سلطنة ماله وحبسه إالضامن, وهو على املالك نشأ من فعل 
من اخلروج عن عهدته مبقتضى  رتفاع القيمة, فال بّداف فيه حني عن التصّر

 .(2)ِال  نفي الضررإ

 اعرتاض:

ة فقط, وال تثبت حكمًا ما تنفي األحكام الضررّية نفي الضرر إّنأدّل ّنأ (أ
 .(3)آخر لكي يدفع به الضرر

ة على رر عن املالك ضمان زيادة القيمة السوقّييلزم من نفي الضب( 
 دائها عن قيمتها السابقة ومل يلتزم به أحد.أالضامن يف صورة بقاء العني يوم 

الضرر عبارة عن النقص يف األموال أو األعراض أو االعضاء  ّنإ ثّم
 واألِراف أو األنفس. 

 ها.اجلهات كّلة بعيد عن تلك نقصان وزيادة القيمة السوقّي ّنأن ومن البّي

 ّنأنفي الضرر واردة يف مقام االمتنان على األمة, ومن الظاهر  ّلةدأ ّنإ (ج
متنان عليه فال يكون احلكم بكون أعلى القيم مضمونًا على الضامن مناف لال

 .(3)ة نفي الضررمشمواًل ألدّل
                                              

 , حجري بدون ترقيم.2 :لرياض, الطباِبائيا .1
 .11 :رسالة يف الغصب, الرشيت .2
 .285, 2 :مصادر احلكم الشرعي, علي كاشف الغطاء .3
 .املصدر السابق .3
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القيمي املغصوب مضمون على الغاصب بقاعدة ضمان اليد,  ّنأ. 2
ىل زمان إىل زمان دفع أعلى القيم من زمان الغصب إفتستصحب ضمانه 

 .(1)من ذلك يف ارتفاع الضمان بدفع ما هو أقّل للشّك ؛التلف

 اعرتاض:

ن كان استصحاب ضمان نفس القيمي, إاملراد من استصحاب الضمان  ّنإ
 ؛ىل االستصحابإهذا ال حيتاج  ّنأال إ فالزمه أن يدفع الغاصب قيمة يوم الرّد

 ة تقتضي ذلك.لّية األّوالقاعد ألّن

اشتغال  ّنأستصحاب استصحاب ضمان القيمة, ففيه ن كان املراد من االإو
ال بالقيمة النازلة, والزائد عليها فهو مشكوك فيه, فتجري عنه إة مل يثبت الذّم

 الرباءة.

ال إه جيري, ولكن ال يثبت ه غري جار أصاًل أم أّنّنأا ّمإفاالستصحاب 
 دون أعلى القيم. الرّد االشتغال بقيمة يوم

املناط واحد وهو سلب  ألّن ؛ي بقاعدة احليلولةالعالمة احلّل ستدّلا .1
فيضمن  ,تهزالة يد املالك عن مالّيإزمان أعلى القيم زمان  ّن سلطنة املالك, ف

قيمة املال يف  ّنأالضامن ما أزال عن املالك من ماليته على تقدير التلف, وذلك 
املال الواحد  ألّن ؛مجيع القيم ا كان عدم وجوب رّدـّيه وملزمان مضمون عل كّل

 .(2)ليس له سوى بدل واحد, فتتداخل القيم الناقصة يف القيمة األعلى

 اعرتاض:

 ؛القيمي أيضًا م جيب دفع زيادة القيمة على تقدير رّده على الكالم املتقّدأّن
ليت حيل بني املالك وبينها يف ة اة الفائتة, بل للمالّيه ليس تداركًا للمالّيرّد ألّن

                                              

 .11, 1 :لة, البالغيالعقود املفّص .1
 حجري بدون ترقيم. ,حترير األحكام, العالمة احللي .2
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 .مجاع كما مّر, وهذا خالف اإلزمان الرّد

ر يف ضمانه تغيري األسوا  بزيادة أو نقصان, وال ))وال يؤّث :(1)قال الباجي
 ن كانت سنني كثرية. إة وِول املّد

ر يف حيوان ر األسوا  ال يؤّثن تغّيإبن قاسم عن مالك وارواه يف اجملموعة 
رة يف عني ما غصبه الغاصب, فال حوالة األسوا  غري مؤّث ّنأ وجه ذلك ؛وغريه

 ر يف ضمانه.يؤّث

 القيمي فقد رّد ذا رّدإه ألّن ؛قياس احليلولة بالتلف قياس مع الفار  ّنإ ثّم
يف  عن قيمته يف زمان احليلولة, والسّر ل قيمته يف حني الرّدماله بعينه, ولو تنّز

 ة مغايرة.ة القيمي ال مالّيمااًل مبالّي عّدما تّنإة القيمة السوقّي ّنأذلك 

 ته. ا به قوام مالّيالقيمي أنتقى الضمان عّم ذا رّد ف

 .(2)ن مالية القيميذا تلف القيمي فيدخل يف ضمان الضامن, ويعّيإا ّمأ

                                              

 .212, 8 :املنتقى, الباجي .1
 .11 :لة يف الغصب, الرشيترسا .2
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 املبحث الثالث

 القيمة ى رّدـلإضمان أعلى القيم 

ه ال يضمن املال القيمي أّن ي يف أحد قوليهق احلّلحكى الشهيد الثاني عن احملّق
 .(1)د فيهّدالقيمة وتر ىل حني رّدإال أعلى القيم من حني العهدة إ

 .(2)ق البهائي والمد باقر البهبهاني فيما حكي عنهماختيار احملّقاوهو 

 تهم على ذلك:وأدّل

ر لتعّذ ؛ىل القيمة عند دفعهاإما ينتقل القيمي مضمون مبثله كاملثلي وإّن ّنأ. 1
آن  املثل يف كّل ألّن ؛ىل دفع القيمةإ, فيجب أعلى القيم من يوم الضمان املثل

سابق على الدفع من حني التلف مضمونة على الضامن, ومن مجلة حاالته 
ن من دفع املثل حالة الزيادة, كانت للمالك, حال ارتفاع القيمة, ولذا لو متّك

 .(3)ذا تلفت يف يد الضامن ضمنها ف

الواجب يف القيمي مثله كما  لو قلنا بأّن ,))نعم ام:جاء يف مسالك األفه
ق يف ف احملّقليه املصّنإرًا بني دفع املثل أو القيمة, ومال ليه ابن اجلنيد خمّيإذهب 

 .(3)كما يف املثلي(( ,ىل حني دفعهاإجه وجوب ما زاد من القيمة باب القرض أّت

 اعرتاض:

عها, بل الالزم دفعها لو كون القيمة أعلى يف وقت ال يقتضي لزوم دف إّن
 ؛ةوجه لبقاء مثل القيمي يف الذّم ه الّنأىل إتلف القيمي يف ذلك الوقت, مضافًا 

                                              

, 3 :سالم, احملقق احلليشرائع اإل ؛حجري بدون ترقيم ,2 :مسالك األفهام, الشهيد الثاني .1
 .211, 1 :مفتاح الكرامة, العاملي ؛231

 .118, 31 :جواهر الكالم, النجفي .2
 .331 :العناوين, املراغي ؛113, 31 :جواهر الكالم, النجفي .3
 , حجري بدون ترقيم.2 :الشهيد الثاني مسالك األفهام, .3
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ه غري موجود, وال وجه لضمان ّنأذ لو كان له مثل لوجب دفع مثله, واملفروض إ
ر مثله ذا تعّذإاملثلي  ّنإ ذ معنى الضمان لزوم الدفع وهو الال. ثّمإاملمتنع, 

 م ال أرفع القيم.داء, كما تقّدأليضمن يوم ا

 فيما سبق. شتغال,  كما مّرقاعدة نفي الضرر, وأصالة اال. 2

 اعرتاض:

املشهور عند الفقهاء يف الرياض ومفتاح الكرامة على خالف هذا القول. 
من الض سقوط الرغبة  ئمجاع على عدم االعتداد بهذا الضرر الناشواإل

 . (1)ةالسوقّي

 فال داعي للتكرار. – كما جاء يف القول السابق –م الكالم وقد تقّد

                                              

 :الرياض, الطباِبائي ؛211, 2 :مفتاح الكرامة, العاملي ؛113, 31 :جواهر الكالم, النجفي .1
 , حجري بدون ترقيم.2
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 املبحث الرابع

 ضمان قيمة يوم التلف

 ة:اإلمامّي

اج بن الرّباالطوسي والشيخ ة كوهو القول املشهور عند فقهاء األمامّي
ق الكركي واألردبيلي ل والشهيد الثاني واحملّقي والشهيد األّووالعالمة احلّل

مجاع عليه لو مل حيصل عي اإلبل أّد قيمة التلف, , ضمان(1)ق السبزواريواحملّق
ىل ضمان القيمي باملثل إي, كما سبق ذكره يف باب القرض ق احلّلميل من احملّق

 .(2)مجاعقدحًا باإل

, وهو ((الواجب قيمته يوم التلف ّنأ ))األصّح :(3)ق الكركيقال احملّق
 اه األكثر, وأّنه قّو)أّنف يف املختلف, ويف الدروس: )اج, واملصّنبن الرّباخمتار 

العني  ألّن ؛حنا أصّحاألنسب بعقوبة الغاصب وجوب أعلى القيم. وما صّح
ىل القيمة عند إه ما ينتقل حّقّنإملالكها يف القيمة, و فال حّق ,مادامت موجودة

ل وقت وجوبها. وعقوبة الغاصب بغري ه أّوألّن ؛تلف العني, فحينئذ يعترب قدرها
 وجه ال جيوز((.

قيمة القيمي هي قيمة يوم التلف وهو  أّن كر صاحب أنوار الفقاهة:وذ

                                              

اجلوامع الفقهية, جواهر الفقه,  ؛املبسوط, الطوسي, كتاب الغصب, حجري بدون ترقيم .1
 ؛325, 1 :جامع املقاصد, الكركي ؛111, 2 :مة احلليخمتلف الشيعة, العال ؛398 :بن الرباجا

, 2 :مفتاح الكرامة, العاملي ؛ل, كتاب الغصب, حجري بدون ترقيمالدروس, الشهيد األّو
حجري بدون  ,2 :مسالك األفهام, الشهيد الثاني ؛113, 31 :جواهر الكالم النجفي ؛211

 السيد السبزواري, حجري بدون ترقيم. ة,الكفاي ؛31, 1 :الروضة البهية, الشهيد الثاني ؛ترقيم
 .25, 2 :سالم, احملقق احلليشرائع اإل .2
 .325, 1 :جامع املقاصد, الكركي .3
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 .(1)داءق اخلطاب باأله وقت تعّلألّن ؛األوفق بالقواعد

ِالقات إمقتضى القاعدة حبسب  ّنإ)) :(2)وقال الشيخ هادي كاشف الغطاء
الضمان عرفًا هو تدارك الشيء,  ألّن ؛عتبار قيمة يوم التلفاالضمان هو 

ق بذلك ه مل يتلف, ويتحّقعهدته لو تلف, ومع ذلك جعله كأّنواخلروج عن 
ًا, بشغل مكان التالف مبا كان مشتغاًل به, وذلك بوضع مثله يف مكانه لو كان مثلّي

ال القيمة الثابتة له إًا والقيمة الشاغلة ملكان التالف ال تكون وقيمته لو كان قيمّي
 حني التلف((.

 ة:الشافعّي

عية يف ضمان القيمي يف غري الغصب, كاملأخوذ بالسوم وهو قول فقهاء الشاف
 .(3)ستعمال املأذون فيهواملعار التالف بغري اال

 ة:احلنفّي

وهو قول المد وأبو يوسف يف تلف املبيع بالعقد الفاسد وتلف الغاصب 
ستهلك امثاله لو  ,ن حصلت الزيادة فيه وهو يف يدهأاملال املغصوب بعد 

ن أئة دينار وبعد اا واليت قيمتها وقت الغصب مالغاصب الشاة اليت غصبه
فيلزم الغاصب  ,ئيت دينار ذحبها واستهلكهاامسنت عنده وصارت قيمتها م

ئة دينار عند أبي حنيفة, ويلزم عند المد وأبي يوسف ابقيمة يوم الغصب م
 .(3)مائيت دينار وهي قيمتها وقت الذبح

                                              

 .1, 3 :م. أنوار الفقاهة, الشيخ حسن كاشف الغطاء .1
 .52 :م. الاضرات يف شرح املكاسب, الشيخ هادي كاشف الغطاء .2
بن احاشية الشريواني و ؛139, 3 :الطالبني, البكري عانةإ ؛123, 8 :نهاية احملتاج, الرملي .3

بن املقري, بدون ارشاد, م. اإل ؛121, 3 :حاشية البجريمي, البجريمي ؛28, 2 :قاسم العبادي
 .832, 1 :ترقيم, األنوار ألعمال األبرار, األردبيلي

 .819, 2 :الكنز, مال مسكني ؛328, 2 :درر احلكام, علي حيدر .3
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 :(1)يوم التلف مطلقًا بقوله وهو قول صاحب فتح القدير فيما ال مثل له قيمة
القيمة  ما رّدّنإالعني و هو رّد – على ما قالوا –املوجب األصلي يف الغصب  ّنإ))

 ما هو رّدذ املطالب بأصل السبب حينئذ فيما ال مثل له أيضًا إّنإ ؛خملص خلفًا
 ىل القيمة بهالك العني, فينبغيإما ينتقل ه الواجب األصلي مطلقًا وإّنالعني, ألّن

 ن تعترب قيمته وقت هالك عينه ال وقت وجود أصل السبب وهو الغصب((.أ

 احلنابلة:

مام أمحد بن حنبل. وقال احلارثي: احلنابلة نقله مجاعة عن اإل مذهبهو 
هذا القول هو املشهور املختار. وجزم  هو الصحيح املشهور وذكر الزركشي بأّن

 ونظم املفردات واملنور وغريه.  زبه يف الوجي

قدم هذا القول على سائر األقوال يف اهلداية واملذهب واملستوعب و
واخلالصة واملغين والتلخيص والشرح والرعايتني واحلاوي الصغري والفروع 
والفائق واحلارثي وغريه سواء كان القيمي املقبوض بعقد فاسد أم بغصب يف 

 .(2)اعتبار الضمان, وكذا املتلف بال غصب واملقبوض على وجه السوم

 ذا تلف أو أتلف بقيمته يوم التلف((.إ))ويضمن غري املثلي  :(3)قال البهوتي

 ة:املالكّي

. قال الباجي: ))فيمن (3)تالفة يف الغصب واإلهو املشهور عند فقهاء املالكّي
عليه قيمته يوم استهلكه ليس عليه  ّنأذن صاحبه إاستهلك شيئًا من احليوان بغري 

وال يكون أن يعطي صاحبه فيما استهلك شيئًا من أن يؤخذ مبثله من احليوان, 
                                              

 .231, 5 :ابن همامفتح القدير,  .1
كشاف القناع,  ؛313, 2 :حاشية الروض املربع, العنقري ؛193, 2 :نصاف, املرداوياإل .2

 .329, 8 :شرح الكبري, املقدسي ؛115, 3 :البهوتي
 .313, 2 :الروض املربع, البهوتي .3
 .222, 2 :حاشية كفاية الطالب الرباني, العدوي .3
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احليوان, ولكن عليه قيمته يوم استهالكه. القيمة أعدل ذلك فيما بينهما يف 
 احليوان والعروض((.

 ة:الزيدّي

 .(1)ىل ضمان املال القيمي يوم التلف لغري الغصبإة ذهب فقهاء الزيدّي

 وأدلتهم على ذلك:

 نها:الروايات الواردة يف العتق م. 5

قال: ))سألت أبا عبد اهلل  ,ما روي عن عبد الرمحن بن أبي عبد اهلل (أ
منه كيف يصنع  عن قوم ورثوا عبدًا مجيعًا فأعتق بعضهم نصيبه aالصاد  

يؤخذ مبا بقي منه بقيمته  ,بالذي أعتق نصيبه منه؟ هل يؤخذ مبا بقي؟ فقال: نعم
 .(2)يوم أعتق((

قال: ))من كان  aي جعفر الباقر ما روي عن المد بن قيس عن أب (ب
ته ومل يبعه, فليشرِت من صاحبه شريكًا يف عبد أو أمة قليل أو كثري فأعتق حّص

ن مل يكن له سعة من املال, نظر قيمته يوم أعتق منه ما أعتق, ثم إه, وفيعتقه كّل
 .(3)يسعى العبد يف حساب ما بقي حتى يعتق((

يوم العتق ويوم املخالفة واحد.  ّنويرد على الروايات الواردة يف العتق أ
ويوم املخالفة يف رواية أبي واّلد هو يوم الضمان, أي الغصب, فال منافاة بني 
روايات العتق ورواية أبي واّلد بناء على داللتها على اعتبار يوم املخالفة يف 

 حتديد القيمة. فيوم العتق هو يوم املخالفة.
                                              

 .321, 3 :السيل اجلرار, الشوكاني .1
الشيخ  يب,التهّذ ؛133, 2 :الفروع, الكليين ؛22, 12 :وسائل الشيعة, احلر العاملي .2

 .3, 3 :االستبصار, الشيخ الطوسي ؛311, 2 :الطوسي
أعتق(  جاء لفظ )منه ما ؛133, 2 :الفروع, الكليين ؛21, 12 :وسائل الشيعة, احلر العاملي .3

 .311, 2 :الشيخ الطوسي يب,يف رواية التهّذ



 331 رة يف حتديد قيمة القيمي العوامل املؤثّ: الفصل الثالثالباب الثاني: 
 

ال ميكن االعتماد على الروايات الواردة فيه د, فعتق العبد شائبة التعّب ّنإ ثّم
الشريك حينما أعتق  كما يالحظ على روايات العتق بأّن ,لتأسيس قاعدة فقهية

ال بناء إما أتلف مبقدار املعتق, واملقدار الباقي مل يتلف شقصًا من العبد, فهو إّن
ة و حّصم بكامله على املعتق, فيطالب بقيمة الباقي الذي هالعبد يقّو ّنأعلى 

داء, فال يكون د زمان التلف مع زمان األه حينئذ يتّحّنأشريكه, ومن الواضح 
 داء.ذا انفصل عن يوم األإللرواية داللة على اعتبار يوم التلف, 

ا يف صورة عجز الشريك املعتق عن دفع قيمة الباقي, فليس يف الرواية ما ّمأ
حني  ة يف الرّ ة الباقّيّصذا استسعى جيب عليه قيمة احلإالعبد  ّنأعلى  يدّل

عتا  بعضه, بل لو فرض استفادة ذلك من روايات العتق كان خالف القاعدة نا
الشقص الباقي ما زال يف ملك صاحبه, فلم حيصل  ّنأاملفروض  اذإ ؛ةباملّر

العني  ّنأذ املفروض إ ؛ستقرار قيمته حني انعتا  البعضتالف. فال وجه الاإل
احلكم يف باب العتق املستفاد من  ّنأبالقيمة. فالصحيح  شتغالباقية, فال وجه لال

ن منه ن متّكإة شريكه الشريك املعتق يلزم بدفع قيمة حّص ّنأروايات العتق 
 حينئذ فتلزمه قيمته زمان التلف, وهو زمان األداء أيضًا.

ة الباقية يف ملك ويف صورة عجز الشريك يستسعى العبد يف قيمة احلّص
يس يف روايات العتق شاهد على ما هو مناط لقيمة تلك الشريك اآلخر, فل

ىل مقتضى القاعدة وهو على املختار قيمة يوم إمن الرجوع  ة, فال بّداحلّص
 كما سيأتي. ,داءاأل

ة الباقية اليت هي لزام العبد بقيمة احلّصإولو فرض داللة روايات العتق 
ذلك حتديد ما يلزم به ه ال ميكن بدون ّنأقيمته حني انعتا  بعضه, فذلك ألجل 

دًا ة من حني بدء السعي تعّبالعبد بأدائه, وألجل ذلك وجب حتديد قيمة احلّص
 وليس للضمان.

تلف انتقل ضمانه  اذإالقيمي  ّنأالروايات الواردة يف الرهن الظاهرة يف . 2



 املال املثلي واملال القيمي يف الفقه اإلسالمي 332
 

على لزوم رعاية قيمة العني املرهونة حني  ها تدّلألّن ؛ىل القيمةإمبجرد التلف 
 . منها:تلفها

يف الرهن؟  a))سألت أبا عبد اهلل الصاد   ما روي عن أبي بكري قال:أ( 
ىل صاحب إي الفضل ن يؤّدأكثر من مال املرتهن فهلك ن كان األإفقال: 

ن إليه صاحبه فضل ماله, وإى ّدأمن ماله فهلك الرهن,  ن كان أقّلإالرهن, و
 .(1)كان الرهن سواء فليس عليه شيء((

عن قول  a))سألت أبا جعفر الباقر  أبي محزة. قال:ما روي عن ب( 
قلت:  ,يقول ذلك aان الفضل؟ فقال: كان علي يف الرهن يرتاّد aعلي 

 عطب رّد ا رهن به ثّمن كان الرهن أفضل مّمإان الفضل؟ فقال: كيف يرتاّد
 راهن ما نقص من حّق ن كان ال يساوي رّدإاملرتهن الفضل على صاحبه, و

 .(2)يف احليوان وغري ذلك(( aوكذلك كان قول عليه قال:  ,املرتهن

قال:  a ما روي عن عبد اهلل بن احلكم عن أبي عبد اهلل الصادق (ج
سألته عن رجل رهن عند رجل رهنًا على ألف درهم والرهن يساوي ألفني 

ا رهنه عليه, رجع ن كان أنقص مّمإفضاع. قال: يرجع عليه بفضل ما رهنه, و
 .(3)ن كان الرهن يساوي ما رهنه عليه, فالرهن فيه((إ, وعلى الراهن بالفضل

د التلف ذا تلف انتقل ضمانه مبجّرإالقيمي  ّنأفالظاهر من روايات الرهن 
ل على لزوم رعاية قيمة العني املرهونة حني تلفها ومالحظة ها تّدّنأل ؛ىل القيمةإ

زادت عليه  نإن كانت مساوية له, فال شيء على الراهن, وإنسبتها مع الدين 
ن يوم التلف على املرتهن مقدار ما نقص فتعّي ن نقصت عنه رّدإأخذ الزيادة, و

                                              

 .129, 13 :بن بكري, وسائل الشيعة, احلر العاملياموثقة ب .1
 .129, 13 :وسائل الشيعة, احلر العاملي ؛233, 8 :ضعيفة بسهل بن زياد. الكايف, الكليين .2
وسائل  ؛192, 3 :الرواية ضعيفة بعبد اهلل بن احلكم وغريه. من ال حيضره الفقيه, الصدو  .3

 .131, 13 :الشيعة, العاملي
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 يف ضمان القيمي.

 اعرتاض:

ذ ال ضمان يف تلف إ ؛تالف, أو التفريطما هو اإلّنإمورد هذه الروايات  ّنإ
وتفريط. فزمان التلف والضمان واحد يف صور  الرهن على املرتهن من دون تعّد

 تالف.اإل

ن يتغاير يوم التلف مع يوم الضمان, ولكن أا يف صورة التفريط, فيمكن أّم
ه ال داللة يف روايات الرهن على الضمان بقيمة يوم التلف وال ه أيضًا أّنيتوّج

بقيمته يوم املخالفة, أي الضمان, بل الظاهر منها هو ثبوت أصل الضمان 
 .(1)ي والتفريطبالقيمة يف فرض التعّد

, كون (2)ي(())على اليد ما أخذت حتى تؤّد :قوله  مقتضى ّنأ .3
املال يف حال بقائه كان بنفسه  ّنأل ؛القيمة املعتربة قيمة يوم التلف يف املال القيمي

ال قيمته إذا تلف يوم بدله مقامه وبدله يف حال التلف ليس  يف عهدة الضامن, ف
و البدل الفعلي يوم التلف, فيكون الضامن ضامنًا هلا. فقيمة يوم التلف ه

ما فرضت غريه هذه والعوض احلقيقي للمال املضمون التالف ال غريها. بل كّل
 ة.ة ال واقعّيالقيمة فهي قيمة فرضّي

 اعرتاض:

ما مفادها احلكم بثبوت أصل ّنإالرواية مهملة من حيث تعيني القيمة, و ّنإ
 ة حني التلف.ىل القيمإة من العني نتقال الذّماشتغال بالقيمة على القول باال

 اجلواب:

ىل وجود مقدار كاف من الداللة يف إعرتاض غري سليم نظرًا هذا اال ّنإ
                                              

 .199 ,3 :مصباح الفقاهة, التوحيدي .1
 سبق ختري  احلديث. .2
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ه ال معنى للحكم بضمان األخذ لبدله, وما ّنأضرورة  ؛فادة املقصودإالرواية يف 
ها البدل احلقيقي للمال ال ال قيام قيمة آن التلف, ف ّنإيقوم مقامه عند تلفه 

    صاف الذات باملبدأ يف حال النسبة. ّتا صد  املشتّقغريها. وقد صد  اعتبار 
ة معنى ضمان الشيء قيام بدله مقامه عند التلف واشتغال ذّم ّنأوقد عرفت 

ة يف حال التلف وهو ة من صد  البدلّييف صد  هذه القضّي فال بّد ,الضامن به
 ال معادلة يوم التلف, ال غري.إليس 

ما هو ّنإىل البدل إنتقال اال ّنإ)) :(1)ولهفاده الشيخ األنصاري بقأوهذا ما 
يوم التلف يوم  ّنأما يورد عليه العني, ورّب ذ الواجب قبله هو رّدإ ؛يوم التلف

 ليها قيمة يوم التلف, فال. إا كون املنتقل ىل القيمة, أّمإاالنتقال 

معنى ضمان العني عند قبضه كونه يف عهدته, ومعنى ذلك  ويدفع بأّن
ه مل يتلف وتداركه كأّن ,ببدله عند التلف حتى يكون عند التلفوجوب تداركه 

 لتزام مال معادل له قائم مقامه((.اببدله على هذا النحو ب

على  د, بناًءاالعرتاض جّي ن ما جاء يف تقريب االستدالل ورّدأويالحظ 
 ىل بدهلا عند التلف مثاًل أو القيمة. إة من العني انتقال الذّم

ة شتغال الذّماعلى امتناع استمرار  زم به بناًءلَتما ُيّنإالنتقال هذا ا ّنأومعلوم 
 وسيأتي توضيح ذلك. ,ه ال الذور فيهّنأبالعني بعد تلفها, ومعلوم 

ة سببّي ألّن ؛ة على ضمان القيمي بقيمة يوم التلفبقاعدة السببّي أستدّل. 3
ة ة التعبدّيب الشرعّية من املثل, أو القيمة كسائر األسباالتلف تثبت شيئًا يف الذّم

ف السبب ستحالة ختّلال ؛ية بأمر كّلمن البيع والصلح من أسباب اشتغال الذّم
ت ستقرار الذمة بالقيمة, استقّراذا حصل التلف الذي هو سبب  ب, فعن املسّب

 ىل غريها من األقوال.إفيها من حينه, وبعد االستقرار فال موجب للعدول عنها 

                                              

 .223, 1 :نصارياملكاسب, الشيخ األ .1
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نتقال ))فاذا تلفت وجبت قيمة العني وقت التلف, ال :(1)قال العالمة احللي
احلق اليها لتعذر املبدل ومع ثبوت العني ووجودها ال تتعلق القيمة بالذمة, وامنا 

نتقال اىل البدل, وهو أمنا يثبت انتقال اىل القيمة الذمة مشغولة برد العني, واال
 حال وجوبه, وهو حال التلف((.

 اعرتاض:

ة من حني التلف, بل هو ستقرار القيمة يف الذّمايعين  اقتضاء التلف ال ّنإ
ن تكون يوم الضمان أو أة قيمة يومه, فيمكن ن تكون القيمة املستقّرأمن  عّمأ

 ذ ال استحالة يف ذلك. إ ؛قيمة يوم املطالبة أو يوم األداء أو غريها

 ,ي خمتلف املصاديقما يوجب استقرار القيمة وهي أمر كّلّنإالتلف  ّنأكما 
 ىل زمان املطالبة أو األداء أو أعلى القيم وغريها. إوتعيني بعضها حيال 

ن اخلروج عن أو, ة ال يقتضي تعيني قيمة يومهشتغال الذّمة التلف الفسببّي
متثال هذا ازمان أريد فيه  ة يوم اخلروج عن العهدة, فكّلالعهدة يراعى فيه كيفّي

ال إالقيمي فهو و ن قدر على رّد فالتكليف يراعى قدرة الضامن يف ذلك الزمان, 
يوم يف ضمن  ص كّلالبدل الذي هو القيمة, وهي أمر كّلي يتشّخ وجب عليه رّد

 .(2)ن, فالواجب القدر املشرتكفرد معّي

 اجلواب:

والبدل  ,ة بالفعلصف بالبدلّية بالبدل املّتشتغال الذّماما أوجب ّنإالتلف  ّنأ
ة القيم املفروضة يف األزمنة املتقدّم ّنأل ؛الفعلي ليس سوى قيمة يوم التلف

ق شرط الضمان الذي هو شرط ة بعضها لعدم حتّقها أبدال فرضّيواملتأخرة كّل
ة مع كون مبدله صاف الشيء بالبدلّيّتاىل منافاة إصريورة القيمة بداًل نظرًا 

  .موجودًا, وبعضها لعدم حصول زمانه الذي يعترب يف وجوده الفعلي أيضًا
                                              

 .111, 2 :خمتلف الشيعة, العالمة احللي .1
 .31, 21 :ب األحكام, السيد السبزواريمهّذ .2
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 .(1)ظهر فساد وجوه سائر االحتماالتومن هذا ي

ل أزمنة دخول املضمون يف ضمان الضامن, ا كان أّوـّيوم الضمان مل ّنإ ثّم
قًا على حصول التلف, وجب مراعاة ة بالقيمة معّلشتغال الذّماومعنى الضمان 

 ق عليه.قيمة ذلك اليوم ال قيمة يوم املعّل

ال إلتكليف باخلروج عن العهدة ة مل تقتِض سوى اقاعدة السببّي ّنأم ولو سّل
التالف  ألّن ؛ق به اخلروج وهو البدلاخلروج عنها يقتضي تعيني ما يتحّق ّنأ

صاف بذلك احلكم ّتن يقوم مقامه شيء يف االأ ر الرد به حقيقة ال بّدلتعّذ
 التكليفي الذي هو اخلروج.

رونه ظاهر كلمات الفقهاء يف الضمانات هذا املعنى حيث يفّس ولعّل
 .(2)ةستقرار بدل التالف يف الذّماب

الضمان  ه الّلألّن ؛ما اعترب يوم التلف))إّن جاء يف حاشية الروض املربع:
 .(3)عتبار به((حيث وجد سببه فيه, فوجب اال

ه لتوّج ؛من قيامها مقام القيمي التالف قيمة التلف البّد ف ّن ,وعلى هذا
زها من سائر القيم, شخصها ومتّيذا قامت قيمة يوم التلف على  , فاألمر بالرّد

 .(3)ىل غريهاإفال موجب للعدول عنها 

ة من العني نتقال الذّماعلى ما هو املشهور من  د بناًءن ما جاء جّيأويالحظ 
 ال قيمتها حني التلف.إىل بدهلا, وليس ذلك إة بعد تلفها القيمّي

ة, فال وجه يغ الذّمىل حني تفرإة العني باقية يف الذّم املختار من أّن ا علىوأّم
 داء.ر مبراعاة قيمة يوم األصملراعاة قيمة يوم التلف, بل تنح

                                              

 .23 :رسالة يف الغصب, الرشيت .1
 .321, 3 :السيل اجلرار, الشوكاني .2
 .312, 2 :املربع, العنقريحاشية الروض  .3
 .23 :رسالة يف الغصب, الرشيت .3
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 املبحث اخلامس

 ضمان قيمة يوم األداء

ة يف الذّم نفس القيمي باٍ  ّنأختار السيد السبزواري هذا القول بدليل ا
ه بنفسه وجب دفع ا مل ميكن رّدـّوالعهدة وجيب اخلروج عن عهدته, لكن مل

ما هو ّنإعطاء البدل إىل حني األداء, وإيف العهدة  له فهو بنفسه باٍ عوضه وبد
ة الذّم ذا كان له عليه َمنٌّ ِمَن احلنطة, ومل ميكنه اداؤه, ف ّنإمن باب الوفاء, كما 

ر, ودفع البدل من باب الوفاء بغري اجلنس, وال مشغولة باحلنطة حتى حني التعّذ
 ر. ىل البدل من حني التعّذإينتقل 

ه داؤه وهو املثل يف املثليات, والقيمة يف القيميات مبعنى أّنأالبدل الواجب و
 لو أراد أحدهما غري ذلك مل جيرب عليه.

الوفاء  ّنأ ,ىل حني األداءإالذمة مشغولة بنفس العني  ّنأوبعبارة أخرى 
القيمي مضمون بنفسه باٍ  بعد  ّنأبقيمة يوم األداء للمال القيمي مبين على 

ة باملثل ة كما تقدم, أو على اشتغال الذّمىل حني تفريغ الذّمإة  الذّمالتلف يف
 ات. حتى يف القيمّي

الذي يف  :ن قلناإ))و جاء يف تقريرات الشيخ حممد رضا كاشف الغطاء:
ها هلا مراتب يف التأدية هي ومثلها وقيمتها كانت القيمة قيمة يوم ّنأال إته العني ذّم

 .(1)ة((ّمالعني يف الذ ألّن ؛الدفع

 اعرتاض:

ق بها ة املعدومة ويتعّلة وعاء تبقى فيها العني الشخصّيالذّم ال ميكن القول بأّن
ىل األبد, إة املعدومة ن جيري ذلك يف العني الشخصّيأوجوب األداء, فال ميكن 

ر, ولو داؤه ببعض أفراده ولو يف زمان متأّخأي الذي ميكن وال يقاس على الكّل
                                              

 .192, 2 :م. تقريرات الشيخ المد رضا كاشف الغطاء على ولده .1
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 .(1)ة بهي مدة حياة الشخص مل يعقل شغل الذّمفراد الكّلمتناع أاه فرض أّن

ال إ))وضمان قيمة يوم األداء غري معقولة  :(2)قال صاحب أنوار الفقاهة
 القيمي يضمن مبثله, وكان ذلك القيمي له مثل وال نقول به. ّنأعلى وجه 

ه معدوم ال ألّن ؛القيمي بعد تلفه ميكن فرض قيمته له ّنأوالسبب يف ذلك 
ىل إىل الوجود, وما كان كذلك, فالقيمة له خبالف املعدوم الذي يؤول إول يؤ

 الوجود((.

 وميكن اجلواب عن االعرتاض مبا يأتي:

من العني واملثل يف ظرف انعدامه مستحيل الوجود, فلو كان املانع  كاًل ّنأ. 1
 ّنأىل الوجود, فمن الواضح إمتناع عودها اة من ثبوت العني التالفة يف الذّم

مكان وجوده يف إو ,املثل يف ظرف انعدامه يستحيل وجوده يف اخلارج أيضًا
ىل ظرف إى ن يوجد فيه, فال يتعّدأد بذلك الظرف الذي ميكن املستقبل متقّي

فال وجه للتفرقة بني املثل املعدوم واملستحيل فعاًل وبني العني  ,استحالة وجوده
ة مع استحالة وجوده يف ثل يف الذّمثبات املإاملستحيلة فعاًل أيضًا, فكما ميكن 

 ة مع استحالة وجودها يف اخلارج.ره, كذلك ميكن ثبوت العني بالذّمظرف تعّذ

عتبار ي وجود اعتباري خاضع لدليل الضمان, والالوجود الذّم ّنأ. 2
جه ة اليت تّتسباب التكوينّيبع األا الوجود اخلارج فيّتالشارع احلاكم بالضمان. أّم

من مجيع شرائطها, فال ميكن ربط أحد الوجودين باآلخر بوجه, رها حني توّف
ي خاضع لدليل الضمان, والوجود اخلارجي خيضع ألسبابه الوجود الذّم ّن ف

 ة.الواقعّي

 القانون املدني:
ل يوم الضمان يف ن قيمته يوم لزوم الضمان, أي أّواملال القيمي تعّي ّنأ

                                              

 .11, 1 :العقود املفصلة, البالغي ؛112, 3 :مصباح الفقاهة, التوحيدي .1
 , بدون ترقيم.3 :الشيخ حسن كاشف الغطاء م. أنوار الفقاهة, .2
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 القانون املدني العراقي.

ن كانت من املثليات  ذا لزم ضمانها, فإ))الوديعة  :ّنإ( 019) ةجاء يف املاّد
 .(1)ن كانت من القيميات, تضمن بقيمتها يوم لزوم الضمان((إتضمن مبثلها, و

اح القانون املدني يف حتديد قيمة القيمي حبسب الزمان بكونه ختلف شّراو
 .(2)وقت الغصب أو وقت اخلصومة بالنسبة ملورد الغصب

ن قيمة املال القيمي يوم املطالبة ال رارات الكمة التميز تارة تعّيولذا جاءت ق
 ل يوم الضمان, أو الغصب.أّو

ا القول بوجوب تقدير قيمة احللي وقت الغصب, ّمأ)) (:44جاء يف القرار )
 .(3)قامة الدعوى((إريخ أن يكون بتأالتقدير جيب  ألّن ؛فهو قول غري وارد

 .(3)أي أول يوم الضمان ,تالفه يوم الغصبإن قيمة القيمي بعد وتارة تعّي

املغصوب القيمي جيب على الغاصب أداء  ّنأد األستاذ منري القاضي وأّك
 .(8)ل يوم الضمانأي أّو ,قيمته يوم الغصب

ة ل يوم الضمان من جمّلوأخذ القانون املدني يف تعيني قيمة القيمي أّو
من تلف  ( من كّل591و) (513( و)132( و)311) األحكام العدلية يف املواّد

 ذا تلفت بتعّدإوتفريط, والوديعة  املبيع بالبيع الفاسد وتلف وثيقة الرهن بتعّد
 .(2)وتفريط والغصب

                                              

 .152, 1981( لسنة 31دني رقم )القانون امل .1
 .221 :لتزام, ذنونأصول اال .2
(, مدنية, تاريخ القرار 31(, رقم القرار )13(, السنة )3جمموعة األحكام العدلية, العدد ) .3
 .22, ص52, 11, 1
 .333(, 2قضاء الكمة متييز العرا , اجمللد ) .3
 .13 :الاضرات يف القانون املدني العراقي, منري القاضي .8
 .113,122, 83 :ة األحكام العدليةجمّل .2



 املال املثلي واملال القيمي يف الفقه اإلسالمي 381
 

 الرأي الراجح:

املضمون  ّنأ – مكما تقّد –املختار يف باب الضمانات  ّنأن يعلم أينبغي 
ىل حني تفريغها, وتلفه إة ويستمر ًا هو الذي يثبت يف الذّمًا أم قيمّيسواء كان مثلّي

عتباري ليس مرتبطًا بالوجود ي االالوجود الذّم ّن ف ؛ير يف الوجود الذّمال يؤّث
لتزام بوجوب دفع يوم األداء ال بد من اال ,فبناء على هذا ,اخلارجي التكويين

الضامن يف وقت األداء عاجز عن دفع املضمون, فتنتقل  ّنأىل إيف القيمي نظرًا 
 البدل الذي هو القيمة فقط.ىل إالوظيفة 

ه عبارة عن متليك العني بضمان املثل أو القيمة, د بأّنفلو حّد ,ا القرضأّم
ة وقت ها هي اليت تشتغل بها الذّمألّن ؛كان الالزم االلتزام بقيمة يوم القرض

 .(1)القرض

ه عبارة عن متليك العني بوفاء املثل ا على املختار يف معنى القرض من أّنوأّم
 ّنأالقيمة, فالالزم أيضًا وجوب دفع قيمة يوم القرض, والوجه يف ذلك أو 

زه على قة وتشخيصه ومتّيمن حتديد متعّل احلكم التكليفي وجوب الوفاء فال بّد
د ويشخص لو يكن له وجود ال ذهنًا, وال ذ لو مل حيّدإ ؛بهامحنو يرتفع به اإل

از املوضوع لثبوت احلكم حرإيق احلكم به ضرورة لزوم خارجًا, وال ميكن تعّل
قه ز متعّلال بعد حتديد ومتّيإص وهو ال يتشّخ ,ق هنا الوفاء فعل املقرتضاملتعّل

من حتديد القيمة  وهو القيمة يف القيمي, فعليه حني ثبوت وجوب الوفاء, ال بّد
سائر القيم غري  ألّن؛ ال قيمة يوم القرضإاليت جيب دفعها وفاءًا للقرض, وليس 

ترجيح بعضها على البعض بال وجه, فمقتضى  ّنأدة, كما  الّدمعلومة وغري
وجوب الوفاء من حني القرض لزوم تشخيص القيمة اليت جيب دفعها على 

 املقرتض. 

                                              

 .39, 2املكاسب, الشيخ األنصاري,  .1
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ه ال ّن بن على األب أو العكس, فوهذا الوجوب نظري وجوب نفقة اال
تغل ن مل تشإنه مطالب بهذا اإلنفا  ونفا , ولّكة من جيب عليه اإلتشتغل ذّم

 ته باملال.ذّم



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 حتديد حّق املالك باختالف األمكنة

نتناول يف هذا الفصل ما لو انتقل املال املثلي واملال القيمي من مكان العهدة 
املطالبة باملثل أو  خر فهل له حّقآأو الضمان ولقي املالك الضامن يف مكان 

 ملال القيمي؟إىل ابالنسبة القيمة بالنسبة للمال املثلي أو القيمة 
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 لاملبحث األّو

 املالك يف املال املثلي حسب األمكنة حتديد حّق

وهي الدنانري والدراهم والفلوس الرائجة  –ىل أمثان إينقسم املال املثلي 
 وغري أمثان. – والعمالت الورقية

 املالك يف غري األمثان: ل: حتديد حّقاملطلب األّو
ذا لقي إ مكان العهدة أو الضمان, فهل للمالك ىل غريإنتقل املثلي الو 

ذا ظفر املالك بالضامن يف غري إالضامن يف مكان آخر له حق املطالبة باملثل؟ ثم 
رًا فيه فهل للمالك املطالبة بقيمة بلد العهدة أو الضمان, وكان املثل متعّذ الّل

ها أو بلد التلف أو ليها املثل من أمكنة أو أقّلإاملطالبة أو بأعلى القيم اليت وصل 
 ر الضامن؟ فيه أقوال:ر املالك بالتعيني أو يتخّييتخّي

 أواًل: قيمة بلد الضمان، أو العهدة )الغصب والقرض(:
املشهور عند مجهور الفقهاء مطالبة املثل يف بلد الضمان, أو العهدة, ان 

 كان موجودًا, فان تعذر فقيمته يف بلد الضمان أو العهدة. 

نة وارتفاع لسعر املثل يف األمكنة األخرى اليت وصل ولنقله مؤ ذا كانإهذا 
 .(1)ليها عن سعر بلد العهدة أو الضمان كبلد التلف أو املطالبةإ

 ة:اإلمامّي

ر حسب األمكنة, ختلفت قيمة املثل املتعّذاذا إه أوضح الشيخ الطوسي بأّن
ذا إ: ))(2)ه بقولهفللمالك قيمته يف بلد العهدة أو الضمان أو يصرب حتى يصل إلي

                                              

 ,تكملة البحر الرائق ؛211 ,2 :الرهوني ,حاشية الرهوني ؛215 ,8 :الباجي ,املنتقى .1
 ؛221 ,3 :سليمان اجلمل ,حاشية اجلمل ؛312 ,2 :ابن قدامة ,الكايف ؛123 ,5 :الطوري
 ,2 :الكركي ,جامع املقاصد ؛حجري بدون ترقيم ,كتاب الغصب ؛سيالشيخ الطو ,املبسوط

51. 
 حجري بدون ترقيم. ,كتاب الغصب ,الشيخ الطوسي ,املبسوط .2
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ن أا ة وِالبه به مل خيل من أحد األمرين إّمغصب منه مااًل مثاًل مبصر فلقيه مبّك
نة مل خيل ون كان لنقله مؤإو – يكمل ثّم –نة لنقله ونة أو ال مؤويكون لنقلـه مؤ

 من أمرين:

ن كان له مثل كاحلبوب واألدهان  ف ,ن يكون له مثل أو ال مثل لهأا أّم
ه ال ضرر ألّن ؛كانت القيمتان يف البلدين سواء كان له مطالبة باملثل نظرت, فان

 عليه يف ذلك. 

 ن كان القيمتان خمتلفتني فاحلكم فيما له مثل, وفيما ال مثل له سواء. إو

ن يدعه أا ّمإة قيمته مبصر, ون يؤخذ من الغاصب مبّكأا ّمإفاملغصوب منه 
ن أفليس له  ,نة والقيمة خمتلفةومؤيف النقل  ألّن ؛حتى يستويف ذلك منه مبصر

 ن أخذ القيمة ملكها املغصوب منه((.إن صرب فال كالم, و يطالبه بالفضل, ف

وحكي كذلك يف الدروس وجامع املقاصد ومفتاح الكرامة وجواهر 
 .(1)الكالم

 الشافعية:

 ه ال قبول للمثل يف غري الّلة يف مورد القرض أّنأوضح فقهاء الشافعّي
أي  ,لها املقرتض أو كان املوضع خموفًانة ومل يتحّمونت لنقله مؤن كاإالقرض 

الظفر  الظفر أو كانت قيمته مبحّل ىل الّلإاإلقراض  نة من الّلوذا كان لنقله مؤإ
ة مل لقيه مبّك ذا أقرضه حنطة يف العرا  ثّم ف ,اإلقراض أكثر من قيمته مبحّل

ولكن له مطالبته  ,ة ضررىل مّكإقله يف ن ة أغلى, وألّنه مبّكألّن ؛ليهإيلزمه دفعه 
 اإلقراض بقيمة ماله.  يف غري الّل

لقيه  ة ثّمقرضه ِعامًا مبّكأذا إقيمة, كما  الظفر أقّل ذا كان الّلإوكذا ما 

                                              

 ,2 :الكركي ,جامع املقاصد ؛حجري بدون ترقيم ,كتاب الغصب ,لالشهيد األّو ,الدروس .1
 .95 ,31 :النجفي ,جواهر الكالم ؛51
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 ال مثله.إبالعرا , ليس له يف الصورة مطالبته بالقيمة بل ال يلزمه 

داء يف القرض ى األجبار علرتفاع السعر مانع من اإلانة النقل, ووفشرِا مؤ
 .(1)ه والغصبيواملسلم ف

 احلنابلة:

ن إال يف بلد العهدة أو الضمان إه ليس للمالك املثل ذكر فقهاء احلنابلة أّن
أكثر فليس له  – قيمة املثل –ن كانت إ: ))و(2)بن قدامةاقال  نة.وكان لنقله مؤ

وله املطالبة بقيمته يف ىل غري البلد الذي غصبه فيه, إفه النقل نا ال نكّلألّن ؛املثل
 بلد الغصب((.

 احلنفية:

ة مطالبة املثل يف مكان العهدة أو الضمان. جاء يف األصل عند فقهاء احلنفّي
قال:  ,ىل بغدادإة ومحلها فتاوي اخلانية: ))رجل غصب من رجل حنطة مبّك

ل يف من سعر املث ن كان سعر املثل يف مكان املطالبة أقّلإ. و(3)عليه قيمتها مبكة((
ن شاء أخذ قيمة العني يف مكان العهدة إمكان العهدة أو الضمان فاملالك باخليار 

 .(3)ن شاء انتظرإوقت العهدة و

 املالكية:

األصل مطالبة املثل يف  ّنأة بن عرفة من فقهاء املالكّياذكر أشهب وأصبغ و
 فلو وجد املالك الضامن يف بلد غري بلد, (8)مكان السبب والعهدة والضمان

                                              

 .221 ,3 :ملسليمان اجل ,حاشية اجلمل .1
 .312 ,2 :ابن قدامة ,الكايف .2
 .253 ,1: األوزجندي ,الفتاوي اخلانية .3
 .123 ,5 :الطوري ,تكملة البحر الرائق .3
 :اخلرشي ,شرح اخلرشي ؛215 ,8 :الباجي ,املنتقى ؛211 ,2 :الرهوني ,حاشية الرهوني .8
2, 133. 
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ومعه املثلي, فللمالك التخيري يف أخذه أو مثله ببلد  – بلد الضمان –العهدة 
 املطالبة.

ذا لقي املالك الضامن يف بلد بعيد عن إة بني ما ل بعض فقهاء املالكّيوفّص
ن لقيه يف بلد قريب عن أفله املثل يف بلد العهدة, وبني  – الغصب –بلد العهدة 

يري بني أخذ املثلي, أو مطالبة املثل يف بلد فله التخ – الغصب –بلد العهدة 
 .(1)العهدة. وهذا رأي ابن رشد عن ابن قاسم, ألنه رأى ان النقل فوت للمثلي

 ودليلهم على ذلك:

ىل إهو التأدية  (2)ي(())على اليد ما أخذت حتى تؤّد : مقتضى قوله ّنأ
ذا نقل إيما العهدة أو الضمان حبكم انصرافه إليه, لذا حكم الفقهاء ف الّل

ىل إليه, بل لو دفعه الضامن إعادته إىل غري بلد الغصب بوجوب إاملغصوب 
ىل املكان إ ر املالك بني قبضه منه, وأمره بالرّداملالك يف غري بلد الغصب يتخّي

ه ال جيب على الغاصب تأدية العني يف غري الذي غصبه فيه, والزم هذا املعنى أّن
 حكم البدل يف ذلك حكم املبدل منه, بل لعّل ّنأالغصب, ومن املعلوم  الّل

 .(3)ه يصري من قبيل سائر الديونّنأىل إاألمر بعد التلف أسهل, نظرًا 

 ن تكون املطالبة باملثل يف بلد الضمان أو العهدة.أفاألصل 

 اعرتاض:

ي(( على ))على اليد ما أخذت حتى تؤّد : م داللة قولهه لو سّلأّن
األخذ أو العهدة أو الضمان فهو ال ينفي وجوبها يف ىل مكان إوجوب التأدية 

غري األمكنة, بل يفيد وجوب التأدية إليه زائدًا على وجوب التأدية املطلقة, 
                                              

 :اخلرشي ,شرح اخلرشي ؛215 ,8 :اجيالب ,املنتقى ؛211 ,2 :الرهوني ,حاشية الرهوني .1
2, 133. 
 سبق ختري  احلديث. .2
 حجري. , 51 ,2 :الكركي ,جامع املقاصد .3
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ىل املالك, وجيب عليه إ: جيب على الضامن التأدية الرسول األعظم  فكأّن
 ىل الل األخذ أو الضمان أو العهدة.إأيضًا تأديته 

ة يف احلديث الشريف على تقييد الوجوب مبكان وبعبارة أخرى ال دالل
ه يفيد أمرًا زائدًا على أصل وجوب التأدية وهو خصوص خذ غاية األمر أّناأل

خذ أو العهدة, أو الضمان, وال داللة يف كالم الفقهاء على ىل الل األإالتأدية 
 األخذ أو العهدة أو الضمان. ىل غري الّلإنفي وجوب التأدية 

 املالك: ثانيًا: ختيري
ىل ختيري املالك يف املطالبة بني املثل أو قيمة املثل يف إل ذهب الشهيد األّو

نة ون كان يف نقله مؤإذا انتقل املثلي من مكان العهدة أو الضمان, وإ ؛الغصب
عتمادًا على اأو كانت قيمة املثل أكثر من قيمة املثلي يف مكان العهدة أو الضمان 

 .(1)حوالاأل الغاصب يؤخذ بأشّق ّنأ

 ثالثًا: مطالبة املثل يف بلد املطالبة:
ه جيب ّنأىل إة مامّيي من اإلق الكركي والعالمة احلّلدريس واحملّقإبن اذهب 

ن كان أعلى قيمة من بلد العهدة أو الضمان إدفع املثل يف بلد املطالبة و
 .(2)مبراتب

يف ذلك  – الضامن –إلزامه به  – املالك –ه له ّنإ)) :(3)دريسإقال ابن 
ىل إن كان هو أعلى قيمة من مكان الغصب, وكان محله حيتاج إاملكان, و

 ة((.سالم واألدّله الذي يقتضيه عدل اإلنة, ألّنومؤ

 تلف عنده يف بلد ثّم ))ولو أتلف مثليًا أو غصبه ثّم وجاء يف تذكرة الفقهاء:
                                              

 حجري بدون ترقيم. ,كتاب الغصب ,لالدروس الشهيد األّو .1
تذكرة الفقهاء  ؛51 ,2 :الكركي ,جامع املقاصد ؛حجري بدون ترقيم ,دريسإبن ا ,السرائر .2

 حجري. ,319 ,2 :العالمة احللي
 حجري بدون ترقيم. ,دريسإبن ا ,السرائر .3
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نة أو ونقله مؤظفر املالك يف بلد آخر, كان للمالك مطالبته باملثل, سواء كان ل
 .(1)ال((

من  د السبزواري مطالبة املالك عوض ماله مثاًل كان, أو قيمًةز السّيوجّو
 ؛ىل ذلك املكان عني ماله أو الإسواء وصلت  ,مكان شاء وأراد الضامن يف أّي

ىل ينقل إر املثل يف املثلي ه مع تعّذطون على أمواهلم(( لكّنلعموم: ))الناس مسّل
 .(2)ائر املواردالقيمة, كما يف س

لزام : ))وليس للمالك اإل(3)فصل بني تساوي وتفاوت قيم املثل بقوله ثّم
لزام باملثل اال يف ليه العني, وكذا ليس له اإلإد إال إىل  املكان الذي وصلت بالّر

ة الضمانات يف ذلك, فتكون وذلك لظهور أدّل ؛ليها العنيإاألمكنة اليت وصلت 
ة عليها عني ماله نسبة األيادي اليت جرت عليها يف صّحت نسبة األمكنة اليت مّر

ىل اجلميع, إة بالنسبة لغرض جريان حكم الغصب والعدوانّي لزام بالرّداإل
 لزام بالدفع, هذا مع التفاوت. موردًا من اإل فيكون جواز املطالبة أعّم

 مكان((. أيضًا يف كّل لزام بالرّدجهة, فيصح اإل ا مع التساوي من كّلوأّم

 الشافعية:

به  مكان حّل ة مطالبة املالك للضامن يف أّياملشهور عند فقهاء الشافعّي
ن مل إبه هو الذي تلف فيه, أو مكان آخر, و املثلي, سواء كان املكان الذي حّل

جبار املالك الضامن على دفع نة وَأمن الطريق. وهذان شرِان إلويكن لنقله مؤ
 أخذه.جبار املالك الضامن على املثل, وإل

ىل وصل إموضع شاء من املواضع  ىل ثبوت الطلب يف أّيإوي نسوذهب اإل
نة أو خاف الطريق وذا كان لنقله مؤإا ليها املثلي يف ِريقه بني البلدين, أّمإ

                                              

 .319 ,2 :العالمة احللي ,تذكرة الفقهاء .1
 .291 ,12 :السيد السبزواري ,ب األحكاممهّذ .2
 املصدر السابق. .3
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به املثلي. وال يطالب الضامن باملثل وال الضامن   فبأقصى قيم املكان الذي حّل
 .(1)من الضررملا يف ذلك  ؛من تكليف املالك قبول املثل

التلف  الغصب, وال مبحّل د املطالبة مبحّل))ال تتقّي جاء يف حاشية اجلمل:
ن  به, ف مكان حّل ه يف أّيه كان مطالبًا برّدألّن ؛به مكان حّل بل يطالب يف أّي

املنقول أو املنتقل إليه أو عاد أو تلف يف  تلف املغصوب املثلي يف البلد أو احملّل
يه رد العني عليه لتوّج ؛ني شاءالبلدين أو احملّل باملثل يف أّيبلد الغصب, ِالبه 

 .(2)فيهما((

))ولو ظفر بالغصب يف غري بلد التلف واملغصوب مثلي  :(3)وقال الرملي
نة لنقله, كالنقد اليسري وكان وه إن كان ال مؤّنأواملثل املوجود, فالصحيح 

 واحد منهما((. لعدم الضرر على ؛فله مطالبته باملثل ,الطريق آمنًا

ن لزمت مؤنة لنقله إة يطالب باملثل مطلقًا ووهناك قول آخر لفقهاء الشافعّي
 .(3)يف الغالء ثلًا يف وقت الرخص له ِلب املأو زادت القيمـة, كما لو أتلف مثلّي

 احلنابلة:

ن أيف بلد املطالبة. وللضامن اشرتط احلنابلة وجوب مطالبة املالك باملثل 
من بلد سبب العهدة أو  اوية حسب األمكنة, أو هي أقّلتكون قيمته متس

ن كانت أكثر فليس له إه ال ضرر على الضامن فيه, وألّن – الغصب – الضمان
 . (8)املثل

ات وقيمته يف البلدين واحدة, أو هي ن كان من املثلّيإ))و :(2)قال املقدسي
                                              

  .119 ,3 :البجريمي ,حاشية البجريمي ؛123 ,8 :الرملي ,نهاية احملتاج .1
 .351 ,3 :سليمان اجلمل ,حاشية اجلمل .2
 .123 ,8 :الرملي ,نهاية احملتاج .3
 .22 ,8 :النووي ,روضة الطالبني .3
 .313 ,2 :بن قدامةا ,الكايف .8
 .335 ,8 :املقدسي ,الشرح الكبري .2
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ن إرر على الغاصب فيه, وه ال ضألّن ؛يف البلد الذي لقيه فيه فله مطالبته مبثله أقّل
ىل غري البلد الذي غصب فيه, وله إفه النقل ا ال نكّلألّن ؛كانت أكثر فليس له املثل

 مطالبته بقيمته يف بلد الغصب((.

ل العنقري مطالبة املثل يف غري بلد القرض وذكر الصور اليت جيب دفع وفّص
 ّنأا ّمإب بغري بلد القرض البدل املطلو ّنأ: ))أعلم (1)املثل يف بلد املطالبة بقوله

ن تكون قيمة البدل ببلد أا ّمإنة, أو ال, وعلى كال التقديرين ويكون حلمله مؤ
صور يلزم بذل  القرض أزيد أو أنقص أو مساوية لقيمته ببلد الطلب, فهذه سّت

نة وذا مل يكن محل البدل مؤإوهي ما  :البدل ببلد الطلب يف مخس صور منها
 أو متساوية. ن قيمته ببلد حنو القرض أزيدنة متّكوان له مؤأو ك ,بصورة الثالثة

نة وذا كان حلمله مؤإويلزم بذل قيمة البلد ببلد الطلب يف صورة واحدة وهي ما 
وقيمته ببلد حنو القرض أنقص, فتلزم قيمته ببلد حنو القرض حتى مع وجود 

 املثل ببدل الطلب((.

 تهم على ذلك:وأدّل

ة وجوب دفع الضامن املثل للمالك فللمالك لشرعّيمقتضى القواعد ا ّنأ. 1
 املظلمة. املطالبة باملثل أينما أراد, وجيب على الضامن تأديته فورًا, لوجوب رّد

دماءكم  ّنإو)), ((2)مقتضى احلديثني ))الناس مسلطون على أمواهلم ّنأ. 2
لى املظلمة الثابت ع تالف ووجوب رّد(( وقاعدة اإل(3)وأموالكم عليكم حرام

ز التأخري وال فر  عندهم يف ذلك بني كون املثل يف مكان العهدة, الفور ال جيّو
 أو الضمان أو التلف أو املطالبة.

                                              

 .185 ,2 :العنقري ,حاشية الروض املربع .1
 .212 ,2 :اجمللسي ,حبار األنوار .2
مستدرك  ؛1291 ,2 :بن ماجةا ,بن ماجةاسنن  ؛13 ,3 :الشوكاني ,نيل األوِار .3

 .138 ,3 :النوري ,الوسائل
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ه ))الناس مسلطون على أمواهلم(( أّن : قوله ويالحظ على الدليل أّن
ما ورد يف مورد دفع مزامحة ليس واردًا مورد الضمان وال خصوصياته, إّن

ز ألحد مزامحة املالك يف ماله فليس مفاد احلديث ال جيّو ّنأمبعنى  ,املالك
حديث:  ّنأو, ىل الضمان أو خصوصياته أو مقدار املضمونإللحديث نظر 

ىل حرمة التصرف يف املال املسلم بدون إما ينظر ))حرمة ماله كحرمة دمه(( إّن
رًا, مال املسلم ال يذهب هد ّنأألجل تنظري املال بالدم على  رضاه, كما يدّل

ف, والوضعي وهو على حكمني: التكليفي, وهو حرمة التصّر فالرواية تدّل
ة ّيألجل التنظري املذكور,  وليس يف الرواية شاهد على املقدار, أو كّم ؛الضمان

فذكر هذا احلديث كذكر: ))الناس  ,ض به املال املتلفالعوض الذي يعّو
 . يف املقام.(1)طون على أمواهلم((مسّل

املظلمة ضرر على املالك, والضرر ال يزال  ري األداء ورّدتأخ ّنإ .3
ذ الضرر إذا تعارض الضرران فالرتجيح لنفي ضرر املالك, إبالضرر, بل قيل: 

 .(2)أدخله على نفسه – هنا –املنفي هو شرع احلكم والضامن, أو الغاصب 

األحوال يف مورد الغصب, فوجب مطالبة  الغاصب يؤخذ بأشّق ّنأ. 3
 ىل مؤنة النقل.إن كان حيتاج إأو الغاصب باملثل والضامن 

ط املظلوم على املظلمة وعلى تسّل على وجوب رّد ِال  ما دّلإ. 8
الثابت للضامن دفع املثل, ودعوى  ّنأن منها, والغرض استيفائها متى متّك

 .(3)اعتبار املكان يف مثليته واضحة املنع لغة وشرعًا وعرفًا

 ا يأتي:ة مبويرد على هذه األدّل

ليه إه ن, وهو الضرر املتوّجقدم على الضرر مبقدار معّيأما ّنإالضامن  ّنإ. 1
                                              

 سبق ختري  احلديث. .1
 .95 ,31 :النجفي ,جواهر الكالم ؛322 ,28 :الروحاني ,فقه الصاد  .2
 .املصدر السابق .3
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ا الزيادة على ذلك ّمأمن جهة وجوب دفع العوض الواقع للمال املتلف, و
رض بني افالتع, ليه ألجلهاإه املقدار, فهو مل يقدم على الضرر الذي يتوّج

من هذه الزيادة اليت  ئالضامن الناشما هو بني الضرر على الضررين يف املقام إّن
ليه. إىل املالك من جهة تأخري دفع ماله إه مل يقدم عليها, وبني الضرر املتوّج

 ًا من الضررين.حديث نفي الضرر أّي ومع التعارض ال يعّم

ىل إن انتقل ألو كانت تلك الزيادة ناشئة من تساهل ومتاهل الضامن ب ,نعم
قدامه على تلك إته, يثبت حينئذ هاًل يف تفريغ ذّممكان زيادة القيمة وكان متسا

ر تفريغ ذا أّخإديث نفيه, وذلك نظري ما الزيادة, فال يدفع عنه ضرر الزيادة حب
مكان إل أزمنة ا كانت عليه يف أّوة يف القيمي أو املثلي وارتفعت القيمة عّمالذّم

 ة.تفريغ الذّم

املالك يف االمتناع لو بذله  حّق مطالبة املثل ببلد املطالبة يستدعي عدم ّنإ. 2
ة لقّل ؛ن اقتضى ضررًا على املالكإو ,الضامن يف غري بلد العهدة أو الضمان

 .(1)حهد صاحب جامع املقاصد يف هذا ومل يرّجالقيمة مثاًل, لذا ترّد

األحوال ليس عليها دليل, وقد سبق الكالم  مؤاخذة الغاصب بأشّق ّنإ. 3
 على ذلك.

 لضامن:رابعًا: ختيري ا
ذا كانت القيمة يف مكان اخلصومة أكثر من مكان إه ّنأىل إة ذهب فقهاء احلنفّي
ن شاء إعطاه مثله يف مكان اخلصومة, وأن شاء إر الضامن العهدة أو الضمان خيّي

كانت قيمة املثل يف مكان  إنعطاه قيمة املثل يف مكان العهدة أو الضمان, وكذا أ
ن أالضمان أو العهدة متساوية القيمة, كان للمالك اخلصومة أو املطالبة أو مكان 

 .(2)يطالب الضامن باملثل
                                              

 حجري. 51 ,2 :الكركي ,جامع املقاصد .1
 .131 :البغدادي ,جممع الضمانات .2
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 .(1)ن يطالب الضامن بقيمة املثلأة كان للمالك وعن اخلانّي

 خامسًا: قيمة بلد التلف:
ذا انتقل إاملثلي  ّنإة  ذكروا مجعًا كثريًا من فقهاء الشافعّي ّنأسنوي نقل اإل

 .(2)بلد آخر وتلف فيه, وجبت قيمة بلد التلفىل إمن مكان العهدة أو الضمان 

و أكانت قيمة املثل يف بلد العهدة  إنه ة ذلك بأّنل بعض فقهاء الشافعّيوفّص
بل  ,ال فال يطالبه باملثلإمنه ِالبه باملثل, و الضمان مثل قيمة بلد التلف أو أقّل

 – هنا –والقيمة  نة أو خاف الطريق.ون كان لنقله مؤإيغرمه قيمة بلد التلف 
اجتمع املالك والضامن يف بلد العهدة أو  م الضامن ثّمذا غّر للحيلولة, ف

ها وِلب املثل, وال للضامن اسرتدادها وبذل الضمان, مل يكن للمالك رّد
 .(3)املثل

 سادسًا: قيمة أقصى قيم األمكنة:
ذا فقد املثل فقيمة إه ّنأىل إسنوي ذهب بعض فقهاء الشافعية ومنهم األ

بها املثلي يف مورد  ليها من سائر األمكنة اليت حّلإلقيـم اليت وصل أقصى ا
 .(3)الغصب

))فلو تلف يف بلد املنقول ِالبه مبثله حيث ظفر به من  :(8)قال النووي
مه قيمة ن فقد املثل غّر العني يف املوضعني. ف ه الطالب عليه برّدلتوّج ؛البلدين

 أكثر البلدين قيمة((.

                                              

 .253 ,1 :األوزجندي ,الفتاوي اخلانية .1
 .22, 8 :النووي ,روضة الطالبني .2
 .139 ,3 :البكري ,عانة الطالبنيإ .3
 .123 ,8 :الرملي ,نهاية احملتاج .3
 .22 ,8 :النووي ,روضة الطالبني .8
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 الرأي الراجح:

ة من حني لفة هي اليت تثبت يف الذّماالعني الت ن اخرتت بأّنإ :متقّدقد 
الواجب يف املثلي  ّنأًا وًا أو قيمّية سواء كان مثلّيىل حني تفريغ الذّمإالضمان 

 ّنأنًا منه. فلو فرض املثل سواء زادت القيمة أو نقصت ما دام الضامن متمّك
مطالبة  أو العهدة, فللمالك حّق لتقى بالضامن يف بلد غري بلد الضمانااملالك 

ر املثل فله حق املطالبة ن تعّذإو ,ن كان املثلي تالفًاإالضامن باملثل يف بلد املطالبة 
ة اليت ة وجوب تفريغ الذّموذلك ألدّل ؛بقيمة املثل أو املثلي يف بلد املطالبة

للمالك  ّنأته, وته وحرمة بقاء املال يف ذّمىل تفريغ ذّمإتستدعي مسارعة الضامن 
صعود القيمة حسب األزمنة  ّنأو ليه سبياًلإه حيثما وجد ًا يف املطالبة حبّقحّق

للمثل ال تنقل احلق من املثل اىل القيمة, فكذلك ما اذا حدث اختالف بالقيمة 
حسب األمكنة بالنسبة للمثل, ألن وظيفة الضامن دفع املثل, وان حق املالك 

 ر.ة أو يتعّذالقيمة ما مل يسقط املثل عن املالّي ىلإنتقال منحصر فيه, فال وجه لال

م املثل يف غري مكان العهدة أو الضمان لو كان على املالك ضرر يف تسّل ,نعم
املالك, ألزم الضامن  ىل مكان العهدة أو الضمان ضرر علىإبأن كان يف نقله 

من فعل ضرر املالك نشأ  ألّن ؛نقل أو بدفع املثل يف مكان الضمان أو العهدةلبا
 ت على املالك بعض أمواله.الضامن فّو الضامن, فكأّن

الضامن لو بذل املثل يف بلد الضمان أو العهدة  ن يعلم بأّنأكما ينبغي 
ألتقيا يف بلد آخر, وكانت قيمة املثل فيه أكثر من  متنع املالك من القبول, ثّماو

الضامن بتلك  ن يقال: أن ليس للمالك إلزامأبلد الضمان أو العهدة, فيمكن 
على التحديد  ألّن ؛ه يف الضمان ويأتي نفس الكالم يف القرضالزيادة. هذا كّل

فيجب على  ,ق باملثل أو القيمةن فعل املقرتض بالوفاء متعّلإاملختار للقرض هو 
 مكان. املقرتض أينما التقى املقرض به يف أّي
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 املطلب الثاني: مطالبة األمثان حسب األمكنة:
 مطالبة الضامن بالنسبة لألمثان يف أّي املالك له حّق ّنأالفقهاء املشهور عن 

ختالف ا ها قيم األموال, فال يضّرألّن ؛ها للمالكبلد, ووجب على الضامن رّد
 .(1)قيمتها سواء كان ذلك يف مورد الضمان أو القرض

 نة حلملها فطالبه مالكها بها يف غريون غصب أمثانًا ال مؤإ))و :(2)قال البهوتي
 ليه, أي املالك لعدم الضرر((.إها بلد الغصب, وجب على الغاصب رّد

أقرضه أمثانًا فطالبه بها ببلد آخر لزمته األمثان,  هنإ))و وقال يف موضع آخر:
 .(3)ه((َممن غري ضرر فلَز ه أمكنة قضاء احلّقألّن ؛أي مثلها

بلدة  ))رجل غصب من رجل دراهم أو دنانري يف ة:وجاء يف الفتاوي اخلانّي
ن يطالبه افطالبهم املالك يف بلدة أخرى, كان عليه تسليمها, وليس للمالك 

 .(3)ختلف السعر((ابالقيمة وان 

 ّنأن ىل ما كان من األمثان او ال, وبّيإل الشيخ الطوسي املال املثلي وقد فّص
له نة كاألمثان, فو: ))ف ن مل يكن لنقله مؤ(8)بلد بقوله مثان تكون يف أّيمطالبة األ

نة يف نقله يف وألنه ال مؤ ؛املطالبه به, سواء كان الصرف يف البلدين متفقًا أو خمتلفًا
 ذا كانا مضروبني((. إم بغريها ة تقّووال الفّض ام بغريهالعادة, والذهب ال يقّو

بلد, وجب على  بة لألمثان يف أّيسمطالبة الضامن بالن فاملالك له حّق
ختالف قيمتها, سواء ا ا قيم األموال, فال يضّرهألّن ؛ىل املالكإالضامن ردها 

 كان ذلك يف الضمان أم القرض.
                                              

 ,جواهر الكالم ؛185 ,2 :البهوتي ,الروض املربع ؛335 ,8 :املقدسي ,الشرح الكبري .1
 .95 ,31 :النجفي

 .185 ,2 :البهوتي ,الروض املربع ؛111 ,3 :هوتيالب ,كشف القناع .2
 املصدر السابق. .3
 .253 ,1 :األوزجندي ,الفتاوي اخلانية .3
 حجري بدون ترقيم. ,كتاب الغصب ؛الشيخ الطوسي ,املبسوط .8
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 املبحث الثاني

 مطالبة القيمة للقيمي حسب األمكنة

 اختلف الفقهاء بالنسبة ملطالبة قيمة القيمي حسب األمكنة.

 أواًل: قيمة بلد التلف:

ذا إكان, كما ختالف املاذا اختلفت القيمة بإه ّنأىل إة مامّيذهب فقهاء اإل
كان القيمي يف بلد العهدة أو الضمان بعشرة دنانري مثاًل ويف بلد التلف بعشرين 

ما هو زمان التلف ومكانه أّن أّنبودليلهم  .التلف دينار مثاًل, فالظاهر اعتبار الّل
 .(1)ىل القيمة ومكانهإنتقال زمان اال

 ثانيًا: قيمة أعلى القيم:

ذا أتلف يف غري بلد الغصب إالقيمي  ّنأالغصب ي يف مورد ذكر العالمة احلّل
ختلفت قيمة بلد التلف عن بلد الغصب أو العهدة, وجبت أكثر القيمتني او

قرب عنده وجوب القيمة من نقد البلد الذي للمالك, ولو اختلف النقدان, فاأل
 .(2)حصل فيه التلف

 ثالثًا: قيمة بلد العهدة أو الضمان:

ختالف املكان وجبت قيمة بلد الضمان أو العهدة اذا اختلفت قيمة القيمي بإ
 .(3)على الضامن للمالك عند مطالبة املالك يف بلد املطالبة

 رابعًا: الصلح اإللزامي:

ختالف املكان يف املال ااختالف القيمة ب ّنأىل إد السبزواري ذهب السّي

                                              

 .318 ,21 :السيد السبزواري ,ب األحكاممهّذ ؛11 :الرشيت ,رسالة يف الغصب .1
 حجري. ,351 ,2 :حلليالعالمة ا ,تذكرة الفقهاء .2
 .131 :البغدادي ,جممع الضمانات ؛111 ,3 :البهوتي ,كشف القناع .3
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 .(1)ضامنمن التصاحل والرتاضي فيما به التفاوت بني املالك وال القيمي ال بّد

 الرأي الراجح:

ىل حني التفريغ يف إة بنفس القيمي من حني الضمان اشتغال الذّم ّنإ
ة الضامن ذّم ألّن ؛قيمة بلد املطالبة الذي هو بلد التفريغدفع الضمان هو 

فحني , مشغولة بالقيمي, وعليه تفريغها بدفعها أو بدهلا وهو منحصر يف القيمة
ىل دفع قيمته, فالواجب قيمة بلد إدفع القيمي التفريغ تتحول ذمة الضامن من 

 املطالبة أو األداء.

 ,ة املقرتض ال تشتغل باملالذّم ا القرض فعلى املختار من تفسريه أّنوأّم
د بقيمة م توضيحه, وهذا الفعل قد حتّدما جيب عليه فعل الوفاء على ما تقّدّنإو

ق جب على املقرتض هو متعّلة املقرتضة حني االفرتاض, فالوفاء الواالعني القيمّي
فالالزم  ,ىل أخرىإل من تلك القيمة دة يف زمان أو مكان, وال يتحّوبالقيمة احملّد

 قرتاض.الوفاء بدفع قيمة بلد اال

مات, كالثياب والعبيد ن كان املغصوب من املتقّوإ))و :(2)قال البهوتي
بلد الغصب وِالب به مالكه يف غري بلد الغصب, لزمه الغاصب دفع قيمته يف 

 للحيلولة((.

))ولو كانت من ذوات القيم, فللمالك قيمة بلد  وجاء يف جممع الضمانات:
 .(3)صومة((الغصب يوم اخل

 مطالبة املال املثلي واملال القيمي حسب األمكنة يف القانون املدني:
األصل يف مطالبة املال املثلي واملال القيمي  ّنأذكر القانون املدني العراقي 

ة ألمكنة وهو مكان السبب أو العهدة. فقد ورد يف عقد القرض يف املاّدحسب ا
                                              

 .318 ,21 :السيد السبزواري ,حكامب األمهّذ .1
 .111 ,3 :البهوتي ,كشف القناع .2
 .131 :البغدادي ,جممع الضمانات .3
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 – بني املقرض واملستقرض –فق على املكان ذا مل يّتإ(: ))و3( يف الفقرة )259)
 .(1)د واجبًا يف مكان العقد((كان الّر

املال املغصوب عينًا وتسليمه  ))يلزم رّد (:502ة )وجاء يف الغصب يف املاّد
ن صادف صاحب املال إو ,ن كان موجودًاإيف مكان الغصب ىل صاحبه إ

ه ّدن شاء صاحبه اسرت الغاصب يف مكان آخر, وكان املال املغصوب معه, ف
ه على نة رّدوفمصاريف نقله ومؤ ,ىل مكان الغصبإه ن ِلب رّدإهناك, و

 .(2)خالل بالتعويض على األضرار األخرى((إالغاصب, وهذا دون 

ة ة األحكام العدلية من املاّدمن جمّل دني هذا النّصوقد أخذ القانون امل
ذا كان له إ. وقد أوضح القانون املدني مكان وفاء املثلي يف مكان العقد (3)(591)

 ن فيه مكان التسليم. محل ومؤونة, أو كان العقد مطلقًا مل يعّي

ا مكان وفاء املال القيمي, ففي موِن املدين وقت وجوب الوفاء أو مكان أّم
 (.2( و)1( يف الفقرة )392ة )كما جاء يف املاّد ,فق على غري ذلكعماله ما مل يّتأ

ا له محل ومؤونة كاملكيالت واملوزونات ذا كان الشيء امللتزم مّمإ. 1
ن فيه مكان التسليم يسلم الشيء والعروض وحنوها, وكان العقد مطلقًا مل يعّي

 يف املكان الذي كان موجودًا فيه وقت العقد.

لتزامات األخرى يكون الوفاء يف موِن املدين يف وقت الوجوب ويف اال .2
قًا بهذه ذا كان االلتزام متعّلإأعماله  و يف املكان الذي يوجد فيه الّلأوالوفاء, 

 .(3)فق على غري ذلكاألعمال ما مل يّت
                                              

 .218 ,1 :املوسوعة القانونية العراقية ؛133 :السامرائي ,القانون املدني .1
( 31, القانون املدني )121 ,1 :املوسوعة القانونية العراقية ؛33 :السامرائي ,القانون املدني .2

 .82 ,1981لسنة 
 .131 :ةاجملّل .3
أحكام  ؛91 ,1981( لسنة 31, القانون املدني )رقم 131 ,1 :املوسوعة القانونية العراقية .3

 .339 :احلكيم ,لتزاماإل
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ذا هلك املغصوب أو إه ّنإ)) اح القانون املدني العراقي فقالوا:ل شّروقد فّص
ذا كان من املثليات, إاملغصوب  ّنأكه الغاصب ضمنه. ومعنى ضمانه استهل

ذا صادفه املغصوب منه يف إداء مثله يف مكان الغصب, لكن أفعلى الغـاصـب 
اه ّيإرًا بني أخذ املثل هنالك, وبني تكليف الغاصب بتسليمه مكان آخـر كان خمّي

داء أالغاصب ات وجب على ن كان املغصوب من القيمّيإيف مكان الغصب, و
 .(1)قيمتـه يوم الغصب

ن تلف وجب  صل مطالبة املثلي والقيمي يف مكان السبب أو العهدة, ففاأل
نت يف الرأي داء املثل أو القيمة يف نفس املكان يف القانون املدني العراقي, وقد بّيأ

املالك حسب األمكنة هو بلد املطالبة يف املال  صل يف حتديد حّقاأل ّنأالراجح 
 ثلي يف الضمان أو القرض.امل

ا املال القيمي, فالقيمة املعتربة حسب األمكنة يف الضمان هي قيمة بلد وأّم
 املطالبة, ويف القرض قيمة مكان القرض.

                                              

 .13 :منري القاضي ,نون املدني العراقيالاضرات يف القا .1
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 الفصل اخلامس

 ختالط وانقالب املال املثلي واملال القيميإ

 لاملبحث األّو

 اختالط املال املثلي واملال القيمي

ا املبحث اختالط املال املثلي مبثله أو بغريه, وكذلك اختالط نتناول يف هذ
س أم مال املفّل ,املال القيمي بغريه سواء كان املال املختلط مغصوبًا أو وديعة

 أم غريها. ,الغرماء, أم وثيقة رهن املتعلق حبّق

 لاملطلب األّو
 اختالط املال املثلي مبثله

 ىل فرعني:إوهذا ينقسم 

 ختالط املال املثلي مبثله وميكن متييزه:ل: االفرع األّو

بكباره أو زبيب أسود  ذا اختلط املثلي مبثله وأمكن متييزه مثل صغار احلّبإ
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ملك املالك وأجرة التمييز على اخلالط,  بزبيب أمحر, لزم اخلالط متييزه ورّد
 .(1)ن مل يتمكن متييز مجيعه وجب متييز ما أمكنإو

 مبثله وال ميكن متييزه: ختالط املثلياالفرع الثاني: 

ذا اختلط املثلي مبثله حبيث ال ميكن متييزه أو امتزج مزجًا رافعًا للتمييز إ
 بينهما, فهنالك رأيان يف ذلك:

 ستهالك:ااختالط املثلي مبثله . 5

ة ووجه لزيدّيان حنبل وقول أبي حنيفة وقول بمحد أالظاهر من كالم 
ستهالك, فيجب على اخلالط دفع املثل الي مبثله اختالط املث ّنإة ة واملالكّيللشافعّي

اختالط املثلي املضمون  ّنإة فقد أوضح يف الفتاوي اهلندّي .(2)من غري املخلوط
مبثله خلط ممازجة, كخلط اجلنس باجلنس, مثل احلنطة باحلنطة, واللنب باللنب 

ك املثلي ذ ال ميكن مالإ ؛ه صار مستهلكًاألّن ؛أبي حنيفة املثل ديضمن اخلالط عن
 .(3)ه املثلي بسبب فعل اخلالط, فيجب عليه الضمانىل عني حّقإن يصل أ

ه جناية على من ألّن ؛مبثله – اخلالط –ة ))يضمن وقال أشهب من املالكّي
ق يف األغلب غري موجود, التساوي احملّق ّنإما خلط مااًل مبال مثلي لغريه, ال سّي

 .(3)فلذلك لزمه الضمان((

 ّنأىل إة ة واملشهور من احلنابلة والشافعّيمامّيلفقهاء األوذهب فريق من ا
ن يعطي للمالك من املخلوط أو من أن شاء إذا خلط املثلي مبثله باخليار إاخلالط 

                                              

 حجري. ,391 :العالمة احللي ,تذكرة الفقهاء ؛329 ,8 :ابن قدامة ,املغين .1
 ,3 :املرتضى ,البحر الزخار ؛329 ,8 :ابن قدامة ,املغين ؛11 ,8 :الزيلعي ,تبني احلقائق .2

 .212 ,8 :الباجي ,املنتقى ؛219 :الغزالي ,الوجيز ؛152
 .132 ,8 :اهلندية الفتاوي .3
 .212 ,8 :الباجي ,املنتقى .3
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ما يدفعه هو املثل الواجب عليه من  ّن وهو الصحيح ووجهه واضح, ف .(1)غريه
 املختلط أو من غريه.

هالك, ه كاإلّنإ طه بزيته, فالنّصخّلذا غصب زيتًا وإ))و :(2)قال الغزالي
اخلالط  ّنإقياس مذهب احلنابلة  ّنإوذكر القاضي  ,فيضمن املثل من أّي شاء((

عني ماله  ر عليه رّده تعّذألّن ؛ن شاء من غريهإاملخلوط و ن شاء منإيلزمه مثله 
درة القاضي بق وأستدّل ز له شيء من ماله.يتمّيال ه باخللط, فأشبه ما لو تلف ألّن

ىل املثل يف إفلم ينتقل  ,الباقي املثل يف اخلالط على دفع بعض مال املالك مع رّد
ليه منه فقد دفع إذا دفع إه وذلك ألّن ؛اجلميع كما لو غصب صاعًا فتلف نصفه

 .(3)ليه بعض ماله وبدل الباقي, فكان أوىل من دفعه من غريهإ

 ختالط املثلي مبثله شركة:. ا2

 ثله اختالًِا رافعًا للتمييز كزيت بزيت, فاملشهور عندذا اختلط املثلي مبإ
ة وقول أبي يوسف والمد ووجه مامّية والرأي الراجح عند األة والزيدّيالشافعّي

 .(3)ه شركة بني اخلالط واملالكثالث للحنابلة أّن

 ه لو خلطه))ال ضمان ألّن ه:أّن ،جاء يف الوجيز يف غصب الزيت وخلطه مبثله
 .(8)ك((مبثله فهو مشرت

اختالط املثلي مبثله يصري  ّنإة ار من الزيدّيوأوضح صاحب البحر الزّخ

                                              

  العالمة ,خمتلف الشيعة ؛حجري بدون ترقيم ,كتاب الغصب ,الشيخ الطوسي ,املبسوط .1
 .219 :الغزالي ,الوجيز ؛329 ,8 :ابن قدامة ,املغين ؛111 ,2 :احللي

 .219 :الغزالي ,الوجيز .2
 .329 ,8 :ابن قدامة ,املغين .3
 ,2 :العالمة احللي ,خمتلف الشيعة ؛152 ,3 :املرتضى ,البحر الزخار ؛219 :غزاليال ,الوجيز .3

 .818 ,3 :ابن مفلح ,الفروع ؛11 ,8 :الزيلعي ,تبني احلقائق ؛111
 .219 :الغزالي ,الوجيز .8
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 ة املالك من العني مع قّل حّقال يبطل ه ألّن ؛م كياًل أو وزنًامشرتكًا, فيقّس
 .(1)التفاوت

 اختالط املثلي مبثله شركة بني ّنإوذكر صاحب املبسوط وخمتلف الشيعة 
مطالبة اخلالط بقسمة املخلوط فيأخذ مثل كيله املالك واخلالط, وميلك املالك 

ن جيرب على مثل من أه قدر على بعض عني ماله وبدل الباقي, وال معنى ألّن ؛منه
 غريه مع وجود بعض العني.

ىل املثل أو إ ة موجودة يف املخلوط, فال ينتقل احلّقالعني املثلّي ّنأودليلهم 
 .(2)لبعضمكان حصول العني يف اإالقيمة يف اجلميع مع 

 ؛ه ليس على الضامن غرامة باملثل أو القيمةد السبزواري أّنوأوضح السّي
 رض عدم حصول نقص من اخلالط على املال, فال موضوع للغرامة على كّلفل

فراز والتقسيم بنسبة املالني أو قدام على اإلحال, بل الذي عليه تسليم املال واإل
 .(3)سائر األموال املشرتكةته من الثمن, كمنهما حّص البيع وأخذ كّل

ه, ن شاء ضمنه مثل حّقإاملالك باخليار ّن إىل إوذهب أبو يوسف والمد 
ه ال ميكن الوصول ألّن ؛هماشركه يف املخلوط واقتسماه على قدر حّقأن شاء إو
فيميل  ,فكان استهالكًا من وجه ,ه صورة, وأمكنه معنى بالقسمةىل عني حّقإ

ة فيما ال تتفاوت آحاده إفراز مة عند فقهاء احلنفّيالقس ألّن ؛هما شاءّيأإىل 
ن يأخذ حصته عينًا من غري قضاء وال أواحد من الشريكني  وتعيني, فيملك كّل

 .(3)ره قائمًا معنى فيتخّيىل عني حّقإمكان الوصول إ , فكأّنرضًا

                                              

 .152 ,3 :املرتضى ,البحر الزخار .1
العالمة  ,الشيعةخمتلف  ؛حجري بدون ترقيم ,كتاب الغصب ,الشيخ الطوسي ,املبسوط .2

 .111 ,2 :احللي
 .393 ,21 :السيد السبزواري ,حكامب األمهّذ .3
 .11 ,8 :الزيلعي ,تبني احلقائق ؛132 ,8 :الفتاوي اهلندية .3



 318  ل املثلي واملال القيمياختالط وانقالب املا: الفصل اخلامسالباب الثاني: 
 

وذكر احلارث وجهًا ثالثًا للحنابلة وهو شركة يف الثمن دون املثمن حبيث 
ِال  القاضي يعقوب يف تعليقه إة, وهو م الثمن على احلّصخلوط ويقّسيباع امل

 .(1)وأبي اخلطاب وابن بكروس من احلنابلة

 الرأي الراجح:

لفًا حبكم آاختالط املال مبثله بنحو يرتفع فيه التمييز بني املختلطني يعترب ت ّنأ
بقاء مال الشركة تعين  ألّن ؛العرف, فيجب املثل واحلكم بالشركة ال وجه له

ىل وصول املال إي ال تؤّد هناام املمتنع عن التقسيم عليه, وهااملالكني معًا, وإلز
 ىل املالك.إبعينه 

ىل مجيعه غري إن مل ميكن وصوله إىل البعض وإمكان وصوله إودعوى 
نصفه واقع  – اجلزء مهما قّل –جزء من أجزاء ماهلما  كّل ألّن ؛واضحة

ىل املالك ليس ماله وال بعض ماله, إ. فما وصل ألحدهما والنصف اآلخر لآلخر
املركب غري اجلزء لصحة سلب  ّنإب من املالني, ومعلوم بل الواصل هو املرّك

القسمة  ّنإ, كما الكل ليس جبزء واجلزء ليس بكّل :منهما عن اآلخر, فيقال كّل
املالك  ىلإما الواصل فراز وليس يف املقام إفراز واّنإق يف كتب الفقه على ما حّق
 مقدار ماله.

ما حصل عليه عوضًا عما خرج  ّنأال بعد فرض إملكًا له  هوال ميكن جعل
من يده, فيكون من باب الضمان, وفر  واضح بني جعل املال مشرتكًا وبني 

 من دون تعّد ل لو حصل التلف أو التعيّبذ على األّوإ ؛لفًاآاعتبار مال املالك ت
اخلسارة  ّن ف ؛رة عليهما بالنسبة خبالف الثانيحدهما كانت اخلساأأو تفريط من 

 الضامن, وال خيسر املالك شيئًا من ماله. ختّص

 املطلب الثاني: اختالط املثلي بأجود منه:
ر متييزه كخلط زيت بزيت أجود منه. ذا اختلط املثلي بأجود منه وتعّذإ

                                              

 .321 ,2 :العنقري ,حاشية الروض املربع ؛818 ,3 :ابن مفلح ,الفروع .1
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 فللفقهاء رأيان يف ذلك:

 :– كاستهال –ختالط املثلي بأجود منه اأواًل:  

دريس اذا اختلط املثلي بأجود منه, فالصحيح عند الشيخ الطوسي وابن إ
ه ة أّنة وقياس مذهب احلنابلة وقول للزيدّية ووجه للشافعّيمامّيمن األ

ىل عني ماله إالوصول  ّذره قد تعألّن ؛املالك من العني , فيسقط حّق(1)ستهالكأ
املخلوط فيلزم املالك قبوله ألجل ن يعطيه من أبعينها, ويكون اخلالط باخليار بني 

 ه أعطاه عني ماله أو مثله من غريه.ع له خبري من املثلي, ال ألّنه تطّوّنأ

خلط بأجود منه وبذل للمالك  ّنإ))و :(2)ةال من فقهاء الشافعّيقال القّف
ىل إاخليار  ّنإال منه فاملنصوص عليه إمتنع املالك من قبوله أصاعًا مثله من غريه و

 ختالط فقبل منه املثل((.املثلي باأل ر رّده تعّذألّن ؛الضامن

 أصبح يف حكم التلف أو املستهلك. ر املثلي عند الرّدفبتعّذ

ه ألّن ؛ه يلزم الضامن مثله))قياس املذهب أّن ّنإوذكر القاضي من احلنابلة 
أفلس صار البائع  صار باخللط كاملستهلك, وكذا لو اشرتى زيتًا فخلطه بزيته ثّم

ىل عني ماله, فكان له بدله, كما لو إر عليه الوصول ه تعّذسوة الغرماء, وألّنكأ
 .(3)لفًا((آكان ت

 .(3)م الثمن بني اخلالط واملالك على قدرولو باع اخلالط املخلوط قّس

                                              

العالمة  ,تلف الشيعةخم ؛حجري بدون ترقيم ,كتاب الغصب ,الشيخ الطوسي ,املبسوط .1
 ,البحر الزخار ؛329 ,8 :ابن قدامة ,املغين ؛813 ,3 :القفال ,حلية العلماء ؛211 ,2 :احللي

 .152 ,3 :املرتضى
 .813 :القفال ,حلية العلماء  .2
 .818 ,3 :بن مفلحأ ,الفروع ؛329 ,8 :ابن قدامة ,املغين .3
العالمة  ,خمتلف الشيعة ؛ن ترقيمحجري بدو ,كتاب الغصب ,الشيخ الطوسي ,املبسوط .3

 .211 ,2 :احللي



 311  ل املثلي واملال القيمياختالط وانقالب املا: الفصل اخلامسالباب الثاني: 
 

لتزام بالشركة يف احلكم بثبوت الشركة يف القيمة يقتضي اال ّنأويالحظ عليه 
 مة يف املثلي.ال فكيف ساغ دفع القيإاملثمن, و

لفًا عرفًا, وال وجه لثبوت الشركة, آاملال يعترب ت ّنإم من فالصحيح كما تقّد
ن دفع من املخلوط أجرب  ال يف املخلوط وال يف الثمن, بل يلزم اخلالط باملثل, ف

 ن دفع من غريه كان له ذلك.إه وزيادة, وفيه حّق ألّن ؛على القبول

 شركة:ثانيًا: اختالط املثلي بأجود منه 

ىل ذلك إذا اختلط املثلي بأجود منه فهو شركة بني املالك واخلالط. ذهب إ
بن حنبل وقول ورأي أل ,ةة وهو وجه للشافعّيمامّيي من األالعالمة احلّل

 .(1)ةللزيدّي

الزيادة  املالك شريك مبقدار عني ماله ال قيمته, ألّن ي أّنأوضح العالمة احلّل
املالك  ط عدوانًا يف الغصب, فال يسقط حّقاحلاصلة صفة حصلت بفعل اخلال

مكان إىل املثل أو القيمة يف اجلميع مع إ مع بقاء عني ماله, فال ينتقل احلّق
 .(2)حصول العني يف البعض

لفًا عرفًا, آي, وبدونه يعترب املختلط تمتياز احلّسيف صورة اال ما يتّمإّن :وفيه
 م.كما تقّد

م الثمن بني ن يباع املخلوط مجيعه ويقّسأة ال من فقهاء الشافعّيالقّف وأفَت
واحد من املالك  ذا فعل ذلك أوصل كّلإه ألّن ؛اخلالط واملالك على قدر قيمتهما

ىل إىل عني املال مل يلزم الرجوع إمكن الرجوع أذا إىل عني ماله, وإوالضامن 
 البدل.

                                              

 :ابن قدامة ,املغين ؛813 ,3 :القفال ,حلية العلماء ؛211 ,2 :العالمة احللي ,خمتلف الشيعة .1
 .152 ,3 :املرتضى ,البحر الزخار ؛329 ,8
 .211 ,2 :العالمة احللي ,خمتلف الشيعة .2
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النقص  ن كان ما يقصر عن قيمة مال املالك استوفى القيمة الباقية, ودخل ف
 .(1)ه نقص بفعله فلزمه ضمانهألّن ؛على الضامن

الثمن عوض  الشركة بالثمن دون املثمن غري واضحة, ألّن ّنأويالحظ 
ما ال يكون ذ رّبإ ؛ىل الضامن فقط غري واضحإتوجيه اخلسارة  ّنأاملثمن, كما 

ط رًا ومتعمدًا يف حصول اخللط, بل ساهيًا أو ناسيًا أو جاهاًل خلالضامن مقّص
مال الغري مباله, ففي هذه الصورة ختصيصه باخلسارة ظلم عليه والظلم ال يدفع 

 بالظلم.

املالك والضامن شريكان يباع املخلوط  ّنأوالظاهر من كالم أمحد بن حنبل 
واحد  ىل كّلإه, فاذا فعل ذلك أوصل واحد منهما قدر حّق ىل كّلإأو  يدفع 

 .(2)ىل البدلإعني املال مل يرجع ىل إمكن الرجوع أذا إمنهما عني ماله, و

 م الثمن على قدر القيمة((.))يباع ويقّس :(3)ةوقال املرتضى من الزيدّي

صبحت القيمة عني مال أكيف ساغ وفاء املثلي بالقيمة؟ وكيف  :وفيه
 م.ب مااًل للمالك؟ فالصحيح ما تقّده كيف اعترب املرّكّنأاملالك؟ كما 

 :ه من املخلوطمطالبة املالك حّق

ر قيمة املثلي, كما لو ِلب ليه من املخلوط يقّدإن يدفع ألو ِالب املالك 
ليه مثاًل من الزيت املختلط بقدر قيمة زيته, كما لو خلط مثاًل إن يدفع أاملالك 

لوغرام من زيت قيمته دينار بكيلوغرام من زيت أجود منه قيمته ديناران, يك
 ففيه ثالثة آراء:

                                              

 .813 ,3 :القفال ,حلية العلماء .1
 ,8 :أبن قدامة ,املغين ؛325 ,2 :العنقري ,الروض املربع ؛818 ,3 :ابن مفلح ,الفروع .2

329. 
 .152 ,3 :املرتضى ,البحر الزخار .3



 319  ل املثلي واملال القيمياختالط وانقالب املا: الفصل اخلامسالباب الثاني: 
 

 ل:الرأي األّو

ه يأخذ ألّن ؛أخذ املالك من املخلوط بقدر قيمة املثلي للمختلطعدم جواز 
كما يأخذ بعض كيلوغرام عن كيلوغرام من  بعض املثلي عن املثلي وذلك ربًا

 .(1)الزيت

 ىل الربا((.إي م الزيت بعينه على التفاوت, فيؤّد))وال يقّس :(2)قال الغزالي

 الرأي الثاني:

قسمة عني الزيت على نسبة القيمة  ألّن ؛ياألقرب اجلواز عند العالمة احلّل
ما يكون يف البيع وليس ههنا ّنإالربا  ألّن ؛فراز حّقأليست بيعًا عنده, بل هو 

ه ويرتك بعضه كرجل له على رجل دراهم أخذ ما يأخذ هو بعض حّقبيع, وإّن
 .(3)بعضها وترك البعض

 الرأي الثالث:

مثاًل من املخلوط يف مورد  جيب على اخلالط تسليم مقدار املالك من الزيت
صلة حتصل بسبب اكتساب املخلوط صفة اجلودة باخللط لزيادة مّت ألّن ؛الغصب
 ألّن ؛ه من املخلوط لزمه قبولهولو بذل للمالك مثل حّق ,(3)– الغاصب –اخلالط 

 .(8)ع بالزيادة يف املثل الباقيه بعينه وترّبىل املالك بعض حّقإاخلالط أوصل 

ذا خلط صاعًا قيمته إن خلط باألجود, كما إ))و :(2)يحلّلقال العالمة ا

                                              

 .53 ,13 :املطيعي ,تكملة اجملموع ؛229 ,8 :القفال ,حلية العلماء .1
 .219 :الغزالي ,الوجيز .2
 م.حجري بدون ترقي 391 ,2 :العالمة احللي ,تذكرة الفقهاء .3
 . 53 ,13 :املطيعي ,تكملة اجملموع ؛حجري 391 ,2 :العالمة احللي ,تذكرة الفقهاء .3
 :بن قدامةا ,املغين ؛818 ,3 :بن مفلحا ,الفروع ؛325 ,2 :العنقري ,حاشية الروض املربع .8
8, 329. 
 حجري. 391 ,2 :العالمة احللي ,تذكرة الفقهاء .2



 املال املثلي واملال القيمي يف الفقه اإلسالمي 351
 

عطاه صاعًا من املخلوط أجرب املالك على أن  درهم بصاع قيمته درهمان, ف
 ه وبعضه خري منه((.بعضه عني حّق ألّن ؛قبوله

 الرأي الراجح:

لفًا عرفًا, وال وجه لثبوت الشركة ال آن خلط املال املثلي بأجود منه يعترب تإ
ن دفع من املخلوط أجرب  خلوط وال يف الثمن, بل يلزم اخلالط باملثل, فيف امل

 ن دفع من غريه كان له ذلك.إه وزيادة, وفيه حّق ألّن ؛املالك على القبول

 ختالط املثلي بأردأ منه:ااملطلب الثالث: 
ذا اختلط املثلي بأردأ منه كخلط زيت بزيت أردأ منه, فللفقهاء رأيان يف إ

 ذلك:

 ستهالك:أختالط املثلي بأردأ منه ا: اًلأّو

ة ة واحلنابلة والزيدّيذا اختلط املثلي بأردأ منه فاملشهور عند فقهاء الشافعّيإ
ووجب على اخلالط املثل, وال جيب قبول املالك  ,(1)ستهالكأه ة أّنمامّيوقول لأل

املزج يف  ألّن ؛العني كاملة ر رّدلتعّذ؛ ىل املثلإمثل زيته من املخلوط, بل ينتقل 
جزء من مال املالك جبزء من مال  حكم االستهالك من حيث اختالط كّل

 اخلالط.

ه ألّن ؛ه يلزم الضامن مثلهّنأ))قياس املذهب  :(2)قال القاضي من احلنابلة
متنع أه من املخلوط وولو رضي املالك بأخذ حّق صار باخللط مستهلكًا((.

املالك رضي  ألّن ؛على ذلك اخلالط على دفع مال املالك من املخلوط أجرب

                                              

 ,3 :ابن مفلح ,الفروع ؛53 ,13 :املطيعي ,ملة اجملموعتك ؛229 ,8 :القفال ,حلية العلماء .1
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 .(1)ه ناقصًا وال أرش لهبأخذ حّق

املخلوط حيتوي على عني مال املالك,  ّنإما جاء يبتين على  ّنأويالحظ 
 ومقتضى القاعدة يف الضمانات إرجاع عني املالك مهما أمكن.

 ختالط املثلي بأردأ منه شركة:اثانيًا: 

زج جبنسه ن ُم ))ف :(2)شف الغطاءقال الشيخ هادي كا .ةمامّياألقوى عند األ
ز وكان باألردأ ضمنه مبثله, ولو قيل بتخيريه بني املثل والشركة مع يتمّي ومل

 لفًا وتثبت الشركة قهرًا((.آه مل يعد تألّن ؛األرش لكان حسنًا

ة هو ختيري املالك سحا  من الشافعّيإوظاهر كالم أمحد بن حنبل وقول أبي 
املالك من عني  حّق ألّن ه؛ألرش يف خلط املثلي بأردأ منبني املثل أو الشركة مع ا

زج املثلي باألجود منه, والنقص باخللط ميكن جربه ماله مل يسقط لبقائه كما لو ُم
 .(3)باألرش

م مثنه بينهما على قدر ويقّس – مثاًل –))يباع الزيتان  وجاء يف حلية العلماء:
خذ املالك مثل زيته مثاًل أن إه ألّن ؛(3)قيمتهما, فيكون للبائع ما قابل قيمة زيته((

, فوجب ن أخذ أكثر من زيته كان ربًاأه, وبالكيل, كان ذلك أنقص من حّق
 البيع وهذا على من يعترب القيمة بيعًا.

 ه من املخلوط:مطالبة املالك حّق

متنع اخلالط, أجرب اخلالط الو ِلب املالك مثل مكيله بزنته من املخلوط و

                                              

 ري.حج 391 ,2 :العالمة احللي ,تذكرة الفقهاء .1

 .53 :الشيخ  هادي كاشف الغطاء, م. شرح املكاسب .2
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بعض ماله  مكنه من رّدأه وألّن ؛املالك رضي بأخذ حقه ناقصًا ألّن ؛على الدفع
 مثل الباقي من غري ضرر. ورّد

ة فلم جيرب على غري ىل الذّمإه انتقل حّق ألّن ؛ال يلزم اخلالط ذلك :وقيل
ه من الرديء مل ن يأخذ أكثر من حّقأفق املالك واخلالط على , وإن اّت(1)املثل
الزائد يف القدر عوضًا عن اجلودة على من يعترب  , وذلك بأخذه ربًاألّن ؛جيز

 القسمة بيعًا.

ما ّنأه ال مقابل للزيادة, وألّن ؛ه من الرديء جازن رضي املالك دون حّقإو
 .(2)عد ترّبهي جمّر

 الرأي الراجح:

اختالط املثلي باألجود منه أو األردأ منه أو املساوي  ّنأمقتضى القاعدة  ّنأ
ة اخلالط بدفع املقدار املطلوب من املخلوط العرف, وبراءة ذّم لفًا حبكمآله يعترب ت

ه عني مال املالك املدفوع هو مصدا  ما يطلب منه, ال ألّن ّنأما هي من جهة اّن
ن يطالب أكما ليس له  ,ه من املخلوطفليس للمالك إلزام الضامن بدفع حّق

 ن.اخلالط بتحقيق املثل املطلوب ضمن فرد معّي

ا املالك أّم ,من الطرفني: املالك واخلالط جبار أّيال وجه أل هّنأفال خيفى 
ا اخلالط, فليس ماله كان أجود منه. وأّم ّنأذ املفروض إ ؛هفيه تضييعًا حلّق فألّن

 ن.جباره على دفع املثل املطلوب ضمن فرد معّيإللمالك 

                                              

 .58 ,13 :املطيعي ,تكملة اجملموع .1
 ؛313 ,3 :القفال ,حلية العلماء ؛331 ,8 :ابن قدامة ,املغين ؛818 ,3 :ابن مفلح ,الفروع .2
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 املطلب الرابع: اختالط املثلي بغريه:
 وين:لو اختلط املثلي بغريه، فهو على حن

 ختالط املثلي بغريه وأمكن متييزه:ال: النحو األّو
 ذا اختلط املثلي بغريه وأمكن متييزه وهو على ضربني:إ

ة كما لو خلط املثلي بغريه خلط ما ميكن متييزه بال كلفة وال مشّق ل:األّو
ة كخلط الدراهم بالدنانري, جماورة حبيث ميكن التمييز بينهما بال كلفة وال مشّق

 .(1)املالك ويدفعه له ز حّقط ال يضمن وميّيفاخلال

ه ألّن ؛ه ال يضمنز رجل حبنطة آخر أّن))فيمن خلط جّو :(2)قال األشهب
ة على احلنطة واجلوز, وكذلك خلط اجلوز بالرمان يقدر على التخليص بال مضّر

حدهما, فيضمن الذي أيكون خلطها يفسد  أنال إوالرمان باألترج والتفاح 
 .يفسد باخللط((

 متييزه, ة, كما لو خلط املثلي بغريه يشّقومشّقبكلفة ما ميكن متييزه  الثاني:
ة واحلنابلة رة, فاملشهور من فقهاء الشافعّيكخلط احلنطة بالشعري أو الدخن بالّذ

املالك  ة تكليف اخلالط متييز حّقمامّيي من األة والعالمة احلّلة والزيدّيواملالكّي
 .(3)العني فيلزمه ذلك ه ميكن رّدألّن ؛عادتهأعن املخلوط, و

 بل يلزمه الفصل((. ,هالكًاإ))وخلط احلنطة بالشعري ليس  :(3)قال الغزالي

ذا أمكن متييزه, كحنطة بشعري أو إ))وخلط املثلي بغريه  :(8)وقال ابن قدامة
                                              

 .132 ,8 :الفتاوي اهلندية .1
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ن مل ميكن متييز مجيعه وجب متييز إز عليه, وه وأجر املمّيمسسم لزمه متييزه ورّد
 ((.ما أمكن

ذا خلط املثلي بغري جنسه كحنطة بشعري إ)) :(1)ةوقال املرتضى من الزيدّي
 مكانه((.لزمه متييزه إل

 ة يضمن اخلالط املثل, ويكون املثلي مستهلكًا.ة وقول لألمامّيوللحنفّي

))لو خلط املثلي بغريه خلط جماورة حبيث مل ميكن  جاء يف الفتاوي اهلندية:
ة, كخلط احلنطة بالشعري يضمن اخلالط, ومل يكن ومشّق ال بكلفةإالتمييز بينهما 

 .(2)للمالك اخليار((

))لو خلط املثلي بغري جنسه كاحلنطة بالشعري  كما جاء يف تذكرة الفقهاء:
 .(3)لتقاط ولو ِال الزمان((جيب عليه الفصل بينهما باال

 فراز عني مال املالك ولو بكلفة, أي بدفعإمكن أن إ ن يقال:أوالصحيح 
ذا مل يكن بتقصري منه إا ن كان االختالط بتقصري منه, واّمإأجرة ألزم اخلالط به 

جه املصاحلة يف جباره وحتميله اخلسارة اليت مل يقدم عليها, فاملّتإفال دليل على 
 مقدار أجرة التمييز.

ِنان من احلنطة أختالط أل مثل ال مبشقة ال تتحّمإفرازه إذا مل يكن إو
ن منه, وما فراز مبا يتمّكفمقتضى القاعدة يلزم اخلالط باإل ِنان من الشعري,أب

 يعترب يف حكم التلف, فيدفع مثله من غريه. – عادة –خرج عن القدرة 

 ختالط املثلي بغريه وال ميكن متييزه:االنحو الثاني: 
لو مزج املثلي بغري جنسه كمزج الزيت بالشريج أو دهن اجلوز بدهن الذرة 

                                              

 .152 ,3 :املرتضى ,البحر الزخار .1
 .132 ,8 :الفتاوي اهلندية .2
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 يق الشعري, فللفقهاء رأيان يف ذلك:أو دقيق احلنطة بدق

 ستهالك:ال: اختالط املثلي بغريه وال ميكن متييزه األّو

ة وإمجاع مامّية واألة والزيدّياملالكّياحلنابلة وة واملشهور من فقهاء الشافعّي
ذا خلط املثلي بغري جنسه كما لو خلط زيت بشريج أو دهن جوز إه أّن (1)ةاحلنفّي

لبطالن فائدته وخاصيته  ؛قيق شعري, فاملثلي هالكأو مزج دقيق حنطة بد
 د مع الرديء.ختالِه بغري جنسه خبالف اجلّياب

ن خلط املثلي بغري جنسه كخلط الزيت بالشريج, لزم على إ)): (2)قال القفال
 ىل مثله((.إختالط, فعدل العني باأل ر رّده تعّذالضامن مثله, ألّن

 ؛ه يلزم اخلالط مثلهمذهب احلنابلة أّن))قياس  :(3)وقال القاضي من احلنابلة
ه أو ن يأخذ املالك أكثر من حّقأولو تراضيا على  ,ه صار باخللط مستهلكًاألّن

 فال حترم الزيادة بينهما((. .ه بدل من غري جنسهألّن ؛جاز أقّل

ذا خلط املثلي بغريه, ومل ميكن متييز بعضه عن بعض إ)) وجاء يف املنتقى:
ه قد أتلف عليه ووجه ذلك أّن ,بن قاسمأهو قول أشهب وضمن للمالك مثله, و

 .(3)املثلي ومنعه من الوصول إليه((

ال ميكن  ,ممازجةخلط خلط املثلي بغريه  ّنأة على وأمجع فقهاء احلنفّي
ة, ودقيق احلنطة بدقيق التمييز بينهما بالقسمة, كخلط دهن اجلوز بدهن الذّر

املالك  نقطع حّقأه ألّن ؛يف املخلوط للمالك فاخلالط ضامن وال حّق, الشعري
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 .(1)ر القسمةلتعّذ ؛ستهلك صورة ومعنىأه ألّن ؛بالضمان

 ىل املثل.إاملالك  لفًا, وينتقل حّقآاملال يعترب ت هو أّن – ما تقّدمّم –والصحيح 

 :ختالط املثلي بغريه وال ميكن متييزه شركةأالثاني: 

شريج, فظاهر كالم أمحد بن لو مزج املثلي بغري جنسه, كمزج الزيت بال
واحد منهما قدر  ىل كّلإاملالك واخلالط شريكان يباع اجلميع ويدفع  ّنأحنبل 

 . (2)هحّق

ة وقوع الشركة بني املالك ابن قاسم من فقهاء املالكّيو وشرط أشهب
 ذا مل يكن للخالط مال.إواخلالط 

ي من مثنه رذا مل يكن للخالط مال بيع املخلوط, وأشُتإ)) :(3)قال أشهب
 واحد منهما مثل املثلي((. لكّل

شرتاك يف ن اختلفا يف صفة االإن يقتسما بينهما وأز بن القاسم وأشهب وجّو
 املخلوط.

م يباع ويقّسفاملالك واخلالط يشرتكان يف املخلوط,  ّنأىل إفذهب ابن القاسم 
ة الثمن بينهما على حسب مقدار املثلي. فلو كان املخلوط ِعامًا من احلنط

بقيمة قمحه مثاًل, واآلخر  :أحدهما :هما يشرتكان يف الطعام املختلطّنأوالشعري, ف
 .(3)بقيمة شعريه

ن كانت مكيلة إال على السواء إن يشرتكا فيه أ))ال جيوز  وقال أشهب:
ىل التفاضل بني إي ذلك يؤّد ألّن ؛ِعامهما سواء, وال جيوز على التفاضل فيه

                                              

 .132 ,8 :الفتاوي اهلندية .1
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 .(1)القمح والشعري((

بثبوت الشركة بني  ,ةي وقول للشافعّيمال األقوى عند العالمة احلّلحتواأل
ن كان يف املثلي  ف .متزجا بأنفسهماأجاه بالرضا, أو اخلالط واملالك, كما لو مّز

 .(2)ال فالإنقص ضمنه اخلالط, و

جرب املالك على أخذه باألرش أو بدونه  كل على هذا القول بأّنِشوأسُت
ثبات لغري املثل أثلي وهو خالف القاعدة, وجرب اخلالط م بغري اجلنس يف املالزأ

زة من غري ىل املثل أجود, ووجود العني غري متمّيإعليه بغري رضاه. فالعدول 
 لفة.آجنسها كالت

م الثمن على القدر ))يباع اجلميع ويقّس :(3)ومن فقهاء الشافعية من قال
 ة يف مثن املخلوط.ىل عني ماله(( فهو شركإواحد منهما  قيمتهما ليصل كّل

 ىل املثل.إ نتقال احلّقاستهالك ولتزام باألم من األوالصحيح ما تقّد

 املطلب اخلامس: خلط املثلي باملاء:
املثلي يف املاء كزيت صب يف املاء أو لنب شاة مباء, وجب على  لو صّب

 ن خيلصه من املاء حتى يكون ال ماء فيه, وتكون خمالطة املاء غري ناقصةأاخلالط 
ن كانت خمالطة املاء ناقصة له يف العاجل أو إله, وكان الزمًا للمالك أن يقبله و
 ه ورّدن مل يفسده رّدإالك, وألنه صار كاهل ؛اآلجل ومفسدة له, رجع عليه مبثله

 .(3)نقصه, وهذا أعدل حكومة وأبعد عن الضرر عند الشافعي

 .(8)((ن نقصه املاءإ))يعطيه هذا املثلي بعينه و وقال الربيع:
                                              

 .212 ,8 :الباجي :املنتقى .1
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ه ألّن ؛ىل غرامة, لزم اخلالط ذلكإن احتي  يف ختليص املخلوط من املاء إو
 .(1)بسببه

مكن ختليص املثلي من املاء, وجب على اخلالط أن إ ن يقال:أوالصحيح 
ن كان ذلك إرجاعها وجيرب العيب باألرش أالعني مال املالك جيب  ألّن ؛ذلك

 بفعل اخلالط.

ختالط ألف عرفًا كآختالط باملاء حبكم التألن مل ميكن ختليصه وكان اإو
لف آن مل ميكن ختليصه ومل يكن حبكم التإىل املثل, وإ نتقل احلّقأالسكر باملاء, 

كاحلليب املختلط باملاء, ف ن أوجب عيبًا ضمن اخلالط األرش, وإن مل يوجب 
مل يكن للمالك شيء على اخلالط سوى نفس املثلي املختلط باملاء, كخلط 

 ر يف قيمته.ب مباء قليل حبيث مل يؤّثاحللي

 املطلب السادس: اختالط املال القيمي:
ذا اختلط املال القيمي حبيث ال ميكن متييزه فهو استهالك فتجب قيمته على إ

 ال عند من أوجب يف القيمي مثله, فيجب مثله.إاخلالط للمالك 

 .ىل املالكإرجاع العني إمكن متييزه فيجب التمييز وأذا إا أّم

 اختالط املال املثلي واملال القيمي يف القانون املدني:
ىل اختالط املال املثلي مبثله أو بغريه من إ  القانون املدني العراقي تطّر ّنإ

 خالل الكالم عن خلط الوديعة. 

ذن من إذا خلط الوديعة مباله أو مبال غريه بال إالودعي ضامن  ّنإفذكر 
املالني, وسواء كان خلط املال املثلي جبنسه  ر تفريقصاحب الوديعة حبيث يتعّس

 أم بغريه.

ف حبيث ذن صاحبه, أو اختلطت بال تصّرأفلو خلط الودعي الوديعة مباله ب
                                              

 حجري. ,391 ,2 :العالمة احللي ,تذكرة الفقهاء .1



 359  ل املثلي واملال القيمياختالط وانقالب املا: الفصل اخلامسالباب الثاني: 
 

 ر تفريق املالني يصري الودعي شريكًا ملالك الوديعة.يتعّس

ر معه تفريقها, فالضمان على ا خلط الوديعة من غري الودعي خلطًا يتعّسأّم
 اخلالط.

 (:2( )5( يف الفقرة )011ة ) املاّدجاء يف

حبيث  ,ذن صاحبهاأبال  ,يع الوديعة مبال أو مبال غريهدذا خلط الوإ. 1
ر تفريق املالي, فعليه ضمانها سواء كان املال الذي خلطه بها من جنسها أم يتعّس

 ن خلطها غريه خلطًا يتعسر معه تفريقها, فالضمان على اخلالط.إمن غريه. و

, واختلطت بال صنعة اخلط الوديع الوديعة مباله ب ذن صاحبه ذاإا ّمأ. 2
هلك املال بال   نر تفريق املالني يصري الوديع شريكًا ملالك الوديعة, فحبيث يتعّس

 .(1)تقصري, فال ضمان على الوديع الشريك((

  بني خلط الوديعة من دون القانون املدني فّر نالحظ أّن ومن خالل النّص
ستهالك, وصريورة الودعي اذنه يف كون اخللط شركة أو  ب ذن صاحبها, أوإ

 ضامنًا أو شريكًا.

و أجود منه أو بغريه, أل القانون املدني بني خلط املال املثلي بأردأ ومل يفّص
سالمي يف ة الفقه اإلِلق ذلك. فتالحظ دّقأما ّنإوكذلك خلط املال القيمي و

لة قد سبقت ئع احلياة بصورة مفّص  جلميع وقاة, والتطّرتفصيل املسائل الشرعّي
 القانون املدني. 

                                              

 .152 ص ,1981لسنة , (31ن املدني رقم ), القانو228 ,1 :املوسوعة القانونية العراقية .1
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 املبحث الثاني

 انقالب املال املثلي واملال القيمي

ة, وحالة ذا ِرأ على املال حاالت: حالة املثلّيإ  يف هذا املبحث فيما نتطّر
القيمية, فهل املعترب يف تضمني الضامن هو احلالة األوىل أو احلالة الثانية, أو 

ر ني, أو يتخّيلك يف تضمينه مبقتضى ما شاء منهما لكونه مالكًا يف احلاَلر املايتخّي
 .؟الضامن لكونه غارمًا ومأمورًا باألداء

ض للحاالت اليت ليها من خالل التعّرإق حتماالت نتطّراة آراء وفهنالك عّد
 ليها املال:إينقلب 

 ىل مال قيمي:إنقالب املال املثلي ال: املطلب األّو
 ثّم ,ىل مال قيميإذا انقلب املال املثلي إاء يف تضمني الضامن اختلف الفقه

كمن غصب حنطة فطحنها وتلف الدقيق عنده أو جعله خربًا وأتلفه,  ,تلف
  .عترب ال مثل للدقيق واخلبزأو

ة يف ذلك فلفقهاء الشافعّي, خذ منه خاًل باملاء, وأعترب اخلل ال مثل لهأو مترًا أّت
 :(1)ثالثة آراء

ىل املثلي من القيمة مطلقًا إه أقرب ألّن ؛األصل تضمني الضامن باملثل ل:األّو
باملاء أو  خذ منه اخلّلسواء ساوى قيمة القيمي أم ال, كمن غصب مترًا وأّت

 فيضمن التمر واحلنطة. ,احلنطة وجعلها خبزًا

ن كان القيمي أكثر قيمة من املثلي, يضمن الضامن قيمة القيمي, إ الثاني:
 هو ما قطع به البغوي.وثل, ال, فاملإو

                                              

 تكملة ؛115 ,3 :البجريمي ,حاشية البجريمي ؛319 ,3 :سليمان اجلمل ,حاشية اجلمل .1
 ؛251 ,11 :الرافعي ,فتح العزيز ؛23 ,8 :النووي ,روضة الطالبني ؛21 ,13 :املطيعي ,اجملموع

 .22 ,2 :حواشي الشريواني وابن قاسم العبادي



 391  ل املثلي واملال القيمياختالط وانقالب املا: الفصل اخلامسالباب الثاني: 
 

يغرم أكثر القيم عند القاضي حسني وليس للمالك مطالبته باملثل,  الثالث:
ِالبه املالك يف الرخص  فمن غصب حنطة يف الغالء فتلف املغصوب عنده ثّم

ِال  اجلواب بواحد منهما عنده, بل إ فهل يغرمه املثل أو القيمة؟ مل يصّح
ىل حالة إن صار إلفت وهي حنطة غرم املثل ون تإالصواب عنده أن يقال: 

 تلف فالقيمة. التقويم ثّم

كمن غصب صاع بّر قيمته درهم فطحنه فصارت قيمته درهمًا وسدسًا 
عليه قيمة  ه أستحّقألّن ؛لزمه درهم وثلث زه فصارت درهمًا وثلثًا وأكله,فخّب

 .(1)خبز درهمًا وثلثًا

ه ه يرّدًا فنبت من أّنخ أو حّبفتفّرهذا خيالف فيمن غصب بيضًا  وأعرتض بأّن
 مًا.ذ هذا من قبيل صريورة املثلي متقّوإ ؛مع أرش النقص

 ما يف االعرتاض املذكور معه ال خمالفة للقاعدة عند التلف, وإّنبأّن وأجيب:
 .(2)بقاء املثلي, بينما تقييد القاعدة بالتلف

 :(3)ة يف ذلك ثالثة آراء كذلكلفقهاء املالكّي ّنأكما 

على الضامن مثل املال املثلي, فمن  ّنأذكر ابن القاسم يف اجملموعة  ل:األّو
اعة مل صنذا صنع فيما غصب إالغاصب  ألّن ؛غصب قمحًا فطحنه فعليه مثله

ىل الغاصب قيمة تلك إال بأن يدفع إن يأخذ ذلك أيكن للمغصوب من 
 اعة.صنال

ثلي. فمن غصب للمالك القيمي املنقلب من امل ّنأشهب أذهب  الثاني:
 قمحًا فطحنه يأخذ املالك الدقيق وال شيء عليه يف ِحينه.

                                              

سليمان  ,حاشية اجلمل ؛21 ,13 :املطيعي ,تكملة اجملموع ؛23 ,8 :النووي ,بنيروضة الطال .1
 .251 ,11 :الرافعي ,فتح العزيز ؛115 ,3 :البجريمي ,حاشية البجريمي ؛319 ,3 :اجلمل

 .21 ,2 :بن قاسم العبادياحواشي الشريواني و .2
 .211 ,8 :الباجي ,املنتقى .3
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بن االتخيري بني أخذ املثلي أو القيمي املنقلب رواه ابن حبيب عن  الثالث:
 ذا ِحنها الغاصب سويقًا أو يضمنه مثلهاإن يأخذها ألرب احلنطة  ّنأاملاجشون 

 .(1)((ظامل حّقملا روي: ))ليس لعر   ؛وال حجة للغاصب يف الصنعة

 رجاعها ما دامتإوجيب  ةالعني نفسها تثبت يف الذّم ّنإ والصحيح أن يقال:
لت ىل أخرى, فاحلنطة اليت حتّوإباقية حبكم العرف, ولو حصل حتول من حال 

ف ىل ِحني حبكم العرف باقية بصورة الطحني, وعلى هذا يبتين حرمة التصّرإ
رته خبزًا, فيجب عليه إرجاع العني يف وهو با  حتى بعد صريو ,فيه وحرمة أكله

ل أوجب نقصًا فيها التحّو ّنأ, ولو فرض (2)حال وجدت ما دامت باقية أّي
التفاوت عيين وصفي, ال سوقي, وهو مضمون  ألّن ؛أرجع العني مع األرش

ة حبالتها ة, فتبقى بالذّمل, فمن حينه تثبت يف الذّمفلو تلفت العني بعد التحّو
ة مشغولة ىل قيمي وورد التلف فالذّمإل ذا حتّوإفاملثلي  ,التلف اليت ورد عليها

لف, وهو آىل حني التفريغ, فيضمن قيمة يوم األداء لذلك القيمي التإبالقيمي 
ر ومن ثبوت مقتضى املختار من وجوب إرجاع العني مع بقائها ولو مع التغّي

 ىل حني تفريغها.إة حتى مع تلفها العني نفسها يف الذّم

ستلزامها ضمان املال املثلي ال ؛شكالإاألقوال األخرى, فال ختلو من  اأّم
بالقيمة أو املال القيمي باملثل, وهو مناف للقاعدة من ضمان املال املثلي مبثله, 

 واملال القيمي بقيمته.

 ىل مال مثلي:إاملطلب الثاني: انقالب املال القيمي 
ن حتصل أحلصول, ومثال ذلك ىل مال مثلي نادر اإانقالب املال القيمي  ّنإ

ة ل من أموال قيمّييف األسوا  األموال املتماثلة يف ذاتها النادرة الوجود, فتتحّو
ىل أموال مثلية, أو كأن يصنع على مال قيمي قالب خيرج منه عدد كبري مثل إ

                                              

 .311 ,11 :احلر العاملي ,وسائل الشيعة .1
 .223 :للجزائري ,آيات األحكام .2



 393  ل املثلي واملال القيمياختالط وانقالب املا: الفصل اخلامسالباب الثاني: 
 

 ذلك.

ىل مال مثلي, إذا انقلب املال القيمي إختلف الفقهاء يف تضمني الضامن او
 :(1)ة ثالثة آراء يف تضمني الضامنعّيوتلف فللشاف

 ىل احلّقإه أقرب ه يضمن الضامن مثل املثلي, ألّنّنأىل إذهب البغوي  ل:األّو
تلف عنده, لزم  ه قيمي فصار مترًا ثّمواألصل, كمن غصب رِبًا, وأعترب أّن

جياب إمن  ه ال ميكن اجلمع بني املثل والقيمة, وال بّدألّن ؛الضامن مثل التمر
 لف, فيكون اجيابه أوىل.آىل التإما واملثل أقرب أحده

ًا كان ًا والزيت مثلّيوكان الزيتون قيمّي ,صر منه زيتتذا اعإوكذا الزيتون 
ًا كان املثل أوىل من قيمة ا صار القيمي مثلّيـّه ملألّن ؛للمالك مثل الزيت املستخرج

 لتقديم املثل على القيمة. ؛األصل

 تلف ضمن مثل اللحم. ت حلمًا ثّمذا ذحبت وصارإوكذلك الشاة 

 ؛ن كان املال القيمي أكثر قيمة من املثلي لزم الضامن قيمة القيميإ الثاني:
 ,ذا كانت قيمة املال القيمي كالرِب أو الزيتون أو شاةإكما  ,لئال تضيع الزيادة

 ن كانت قيمة املالإمثاًل أكثر من قيمة املال املثلي كالتمر أو الزيت أو اللحم, و
ذا كانت إلزم الضامن املثل, كما  ,املثلي أكثر من قيمة املال القيمي أو تساويًا

 قيمة التمر أو الزيت أو اللحم أكثر أو مساويًا لقيمة الرِب أو الزيوت أو الشاة.

ر بني مثل املثلي وقيمة القيمي, أي بني مثل ه يتخّيختار الغزالي أّنأ الثالث:
 .(2)والزيتون والشاة التمر والزيت واللحم أو الرِب

تلف وجب على  ًا ثّمنقلب املال القيمي مثلّيأذا إه ّن ة, فمامّيا عند فقهاء اإلأّم
                                              

سليمان  ,حاشية اجلمل ؛23 ,8 :النووي ,روضة الطالبني ؛251 ,11 :الرافعي ,فتح العزيز .1
 .21 ,13 :املطيعي ,تكملة اجملموع ؛319 ,3 :اجلمل

سليمان  ,حاشية اجلمل ؛23 ,8 :النووي ,روضة الطالبني ؛251 ,11 :الرافعي ,فتح العزيز .2
 .21 ,13 :املطيعي ,تكملة اجملموع ؛311 ,3 :ملاجل
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 ليه.إالعربة مبال املنقلب  ألّن ؛الضامن املثل

ذا كان قيمة املثلي املنقلب عن القيمي أقل منه وجب على إشرتط الرشيت او
 الك.ىل املإالتفاوت بني القيمتني  ن يرّدأالضامن 

ذا صار الرِب إًا كما ذا انقلب القيمي مثلّيإ)) جاء يف رسالة الغصب:
ليه من إه قيمي مترًا أو العكس, فالعربة حبال املنقلب ّنأاملغصوب الذي قالوا: 

التلف قبل تلفه با  يف ملك  ألّن ؛املثل أو القيمة وهو الواضح حيث وجوب رّد
ذا تلف  وم الغصب عن ملكه, فختالف يف صفات ياملالك ومل خيرج بسبب األ

ر كما ال ًا فيما قبل غري مؤّثىل بدله يف حني التلف وهو املثل, وكونه قيمّيإانتقل 
ذا إالتفاوت بني احلالتني من حيث القيمة, كما  املثل رّد خيفى, لكن جيب مع رّد

التمر مع  ه يرّدّن ف ,كان قيمة الرِب املغصوب مثاًل عشرة وقيمة التمر مخسة
 .(1)لة القيمة((تكم

ة بعني تلف تشتغل الذّم ىل مال مثلي ثّمإذا حتول املال القيمي إه والصحيح أّن
  ىل حني تفريغها, فيجب املثل.إة تشتغل بالعني الذّم ّنأم من ملا تقّد ؛لفآالت

 ىل مال مثلي آخر:إاملطلب الثالث: انقالب املال املثلي 
ذا انقلب إه ّنأىل إلك الشيخ اخلفيف د ذة واحلنابلة, وأّكذهب فقهاء الشافعّي

ذا استخرج من السمسم مثاًل إتلف, كما  ىل مال مثلي آخر ثّمإاملال املثلي 
ن الضامن مبثل املثلي األصل, أو مبثل املثلي ن شاء ضّمإفاملالك باخليار  ,شريجًا

ا, واحد من املثلني, فرجع مبا شاء منهم ه قد ثبت ملكه على كّلألّن ؛ليهإاملنقلب 
 ؛هما شاء من السمسم أو الشريجفيكون للمالك اخليار يف مطالبة الضامن مبثل أّي

واحد من السمسم والشريج مال  كّل وألّن ؛واحد منهما لثبوت ملكه على كّل
 .(2)مثلي

                                              

 .12 :الرشيت ,رسالة يف الغصب .1
  ,زوائد الكايف ؛23 ,8 :النووي ,روضة الطالبني ؛21 ,13 :املطيعي ,تكملة اجملموع .2



 398  ل املثلي واملال القيمياختالط وانقالب املا: الفصل اخلامسالباب الثاني: 
 

رت صفته, أي املغصوب كرِب صار وقت التلف ))ف ن تغّي :(1)قال البهوتي
ضمنه املالك للغاصب وحنوه مبثل جًا, ريمترًا, أو مسسم صار بعد الغصب ش

ن شاء ضمنه رِبًا  واحد من املثلني, ف لثبوت ملكه على كّل ؛هما أحّبأّي
 عتبارًا حبالة التلف((.أومسسمًا حبال الغصب, أو مترًا وشريجًا 

ذا كانت إفيما  ,عبارة شرح املنه  بتخيري الضامن ّنأوذكر سليمان اجلمل 
من املثلي  ت قيمة املثلي املنقلب إليه أكثر قيمًةن كان قيمة املثلني متساوية, ف

ذا إكما  ,(2)خذه البغويل, ضمن الضامن املثلي املنقلب إليه. وهذا ما اّتاألّو
انقلب السمسم شريجًا وكانت قيمة الشريج أكثر من قيمة السمسم, ضمن 

 .(3)حدهما أكثر قيمةأذا كان إثبات اخلالف يف التخيري أشريجًا, فالظاهر يقتضي 

ىل إل ذا تلف املثلي بعد التحّوإه ّنأمة مقتضى القواعد املتقّد ّنأوالصحيح 
ىل حني إة بالشريج ىل شريج, فال ريب يف اشتغال الذّمإمثلي آخر, كالسمسم 

من قيمة السمسم, وجب حني  قيمة الشريج أقّل ّنأتفريغها. ولكن لو فرض 
مة السمسم ألن الضامن هو سبب التفريغ دفع الشـريج مـع التفـاوت بينه وبني قي

 هلذا الضمان.

ا مع زيادة قيمة لف, وأّمآا مع التساوي يف القيمتني, فيكفي دفع املثلي التوأّم
ن يكون للضامن شيء ألف عن املثلي املضمون, أو ال, فهو للمالك من دون آالت

 عليه.

 ىل مال قيمي آخر:إاملطلب الرابع: انقالب املال القيمي 
ناء صيغ منه  مًا آخر ضمن الضامن قيمة أقصى القيم, كم متقّوقّولو صار املت

                                                                                                             

 129 :اخلفيف ,سالميالضمان يف الفقه اإل ؛182  :عبيدان. 
 .112 ,3 :البهوتي ,كشاف القناع .1
 .319 ,3 :سليمان اجلمل ,ملحاشية اجل .2
 .251 ,11 :الرافعي ,فتح العزيز .3
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 .(1)ناء من نقد البلدفيجب فيه أقصى القيم: قيمة النحاس وصنعة اإل ,حلي

املال القيمي  ّنأعتبار أل ؛ها هي قيمة وقت التلفوعني اخلفيف القيمة بأّن
 .(2)ل قد تلف, فتجب قيمتهاألّو

الت يف العني ما دامت باقية رغم التحّو املالك منحصر حّق ّنأوالصحيح 
ن حصل نقص فيها, فمع أرش نقصها, وتنقلب إالطارئة عليها, فيجب دفعها و

ة مشغولة بالعني بصفتها اليت تلفت ىل الوجود الذمي حني التلف, وتستمر الذّمإ
لف وقت األداء, أي قيمة القيمي آعليها حني تفريغها, فحينئذ تثبت قيمة الت

 داء.ليه وقت األإاملنقلب 

 القانون املدني:
ل على املال من دون تدّخ يءر الطار  القانون املدني العراقي بني التغّيفّر

ل اخليار ر الذي كان سببه الضامن. فأعطى يف األّووبني التغّي ,من الضامن
اليت حلقت األخرى ضرار ن يسرتد املال عينًا مع التعويض عن األأللمالك يف 

 لضامن ويضمنه.به, أو يرتكه ل

ر ه فر  أيضًا بني التغّيّنأر الذي كان سببه الضامن, فا يف الثاني وهو التغّيأّم
ال أوصاف املال بزيادة إر الذي ال يتناول ىل تبدل أسم املال والتغّيإي الذي يؤّد

 ل كان ضامنًا وبقي املال له.شيء عليه من مال الضامن, فان كان األّو

رًا بني اسرتداد ماله مع التعويض عن لك خمّين كان الثاني كان املاإو
عطاه الضامن قيمة الزيادة وبني تركه يف يد الضامن ويضمنه اضرار واأل

 .(3)للمالك
                                              

 ؛115 ,3 :البجريمي ,حاشية البجريمي ؛22 ,2 :حواشي الشريواني وابن قاسم العبادي .1
 .319 ,3 :سليمان اجلمل ,حاشية اجلمل ؛23 ,8 :النووي ,روض الطالبني

 .129 :اخلفيف ,سالميالضمان يف الفقه األ .2
 .58 :يوسف السن المد علي ,عن العمل غري املشروع يءناشالضمان ال .3



 391  ل املثلي واملال القيمياختالط وانقالب املا: الفصل اخلامسالباب الثاني: 
 

والقانون املدني العراقي مل يذكر بالتفصيل انقالب املال املثلي واملال القيمي 
ذا إاملال املثلي  ّنأىل إشارة جمملة ومطلقة إ( 2( يف الفقرة )193ة )ولكن يف املاّد

ذا غري إا ىل مال قيمي ضمن الضامن املال املثلي, فقد جاء: ))أّمإانقلب 
 مسه كان ضامنًا وبقي املال املغصوب له.أل الغاصب املال املغصوب حبيث يتبّد

ره وزرعها يف أرضه كان ضامنًا للحنطة وبقي احملصول فمن غصب حنطة غّي
 .(2)ر املغصوب( يف مورد تغّي599ة )املاّد ة منذلك من اجملّل . واستمّد(1)له((

م بعض شراح القانون املدني تغري املال أو انقالب املال املثلي واملال وقّس
ن إفان كان بسبب أجنيب, فاملالك باخليار  ,جنيب أو ضامنأىل سبب إالقيمي 

رت العني ذا تغّيإ: ))(3)املال مع التعويض أو تضمني الضامن بقوله شاء اسرتّد
غصوبة عند الغاصب وكان هذا التغيري بسبب أجنيب, فاملغصوب منه باخليار امل
ن شاء ترك إاملغصوب عينًا مع التعويض عن األضرار األخرى, و ن شاء أسرتّدإ

 كانإذا ه ّنأب على هذا ويرتّت .الغاصب بالضمان املغصوب ورجع على
ن شاء أخذ إالك باخليار امل ّن ف, املغصوب عنبًا, فصار زبيبًا أو رِبًا فصار مترًا

ن شاء تركها للغاصب إالغاصب بالتعويض, و ورجع على ,الزبيب أو التمر
 ورجع عليه بالضمان((.

ن كان انقالب املال املثلي أو املال القيمي بسبب الضامن, فال يكون إو
ك الضامن املال املثلي واملال القيمي ال التضمني مبثله أو قيمته, ويتمّلإللمالك 

 لب.املنق

, حبيث يًارًا كلر الغاصب العني املغصوبة تغّيذا غّيإ)) لتزام:جاء يف أصول األ
ك هذه العني املغصوبة وال يكون للغاصب ه يتمّلمسها, ف ّنار فقد ذاتيتها وتغّي

                                              

 .82 ,1981( لسنة 31القانون املدني ) .1
 .131 :اجمللة .2
 .28 ,1 :شاكر ناصر حيدر ,احلقو  العينية األصلية ؛221 :ذنون ,لتزامأصول اال .3
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ذا قام الغاصب بذبح إه ب على هذا أّنال الرجوع عليه بالتعويض ويرتّتإمنه 
بذرها يف األرض أو خببز الدقيق, أو جبعل  شاة, أو تقطيعها أو بطحن احلنطة أو

للنب حائطًا, والقطن غزاًل, والعنب عصريًا, ااحلديد سيفًا, والنحاس آنية, و
ك العني املغصوبة, ويضمن الغاصب مثله أو قيمته على ه يتمّلوالزيتون زيتًا, ف ّن
 .(1)حسب األحوال((

ر من نفسه كما لو كان غّيذا تإىل ما إر املال املضمون ل منري القاضي تغّيوفّص
ضرار رًا بني االسرتداد مع التعويض عن األعنبًا, فأصبح زبيبًا كان املال خمّي

كانت هنالك أضرار, وبني تركه  إن ,ستصحبها فعل الغصب مثاًلأخرى اليت األ
 خرى.ضرار األللضامن وتضمينه بدل املال مع األ

من مال الضامن, كما لو كان  التغيري بزيادة شيء ّن ره الضامن فذا غّيإا أّم
املال  ر بني أن يدفع للضامن من قيمة الزيادة ويسرتّداملال ثوبًا فصبغه, فاملالك خمّي

ضمنه يىل الضامن وإن يرتك املال أخرى, وبني ضرار األمع التعويض عن األ
املال مع الزيادة  ن يسرتّدأالبدل مع التعويض عن األضرار األخرى, وليس له 

 يف هذا كسب بال سبب. ألّن ؛وضهابال دفع ع

ر الوصف بال زيادة شيء, كما لو كان ن كان التغيري مقتصرًا على تغّيإو
عّد الضامن متلفًا للعني  ,املغصوب صفائح النحاس فجعلها الضامن أواني

, فيضمنه تالفه عرفًا ومعنًىإتغيريه على هذا الوجه يف حكم  ألّن ؛املضمونة
 .(2)لكًا للضامنوتبقى العني املغصوبة م

                                              

 .211 :ذنون ,لتزامأصول اال .1
 .13 :قاضيمنري ال ,الاضرات يف القانون املدني العراقي .2



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل السادس

 ن املال املثلي واملال القيميـالفرق بي

 املبحث األول

املقاصة
(1)

 ةة واألموال القيمّييف األموال املثلّي 

ة املتقابلة يف الذمم قهرًا وجربًا, بينما ال تقع ة بني األموال املثلّيتقع املقاّص
 من الطرفني. ال برضًاإيف الذمم ة بني األموال القيمية املتقابلة املقاّص

                                              

ها: بن جزي بأّناأد  تعريف وقع بني أيدينا هو تعريف  ة ولعّلة تعاريف للمقاّصهنالك عّد .1
ة مبعناها هذا التعريف على املقاّص شتمالالقتطاع دين من دين وفيها متاركة ومعاوضة(( أ)

ة, فاقّية االّتقاّصعلى امل ة, واملعاوضة تدّلة اجلربّيفاملتاركة من الرتك وهي بيان للمقاّص ,العاّم
ذا كان لرجل على آخر دين وكان لذلك اآلخر عليه دين فأراد اقتطاع احد الدينني من اآلخر  ف

 ؛رها فيهاة شروًِا جيب توّفصورة من صور املقاّص لكّل ألّن ؛يف ذلك تفصياًل ّن لتقع الرباءة, ف
ف قد ذكر ثالث صور الطرفني, لذلك كان هذا التعري ة صحيحة نافذة يف حّقلتقع املقاّص

 :ابن جزي ,حكام الشرعيةقوانني األ .تفاقيةواالة, ة, والطلبّية اجلربّية هي: املقاّصللمقاّص
 ة.مامّير عنه بالتهاتر يف كلمات الفقهاء اإلوالتقاص القهري هو املعّب .318
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فمن ثبت له على غرميه مثل ماله عليه من الدين نوعًا وصنفًا وحلواًل, 
ن تفاوتا إن كانا متساويني يف املقدار, وإة وتساقط الدينان ة اجلربّيوقعت املقاّص

ة وبقيت الزيادة, وال تقع هذه املقاّص كثر بقدر األقّليف القدر سقط من األ
 بت على وقوعها الظور شرعي.ذا ترّتإة اجلربّي

 احلنفية:

ة اليت تثبت ة يف األموال املثلّية اجلربّيال يعرف خالف بينهم يف وقوع املقاّص
 .(1)ديونًا يف الذمم

 احلنابلة:

ة ة اليت تثبت يف الذمم ديونًا تقع فيها املقاّصاألموال املثلّي ّنأأورد ابن قدامة 
 .(2)فيه عند احلنابلة خالف ىل أّيإاجلربية, ومل يشر 

 الشافعية:

ة تقع يف الدينني من ة اجلربّياملقاّص ّنأة واملشهور من مذهب الشافعّي األصّح
ىل إذا كانت سبياًل إالنقدين مطلقًا, وتقع يف الدينني من سائر املثليات أيضًا 

 حصول العتق.

ه يف ِال  أو يف الدين من العروض, فهي وجود ا جريانها يف املثليات بأّم
 .(3)وال املشهور املذهب وليس األصّح

 ة:املالكّي

ة ووقوعها ة يف األموال املثلّيىل جواز وقوع املقاّصإة ذهب فقهاء املالكّي
                                              

 .28 ,1 :السمرقندي ,حتفة الفقهاء .1
, 133, 2, كشف القناع, البهوتي: 392, 392, 391, 351, 229, 12املغين, ابن قدامة:  .2

 .52, 2منتهى اإلرادات, البهوتي, 
 .22 :مدكور ,ةاملقاّص ؛112 ,2 :الغزالي ,الوجيز .3
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 .(1)عندهم برضا الدائنني

فقا يف ذا اّتإة فتجوز املقاّص كان الدينان عرضني أن))و ي:قال ابن جّز
 .(2)((األجل أو مل حيّل اجلنس والصفة, سواء حّل

 ة:مامّياأل

ن  ة. فة دون األموال القيمّية عندهم تقع يف األموال املثلّية اجلربّياملقاّص ّنإ
ن إكان املاالن متساويني نوعًا ووصفًا تهاترا قهرًا, سواء أكانا نقدين أم مثليني. و

كانا خمتلفني نوعًا أو وصفًا أو يف احللول والتأجيل أو كانا قيميني, مل حيصل 
دليل التهاتر شامل للمال املثلي  ولكن قد يناقش بأّن,  برضاهماالإ التقاّص

م منه مجاع, واملسّلدليل التهاتر القهري األ ّنإن يقال: أال إ هّمالّل .واملال القيمي
 املثالن دون القيميني.

حدة مثاًل موصوفني بصفات مّت واحد على اآلخر حيوانًا لكّل ّنأفلو فرض 
 .(3)هما ماالن قيميانألّن ؛ال بالرتاضيإ مل يتقاّص

 القانون املدني:
ة ))يشرتط حلصول املقاّص (:2( الفقرة )490ة )جاء يف القانون املدني يف املاّد

 .(3)ة وضعفًا((حاد الدينني جنسًا ووصفًا وحلواًل وقّوة اّتاجلربّي

من  كّل ن يكون الّلأما بني الدينني وجيب  فالقانون يشرتط التماثل يف احملّل
 ن كّلنني نوعًا واحدًا, ودرجة واحدة يف اجلودة والرداءة, وذلك حتى يتمّكالدي

ة من ذات الشيء الواجب ه عن ِريق املقاّصن يستويف حّقأمن الطرفني من 
                                              

 .18 ,2 :األزهري ,كليلجواهر اإل .1
 .318 :يابن اجلّز ,حكامقوانني األ .2
ب مهّذ ؛211 ,3 :اليزديالسيد  ,العروة الوثقى ؛51 ,3 :الشيخ األنصاري, املكاسب .3

 .111 ,21 :السيد السبزواري ,حكاماأل
 .312 ,1981القانون املدني لسنة  .3
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ن تضع كال أة يف حكم الوفاء, فيجب ة اجلربّيا كانت املقاّصـّ. أي ملءاداأل
ق ه فعال, وال يتحّقاستوفى حّقنه أكما لو  ,الدائنني يف احلالة اليت يكونان عليها

 .(1)ذا كان الدينان متماثلنيإال إذلك 

ليقوم بعضها مقام  ؛ن تكون هذه االشياء مثليةأب على هذا الشرط ويرتّت
 ,ة بني دين مقداره كذا قنطارًا من القطنة القانونّية اجلربّيبعض. فال جتوز املقاّص

من احلنطة والثاني مبئة قنطار من وال بني التزام مبئة قنطار  ,ودين بتسليم حصان
اآلخر حنطة  ة, والّلكما ال جتوز بني دينني أحدهما حنطة عجمّي .الشعري

أحدهما  ة درجات يف اجلودة وكان الّلذا كانت احلنطة الكردّيإة, وكذا كردّي
ة ال تقع املقاّص ّن ف ؛األخرى من الدرجة الثانية من الدرجة األوىل والّل

 فة.الختالفها يف الص

ىل حقو  إة عند فقهاء القانون تنقسم احلقو  املالّي ّنأ :وبعبارة أخرى
العيين يقع على  احلّق ّنأساس بينهما هو ة, والفار  األة وحقو  عينّيشخصّي

 ي. شيء ماّد

العيين هو  فموضوع احلّق ,الشخصي, فيكون يف مواجهة شخص ا احلّقّمأ
داء ما جيب أالشخصي يف  وع احلّقد, بينما ينحصر موضي الّددائمًا شيء ماّد

 ر من هذا النظر كون الّل, وال يغّين يقوم به شخص آخر هو املدين باحلّقأ
يف الثاني دون  ة يصّحاملقاّص الّل ّنأًا, وّياألداء الذي يلتزم به املدين شيئًا ماّد

لى فقان عالتشريعني يّت ّنإة حني األول من األموال, كما هو يف الشريعة اإلسالمّي
 .(2)ةة هو الديون الثابتة يف الذّمالل املقاّص ّنأ

ما يشرتِه  ّنأة والقانون املدني العراقي جند ا بني الشريعة اإلسالمّيّنوإذا قاَر

                                              

 ,شرح القانون املدني العراقي ؛318 ,2 :احلكيم ,املوجز يف شرح القانون املدني العراقي .1
 .389 ,2 :ذنون

 .2 :ذنون ,صول االلتزامأ .2
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وهو التماثل يف اجلنس والوصف  ,ةسالمّيالقانون العراقي مطابق للشريعة األ
ة اليت د واألشياء املثلّية ورد يف النقوة اجلربّيجمال املقاّص ّنأة والضعف, ووالقّو

سالمي من ىل ذلك رجال الفقه األإهي من نوع واحد وصفة واحدة, كما ذهب 
 قبل.
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 املبحث الثاني

 ًاًا أو قيمّين كون الثمن يف السلم مثلّيـالفرق بي

 ًا يف عقد السلم:ذا كان مثلّيإالثمن مقدار ل: اشرتاط معرفة املطلب األّو
ي من واألشهر عند العالمة احلّل ,طوسيوالشيخ ال ,شرتط أبو حنيفةأ

املشاهدة  ألّن ؛ذا كان مثليًا دون القيميإة ذكر قدر الثمن يف عقد السلم مامّياأل
من الكيل أو  ا يكال أو يوزن, بل ال بّدذا كان مّمإغري كافية يف معرفة الثمن 

 ألّن ؛أو قيميًا ,الوزن. وال يشرتط ذكر الصفات سواء أكان رأس املال  مثليًا
 .(1)املشاهدة تكفي يف رفع غرر الصفات

نًا يف حال العقد ونظر ))ورأس املال ان كان معّي :(2)قال الشيخ الطوسي
ن يذكر مقداره, سواء كان مكياًل أو موزونًا أو أال بعد إه ال يكفي إليه, ف ّن

 مذروعًا, وال جيوز جزافًا((.

أو  ال مقدرًا بالكيل العاّمن يكون رأس املأ ))ال بّد وجاء يف جواهر الكالم:
ذلك وال جيوز االقتصار يف ذلك على  فيه ا يعتربذا كان مّمإكذلك  .الوزن

فال يكفي دفعه  ,وحينئذ ,مشاهدته للغرر املنفي يف البيع الشامل للسلم وغريه
ز ة من ِعام وحنو ذلك, خالفًا للمرتضى, فجّومن دراهم وقّب ةجمهواًل, كقبض

خصوصًا ما  ة خالفه,له بل ظاهر األدّل ,به وال دليل يعتّدمكتفيًا باملشاهدة, 
ة يف الثمن من النصوص اليت ال حتصل قطعًا يف حنو ذلك إال بهما. عترب املعلومّيأ

 .(3)يتبعه االكتفاء باملشاهدة  فيما ال يعترب يف بيعه غريها(( ,نعم

رط معرفة قدر رأس املال ش ّنأوأوضح صاحب شرح العناية على اهلداية 

                                              

 ؛حجري بدون ترقيم ,تاب السلمك ,الشيخ الطوسي ,املبسوط ؛91 ,1 :العيين ,العناية .1
 .221 ,1 :الشيخ الطوسي ,مسائل اخلالف ؛حجري ,152 ,2 :العالمة احللي ,خمتلف الشيعة

 .221 ,1 :الشيخ الطوسي ,مسائل اخلالف .2
 .299 ,23 :النجفي ,جواهر الكالم .3
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ق العقد بقدر من املكيالت واملوزونات, أي املثلي كان يتعّل ّنإعند أبي حنيفة 
جهالة قدر املسلم فيه ممتنعة شرعًا,  ألّن ؛ق العقد بقدر من القيميخبالف ما يتعّل

 ىل املمتنع شرعًا ممتنع شرعًا.إي ليها, وما يؤّدإية وجهالة رأس املال مؤّد

نفسخ العقد يف املقدار أو أثلي معلومًا وقدر رأس املال امل ذا مل يكن ف
ذا كان رأس املال إكون املسلم فيه جمهواًل, خبالف ما فيلزم بعضه,  استحّق

ول عق العقد على قدره, وهلذا لو ظهر احليوان اجملكاحليوان, فال يتعّل ,قيميًا
ليه إرأس املال بعض أعضائه معيبًا ال ينتقض من املسلم فيه شيء, بل املسلم 

لفوات الوصف  ,ن شاء فسخإاملسلم فيه و ن شاء رضي به بكّلإخليار, با
 .(1)املرغوب فيه

 تهم على ذلك:وأدّل

 ,ىل الغررإي ذا كان مثليًا يف عقد السلم يؤّدإعدم معرفة مقدار الثمن  ّنأـ 1
ملا روي عن الرضا عن آبائه عن  ؛نهى عن الغرر النيب  ألّن ؛فيكون منهيًا عنه

وعن بيع  عن بيع املضطّر : ))قد نهى رسول اهلل aؤمنني علي أمري امل
 .(2)الغرر((

متامه يف احلال لشرط األجل, ولتسليم املسلم فيه إعقد السلم ال ميكن  ّنإ ثّم
بعد األجل. وال يؤمن انفساخه فوجب معرفة مقدار رأس املال لريد بدله, فلوال 

 ىل التنازع.إمعرفة مقدار رأس املال ألفضى 

 ّنأومعلوم  ,ىل املصاحل الرافعة للتنازع, كالشهادة وغريهاإرع أرشد والشا
ه ال يؤمن أن وألّن ؛من ضرر ترك الشهادة من جتهيل الثمن أشّد ئالضرر الناش

ويف  ؟قدره, فال يدري يف كم بقييف ًا, فيفسخ العقد يظهر بعض الثمن مستحّق

                                              

 .91 ,1 :العيين ,العناية .1
 .331 ,12 :احلر العاملي ,وسائل الشيعة .2
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 .(1)نفسخأكم 

ى هالة املسلم فيه وهو ممنوع, وما أّدىل جإي جهالة رأس املال قد تؤّد أّنـ 2
ىل جهالة املسلم إتأدية جهالة رأس املال وجه ىل املمنوع فهو ممنوع, وقبل بيان إ

 كي يستبني وجه الداللة: ؛قتني يف ذلكن أوضح نقطتني متعّلأفيه, أرى 

قط عن املسلم فيه, ها تتّسّنأق بقدر املثليات, أي العقد يتعّل ّنأ ىل:النقطة األّو
 لكّل ّنأف ن اسلم ألف دينار بألف كيلو غرام من القمح مثاًل, علم ضرورة 

 دينار مقابل كيلوغرام قمح.

ن انتقض  جيب قبض رأس املال يف جملس عقد السلم, ف النقطة الثانية:
نفسخ العقد مبقداره. أن انتقض القبض يف بعضه إنفسخ السلم, وأالقبض لسبب 

ًا للغري, فيكون القبض عض رأس املال مستحّقفأنه قد يظهر ب ؛ضح هذاّتأإذا 
ليه, إباِاًل وينفسخ العقد مبقداره, وقد يظهر بعضه معيبًا, وال يرضى به املسلم 

ى ذلك فينفسخ العقد , وقد ال يتسّنه, فيجب استبداله يف جملس الرّدفريّد
 .(2)مبقداره

ويف  ؟نتقضن مل يكن رأس املال معلومًا ال يدري يف كم اإويف كال احلالني 
 فيصري املسلم فيه جمهول املقدار. ؟كم بقي

 ذا كان مثليًا يف عقد السلم:إاملطلب الثاني: عدم اشرتاط معرفة مقدار الثمن 
 ,رأس مال السلم ّنأاألقوى  ّنأ :د املرتضى يف املسائل الناصرياتذكر السّي

صفاته ومبلغ  ىل ذكرإمضبوًِا باملعاينة, مل يفتقر  ,ذا كان معلومًا باملشاهدةإ
 .(3)وزنه وعدده, أي مقداره, سواء كان رأس املال مثليًا أم قيميًا

                                              

 حجري. ,152 ,2 :العالمة احللي ,الشيعةخمتلف  .1
 .311 ,3 :الشهيد الثاني ,الروضة البهية .2
 .312 ,22 :النجفي ,جواهر الكالم .3
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 ته:وحّج

))من أسلف فليسلف يف كيل معلوم  ه قال:من أّن  ما روي عن النيب. 5
يف السلم على هذه الصفات  ذن النيب أ, ف(1)ىل أجل معلوم((إووزن معلوم 

 مل يشرتط سواها.

 عرتاض:أ

اًل ن أّويََّب ه املرتضى بأّنالسيد به  ي على ما أحتّ ّلعرتض العالمة احلأ
ذن يف السلم بعدما بني ومن مجلته جهالة مقدار الثمن, فاأل ,النهي عن الغرر

 .(2)على دعواه أواًل غري داّل

احلديث الشريف  ّنأاملرتضى يريد أن يقول: السّيد  ن جياب عليه بأّنأوميكن 
العلم مبقدار  :حدهما العلم باألجل, والثانية السلم: أعترب أمرين يف صّحأ

 .الثمن

ىل العلم به, وليسا بركنني إما هما ِريقان ّنإالكيل أو الوزن  ّنأومعلوم 
بأنفسهما يف السلم, بل حال الكيل أو الوزن يف الثمن يف السلم حاهلما يف سائر 

ملقدار الرافعة ىل املعرفة باإألجل كونهما ِريقني  ؛ما يقصدان ويعتربانّنإالبيوع 
 للغرر.

ومعلوم ان تلك املعرفة الرافعة للغرر تتحقق فيما ميكن حتديده باملشاهدة 
بدون كيل, أو الوزن, بال فر  بني ان يكون مثليًا, أو قيميًا, فكأن السيد 

حنو حصل,  عتبار العلم مبقدار الثمن بأّيأستفاد من احلديث الشريف أاملرتضى 
 ىل املشرتي.إد لتسليم املسلم فيه ّدة األجل احملوالعلم مبّد

                                              

 ,بن ماجةأسنن  ؛528 ,3 :الصنعاني ,سالمسبل األ ؛31 ,2 :البخاري ,صحيح البخاري .1
من  3باب  ,لنوريا ,مستدرك الوسائل ؛288 ,8 :الشوكاني ,نيل األوِار ؛128 ,2 :ابن ماجة

 (.3احلديث ) ,أبواب السلف
 حجري. ,152 ,2 :العالمة احللي ,خمتلف الشيعة .2
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 الرأي الراجح:

الثمن  مضاء البيع فيما خيّصإمكان  بقيميًا  وكونهيفر  بني كون الثمن مثليًا 
ة من املبيع يف الثمن املثلي القابل املقبوض يف اجمللس مع ما يقابله من حّص

بل مقتضى  ,تجزئةه ال يقبل المكانه فيما كان الثمن قيميًا, ألّنإللتجزئة, وبعدم 
ن يرضى الطرف اآلخر بالثمن القيمي املعيب يف مقابل متام أا ّمأ :القاعدة هو

 ن يطالب صاحب الثمن باألرش حيث ميكن حتديده.أا ّمأاملسلم فيه, و

مضاء البيع يف بعض املسلم فيه إمكان إفالفر  بني الثمن املثلي والقيمي هو 
ذا كان إمكان ذلك فيما إجمللس, وعدم املقابل للجزء من الثمن املقبوض يف ا

 الثمن قيميًا.

ن كان الثمن قيميًا ال ميكن  وكذلك يف املسلم فيه لو جاء البائع ببعضه, ف
 ا الرضا مبا حصل عليه من البيع.ّمأا الفسخ وّمإفعليه  ,تبعيضه

فللمشرتي اسرتجاع بعض الثمن املقابل للجزء من املبيع  ,ذا كان مثليًاإا وأّم
 مل حيصل عليه من البائع. الذي

ه جيري ّنأن يقال: أات بيع السلم, بل ميكن هذا ليس من خمتّص ّنأومعلوم 
د به يف بيع السلم يلزم التعّب ذا مل يكن هنالك دليل خاّصإيف مطلق البيع 

 ة.خاّص

لدفع الغرر عن البيع,  ؛من معرفة مقدار الثمن ه البّدا ذكر أّنل مّمفتحّص
د من حتديد كيله, وما حيّد أم قيميًا, وما يعرف بالكيل البّدسواء كان مثليًا 

فر   من حتديد وزنه, وما يكتفي فيه باملشاهدة البد من مشاهدته بال بالوزن البّد
 ًا أو قيميًا.ن يكون مثلّيأه بني يف ذلك كّل

مضاء البيع يف إمكان إليه من إ الفر  بني املثلي والقيمي ما أشرُت ماّنإ ,نعم
ىل إًا, ومل يسلم البائع متام املبيع ذا كان مثلّيإملسلم فيه مقابل بعض الثمن بعض ا
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ذا إمكان التجزئة يف املثلي. هذا خبالف ما وذلك أل ؛د لهاملشرتي يف الوقت احملّد
لعدم  ؛مضاء البيع يف بعض املبيع ببعض الثمن غري واردإ ّن ف ؛ًاكان الثمن قيمّي

 إمكان جتزئته.

 :القانون املدني
ىل بيع السلم, وأدخله ضمن البيع إشارة القانون املدني أغفل األ ّنإ

بيع العني  :ىل مخسة أقسامإت البيع ة قسّمسالمّي, بينما الشريعة األ(1)املطلق
بالنقد وهو البيع املطلق, وبيع النقد بالنقد وهو الصرف, وبيع العني بالعني وهو 

 النسيئة. هولسلم, والعكس ضة, وبيع مبيع آجل بثمن عاجل وهو ااملقاَي

                                              

 .113 :ذنون ,عقد البيع ,اةعقود املسّم .1



 املال املثلي واملال القيمي يف الفقه اإلسالمي 311
 

 املبحث الثالث

الثمن املثلي أو القيمي يف املراحبة
(1)

أو التولية 
(2)

             

أو الوضيعة
(3)

 

املراحبة  وتصّح .ة الثمن يف املراحبة من ذوات األمثالفق الفقهاء على صّحّتأ
ن أفيه, سواء كان الربح من جنس الثمن يف املراحبة أم من خالف جنسه بعد 

 ل معلومًا والربح معلومًا.كان الثمن األّو

ه ألّن ؛ا ال مثل له وهو املال القيمي, فال جيوز بيعه مراحبةذا كان الثمن مّمإا ّمأ
ختالف أهل التقويم أل ؛يقع البيع على قيمته وقيمته جمهولة تعرف باحلرز والظّن

 .(3)فيها

 احلنفية:

ن أا ّمإل فال خيلو على الثمن األّو احبًةمن باع شيئًا مر ة بأّنل فقهاء احلنفّيفّص
يكون من ذوات األمثال, كالدراهم والدنانري واملكيل واملوزون والعددي 

 واملذروع املتقارب آحاده.

 كاحليوان والعقار وحنوها. ,ا يكون ال مثل له وهو مال قيميّمأو

ربح جاز, ل بزيادة ل مثليًا فباعه مراحبة على الثمن األّون كان الثمن األّو ف
ًا ن يكون شيئًا مقدّرأل أم مل يكن يعين سواء كان الربح من جنس الثمن األّو

                                              

 ل, وزيادة ربح.بيع املراحبة: هو متليك املبيع مبثل الثمن األّو .1
 وال نقصان.ل, من غري زيادة, بيع التولية: هو متليك املبيع مبثل الثمن األّو .2
 ,ل, مع نقصان شيء منه. حتفة الفقهاءبيع الوضيعة: هو متليك املبيع مبثل الثمن األّو .3

 .118 ,1 :السمرقندي
 ؛81 ,8 :الباجي ,املنتقى ؛29 ,2 :زاده ,جممع األنهر ؛255 ,3 :القفال ,حلية العلماء .3

 .12 :اجلندي ,ةعقد املراحب ؛312 ,1 :العالمة احللي ,يضاح الفوائدإ مع القواعد
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ل معلوم والربح الثمن األّو ألّن ؛والثوب املشار إليه ,معلومًا حنو الدراهم
 معلوم.

من التولية واملراحبة  أي كّل ,ذلك ))وال يصّح جاء يف جممع األنهر:
مثليًا كالدراهم والدنانري والكيلي ل والوضيعة ما مل يكن الثمن األّو

 .(1)والوزني((

ا له املراحبة والتولية حتى يكون العوض مّم ))وال يصّح :(2)اديوقال احلّد
 ذا كان له املثل قدر املشرتي على تسليمه((.إه ألّن ؛مثل كاملكيل واملوزون

حبة ن يبيعه مراأفأراد  ,ل ال مثل له وهو املال القيمين كان الثمن األّوإو
 عليه, فهذا على حنوين:

ن كان املال القيمي يف يده وملكه, وهذا على ن يبيعه مّمأ ل:النحو األّو
 وجهني:

ن قال: أبيعك مراحبة بالثمن الذي يف يدك وبربح عشرة إ ل:الوجه األّو
ه جعل الربح على املال القيمي, كاحليوان مثاًل عشرة دنانري, ألّن ؛دنانري جاز

املال القيمي  املشرتي مراحبة يعرف مقدار الثمن, وكأّن وهي معلومة, وكأّن
 ه معلوم املقدار عند املشرتي.ألّن ؛مبثابة مال مثلي

تسمية  ه ال جيوز ألّنّنأف ؛ن قال: أبيعك بأحد عشر دينارًا مثاًلإ الوجه الثاني:
ه ال يكون ألّن ؛أحد عشر دينارًا يقتضي أن يكون الربح من جنس رأس املال

ه باع الثمن ن يكون احلادي عشر من جنس العشرة, فصار كأّنأال إ أحد عشر
 .(3)ل, واحليوان ال مثل من جنسهل وهو احليوان, وجبزء من جنس األّواألّو

 ؛ه ال جيوزّن ن مل يكن املال القيمي يف يده وملكه, فن يبيعه مّمأ النحو الثاني:
                                              

 .29 ,2 :زاده ,جممع األنهر .1
 .229 :احلدادي ,اجلوهرة النرية .2
 .املصدر السابق .3
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 ؛لمي أو بقيمته, وال وجه لألّون يبيعه مراحبة بذلك املال القيأا ّمأه ال خيلو ألّن
 ؛ن يبيعه مراحبة بقيمتهأالعوض ليس يف ملك من يبيعه منه, وكذلك ال وجه  ألّن
 ن فيه شبهة اخليانة.فتتمّك القيمة تعرف باحلرز والظّن ألّن

, كاحليوانات, ه))لو مل يكن مثليًا كأشياء متفاوت جاء يف جممع األنهر:
معرفتها ال متكن حقيقة, فال جيوز بيعه  ألّن ؛واجلواهر يكون مراحبة بالقيمة

ن ميلك ذلك البدل من البائع بسبب ذا كان املشتـري مراحبة مّمإال إمراحبة وتولية 
 .(1)سباب((من األ

 الشافعية:

ن يكون أة عقد املراحبة والتولية والوضيعة ة يف صّحاشرتط فقهاء الشافعّي
م لعقد املراحبة أو التولية أو هعريفل من املثليات, وذلك من خالل تالثمن األّو
 الوضيعة.

ال إبيعه مراحبة أو تولية أو وضيعة  ل قيميًا, فال يصّحذا كان الثمن األّوإا أّم
بيع املراحبة والتولية  ألّن ؛جلهالة مثن املال القيمي ؛من ملك ذلك املال القيمي

 املشرتي على قول البائع. عتمادال ؛مانةوالوضيعة مبين على األ

قال بعد قبضه  ذا اشرتى شخص شيئًا مبثلي ثّمإ)) جاء يف مغين احملتاج:
عالم املشرتي أو  وهو عامل بالثمن لعامل بالثمن قدرًا وصفة ب ,ولزوم العقد

يتك هذا العقد غريه, أو جلاهل به, ثم علم به قبل قبوله كما قال الزركشي: وّل
يته, لزمه مثل الثمن أو توّل فقبل كقوله: قبلته ,سواء قال مبا اشرتيت أم سكت

ن ملك ال مّمإ ية ال يصّحعقد التوّل ّن شرتاه بعرض فأذا إا ّمأجنسًا وقدرًا وصفة. 
 .(2)ذلك العرض((

                                              

 .29 ,2 :زاده ,جممع األنهر. 1
 .12 ,2 :الشربيين ,مغين احملتاج .2
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 املالكية:

ة كون الثمن يف عقد املراحبة مااًل ىل صّحإذهب ابن القاسم وابن عبدوس 
ذا كان يف ملك إال إ ة كون الثمن يف عقد املراحبة مااًل قيميًامثليًا, وعدم صّح

 املشرتي.

ا ان ّمإشرتى سلعًا فباع بعضها مراحبة, فال خيلو أ))ولو  جاء يف املنتقى:
ف ن كانت غري مكيلة أو  ,ا يكال أو يوزنتكون غري مكيلة وال موزونة, أو مّم

 .(1)ن يبيع بعضها مراحبة((أنة مل جيز ن كانت معّي موزونة كالثياب واحليوان, ف

ختلف أصحاب مالك من هذا الباب فيمن ابتاع أ)) د احلفيد:وقال ابن رش
 ن يبيعها مراحبة أم ال جيوز؟أسلعة بعروض, هل جيوز له 

فهل جيوز بقيمة العرض أو بالعرض نفسه؟ فقال ابن  ,ذا قلنا باجلوازاف
وال جيوز على القيمة.  ,ن يبيعها على ما اشرتاه به من العروضأقاسم: جيوز له 

 ؛ن يبيعها مراحبةأبشيء من العروض  جيوز ملن اشرتى سلعًة وقال أشهب: ال
ه يطالبه بعروض على صفة عرضه, ويف الغالب ليس يكون عنده, فهو من ألّن

 باب بيع ما ليس عنده((.

 القانون املدني:

الثمن يف املراحبة أو التولية أو الوضيعة  ّنأد القانون املدني العراقي على أّك
 الل تعريف عقد املراحبة أو التولية أو الوضيعة.من ذوات األمثال من خ

ل الذي ))واملراحبة بيع مبثل الثمن األّو (:2( من الفقرة )139ة )جاء يف املاّد
ل دون زيادة اشرتى به البائع مع زيادة ربح معلوم, والتولية بيع مبثل الثمن األّو

 .(2)ه((ل مع نقصان مقدار معلوم منوالوضيعة مبثل الثمن األّو .أو نقص

                                              

 .81 ,8 :الباجي ,املنتقى .1
 .123 ,1981( لسنة 31القانون املدني رقم ) .2
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 ؛سالمياإل( بنفس تعليل الفقه 3ل ذلك القانون املدني يف الفقرة )وقد عّل
 .(1)زًا عن اخليانة والتهمةل معلوم حتّرلكون هذه البيوع مثنها األّو

فا  بينهما على ّتأهنالك  ّن والقانون املدني ف سالمياإلوباملقارنة بني الفقه 
من ذوات األمثال, وليس  ,ة أو الوضيعةل يف املراحبة أو التوليكون الثمن األّو
 من ذوات القيم.

                                              

 .123 ,1981( لسنة 31انون املدني رقم ), الق112 :ذنون ,عقد البيع .1
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 املبحث الرابع

الشفعة
(1)

 يف املال املثلي واملال القيمي 

 ذا كان الثمن مثليًا:إل: تثبت الشفعة املطلب األّو
ك به ك املشفوع فيه مبثل ما متّلالشفيع يتمّل ّنأفق مجيع الفقهاء على ّتأ

فيه ثالثة كيلوغرامات من احلنطة أخذها  ذا كان الثمن املشفوع املشرتي, ف
: ))الشفعة يف aملا روي عن أبي عبد اهلل الصاد   ؛(2)الشفيع بذلك الثمن

 .(3)بها بالثمن(( حّقأذا كان شريكًا فهو إالبيوع 

 ة:مامّياأل

 ذا كان الثمن مثليًا.إة على ثبوت الشفعة فيما مامّيأمجع فقهاء اإل

كان الثمن من ذوات األمثال, تثبت الشفعة  ذاإ)) :(3)قال العالمة احللي
 امجاعًا((.

 احلنابلة:

هذا مثل من ِريق  الشفيع يأخذ املشفوع فيه مبثل مثن املشرتي, ألّن ّنإ
الواجب بدل مثن  حدهما, وألّنأوىل من املماثل يف أالصورة والقيمة, فكان 

 املشرتى, فوجب مثله. 

                                              

المد حسني كاشف  ,ةحترير اجملّل, ك الشريك الشقص من املشرتي بالثمنمتّل الشفعة: حّق .1
 .119 ,2 :الغطاء

 ,بداية اجملتهد ؛183 ,5 :الطوري ,تكملة البحر الرائق ؛311 ,2 :الشربيين ,مغين احملتاج .2
؛ 812 ,8 :ابن قدامة ,املغين ؛122 ,2 :العالمة احللي ,عةخمتلف الشي ؛198 ,2 :ابن رشد احلفيد

 .223 :زيدان ,املدخل لدراسة الشريعة
 .312 ,11 :احلر العاملي ,وسائل الشيعة .3
 .122 ,2 :العالمة احللي ,خمتلف الشيعة .3
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املثليات غري األمثان كاحلبوب  ن كان الثمن منإا ))فأّم جاء يف املغين:
ه من ذوات األمثال فهو ألّن ؛يأخذه الشفيع مبثله :واألدهان, فقال أصحابنا

هذا مثل من ِريق  وألّن ؛صحاب الرأي وأصحاب الشافعيأكاألمثان وبه يقول 
الواجب بدل الثمن,  الصورة والقيمة فكان أوىل من املماثل يف أحدهما, وألّن

 .(1)قرض واملتلف((فكان مثله كبدل ال

 الشافعية:

ه أقرب ألّن ؛ذا كان الثمن مثليًاإة على ثبوت الشفعة فيما فق فقهاء الشافعّيّتأ
 .ىل احلّقإ

كّبر ونقد  ,من عقار مبثلي ,ذا اشرتى شخص شقصًاإ)) :(2)قال الشربيين
 ىل حقه((.إه أقرب ألّن ؛تيسر ّنإأخذه من الشفيع مبثله 

 :(3)ودليلهم على ذلك

ك على املشرتي مبثل ما ثبت للشفيع والية التمّلأالشارع احلكيم قد  ّنإ اًل:أّو
تالف أك به, فرياعى مثله بالقدر املمكن, كما هو احلل يف بدل القرض ومتّل

 ذوات األمثال.

ًا له بالثمن املشفوع فيه بالبيع, فكان مستحّق ما استحّقّنإالشفيع  ّنإ ثانيًا:
 مبنزلة املشرتي.

 ذا كان الثمن قيميًا:إثاني: الشفعة فيما املطلب ال
 ذا كان مثن املشفوع فيه مااًل قيميًا, فللفقهاء يف ثبوت الشفعة ثالثة أقوال:إ

                                              

 .812 ,8 :ابن قدامة ,املغين .1
 .311 ,2 :الشربيين ,مغين احملتاج .2
 ,1 :الشريازي ,باملهّذ ؛128 ,2 :اخلرشي ,اخلرشي ؛21 ,8 :سانيالكا ,بدائع الصنائع .3

 ,2 :املرداوي ,نصافاإل ؛825 ,8 :ابن قدامة ,املغين ؛311 ,2 :الشربيين ,مغين احملتاج ؛319
 العالمة ,تذكرة الفقهاء ؛93 ,9 :ابن حازم ,ىاحملّل ؛23 ,3 :املرتضى ,ارالبحر الزّخ ؛312

 .892 ,1 :احللي
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  ل:القول األّو
ذا كان مثن املشفوع فيه مااًل قيميًا فال شفعة فيه, وهو مذهب احلسن إ

سي البصري وسوار القاضي والشيخ الطوسي يف اخلالف واحملكي عن الطرب
ذا إالشفعة ال جتب فيما  ة ألّنمامّيد اخلوئي من األوابن محزة واألقوى عند السّي

ر األخذ فلم جيب, لوجوبها مبثل الثمن, وهذا ال مثل له, فتعّذ ؛كان الثمن قيميًا
 .(1)كما لو جهل الثمن

ذا كان الشراء بثمن له مثل, كاحلبوب واألمثان إ)) جاء يف مسائل اخلالف:
ن كان بثمن ال مثل له, كالثياب واحليوان إالشفعة بال خالف, وكان للشفيع 

 .(2)وحنو ذلك, فال شفعة له((

))يف ثبوت الشفعة يف الثمن القيمي بأن يأخذ املبيع  :(3)د اخلوئيوقال السّي
 بقيمته قوالن, أقواهما العدم((.

 ودليلهم:
ارًا شرتى دأ))يف رجل  :aبن رئاب عن أبي عبد اهلل الصادق اخرب . 5

 .(3): ليس ألحد فيها شفعة((aوجوهر. قال  برقيق ومتاع, وبّز

 وما ذكر يف احلديث مثن للشفعة مااًل قيميًا.

 ذا كان الثمن قيميًا.إبعدم ثبوت الشفعة للشفيع, فيما  aمام وقد أجاب اإل

الثمن  ّنأعدم الشفعة كان ألجل  ويرد على هذا بأن ليس له ظهور يف أّن
ن ألجل عدم الشريك, أو جلهة أخرى, واملنسا  منه بقرينة ه كاقيمي, فلعّل

                                              

الشيخ  ,مسائل اخلالف ؛122 ,2 :العالمة احللي ,خمتلف الشيعة ؛818 ,8 :ابن قدامة ,املغين .1
 .313 ,3 :الشهيد الثاني ,الروضة البهية ؛293 ,8 :قفالال ,حلية العلماء ؛223 ,1 :الطوسي

 .223 ,1 :الشيخ الطوسي ,مسائل اخلالف .2
 .53 ,2 :اخلوئي ,منهاج الصاحلني .3
 .323 ,11 :لعاملياحلر ا ,وسائل الشيعة .3
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املشرتي صرف مجيع أمواله يف شراء هذا الدار وتفرد بها  ّنأمذا  فقهاء الدين 
 .(1)ىل نفي املوضوعإاحلكم مشريًا به  aلنفسه, فنفى 

مجاع يف اخلالف على سقوط الشفعة يف املال دعوى الشيخ الطوسي اإل. 2
 .(2)القيمي

مجاع مجاع خروج مجع كثري من الفقهاء عن هذا األعلى هذا األويرد 
 املدعى.

املشفوع  ّنأوهو املال املثلي. أي  ,نال يف املتيّقإأصالة عدم ثبوت الشفعة  .3
ر األخذ فكان مبثابة ما جيب مبثل الثمن الذي أخذ به, وهذا مما ال مثل له, فتعّذ

 .(3)لو جهل الثمن فتبطل شفعته

ما هي أحد ّنإوالقيمة  .املقصود من دفع الثمن هو املعاوضة ّنأويرد عليه 
 البدلني, فيحصل فيها معنى املعاوضة.

مكان إشكال ليس من جهة عدم اإل يراد بأّنوميكن اجلواب عن هذا اإل
ة عدم هشكال من جه ليس اإلّنأاملشرتي بعد الشفقة, كما  ص من حّقالتخّل

الشفعة تقتضي  ّنأميًا, بل من جهة لو كان الثمن قي ,حصول معنى املعاوضة
ن الشفيع من انتزاع املبيع من يد املشرتي ط الشفيع على املشرتي, مبعنى متّكتسّل

 ّن ىل رضائه, وهذا حكم على خالف القاعدة, فإومن دون حاجة  ,قهرًا
مواهلم, ليس للشفيع انتزاع املبيع من أطون على مقتضى القاعدة: الناس مسّل

 ضاه.املشرتي بدون ر

الدليل على ثبوت الشفعة, فال بد من أخذ القدر  وقد ثبت ذلك حيث دّل
                                              

 .122 ,2 :العالمة احللي ,خمتلف الشيعة ؛152 ,15 :السيد السبزواري ,ب األحكاممهّذ .1
 .223 ,1 :الشيخ الطوسي ,مسائل اخلالف .2
 :العالمة احللي ,خمتلف الشيعة ؛13 ,3 :املرتضى .البحر الزخار ؛818 ,8 :ابن قدامة ,املغين .3
 .318 :يلميعبد السالم الد ,الشفعة ؛122 ,2
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 ذا كان الثمن مثليًا.إن من خمالفة القاعدة وهو ما املتيّق

ك وليس يف أيدينا من روايات الشفعة ما يقتضي عمومها, حتى يتمّس
ملبيع ىل اإها ناظرة ّنأِال  بالثمن, وما ورد من روايات الشفعة, فبالعموم أو األ
 ىل جانب الثمن. إوليست ناظرة 

ذا إما  شيء حبيث يعّم و عموم يقتضي الشفعة يف كّلأِال  إفليس لدينا 
ذا كان إن هو ما كان الثمن قيميًا, فيبقى لزوم االقتصار يف احلكم بها على املتيّق

 الثمن مثليًا.

 القول الثاني:
وهو  ,الذي أخذ به املشرتيك املشفوع فيه بقيمة املال القيمي الشفيع يتمّل ّنإ

ة وقول املفيد يف املقنعة ة والظاهرّية والزيدّية والشافعّية واملالكّيمذهب احلنفّي
ي ق احلّلحه احملّقدريس, ورّجإبن أوالشيخ الطوسي يف املبسوط وأبي صالح و

 .(1)ةمامّيىل أكثر األإد السبزواري ونسب ل والثاني والسّيوالشهيد األّو

أخذها الشفيع  ,ن اشرتى دارًا بعرض أو عقارأ))و :(2)نفيقال الطوري احل
 بقيمته ومبثله لو كان مثليًا((.

املثل ال  كها الشفيع مبثل ما ميلكها املشرتي به, ثّماًل ذلك بأن الشفعة يتمّلمعّل
ن يكون مثاًل له صورة ومعنى كاملكيل واملوزون والعددي املتقارب, أا ّمإخيلو 

رب ذلك املثل, أي القيمة تفيع ,ال صورة وهو ما عدا ذلكن يكون معنى أا ّمأو
                                              

ابن  ,بداية اجملتهد ؛125 ,13 :السرخسي ,املبسوط ؛22 ,8 :الكاساني ,البدائع والصنائع .1
مغين  ؛211 ,1 :الغزالي ,الوجيز ؛128 ,2 :اخلرشي ,شرح اخلرشي ؛198 ,2 :رشد احلفيد

البحر  ؛391 ,3 :البهوتي ,كشف القناع ؛818 ,8 :ابن قدامة ,املغين ؛311 ,2 :الشربيين ,احملتاج
 بدون ترقيم ,2 :دريسإابن  ,السرائر ؛93 ,9 :ابن حزم ,احمللى ؛13 ,3 :املرتضى ,الزخار
 ,15 :السيد السبزواري ,مهذب االحكام ؛122 ,2 :العالمة احللي ,خمتلف الشيعة ؛حجري

152. 
 .183 ,5 :الطوري ,تكملة البحر الرائق .2
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 ه بدل منها.ألّن ؛كما يف ضمان العدوان فيأخذ به

ن إالشفيع يأخذ الشفعة بقيمة الشقص  وأوضح ابن رشد احلفيد املالكي بأّن
ن يكون معطى أا ّمأن يكون معطى يف خلع. وأر مثل ا ليس يتقّدكان العوض مّم

ه ّنأف ؛وال دراهم وال باجلملة مكياًل وال موزونًا ,دنانرييف شيء بقدر ومل يكن 
 .(1)يأخذه الشفيع بقيمة ذلك الشيء الذي دفع الشقص فيه

 ّن ف ؛كالثياب واحليوان ,ا ال مثل لهن كان مّمإ))و :(2)وقال ابن قدامة احلنبلي
 الشقص بقيمة الثمن, وهذا قول أكثر أهل العلم((. الشفيع يستحّق

م من حيوان أو ))ويدفع ملشرت قيمة مثن متقّو ق أولي النهى: دقائيفوجاء 
 .(3)ه بدله((ثياب أو حنوهما ألّن

 اعرتاض:

يف مقام بيان  الرسول  ّنأف على إحراز ك بهذا الرواية يتوّقالتمّس ّنإ
يف( )حبرف  (الشفعة()تعدية لفظ ) ّنأاملوارد اليت تثبت فيها الشفعة, ومعلوم 

ثبت فيه الشفعة, ولذلك كان تعبري ته هو الذي ألّن ؛بيعيقتضي ظهورها يف امل
الشيء الفالني ثبت يف الشفعة أو ال تثبت فيه الشفعة يقصد بذلك  الفقهاء بأّن

 .ا ال شفعة فيها فيه الشفعة عّموالتمييز عّم ,املبيع

نواع املبيع من أىل مجيع إًا يف تعميم احلكم يف الشفعة فيكون احلديث منصّب
ىل الثمن حتى يقال بعمومه لصورتي إًا ار ومثلي وقيمي, وليس منصّبمنقول وعق

ذا إستدالل به على ثبوت الشفعة فيما ة االفيظهر عدم صّح, كونه مثليًا أو قيميًا
 كان الثمن قيميًا.

                                              

 .198 ,2 :بن رشد احلفيدأ ,بداية اجملتهد .1
 .818 ,8 :ابن قدامة ,ملغينا .2
 .338 ,2 :البهوتي ,دقائق أولي النهى .3
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 ك به املشفوع منه ))املشرتي((ك املشفوع فيه مبثل ما متّلالشفيع يتمّل ّنأ. 2
ا من حيث املالية, وما كان له النوع أو الصنف وأّم ن يكون من حيثأا ّمإواملثل 

 مثل من النوع والصنف يأخذه الشفيع مبثله.

 ؛كًا باملثل معنىا ال مثل له من نوعه وصنفه كان األخذ بقيمته متّلن كان مّمإو
 مني. قيمته هو مقدار ماليته بتقويم املقّو ألّن

مثل له هو أحد نوعي الثمن, ما ال  ّنأيت قيمة لقيامه مقامه, كما ما مّسوإّن
ن يأخذ به املشفوع فيه, كما هو احلال يف املثلي, فكان مبنزلة الغاصب عند أفجاز 

 .(1)فيما له مثل, والقيمة يف املال القيمي ,املثل العني برّد ر رّدتعّذ

 اعرتاض:

املشرتي حتى حياول الفقيه ِرح  ص من حّقة التخّلليست املشكلة يف كيفّي
ِال  إه ليس بأيدينا ما املشكلة هي أّنّنإ, و ميكن تعدها ألجل احلّلاحللول اليت

ذا إثبات الشفعة فيما ك به إلىل جانب الثمن حتى ميكن التمّسإأو عموم ناظر 
 كان الثمن مثليًا أو قيميًا.

 القول الثالث:
 .(2)الشفيع يأخذ املشفوع فيه بقيمته من الثمن وهو مذهب أهل املدينة ّنإ

 على ذلك:ودليلهم 

ما يندفع الضرر عن املشفوع منه ّنإدفع الضرر عن اجلانبني واجب, و اًل:أّو
 .(3)ليهإ))البائع(( بوصول قيمة ملكه 

                                              

 ,13 :السرخسي ,املبسوط ؛21 ,8 :الكاساني ,بدائع الصنائع ؛818 ,8 :ابن قدامة ,املغين .1
 .318 :عبد السالم الديلمي ,الشفعة ؛125

 ,13 :السرخسي ,املبسوط ؛21 ,8 :الكاساني ,بدائع الصنائع ؛31 ,3 :املرغياني ,اهلداية .2
15. 
 .125 ,13 :السرخسي ,املبسوط .3
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 :اعرتاض

ما جاء يف الدليل من كالم هو ِريق دفع الضرر بعد فرض ثبوت الشفعة 
عة ة ثبوت الشفذا كان الثمن قيميًا, بينما اخلصم يطالبه بدليل على صّحإفيما 
ل يف دعوى ذا كان الثمن قيميًا, فجاء يف الدليل ال يفي بدفع احملذور املتمّثإفيما 

 ذا كان الثمن قيميًا مع عدم الدليل عليه.إثبوت الشفعة فيما 

ى, ويف حالة بيع و مبا يقابله من املسّمأاملشفوع فيه مضمون بنفسه  ّنإ ثانيًا:
ه ال مثل له من ألّن ؛الشفيع ى يف حّقسّمجياب املإر املشفوع فيه باملال القيمي يتعّذ

 .(1)لذلك جيب الرجوع إىل الضمان األصلي وهو قيمة املشفوع فيه نفسه ؛جنسـه

 ويرد على الدليل ما يأتي:

 ما جاء يف الدليل ال مساس له يف أصل املسألة. ّنأ ـأ

 ة البيع, ويعين ذلك انتقال املشفوع فيه منف على صّحالشفعة تتوّق ّنأ ـ ب
بدفع ما بذله  ما يتّمّنإىل ملك الشفيع من دون ضرر عليه, وهذا إملك املشرتي 

 املشرتي يف احلصول على املبيع, ال بضمان نفس املبيع, بل ضمان نفس الثمن.

على التنازل عن  – بعد فرض ثبوت الشفعة –ما جيرب املشرتي اّن ّنأومعلوم 
ذا كان إما ياملبيع. وهذا ثابت فاملبيع يف قبال عود ما بذله املشرتي يف سبيل 

 املبذول مثنًا مثليًا.

 فلم يثبت. ,ذا كان الثمن قيميًاإا ّمأو

بينه  ةما اخلصومّنإه ليس يف املقام نزاع بني الشفيع والبائع, وّنأومن هنا يظهر 
 ل.املالك األّو وبني املشرتي, فال وجه ملراعاة حّق

ذا كان مثليًا فبمثله,  ف بالثمن, يالشفيع يأخذ الشقص من املشرت ّنإ ثالثًا:
بها  من وقوله: ))فهو أحّق ملا روي عن النيب ؛ ذا كان قيميًا فبقيمتهإو

                                              

 .318 :عبد السالم الديلمي ,الشفعة .1
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 .(1)بالثمن((

 :اعرتاض

ه ليس ّنأومعلوم  ,مسح للشفيع باألخذ بالشفعة بالثمن النيب  ّنإ
 ىل املشرتي حبقيقتهإرجاع الثمن إما املقصود ّنإدفع شخص الثمن, و املقصود

ماته اليت هلا دخل يف زيادة الرغبة ونقصانها, وال يكون ذلك وخصوصياته ومقّو
 ال بدفع املثل يف املثلي.إ

الفائت على  ألّن ؛ه دفع الثمن نفسهّنأذا دفع مثل الثمن يف املثلي يصد   ف
وهي ملغاة يف باب املعامالت لدى العقالء, كما  ,ةاملشرتي الصفات الشخصّي

 م.تقّد

ما هو مالية الثمن ال ّنإىل املشرتي إن الثمن قيميًا فالذي يعود ا لو كاوأّم
 الشفيع أخذ املبيع بنفس الثمن. ّنإيقال:  ّنإ نفسه, فال يصّح

بها بالثمن(( يقتضي حصر الشفعة فيما  حّقأ))فهو  : فتعبري الرسول
 كان الثمن مثليًا.

تعميم احلكم , فهو ال يصلح لaالصاد  اإلمام ا ما رواه الكليين عن أّم
م من املالحظة يف احلديث النبوي ىل ما تقّدإللثمن القيمي, وذلك مضافًا 

ها ال تثبت للجار وكونها الرواية يف بيان من تثبت له الشفعة وأّن ّنإ –الشريف 
ِال  ًا بالشريك. وليس يف مقام بيان جانب الثمن حتى يتمسك يف اإلًا خمتّصحّق

 . (2)مات احلكمةمبقتضى مقّد
                                              

 .312 ,8 :الشوكاني ,نيل األوِار ؛312 ,11 :احلر العاملي ,وسائل الشيعة .1
على  ما اللفظ يدّلّنإاالِال  ليس بالوضع, و ّنأة ر يف الكتب األصولّيمات احلكمة: قّرمقّد .2
 ة تِال  قرينمنهم يستفاد بقرينة, واإل ِال  والتقييد, وكّلحلاظ األ نلية عطبيعة اخلاال

 م حكيمًا وكونه يف مقام بيان متام املراد, مات احلكمة, وهو عبارة عن كون املتكّلمقّد
  ,رادة بعض مصاديق الطبيعة. أصول الفقهأن ال يوجد يف الكالم ما يصلح القرينة على أو



 املال املثلي واملال القيمي يف الفقه اإلسالمي 323
 

ىل الثمن اجملعول عوضًا يف إشارة إأيضًا أل التعريف الداخلة على الثمن و
رادة نفس الثمن فهي متنع من أفهي قرينة على  ,البيع الذي تثبت الشفعة مبقتضاه

مات من مقّو ّنأمن احتمال القرينة. ومعلوم  مات احلكمة, وال أقّلة مقّدمتامّي
تكون هنالك قرينة على خالف  ن الأمات احلكمة ِال  املستفاد من مقّداإل
 ِال .ذلك مينع من اإل ّن ولو على حنو االحتمال, ف ,ِال اإل

 الرأي الراجح:

 ذا كان الثمن مثليًا.إاحنصار ثبوت الشفعة فيما 

ذا كان الثمن مثليًا أو قيميًا, فالثابت إا لو قلت بعموم ثبوت الشفعة فيما ّمأ
 البائع. ىلإة الشفيع قيمة الثمن املدفوع يف ذّم

 ذا كان الثمن قيميًا:إوقت وجوب القيمة بناءًا على ثبوت الشفعة فيما 

 اختلف الفقهاء يف الوقت الذي جتب فيه قيمة املال القيمي على ثالثة أقوال:

ثبوت الشفعة يف املال  :ة واحلنابلةة والشافعّيمامّية واألمذهب احلنفّي اًل:أّو
ه وقت استحقا  الثمن, فحيث ميكن األخذ به ألّن ؛القيمي يعترب قيمته يوم العقد

 تعترب قيمته.

ىل حني دفعها كالغاصب, وضعفه إقيمة أعلى القيم من حني العقد  ثانيًا:
 .(1)الشربيين من الشافعية

 .(2)مام مالكقيمة يوم احملاكمة, وهو مذهب األ ثالثًا:

 الرأي الراجح:

ليه من ملك املشرتي, إيه ما ينتقل املشفوع فّنإالشفيع  ّنأن يعلم أينبغي 
                                                                                                             

  153 ,1 :املظفرالشيخ. 
 .311 ,2 :الشربيين ,مغين احملتاج .1
 .198 ,2 :بن رشد احلفيدأ ,بداية اجملتهد .2
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ته من حني دخول املبيع يف ملكه مبا الشفعة وتشتغل ذّم ستخدامه حّقاكه بويتمّل
 مطالبة الشفيع من اآلن مبا دفعه للبائع. ىل البائع, وللمشرتي حّقإدفعه املشرتي 

ة الشفيع بالقيمة حني رض قيمي, فمعنى اشتغال ذّمفالثمن حسب ال ّنأومبا 
 رجاعهإو ,ه اآلن وجب عليه حتصيل ذلك الثمن القيمي, فكأّناألخذ بالشفعة

ة ن يلزم املشرتي الشفيع بقيمته السوقّيأنصاف فمقتضى العدل واأل ,ىل املشرتيإ
وقت العقد يراعى  ّن ف ؛حني األخذ بالشفعة, وال وجه ملراعاة القيمة حني العقد
 ن املعاملة بينهما.أل ؛عما يأخذه البائع من املشرتي وما يأخذه املشرتي من البائ

ب رجاع قيمته فوقت وجوب القيمة هو وقت  ,رجاع القيميإ ّنأم وقد تقّد
 واهلل العامل. .األخذ بالشفعة

 القانون املدني:
فقد  ،ة يف املال املثلي واملال القيميثبت الشفعأالقانون املدني العراقي قد  ّنإ

 كمتّل ))الشفعة هي حّق :ّنأعلى ( من القانون املدني العراقي 5528ة )نصت املاّد
على املشرتي مبا قام عليه من الثمن والنفقات  – ولو جربًا –العقار املبيع 

ة يلزم الشفيع مبثل الثمن الذي قام على املشرتي املعتادة((. فبمقتضى هذه املاّد
ع وقت البي ألّن ؛ن كان مااًل قيميًاإ – لوقت الشراء –ن كان مااًل مثليًا وبقيمته إ

 .(1)هو وقت استحقا  الشفعة

 وهذا موافق ملذهب مجهور الفقهاء.

                                              

 .1183 ,2 :شاكر ناصر حيدر ,الوسيط يف شرح القانون املدني العراقي .1



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 اخلامتة

هذه مجلة من النتائ  اليت خرجت بها الرسالة من حبث هذا املوضوع 
عطاء صورة إه ال يعين ّنأال إوبقدر أهمية هذه النتائ  على الصعيد العلمي, 

أغلب مباحث  ألّن ؛يهالإكاملة عن هذا البحث, وال عن النتائ  اليت توصل 
بالتأصيل  ة, وتعينة ملطالب ومسائل مهّمة وجدّين معاجلات علمّيالرسالة تتضّم

 .أكثر من أي شيء آخر

 املال يشمل األعيان واملنافع وبعض احلقو . ّنأ. 1

ه يف مسّد ر عادة أو غالبًا وما يسّديتوّف لما ))كّل ه:يعرف املال املثلي بأّن. 2
ه: ))ما ال قالئيًا فيه عينًا وصفة ومنفعة(( واملال القيمي بأّناجلهات املرغبة ع

 زائها املال((.أيتساوى أفراده يف الصفات واخلصوصيات اليت يبذل ب

 ّنأهل اخلربة ملعرفة أىل إالصفات اليت تعترب يف املماثلة يرجع فيها . 3
 لف يف الصفات واملنفعة.آاملدفوع مياثل الت

ة يف الشرع هي عبارة عن املماثلة املقاصية اليت تكون اثلة املعتربمامل ّنأ. 3
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لتقاربهما يف الصفات  ؛ة على وجه يكونان كاملتساوينياملشابهة فيها بني املالني تاّم
 واملنافع.

ة يف عهدة الضامن سواء كانت ة كانت أو قيمّيالعني املضمونة مثلّي ّنأ. 8
ن إانت موجودة أو ببدهلا ن كإموجودة أو معدومة واألصل أداء العني بنفسها 

 كانت معدومة حني تفريغ العهدة.

ة ال مثل هلا ا كانت األموال القيمّيـّاألصل تدارك األموال بأمثاهلا. ومل. 2
 وجب تداركها بالقيمة, فضمان املال املثلي باملثل واملال القيمي بالقيمة.

 ثل.ة هو دفع املة أو القيمّيد املال بني املثلّياألصل يف ترّد. 1

 ية بدفع القيمة وهر الشخصي وتفرغ الذّمد بالتعّذر املثل يتحّدذا تعّذإ. 5
داء سواء فة على املطالبة بها, والقيمة املدفوعة هي قيمة املثلي يف يوم األمتوّق

 كان يف الضمان أم القرض.

 ن منه وبعد دفع القيمة.مل جيب على الضامن دفع املثل بعد التمّك .9

لزام الطرفني: أة فيجب تداركه بالقيمة ول املثلي عن املالّيذا سقط املاإ .11
 نة.املالك, والضامن باملصاحلة على قيمة معّي

 جيب تدارك املثلي حتى لو نقص املثل عن مالية املثلي. .11

ة وال جيب ذلك لزيادة قيمته جيب شراء املثل لزيادة قيمته السوقّي. 12
 ة.الشخصّي

بينما يف القرض يوم  ,داء يف الضمانيوم األتعني قيمة القيمي  ّنأ. 13
 القرض على حتديده عبارة عن متليك العني بوفاء املثل أو القيمة.

نعم لو  ,مطالبة املثل أو قيمة املثلي املعدوم, أو املثل يف بلد املطالبة حيّق. 13
كان على املالك ضرر يف تسليم املثل يف غري مكان العهدة أو الضمان, ألزم 
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 بالنقل أو بدفع املثل يف مكان الضمان أو العهدة. الضامن

 اختالف ها قيم األموال, فال يضّرألّن ؛بلد مطالبة األمثان يف أّي حيّق. 18
 قيمتها, سواء كان ذلك يف الضمان أم يف القرض.

مكن متييزه وجب ذلك وأجرة التمييز أذا اختلط املال املثلي مبثله, ف ن إ. 12
 لفًا حبكم العرف فيجب املثل.آمل ميكن ذلك, فيعترب ت ا اذاعلى اخلالط. أّم

ذا اختلط املال املثلي بأجود منه يعترب تالفًا عرفًا, ويلزم اخلالط باملثل, إ. 11
ن دفع إًا وزيادة, وفيه حّق ألّن ؛ن دفع من املخلوط أجرب املالك على القبول ف

 من غريه كان له ذلك.

لفًا, ويلزم اخلالط بدفع املثل, آمنه يعترب تذا اختلط املال املثلي بأردأ إ. 15
ذ املفروض إ ؛قهفيه تضييعًا حّل ألّن ؛وال جيرب املالك على قبول املثل من املخلوط

 ماله كان أجود منه. ّنأ

ة وجب على ذا اختلط املثلي بغريه وأمكن متييزه بال كلفة وال مشّقإ. 19
 املالك ودفعه له. اخلالط متييز حّق

املالك من  ف اخلالط متييز حّقة فيكّلال بكلفة ومشّقإميكن متييزه  ذا ملإا ّمأ
 عادته إليه.أاملخلوط و

 نتقل حّقأمكان متييزه, فهو استهالك وإا اختالط املثلي بغريه وعدم وأّم
 ىل املثل.إاملالك 

ن  ذا اختلط املثلي باملاء وجب على اخلالط ختليص املثلي من املاء, فإ. 21
 رب باألرش. أوجب عـيبًا جي

 ىل املثل.إ نتقل احلّقألف عرفًا آختالط حبكم التن كان االإو

وجتب قيمته  ستهالكاالقيمي حبيث ال ميكن متييزه فهو ذا اختلط املال إ. 21
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 ىل املالك.إمكن متييزه, فيجب التمييز وإرجاع العني أذا إا أّم .على اخلالط

ة بأداء قيمة وجب تفريغ الذّم ىل مال قيمي وتلفإذا انقلب املال املثلي إ. 22
 يوم األداء.

 داء املثل.أىل مال مثلي وتلف وجب إ ,ذا انقلب املال القيميإ. 23

داء مثل املال أىل مال مثلي آخر وتلف وجب إ ,ذا انقلب املال املثليإ. 23
ن كان املاالن متساويني يف القيمة, أو املال املنقلب إليه أكثر إاملثلي املنقلب إليه 

 , فيجب دفع التفاوت بني القيمتني.ذا كان أقّلإا مة من املنقلب, أّمقي

ىل مال قيمي آخر وجب أداء قيمة القيمي إذا انقلب املال القيمي إ. 28
 ليه وقت األداء.إاملنقلب 

ة دون األموال بني األموال املثلّي – التهاتر –ة ة اجلـربّيوقوع املقاّص. 22
 ة.القيمّي

بيع يف بعض املسلم فيه املقابل للجزء من الثمن املثلي مضاء الإمكان إ. 21
 ذا كان الثمن قيميًا.إمكان ذلك فيما أاملقبوض يف جملس العقد, وعدم 

ذا كان الثمن مااًل مثليًا, وعدم إاملراحبة أو التولية أو الوضيعة  تصّح. 25
 ذا كان الثمن مااًل قيميًا.إة ذلك صّح

ذا كان إًا وعدم ثبوتها فيما الثمن مااًل مثلّيذا كان إثبوت الشفعة فيما . 29
 ًا.الثمن مااًل قيمّي

قت فمن اهلل ما يف وسعي, ف ن وّف وبعد, فهذا جهد القاصر بذلت فيه كّل
 القصور من لوازم البشر.  ّن ن قصرت, فإالتوفيق, و

 وهلل الكمال وحده.

يف  رتكبتها, أو شطط قرتفتهاأو ذنب  خطيئة أخطأتها ستغفر اهلل من كّلأو
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والغاية النبيلة اليت سعيت جاهدًا  ,وشفيعي هو ِلب العلم ,قول أو رأي
ن المد بن عبد اهلل د املرسلني, وخامت النبيّيليها يف خدمة شريعة سّيإللوصول 

 ,عليه أفضل الصالة والسـالم, وعـلى آله امليامني وأصحابه الكرام املنتجبني
 واهلل حسيب ونعم الوكيل.



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 صادر البحثم

 القرآن الكريم. .1

 :اًل: كتب التفسريأّو
القرِيب. أبو عبد اهلل بن أمحد األنصاري  ,اجلامع ألحكام القرآن .2

 بريوت. ,حياء الرتاث العربيإدار  ,القرِيب

د المود اآللوسي. أبو الفضل شهاب الدين السّي ,روح املعاني .3
حياء إدار  ,ةإدارة الطباعة املنريّي ,هـ(1211اآللوسي البغدادي )ت: 

 الرتاث العربي.

 ,الفضل بن احلسن الطربسي ,أبو علي ,جممع البيان يف تفسري القرآن .3
 وت.بري ,دار مكتبة احلياة

 :ثانيًا: كتب احلديث الشريف وعلم الرجال
 ,بوال  ,ةاملطبعة الكربى األمريّي ,1ط ,القسطالني ,إرشاد الباري .8
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 .(هـ1323) ,مصر

المد  ,أبو جعفر ,شيخ الطائفة ,األخبارستبصار فيما اختلف من اال .2
أشرف على حتقيقه والتعليق عليه  ,هـ(321ت: بن احلسن الطوسي )

 ,نجفال ,ةسالمّيدار الكتب اإل ,د حسن املوسوي اخلرسانالسّي
 .(م1989 – هـ1318) ,2ط

المد باقر  ,حبار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األِهار .1
 .(م1953 –هـ 1313) ,وتبري ,3ط ,سة الوفاءمؤّس ,اجمللسي

أبو جعفر المد الشيخ  ,للشيخ املفيد تهذيب األحكام يف شرح املقنعة .5
حسن السّيد ق عليه قه وعّلحّق ,هـ(321)ت:  ,بن احلسن الطوسي

 ,ةسالمّيدار الكتب اإل ,خوندينشره علي اال ,املوسوي اخلرسان
 .(م1921 –هـ 1351) ,2ط ,النجفالعرا ,  ,مطبعة النعمان

المد بن سورة  ,أبو عيسى ,شرح حتفة األحوذي معجامع الرتمذي  .9
 الناشر ,بن موسى بن الضحاك السلمي الضرير البوغي الرتمذي

 بريوت. ,الكتاب العربي

ِبع  ,حجري ,يالعالمة احلّل ,خالصة األقوال يف معرفة الرجال .11
 ة.الرضوّي

 ,هـ(381 – 312أمحد بن علي بن العباس النجاشي ) ,الرجال .11
 ِهران.

مساعيل األمري اليمين إالمد بن  ,سبل السالم شرح بلوغ املرام .12
ق عليه المد عبد العزيز حه وعّلصّح ,هـ(1152ت: الصنعاني )

 .(م1951 –هـ 1311) ,بريوت ,دار اجليل ,اخلوالي

بشرح أبي احلسن احلنفي املعروف  ,ابن ماجة ,بن ماجةاسنن  .13
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 بريوت. ,دار اجليل ,1ط ,بالسندي

 .1ط ,حتقيق كمال يوسف ,الرتمذي ,لرتمذيسنن ا .13

أبو المد بن عبد الرمحن بن الفضل بن  .الدارمي ,سنن الدارمي .18
 ,هـ(288بهرام بن عبد الصمد التميمي السمرقندي الدارمي )ت: 

 .(هـ1339) ,دمشق ,املطبعة احلديثة ,ِبع بعناية المد أمحد دهمان

 بن علي البيهقي البيهقي أبو بكر أمحد بن احلسني, السنن الكربى .12
ويف  (هـ1382) ,اهلند ,مطبعة املعارف العثمانية ,1ط ,هـ(385)ت: 

عالء الدين علي بن عثمان  .بن الرتكمانيا ,ذيله اجلوهر النقي
 هـ(.138املارديين )ت: 

سحا  األزدي إأبو داود سليمان بن األشعث بن  ,سنن النسائي .11
مطبعة  ,1ط ,ق عليه الشيخ أمحد سعد عليعّل ,السجستاتي

 .(م1985 –هـ 1311) ,مصر ,مصطفى البابي احلليب وأوالده

أبي زكريا حييى بن شرف النووي  ,الي الدين ,شرح صحيح مسلم .15
 ,دار القلم ,فضيلة الشيخ خليل امليس ,هـ(212 –هـ 231الشافعي  )

 .(م1951 –هـ 1311) ,1ط ,بريوت

دار  ,مساعيل البخاريإالمد بن  ,بو عبد اهللأ ,صحيح البخاري .19
 .(م1952) ,بغداد ,الفكر

 بريوت. ,ةدار الكتب العلمّي ,1ط ,صحيح مسلم بشرح النووي .21

محد العيين )ت: أالمود بن  ,المد يأب ,بدر الدين ئ,عمدة القار .21
 بريوت. ,هـ( دار الرتاث العربي588

الرازي  سحا إث المد بن يعقوب بن احملّد ,الفروع من الكايف .22
ّلق عليه علي أكرب الغفاري, مؤّسسة وع هـ(, صّححه329الكليين )



 املال املثلي واملال القيمي يف الفقه اإلسالمي 332
 

 .(هـ1319) ,ِهراندار الكتب اإلسالمّية, 

 ,هـ(321المد بن احلسن الطوسي ) ,أبو جعفرلشيخ ل ,الفهرست .23
 ,ةطبعة احليدرّيامل ,2ط ,المد صاد  آل حبر العلومالسيد ق عليه عّل

 .(م1921 – هـ1351) ,النجف

ق حّق ,هـ(219ميدي )ت: عبد اهلل بن الزبري احل ,أبو بكر ,املسند .23
مكتبة  ,بريوت ,عامل الكتب ,أصوله حبيب الرمحن األعظمي

 القاهرة. ,ياملتنّب

 ,ث المد حسني النورياحملّد ,مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل .28
 .(هـ1321) ,ِهران ,مطبعة دار اخلالفة

 –هـ 221سليمان بن أمحد الطرباني ) ,بو قاسمأ ,املعجم الكبري .22
 ,اجلمهورية العراقية ,2ط ,قه محدي عبد اجمليد السلفيحّق ,هـ(321

 –هـ 1318) ,مطبعة الزهراء ,وزارة األوقاف والشؤون الدينية
 .(م1958

 حياء الرتاثإ ,الدكتور بشار عواد معروف ,املسند اجلامع .21
مطبعة  ,1ط ,اجلمهورية العراقية ,وزارة األوقاف ,سالمياإل

 .(م1952 –هـ 1312) ,األوقاف

 بريوت. ,دار صادر ,سالمياملكتب اإل ,محد بن حنبلمسند أ .25

المد بن  ,بو جعفر الصدو أ ,ثنيرئيس احملّد ,من ال حيضره الفقيه .29
أشرف على حتقيقه  ,هـ(351علي بن احلسني بن بابويه القمي )ت: 
 ,3ط ,ةسالمّيدار الكتب اإل ,والتعليق عليه حسن املوسوي اخلرسان

 .(هـ1315) ,النجف ,مطبعة النجف

31. ِّ  ,هـ(119 –هـ 93مالك أبو عبد اهلل بن أنس األصبحي ) ,أاملو
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تعليق وتدقيق عبد الوهاب  ,2ط ,رواية المد بن احلسن الشيباني
 .(م1919 –هـ 1399) ,ةاملكتبة العلمّي ,عبد اللطيف

جمد الدين أبي السعادات املبارك  ,النهاية يف غريب احلديث واألثر .31
حه صّح ,هـ(212بن األثري )ت: اف بن المد بن المد اجلزري املعرو

مصر  ,املطبعة العثمانية ,عبد العزيز إمساعيل الطهطاوي األنصاري
 .(هـ1311)

 المد بن علي بن المد ,خبارنيل األوِار شرح منتقى األ .32
 ,مطبعة مصطفى البابي احلليب وأوالده ,الطبعة األخرية ,الشوكاني

 مصر.

ث المد بن احلسن احملّد ,ىل حتصيل مسائل الشريعةإوسائل الشيعة  .33
دار  ,قه عبد الرحيم الربانيحّق ,3ط ,هـ(1113العاملي )ت:  احلّر

 .(هـ1391) ,حياء الرتاث العربيإ

 :ثالثًا: أصول الفقه

المد بن أمحد بن أبي سهل  ,أبو بكر ,أصول السرخسي .33
مطابع  ,األفغاني ءق أصوله أبو الوفاهـ( حّق391السرخسي )ت: 

 .(هـ1312) ,القاهرة ,دار الكتاب العربي

 ,مطابع النعمان ,3ط ,الشيخ المد رضا املظفر, صول الفقهأ .38
 .(م1911 –هـ 1391) ,النجف

دار  ,1ط ,السيد المد تقي احلكيم ,ة للفقه املقارناألصول العاّم .32
 .(م1923) ,بريوت ,األندلس

وبهامشه التوضيح  ,سعد الدين التفتازاني ,التلويح على التوضيح .31
م أفندي مطبعة الّر ,بن احلاجبة وهو شرح التنقيح اللصدر الشريع
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 .(هـ1313) ,البوسنوي

 إيران. ,قم ,السيد السن الطباِبائي احلكيم, صولحقائق األ .35

وهامشه  ,بن ملكاعبد اللطيف الشهري ب ,شرح املنار يف أصول الفقه .39
 ,بن العيينابكر املعروف ب يشرح زين الدين عبد الرمحن بن أب

ومؤلف املنار أبو الربكات عبد اهلل بن  ,ووجيزوهو شرح ممزوج 
أمحد املعروف حبافظ الدين احلنفي صاحب الكنز يف الفروع )ت: 

 (.هـ1313) ,املطبعة العثمانية ,دار اخلالفة ,هـ(111

عالء الدين عبد  ,البزدوي ,كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم .31
بريوت  ,يدار الكتاب العرب ,هـ(131العزيز أمحد البخاري )ت: 

 .(م1913 –هـ 1393)

الشيخ علي بن المد رضا  ,مصادر احلكم الشرعي والقانون املدني .31
 .(م1955 –هـ 1315) ,النجف ,مطبعة اآلداب ,1ط ,كاشف الغطاء

الشيخ علي بن المد رضا  ,مصادر احلكم الشرعي والقانون املدني .32
 –هـ 1311) ,بغداد ,مطبعة العاني ,1ط ,اجمللد الثاني ,كاشف الغطاء

 .(م1991

 :رابعًا: كتب الفقه

 :ةمامّياإل. 5

المد بن احلسن  ,احملقق أبو ِالب ,إيضاح الفوائد يف شرح القواعد .33
 .(هـ1351) ,قم ,املطبعة العلمية ,1ط ,ير احلّلبن يوسف بن املطّه

 ,مطبعة اآلداب ,3ط ,السيد المد آل حبر العلوم ,بلغة الفقيه .33
 .(م1912 –هـ 1392) ,النجف األشرف

املعروف  ,ياحلّل حسن بن يوسف بن املطهّر ,حترير األحكام .38
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 .(هـ1312) ,ِبعة حجرية ,مة احلليبالعاّل

 ,ةاملكتبة الرضوّي ,الشيخ المد حسني كاشف الغطاء ,ةحترير اجملّل .32
 .(هـ1329) ,النجف األشرف ,مطبعة احليدري

لي ة احلماحلسن بن يوسف بن املطهر املعروف بالعال ,تذكرة الفقهاء .31
 ,مطبعة النجف ,نشره السيد المد املوسوي كالنرت ,هـ(122)ت: 

 .(م1988 –هـ 1313)

ِبعة حجرية  ,احملقق المد حسني األصفهاني ,تعليقه على املكاسب .35
 .(هـ1323)

علي بن عبد العالي  ,نور الدين ,جامع املقاصد يف شرح القواعد .39
 .(ِبع حجري) ,هـ( ِهران931الكركي العاملي )ت: 

الشيخ المد حسن النجفي  ,الكالم يف شرح شرائع اإلسالمجواهر  .81
 مطبعة احليدري. ,2ط ,ةدار الكتب اإلسالمّي ,هـ(1222)ت: 

 ِهران. ,جلماعة من الفقهاء ,ةاجلوامع الفقهّي .81

احلدائق الناظرة يف أحكام العرتة الطاهرة, الشيخ  يوسف البحراني  .82
 .قم ,ةسالمّيإلدار الكتب ا ,خونديالناشر علي اآل ,هـ(1152)ت: 

ني مع القواعد املبني يف تصويب اجملتهدين وختطئة األخبارّي احلّق .83
 ,مام اجملتهدين الشيخ جعفر بن خضر كاشف الغطاءإ ,ة عـشـرةالسّت

 ِبعة حجرية.

املعروف  ,ي العامليالمد بن مّك ,أبو عبد اهلل ,الدروس الشرعية .83
 .(هـ1239) ,ِبع حجري ,لبالشهيد األّو

 ,ِبعة حجرية ,مريزا حبيب اهلل الرشيت ,لغصبرسالة يف ا .88
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 .(هـ1322) ,ِهران

زين الدين اجلبعي  ,الروضة البهية يف شرح اللمعة الدمشقية .82
بتحقيق  ,2ط ,هـ(928 – 911املعروف بالشهيد الثاني ) ,العاملي

مطبعة  ,ةمنشورات جامعة النجف الدينّي ,وتعليق السيد المد كالنرت
 .(هـ1395) ,اآلداب

 ,دار ِباعة المد تقي ,د علي بن المد الطباِبائيالسّي ,اضالري .81
 ِبعة حجرية.

 هـ.1211 ,ِبعة حجرية ,يدريس احلّلإالمد بن  ,السرائر .85

وعليها حواشي  ,الشيخ أمحد كاشف الغطاء, سفينة النجاة .89
 ,املطبعة العلمية ,وتعليقات الشيخ المد حسني كاشف الغطاء

 .(هـ1322) ,النجف األشرف

جعفر بن احلسن املشهور  ,أبو القاسم جنم الدين ,سالمشرائع اإل .21
بتحقيق عبد  (,م1929 –هـ 1359) ,النجف ,1ط ,ق احلليباحملّق

 سني المد علي.احل

مطبعة  ,د المد كاظم الطباِبائي اليزديالسّي ,العروة الوثقى .21
 .(هـ1311) ,ِهران ,احليدري

احلسيين موسى  ,العقد املنري فيما يتعلق بالدراهم والدنانري .22
 هـ.1352 ,ِهران ,مكتبة الصدو  ,2ط ,يناملازندرا

 ,ةضوّيتراملطبعة امل ,الشيخ المد جواد البالغي, لةالعقود املفّص .23
 .(هـ1233) ,النجف

السيد عبد الفتاح بن علي املراغي احلسيين )ت: , العناوين .23
 .(هـ1291) ,ِبعة حجرية ,هـ(1232
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 د بن المد بن أبي ذّرأمح ,عوائد األيام يف بيان قواعد األحكام .28
 .(هـ1233) ,ِبعة حجرية ,النراقي

 ِهران. ,وامع الفقيهاجلمع  ,بن أبي املكارماأبو زهرة  ,الغنية .22

املطبعة  ,السيد المد صاد  الروحاني, فقه الصاد  يف شرح التبصرة .21
 قم. ,ةالعلمّي

د بن علي بن أمحد عليها حواشي الّم ,لالشهيد األّو ,القواعد .25
 ِبعة حجرية. ,هـ(1315ريري العاملي الكركي )ت: احلرفوشي احل

أبو عبد اهلل المد بن  ,ةوائد يف الفقه واألصول العربّيفالقواعد وال .29
حتقيق  ,هـ(152)ت:  ,لاملعروف بالشهيد األّو ,مكي العاملي

مطبعة  ,منشورات منتدى النشر ,الدكتور عبد اهلادي احلكيم
 .(م1919) ,النجف ,اآلداب

 ِبع حجري. ,قق السبزوارياحمل ,الكفاية .11

املعروف  ,المد بن مجال الدين مكي العاملي ,اللمعة الدمشقية .11
مطبوعة مع شرحها الروضة  ,هـ(152 –هـ 133ل )بالشهيد األّو

 .(هـ1395)مطبعة اآلداب  ,بتحقيق السيد المد كالنرت ,البهية

ِبعة حجرية  .المد بن احلسن الطوسي ,الشيخ أبو جعفر, املبسوط .12
 هـ.1211

دار  ,ِبعة حجرية ,يالعالمة احلّل ,خمتلف الشيعة يف أحكام الشريعة .13
 .ِهران ,اخلالفة

ب امللّق ,محزة بن عبد العزيز الديلمي ,مامياملراسم يف الفقه اإل .13
 ِهران. ,مع اجلوامع الفقهية ,هـ(323بسالر )ت: 
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المد بن احلسن بن علي  ,أبو جعفرالشيخ  ,اخلالفمسائل  .18
 ,ِهران ,ِبعة حجرية ,مد علي العمليمطبعة ال ,الطوسي

 .(هـ1311)

 ,دار الزهراء ,السيد المد صاد  الروحاني, سائل املستحدثةامل .12
 .(هـ1393) ,2ط ,بريوت

ِبعة  ,الشهيد الثاني ,سالمىل تنقيح شرائع اإلإمسـالك األفهام  .11
 حجرية.

 .(هـ1293) ,ِبعة حجرية ,المد النراقي ,مشار  األحكام .15

تقريرات أبو القاسم  ,المد علي التوحيدي ,مصباح الفقاهة  .19
 .(هـ1352) ,النجف ,مطبعة اآلداب ,اخلوئي

السيد المد جواد بن المد , مفتاح الكرامة يف شرح قواعد العالمة .51
 .(هـ1323) ,مصر ,املطبعة الرضوية ,بن المد احلسيين العاملي

حتقيق وتعليق  ,هـ(1251الشيخ مرتضى األنصاري )ت: , املكاسب .51
مطبعة  ,منشورات جامعة النجف الدينية ,1ط ,المد كالنرتد السي

 .(هـ1392) ,النجف ,اآلداب

يران إ ,مريزا المد حسني الغروي النائيين ,املكاسب والبيع .52
 .(هـ1312)

السيد عبد األعلى املوسوي , مهذب األحكام يف بيان احلالل واحلرام .53
 .(م1952 –هـ 1312) ,النجف ,مطبعة اآلداب ,السبزواري

الشيخ المد , املكاسب تعليقتان على ,النظر الثاقب ونيل املطالب .53
 ِهران. ,حسني كاشف الغطاء والشيخ أمحد كاشف الغطاء



 333  مصادر البحث
 

الشيخ أبو جعفر المد بن احلسن بن  ,ىالنهاية يف جمرد الفقه والفتاو .58
 –هـ 1391) ,بريوت ,دار الكتاب العربي ,1ط ,علي الطـوسـي

 .(م1911

الشيخ علي بن المد رضا كاشف , النافع النور الساِع يف الفقه .52
 .(م1921 –هـ 1351)النجف  ,مطبعة اآلداب ,الغطاء

 :احلنفية .2

براهيم إزين العابدين بن  ,األشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة .51
الناشر مؤسسة  ,حتقيق وتعليق عبد العزيز المد الوكيل ,بن جنيم

 .(م1925 –هـ 1351)القاهرة  ,احلليب

املطبعة العلمية  ,1ط ,بن النجيما ,رائق شرح كنز الدقائقالبحر ال .55
 المد أمني بن عابدين. ,وبهامشه منحة الرائق على البحر الرائق

أبي بكر بن مسعود  ,عالء الدين ,بدائع الصنائع يف ترتيب الشرايع .59
ِبع  ,1ط ,هـ(851امللقب مبلك العلماء )ت:  ,الكاساني احلنفي

 .(م1911 –هـ 1325)مصر  ,مطبعة اجلمالية

تصحيح  ,1ط ,أبو المد بن أمحد العيين ,البناية يف شرح اهلداية .91
بريوت  ,دار الفكر ,سالم الرامفوريالمد عمر الشهري بناصر اإل

 .(م1951 – هـ1311)

عثمان بن علي الزيلعي  ,فخر الدين ,تبني احلقائق شرح كنز الدقائق .91
 ,1ط ,ليباحلنفي وبهامشه حاشية الشيخ شهاب الدين أمحد الش

 .(هـ1318)بوال  مصر  ,املطبعة الكربى األمريية

جها المد منتصر حاديثها وخّرأق حّق ,للسمرقندي ,حتفة الفقهاء .92
 دمشق. ,دار الفكر ,الكتاني والدكتور وهبة الزحيلي
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 ,المد بن حسني بن علي ,تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق .93
 .(هـ1311) ,لقاهرةا ,املطبعة العلمية ,1ط ,املشهور بالطوري

 لحدادي.ل ,رة على خمتصر القدورياجلوهرة النّي .93

دار  ,أمحد الطحاوي احلنفي ,حاشية الطحاوي على الدر املختار .98
 .(م1918 –هـ 1398) ,بريوت ,املعرفة

الشهري مبال  ,المد بن فراموز ,درر احلكام يف شرح غرر األحكام .92
الص حسن بن بي اخلأبهامشه حاشية  ,هـ(558خسرو احلنفي )ت: 

املوسوم غنية ذوي األحكام يف  ,عمار بن علي الوفائي الشرنباللي
دار اخلالفة  ,مطبعة أمحد كامل ,هـ(1192بغية درر األحكام )ت: 

 .(هـ1331)سنة  ,العلمية

 ,دار الطباعة العامة ,ابن عابدين ,درر املنتقى يف شرح امللتقى .91
 .(هـ1325)

الكتاب الثامن  ,حيدرعلي  ,درر احلكام شرح جملة األحكام .95
 ,بريوت ,مكتبة النهضة ,تعريب احملامي فهمي احلسيين ,)الغصب(

 بغداد.

 ,ابن عابدين ,ر املختار على منت تنوير األبصاررد احملتار على الّد .99
 بريوت. ,حياء الرتاث العربيإدار 

المد أمني الشهري  ,احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار رّد .111
 ,شركة ومكتبة ومطبعة البابي احلليب وأوالده ,2ط ,بن عابدينا

 .(م1922 –هـ 1352) ,مصر

المد بن أمحد بن أبي سهل السرخسي )ت:  ,شرح السري الكبري .111
 اهلند. ,حيدر آباد ,مطبعة دار املعارف النظامية ,1ط ,هـ(353
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 ,والمد سالمة السنجلقي األبياني المد زيد ,شرح مرشد احلريان .112
 .(م1988 –هـ 1318) ,بغداد ,رفمطبعة املعا ,2ط

تكملة فتح  ,المد بن عبد الواحد ,كمال الدينل ,شرح فتح القدير .113
مع بغية الكفاية جلالل الدين اخلوارزمي  ,قاضي زادهلالقدير 

على اهلداية شرح بداية املبتدئ لربهان الدين أبي  ,الكرالني
: احلسن علي بن عبد اجلليل أبي بكر املرغيناني الرشداني )ت

وباهلامش بقية شرح العناية على  ,هـ( على فقه أبي حنيفة893
هـ( سعد اهلل بن 152المد بن المود البابرتي )ت:  ,اهلداية

هـ( على العناية 938عيسى املفيت الشهري بسعدي حليب )ت: 
 بريوت. ,حياء الرتاث العربيإدار  ,املذكورة على اهلداية

 ,يد اهلل بن مسعودشرح عب ,شرح منت الوقاية لتاج الشريعة .113
مطبعة  ,مطبوع مع كشف احلقائق ,املشهور بصدر الشريعة

 .(هـ1322)مصر  ,املوسوعات

مطبعة  ,صالح الدين الناهي قه د.حّق ,السمرقندي ,عيون املسائل .118
 .(م1921 –هـ 1352) ,بغداد ,أسعد

وبهامشه زين الدين بن  ,داود يوسف اخلطيب ,الفتاوى الغياثية .112
املطبعة  ,1ط ,هـ(911ري صاحب البحر الرائق )جنيم احلنفي املص

 .(هـ1321)مصر  ,بوال  ,األمريية

مطبع  ,مجاعة من العلماء (,أو اخلانية)فتاوى القاضي خان  .111
احلسن بن منصور بن المود األوزجندري  ,هند رللكنواالعالي 

 الكرمي املقدسي.

نفي المد العباسي املهدي احل ,الفتاوي املهدية يف الوقائع املصرية .115
 .(هـ1311) ,مصر ,املطبعة األزهرية ,1ط ,األزهري املصري
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 ,املطبعة الكربى ,2ط (؛الفتاوى العاملكريية)الفتاوى اهلندية  .119
 .(هـ1311) ,مصر ,بوال  ,األمريية

 ,بو السعود املصري احلنفيأالمد  ,فتح املعني على شرح الكنز .111
 .(هـ1251) ,مصر ,ِبع مبطبعة مجعية املعارف

أبو اخلري نور احلسن بن السيد  ,م لشرح بلوغ املرامفتح العال .111
الكريم أبي الطيب صديق بن حسن بن علي احلسيين البخاري 

املدينة  ,املكتبة العلمية ,الناشر المد سلطان النمنكاني ,القنوجي
 املنورة.

وبهامشه  ,عبد احلكيم األفغان ,شرح كنز الدقائق ,كشف احلقائق .112
اهلل بن مسعود املشهور بصدر  شرح عبيد ,شرح منت الوقاية

 ,حه المود العطارصّح ,مصر ,مطبعة املوسوعات ,الشريعة
 .(هـ1322)

 ,بريوت ,دار املعرفة ,3ط ,مشس الدين السرخسي ,املبسوط .113
 .(م1915 –هـ 1395)

 ,1ط ,بو المد بن غامن بن المد البغداديأ ,جممع الضمانات .113
 .(هـ1315) ,مصر ,املطبعة اخلريية

عبد الرمحن بن الشيخ المد  ,يف شرح ملتقى األحبر جممع األنهر .118
 ,عثمانية ,دار الطباعة العامرة ,بن سليمان املدعو شيخ زاده

 .(هـ1311)

المد  ,مطبوع مع البحر الرائق ,منحة الرائق على البحر الرائق .112
 املطبعة العلمية. ,بن عابديناأمني 

لي بن أبي احلسن ع يبرهان الدين أب ,اهلداية شرح بداية املبتدئ .111
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الطبعة  ,هـ(893بكر بن عبد اجلليل الرشداني املرغياني )ت: 
 مصر. ,مكتبة ومطبعة مصطفى البابي وأوالده ,األخرية

عبد القادر بن يوسف الشهري بقدري أفندي  ,واقعات املفتني .115
 .(هـ1311) ,مصر ,املطبعة األمريية ,1ط ,احلنفي

 :الشافعية .3

عبد الرمحن بن أبي  ,الل الدينج ,األشباه والنظائر يف الفروع .119
وبهامشه كتاب املواهب  ,هـ(911بكر السيوِي الشافعي )ت: 

 السنية للعالمة الفاضل عبد اهلل بن سليمان اجلرهزي الشافعي.

 ,املشهور بالبكري ,المد شطا الدمياِي ,بكر أبو ,عانة الطالبنيإ .121
 بريوت. ,دار الفكر

 ,كتاب الشعب ,افعيدريس الشإعبد اهلل المد بن  وأب ,األّم .121
 مصر. (,م1925 –هـ 1355)

حاشيتان  هومع ,يوسف األردبيلي ,األنوار ألعمال األبرار .122
الطبعة  ,براهيمإوحاشية احلاج  ,اة بالكمثرياحلاشية املسّم

 ,القاهرة ,مطبعة املدني ,للنشر ئهمؤسسة احلليب وشركا ,األخرية
 .(م1929 –هـ 1359)

المود  ,املناقب شهاب الدين أبو ,ختري  الفروع على األصول .123
المد  ق حواشيه د.قه وعّلهـ( حّق282محد الزجناني )ت: أبن 

 –هـ 1311) ,بريوت ,مؤسسة الرسالة ,8ط ,أديب صاحل
 .(م1951

الناشر زكريا  ,المد جنيب املطيعي ,تكملة اجملموع شرح املهذب .123
 مصر. ,ماممطبعة اإل ,علي يوسف
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 ,براهيم الباجوريإ ,زيعلى ابن قاسم الغ ,حاشية الباجوري .128
مصطفى البابي احلليب  ,مصر ,حياء الكتب العربيةإمطبعة دار 

 .هئوشركا

 ,اة التجريد لنفع العبيدحاشية البجريمي على املنه  املسّم .122
سليمان بن عمر بن المد البجريمي الشافعي على شرح منه  

مكتبة  ,الطبعة األخرية ,الطالب ألبي حييى زكريا األنصاري
 –هـ 1329) ,مصر ,مصطفى البابي احلليب وأوالده ومطبعة

 .(م1981

الشيخ سليمان اجلمل على شرح املنه  للشيخ  ,حاشية اجلمل .121
 بريوت. ,دار الفكر ,نصاريزكريا األ

عبد الرمحن بن أبي بكر بن  ,جالل الدين ,احلاوي للفتاوي .125
 ,مصر ,دارة املطبعة املنرييةإ ,هـ(911المد السيوِي )ت: 

 .(هـ1382)

بكر  يأب ,سيف الدين ,حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء .129
ق عليه الدكتور ياسني قه وعّلحّق ,الالمد بن أمحد النسائي القّف

 ,1ط ,مكتبة الرسالة احلديثة ,براهيم درادكه دار البازإأمحد 
 .م(1955) ,مكة املكرمة ,عمان

بن  عبد احلميد الشريواني وأمحد ,حواشي الشريواني والعبادي .131
قاسم العبادي على حتفة احملتاج لشرح املنهاج تأليف شهاب الدين 

 بريوت. ,دار الصادر ,أمحد بن حجر اهليثمي الشافعي

بن شرف النووي الدمشقي  ىحيي ,زكريا وأب ,روضة الطالبني .131
 سالمي.املكتب اإل ,هـ(212)ت: 
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محد أابن حجر املكي اهليثمي وهو  ,ةيهالفتاوي الكربى الفق .132
مشس الدين بن  ,دين بن المد بن بدر الدين بن المدشهاب ال

املولود )املكي  ,علي بن نور الدين بن حجر اهليثمي الشافعي
 القاهرة. ,مكتبة ومطبعة املشهد احلسيين (,هـ913 –هـ 919

أبو المد عز الدين عبد العزيز  ,قواعد األحكام يف مصاحل األنام .133
وعلق عليه ِه عبد راجعه  ,هـ(221بن عبد السالم السلمي )ت: 

دار الشر   ,الناشر مكتبة الكليات األزهرية ,الرؤوف سعد
 .(م1925 –هـ 1355) ,للطباعة

تقي الدين أبو احلسن علي بن عبد الكايف  ,اجملموع شرح املهذب .133
بو القاسم أ ,هـ( ويليه فتح العزيز شرح الوجيز182)ت:  السبكي

ل أمحد بن علي أبو الفض ,عبد الكريم بن المد الرافعي الكبري
ِبعه شركة من علماء  ,هـ(582)ت:  ,بن حجر العسقالني

 األزهر.

المد الشريبين  ,ىل معرفة معاني ألفاظ املنهاجإمغين احملتاج  .138
 سالمية.املكتبة اإل ,اخلطيب

 بدر الدين المد بن بهاء الشافعي )ت: ,املنثور يف القواعد .132
قه , حّق2ط ,ةسالميالناشر وزارة األوقاف والشؤون اإل ,هـ(193

عبد الستار أبو غذه, دار  راجعه د. ,تيسري فائق أمحد المود د.
 .(م1958 –هـ 1318)الكويت للصحافة, الكويت, 

سحا  ابراهيم بن علي بن يوسف الفريوزآبادي إبو أاملهذب,  .131
 , مصر.ئهالشريازي, ِبع مبطبعة عيسى البابي احلليب وشركا

هـ( 913لشعراني )ت: كتاب امليزان, عبد الوهاب بن أمحد ا .135
وبهامشه )رمحة األمة يف اختالف األئمة(, المد بن عبد 
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, مطبعة الشرفية, مصر 1الرمحن الدمشقي العثماني الشافعي, ط
 .(هـ1312)

بو الفضل ولي الدين البصري وهو شرح على منت الغاية أالنهاية,  .139
والتقريب تأليف أبو شجاع أمحد بن احلسني بن أمحد 

ق أصوله أوائل القرن السادس اهلجري( حّق ويفاألصفهاني )ت
جلنة من علماء األزهر, راجعه المد الي الدين عبد احلميد, 

 ريخ.أ, القاهرة, بدون ت3ستقامة, طمطبعة اال

ىل شرح املنهاج, الرملي, مشس الدين المد بن إنهاية احملتاج   .131
هـ(, 1113 أبي العباس أمحد بن محزة بن شهاب الدين )ت

أبي الضياء نور الدين بن علي الشرباملي القاهري ومعه حاشية 
هـ( و باهلامش حاشية أمحد بن عبد الرزا  بن المد 1151)ت: 

هـ(, مطبعة 1192املعروف باملغربي الرشيدي )ت:  ,بن أمحد
 .(م1935 –هـ 1381)مصطفى البابي احلليب وأوالده, مصر, 

ي حامد مام الشافعي, المد بن المد بن أبالوجيز يف مذهب اإل  .131
 .(هـ1311)الغزالي, ِبع يف مطبعة اآلداب, مصر, 

 :املالكية . 4

قاسم بن عبد  ,نوار الفرو , أبو القاسمأدرار الشرو  على إ  .132
بن الشاط, عامل الكتب, ااملعروف  ,اهلل بن المد األنصاري

 نواء الفرو .أأنوار الربو  يف مع بريوت, مطبوع 

المد بن أمحد بن عبد كليل شرح خمتصر اخلليل, المد بن األ .133
املشهور باألمري  ,العزيز بن المد السنباوي املالكي األزهري

عبد  ,ق حواشيه أبو الفضلحه وعّلصّح ,هـ(1232 –هـ 1183)
 اهلل الصديق الغماري, مكتبة القاهرة, مطبعة حجازي, القاهرة.
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أنوار الربو  يف أنواء الفرو , شهاب الدين بن أبي العباس أمحد  .133
ومعه  ,املشهور بالقرايف ,بن عبد الرمحن الصنهاجي دريسإبن 

قاسم بن  ,نواء الفرو , أبو القاسمأدرار الشرو  على إكتاب 
وبهامش  ,بن الشاطاعبد اهلل بن المد األنصاري املعروف ب

املالكي, عامل  ,الكتابني تهذيب الفرو  حملمد علي بن حسني املكي
 الكتب, بريوت.

قتصد, أبو الوليد المد بن أمحد بن المد بن بداية اجملتهد ونهاية امل .138
بن رشد احلفيد )ت: اأمحد بن رشد القرِيب األندلسي املشهور ب

هـ(, ِبع مبطبعة أمحد كامل بدار اخلالفة العليا, القاهرة, 898
 .(هـ1333)

بلغة السالك ألقرب املسالك, أمحد بن المد الصاوي املالكي,    .132
ابي احلليب وأوالده, مصر, خرية, مطبعة مصطفى البالطبعة األ

 .(م1982 –هـ 1312)

المد بن يوسف  ,بو عبد اهللأكليل ملختصر اخلليل, التاج واإل .131
هـ(, مكتبة النجاح, ليبيا, 591العبدري, الشهري باملوا  )ت:

 مطبوع هامش مواهب اجلليل.

كليل شرح خمتصر اخلليل, صاحل عبد السميع األبي جواهر اإل .135
 ريوت.األزهري, دار الفكر, ب

حاشية الرهوني على شرح الزرقاني ملختصر اخلليل, المد بن  .139
أمحد بن المد بن يوسف الرهوني على شرح عبد الباقي 
الزرقاني, وبهامشه حاشية أبي عبد اهلل المد بن املدني علي 

 هـ.1312, املطبعة األمريية, بوال , مصر, 1كنون, ط

ي زيد القريواني, بن أبااشية على كفاية الطالب الرباني لرسالة ح .181
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على الصعيدي العدوي املالكي وبهامشه كفاية الطالب الرباني 
بن أبي زيد القريواني لعلي بن احلسن املالكي الشاذلي, الرسالة 

 –هـ 1381)مكتبة ومطبعة مصطفى البابي احلليب وأوالده, مصر, 
 .(م1939

ِغيش, ااخلرشي على خمتصر سيدي اخلليل, المد بن يوسف  .181
 .(م1958 –هـ 1318), 3رشاد, جدة, طمكتبة اإل

الزرقاني على شرح خمتصر أبي ضياء سيدي خليل, عبد الباقي  .182
 .(هـ1311)الزرقاني, املطبعة البهية املصرية, 

ِرح التثريب يف شرح التقريب, زين الدين أبي الفضل عبد  .183
هـ(, وولده ولي الدين أبي 512الرحيم بن احلسني العراقي )ت: 

, مجعية النشر والتأليف 1هـ(, ط522: زرعة العراقي )ت
 .(هـ1383)األزهرية, مصر, سنة 

الفواكه الدواني شرح أمحد بن غنيم بن سامل بن مهنا النفراوي  .183
المد عبد اهلل بن  وهـ( على رسالة أب1121املالكي األزهري )ت: 

هـ(, دار 352عبد الرمحن القريواني املالكي )ت:  ,أبي زيد
 املعرفة, بريوت.

 األحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية, المد بن أمحد قوانني .188
بن جزي الغرناِي املالكي, دار العلم للماليني, بريوت, 

 .(م1913)

املدونة الكربى, مالك بن أنس, دار الصادر, بريوت, مطبعة  .182
 .(هـ1323)أوفست على مطبعة السعادة, مصر, 

موسى  براهيم بنإسحا  إ ياملوافقات يف أصول األحكام, أب .181
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هـ(, حتقيق المد 191اللخمي الغرناِي املعروف بالشاِيب, )ت: 
الي الدين عبد احلميد, مكتبة المد علي صبيح وأوالده, مصر, 

 مطبعة امليالني, القاهرة.

مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل, احلطاب أبو عبد اهلل المد بن  .185
 هامشه التاجبهـ(, و983عبد الرمحن الطرابلسي املغربي )ت: 

عبد اهلل المد بن يوسف العبدري  يبألكليل ملختصر اخلليل, واإل
 هـ(, مكتبة النجاح, ليبيا.591الشهري باملوا  )ت: 

املنتقى شرح موِأ مالك, أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن  .189
, مطبعة 1هـ(, ط393أيوب بن وارث الباجي األندلسي, )ت: 

 هـ.1332السعادة, مصر, 

 :احلنابلة .1

نصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب أمحد بن اإل .121
, 1طاحلسن علي بن سليمان,  يحنبل, املرداوي, عالء الدين أب

هـ 1312)حه وحققه المد حامد الفقي, مطبعة السنة النبوية, صّح
 .(م1981 –

دريس إالروض املربع شرح زاد املستقنع, منصور بن يونس بن  .121
عبد اهلل بن عبد العزيز العنقري, وحاشية الروض املربع,  ,البهوتي

 م.1988 –هـ 1318مطبعة السنة احملمدية, القاهرة, 

زوائد الكايف واحملرر على املقنع, عبد الرمحن بن عبيدات احلنبلي  .122
 سالمي, دمشق., املكتب اإل1هـ(, ط231الدمشقي )

أبو الفرح عبد الرمحن بن أبي عمر  ,الشرح الكبري, مشس الدين .123
هـ(, مطبوع مع 225ن قدامة املقدسي )ت: المد بن أمحد ب

 املغين, املكتبة السلفية, مكتبة مؤيد, الطائف.
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تأليف عمدة الفقه على مذهب أمحد بن المد بن حنبل الشيباني,  .123
هـ(, ِبع على نفقة قاسم بن 221موفق الدين بن قدامة )ت: 

 درويش فخرو.

يوسف قناع واملنتهى, مرعي بن غاية املنتهى يف اجلمع بني اإل .128
قه وعلق عليه المد مجيل الشطي والمد هـ(, حّق113احلنبلي )ت: 

 زهري الشاويس منشورات دار السالم, دمشق.

هـ(, حتقيق المد 135 – 221بن تيمية )االقواعد النورانية الفقهية,  .122
 –هـ 1311), مطبعة السنة احملمدية, القاهرة, 1حامد الفقي, ط

 .(م1981

المد بن مفلح )ت:  ,عبد اهلل وأب ,الفروع, مشس الدين املقدسي .121
علي بن  ,أبو احلسن .هـ( ويليه تصحيح الفروع, عالء الدين123

, عامل 3هـ(, ط558الصاحلي احلنبلي )ت:  سليمان املرداوي ثّم
ار أمحد , راجعه عبد السّت(م1921 –هـ 1355)الكتب, بريوت, 

 فراج.

بد اهلل بن الكايف يف فقه أمحد بن حنبل, أبو المد موفق الدين ع .125
 سالمي بدمشق., منشورات املكتب اإل1قدامة املقدسي, ط

دريس إقناع, منصور بن يونس بن كشاف القناع عن منت اإل .129
هـ(, راجعه وعلق عليه مصيلحي مصطفى 1132البهوتي )ت: 

 هالل, الناشر مكتبة النصر احلديثة, الرياض.

كشف املخدرات والرياض املزهرات شرح اختصار املختصرات,  .111
البعلي الدمشقي  ,زين الدين عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أمحد

 هـ(, املطبعة السلفية, بشارع فتح, مصر.1192 –هـ 1111)
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ة, ترتيب ومجع عبد بن تيمية, أمحد بن تيمّياجمموع فتاوي  .111
, 1الرمحن بن المد بن قاسم العاصمي النجدي, احلنبلي, ط

 , مطابع الرياض.(هـ1353)

المد عبد  يبن قدامة, موفق الدين أباح الكبري, شرالاملغين ويليه  .112
هـ(, املكتبة السلفية 221محد بن المد بن قدامة )ت: أاهلل بن 

الطائف, والشرح الكبري, مشس الدين أبي الفرج د ومكتبة مؤّي
 , المد بن أمحد بن قدامة املقدسي )ت:عمرعبد الرمحن بن أبي 

 هـ(.225

 :الظاهرية .1

 ,هـ(382ت: علي بن أمحد بن سعيد بن حزم ) ,دالّم يى, أباحملّل .113
حتقيق الدكتور أمحد المد شاكر, املكتب التجاري للطباعة والنشر 

 والتوزيع بريوت, لبنان.

 :الزيدية .4

البحر الزخار اجلامع ملذاهب علماء األمصار, أمحد بن حييى بن  .113
هـ( ويليه كتاب جواهر األخبار واآلثار املستخرجة 531مرتضى )

ة البحر الزخار, المد بن حييى بهران الصعدي )ت: من جّل
, مطبعة (م1935 –هـ 1321)هـ(, مكتبة اخلاجني, مصر, 981

 ة.ة احملمدّيأنصار السّن

ب ألحكام املذهب, أمحد بن قاسم العنسي, مطبعة التاج املذّه .118
 .(م1931 –هـ 1322)حياء الكتب العربية, إدار 

, 1مد بن علي الشوكاني, طالدراري املضيئة شرح الدرر البهية, ال .112
 .(هـ1331)دار العصور للطباعة والنشر, مصر, 

احلسني  ,الروض النضري شرح جمموع الفقه الكبري, شرف الدين .111
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 .د, الطائف, مكتبة املؤّي2بن أمحد السياغي, ط

السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار, المد بن علي  .115
, دار 1م زايد, طبراهيإهـ(, حتقيق 1281 – 1113الشوكاني )

 .(م1958 –هـ 1318)الكتب العلمية, بريوت, 

 :األباضية .8

مع حاشية عليه المد بن عمر  ,يضاح, عامر بن علي الشماخياإل .119
 .(م1911 –هـ 1391), 1القصيب النفوسي, ط ةسّت وبأ

رشاد, النيل وشفاء الغليل, المد بن يوسف أِغيش, مكتبة األ .151
 .(م1958 –هـ 1318), 3ط ة,جّد

 :امسًا: املخطوطاتخ

رشاد, العالمة احللي, خمطوِة يف مكتبة الشيخ علي كاشف اإل .151
 الغطاء.

مساعيل بن أبي بكر املقري اليمين إ ,رشاد, شرف الديناإل .152
هـ(, خمطوِة يف مكتبة الشيخ علي كاشف 532الشافعي )ت: 

 الغطاء.

أنوار الفقاهة, شيخ حسني شيخ جعفر صاحب كشف الغطاء,  .153
, النسخة موجودة يف مكتبة الشيخ علي كاشف اجمللد الثالث

 الغطاء.

ية, عبد اهلل بن نور الدين بن ة يف شرح النخبة احملسّنالتحفة السنّي .153
مام كاشف نعمة اهلل املوسوي اجلزائري, خمطوِة يف مكتبة اإل

 الغطاء.

حباث النائيين يف املكاسب, تقريرات المد رضا كاشف الغطاء, أ .158
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مام كاشف هـ, خمطوِة يف مكتبة اإل1381الدورة األوىل, سنة 
 الغطاء.

تقريرات الشيخ المد رضا بن الشيخ هادي كاشف الغطاء على  .152
يف الفقه واألصول, اجمللد الثاني,  ولده الشيخ علي كاشف الغطاء

خبط الشيخ علي كاشف الغطاء يف مكتبة الشيخ علي كاشف 
 .الغطاء

القاسم  وأب ,براهيم البيجوري على شرح العالمةإحاشية الشيخ  .151
خبط عبد  ,أبي شجاع, مذهب الشافعيالشيخ الغزي على منت 

يف مكتبة الشيخ علي كاشف  ,اللطيف بن الشيخ المد محوش
 الغطاء.

حاشية الكركي, الشيخ نور الدين علي بن احلسني بن عبد العالي  .155
ف, فرغ منه خبط املؤّل ,هـ( على القواعد للعالمة احللي931)ت: 

  مكتبة الشيخ علي كاشف الغطاء., خمطوِة يفهـ931

املشهور بديلماج,  ,حاشية الديلماج على اللمعة, مريزا المد .159
 خمطوِة يف مكتبة الشيخ علي كاشف الغطاء.

أمحد بن حسني بن أمحد  ,شجاع, القاضي أبو شجاع ورسالة أب .191
, الناسخ المد بن عبد الواحد (هـ1123)سنة النسخ  ,األصفهاني

 علي كاشف الغطاء. اخلنجي, مكتبة الشيخ

كتاب الغصب, الشيخ جعفر البديري,  ,سالمشرح شرائع اإل .191
ة للشيخ جميد , خمطوِة يف املكتبة اخلاّص(هـ1311) هتاريخ فراغ خط

 البديري.

الشرح الصغري, السيد علي الطباِبائي صاحب الرياض, تاريخ  .192
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 , يف مكتبة الشيخ علي كاشف الغطاء.(هـ1223)النسخ 

مة الشيخ جعفر بن خضر كاشف الغطاء, شرح قواعد العال .193
خمطوِة يف مكتبة الشيخ علي كاشف الغطاء, كتبه يف النجف 

 .(هـ1313)األشرف خبط عبد اهلل بن عبد احلميد املرندي, 

شرح املكاسب, الشيخ هادي بن عباس بن علي كاشف الغطاء,  .193
خبط املؤلف, تاريخ  ,خمطوِة يف مكتبة الشيخ علي كاشف الغطاء

 .(هـ1382)ها خّط

هـ(, مكتبة 1252الغصب, أمحد بن المد السن الفيض, )ت:  .198
, (هـ1311)ي, سنة رد علي اخلونساخبط الّم ,مام كاشف الغطاءاإل

 النجف األشرف.

سالم, الشيخ عباس بن الشيخ منهل الغمام يف شرح شرائع اإل .192
 (,هـ1313)علي بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء, تاريخ النسخ 

 مكتبة الشيخ علي كاشف الغطاء.ف يف خبط املؤّل

منية األلباب يف شرح اللمعة الدمشقية, المد جواد بن املرحوم  .191
مام هـ(, خمطوِة يف مكتبة اإل1282الشيخ المد تقي النجفي )ت:

 كاشف الغطاء.

 :سادسًا: كتب الفقه احلديثة

سالمي يف اجملتمع, حبوث املقدمة قتصادي اإلأثر تطبيق النظام اال .195
جامعة المد بن مسعود, اململكة العربية  ,سالميه اإلملؤمتر الفق

ة, سالمّيالسعودية, الرياض, مطابع جامعة المد بن سعود اإل
المد  , القسم الثاني, د.(م1953 – هـ1313), 11اجمللس العلمي 
 فارو  النبهان.
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عبد  ,حكام املعامالت املالية يف املذهب احلنبلي, د. المد زكيأ .199
 .(م1952 –هـ 1312), قطر, 1ط , دار الثقافة,الرّب

د.  سالمية,السلم واملضاربة من عوامل التيسري يف الشريعة اإل .211
 .(1953), دار الفكر, عمان, 1المد الفاحل القضاة, ط ,زكريا

الضمان يف الفقه, علي اخلفيف, معهد البحوث والدراسات  .211
 .(م1911)ة احلديثة, مصر, العربية, املطبعة الفنّي

سالمي والتعامل املصريف, د. المد  الفقه اإلعقد املراحبة بني .212
 .(م1952 –هـ 1312)اجلندي, دار النهضة العربية, القاهرة, 

الكفالة واحلوالة يف الفقه املقارن, د. عبد الكريم زيدان, املكتب  .213
 .(م1918 –هـ 1398)سالمي, مكتبة القدس, اإل

جامعة سالمية, د. عبد الكريم زيدان, املدخل لدراسة الشريعة اإل .213
 بغداد, مكتب األمري للطباعة, بغداد.

, دار النهضة 2سالمي, د. المد سالم مدكور, طاملدخل للفقه اإل .218
 .(م1923 –هـ 1353)العربية, بريوت 

الزرقا, دار الفكر, بريوت,  ,محدأ, مصطفى املدخل الفقهي العاّم .212
 .(م1928 –هـ 1353), دمشق

كور, مطبعة الفجالة سالمي, المد سالم مدة يف الفقه اإلاملقاّص .211
 اجلديدة.

سالمي, يصدرها اجمللس موسوعة مجال عبد الناصر يف الفقه اإل .215
 .(هـ1351)سالمية, مصر, القاهرة, األعلى للشؤون اإل

ة ة, احلق واألهلّيسالمّية للمعامالت يف الشريعة اإلالنظريات العاّم .219
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أبو  ,أمحد فهمي والعقد والضمان والتعدي وامللك, األستاذ د.
 .(م1921 –هـ 1351)نه, مطبعة دار التأليف, مصر, س

ة احملمدية, علي اخلفيف, مطبعة أنصار األّم ,املعامالت الشرعية .211
 .(هـ1322)

 :سابعًا: الكتب القانونية

دراسة مقارنة  ,لتزامة لاللتزام, املوجز يف النظرية العاّمأحكام اال .211
النهضة أنور سلطان, دار  يف القانونني املصري واللبناني, د.

 .(م1913)العربية, بريوت, 

عبد اجمليد  زام, املوجز يف شرح القانون املدني, د.تلأحكام اال .212
 .(م1911 –هـ 1391)ة للطباعة, بغداد, ّي, دار احلّر3احلكيم, ط

حسن كريه,  امللكية, د. أحكام حّق –احلقو  العينية األصلية  .213
 .(م1928)سكندرية, الناشر, دار املعارف, اال

سعيد  احلقو  العينية األصيلة, د. –قانون املدني العراقي شرح ال .213
ة للطباعة, مطبعة احلكومة, ّي, دار احلّر1عبد الكريم مبارك, ط

 .(م1913 –هـ 1393)بغداد 

العقود املسماة )شرح القانون املدني العراقي(, د. حسن علي  .218
 ذنون, مطبعة الرابطة, بغداد.ال

ني العراقي(, د. حسن علي العقود املسماة )شرح القانون املد .212
 .(م1983)ذنون, شركة الرابطة للطبع والنشر, بغداد, 

, احلكومة العراقية, وزارة (1981)( لسنة 31القانون املدني رقم ) .211
 .م(1981)العدلية, مطبعة احلكومة, بغداد, 

القانون املدني )اجملموعة الدائمة للقوانني واألنظمة العراقية  .215
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مل السامرائي, الناشر مكتبة املثنى, املوحدة(, أشرف عليه كا
 .(م1923)مطبعة شفيق, بغداد, 

ية, بغداد, دارة احملّلقضاء الكمة التمييز, اجمللد الثاني, مطبعة اإل .219
 .(م1925)

ة للطباعة, ّيقضاء الكمة التمييز العرا , اجمللد السادس, دار احلّر .221
 .(م1912 –هـ 1391)مطبعة احلكومة, بغداد, 

براهيم املشاهدي, إنية يف قضاء الكمة التمييز, املبادئ القانو .221
ة, بغداد, منشورات مركز البحوث القانونية, مطبعة العمال املركزّي

 .(م1955)

(, مطبعة 13جمموعة األحكام العدلية, العدد الرابع, السنة ) .222
 .(م1952)عصام, بغداد, 

ل, مديرية جمموعة األحكام العدلية, السنة السادسة, العدد األّو .223
 .م(1918)دارة احمللية, بغداد, بعة اإلمط

, مطبعة وزارة (3)(, اجمللد 12جمموعة األحكام العدلية, سنة ) .223
 .م(1951)العدل, بغداد, 

 .(هـ1291), ية, ِبعت يف مطبعة اجلوائب, قسطنطين1ة, طاجملّل .228

الاضرات يف القانون املدني العراقي, منري القاضي, معهد  .222
 .م(1983)الدراسات العربية العالية, 

دار املعارف,  :ىل القانون, د. حسن كريه, الناشرإاملدخل  .221
 .(م1911) سكندرية,اال

لتزام, املوجز يف شرح القانون املدني, د. عبد اجمليد مصادر اال .225
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 ., مطبعة نديم, بغداد8احلكيم, ط

 .املوسوعة القانونية العراقية, الدار العربية للموسوعات, بريوت .229

لدول العربية, حسن الفكهاني, القاهرة, موسوعة القضاء والفقه ل .231
 .(م1911 – 1912)الدار العربية للموسوعات القانونية, 

الوسيط يف شرح القانون املدني, العقود اليت تقع على امللكية, د.  .231
عبد الرزا  أمحد السنهوري, دار النهضة العربية, القاهرة, 

 .(م1122)

م, شركة الطبع والنشر الوسيط يف نظرية العقد, د. عبد اجمليد احلكي .232
 .(م1921 –هـ 1351)األهلية, بغداد, 

 ,الوسيط يف شرح القانون املدني اجلديد, احلقو  العينية األصلية .233
 .(م1998)شاكر ناصر حيدر, مطبعة املعارف, بغداد,  ,امللكية حّق

ل, قضاء الكمة النشرة القضائية, السنة الرابعة, العدد األّو .233
 .(م1913)التمييز, 

 :: الرسائل اجلامعيةثامنًا

سالمي, عبد اجلبار حسني شراره, أحكام الغصب يف الفقه اإل .238
 –هـ 1393)سالمية, رسالة ماجستري آداب يف الشريعة اإل

, منشورات األعلمي بريوت, مكتبة دار الرتبية, بغداد, (م1913
 .(م1918 –هـ 1398), 1ط

ري, احلكم واحلق, عدنان البكاء, رسالة ماجستري, مطبعة الغ .232
 .(م1912) النجف

سالمية, يعقوب عبد الوهاب الباحسني, رفع احلرج يف الشريعة اإل .231
 .(م1951)رسالة دكتوراه, جامعة األزهر, مطبعة جامعة البصرة, 
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سالمية, فرج توفيق الوليد, رسالة ماجستري, الرهن يف الشريعة اإل .235
 .(م1913 –هـ 1393) ,مطبعة القضاء, النجف

سالمية, عبد السالم جسام المد الدليمي, الشفعة يف الشريعة اإل .239
 .(م1911 –هـ 1391) رسالة ماجستري, جامعة بغداد,

عن العمل غري املشروع أو املسؤولية التقصريية يف  ئالضمان الناش .231
 .(م1929 –هـ 1355) العرا  سالمية, جامعة بغداد,الشريعة اإل

سالمية, د. عالء الدين خروفه, عقد القرض يف الشريعة اإل .231
 .(م1952), بريوت, 1مؤسسة نوفل, ط

سالمية والقانون الوضعي يف مصر ة دراسة بني الشريعة اإلاملقاّص .232
والعرا , رسالة دكتوراه, ليلى عبد اهلل احلاج سعيد, جامعة 

 القاهرة, كلية احلقو .

سالمي والقانون ملكية األراضي أو األموال املنقولة يف الفقه اإل .233
رسالة ماجستري, كلية اآلداب, الوضعي, المد عرفان زدني, 

 .(م1911 –م 1929)جامعة بغداد, 

باحة عند األصوليني والفقهاء, المد سالم مدكور, نظرية اإل .233
 .(م1923)رسالة دكتوراه, دار النهضة العربية, 

عارة دراسة مقارنة يف يف عقد اإل نظرية ملك املنفعة وتطبيقاتها .238
ضا عبد اجلبار العاني, الشريعة والقانون, رسالة دكتوراه, المد ر

 .(م1955–هـ 1319العرا  )كلية الشريعة, جامعة بغداد, 

دراسة مقارنة مع القانون,  ,سالمينظرية نفي الضرر يف الفقه اإل .232
ِروحة دكتوراه, كلية الشريعة, أعبد احلميد حسني شراره, 

 .(هـ1311 –م 1991)جامعة بغداد, 
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 :ةتاسعًا: الكتب العاّم

أبو المد مرتضى  ,اهر القاموس, الب الدينتاج العروس من جو .231
 احلسيين الزبيدي احلنفي, ِبعة مصرية.

ِبقات أعالم الشيعة, أغا برزك الطهراني, النجف, املطبعة  .235
 .(م1983 –هـ 1313)العلمية, 

المد بن يعقوب الفريوزآبادي, دار  ,القاموس احمليط, جمد الدين .239
 وت, لبنان.اجليل, املؤسسة العربية للطباعة والنشر, بري

عادة إبن منظور, تقديم عبد اهلل العاليلي, السان العرب احمليط,  .281
ل من الكلمة, يوسف اخلياط ونديم بناء على احلرف األّو

 .مرعشلي, دار لسان العرب, بريوت

 .هـ(, ِهران828املفردات, الراغب األصفهاني, )ت:  .281

 أشرف على ,هـ(1158, )ت: جممع البحرين, فخر الدين الطرحيي .282
حياء الكتب إدار  حتقيقه وتصحيحه أمحد علي احلسيين,

 .(هـ1352)سالمية, مطبعة اآلداب, النجف, اإل

ياقوت بن عبد اهلل  ,عبد اهلل يشهاب الدين أبلمعجم البلدان,  .283
 .احلموي البغدادي, دار الكتاب العربي, بريوت

 –هـ 1312) , مطبعة حسام, بغداد,3طاملنطق, المد رضا املظفر,  .283
 .(م1952

 مصباح املنري, الفيومي, دار القلم, بريوت. .288



 

 

 

 

 

 

 

 

 تراجم األعالم

نعتذر عن عدم ذكر األلقاب لألعالم املذكورين يف الرسالة,  مالحظة:
 الرسائل اجلامعية.كتابة وذلك ملا تفرضه علينا 

 هـ(.312براهيم بن علي الشريازي )ت: إسحا  الشريازي: إأبو  .1

 هـ(.1211آللوسي )ت: أبو الثناء: المود احلسين ا .2

أبو زرعة العراقي: ولي الدين بن زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن  .3
 هـ(.522احلسني العراقي )ت: 

 أبو شجاع: القاضي أبو شجاع أمحد بن حسني بن أمحد األصفهاني. .3

 هـ(.952أبو سعود: المد بن المد العمادي احلنفي )ت:  .8

ملبارك المد بن المد اجلزري )ت: بن األثري: جمد الدين أبو السعادات اا .2
 هـ(.212

 هـ(.895دريس: المد بن أمحد احللي )ت: إبن ا .1
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بن الباجي: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث ا .5
 هـ(.393األندلسي املالكي )ت: 

 هـ(.351بن الرباج: عبد العزيز بن حنرير القاضي )ت: ا .9

 هـ(.135احلراني )ت: بن تيمية: أمحد بن عبد احلليم المد ا .11

 هـ(.351بن اجلنيد: المد بن أمحد األسكايف )ت: ا .11

 هـ(.382بن حزم: أبو علي المد بن أمحد بن سعيد األندلسي )ت: ا .12

 هـ(.821بن محزة: عماد الدين المد بن علي الطوسي )ت: ا .13

 هـ(.295بن احلزقي: بدر الدين المد بن أبي احلرم اللخمي )ت: ا .13

الوليد المد بن أمحد بن المد بن أمحد بن رشد بن رشد احلفيد: أبو ا .18
 هـ(.898القرِيب األندلسي )ت: 

 هـ(.858سحاقي احلليب )ت: بن زهرة: محزة بن علي االا .12

 هـ(.111بن سريين: المد أبي بكر البصري )ت: ا .11

 هـ(.1283بن عابدين: المد أمني الدمشقي )ت: ا .15

 هـ(.323بن عبد الرب: أبو عمر يوسف األندلسي )ت: ا .19

 هـ(.221بن عبد السالم: العز بن عبد السالم السلمي )ت: ا .21

 هـ(.238بن عبدوس: علي بن المد الكويف )ت: ا .21

 هـ(.993بن القاسم: شهاب الدين أمحد بن قاسم العبادي )ت: ا .22

  بن قدامة: موفق الدين أبو المد عبد اهلل بن أمحد بن المد املقدسي ا .23
 هـ(.221)ت: 

 هـ(.213زويين )ت: بن ماجة: المد بن يزيد القا .23
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 هـ(.212بن مالك: مجال الدين المد بن عبد اهلل األندلسي )ت: ا .28

 هـ(.252بن مالك: بدر الدين المد بن عبد اهلل األندلسي )ت: ا .22

 هـ(.531بن املرتضى: أمحد بن حييى )ت: ا .21

مساعيل بن أبي بكر املقري اليمين الشافعي إبن املقري: شرف الدين ا .25
 هـ(.531)ت: 

 المد علي بن الشيخ حسن مفيت املالكية. بن مكي:ا .29

ابن مفلح احلنبلي: مشس الدين املقدسي أبو عبد اهلل المد بن مفلح  .31
  (.123)ت: 

 هـ(.111بن منظور: مجال الدين المد بن عكرم )ت: ا .31

 هـ(.911براهيم احلنفي )ت: إبن جنيح: زين الدين بن ا .32

 هـ(. 521)ت:  بن اهلمام: كمال الدين المد بن عبد الواحد احلنفيا .33

 هـ(.231أمحد بن حنبل: أبو عبد اهلل الشيباني )ت:  .33

 هـ(.992األردبيلي: أمحد بن المد املقدس )ت:  .38

 األزهري: صاحل عبد السميع األبي املالكي. .32

األزهري: أمحد بن غنيم بن سامل بن مهنا النفراوي املالكي )ت:  .31
 هـ(.1121

 ـ(.ه322األسكايف: أبو عبد اهلل المد اخلطيب )ت:  .35

 هـ(.231األسكايف: أبو جعفر المد املعتزلي )ت:  .39

 هـ(.332األسكايف: المد بن علي بن همام )ت:  .31

 هـ(.112األشوري: مجال الدين عبد الرحيم بن احلسن الشافعي )ت:  .31
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 هـ(.213أشهب: أشهب بن عبد العزيز الفقيه املالكي )ت:  .32

 .هـ(1321األصفهاني: المد حسني بن المد حسن الكهباني )ت:  .33

 هـ(. 1332ش: المد بن يوسف املالكي )ت: فأِي .33

 هـ(.1332ش: المد بن يوسف اجلزائري )ت: فأِي .38

األمري: المد بن المد بن أمحد بن عبد العزيز بن المد السناوي املالكي  .32
 هـ(.1232األزهري )ت: 

 هـ(.93)ت:  أنس: أنس بن مالك خادم الرسول  .31

 .هـ(1251األنصاري: مرتضى بن المد أمني )ت:  .35

 هـ(.892ي خان )ت: ضاألوزجندي: حسن بن منصور قا .39

 هـ(.313الباجي: سليمان بن خلف )ت:  .81

 باحسني: يعقوب بن عبد الوهاب )معاصر(. .81

 هـ(.1322حبر العلوم: المد بن المد التقي الطباِبائي )ت:  .82

 (.هـ1221البجريمي: سليمان بن المد بن المد الشافعي )ت:  .83

 هـ(.282مساعيل )ت: إ البخاري: أبو عبد اهلل المد بن .83

 هـ(.1222أمحد )ت: بن البحراني: يوسف  .88

 هـ(.131البخاري: عبد العزيز بن أمحد )ت:  .82

 هـ(.193بدر الدين: المد بن بهاء الشافعي )ت:  .81

 هـ(.1329محد النجفي )ت: أالبديري: جعفر بن  .85

 هـ(.131البزدوي: عالء الدين عبد العزيز أمحد البخاري )ت:  .89
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 هـ(.111احلسن بن أبي احلسني )ت: البصري: أبو سعيد  .21

 هـ(.513البعلي: عالء الدين علي احلنبلي )ت:  .21

 هـ(.1131البغدادي: أبو المد غامن بن المد احلنفي )ت:  .22

 هـ(.811غوي: احلسني بن مسعود الشافعي )ت: بال .23

 البكاء: عدنان بن علي املوسوي )معاصر(. .23

 البكري: أبو عثمان بن المد شطا الدمياِي. .28

 هـ(.1382: المد جواد بن حسني النجفي )ت: البالغي .22

 هـ(.1211براهيم بن المد املصري )ت: إالباجوري:  .21

البعلي: زين الدين عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أمحد البعلي الدمشقي  .25
 هـ(.1192)ت: 

 هـ(.385هقي: أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي احلافظ )ت: يالب .29

 هـ(.1131املي )ت: البهائي: المد بن احلسني احلارثي الع .11

 هـ(.219الرتمذي: أبو عيسى المد بن عيسى الضرير )ت:  .11

 هـ(.192التفتازاني: سعيد الدين مسعود بن عمر الشافعي )ت:  .12

 التوحيدي: المد علي بن علي )معاصر(. .13

 هـ(.121الثوري: أبو عبد اهلل سفيان بن سعيد الكويف )ت:  .13

 هـ(.1185 املوسوي )ت: اجلزائري: عبد اهلل بن نور الدين بن نعمة اهلل .18

 هـ(.321محد اللخمي )ت: أاحلافظ الطرباني: أبو القاسم سليمان بن  .12

 هـ(.1113احلر العاملي: المد بن احلسن )ت:  .11
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 بو عبد اهلل المد بن عبد الرمحن الطرابلسي املغزليأاحلطاب:  .15
 هـ(.983)ت:

 احلكيم: المد تقي بن المد سعيد الطباِبائي )معاصر(. .19

 هـ(.219و بكر عبد اهلل بن الزبري احلميدي )ت: احلميدي: أب .51

 هـ(.1111اخلرشي: أبو عبد اهلل المد املالكي )ت:  .51

 اخلطيب: داوود بن يوسف. .52

 هـ(.1313اخلوئي: أبو القاسم بن علي أكرب املوسوي )ت:  .53

الدارمي: أبو المد بن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن بهرام عبد  .53
 هـ(.288)ت:  الصمد التميمي السمرقندي

 هـ(.828الراغب: أبو القاسم احلسني بن المد األصفهاني )ت:  .58

 هـ(.223الرافعي: أبو القاسم عبد الكريم بن المد الشافعي )ت:  .52

 هـ(.1312الرشيت: حبيب اهلل بن المد علي )ت:  .51

الرملي: مشس الدين المد بن أبو العباس أمحد بن محزة بن شهاب  .55
 هـ(.1113الدين الشافعي )ت: 

 الروحاني: المد صاد  احلسيين ولد )معاصر(. .59

 الرهوني: المد بن أمحد بن المد بن يوسف املالكي. .91

 هـ(.1218الزبيدي: الب الدين أبو المد مرتضى بن المد احلسيين )ت:  .91

 هـ(.339الزجاجي: أبو القاسم عبد الرمحن بن اسحا  البغدادي )ت:  .92

 (.هـ311براهيم بن السري )ت: إسحا  إالزجاج: أبو  .93

 هـ(.1122الزرقاني: المد بن عبد الباقي املالكي )ت:  .93
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 هـ(.928الزرقاني: أمحد بن المد املالكي )ت:  .98

 هـ(.193الزركشي: بدر الدين المد املصري )ت:  .92

 يل الكويف.ذزفر: زفر بن اهل .91

 هـ(.282الزجناني: أبو املناقب شهاب الدين المود بن أمحد )ت:  .95

 هـ(.38زيد: زيد بن ثابت األنصاري )ت:  .99

 هـ(.133الزيلعي: فخر الدين عثمان بن علي احلنفي )ت:  .111

 هـ(.1313السبزواري: عبد األعلى بن علي الرضا املوسوي )ت:  .111

 السبكي: تقي الدين أبو احلسن علي بن عبد الكايف األنصاري .112
 هـ(.182ت:)

 هـ(.223السراد: احلسن بن البوب )ت:  .113

 هـ(.353)ت: السرخسي: أبو بكر المد بن أمحد بن أبي سهيل  .113

 هـ(.323سالر: محزة بن عبد العزيز الديلمي )ت:  .118

 هـ(.839السمرقندي: عالء الدين المد احلنفي )ت:  .112

 السنهوري: عبد الرزا  )معاصر(. .111

السـيـوِــي: جـالل الدين عبد الرمحن بـن أبي بكر الشافعي  .115
 هـ(.911:)ت

السياغـي: شرف الدين احلسني بن أمحد شرف الدين اليمين  .119
 هـ(.1221)ت:

 هـ(.332بو بكر المد الشافعي القفال )ت: أالشاشي:  .111

 هـ(.891الشاِيب: أبو المد القاسم الشافعي )ت:  .111
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 هـ(.191براهيم الغرناِي )ت: إسحا  إالشاِيب: ابو  .112

 هـ(.213دريس )ت: إالشافعي: أبو عبد اهلل المد بن  .113

 هـ(.1113الشافعي الصغري: مشس الدين المد )ت:  .113

 هـ(.1151الضياء نور الدين بن علي القاهري )ت: الشرباملي: أبو  .118

 هـ(.911الشربيين: المد بن أمحد اخلطيب )ت:  .112

 هـ(.913الشعراني: عبد الوهاب بن امحد )ت:  .111

 هـ(.113الشعيب: أبو عمر وعامر بن شراحيل الكويف )ت:  .115

 هـ(.1281الشوكاني: المد بن علي بن المد )ت:  .119

 مكي اخلزرجي العاملي )ت: الشهيد األول: أبو عبد اهلل المد بن .121
 هـ(.152

 هـ(.928الشهيد الثاني: زين الدين بن علي العاملي )ت:  .121

 هـ(.159الشيباني: المد بن احلسن تلميذ أبي حنيفة )ت:  .122

 الشريازي: أبو إسحا  إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوزآبادي. .123

 هـ(.1195الشريواني : المد بن احلسن ) ت :  .123

 هـ(.1115بن المد بن سليمان )ت:  شيخي زاده: عبد الرمحن .128

 هـ(.1231الصاوي: أمحد بن المد املالكي )ت:  .122

 هـ(.131صدر الشريعة: مجال الدين عبيد اهلل بن مسعود البخاري )ت: .121

 هـ(.832الصدر الشهيد: حسام الدين عمر بن عبد العزيز )ت:  .125

الصدو : أبو جعفر المد بن علي بن احلسني بن بابويه القمي  .129
 هـ(.351)ت:
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 هـ(.1152مساعيل األمري اليمين )ت: إالصنعاني: المد بن  .131

 هـ(.291الصفار: المد بن احلسن )ت:  .131

 هـ(.211الصنعاني: عبد الرزا  بن همام احلافظ )ت:  .132

 هـ(.981الصعيدي: المد بن حييى بن بهران )ت:  .133

 هـ(.1231الطباِبائي: علي بن المد احلائري )ت:  .133

 هـ(.835املفسر )ت: الطربسي: أبو علي الفضل بن احلسن  .138

 هـ(.321الطرباني: أبو قاسم سليمان بن أمحد )ت:  .132

 هـ(.321الطحاوي: أبو جعفر أمحد األزدي )ت:  .131

 هـ(.1158الطرحيي: فخر الدين بن المد النجفي )ت:  .135

 هـ(.1135الطوري: المد بن حسني بن علي )ت:  .139

 هـ(.321الطوسي: أبو جعفر المد بن احلسن )ت:  .131

 هـ(.1222بن المد احلسيين )ت:  العاملي: المد جواد .131

 هـ(.231عبد الرمحن: بن عيدان احلنبلي الدمشقي )ت:  .132

 العدوي: علي العصيدي املالكي. .133

 هـ(.221عـز بن عبد السالم: أبو المد عز الدين عبد السالم السلمي )ت: .133

 هـ(.122العالمة احللي: احلسن بن يوسف بن املطهر احللي )ت:  .138

 العزيز.العنقري: عبد اهلل بن عبد  .132

 العيين: أمحد بن قاسم الزيدي. .131

 هـ(.588العيين: بدر الدين أبي المد المود بن أمحد احلليب )ت:  .135
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 هـ(.818الغزالي: المد بن المد أبي حامد الطوسي )ت:  .139

فخر احملققني: أبو ِالب المد بن احلسن بن يوسف بن مطهر احللي  .181
 هـ(.111)ت:

 هـ(.511ت: الفريوزآبادي: جمد الدين المد بن يعقوب ) .181

 هـ(.1252الفيض: أمحد بن المد السن الفيض )ت:  .182

 القاضي: سوار. .183

 هـ(.51القاضي: شريح بن احلارث الكندي )ت:  .183

 هـ(.822القاضي: المد بن المد بن أبي يعلي احلنبلي )ت:  .188

 هـ(.152القاضي أبو يوسف: يعقوب األنصاري الكويف )ت:  .182

 هـ(.812طربي )ت: سالم عبد الواحد الالروياني: فخر اإلالقاضي  .181

 هـ(.955القاضي زاده: أمحد اخلوارزمي )ت:  .185

 هـ(.1128براهيم اهلمداني )ت: إالقاضي زاده: ظهري الدين  .189

 هـ(.513القاضي زاده: الشيخ موسى الرومي )ت: حوالي  .121

دريس بن عبد الرمحن إالقرايف: شهاب الدين أبي العباس أمحد بن  .121
 هـ(.253الصنهاجي )ت: 

 هـ(.211اهلل بن أمحد األنصاري األندلسي )ت:  القرِيب: أبو عبد .122

 هـ(.923القسطالني: أبو العباس أمحد املصري )ت:  .123

القنوجي: أبو اخلري نور احلسن خان بن الكريم ذي الطيب صديق بن  .123
 هـ(.1332حسن بن علي احلسيين البخاري )ت: 

 هـ(.922القهستاني: مشس الدين المد بن حسام الدين احلنفي )ت:  .128
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ني: أبو المد عبد اهلل بن أبي زيد عبد الرمحن املالكي القريوا .122
 هـ(.352)ت:

 هـ(.851عالء الدين أبو بكر بن مسعود احلنفي )ت:   الكاساني: .121

 هـ(.1333كاشف الغطاء: أمحد بن علي النجفي )ت:  .125

 هـ(.1225كاشف الغطاء: جعفر بن خضر النجفي )ت:  .129

 هـ(.1222كاشف الغطاء: حسن بن جعفر النجفي )ت:  .111

 هـ(.1323كاشف الغطاء: عباس بن حسن النجفي )ت:  .111

 هـ(.1311كاشف الغطاء: علي بن المد رضا بن هادي النجفي )ت:  .112

 هـ(.1313كاشف الغطاء: المد حسني بن علي النجفي )ت:  .113

 هـ(.1322كاشف الغطاء: المد رضا بن هادي النجفي )ت:  .113

 هـ(.1321كاشف الغطاء: هادي بن عباس النجفي )ت:  .118

 هـ(.152: مشس الدين المد الشافعي )ت: الكرماني .112

 هـ(.1133الكرمي: مرعي بن يوسف املقدسي )ت:  .111

 هـ(.329سحا  الرازي )ت: إالكليين: المد بن يعقوب بن  .115

 هـ(.123املاجشون: يعقوب بن أبي سلمة التميمي )ت:  .119

 هـ(.123املاجشون: عبد العزيز بن عبد اهلل بن أبي سلمة )ت:  .151

 هـ(.1351مد النجفي )ت: املظفر: المد رضا بن ال .151

 املازندراني: موسى بن مهدي احلسيين )معاصر(. .152

 هـ(.119مالك:  أبو عبد اهلل مالك بن أنس األصبحي )ت:  .153
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 هـ(.1111اجمللسي: المد باقر بن المد تقي )ت:  .153

 هـ(.212احملقق احللي: أبو القاسم جنم الدين جعفر بن احلسن )ت:  .158

 هـ(.1191مد مؤمن )ت: احملقق السبزواري: المد باقر بن ال .152

 هـ(.931احملقق الكركي: نور الدين علي بن عبد العالي العاملي )ت:  .151

 مدكور: المد سالم )معاصر(. .155

 هـ(.1232املراغي: عبد الفتاح بن علي احلسيين )ت:  .159

 هـ(.332املرتضى: الشريف علي بن احلسني املوسوي )ت:  .191

 هـ(.1133مرعي بن يوسف احلنبلي )ت:  .191

 رهان الدين أبي احلسن علي بن أبي بكر عبد اجلليلاملرغيناني: ب .192
 هـ(.893الراشدي احلنفي )ت: 

 هـ(.221وري )ت: بمسلم: مسلم بن احلجاج النيسا .193

 هـ(.313املفيد: المد بن المد بن املعلم احلارثي البغدادي )ت:  .193

 هـ(.931املقدسي: أبو الربكات المد بن أياس )ت:  .198

 هـ(.852ي )ت: املقدسي: أبو المد عبد اهلل املصر .192

 هـ(.915املقدسي: شرف الدين موسى احلنبلي )ت:  .191

 هـ(.558مالخسرو: المد بن فرامور احلنفي )ت:  .195

 هـ(.591املوا : أبو عبد اهلل المد بن يوسف العبيدي املالكي )ت:  .199

 هـ(.1398امليالني: هادي بن جعفر احلسيين )ت:  .211

ي السجستاني سحا  األزدإالنسائي: أبو داود سليمان بن األشعث بن  .211
 هـ(.218)ت: 
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 هـ(.381النجاشي: أمحد بن علي بن أمحد بن العباس النجاشي )ت:  .212

 هـ(.1238النراقي: أمحد بن المد بن مهدي بن أبي ذر الكاشاني )ت:  .213

 هـ(.1388النائيين: احلسن بن عبد الرحيم الغروي )ت:  .213

 هـ(.1222النجفي: المد حسن بن باقر )ت:  .218

 هـ(.1129الكاشاني )ت:  النراقي: المد بن أبي ذر .212

 هـ(.1321النوري: المد حسني بن المد تقي )ت:  .211

 هـ(.212النوري: أبو زكريا حييى بن شرف الدمشقي )ت:  .215

 هـ(.211النووي: الي الدين حييى الدمشقي )ت:  .219

 هـ(.1212الوحيد: باقر بن المد أكمل البهبهاني )ت:  .211

 هـ(.381اهلمداني: احلسن بن أمحد )ت:  .211

 هــ(.1331د كاظم بن عبد العظيم الطباِبائي احلسيين )ت:اليـزدي: الم .212

ياقوت احلموي: شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل احلموي  .213
 هـ(.222البغدادي )ت: 

 الدمشقي: أبو عبد اهلل المد بن عبد الرمحن العثماني. .213

 هـ(.1231بن عرفة املالكي )ت: االدسوقي: المد بن أمحد  .218

اب الدين بن المد بدر الدين بن المد مشس الدين اهليثمي: أمحد شه .212
 هـ(.913بن علي نور الدين بن حجر اهليثمي املكي )ت: 
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Abstract 

Properties are important things which people 

benefit from them in their relations with each 

other. Naturally, properties sometimes may be 

damaged or be ruined. In this case, the property 

should be replaced or its price should be given 

to its owner. How these should be done?  

This issue has been studied based on reliable 

sources in the introduction and two parts of the 

book. The introduction is on property and its 

kinds, the first part, divided into four chapters, 

is on the origin of the theories of replaceable 

property and priced property, and The second 

part, divided into six chapters, is on the rules 

related to replaceable property and priced 

property. 
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