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 بسم اهلل الرمحن الرمحن الرحيم                                          

اا ) َيا َأُّيه

ينا  ِ نُوا اَّلذ ا أ ما ذا
ِ
انُْتْ  ا اي يْن   تادا ى  ِبدا لا

ِ
ل   ا ى َأجا مًّ مْياْكُتْب  ۚ   فااْكُتُبوهُ  ُمسا ايْناُكْ  وا تِب   ب  َكا

ْدلِ  لا  ِِبمْعا تِب   ۚ  وا اأْباَكا ا  ُتبا ياكْ  َأنْ  ي وُ  َكا ذما ُ  عال  181سورة البقرة ، اٌة   ﴾ اّللذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )أ(                                           

 



 
 

 

 

 اإل دام                                   

 

 《 وسلم واله علٌه هللا صلى》 محمد األعظم األخالق فً قدوتوا إلى

 .... إلٌصالً طرًٌقا عمره أٌام فرش من إلى

 ..... حٌاتً فً وقدوتً األعلى مثلً إلى

 ..... الغالً أبً

 ..... األزمان ك  عبر طرٌقً لً أضامر من إلى

 ..... والحوان بالحب طوقتوً من إلى

 ..... الحبٌبة أمً

 ..... اللٌ  ظلمة لً أوار قودٌاًل  إبتسامت م من إلى

 ...... حٌاتً تفارق لم صور م من إلى

 ...... أخوتً

 .......وأحزاوً أفراحً شاطرت م من إلى

 ...... فراق م علً ٌعز من إلى

 .... وزمٌالتً زمالئً

 ..... الفاض  أستاذي رسوال ٌكون كاد من إلى

 . محمود  اشم. د 
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  وتقدٌر شكر                                 

 

 : وبعد األمين، رسوله على والسالم والصالة  العالمين، رب هلل الحمد   

 لددددددد  قدمتددددددده لمدددددددا القسددددددد  رئاسددددددد  إلدددددددى األمتندددددددان وصدددددددا   الشددددددد   بجزيددددددد  أتقددددددددم
 علدددددددد  هونددددددددوا الدددددددد ين بالقسدددددددد  أسددددددددات ت  وأشدددددددد   بالجميدددددددد  وع فدددددددددان جهددددددددد مددددددددن

 علمدددددد  خلدددددد  مددددددن أبدددددددو  ومددددددا صددددددا ق  علميدددددد  جهددددددو  مددددددن بدددددد لو  ومددددددا الصددددددعاب
 ...  السنوات طوال ووفي  سديدة وأراء  قيق  ومالحظات رفيع

 إلددددددددددى أرشدددددددددددن  الدددددددددد   مشدددددددددد ف   إلددددددددددى والتقدددددددددددي  الشدددددددددد   بخددددددددددال  وأتقدددددددددددم
 إنجدددددددددا  سددددددددد ي  فددددددددد  األبدددددددددو  وح صددددددددده الصدددددددددائ   توجيهاتددددددددده لددددددددد  وقددددددددددم الصدددددددددحي 

 《 الجزاء خي  اهلل جزا  》 ال حث ه ا

 جهددددددددد مددددددددن تتحملدددددددده لمددددددددا المناقشدددددددد  اللجندددددددد  إلددددددددى وإحت امدددددددد  شدددددددد    وكدددددددد ل 
 ..... وإمتنان بفخ  الشها ة ني  الى إيصال  س ي  ف  وعناء
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 المقدم                                                              

 بس  اهلل ال حمن ال حي                                     

 

 شدددددددرور مدددددددن بددددددداهلل ونعددددددوذ  ونسدددددددتغفر ، ونسدددددددتعينه نحمدددددددد   هلل، الحمددددددد إن

 يضدددددلل ومدددددن لددددده مضدددددل فدددددال هللا يهدددددد  مدددددن  أعمالندددددا، سدددددي ات ومدددددن أنفسدددددنا

 أن وأشدددددهد  لددددده، شدددددري  ال وحدددددد  هللا إال إلددددده ال أن وأشدددددهد لددددده، هددددداد  فدددددال

 .  ورسوله عبد  محمًدا

 محمدددددد》 هدددددد  الهدددددد  وخيدددددر هللا كتددددداب الحدددددديث أصددددددق فددددد ن:  بعدددددد أمدددددا

 محدثددددددة وكددددددل  محدددددددثاتها، األمددددددور وشددددددر《 وسددددددلم وألدددددده عليدددددده هللا صددددددل 

                                                    النار في ضاللة وكل  ضاللة، بدعة وكل بدعة،

 نظريددددددة أهميددددددة االسددددددتيفا  عددددددن االمتندددددداع فددددددي الدددددددا ن حددددددق لدراسددددددة فدددددد ن

 يمتددددددد الموضددددددوع هددددددذا أن كددددددون فددددددي النظريددددددة األهميددددددة وتكمددددددن وعمليددددددة

 المتشدددددددعبة وحاالتددددددده المتعددددددددد  بتطبيقاتددددددده  اإلسدددددددالمي الفقددددددده إلددددددد  بجدددددددذور 

 الفقدددددده فددددددي اإللتدددددد ام بنظريددددددة وثيًقددددددا إتصددددددااًل  الموضددددددوع هددددددذا يتصددددددل كمددددددا

 هدددددذا معالجدددددة فددددد ن لدددددذا ، ماإللتددددد ا تنفيدددددذ بمرحلدددددة منهدددددا وبالتحديدددددد المددددددني

 وتأصدددددياًل   المددددددني، الفقددددده نظريدددددات مدددددن لنظريدددددة تأسيًسدددددا يعدددددد الموضدددددوع

 هددددذا يحددددظ لددددم ذلدددد  ورغددددم الدددددين، إسددددتيفا  عددددن االمتندددداع فددددي الدددددا ن لحددددق

 إذ فقًهددددددا يسددددددتحقها التددددددي واألهميددددددة تتناسددددددب وجديددددددة شدددددداملة بدراسددددددة الحددددددق

 األهميدددددة عدددددن وفضددددداًل  فيددددده متخصصدددددة دراسدددددات أو بحدددددوث علددددد  نعثدددددر لدددددم

 علميدددددددة أهميدددددددة البحدددددددث هدددددددذا موضدددددددوع يحتدددددددل ذكرهدددددددا السدددددددابق النظريدددددددة

 فددددددي تثددددددور  التددددددي المنا عددددددات مددددددن بددددددالكثير لتعلقدددددده وذلدددددد  ، جددددددًدا كبيددددددر 

 وبمقتضددددد  ، الهامدددددة العلميدددددة األثدددددار مدددددن العديدددددد الحدددددق بهدددددذا الددددددا ن سدددددو 

 تعلقددددت سددددوا  ، الدددددعاو  مددددن العديددددد إقامددددة مددددن الدددددا ن يددددتمكن األثددددار هددددذ 

 إبطدددددال طلدددددب فدددددي حقددددده عدددددن فضددددداًل  التعدددددوي  أم الفسددددد  أم العيندددددي بالتنفيدددددذ

 التمسدددددد  خاللدددددده مددددددن الدددددددا ن يددددددتمكن كمددددددا  واأليددددددداع، العددددددر  إجددددددرا ات

 الددددددعو  تدددددرد أن شدددددأنها مدددددن التدددددي المنتجدددددة الددددددفوع إثدددددار  مدددددن الحدددددق بهدددددذا

 عدددددن تندددددت  التدددددي الماليدددددة بالمسدددددتحقات ليطالبددددده ضدددددد  المددددددين يقيمهدددددا التدددددي

 البحدددددث موضدددددوع يحتلهدددددا التدددددي األهميدددددة هدددددذ  كاندددددت ولدددددذل  إلت امددددده تنفيدددددذ

 يددددددددور التدددددددي المشدددددددكلة أمدددددددا ، لددددددده إختيدددددددار  ورا  الدددددددر ي  الحددددددداف  هدددددددي
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 مدددددددن الحدددددددق هدددددددذا موضدددددددوع يثيدددددددر  فيمدددددددا فدددددددتكمن البحدددددددث ذلددددددد  حولهدددددددا

 . الحق هذا مفهوم عديد  ، تساؤالت من يطرحه وما إشكاالت

 

 :  الموضوع إختٌار سبب

 :  يأتي ما الموضوع هذا إختيار عل  حملتني التي الدوافع من

 الدددددر ي  الحددددداف  هدددددي البحدددددث هدددددذا موضدددددوع يحتلهدددددا التدددددي األهميدددددة إن_ 1

  له األختيار ورا 

ين فدددددي البحدددددث إن_ 2  مدددددن قضدددددية اإلسدددددالمية الشدددددريعة فدددددي وأحكامدددددة الدددددد 

ين المتعلقددددددة القضددددددايا  مسددددددتقل  بحددددددث فددددددي يفددددددرد لددددددم ، أعلددددددم وفيمددددددا بالددددددد 

 أواًل  هللا إلدددددد  قربددددددة الشددددددرف هددددددذا لددددددي يكددددددون أن علدددددد  رغبتددددددي فدددددد ادت

 . ثانًيا علمية درجة لنيل ومحاولة

 البحث: خطة

 اقتضت خطة البحث ان تنقسم ال  مقدمة وثالثة مباحث وخاتمةلقد 

االول جعلتدددددددده بعنددددددددوان تعريددددددددف الدددددددددين وااللفدددددددداظ ذات الصددددددددلة المبحددددددددث 

 بالدين وانواعه

الثدددددداني جعلتدددددده بعنددددددوان مشددددددروعية الدددددددين مددددددن الكتدددددداب والسددددددنة والمبحددددددث 

 وحكم كتابة الدين 

المبحددددددث الثالددددددث فقددددددد جعلتدددددده بعنددددددوان احكددددددام الدددددددين فددددددي الشددددددريعة امددددددا 

 االسالمية 

 فقد اجملت فيها اهم النتا   التي توصلت اليها والخاتمة 
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 األو  المبحث                                   

 واوواعهتعرٌف الدٌن وااللفاظ  ذار الصلة بالدٌن               

  األو  المطلب                                   

  تعرٌف الدٌن لغة واصطالحا                          

ٌن_ 2  كدددددل وهدددددو ، (1) ديدددددون جمعدددددهو مفدددددردالددددددين واحدددددد  : اللغىىىىىة فىىىىىً الىىىىىد 

ين أعطيتددددده:  وأدنتددددده الرجدددددل دندددددت: يقدددددالديدددددن،  حاضدددددر غيدددددر شدددددي   الدددددد 

ين وأخدددددددذ إقتدددددددر :  وأسدددددددتدان وأدان ، أجدددددددل إلددددددد  : القدددددددوم وتدددددددداين ، بدددددددد 

ين أخدددددذوا ين عليددددده مدددددا كثيدددددر: مدددددديون رجدددددل ، بالدددددد   الديندددددة،: وأالسدددددم ، الدددددد 

ينددددده وبعتددددده ين ، بتدددددأخير أ : د   علددددد  مدددددال مدددددن غيدددددر  بددددده تددددددين مدددددا:  والدددددد 

ين مدددددن مفعدددددال وهدددددو ، الدددددديون عليددددده الدددددذ :  والمدددددديان  إليددددد ، يدددددرد  أن  الدددددد 

  .(2)المداينة من ديًنا يدين الرجل ودان ، للمبالغة

 

ٌن_1  :  أالصطالح فً الد 

 قدددددر  أو أتلفددددده مدددددال عدددددن بدددددداًل  يكدددددون الذمدددددة فدددددي واجدددددب لمدددددال إسدددددم هدددددو

 وهددددو إمددددرأ  بضددددع مددددن عليهددددا عقددددد منفعددددة أو بيعدددده عقددددد مبيددددع أو إقترضدددده

او هدددددو مدددددا يثبدددددت فدددددي الذمدددددة مدددددن مدددددال بسدددددبب ،عدددددين إسدددددت جار أو المهدددددر

  (.3) يقتضي ثبوته

 

 

 

 

 

 

، دار صادر، المصري األفرٌقً موظور بن مكرم بن محمد جما  الفض  أبً لإلمام، العرب لسان_ 2

  . 118  21 م، 1222 ـ_2411بٌرور،

 ـ( مؤسسة الرسالة، بٌرور، 828القاموا المحٌط، مجد الدٌن ابو طا ر محمد بن ٌعقوب الفٌروزابادي)ر: _ 1

 . 118 4م، 1221 ـ_2411لبوان، 

 ـ( دار 812)ر:  الحوفً ال مام ن، كما  الدٌن محمد بن عبد الواحد السٌواسً المعروف باب القدٌر فتح شرح_ 1

ابن عابدٌن ، محمد امٌن بن عمر بن  ،المختار الدر على المحتار رد، ٌوظر:  112 8، 2م، ط2182 ـ_2181الفكر، 

 .211 4 م، 2111 ـ_2421 ـ(، دار افكر، بٌرور، 2121عبد العزٌز عابدٌن الدمشقً)ر: 
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 المطلب الثاوً                                    

  الصلة ذار األلفاظ                                  

 ( 2):  الكالئ_ 2

  المؤخر معنا :  اللغة فً الكالئ

 الكالئ بيع عن نه "   ) وسلم وآله عليه هللا صل  النبي أن"   الحديث في جا  وقد

  (2)(بالكالئ

ين أو  بالنسي ة، النسي ة بيع الفقها  عند والمراد ين المؤخر الد    المؤخر بالد 

 

  : القرض_ 1

 عليه ويطلق مثله ليرد ألخر مثلي مال دفع عل  يرد مخصوص عقد : القرض

 أقرضته: الرجل ودنت إستقر :  ديًنا بدين فالن دان:  فيقال" دين" إسم أحياًنا

 (1)الدين من أخص والقر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، ابىىىىىن عابىىىىىد محمىىىىىد عىىىىىالم الىىىىىدٌن افوىىىىىدي، دار الفكىىىىىر عابىىىىىدٌن ابىىىىىن وحاشىىىىىٌة ، 188  ،2 القىىىىىدٌر فىىىىىتح_ 2

، ابىىىىىىو العبىىىىىىاا احمىىىىىىد بىىىىىىن محمىىىىىىد الصىىىىىىغٌر والشىىىىىىرح ، 281 2 م، 1222 ىىىىىىـ_2421للطباعىىىىىىة والوشىىىىىىر، 

، احمىىىىىىىد المحتىىىىىىىا  تحفىىىىىىىة ، 11 1  ىىىىىىىـ( دار المعىىىىىىىارف، 2124الخلىىىىىىىوتً، الشىىىىىىى ٌر بالصىىىىىىىاوي المىىىىىىىالكً)ر: 

 . 421  4 م، 2181 ـ_2128بن محمد بن علً بن حجر ال ٌثمً، المكتبة التجارٌة الكبرى، 

محمىىىىىد بىىىىىىن عٌسىىىىىى بىىىىىىن سىىىىىورة بىىىىىىن موسىىىىىى الضىىىىىىحا ، الترمىىىىىذي، ابىىىىىىو عٌسىىىىىىى)ر:  الترمٌىىىىىىذي، _سىىىىىون1

، رقىىىىىىىىم 2221 2م، 2182 ىىىىىىىىـ_2112 ىىىىىىىىـ( شىىىىىىىىركة ومطبعىىىىىىىىة مصىىىىىىىىطفى البىىىىىىىىابً الحلبىىىىىىىىً، مصىىىىىىىىر، 181

  .2211الحدٌث 

، ابو محمد موفق الدٌن عبدهللا بن احمد بن محمد بن قدامة الجماعٌلً المقدسً ثم الدمشقً الحوبلً)ر:  المغوً_ 1

  . 212  1م، 2118 ـ_2188مكتبة القا رة،  ـ( 112
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 المطلب الثالث                                   

   اوواع الدٌن                                      

 سنتناولها بالتفصيل اآلتي:للدين اقسام باعتبارات مختلفة 

)اوال: باعتبار المطالبة به ٌقسم الى
2
): 

دين هلل: ويشمل كل دين، لي  له من العباد من يطالب به عل  أنه حق له، مثل: _2

 النذور.

_ دين العباد: ويشمل كل دين، له مطالب من قبل العباد باعتبار  حقا له، مثل: ثمن 2

 المبيع.

 ٌقسم الى:وقر االدام ثاوٌا: باعتبار 

_ الدين الحال: ويشمل الدين الذ  يستحق الوفا  به في الحال، مثل: رأ  مال 1 

                           السلم، او الدين المؤجل الذ  انته  اجله.

د ويشمل الدين الذ  ال يستحق الوفا  به اال عند حلول اجله، وق الدين المؤجل:_2

 يسدد مر  واحد ، كما يسدد عل  اقساط.

 ثالثا: الدٌن باعتبار موجبار سقوطه ٌقسم الى:

_ دين صحيح ال م : ويشمل الدين الثابت الذ  ال يسقط اال باالدا  او االبرا  1

 ثمن البيع او القر . مثل:

 اواالبرا دين غير صحيح غير ال م: ويشمل الدين الثابت الذ  يسقط باالدا  _ 2 

 او يغيرهما من االسباب مثل: دين الكتابة؛ حيث يسقط بعج  المكاتب عن االدا .

  رابعا: الدٌن باعتبار قدرة الدائن على الحصو  علٌه ٌقسم الى:

دين مرجو: ويشمل الدين المقدور عليه، ويأمل الدا ن في الحصول عليه؛ وذل   _1

كن لصاحبه عليه بينة، وهذا الدين لكون المدين ملي ا مقرا به، باذال له، او جاحدا، ول

 قد يكون حاال، او مؤجال.

_دين غير مرجوا: ويشمل الدين الذ  ال يرج  قضاؤ ، وي   صاحبه من 2

الحصول عليه؛ وذل  العسار المدين، او جحود  مع عدم البينة، او أل  سبب آخر
1
 . 

                                                           
هـ( 1114ينظر: نهاية المحتاج، شم  الدين محمد بن ابي العبا  احمد بن حم   شهاب الدين الرملي)ت:  1

 .3/113م،1984هـ_1414دار الفكر، بيروت، 
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 والحرمة :خامسا: العتبار الح  

_ مبدددددا  وهدددددو مادعدددددت اليددددده الحاجدددددة، بشدددددرط ان تكدددددون الحاجدددددة الداعيدددددة 1

َىاااا ﴿ممددددا أبددددا  هللا تبددددار  وتعددددال  واألصددددل فددددي هددددذا قددددول هللا تعددددال :  يُّ
َ
أ  َيَٰٓ

ِيااا َ ٱ ْ  َّلذ َجااا    إَِلَٰٓ  بِاااَيي     تَاااَيايَمُ   إَِذا َءاَمُنااآيا
َ
َساااّ ٗ  أ ُ ُبيهُ  ٱفَااا مُّ ،والمدايندددة 2﴾ۡ  ۡ ۡ  ك 

مفاعلددددددة بددددددين الدددددددا ن والمدددددددين، بأخددددددذ وعطددددددا  وقددددددد اسددددددتدان رسددددددول هللا 
)صدددددل  هللا عليددددده وسدددددلم( وتدددددوفي ودرعددددده مرهونددددده عندددددد يهدددددود ، بثالثدددددين 

صاعا من شعير
3
. 

 

_ حددددددرام وهددددددو مددددددا كددددددان داعيدددددده أمددددددرا محرمددددددا، كددددددالع م علدددددد  عدددددددم 2

الوفددددددا ، او اال سددددددتخدام فددددددي امددددددر محددددددرم مددددددن أكددددددل أو شددددددرب او نكددددددا  او 

اتجددددددار او غيددددددر ذلدددددد  فيمددددددا حددددددرم هللا تبددددددار  وتعددددددال  او حرمدددددده رسددددددوله 

)صل هللا عليه وسلم( عنه
4
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
 .3/115ينظر: المصدر السابق،  1
1
 .181سورة البقرة، اٌة  
1
 .1821، 221 1البخاري، صحٌح البخاري،  
4
الو اٌة فً غرٌب الحدٌث واالثر، مجد الدٌن ابو السعادار المبار  بن محمد بن محمد ابن عبدالكرٌم الشٌباوً الجزري ابن  

 .241 1م،2181 ـ_2111 ـ( المكتبة العلمٌة، بٌرور، 121االثٌر)ر: 
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 المبحث الثاوً                                                

 مشروعٌة الدٌن وحكم كتابة الدٌن                      

 المطلب االو                                  

 مشروعٌة الدٌن                                

 مشروعٌة الدٌن من القرآن الكرٌم: اوال: 

َساااّ ٗ ﴿قدددال تعدددال :  َجااا   مُّ
َ
ِياااَ  َءاَمُنااآياْ إَِذا تَاااَيايَمُ   بِاااَيي    إَِلَٰٓ أ

َىااا  ٱَّلذ يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ُ ااا    ُ َ ُ ُبيهُ  َيك  ُ اااَ  فَاااٱك   ۡ   يَ
َ
تِااا   أ َِ َن 

 
ِيأ َيَ  يَاااأ تِاااُ ۡ بِٱل َِۚاااي  َِ    ُۡ بذي اااَن
َااا ُّ  ِۡل ََََّب اااهِ ٱ   َِاااِ  ٱَّلذ ُم  ُ ااا   َيك   ُ َ َب ُ  فَ َذ َذَماااُه ٱ َ ذااا ِ  َكَمااا  ََّ َ ٱ َيك   َيَ   ۥَربذاااهُ  َذ

ِۡلٱ َِ َ  فَااا ِ      ٔٗ َشااا    ِمن اااهُ  َياااب َ     َااا ُّ ٱ ََََّب اااهِ  َّلذ ي   َساااهِبى     
َ
ي   َضاااِِۚبه   أ

َ
 َ   أ

اااَ ِعب ُ    يَس 
َ
َِااا    ُوااايَ  يُِمااا ذ  أ َ ُبم  ِ  ۥَيِكُّاااهُ  فَ ِيأ ٱب وجددده الداللدددة مدددن ، (1) ﴾ۡ  ل َِۚاااي 

أ  اذا تددددددداينتم بدددددددين فدددددددلت هنددددددا علدددددد  مشددددددروعية الدددددددين،  اآليددددددة الكريمددددددة:
وقددددددد  بعضدددددكم بعضددددددا ، تقددددددول: داينتدددددده اذا عاملتدددددده نسددددددي ة معطيددددددا او آخددددددذ، 

، فددددي كيددددل معلددددوم الدددد  آجددددل معلددددوم، يريددددد خاصددددة ن لددددت اآليددددة فددددي السددددلم
بدددددثمن نقدددددد معلدددددوم مدددددن غيدددددر ان يكدددددون طعدددددام فدددددي طعدددددام، فقدددددد دلدددددت اآليدددددة 

 .(2)الكريمة هنا عل  مشروعية الدين وكونه معلوم ال مجهول

 ثاوٌا: مشروعٌة الدٌن من السوة الوبوٌة الشرٌفة: 

 مدددددددا ورد فدددددددي الصدددددددحيحين عدددددددن حذيفدددددددة )رضدددددددي هللا عنددددددده(قال قدددددددال _2
رسددددددددول هللا )صددددددددل  هللا عليدددددددده وسددددددددلم(: )) تلقددددددددت المال كددددددددة رو  رجددددددددل 
ممددددددن كددددددان قددددددبلكم، فقددددددالوا: اعلمددددددت مددددددن الخيددددددر شددددددي ا  قددددددال: ال ، قددددددالوا: 
تدددددددذكر، قدددددددال: كندددددددت ادايدددددددن الندددددددا ، فدددددددانظر المرسدددددددة، واتجددددددداو  عدددددددن 
المعسدددددددر، قدددددددال هللا جدددددددل جاللددددددده: اندددددددا احدددددددق بدددددددذا منددددددد  تجددددددداو وا عدددددددن 

يث الشدددددددريف: مشدددددددروعية الددددددددين ، وجددددددده الداللدددددددة مدددددددن الحدددددددد(3)عبدددددددد ((
وفضددددددله فمددددددن يسددددددر علدددددد  المدددددددينين امددددددور  ميسددددددر  فددددددي الدددددددنيا، سدددددديكون 

 كذل  في قبر ، فدل عل  مشروعية وفضله.

 

   

                                                           
2
 .181سورة البقرة، اٌة  
1
 .221 4ٌوظر: تفسٌر القرطبً، القرطبً ،  
1
  .2212، رقم الحدٌث 221 2، صحٌح مسلم، لالمام مسلم، 1288، رقم الحدٌث 221 1صحٌح البخاري، االمام البخاري،  
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 المطلب الثاوً                               

 كتابة الدٌن                                

لمدددددا كدددددان المدددددال قدددددوام حيدددددا  الندددددا ، وبددددده صدددددال  معايشدددددتهم، واسدددددتقامة   
حبدددددده، والحددددددرص عليدددددده وكددددددان اخراجدددددده  وجبددددددل االنسددددددان علدددددد  ،أمددددددرهم

عسددددديرا جددددددا علددددد  كثيدددددر مدددددن النفدددددو ، ولدددددو علددددد  سدددددبيل القدددددر ، خوفدددددا 
عليددددده مدددددن ضدددددياعه، ولكدددددي يطمددددد ن صددددداحب المدددددال علددددد  مالددددده، شدددددرع مدددددا 

، وكددددددان ضددددددمان ذلدددددد  يضددددددمن لصدددددداحب الحددددددق حقدددددده؛ ليسددددددمح باخراجدددددده
لصدددددداحب المددددددال بددددددثالث: بكتابتدددددده، واالشددددددهاد عليدددددده، وأمددددددر المدددددددين بادا دددددده 

الكتددددداب حيدددددث وجدددددا ت مشدددددروعية كتابدددددة الددددددين مدددددن  وتحدددددذير  مدددددن اتالفددددده؛

َىااا  ﴿جدددا  فدددي قولددده تعدددال :  يُّ
َ
أ ِيااا َ ٱَيَٰٓ َجااا    َّلذ

َ
َءاَمُنااآياْ إَِذا تَاااَيايَمُ   بِاااَيي    إَِلَٰٓ أ

َساااّ ٗ فَااا ُ ُبيهُ  ٱمُّ ِ  ك  تِاااُ ۡ ب َِ    ُۡ ُ ااا  بذي اااَن  ُ َ
ِيأ ٱَيك     ل َِۚاااي 

َ
تِااا   أ َِ َن 

 
َيَ  يَاااأ

َذَماااُه  ُ اااَ  َكَمااا  ََّ  ۡ ُ  ٱيَ َِاااِ   َذ ُم  ُ ااا   َيك   ُ َ َب ِۡلٱفَ َااا ُّ ٱََََّب اااهِ  َّلذ َ ذاااِ      َيك 
َ ٱ  فقدددددد دلدددددت اآليدددددة الكريمدددددة علددددد  مشدددددروعية توثيدددددق الددددددين بالكتابدددددة،،1﴾ۡ  َذ

اآليددددددددة علدددددددد  من الحنفيددددددددة والمالكيددددددددة والحنابلددددددددة الجمهددددددددورحيددددددددث حمددددددددل 
االسدددددددتحباب واألفضدددددددل هدددددددي الكتابدددددددة وانددددددده لدددددددي  بواجدددددددب، بينمدددددددا ذهدددددددب 

مدددددنهم ابدددددن  بعددددد  العلمدددددا  الددددد  وجدددددوب كتابدددددة الددددددين، ولكدددددن اكثدددددر العلمدددددا 
قددددددالوا باالسددددددتحباب وهددددددو الددددددراجح والحكمددددددة مددددددن ذلدددددد   جريددددددر الطبددددددر  

ياع ، وذلدددددد  لكثددددددر  هددددددي توثيددددددق الحقددددددوق حتدددددد  ال تكددددددون عرضددددددة للضدددددد
النسدددددديان ووقددددددوع المغالطددددددات واالحتددددددرا  مددددددن الخونددددددة الددددددذين ال يخشددددددون 
هللا تعددددال ، فدددداذا لددددم يكتددددب الدددددين ولددددم يشددددهد عليدددده ولددددم ياخددددذ رهنددددا فددددال تدددداثم 

هددددذا آلن اآليددددة فددددي نفسددددها تدددددل علدددد  بددددذل  
2
حيددددث جددددا  فددددي قولدددده تعددددال :  ،

َ ُباااَ ّ ِ ﴿ ٗبااا  فَ ُۡ  َكِۚ  ُبااا ِماااَ  َكِۚ 
َ
ِ ٱ۞ فَااا ِ   أ تُِمااا َ ٱ ۡلَّلذ َمََٰنَ اااهُ  ؤ 

َ
َ ذاااِ   ۥأ َ ٱَيك   َذ

ُ ُماااياْ  ۥ  َربذاااهُ   ۡ اااَدََٰي َ  ٱَيَ  تَ َىااا  فَ ِ ذاااهُ  لشذ ُ م   ۡ ُ ٱيَ  ۥ  َ ُباااهُ َءاثِااا    َ  ۥٓ َيَمااا  يَ بَِمااا   َذ
َمَُااااايَ  َََِّاااااب    وجددددده الداللدددددة مدددددن اآليدددددة الكريمدددددة: ان األتمدددددان يكدددددون ،3﴾َتِۚ 

الشدددددددهود او الدددددددرهن، وفددددددي هدددددددذا الحدددددددال بعدددددددم توثيدددددددق الددددددددين بالكتابددددددة او 
يحتددددداج الددددد  التقدددددو  والخدددددوف مدددددن هللا ، ولهدددددذا امدددددر هللا فدددددي هدددددذ  الحدددددال 

من عليه الحق ان يتقي هللا ويؤد  امانته
4
 . 

          
                                                           

2
 .181سورة البقرة، اٌة  
1
 .181 1تفسٌر القرطبً، للقرطبً، ٌوظر:  
1
 .181سورة البقرة، اٌة  
4
 .281_218 1ٌوظر: تفسٌر السعدي، السعدي،  
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                       المبحث الثالث                                  

ٌن فً الشرٌعة اإلسالمٌة                       أحكام الد 

  

ين فتدددددرا  يسدددددتدين لحاجدددددة ولغيدددددر  تهددددداون كثيدددددر مدددددن الندددددا  اليدددددوم بدددددأمر الدددددد 

حاجددددددة حتدددددد  أن الرجددددددل إذا أراد أن يبدددددددأ مشددددددروًعا فدددددد ن كددددددان معدددددده ألددددددف 

إسددددددتدان الًفددددددا آخددددددر وبدددددددأ  بددددددألفين وإن كددددددان معدددددده عشددددددر  إسددددددتدان عشددددددر  

 أخر  وهكذا .... 

ا فهدددددددو علددددددد  خطدددددددر عظددددددديم ففدددددددي الحدددددددديث وأعلدددددددم أن مدددددددن مدددددددات مددددددددينً 

الصددددددحيح الددددددذ  روا  الترمددددددذ  عددددددن ثوبددددددان ) رضددددددي هللا عندددددده( أن النبددددددي 

)صدددددل  هللا عليددددده وسدددددلم( قدددددال " مدددددن فدددددارق الدددددرو  والجسدددددد و هدددددو بدددددر   

ين ، والغلددددددول " والغلددددددول : هددددددو  مددددددن ثددددددالث دخددددددل الجنددددددة: الكبددددددر، والددددددد 

  (1)السرقة من المال العام 

عددددددن أبددددددي هريددددددر  )رضددددددي هللا عندددددده( قددددددال: ورو  الترمددددددذ  _ وحسددددددنه _ 

يندددددده  قدددددال رسددددددول هللا )صدددددل  هللا عليدددددده وسدددددلم( : " نفدددددد  المدددددؤمن معلقددددددة بد 

  (2)حت  يقض  عنه " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .4421، رقم الحدٌث 421 1_ سون الترمذي، الترمذي، 2

 .4424،رقم الحدٌث 424 1المصدر السابق، _ 1
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 المطلب األو                                                         

ٌن فً  احكام تتعلق                               ثبور الد 

 اسباب ثبور الدٌن:

الدددددين ثابددددت فددددي الذمددددة فهددددو مددددن االمددددور الهامددددة الندددده وجددددب مددددن مددددال فددددي  

الذمدددددددة ، وبمدددددددا ان االصدددددددل بدددددددرا   الذمدددددددة ، وهدددددددذ  فا دددددددد  جميلدددددددة تعندددددددي 

االسدددددددتحقاقات والمسدددددددؤوليات ،  األصدددددددل: بدددددددرا   ذمدددددددة االنسدددددددان مدددددددن كدددددددل

 أ مددددالم يوجددددد سددددبب ينشددددئ ذلدددد  ويلدددد م بدددده، ومددددن هنددددا كددددان البددددد لثبددددوت 

ين ، فديددددددن مددددددن سددددددبب موجددددددب يقتضدددددديه يمكددددددن  مدددددداهو سددددددبب ثبددددددوت الددددددد 

 : (1)اآلتية حصرها في أسباب

اكددددددان فددددددي عقددددددد يددددددتم بددددددين طددددددرفين كددددددالبيع،  سددددددوا _ االلتىىىىىىزام بالمىىىىىىا : 2

والسدددددددددلم، والقدددددددددر ، واالجدددددددددار ، والددددددددد واج، والطدددددددددالق علددددددددد  مدددددددددال، 

والحوالددددددة، والكفالددددددة بالمددددددال، واالستصددددددناع ونحوهددددددا، او كددددددان فددددددي التدددددد ام 

فددددرد  يدددددتم بددددداراد  واحددددد  كندددددذر المدددددال عندددددد جميددددع الفقهدددددا ، ففدددددي القدددددر  

قدددددود، او قددددددرا مدددددن مدددددثال يلتددددد م المقتدددددر  ان يدددددرد للمقدددددر  مبلغدددددا مدددددن الن

أمدددددوال مثليدددددة يكدددددون قدددددد اقترضدددددها منددددده وتثبدددددت فدددددي ذمتددددده علددددد  ان جميدددددع 

الدددددديون تثبدددددت فدددددي عقدددددود المعاوضدددددات الماليدددددة ال تسدددددتقر فدددددي الذمدددددة بعدددددد 

المقابددددددل لهددددددا، اذ بدددددده يحصددددددل األمددددددن مددددددن فسدددددد   قددددددب  البدددددددلبل ومهددددددا ال 

العقدددددد بسدددددبب تعدددددذر تسدددددليمه اال ديندددددا واحددددددا، وهدددددو ديدددددن السدددددلم، فانددددده وان 

ان ال مدددددا، فهدددددو غيدددددر مسدددددتقر، الحتمدددددال طدددددرو  انقطددددداع المسدددددلم فيددددده، كددددد

  .(2)مما يؤد  ال  انفساخ عقد الدين

_ العمىىىىىىىى  غٌىىىىىىىىر المشىىىىىىىىروع المقتضىىىىىىىىً لثبىىىىىىىىور دٌىىىىىىىىن علىىىىىىىىى الفاعىىىىىىىى : 1

كالقتدددددل الموجدددددب للديدددددة والجنايدددددات الموجبدددددة لددددد ر ، واتدددددالف مدددددال الغيدددددر 

 تددددده مدددددن وكتعدددددد  يدددددد األمانددددده او تفريطهدددددا فدددددي المحافظدددددة علددددد  مدددددا بحو

أمدددددوال، كتعمدددددد االجيدددددر الخددددداص اتدددددالف االعيدددددان الموجدددددود  تحدددددت يدددددد  أو 

   اهماله في حفظها.

اذا كانددددت يددددد ضددددمان، مهمددددا كددددان سددددبب _  ىىىىال  المىىىىا  فىىىىً ٌىىىىد الحىىىىائز: 1

الهددددددال ، كتلددددددف المغصددددددوب فددددددي يددددددد الغاصددددددب وهددددددال  المتدددددداع فددددددي يددددددد 

األجير المشتر  او القاب  عل  سوم الشرا  ونحو ذل 
1
. 

 

                                                           
 
 .   222 8 بٌرور، الفكر، دار  الطوسً، الحسن بن محمد جعفر أبو القرآن، تفسٌر فً التبٌان: ٌوظر_  2
2
 .282م،ص 2418 ـ_2424ٌوظر: الموسوعة الفق ٌة الكوٌتٌة، وزارة االوقاف والسؤون االسالمٌة، الكوٌر،  
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تحقدددددق مدددددا جعلددددده الشدددددارع مناطدددددا لثبدددددوت حدددددق مالدددددب: كحدددددوالن الحدددددول _ 4

علددددد  النصددددداب فدددددي ال كدددددا ، واحتبدددددا  المدددددرأ  فدددددي نفقدددددة ال وجيدددددة، وحاجدددددة 

القريدددددب فدددددي نفقدددددة االقدددددارب، ونحدددددو ذلكفددددداذا وجدددددد سدددددبب مدددددن ذلددددد  وجدددددب 

 الدين في ذمة من قض  الشارع بال امه به. 

درين عليهدددددا للوفدددددا  ايجددددداب االمدددددام لدددددبع  التكددددداليف الماليدددددة علددددد  القدددددا _2

بالمصددددددالح العامددددددة لالمددددددة اذا عجدددددد  بيددددددت المددددددال عددددددن الوفددددددا  بهددددددا، وان 

يكددددون الغددددرم علدددد  مددددن كددددان قددددادرا مددددن غيددددر ضددددرر وال اجحدددداف ومددددن ال 

 .(1)شي  له او له شي  قليل فال يغرم شي ا

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .282ٌوظر: الموسوعة الفق ٌة الكوٌتٌة، ص (2)
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 المطلب الثاوً                                

 احكام تتعلق  فً توثٌق الدٌن                       

  اوال: حكم التوثٌق بالكتابة: 

 اختلف الفقها  في حكم توثيق الدين بالكتابة عل  قولين:

ذهدددددددب جمهدددددددور الفقهدددددددا  الددددددد  ان كتابدددددددة الددددددددين منددددددددوب  المىىىىىىىذ ب االو :
 (1)واسدددددتدلوا علددددد  ذلددددد  بقولددددده تعدددددال :)) فددددداكتبو (( اليهدددددا وليسدددددت بواجبدددددة،

فدددددداالمر فددددددي فدددددداكتبو  لالرشدددددداد لمددددددن يخشدددددد  ضددددددياع ديندددددده بالنسدددددديان او ، 
علدددد  االنكددددار، حيددددث ال يكددددون المدددددين موضددددع ثقددددة كاملددددة مددددن دا ندددده، يدددددل 

َٰ  ُكنااااُ     ِإَو ۞﴿  ذلدددد  قولدددده تعددددال : ْ  َيلَاااا    َسااااَه    ََعَ تِٗباااا  ََتِااااُييا  فَاااا َِ َٰ    َِ
ُبيَضااا     ق  ِمااا َ  فَااا ِ    مذ

َ
ُۡ  أ ُبااا ٗبااا  َكِۚ  َ ُباااَ ّ ِ  َكِۚ  ِۡلٱ فَ تُِمااا َ ٱ َّلذ َمََٰنَ اااهُ  ؤ 

َ
َ ذااا ِ  ۥأ  َيك 

َ ٱ ْ  َيَ   ۥ  َربذاااهُ  َذ ُ ُمااايا  ۡ اااَدََٰي َ  ٱ تَ َىااا  َيَمااا  لشذ ُ م   ۡ َ ُباااهُ  َءاثِااا    ۥٓ فَ ِ ذاااهُ  يَ ُ ٱيَ  ۥ   َ  َذ
َمَُااااي َ  بَِماااا  اآليددددة الكريمددددة: ان الكتابددددة ، وجدددده الداللددددة مددددن 1 ﴾َََِّااااب    َتِۚ 

غير مطلوبة اذا توفرت االمانة والثقة بين المتعاملين
2
. 

ذهدددددددب بعددددددد  العلمدددددددا  ومدددددددنهم ابدددددددن جريدددددددر الطبدددددددر  المىىىىىىىذ ب الثىىىىىىىاوً: 

وبعددددددددد  السدددددددددلف: وهدددددددددو ان كتابدددددددددة الددددددددددين واجبدددددددددة والددددددددددليل قولددددددددده 

تعال )فددددداكتبو ( اذا االصدددددل فدددددي االمدددددر افددددداد  الوجدددددوب، وممدددددا يؤيدددددد داللدددددة 

علددددد  الوجدددددوب اهتمدددددام اآليدددددة ببيدددددان مدددددن لددددده حدددددق االمدددددال  ، هدددددذا االمدددددر 

وصدددددفة لكاتدددددب وحثددددده علددددد  االسدددددتجابة اذا طلدددددب منددددده ذلددددد ، والحدددددث علددددد  

كتابددددددة القليدددددددل ووالكثيدددددددر، ثدددددددم التعبيدددددددر عددددددن عددددددددم وجدددددددوب الكتابدددددددة فدددددددي 

المبددددددادالت الندددددداج   بنفددددددي الجنددددددا ، حيددددددث اندددددده يشددددددعر بلددددددوم مددددددن تددددددر  

الكتابة عند تعامله بالدين
3
. 

 

 

 

 

                                                           
2
 .181سورة البقرة، اٌة  
1
 .442 1ٌوظر: تفسٌر القرطبً، القرطبً ،  
1
 .281الكوٌتٌة، ٌوظر: الموسوعة  



13 
 

 

 ثاوٌا: حكم التوثٌق بالش ادة: 

 ﴿الدين بالشهاد  مشروع ومنصوص عليه حيث جا  في قوله تعال : ان توثيق 
ْ ٱيَ  ِىُييا تَش  ُۡ     ِم  َشِىبَيي  ِ  س  ي َ  لذ    فَ ِ  رَِّج لِ ُۡ ِ  يَ تَ  ِ ٱيَ  فَ َُج    رَُجََي 

َ
َ أ  تَ  َضي  َ  ِممذ  م 

َىَيآءِ ٱ ِم َ    لشُّ
َ
َُٰىَم  تَِب ذ  أ َيى َُٰىَم  َفُ َذّكِ َ  إِح  َيى َ ىَٰ  ٱ إِح  خ 

ُ َن  َيَ   ۡل 
 
َىَيآءُ ٱ يَأ ْ   َم  إَِذا لشُّ  ُ َُّيا

ْ  َٔ تَس   َيَ     ُمٓيا
َ
ُ ُبيهُ  أ  ۡ ا تَ ي   َصغِري 

َ
َجَِهِ  إَِلَٰٓ  َكبرِي ا أ

َ
ُۡ    ۦ  أ َٰلِ   َسُط  َذ

َ
ِ ٱ َِّنيَ  أ   َيمُ  َذ

َ
 (1)﴾ۡ  َيأ

وجددددده الداللدددددة مدددددن اآليدددددة الكريمدددددة: دلدددددت اآليدددددة الكريمدددددة علددددد  مشدددددروعية 

توثيدددددددق الددددددددين بالشدددددددهاد  وانهدددددددا وثيقدددددددة واحتيددددددداط للددددددددا ن، الن استشدددددددهاد 

، وادعددددددد  الددددددد  رفدددددددع التندددددددا ع الشدددددددهود انفددددددد  للريدددددددب، وابقددددددد  للحدددددددق 

وقدددددد اختلدددددف الفقهدددددا   واالخدددددتالف، وفدددددي ذلددددد  صدددددال  الددددددين والددددددنيا معدددددا،

 الشهاد  عل  قولين:في حكم توثيق الدين ب

المددددددددذهب االول: لجمهددددددددور الفقهددددددددا  مددددددددن الحنفيددددددددة والمالكيددددددددة والشددددددددافعية 
علدددددد  الدددددددين مندددددددوب اليدددددده ولددددددي  بواجددددددب، والحنابلددددددة، وهددددددو ان االشددددددهاد 

ِمااا َ  فَااا ِ   ۞ ﴿وذلددد  لقولددده تعدددال : 
َ
ُۡ  أ ُبااا ٗبااا  َكِۚ  َ ُباااَ ّ ِ  َكِۚ  ِۡلٱ فَ تُِمااا َ ٱ َّلذ  ؤ 

َمََٰنَ ااهُ 
َ
َ ذااا ِ  ۥأ َ ٱ َيك  ْ  َيَ   ۥ  َربذاااهُ  َذ ُ ُماايا  ۡ اااَدََٰي َ  ٱ تَ َىاا  َيَمااا  لشذ ُ م   ۡ  َءاثِااا    ۥٓ فَ ِ ذاااهُ  يَ

َ ُبااااهُ  ُ ٱيَ  ۥ   َ َمَُااااي َ  بَِماااا  َذ وجدددده الداللددددة مددددن اآليددددة الكريمددددة: (، 2)﴾َََِّااااب    َتِۚ 

ان هللا تبدددددددار  وتعدددددددال  جعدددددددل لتوثيدددددددق الدددددددديون طرقدددددددا منهدددددددا: الكتددددددداب ، 
خددددددالف بددددددين علمددددددا  االمصددددددار  فددددددي ومنهددددددا الددددددرهن، ومنهددددددا االشددددددهاد، وال 

ان الدددددددرهن  مشدددددددروع بطريدددددددق النددددددددب ال بطريدددددددق الوجدددددددوب، فددددددديعلم مدددددددن 
 . (3)ذل  مثله في االشهاد

لبع  السلف وهو ان االشهاد عل  الدين واجب وذل  لقوله تعال : المذ ب الثاوً: 

)) واشهدوا شهيدين من رجالكم(( ، وان داللة اآلية في هذا الموضع عل  وجوب 

 .(4)د  الشها

 

 

 .181سورة البقرة، اٌة  (2)

 .181سورة البقرة، اٌة  (1)

 ـ( دار الفكر 2114ز رة التفاسٌر، محمد بن احمد بن مصطفى بن احمد المعروف بابً ز رة)ر: ٌوظر:  (1)

 .442 1،  2العربً، بٌرور، ط

 ٌوظر: المصدر السابق. (4)
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 ثالثا: حكم التوثٌق بالر ن: 

ذهدددددددب جمددددددداهير الفقهدددددددا  الددددددد  ان توثيدددددددق الددددددددين بدددددددالرهن غيدددددددر واجدددددددب، 
واالمدددددر بددددده فدددددي اآليدددددة لالرشددددداد، قدددددال ابدددددن قدامدددددة: والدددددرهن غيدددددر واجدددددب، 

النددددده وثيقدددددة بالددددددين، فلدددددم يجدددددب كالضدددددمان والكتابدددددة، وال نعلدددددم فيددددده مخالفدددددا، 
وقولددددددده تعدددددددال  : )) فرهدددددددان مقبوضدددددددة(( ارشددددددداد لندددددددا
1

، ال ايجددددددداب عليندددددددا 

َٰ  ُكنااااُ     ِإَو ۞﴿تعددددال : وذلدددد  بدددددليل قولدددده  ْ  َيلَاااا    َسااااَه    ََعَ تِٗباااا  ََتِااااُييا َِ 
ُبيَضااا     فَااا َِ َٰ    ق  ِمااا َ  فَااا ِ    مذ

َ
ُۡ  أ ُبااا ٗبااا  َكِۚ  َ ُباااَ ّ ِ  َكِۚ  ِۡلٱ فَ تُِمااا َ ٱ َّلذ َمََٰنَ اااهُ  ؤ 

َ
 ۥأ

َ ذااا ِ  َ ٱ َيك  ْ  َيَ   ۥ  َربذاااهُ  َذ ُ ُمااايا  ۡ اااَدََٰي َ  ٱ تَ َىااا  َيَمااا  لشذ ُ م   ۡ َ ُباااهُ  َءاثِااا    ۥٓ فَ ِ ذاااهُ  يَ  ۥ   َ
ُ ٱيَ  َمَُااااي َ  بَِماااا  َذ وجدددده الداللددددة مددددن اآليددددة الكريمددددة: اندددده امددددر  ،2﴾َََِّااااب    َتِۚ 

به عند اعوا  الكتابة، والكتابة غير واجبة، فكذا بدلها
3
.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

2
 ـ( مكتبة القا رة، 112ٌوظر: المغوً، ابو محمد موفق الدٌن عبدهللا بن احمد بن محمد بن قدامة الجماعٌلً المقدسً )ر:  

2 228. 
1
 .181سورة البقرة، اٌة  
1
م، 2114 ـ_2181 ـ( المطبعة المصرٌة ومكتبت ا، 2421ٌوظر: اوضح التفاسٌر، محمد محمد عبداللطٌف بن الخطٌب)ر:  

1 222. 
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 اتمة خلا                                     

   ورحمة وفضل منه ونعمة البار  وبحمد

ين فددددي وتعقددددل تفكددددر بددددين رحلددددة بعددددد األخيددددر  قطراتنددددا نضددددع  وأحكامددددة الددددد 

   اإلسالمية الشريعة في

 مقددددل جهددددد إال هددددذا فمددددا العقددددل بدددددرجات ل رتقددددا  جاهددددد  رحلددددة كانددددت وقددددد

 فددددد ن جهددددددنا قصدددددار  فيددددده بدددددذلنا إندددددا عدددددذرنا ولكدددددن الكمدددددال فيددددده نددددددعي وال

   والتعلم المحاولة شرف فلنا أخط نا وإن مرادنا فذا  أصبنا

 :  األصفهاني عماد قال ما عل  ن يد وال

 هددددذا غيددددر لددددو غددددد  فددددي قددددال إال يومدددده فددددي كتاًبددددا إنسددددان يكتددددب ال أندددده رأيددددت

   يستحسن لكان كذا  يد ولو أحسن لكان

 أعظددددم مددددن وهددددذا أجمددددل لكددددان هددددذا تددددر  ولددددو أفضددددل لكددددان هددددذا قدددددم ولددددو

 البشر جملة عل  النقص إستيال  عل  دليل وهو العبر

الددددددددين واحكامددددددده فدددددددي الشدددددددريعة االسدددددددالمية قدددددددد نا لموضدددددددوع دراسدددددددتوان 

 اوقفنا عل  جملة من اآلمور وهي كاآلتي:

_ الددددددين فدددددي اللغدددددة : جمدددددع ديدددددون وكدددددل شدددددي  لدددددم يكدددددن حاضدددددرا فهدددددو 1

و اسدددددم لمددددال واجددددب فدددددي الذمددددة يكدددددون بدددددال عدددددن ديددددن، امددددا اصدددددطالحا فهدددد

 مال اتلفه او قر  اقترضه.

_ينقسددددددددم الدددددددددين باعتبددددددددارات مختلفددددددددة: مددددددددن حيددددددددث المطالبددددددددة والحددددددددل 2

وباعتبدددددددار موجبدددددددات سدددددددقوطه، ووقدددددددت االدا ، وباعتبدددددددار قددددددددر  والحرمدددددددة 

 الدا ن عل  الحصول عليه.

 مشروعية الدين ذكرت في الكتاب والسنة النبوية الشريفة. _3

ناولناهدددددا فدددددي مبحدددددث سدددددابق مثدددددل احكدددددام كتابتدددددة للددددددين احكدددددام متعددددددد  ت_4

     .وتوثيقة ورهنه وغيرها

 يندددددال أن آملدددددين الواسدددددع المجدددددال هدددددذا فدددددي باليسدددددير تقددددددمنا أن بعدددددد وأخيدددددًرا

 .... األستحسان ويلق  القبول

 وصددددددحبه آلدددددده وعلدددددد  محمددددددد وحبيبنددددددا سدددددديدنا علدددددد  وسددددددلم اللهددددددم وصددددددل

 .وسلم
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                                 والمراجع المصادر                              

  الكريم القرآن

 الشريف الحديث

 حاشدددددددددية وبهامشددددددددده.  الطالدددددددددب رو  شددددددددر  فدددددددددي المطالدددددددددب أسددددددددن _1

_  األنصدددددار   كريدددددا بدددددن محمدددددد بدددددن  كريدددددا  الشدددددوبر ، تجريدددددد الرملدددددي

   الشوبر  أحمد بن محمد_  الرملي أحمد شهاب

 شدددددطا بدددددن عثمدددددان المؤلدددددف ، المعدددددين فدددددتح ألفددددداظ علددددد  الطدددددالبين أعاندددددة_2 

 (4) المجلدات عدد ، بكر أبو ، البكر 

 الوليدددددد أبدددددي القاضدددددي األمدددددام تدددددأليف  المقتصدددددد، ونهايدددددة المجتهدددددد بدايدددددة_3

 األندلسددددددي القرطبددددددي رشددددددد أبددددددن أحمددددددد بددددددن محمددددددد بددددددن أحمددددددد بددددددن محمددددددد

 (  595)   المتوفي

 حققددددده ، الكاسدددددا ي الددددددين عدددددال  ، الشدددددرا ع ترتيدددددب فدددددي الصدددددانع بددددددا ع_4

 . علي محمد وجيه ، ال يني السعيد محمد ، تامر محمد محمد_ 

  الطوسدددددي، الحسدددددن بدددددن محمدددددد جعفدددددر أبدددددو القدددددرآن، تفسدددددير فدددددي التبيدددددان_5

 .   8/551 بيروت، الفكر، دار

 تضدددددددمن لمدددددددا والمبدددددددين ، القدددددددرآن ألحكدددددددام الجدددددددامع  القرطبدددددددي، تفسدددددددير_6

 بددددددن محمددددددد عبدددددددهللا أبددددددو اإلمددددددام المؤلددددددف ، الفرقددددددان وأحكددددددام السددددددنة مددددددن

 (    671)  المتوفي ، القرطبي األنصار  أحمد

 بدددددن جمدددددال بدددددالل أبدددددو حققددددده ، عابددددددين ابدددددن حاشدددددية_  المختدددددار الددددددر_7

   معو  محمد علي_  الموجود عبد

 المعدددددروف احمدددددد بدددددن مصدددددطف  بدددددن احمدددددد بدددددن محمدددددد التفاسدددددير،  هدددددر _8

   ،1ط بيروت، العربي، الفكر دار( هـ1394: ت) هر  بابي

 الضدددددحا ، موسددددد  بدددددن سدددددور  بدددددن عيسددددد  بدددددن محمدددددد الترميدددددذ ، سدددددنن_9

 البددددددابي مصددددددطف  ومطبعددددددة شددددددركة( هددددددـ279: ت)عيسدددددد  ابددددددو الترمددددددذ ،

 الحددددددددددددديث رقددددددددددددم ،5/5512 م،1975_هددددددددددددـ1395 مصددددددددددددر، الحلبددددددددددددي،

1132  . 

 السيواسدددددي الواحدددددد عبدددددد بدددددن محمدددددد الددددددين كمدددددال ، القددددددير فدددددتح شدددددر _11

 الفكدددددددددددددر، دار( هدددددددددددددـ861: ت) الحنفدددددددددددددي الهمدددددددددددددام بدددددددددددددابن المعدددددددددددددروف

 .1ط م،1971_هـ1389
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 بددددددن امددددددين محمددددددد ، عابدددددددين ابددددددن المختددددددار، الدددددددر علدددددد  المحتددددددار رد_11

 افكدددددددر، دار ،(هدددددددـ1252: ت)الدمشدددددددقي عابددددددددين الع يددددددد  عبدددددددد بدددددددن عمدددددددر

   م،1992_هـ1412 بيروت،

 دار افنددددددد ، الدددددددين عددددددال  محمددددددد عابددددددد ابددددددن عابدددددددين، ابددددددن وحاشددددددية_12

 والشدددددددددددر  ، 5/182  م،2111_هدددددددددددـ1412 والنشدددددددددددر، للطباعدددددددددددة الفكدددددددددددر

 بالصدددددداو  الشددددددهير الخلددددددوتي، محمددددددد بددددددن احمددددددد العبددددددا  ابددددددو الصددددددغير،

 .المعارف دار( هـ1214: ت)المالكي

 الهيثمددددددي، حجددددددر بددددددن علددددددي بددددددن محمددددددد بددددددن احمددددددد المحتدددددداج، تحفددددددة_13

 . 419/ 4  م،1983_هـ1357 الكبر ، التجارية المكتبة

:  المؤلددددددف  الفددددددروق، أنددددددوا  فددددددي البددددددروق أنددددددوار_  لقرافدددددديا الفددددددروق_14

 المدددددالكي عبددددددالرحمن بدددددن أدريددددد  بدددددن أحمدددددد الددددددين شدددددهاب العبدددددا  أبدددددو

 .(   684)  المتوفي بالقرافي الشهير

 يعقدددددددوب بدددددددن محمدددددددد طددددددداهر ابدددددددو الددددددددين مجدددددددد المحددددددديط، القدددددددامو _15

 لبندددددددددددان، بيدددددددددددروت، الرسدددددددددددالة، مؤسسدددددددددددة( هدددددددددددـ817: ت)الفيرو ابدددددددددداد 

 .  4/227 م،2112_هـ1426

 بددددددن مكددددددرم بددددددن محمددددددد جمددددددال الفضددددددل أبددددددي ،لإلمددددددام العددددددرب لسددددددان_16

 صددددددددددددددددددددددددددددادر، دار المصدددددددددددددددددددددددددددر ، األفريقدددددددددددددددددددددددددددي منظدددددددددددددددددددددددددددور

 .  338/ 13  م،2115_هـ1426بيروت،

 بدددددن محمدددددد بدددددن احمدددددد بدددددن عبددددددهللا الددددددين موفدددددق محمدددددد ابدددددو ، المغندددددي_17

 مكتبددددددة( هددددددـ621: ت)الحنبلددددددي الدمشددددددقي ثددددددم المقدسددددددي الجمدددددداعيلي قدامددددددة

 م1968_هـ1388 القاهر ،

 ، األصددددددددفهاني الراغددددددددب تددددددددأليف  القددددددددرآن، غريددددددددب فددددددددي المفددددددددردات_18

 (1) األج ا  عدد ،(   512)  المتوفي

:  المؤلدددددددف ، خليدددددددل العالمدددددددة مختصدددددددر علددددددد  شدددددددر   الجليدددددددل، مدددددددنح_19

 عدددددددددد ،(  1)  الطبعددددددددة رقددددددددم  علددددددددي ، محمددددددددد بددددددددن أحمددددددددد بددددددددن محمددددددددد

 (   9)  المجلدات

 والسددددددددددددؤون االوقدددددددددددداف و ار  الكويتيددددددددددددة، الفقهيددددددددددددة الموسددددددددددددوعة_21  

 م1427_هـ1414 الكويت، االسالمية،
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 بددددددن احمددددددد العبددددددا  ابددددددي بددددددن محمددددددد الدددددددين شددددددم  المحتدددددداج، نهايددددددة_21

 بيددددددددروت، الفكددددددددر، دار( هددددددددـ1114: ت)الرملددددددددي الدددددددددين شددددددددهاب حمدددددددد  

 م1984_هـ1414

 السددددددعادات ابددددددو الدددددددين مجددددددد واالثددددددر، الحددددددديث غريددددددب فددددددي النهايددددددة_22

 ابدددددن الجددددد ر  الشددددديباني عبددددددالكريم ابدددددن محمدددددد بدددددن محمدددددد بدددددن المبدددددار 

 م1979_هـ1399 بيروت، العلمية، المكتبة( هـ616: ت)االثير
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