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كإذا ف آلخر, ا من إبداع يَتم أك تأليبنفسي كما زكرهت -بعوف ا كتسهيلو كتوفيقو  - كتبتهاو
ادعى أحد مستقببلن أهنا من تأليفو كتبُت أهنا فعبلن ليست من حبثي فأنا أربمل اؼبسؤكلية على ذلك, 
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 امعة كبطيبة اػباطر مٍت كدل هبنرشل أحد على ذلك .حرر ىذا اإلقرار بناء على اجراءات اعب
 كالسبلـ عليكم كرضبة ا كبركاتو ,,,

 
 ؿبمد اؽبادم ميبلد الشكشوكىالطالب اؼبقر :                                                 

 التوقيع :                                                
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 االستهالل

 ِجيمِ ْيطَاِن الرَّ ِمَن الشَّ  لَّوِ َأُعوُذ بِال

 ْسِم اللَِّو الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ بِ 

ينً  ﴾2﴿ الرَّضٍبىًن الرًَّحيمً  ﴾1﴿اغبٍىٍمدي لًلًَّو رىبِّ اٍلعىالىًمُتى  ًإيَّاؾى  ﴾3﴿ مىًلًك يػىٍوـً الدِّ

الًَّذينى أىنٍػعىٍمتى  ًصرىاطى  ﴾5﴿اىًدنىا الصِّرىاطى اٍلميٍستىًقيمى  ﴾4﴿ كىًإيَّاؾى نىٍستىًعُتي  نػىٍعبيدي 

 .سورة الفاتحة ﴾7﴿لُِّتى آٍغضيوًب عىلىٍيًهٍم كىالى الضَّ يىٍَتً اٍلمى  ﴾6﴿عىلىٍيًهٍم 

 

 :قىالىتٍ  أهنا أبيها كعن عىنػٍهىا اللَّوي  رىًضيى  الصديق بنت عىاًئشىةى  اؼبؤمنُت أـ عن      

ب   تػىعىاذل اللَّوى  ًإفٌ  )) : كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿي  قىاؿى   أىحىديكيمٍ  عىًملى  ًإذىا وبًي

 ا. رضبو البيهقي اإلماـ ركاه (( يػيٍتًقنىوي  أىفٍ  عىمىبلن 
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 اإلىداء
 ٍسًم اللًَّو الرَّضٍبىًن الرًَّحيمً بً 

: ))تػىهىاديكا ربىىاب وا (( أىدم ىذا اعبهد رصل صلى ا عليو كعلى آلو كسلمقاؿ رسولنا الك

ذل من يطلب العلم من اؼبهد إذل إ, يٍلتًمسي ًفيًو ًعلمان  ذل كل من سلك طرًيقان إاؼبتواضع 

 . طلب العبل بسهره الليارل , إذل منذل من يكد ليكسب اؼبعارلإاللحد, 

نفس عن مؤمن كربة من  , إذل كل من حاجًة أخيو حىت يثبتها لومن مشى ُب إذل كل 

كمن سلك طريقان كإذل كل من يسر على معسرو كمن سًت مسلمان , كإذل كرب الدنيا

 .يلتمس فيو علمان 

 ( أبي)ذل إِ ك, كىي ُب قليب باقية برضبتو نسأؿ ا أف يتغمدىا (أمي)إىل من رحلت من الدنيا 

 .ألبسو لباس الصحة كالعافيةك عملو  أطاؿ ا ُب عمره كأحسن

 إذل أخي كأخواٌب األعزاء, إذل من كىبهم ا رل قرة عُت زكجيت كذرييت.  

 

 السبلـ عليكم كرضبة ا كبركاتو ,,,
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عنواف البحث:  شكلية اؽببة بُت م,  2017, ؿبمد اؽبادم ميبلد الشكشوكى    

الشريعة اإلسبلمية كالقانوف اللييب: دراسة مقارنة, رسالة ماجستَت, قسم الشريعة 
 كالقانوف, كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج.

 سواندم اؼباجستَت اؼبشرؼ األكؿ: الدكتور عوف الرفيق          اؼبشرؼ الثاشل: الدكتور  
 

إف موضوع شكلية اؽببة بُت الشريعة اإلسبلمية كالقانوف اللييب بالغ األنبية, فهل       
القانوف اللييب موافق للشريعة اإلسبلمية ُب شكل اؽببة ؟ كما ىو دكر القضاء ُب حالة 

وف اللييب ـبالفة القانوف اللييب للشريعة اإلسبلمية ُب شكلية اؽببة ؟ كما ىو موقف القان
 من الشكلية ُب عقود التنرعات من كصيةو ككقفو كقرض ؟

بياف شكل اؽببة ُب القانوف اللييب كشكلها ُب الشريعة  ىدُب ُب ىذه الدراسة ىو     
اإلسبلمية, كتوضيح دكر القضاء اللييب عندما يتعارض القانوف اللييب ُب شكلية اؽببة مع 

معرفة موقف اؼبشرع اللييب من الشكلية ُب الوصيًة  الشريعة اإلسبلمية السمحاء , كأخَتان 
 كالوقًف كالقرًض.

 لتحقيق أىداؼ ىذه الدراسة سلك الباحث طريق اؼبنهج اؼبكتيب منهج لبحثو
ألف استعماؿ اؼبكتبة تبلئم موضوع البحث ناىيك على أف اؼبكتبة ال استغناء عليها ألم 

 . باحث
نوف اللييب الزامي يًتتب على زبلفها خلصت الدراسة إذل أف شكل اؽببة ُب القا

بطبلف اؽببة, كُب الشريعة اإلسبلمية ال كجود للشكلية كإمبا تنعقد اؽببة باإلهباب كتنفذ 
باغبوز, على القضاء أف وبكم ببطبلف اؽببة ُب حالة عدـ توفر الشكلية كإال تعرض 

 كالوقًف كالقرًض. اغبكم للطعن, كأخَتان دل يفرض  اؼبشرع اللييب الشكلية ُب الوصيةً 
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ABSTRAK 

 

 Muhammad Al-Hadi Al-Syaksyuki, 2017 M. judul penelitian: “Bentuk 

Hibah Antara Syari’at Islam dengan Undang-undang Libia, Studi Perbandingan” 

merupakan tesis kuliah Syari’ah dan hukum, pasca sarjana universitas Islam Negri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing I: DR. Aunurrafiq  -   Pembimbing II: DR. Suwandi, MA   

 Sebenarnya permasalahan bentuk hibah antara syari’at Islam dengan 

undang-undang Libia sangat penting untuk diketahui, apakah undang-undang 

Libia sesuai dengan syari’at Islam dalam permasalahan hibah? Apa peran 

mahkamah tatkala undang-undang Libia menyelisihi syari’at Islam dalam hal 

hibah? Kemudian apa bentuk undang-undang Libia dibandingkan model berbagai 

akad sosial berupa wasiat, waqaf dan pinjaman? 

Tujuan saya dalam tesis ini adalah menjelaskan model hibah dalam 

undang-undang Libia dan bagaimana modelnya dalam syari’at Islam serta 

menjelaskan peran mahkamah Libia tatkala ada pertentangan antara undang-

undang Libia dengan syari’at Islam yang universal dalam masalah hibah. Pada 

akhirnya untuk mengetahui sikap pembuat undang-undang Libia dalam bentuk 

wasiat, waqaf dan pinjaman. 

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tesis ini, sang peneliti menempuh 

metode penelitian kepustakaan dalam pencariannya. Karena penggunaan 

perpustakaanlah yang cocok, ditambah lagi yang namanya perpustakaan itu tidak 

bisa dielakkan dari setiap peneliti. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bentuk hibah dalam undang-undang 

Libia sifatnya wajib, yang berdampak tidak sahnya suatu hibah bila tidak melalui 

prosedur. Sementara dalam syari’at Islam tidak ada model tertentu, akan tetapi 

hibah itu dengan ungkapan dan diaplikasikan dalam bentuk kuasa. kewajiban 

mahkamah untuk menghukumi batalnya suatu hibah dalam keadaan tidak adanya 

bentuk-bentuk yang memenuhi syarat, jika tidak maka hukum tersebut diragukan. 

Terakhir, undang-undang Libia tidak mewajibkan suatu bentuk tertentu dalam 

wasiat, waqaf dan pinjaman.    
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ABSTRACT 

 

Muhammad Al-Hadi Al-Syaksyuki, 2017 M. title of the study: "The form 

of grants Between Islamic Shari'ah by and Law of Libya, A Comparative Study," 

is a college thesis of Shari'ah and law, postgraduate State Islamic University of 

Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Supervisor I: DR. Aunurrafiq - Supervisor II: DR. Suwandi, MA 

The matter of grants between sharia law and the laws of Libya is very 

important to know. Are the laws of Libya in accordance with the Shari'ah in 

grants issues? What is the role of the court when the law disputes Libyan Islamic 

Shariah in terms of grants? Then what is the form of the Libyan law compared to 

wide range of social convenant in the form of a will, waqaf and loans? 

My aim in this thesis is to explain the form of Libya’s grant laws and how 

it is constructed in the Shari'ah as well as explaining the role of the Libyan court 

when there is a conflict between the laws of Libya and the universal Islamic 

shariah in the matter of grant issues. Eventually to understand the attitude of the 

Libyan lawmakers in the form of a will, waqaf and loans. 

To realize the objectives of this thesis, the researcher went through library 

research methods in the search due to the suitable use of a library, for the library 

can not be parred by any researcher. 

The conclusion of this study is the form of grants in Libyan legislation is 

mandatory, which impacted in the invalidity of a grant if it is not done by the 

procedure. While there are no specific models Islamic shariah, but grant by phrase 

and applied in the form of authority. The court’s liability to judge the cancellation 

of a grant in the absence of other qualified forms, if not then the law is 

quentionable. Lastly, Libyan legislation does not make a certain form in the will, 

waqaf and loans compulsory. 
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 الشكر والتقدير
 ٍسًم اللًَّو الرَّضٍبىًن الرًَّحيمً بً 

حيث قاؿ ربنا , كلك الشكر كٌلو, ضبدان كشكران طمعان ُب اؼبزيد اللهٌم لك اغبمد كٌلو,   
ن َشَكْرتُْم ََلَزِيَدنَُّكْم ئِ َوِإْذ تََأذََّن رَبُُّكْم لَ ﴿  ًجيمً ٍيطىاًف الرَّ ًمنى الشَّ  وُب ؿبكم التنزيل  أىعيوذي بًاللَّ 
 سورة إبراىيم ﴾ َولَِئن َكَفْرُتْم ِإنَّ َعَذاِبي َلَشِديدٌ 

 اللَّوَ  َيْشُكرُ  ال  (( العظيم الخلق صاحب  وسلم عليو اهلل صلى الكريم الرسول لقول وامتثاالً 
 .اؼبفرد األدب ُب كالبخارم داكد كأبو أضبد ركاه  )) النَّاس َيْشُكرُ  ال َمنْ 
, ن ؽبما لبفض جناح الذؿ من الرضبةأتوجو بالشكر بعد ا عز كجل ؼب معلمي عذراً  

ألبسو ك عملو  أطاؿ ا ُب عمره كأحسن ( أبي)ذل إِ ك, برضبتو يتغمدىانسأؿ ا أف  (أمي)
, ٍب إذل حد أف يرضبهما كما ربياشل صغَتان ساؿ ا الواحد األأ, ك لباس الصحة كالعافية

 أخي الكرصل, كإذل أخواٌب العزيزات الطيبات, إذل قرة عيٍت زكجيت كذرييت.
 رلكمن أسدل , العوف كاؼبساعدة عمومان ن قدـ يد ذل كل مإً أيضان الشكر أتقدـ بًب 

أيضان الشكر موصوؿ ك  ,ُب التعلم من أجل اغبصوؿ على درجة اؼباجستَت خاصةن  معركفان 
ؼبعارل مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم اؼبوقرة, كمدير الدراسات العليا باعبامعة, كرئيس 

شة اسنُت, كإذل كافة قسم الشريعة كالقانوف, كاؼبشرفُت الكريبُت, كإذل عبنة اؼبناق
سأؿ ا الكرصل رب العرش العظيم أف هبازم أالعاملُت باعبامعة, من عاملُت كمعلمُت ف

 .كجعل كل ذلك ُب ميزاف حسناهتم عٍت اعبميع خَت اعبزاء
ىذا, كنسأؿ ا أف تكوف أعماؽبم مقبولة, كتكوف رسالة اؼباجستَت ىذه نافعة للعباد 

 كالببلد.
  كرضبة ا كبركاتو ,,, السبلـ عليكمك 

 الباحث                                                                       
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 د إقرار الطالب

 ق االستهبلؿ
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 الفصل اَلول
 اإلطار العام

نبُت ُب ىذا الفصل خلفية الدراسة كالتساؤالت اؼبطركحة بشأهنا كأىدافها كفوائدىا 
كأنبيتها كحدكدىا كالبعض من الدراسات السابقة كربديد لبعض اؼبصطلحات اليت نتطرؽ 

 لي:يككما   -اعبهد اؼبتواضع  -ؽبا ُب ىذا 

 خلفية البحث: –أ 
أكمل لنا الدين, كأًب علينا النعمة كرضي اإلسبلـ لنا الذم اغبمد  رب العاؼبُت    

 دينان, فأجدد اغبمد لو على أف كىب لنا اإلسبلـ كجعلو شرعة كمنهاجا كؿبمد 
نعنر عما هبوؿ ُب للساف قبعل الك  كي نتفكر كندبر شؤكنناكميزنا بعقل   رسوالن كنبيان 

جر أ, كأنا اؼبوذل كنعم النصَت ؼبستعاف كنعمفهو انسطره, فأستعُت با, بالقلم خاطرنا ك 
 اإلسالميةشكلية الهبة بين الشريعة " لكتابة ذباه موضوع رساليت كىى قلمي ُب ا

دياف الشريعة السمحاء الغراء خاسبة الشرائع كاأل هفهذ ": دراسة مقارنةوالقانون الليبي
ال شريك لػو, اؼبلك اغبق  ال إلو إال ا كحدهف كصاغبة لكل زماف كمكاف   فأشهد أ

 سولنا كحبيبنا كشفيعنا عبدر ك ؿبمدان , كأشهد أف نبينا ذل الصراط اؼبستقيمإ, اؽبادم اؼببُت
 كهنى عن, صبعُتأاغببلؿ كدؿ بو عباد ا  لنا معادل الدين كبُت أظهر كرسولو  ا

أصبعُت من , كىو اؼببعوث لئلنس كاعبن رضبة للعاؼبُتليهم فهو إاغبراـ لكافة من بعث 
   .عجميُتالعرب كاأل

دل يفرؽ بُت العريب  مكمة ىذا الدين القوصل السليم الذسبحاف ا ما أعظم ح     
 لوآكعلى  كذلك ما قالو رسولنا الكرصل , ال بالتقول كالعمل الصاحلإعجمي كاأل
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رحم أمعهم برضبتك يا نا ر شحامن تبعهم بإحساف إذل يـو الدين ك كصحبو كالتابعُت ك 
 الراضبُت.

 -أما بعد :
يتصرؼ اإلنساف ُب حياتو الكثَت من التصرفات الناقلة للملكية منها ما ىو بعوض     

مثل البيع كاؼبقايضة كمنها ببل عوض كاؽببة كالوقف كالوصية, فاؽببة من العقود الناقلة 
رادتُت كىي ما يعرؼ إنو ينشأ بتبلقي أنشاء العقد إصل ُب ف األأ, كمن اؼبعلـو للملكية

ذل اؼبظهر اػبارجي اؼبلموس ,  اؼبلزمة إرادة من اػبفاء إلاباإلهباب كالقبوؿ كذلك بإظهار 
ذلك عندما تكوف بعوض ملزمة للطرفُت ك  ستثناء حُت تصبحاعبانب كاحد إال أف ىناؾ 

كيكوف ؿبل ( 1) الثوابُب حالة طلب الواىب مقابل عما يهبو كمثاؽبا عقد اؽببة على 
, كبتأملنا ُب اؽببة كدراستها عن  إما أف يكوف عقاران كإما منقوالن التصرفات بصفة عامة 

كبالبحث عنها ُب التقنُت اللييب كجدنا أف الشكلية إلزامية كغَته ُب العديد من  (2)كىثىبى 
كفبا احتج , كيًتتب عن ـبالفتها البطبلف قوانُت الدكؿ العربية كمصر كسوريا مثبلن 

كلدكافع , نادران  ال يقع إالٌ  القائلوف بإلزامية ككجوب الشكلية أف عقد اؽببة عقده خطَته 
 .قوية يتجرد دبوجبو الواىب هبا عن مالو دكف مقابل

كالورقة الرظبية تبصره بذلك , ذل التدبر كالشكلية تعينو عليوإفالواىب ُب أشد اغباجة    
 دبا تتضمنو من اجراءات معقدة كما تستتبعو من جهر كعبلنية كما تستلزمو من كقت 

 

                                                           

,  666ميبلدم ( الصفحة  2015ىجرم /  1436ىجرم  ) ليبيا : طرابلس,  1434لعاـ  الليبية اإلفتاءفتاكم دار دار اإلفتاء الليبية,  1
 .194الفتول 

 معناىا قيرب كسبٌكن رماه من كىثىبو أىم قػيٍربو كسبك ن. 2
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 بل كغبماية (5)سرتو أكغبماية  (4) غبماية الواىب  ( 3)كل النفع   نافعكل ىذا كجهد  
  (7)خطر ما يػىٍقًدموف عليو علىهنا تنبو اؼبتعاقدين أكىناؾ من احتج ب (6) اؼبوىوب لو نفسو

حيث أهنا  -نظرنا اؼبتواضعة  ةحسب كجه - (8)ُب اؽببة ىي اإلشكالية  كىذه الشكلية 
كفضفاضة حيث أف  عامةن  كردت ُب نصوص التشريع اللييب نصوصان من الوجهة األكذل 

 ,(9)ؿبرر العقود "  -يقتصرىا على العقد الذم ينرمو اؼبوثق " الكاتب  الرأم األكؿ
هبب قيدىا ُب التسجيل  الثالثك  ,ضركرة من سداد الضرائب اؼبفركضة على العقد كالثاشل

 .(10)العقارم 
 نف دل يكإرف قبدىا يصعب تطبيقها ُب ليبيا ُب بلد القانوف اؼبقا ثانية كجهةمن    

فمنع  ( 11)مستحيبلن ُب حالة مادل يكن العقار ؿبل اؽببة مسجل ُب التسجيل العقارم 
التصرؼ باألراضي بكافة التصرفات القانونية الناقلة للملكية بغض النظر عن كوهنا 

( 7ن القانوف رقم )كذل محيث نصت اؼبادة األك بغَت عوض كاؽببة مثبل أكالبيع   بعوض
رض ُب اعبماىَتية العربية األ ) :رض حيث جاء فيهالغاء ملكية األإف أبش 1986لسنة 

                                                           

, الفصل الثاشل, الشرط اػباص بعقد اؽببة كىو الشكلية  2009, ؿبمد صخر بعث, تاريخ النشر اؽببة ُب القانوف السورم 3
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php. 

 حيث إف الواىب يتجرد من مالو دكف مقابل فهو ُب حاجة اذل التدبَت ليأمن من شٌر االندفاع كراء انفعاالت عارضة. 4
حيث اف تصرؼ الواىب يتجرد من مالو دكف مقابل يسلب كرثتو بعض حقهم ُب الًتكة ففي اجراءات الورقة الرظبية كعبلنيها سبيل لئلحاطة  5

 دبا يقدـ عليو مورثهم فيبصِّركنو دبغٌبة فعلو. 
 . ألف عقد اؽببة عقد يسهل الطعن فيو فخَته للموىوب لو أف يتسلح هبذه الرظبية للدفاع عن حقو 6
 .47, الصفحة 1: بَتكت, دار احياء الًتاث العريب ( اجمللد لبنافؾبلدان )  12, , الوسيط ُب شرح القانوف اؼبدشلعبد الرزاؽ السنهورم 7
ل إف صيغة االشكالية حسب كجهة نظرم أفضل من اؼبشكلة حيث عرفت االشكالية لغة االشكاؿ ىو األمور اٍلميٍشًكلىةى اؼبٍلتىبسىةي كيقاؿ أشك 8

 األمر التبس كاختلط كاؼبٍشًكل اعبمع ميٍشًكبلت كشكل األمر علٌي أم أشكل, أما الثانية أم اؼبشكلة فهي معناىا حسنة الشكل ) انظر تاج
 دارالعركس من جواىر القاموس, ؿبمد بن ؿبمد بن عبد الرزاؽ اغبسُت أبو الفيضي اؼبلقب اؼبرتضى الزبيدم, الطبعة الثانية , الناشر الكويت 

 (. 276, 275, 271,  269, الصفحة 29اؽبداية, اجمللد 
 .notarisؿبرر العقود ُب دكلة إندكنيسيا يسمي ) نػىتىارًيٍس (  9

 ليو ُب حيثيات ىذه الرسالة.إكما سوؼ نتطرؽ   10
 أف يكوف ؿبقق اؼبلكية أم مسجبل ُب السجبلت اؼبصدقة كليس ملفان مؤقتان. 11

http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php
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للتصرفات الناقلة  ف تكوف ؿببلن أحد فبل هبوز االشًتاكية ليست ملكا ألالليبية الشعبية 
 .كذلك ما سوؼ نتطرؽ إليو ُب حينها (12) (للملكية 

سبلمي اغبنيف كىو الدين إلالقانوف اللييب ألحكاـ الدين ا ـبالفة الوجوه كثالث   
( منو حيث 5)للييب ُب اؼبادة الدستور ا الوحيد ُب الببلد  كىو ما نص عليو صراحةن 

ف أسبلمية حبيث اعتنر القانوف إلكألحكاـ الشريعة ا (13) (سبلـ دين الدكلة اإل ) :نصت
دعتنا  اليت كىذه اؼبخالفة ىي, البطبلفب على زبلفها تكاف اؽببة يًت أر ركن من الشكلية 

طرح ىذا اؼبوضوع على بساط البحث كىي الدافع الرئيس لدراستها دراسة مقارنة بُت ذل إ
, كىذه الشكلية اليت أخد هبا القانوف اللييب سوؼ سبلمية كالقانوف اللييبإلالشريعة ا

مية الغراء اليت من مصادرىا بل سبلينة للشريعة اإلكاضحة جلية ب قبدىا ـبالفة صروبة
( من إعبلف قياـ 2ليبيا حيث نص اؼبادة )الكرصل فهو شريعة اجملتمع ُب  فآالقر أكؽبا 

الكرصل شريعة اجملتمع ُب اعبماىَتية العربية الشعبية  القرآف ) :نوأسلطة الشعب على 
مر حيث الصحة كالبطبلف كاألمن , ثارآكما يًتتب عليها من  (14) (االشًتاكية العظمى 

 صحيحةن  , سليمةن العُت اؼبوىوبة لو, تصبح ُب حالة حيازة اؼبوىوب لو ثرهإالذل على 
ف القانوف رسم العديد إ, ك كفق ما رظبو القانوف اللييب باطلةن قانونان مادل تتم, شرعان  جائزةن 

فبا هبعلها معافاة  طوار لكي تولد الورقة الرظبية سليمة خالية من العيوب كالعاىاتمن األ
رر ا الصدد القانوف دل يطلق العناف ىا من قبل ؿبرر العقود كُب ىذير حيث يتم ربر 

, نصت عليو التشريعات ذات العبلقة امق بل قيده كف, ما يشاءالعقود فيحرر اؽببة كيف 
بل قيد بالعديد من القيود  ان ذاتو ليس مطلق مرًب القيد ُب التسجيل العقارم كاألكمن 

                                                           

 .1, اؼبادة 1986( لسنة 7ليبيا, مؤسبر الشعب العاـ, القانوف رقم ) 12
 .5, اعبمعية الوطنية الليبية, اؼبادة 1951ليبيا, الدستور  13
 .2, اؼبادة 1977, مارس, 12ليبيا, مؤسبر الشعب العاـ, إعبلف قياـ سلطة الشعب, الصادر  14
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, كإف كانت الشكلية حسب ما قالو ت اليت هبب توافرىا لغرض التسجيلكاالجراءا
حسب كجهة نظرنا اؼبتواضعة كاليت سوؼ  –نصارىا ؽبا من اؼبزايا فبل زبلوا من اؼبآخذ أ

فهي فبا تتسب ُب الضغينة كالكراىية قطيعة  -ندعمها ُب حينها دبنت ىذا اعبهد اليسَت 
 .(15)الرحم 

 لفة كما قاؿ اؼببعوث رضبػػة كىي اغبب كاأل غاية من اؽببة شرعان خالف ال ممر الذاأل   
اؼبفركضة على  (17) "اؼبكوس" ناىيك عن الضرائب ( 16))) هتادكا ربابوا ((  للعاؼبػػُت 

اف ىذه الشكلية اليت هنايتها بالقيد ُب  كأخَتان اليت دل ينزؿ ا هبا من سلطاف عقد اؽببة 
السجل العقار يستحيل ربقيقها بالنسبة للعقارات اليت دل يتم تسجيلها ُب السجل 

كاؼبشرع  ,سلفناأ سبنع اؼبلكية لؤلرض كما لك بناء على التشريعات اليتكذ (18)العقارم 
كدبساحة ؿبددة حيث اللييب ُب تشريع الحق ظبح بالتسجيل كلكنو قيد بعقار كحيد 

فرقبي أ 1990( لسنة 919كذل من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم )نصت اؼبادة األ
راضي اؼبساحات القياسية للمساكن كاألربدد ف التسجيل العقارم أ...بش ) :نوأعلى 

 طبسمائة مًت مربع لؤلراضي اؼبعدة للبناء. -يلي : أ  ااؼبعدة للبناء كفقا ؼب
 قل أشخاص فأللمسكن الذم يشغلو ثبلثة  مائة كطبسوف مًتان  - 1:اؼبساكن -ب  

                                                           

( كىو األمر نفسو 2صوص كسوؼ نسرد بعض القضايا على سبيل اؼبثاؿ ُب اؼبلحق )ذلك ما تعج بو ااكم الليبية من قضايا ُب ىذا اػب 15
( ُب ىذه الرسالة من الفتاكم فكليهما سواء الدعاكل أك الفتاكل 1جليا من الفتاكم الواردة إذل دار اإلفتاء كىو ما نلتمسو الحقا باؼبلحق )

 صبيعها بُت ذكم األرحاـ.
, ربقيق, حسن عباس بن التلخيص اغببَت ُب زبريج أحاديث الرفاعي الكبَتأبو الفضل شهاب الدين,  أضبد بن على بن حجر العسقبلشل 16

 .152, كتاب اؽببة,  الصفحة 3ميبلدم ( اجمللد  1995ىجرم /  1416ؾبلدات )مؤسسة قرطبة للطباعة كالنشر كالتوزيع ,  4قطب, 
ظبعت  –رضي ا عنها  –ـبالف ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية فعن ركيفع بن ثابت يطلق عليها قانونان الضرائب كتسمى شرعان باؼبكوس كىو  17

, رابط اؼبسند 17463يقوؿ: )) إف صاحب اؼبكس ُب النار (( أخرجو أضبد ُب مسنده رقم اغبديث  رسوؿ ا 
http://www.islamic-council.com ( ُب 162كىو ما أفتت بو دار اإلفتاء من حرمة الضرائب ُب الفتول الصادرة منها رقم  )

 , اؼبلحق الفقهي.1, اؼبرفق منها صورة باؼبلحق رقم 628, الصفحة 1434ؾبلد سنة 
إذل اؼبوىوب إليو كىو ما يعرؼ  يقصد  بنقل اغبق العيٍت ىو النقل القانوشل ؼبلكية اغبق العيٍت من اؼبتصرؼ إذل اؼبتصرؼ إليو , من الواىب 18

ع اليد فعبلن على باغبوز أك اغبيازة القانونية فانتقاؿ ملكية العُت يعتنر اؼبتصرؼ لو حائزان للعُت قانونا كليست حيازة مادية كتتحقق ىذه الثانية بوض
 العُت.

http://www.islamic-council.com/
http://www.islamic-council.com/
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 .(19)  (...شخاص أربعة أللمسكن الذم يشغلو من  مربعان  مائتاف كسبعوف مًتان  – 2
بسط يديو فيما يتعلق باؼبلكية كلكن دل  - اغبمد كاؼبنة  –ف اؼبشرع اللييب إ    

يبسطها كل البسط فسمح بتعدد اؼبلكية لغرض االستثمار كالتصرؼ فيها بالبيع على 
( من قرار 10سبيل اغبصر كيتم البيع دبوجب عقد رظبي كىو ما نصت عليو اؼبادة )

ف أمسيحي بش  2004 كفاة الرسوؿ 1373لسنة  (49اللجنة الشعبية العامة رقم )
  2004 كفاة الرسوؿ 1373( لسنة 3تعديل البلئحة التنفيذية للقانوف رقم )

كثر من عقار بغرض االستثمار بالبيع أهبوز للمواطن سبلك  : )حيث جاء فيهامسيحي 
 .(20)(ؿبرر عقود  لكيتم البيع دبوجب عقد رظبي لد

الغاية كالغرض  تذا كانإفمسموح هبذا التعدد  ان مقيدا كليس مطلقف التعدد أفبا يفهم     
 .بل هبوز كمثاؽبا اؽببةما التصرفات الناقلة للملكية يَت البيع فأ ,منو التصرؼ بالبيع

للمواطن كل صاغبات فاؼبشرع اللييب بسط يداه اغبمد  الذم بنعمتو تتم ال كأخَتان 
  ر .ك 1378( لسنة 17القانوف رقم ) البسط ُب امتبلؾ العقارات كذلك دبوجب 

كالئحتو التنفيذية الصادرة (  21)ف التسجيل العقارم كأمبلؾ الدكلة مسيحي بشأ 2010
 2010سنة  ك.ر  1378( لسنة 433دبوجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم )

  .(22) مسيحي

                                                           

ساحات القياسية لؤلراضي اؼبعدة للبناء كالبيوت السكنية أفرقبي بتحديد اؼب 1990( لسنة  919, القرار رقم ) اللجنة الشعبية العامةليبيا,  19
 .1أفرقبي بشأف السجل العقارم, اؼبادة  1988( لسنة 11ُب تطبيق القانوف رقم) 

 .10مسيحي, اؼبادة رقم   2004كفاة الرسوؿ  1373( لسنة 49, القرار رقم )اللجنة الشعبية العامةليبيا,  20
مسيحي بشأف التسجيل العقارم كأمبلؾ الدكلة,   – 2010ك . ر  1378(  لسنة 17لقانوف رقم )ليبيا, مؤسبر الشعب العاـ , ا 21

 مسيحي. 2010أم النار  28اؼبوافق   ك . ر  1387صفر  13الصادر بتاريخ 
( 17ة للقانوف )مسيحي , بإصدار البلئحة التنفيذي 2010سنة  ك ر  1378( لسنة 433ليبيا, اللجنة الشعبية العامة, القرار رقم ) 22

 مسيحي بشأف التسجيل العقارم كأمبلؾ الدكلة. 2010لسنة 



7 
 

7 
 

ُب دراسة اؼبوضوع لو التوفيق كالسداد أا الوىاب أف يلهمٍت رشدم كأس أسبٌت من    
دراسة متميزة موفقة على أحسن الوجوه كأسبها كأف يشرح رل صدرم كييسر رل أمرم كأف 

ف يرزقٍت السرد اعبميل أف وبفظ قلمي كما يسطر من الزلل ك وبلل العقدة من لساشل كأ
 .ال ملل فيو كال تقصَت البسيط كالطرح اؼبتميز الذم

 بشر قد اٌل إض ُب رأيي كأدلل بفكرٌب كما أنا أعر  قوؿ بأشلأ أف اٌل إكأخَتان ال أملك    
ف أخطأت إرجوه من عند ريب العزيز العليم ك ف أصبت فهو ما أإصيب فأكقد  أخطئ

 ُب كل شيء  اإلحسافبمرنا رسولنا الكرصل أحيث رجوا مساؿبيت كاالحساف رل أف
 .فنعوذ با منو ُب كل كقت كحُت فاػبطأ من الشيطاف الرجيم

 البحث: أسئلة -ب 
 سبلمية ؟الشريعة اإلشكلها ُب ك ؟ نوف اللييب القا كيف شكلية اؽببة ُب - 1
 ؟سبلمية عندما يتعارض القانوف اللييب مع الشريعة اإل كيف موقف القضاء اللييب - 2
 ككقفو كقرضو  من كصيةو  عقود التنرعات ُبالشكلية  كيف تناكؿ اؼبشرع اللييب - 3

 ؟  كمقارنتها مع اؽببة
 أىداؼ  البحث: –ج 
  .سبلميةاإلشكل اؽببة ُب القانوف اللييب كشكلها ُب الشريعة بياف  - 1
عندما يتعارض القانوف اللييب ُب شكلية اؽببة مع الشريعة  توضيح دكر القضاء اللييب - 2

 .سبلمية السمحاءاإل
كمقارنتها مع  الوصيًة كالوقًف كالقرضً  ُب الشكلية مناللييب  اؼبشرع موقفعرفة م - 3

 .اؽببة
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 فوائد وأىمية البحث: –د 
تزكيده ك   ف الفائدة الرئيسة من ىذا البحث على الصعيد الشخصي ىو تنمية الفكرإ    

كبالشكلية  جبملة من اؼبعارؼ فيما ىبص اعبانب الشرعي كالقانوشل اؼبتعلقة باؽببة عمومان 
إلثراء اؼبكتبة هبذا البحث   - جدان  ؿباكلة متواضعةن  -كمحاكلة مٍت  ككذا خصوصان 

ىذه من  (23)معنويان داء أك ماديان ضرر   -الطالب  -بشخصي  كقد كصل خاصةن 
ت علٌي قضية ككنت من عحيث رف,  ينزؿ ا عز كجل هبا من سلطافالشكلية اليت دل

ُب ليبيا بإبراـ العقود   كىو اؼبخوؿ قانونان  (24)بُت اؼبدعُت عليهم بصفيت ؿبرر العقود 
التسجيل  دارةإ كمنها عقد اؽببة كالقياـ بكافة اإلجراءات البلزمة لتوثيق اغبق العيٍت ُب

ف القانوف أ عنناىيك , بتوثيق العقود  العقارم , كىي اؼبهنة اليت ـبوؿ صاحبها قانونان 
ٍب  الن كذلك لكي يتضح للباحث أك اللييب يتخبط ُب ثنايا نصوصو خبصوص الشكلية 

 . كحىت تعم الفائدة بإذف ا للقارئ الكرصل ثانيان 
 حدود البحث: –ىػػػ 
 تقتصر الدراسة على اللغة العربية دكف يَتىا من اللغات. :       الحد اللغوي – 6
األكؿ ُب  نً يٍ دَّ إف ىذا البحث من الناحية اؼبوضوعية لو حى  : الحد الموضوعي – 0

 كالثاشل ُب القانوف اللييب : اإلسبلميةالشريعة 
   اؼبالكي حيث أف  طار الفقوإسبلمية ُب الشريعة اإل الشريعة اإلسبلمية : :  اَلول –أ 

 .ىو السائد ُب ليبيااؼبالكي اؼبذىب 

                                                           

ضرر مادم حيث رفعت قضية كنت مدعي عليو  فيها األمر الذم هبعلٍت أككل ؿباـ للًتافع عٍت كىو مكلف ماديان, كأما معنويان فأماـ الناس  23
 العامة كاػباصة من رجاؿ القانوف ُب ااكم. 

 .41حىت الصفحة  39حيفة الدعول, أحد اؼبدعُت عليهم بصفيت ؿبرر عقود, من الصفحة رقم ( ص2اؼبلحق رقم ) 24



9 
 

9 
 

القانوف اؼبدشل اللييب  والقانونُت ذات العبلقة باؽببة كى ىو القانوف اللييب : :الثاني  –ب 
( لسنة 5دبوجب القانوف رقم )كاؼبعدؿ من قبل اؼبؤسبر الوطٍت العاـ  1953 سنةالصادر 
كأمبلؾ الدكلة ( بشأف التسجيل العقارم 17رقم )كقانوف التسجيل العقارم  ,2016

 ؿبررم العقودبشأف  1993( لسنة 2رقم )كقانوف ؿبررم العقود , 2010الصادر سنة 
جدكؿ ضريبة الدمغة  بشأف كفاة الرسوؿ  1372لسنة  12رقم كقانوف الضرائب 
 كأحكاـ اكمة العليا الليبية., اؼبرفق هبذا القانوف

 . 2016 – 2015حد ىذا البحث الزمٍت العاـ الدراسي  الحدود الزمنية : – 3
 الدراسات السابقة : –و  
ألنبية اؼبوضوع توجد العديد من الدراسات السابقة اليت تبحث كتدرس اؽببة  نظران     

بصفة عامة كمقارنتها مع بعض القوانُت الوضعية كالشريعة اإلسبلمية السمحاء كمنها ما 
دل قبد دراسة  -خبلؿ ىذا اعبهد اؼبتواضع  -يدرس جانب من جوانب اؽببة كلكن 

يعة اإلسبلمية الغراء كالقانوف اللييب كمن الدراسات لشكلية اؽببة كدراسة مقارنة بُت الشر 
  -اليت اطلعنا عليها ىي :

أحكام الهدية في الفقو  "كانت بعنواف  (25)" ميالدي 026 "دراسة منصور  –أواًل  
 -فبدراستنا ؽبذه اؼبادة تبُت لنا ما يلي : "اإلسالمي 

أف ركز الكاتب على تسمية رسالتو باسم اؽبدية حيث استهل ُب اؼبقدمة على  - 1
كلكن بصيغة , كقد كتب الفقهاء السابقوف فيها, اؽبدية عقد من عقود اؼبعامبلت

, كمن الذم ىبتلف ُب تطبيقاتو عن اؽببةباؽبدية ك  ىكُب زماننا اؼبعاصر تسم, اؽببة
االسم اؼبتداكؿ كاؼبقنن ُب  فإ, حيث الزمافاؼببلحظ على العكس من ذلك ُب ىذا 

                                                           

, جامعة النجاح الوطنية, أطركحة الستكماؿ اؼبتطلبات كي وبصل على درجة اؼباجستَت ُب الفقو كالتشريعسعيد كجيو سعيد منصور,  25
 ميبلدم. 2011فلسطُت, نابلس, 
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ىو اؽببة كليس , ىتمامها كعنايتهااالقوانُت الوضعية كأعطتو ىذه القوانُت جل 
 .اؽبدية

عًتافو بصيغة اؽببة كعليو  إبنفسو بقولو ك كأما الفقهاء السابقوف فهو ما أقره الباحث      
يسميها باؽببة اؼبعركفة على الباحث أف   -حسب كجهة نظرم  -كاف من األفضل 

كىو ما أكده ُب نتائج رسالتو ىو أف  قديبا كاؼبنصوص عليها ُب القوانُت حديثان 
 .كاـ اؽببة ىي ذاهتا أحكاـ اؽبديةأح

 -حسب اعتقادم  -اؼبتداكلة ُب فلسطُت  –عدـ تعريفو لبعض الكلمات الية  – 2
هم رضبة ُت ُب فلسطُت كيرضبخواننا اؼبسلمإؿ ا العلي العظيم أف يفرج على أفنس

  .اؼبقدـ للعركسُت ُب األعراس (26) "النوط  كمثاؽبا " ,من عنده تغنيهم عمن سواه
كاف عنواف الرسالة ىو " أحكاـ اؽبدية ُب الفقو اإلسبلمي " يَت أف الباحث   – 3

 (28)كاؼبالكية  (27)كىم اغبنفية  ةاختصر على اؼبشهور من اؼبذاىب السنية األربع
( 31)باضية إلنو توجد مذاىب فقهية أخرم منها اأيَت ( 30)كاغبنابلة  (29)كالشافعية 

 .(32)اؼبذاىب الشيعية ك 

                                                           

 .3اؼبرجع السابق, الصفحة  26
 , ترجع نسبة اغبنفية إذل اإلماـ أيب حنيفة النعماف بن ثابت بن التيمي الكوُب. أيب حنيفة النعماف نسبة إذل اغبنفي اؼبذىب  27
 بن أنس بن أيب عامر األصبحي. أيب عبد ا مالك ينسب إذل اؼبالكي اؼبذىب  28
 نسبة إذل اإلماـ أيب عبد ا ؿبمد بن إدريس القرشي الشافعي. الشافعي اؼبذىب  29
 نسبة إذل اإلماـ أضبد بن حنبل بن ىبلؿ الذىلي الشيباشل. اغبنبلي اؼبذىب  30
 اؼبذىب األباضي كالتسمية جاءت من طرؼ األمويُت كنسبوه إذل عبد ا بن أباض.  31
 ة ىي:اؼبذاىب الشيعي  32

ينسب ىذا اؼبذىب إذل أيب عبد ا جعفر بن ؿبمد الباقر بن علي زين العابدين بن اغبسُت بن  فر الصادؽجع نسبة إذل اعبعفرم اؼبذىب -أ 
 .رضي ا عنوعلي بن أيب طالب 

علي زين  بن ؿبمد الباقر  إظباعيل بن جعفر الصادؽ بنينسب ىذا اؼبذىب إذل إظباعيل بن جعفر الصادؽ نسبة إذل اإلظباعيلي اؼبذىب -ب
 رضي ا عنو. علي بن ايب طالب بن اغبسُت بن العابدين

 ترجع الزيدية نسبة إذل زيد بن علي زين العابدين بن اغبسُت بن علي بن أيب طالب رضي ا عنو. زيد بن علي نسبة إذل الزيدم اؼبذىب -ج 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A
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أف يشَت ُب حدكد البحث انو  -حسب كجهة نظرم  -فكاف من اؼبستحسن      
 . ةيى نػِّ يبحث ُب حدكد اؼبذاىب السي 

الرجوع في الهبة في التشريع العراقي دراسة  "بعنوان  (33) " 0225" ىالل -ثانيًا 
 ."مقارنة 

ح على موضوع و كونو دراسة مقارنة فهو ال يدؿ بوض  إف ىذا العنواف جاء عامان    
نو مقارنة بُت ألعراقي كالشريعة اإلسبلمية ؟ أـ ىل الدراسة مقارنة بُت التشريع ا, الدراسة

  .؟عراقي كالتشريعات الوضعية األخرلالتشريع ال
ف التشريع العراقي تأثر أالنتائج اليت توصل إليها الباحث كباطبلعنا يتضح لنا من    

شريع العراقي بالفقو اغبنبلي كىو ما يتضح أهنا دراسة مقارنة للرجوع ُب اؽببة بُت الت
األمر الذم كاف من اؼبستحسن أف يكوف ىذا عنواف البحث , كالشريعة اإلسبلمية

لكي يدؿ  "سبلمية دراسة مقارنة سبلمي كالشريعة اإلريع اإلالرجوع ُب اؽببة ُب التش"
 الدراسة.  موضوعواه كتكوف ىناؾ صلة كعبلقة مباشرة بُت العنواف ك تؿبعلى العنواف 

 "الهبة في مرض الموت دراسة فقهية مقارنة  "عنوانها ( 34)" 0266"صباح  –ثالثاً 
ع بشكل جلي  ُب اؽبوامش قبده ُب للتكرار أف العنواف ال يدؿ على اؼبوضو  رباشيان    
ص أرقاـ ال تفهم ما اؼبقصود يلب األحياف يسرد ُب اسم اؼبرجع كبُت عبلمات التنصيأ

ؤلف كالكتاب كالباب كرقم , بينما قبده ُب األحاديث يشَت إذل مراجعها كاسم اؼبمنها
ُب رقم يشَت إذل اؼبراجع السابقة بكلمة اؼبرجع السابق كيسرد  , قبده أيضان اغبديث

                                                           

, 8, العدد 11ميبلدم, كلية اغبقوؽ جامعة النهرين, اجمللد  2005, الرجوع ُب اؽببة ُب التشريع العراقي دراسة مقارنةسلماف ىبلؿ, قصي  33
2005. 

, الصفحة 2العدد  2011, سلسلة الدراسات اإلسبلمية, اجمللد التاسع عشر العدد الثاشل,دبجلة اعبامعة اإلسبلميةمازف مصباح صباح,  34
665 – 699. 
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ؾبهولة شارة عل ىذه اإلهبالذم  مرسم صاحبو األاالصفحة بدكف اسم اؼبرجع كال 
 . اؼبرادىي ليها إالسابقة اؼبشار كاضحة أم اؼبراجع  تكليس

 لزى فهي حقيقة "جى  كاف كانت قليلةه  إف من خبلؿ االطبلع على الدراسات السابقة   
بالنسبة لطالب مثلي كذلك لكي أذبنب بعض ىذه  ا أصحاهبا خَت اعبزاء " مفيدةه 

لف عن الدراسات زبت -اؼبتواضعة  -اؼببلحظات اليت أشرت إليها كعليو تكوف دراستنا 
 السابقة فيما يلي:

 .ع كيدؿ عليو داللة كاضحة كمباشرةالعنواف لو عبلقة باؼبوضو  – 1
 .كاؼبنصوص عليو قانونان  ف ىذا االسم اؼبتعارؼ عليو شرعان تسمية اؼبوضوع باؽببة أل - 2
 (35)إف حدكد الدراسة ؿبدد ُب اؼبذىب اؼبالكي ىو اؼبذىب السائد ُب ليبيا  – 3

 .كالقانوف اللييب
 .اإلشارة إذل اؼبراجع إشارة كاضحة كنافية للجهالة – 4
 .ذل التوضيح كالبيافالتعريف بالكلمات اليت ربتاج إ – 5
 :تحديد مصطلحات البحث –ز 
دبصطلحات البحث ربديد بعض اؼبصطلحات األساسية ُب البحث كهبب  اؼبقصود    

تعريف ىذه اؼبصطلحات بعبارات كاضحة إلزالة الغموض أك التأكيد على معافو معينة, 
ُب أف  احث,كتكمن أنبية تعريف تلك اؼبصطلحات كربديد معانيها اليت يقصدىا الب

 .ىديها مدار رحلة حبثو ىالباحث سوؼ يسَت عل
يلجأ الباحث إذل تعريف بعض اؼبصطلحات اليت يبكن اإلساءة ُب فهمها, أك  كما   

 .على كبو مغاير ؼبا أراده الباحث فهمها
                                                           

كىو ما نص عليو القانوف اللييب صراحة فيما يتعلق بالوقف حيث نص على أف يعمل فيما دل يرد بشأنو نص ُب ىذا القانوف باؼبشهور  35
 فالراجح من مذىب اإلماـ مالك  "رضبو ا".
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قصده الباحث  ذل ماإذه اؼبصطلحات يذىب فكر القارئ الكرصل كفهمو ؽبكبالتعريف     
    .تتمثل ُب اؼبصطلحات التالية ف مصطلحات البحث مبدئيان من أ "الطالب  "

مية ما كالتعريف بالشريعة اإلسبل, كاصطبلحان  التعريف باؽببة لغةن اؼبقصود بالشكلية, ك     
 :اللييب كذلك بشيءو من اإلهباز كمصطلح القانوف, اؼبقصود هبا ُب ىذا البحث

عقد  ُبفرض اؼبشرع إتباعها  ىي اػبطوات كاؼبراحل اليت التعريف بالشكلية: –أواًل 
 ختيارألفراد ال يبلكوف إزاءىا حرية اإلُب ؾبملها قيدان على إرادة اهنا تشكل أ, حبيث اؽببة

, كال يكتمل التصرؼ كهبب عليهم مسلك الطريق الذم رظبو اؼبشرع خبصوص اؽببة
 .الذم يتعُت أف تكوف عليو كىي الشكل كالقالب ,القانوشل بانعدامها

 ما يلي:ك  غةن كاصطبلحان كأخَتان قانونان : يكوف التعريف باؽببة لالتعريف بالهبة - ثانياً 

 يراض فإذا كثرت ظبيالعطية اػبالية من العوض كاألىي " :التعريف باؽببة لغةن  – 1
 .(36)"  حبها كىابان كىو من صيغ اؼببالغةصا

يعي الد عىاًء﴾   .(37)جاء ُب قوؿ ا تعاذل ﴿رىبِّ ىىٍب رل ًمن لَّدينكى ذيرِّيَّةن طىيِّبىةن ًإنَّكى ظبًى
 .(38)عرفها اؼبالكية بأهنا " سبليك ذات ببل عوض "  :التعريف باؽببة اصطبلحان  – 2
للهبة  تعريفان ( من القانوف اؼبدشل اللييب 475عرفت اؼبادة ) :التعريف باؽببة قانونان  – 3

 اؽببة عقد يتصرؼ دبقتضاه الواىب ُب ماؿ لو دكف عوض. -أ   ): بأهنا
 

                                                           

: بَتكت , دار صادر للطباعة  ) لبنافاألكذلؾبلدان, الطبعة  15, لساف العربؿبمد بن مكـر بن منظور اؼبصرم صباؿ الدين أبو الفضل ,  36
 .803ميبلدم ( اجمللد األكؿ, الصفحة  1986كالنشر, 

 .38, اآلية 3سورة آؿ عمراف,   37
 ؾبلدات, الطبعة األكذل  8, التاج كاإلكليل ؼبختصر خليلؿبمد بن يوسف بن أىب القاسم العبدرم الغرناطي أبو عبد ا اؼبواؽ اؼبالكي,  38

 .3, الصفحة 8ميبلدم ( اجمللد  1994ىجرم /  1416: لعاؼبيةكتب ا) دار ال
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كهبوز للواىب دكف أف يتجرد عن نية التنرع أف يفرض على اؼبوىوب لو القياـ  -ب 
 .(39) ( بالتزاـ معُت

إف اؽببة اليت يقصدىا الباحث ىي اؽببة دبعناىا فكمن خبلؿ التعريفات السابقة     
لعاـ كليس اؼبقصود دبفهومها اباسم اؽببة " " اليت نص عليها القانوف اللييب صراحةن اػباص 

كاؽبدية كيَتىا  على يَتىا من عقود التنرعات مثاؿ العطية مالذم يسر  ""الواسع اؼبطلق 
 .من العقود اؼبسماة كظباىا باؽببةعتنرىا القانوف اكىي اؽببة اليت 

ٍشرىعىةي  : يالتعريف الشرع - لثاً ثا
ى
شىرىعى الوارًدي شيريٍكعان تػىنىاكىؿى اؼباءى كالشرًيٍػعىةي كالشراعي كاؼب

 مىٍوًضعه ييهيأي للشٍرب. 
ا الشنريعةى كشىرىعىٍت ىي أيضان صارىٍت كقد شىرٍَّعتي اإلبل  كُب مىثىل أٍىوىفي الوًٍرًد التىٍشرًٍيعي أٍكرىٍدهتى

 .ًعي سىرًٍيعه رٍ عىة كىًكٍرد شى على الشريػٍ 
 ينعى اللىوي لًعباًده من أٍمر الدً شرائعي العىتىبىاتي الواًحدةي شىريعةه كالشرًيٍػعىةي كالشٍرعىةي ما شىرى كال

 .(40) ٍشًتىًعي ًشٍرعىتىويكىو ى 
إف مصطلح القانوف اللييب ىو القوانُت اليت تناكلت موضوع  القانون الليبي : - رابعاً 

د كقانوف اؽببة كمثاؽبا القانوف اؼبدشل اللييب كقانوف التسجيل العقارم كقانوف ؿبررم العقو 
ُب مناسبتو كيشار إليو قرين اؼبادة كيوصف  لوإليو عند التطرؽ  الضرائب ككل قانوف يشار

أحكاـ اكمة العليا موقف القضاء اللييب ك وف اللييب للجهالة من بُت القان نافيان  كصفان 
 باػبصوص.

                                                           

(  5, اؼبعدؿ من قبل اؼبؤسبر الوطٍت العاـ, طرابلس, القانوف رقم ) 475, ؾبلس قيادة الثورة, اؼبادة 1953, سنة القانوف اؼبدشل اللييبليبيا,   39
 . 2016لسنة 
, ربقيق ؾبموعة من اققُت تاج العركس من جواىر القاموساؼبرتضى الزبيدم,  ؿبمد بن ؿبمد بن عبد الرزاؽ اغبسيٍت أبو الفضل اؼبلقب 40
 . 263, باب شرع , الصفحة 21ؾبلدان ) دار اؽبداية ( اجمللد  40
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ئلفتاء ل: نقصد هبا دار اإلفتاء الليبية باعتبارىا اعبهة الرظبية  (41) دار اإلفتاء - خامساً 
 دة.بصفة رظبية معتم ُب ليبيا كتصدر منها الفتاكل شرعان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

مؤسسة من كانت  دار اإلفتاء الليبية) 2, اؼبادة بشاف تأسيس دار اإلفتاء 2012( لسنة 15القانوف رقم ) ليبيا, اجمللس االنتقارل اؼبؤقت,  41
 ؿبمد أبو األسعاد العادل مفيت طرابلس آنذاؾ 1951كشغل منصبها ُب  ليبيا كاستمرت ُب فًتة اغبكم اؼبلكي ُب 1951 قبل تأسست ُب عاـ

 .كبعدىا ًب إلغاؤىا ( 1983 بعد كاستمرت حىت عاـ
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1951
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/1983


16 
 

16 
 

  الثانيل ػالفص  
 طار النظرياإل

كيكوف التمهيد  , لو ان سبهيدأف يكوف ىناؾ يتعُت علينا قبل الولوج ُب موضوع الشكلية     
مراحل شكلية الورقة, كثالثان اآلثار اؼبًتتبة عن توفر ٍب  ,كالن أاؽببة  مفهـوذل إبالتطرؽ 

كالرجوع ُب اؽببة كأخَتان مقارنة اؽببة عن يَتىا من عقود التنرعات  , الشكلية كعن زبلفها
 كل ُب مبحث مستقل ككما يلي: 

 

 ولالمبحث اَل
 مفهوم الهبة

مقوماهتا كالشكلية ُب ثالثان مشركعيتها ك أكالن ٍب بياف  ندرس ُب ىذا اؼببحث تعريف اؽببة
 بشيء من التفصيل كل ُب مطلب مستقل كما يلي: عقد اؽببة

 

 ول اَلالمطلب 
 تعريف الهبة

ُب القانوف اللييب  كثالثان , ُب الشريعة خرآك لغوم  منها, ف للهبة كغَتىا تعريفات عدةإ    
 على حدة كعلى النحو التارل : طلبو نتناكؿ كل منها ُب م

" من  كىػ ب: ىي إف تعريف اؽببة لغةن  : تعريف الهبة لغةً  -أواًل  لىوي شىٍيئنا يػىهىبي   "كىىىبى
ٍسمي " اٍلمىٍوًىبي ال, كىاًبكىٍسًر اؽٍبىاءً  ًىبىةن " ًبفىٍتًح اؽٍبىاًء كى  ان كىأىٍيض ان ًبوىٍزًف كىضىعى يىضىعي كىٍضع" ان " كىٍىب

ٍوًىبىةي " ًبكىٍسًر اؽٍبىاًء ًفيًهمىا كى " ااًلتػِّهىابي  " ااًلٍسًتيهىابي " " قػىبيوؿي " اؽٍبًبىًة "  كى  " كى " اٍلمى
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ٍنوي مىاضو كىالى ميٍنطىًلقنا ًبوىٍزًف دىٍع دبىٍعٌتى اٍحسىٍب كىالى ييٍستػىٍعمىلي مً  ان ؿي اؽٍبًبىًة  كى " ىىٍب " زىٍيدسيؤىا
" كى " كىىَّابىةه   ميٍستػىٍقبىله  ًثَتي اؽٍبًبىًة كىاؽٍبىاءي لًٍلميبىالىغىةً  كىرىجيله " كىىَّابه كالذم يظهر رل أف  (42) " كى

 .ابه ك كىىَّابىةه كذل ُب كىىَّ ليها بالشدة على اؽباء األإؼبشار اؽباء ىنا ا
ستعملي منو ماضو بكسر الٌسُت كفتحها كال يي  : ىىٍب زىٍيدان ميٍنطًلقان دبٍعٌت اٍحسبٍ كتقوؿ   

ٍبًٍت فػىعىٍلتي "ذلك  كُب اذا اؼبعٌتى كال مستقبل ُب ى  شل"ٍبًٍت كأعدأىم : ًاٍحسً  "كم  ك" ىى
كىًلمىةه ٍبتيكى فػىعىٍلتى ذلك  ألىهٌنا "  كىى تي ذلك  كال ييقاؿي ُب الواًجب ىىٍب أىشلِّ فػىعىلٍ كال يػيقىاؿ 

 .(43)" كيًضعىت " ًلؤلىٍمًر فػىقىٍط " 
ًليكي مىٍن لىوي هنا " سبىٍ أب عرفت ُب الفقو اؼبالكي :تعريف الهبة في الفقو اإلسالمي -ثانياً 
نػٍفىعىًة كىاإٍلًجىارىًة كالقرض كىاإٍلًعىارىًة ىبىٍريج حيث أف هبذا التعريف  (44) " التَّبػىر عي  ًٍليكي اٍلمى سبى

كىاٍلوىٍقًف كىاٍلعيٍمرىل 
اتىًب  (45) اٍلميكى " ًببلى ( 46)" تػينػٍقىلي شىٍرعنا " خىرىجى بًًو مىا الى يػىٍقبػىليوي شىٍرعنا كى

" ًبًصيغىةو " صىروبىةو " أىٍك مىا يىديؿ  " عىلىى كىًمٍنوي ًىبىةي الثػَّوىاًب " ك ًعوىضو " خىرىجى بًًو اٍلبػىٍيعي 
اًت اٍلميٍعًطي فػىقىطٍ   ذاميعىاطىاةن , إكانت التٍَّمًليًك , كىًإٍف     .كىافى ًلذى

قىةن " كىخىرىجى ًبقىٍولًًو مىٍن  ان ٍو مىعى قىٍصًد اٍلميٍعًطي أىٍيض" التٍَّمًليكي " لًثػىوىاًب اآٍلًخرىًة " كىلى كى     " صىدى
ا لتَّبػىر عي  الصَّيب   كىاٍلمىٍجنيوفي  كىالرًَّقيقي  كىالسًَّفيوي كىمىٍن أىحىاطى الدٍَّيني دبىالًًو كىالسٍَّكرىافي  لىوي ا كىكىذى

                                                           

مد, الطبعة اػبامسة ) بَتكت ربقيق يوسف الشيخ ؿب ـبتار الصحاح,زين الدين أبو عبد ا ؿبمد بن أىب بكر عبد القادر اغبنفي  الرازم,  42
 .346ميبلدم (  باب الواك, الصفحة  1999ىجرم /  1420: اؼبكتبة العصرية  الدار النموذجية , سنة صيدا
, مرجع سابق , اعبزء الرابع, باب تاج العركس من جواىر القاموسؿبٌمد بن ؿبٌمد بن عبد الرزٌاؽ اغبسيٍت  أبو الفيض دبرتضى  الزَّبيدم,  43

 . 367/  366كىب, الصفحة 
ألقرب اؼبسالك اؼبعركؼ حباشية الصاكم على شرح الصغَت شرح الدردير  بلغة السالك أضبد بن ؿبمد الصاكم اػبلوٌب الصاكم اؼبالكي,  44

 .198, باب اؽببة كالصدقة كأحكامها, الصفحة 4ؾبلدات ) دار اؼبعارؼ( اجمللد   4, لكتاب اؼبسمى أقرب اؼبسالك ؼبذىب اإلماـ مالك
ىو أف يقوؿ الرجل للرجل ىذه الدار لك عمرؾ أك عمرم أك مدة حياتك فإف مات رجعت الدار إذل العمرم )اؼبتصرؼ ( إف كاف حيان أك  45

 إذل كرثتو إذا مات فهي ليس لغرض التمليك كإمبا الغرض العمارة كاإلعمار بالسكن أك يَته من االنتفاع.
لوكة باالتفاؽ مع السيد حيث يريب العبد أك األىمة ُب التحرر بشراء نفسها كيقوؿ العبد للسيد إنٍت ىو أف يقـو العبد اؼبملوؾ أك األىمة اؼبم 46

بل أريب ُب أف تكاتبٍت كسوؼ أُب دبا أعدؾ بو أم يشًتم نفسو بثمن مؤجل كىو ىبتلف عن العتق ُب أف العتق أف يطلق السيدي العبدى بدكف مقا
 أم هبعلو حران بدكف مقابل .
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ٍيًن اٍلمىرًيضي  ًؼ اٍلمىٍجنيوًف  -, كمىٍن أىحىاطى الدِّيني دبىالًًو  فىًإنػَّهىا مىٍوقيوفىةه عىلىى رىبِّ الدَّ خًبًبلى
انػىهىا أىٍربػىعىةه  بىًة كىعيًلمى ًمٍن تػىٍعرًيًف اؽبًٍ  -كىالصًَّغًَت فػىبىاًطلىةه كىالسًَّفيًو   كىاًىبه كىمىٍوىيوبه   :أىفَّ أىرٍكى

  .كىمىٍوىيوبه لىوي كىًصيغىةه 
 .يىكيوفى أىٍىبلن لًلتَّبػىر عً  : أىفٍ   شىٍرطى اأٍلىكَّؿى الكى 
ا لًٍلوىاًىبً  : أىفٍ  شىٍرطى الثَّاشل الكى  ٍليوكن  .يىكيوفى فبى
ى  شىٍرطى الثَّاًلثى الكى  ًٍلكى مىا كيًىبى لىوي : أىٍف يىكيوفى أىٍىبلن ألى  . (47)ٍف يبى
 تكوف ؽبا صيغة.: أىٍف   الرابعشىٍرطى الكى 

كىقىٍد عىرَّؼى اٍبني عىرىفىةى 
ًٍليكي ميتىمىوَّؿو ًبغىٍَتً ًعوىًض إٍنشىاءو" (48)  .(49) اؽٍبًبىةي " ًبقىٍولًًو سبى

تناكؿ اؼبشرع اللييب اؽببة ُب قانونو اؼبدشل كنص  :تعريف الهبة في القانون الليبي -ثالثًا 
اؽببة عقد يتصرؼ دبقتضاه  -1 ( :هناأ( كاليت عرفت اؽببة ب 475ؼبادة )عليها ُب ا

 الواىب ُب ماؿ لو دكف عوض. 
ىوب لو القياـ كهبوز للواىب دكف أف يتجرد عن نية التنرع, أف يفرض على اؼبو  -2

 .( 50) )بالتزاـ معُت
كذل من ألصل فيها حسب ما كرد ُب الفقرة اكاأل, كمن ىذا التعريف تعتنر اؽببة عقده     

ا أهن((  عقد يتصرؼ دبقتضاه الواىب ُب ماؿ لو دكف عوضاؽببة ))  اؼبادة سالفة الذكر
 .من التنرعات

                                                           

بلغة السالك ألقرب اؼبسالك اؼبعركؼ حباشية الصاكم على شرح الصغَت شرح الدردير  ن ؿبمد الصاكم اػبلوٌب الصاكم اؼبالكي,أضبد ب 47
 . 198, مرجع سابق, الصفحة لكتاب اؼبسمى أقرب اؼبسالك ؼبذىب اإًلماـ مالك

 ىو أبو عبد ا ؿبمد بن ؿبمد بن عرفة الوريمي التونسي اؼبالكي.  48
, باب اؽببة 2ؾبلدات )بَتكت: دار الفكر للطباعة ( اجمللد  8, شرح ـبتصر خليل للخرشين عبد ا اػبرشي اؼبالكي أبو عبد ا, ؿبمد ب 49

 .10كالصدقة كالعمرم, الصفحة 
 .475, اؼبادة 2016( لسنة 5, ؾبلس قيادة الثورة, اؼبعدؿ من قبل اؼبؤسبر الوطٍت العاـ دبوجب القانوف )1953ليبيا, القانوف اؼبدشل  50
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كهبوز للواىب دكف أف يتجرد نصت )) هنا أكردت استثناء حيث أف الفقرة الثانية أيَت    
ف تكوف أمن اؼبمكن (( ىوب لو القياـ بالتزاـ معُت عن نية التنرع, أف يفرض على اؼبو 

ىوب لو مقابل معُت عن ىذه اؽببة بغض النظر بعوض  عندما يفرض الواىب على اؼبو 
 . عن ىذا اؼبقابل

كلوال ىذا اؼبقابل الذم سوؼ وبصل عليو , ؽببة ىو ىذا اؼبقابلاؼبهم أف سبب ا   
ى شرط كىو فهي معلقة عل ,ؼبا كىب الواىب العُت للموىوب لوالواىب من اؼبوىوب لو 

 ربقيق اؼبقابل. 
 

 المطلب الثاني
 مشروعية الهبة

ليو سوؼ ع, ك سبلمية الغراء كالقانوف اللييبتنا دراسة مقارنة بُت الشريعة اإلدراس فإ    
 سبلمية كمن قواعد القانوف اللييب ؼبشركعية اؽببة نقتبس من نور الشريعة اإل

ما  ف ما يدؿ على مشركعية اؽببة شرعان إ: مشروعية الهبة في الشريعة اإلسالمية -أواًل 
كرد ُب القرآف العظيم كما نصت عليو السنة النبوية اؼبطهرة على صاحبها الصبلة كالسبلـ   

  -صباع ما فيو على داللة مشركعية اؽببة كىي كما يلي :كمن اإل
ف فبا دؿ على مشركعية اؽببة ما كرد ُب القراف اغبكيم إ من كتاب اهلل العزيز : - 1

ُب كتاب ا العزيز ُب العديد من اآليات كمنها قوؿ  ( لمة ) ىىٍب( ك) كىىىبى فوردت  ك
كءىاتيوٍا النِّسىاء صىديقاىهًتًنَّ كًبٍلىةن فىًإف ًطٍْبى لىكيٍم عىن ﴿ ا العزيز الوىاب ُب ؿبكم الكتاب ربن

ًنيئنا مَّرًيئنا  اٍلمىاؿى عىلىى حيبًِّو  ﴿  كىءىاتىىكقوؿ ا عز كجل  (51)﴾شىٍيءو مٍِّنوي نػىٍفسنا فىكيليوهي ىى

                                                           

 .4, اآلية 4سورة النساء   51
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﴿ كىاٍمرىأىةن حد الواحد األ كقوؿ (52)اًكُتى كىاٍبنى السًَّبيًل ... ﴾ذىًكم اٍلقيٍرىبى كىاٍليىتىامىى كىاٍلمىسى 
ا لًلنَّيبِّ ﴾ بىٍت نػىٍفسىهى ميٍؤًمنىةن ًإٍف كىىى

﴿ ىينىاًلكى دىعىا زىكىرًيَّاء رىبَّوي قىاؿى  قوؿ الفرد الصمدك  (53)
يعي الد عىاًء ﴾ ًمٍن لىديٍنكى ذيرِّيَّةن طىيِّبى رىبِّ ىىٍب رل  ﴿ رىبِّ  كقوؿ اغبكيم العليم  ( 54) ةن ًإنَّكى ظبًى

كىأىغٍبًٍقًٍت بًالصَّاغًبًُتى ﴾ىىٍب رل حيٍكمنا 
﴿ كىالًَّذينى يػىقيوليوفى رىبػَّنىا ىىٍب  الرزاؽ الكرصل وؿكق (55)

و كىاٍجعىلٍ  ﴿ قىاؿى رىبِّ  كقوؿ الرضبن (56)نىا لًٍلميتًَّقُتى ًإمىامنا ﴾لىنىا ًمٍن أىٍزكىاًجنىا كىذيرِّيَّاتًنىا قػيرَّةى أىٍعُتي
كقوؿ رب  (57)ابي ﴾اٍيًفٍر رل كىىىٍب رل ميٍلكنا الى يػىٍنبىًغي أًلىحىدو ًمٍن بػىٍعًدم إًنَّكى أىٍنتى اٍلوىىَّ 

﴿ اغبٍىٍمدي لًلًَّو الًَّذم كىىىبى رل عىلىى اٍلًكنرىً ًإظٍبىاًعيلى كىًإٍسحىاؽى ًإفَّ رىيبِّ لىسىًميعي  العاؼبُت 
 .(58)الد عىاًء ﴾ 

رد ُب ك  : فضل الصالة والسالم أسنة النبوية المطهرة على صاحبها من  ال - 0
أكثر من حديث تدؿ على جواز  كالسبلـفضل الصبلة أالسنة اؼبطهرة على صاحبها 

يقبل   كاف النيب  :قالت رضي ا عنها - اؽببة لبص منها بالذكر ما ركم عن عائشة
 اؽبدية ك يثب عنها. 

)) تصافحوا يذىب الغل كهتادكا ربابوا تذىب : كقوؿ اؼببعوث رضبة للعاؼبُت     
 .(59)الشحناء (( 

                                                           

 .176, اآلية  1سورة البقرة   52
 .50, اآلية  33سورة األحزاب  53
 .38, اآلية 3 سورة آؿ عمراف 54
 .83,  اآلية 26سورة الشعراء  55
 .74, اآلية 25سورة الفرقاف  56
 .34, اآلية 38سورة ص  57
 .41,  اآلية 14سورة إبراىيم  58
, ربقيق, حسن عباس بن التلخيص اغببَت ُب زبريج أحاديث الرفاعي الكبَتأضبد بن على بن حجر العسقبلشل أبو الفضل شهاب الدين,  59

 .152, كتاب اؽببة ,  الصفحة  3ميبلدم ( اجمللد  1995ىجرم /  1416ؾبلدات )مؤسسة قرطبة للطباعة كالنشر كالتوزيع ,  4قطب, 
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 كقولو رٌل ذراع لقبلت ((إىدم أ, كلو ألجبت (60)كراع   إذل)) لو دعيت : كقولو  
 : (62)شاة (( ( 61))) ال ربقرف جارة عبارهتا كلو فرسن. 
صبعُت " اؽببة كعلى رأسهم أ لقد أقر الصحابة " رضواف ا عليهم جماع :من اإل – 3

ا عنها " إشل  يرض - أنو قاؿ للسيدة عائشة -رضي ا عنو  -ما ركم عن الصديق
بضتيو فإنو اليـو ماؿ إنك دل تكوشل قك ( 63)سقا من مارل بالعالية كبلتك جداد عشرين ك 

" من كىب ىبة  :أنو قاؿ - رضي ا عنو -ما ركم عن عمر بن اػبطابالوارث " ك 
 .(64)  لصلة رحم أك على كجو الصدقة فإنو ال يرجع فيها  إف دل يرض عنها "

ُب شىت , رضبهم ا صبيعان صبوع اؼبسلمُت ك , رضي ا عنوفقهاء تبعهم ُب ذلك ال   
 .ان مصار بأف أقركا جواز اؽببة ك استحباهبا دبختلف أنواعها ما دل تكن حرامعصار كاألاأل
الذين عليهم , النبوية النَتات كإصباع الصحابة حاديثكمن خبلؿ اآليات البينات كاأل   

ٍت خوة كجاأل فمن شأهنا يرس بذكر ,ذات حكمة بالغةجعل اؽببة , من الرضبن الرضواف
اؼبوىوب لو كربث على النر كاإلحساف بُت شبار ابة كإزالة الضغينة كاغبقد بُت الواىب ك 

استغفره من أمة اإلسبلـ كما أف اؽببة صفة من صفات ربنا العزيز الوىاب الغفور ؼبن 
إزالة الشح عن ك ىي الكـر اعبميبلت ك كمن العمل هبا تنرز  صفة من الصفات , العباد

 النفس.

                                                           

 لركبة كأسفلها كاؼبقصود كلو اليسَت من الطعاـ.ىو اعبسم الذل ربت ا  60
 فرسن الشاة ظلفها كىو ُب األصل خف البعَت كاستعَت للشاة.  61
ميبلدم (   1996ىجرم /  1407ؾبلدان ) دار الرياف للنشر,  13, فتح البارم شرح صحيح البخارمأضبد بن على بن حجر العسقبلشل,  62

 كتاب اؽببة كفضلها. 
 يء, ككسقا النخل, كالعالية يابة.اعبداد أصل الش 63
سة شباب اعبامعة ) مؤس اؼبواريث كالوصية كاؽببة ُب الشريعة اإلسبلمية كالقانوف ك نصوص القوانُت الصادرة بشأهنابدراف أبو العينُت بدراف,  64

 .217( الصفحة  1985: للنشر ك التوزيع
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إف القانوف اؼبدشل اللييب تناكؽبا بالتفصيل ُب : مشروعية الهبة في القانون الليبي -ثانيا 
ت كظباىا باسم قنن العقود اؼبسماة بصريح العبارا مالثالث من كتابو الثاشل الذالفصل 

من العقود اليت تقع على اؼبلكية   من العقود اؼبسماة كىي كأعتنرىا, خاص هبا كىو اؽببة
اؽببة عقد يتصرؼ دبقتضاه  - 1 ) :هناػأ( من القانوف اؼبدشل اؽببة ب475فعرفت اؼبادة )

 .(الواىب ُب ماؿ لو دكف عوض... 
تكوف اؽببة بورقة  - 1 ) :ف شكل اؽببةأ( تناكلت شكل اؽببة فقررت 477ف اؼبادة )أك 

 كقعت باطلة مادل تتم ربت ستار عقد آخر. رظبية كإالٌ 
 .(65)(لقبض, دكف حاجة إذل كرقة رظبية كمع ذلك هبوز ُب اؼبنقوؿ أف تتم اؽببة با - 2

 

 الثالث المطلب
 مقومات عقد الهبة

من تعريف اؽببة ُب القانوف اؼبدشل قبد أف لعقد اؽببة ُب القانوف اؼبدشل اللييب مقٌومات     
 : كما يلينتطرؽ لكل منها   أربعة سوؼ

 (67)كقبوؿو  (66)ىي عقده ال بٌد فيو من إهبابو  ما بين اَلحياءيالهبة عقد ف -أواًل 
بة بإرادة الواىب كال تنعقد اؽب (68) دكف أف يشوهبا عيب من عيوب الرضامتطابقُت 

 .اؼبنفردة

                                                           

 .475, اؼبادة  2016( لسنة 5, ؾبلس قيادة الثورة, اؼبعدؿ من قبل اؼبؤسبر الوطٍت العاـ دبوجب القانوف )1953 القانوف اؼبدشلليبيا,  65
 اإلهباب عرض جاـز ككامل للتعاقد يوجو من شخص لشخص آخر. 66
 وجب.القبوؿ ىو التعبَت البات الواضح الداؿ على إرادة من كجو إليو اإلهباب بقبولو للعرض الذم تقدـ بو اؼب 67
 عيوب الرضا من إكراه كضغط كتدليس ... إخل فبا هبعل إرادة اؼبتعاقد أهنا يَت عادية كلوال ىذا العارض ما تعاقدت. 68
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( 69)ف اؽببة تنعقد بإهباب أ( من القانوف اؼبدشل اللييب ب476ما نصت عليو اؼبادة )ك ىذا 

ف قياـ اؽببة حيث أبش ك قبوؿ كل من الواىب ك اؼبوىوب لو أم تطابق إرادهتما كعنواهنا
 .ك نائبوأذا قبلها اؼبوىوب لو ال تتم اؽببة إال إ - 1 ) :جاء فيها

قبوؿ اؽببة كقبض  ناب عنو ُب كصيوي  كأا كاف الواىب ىو كرل اؼبوىوب لو ذفإ - 2
 .( 70)(الشيء اؼبوىوب 

اؽببة عقد من عقود التنرع كيبكن تعريف  :الهبة تصرؼ في مال بال عوض -ثانيًا 
 التنرع من الناحية اللغوية كمن الناحية االصطبلحية:

, أم فاؽ مأخوذة من "برع الرجل كبرع بالضم أيضا براعة : تعريف التبرع لغةً  - 6
, كتنرع باألمر  فعلو أم متطوعان  فهو بارع  كفعلت كذا متنرعان أصحابو ُب العلم كيَته 

 .(71) " يَت طالب عوضان 
عرؼ التنرع بأنواعو  كالوصية كالوقف  كاؽببة كيَتىا    : تعريف التبرع اصطالحاً  - 0

 التنرع ال ىبرج عن  ككل تعريف لنوع من ىذه األنواع وبدد ما ىيتو كمع ىذا فإف معٌت
أك منفعة لغَته ُب اغباؿ أك اؼبآؿ ببل عوض بقصد النر  بذؿ اؼبكلف ماالن كوف التنرع 

 .كاؼبعركؼ يالبان 
أكاف بتقدصل اؼباؿ أـ اؼبنفعة  فإف األحاديث الدالة  كىو كل معركؼ يقدـ للغَت سواءن      

قاؿ أصاب  -ما  عنهرضي ا -على أعماؿ اػبَت كثَتة  منها  ما ركم عن ابن عمر 
: يا رسوؿ يستأمره  فيها  فقاؿ خبينر  فأٌب النيب   أرضان   -و نرضي ا ع -عمر  

فس عندم منو فما تأمرشل بو ؟ قط ىو أن خبينر دل أصب ماالن  إشل أصبت أرضان  ا 

                                                           

 اإلهباب ىبتلف عن الوعد بالتعاقد كما ىو باعبدؿ اؼبرفق. 69
 .476, اؼبادة 2016( لسنة 5وجب القانوف ), ؾبلس قيادة الثورة , اؼبعدؿ من قبل اؼبؤسبر الوطٍت العاـ دب1953القانوف اؼبدشل  ليبيا, 70
ؾبلدات, الطبعة الرابعة  6, ربقيق, أضبد عبد الغفور عطار, الصحاح تاج اللغة كصحاح العربيةأبو نصر إظباعيل بن ضباد اعبوىرم الفارايب,  71

 .1184حة , باب برع, الصف3ميبلدم ( اجمللد  1987ىجرم /  1407: بَتكت, دار العلم للمبليُت , ) لبناف
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رضي ا  -دؽ هبا عمر : )) إف شئت حبست أصلها كتصدقت هبا ((  قاؿ : فتصقاؿ
فتصدؽ عمر ُب الفقراء  كُب )أنو ال يباع  أصلها كال يورث كال يوىب  قاؿ : )  -عنو 

لًيػَّهىا أف ال جناح على من كى  , كابن السبيل كالضيف, كُب الرقاب, كُب سبيل االقرىب
 .(72)( (يَت متموؿ فيو , أك يطعم صديقان يأكل منها باؼبعركؼ

)) إف ا تبارؾ  :كقولو , (73))) هتادكا ربابوا (( :  كمنها قوؿ رسولنا الكرصل   
 .(74)كتعاذل تصدؽ عليكم بثلث أموالكم عند كفاتكم(( 

كمنها تنرع باؼبنفعة  , كالوصية تنرع بالعُت كما ُب اؽببة منها, كالتنرعات أنواع متعددة   
  أك مضافةكتكوف التنرعات حالة كمثاؽبا الصدقة أك مؤجلة  , قرضكالوقف كالعارية كال

 . إذل ما بعد اؼبوت فإهنا الوصية
ف التنرع كقد اتفق الفقهاء على أ ,كالتنرع بأنواعو يدكر عليو اغبكم التكليفي بأقسامو   

كقد يكوف  ,كإمبا تعًتيو األحكاـ اػبمسة فقد يكوف كاجبان , ليس لو حكم تكليفي كاحد
جبة التدارؾ قربة اف التنرع كصية فتكوف كافإف ك, اؼبتنرع كاؼبتنرع لو كاؼبتنرع بوغبالة  مندكبان 

كتكوف مندكبة إذا كاف كرثتو أينياء كىي ُب حدكد الثلث تكوف  ,حج فاتتو كزكاة أك
كتكوف مكركىة  إذا أكصى لفقَت أجنيب كلو فقَت  ,إذا أكصى ؼبعصية أك دبحـر حرامان 

ء كاغبكم كذلك قريب كتكوف مباحة إذا أكصى بأقل من الثلث لغٍت أجنيب ككرثتو أينيا
 . (75)ُب باقي التنرعات كالوقف كاؽببة 
                                                           

: بَتكت, ؾبلدات, الطبعة الثانية ) لبناف 4, ربقيق على حسن البواب, اعبمع بُت الصحيحُت البخارم كمسلمؿبمد بن فتوح اغبميدم,  72
 ,  .61, الصفحة 1ميبلدم ( اجمللد  2002ىجرم /  1423ابن حـز

, مرجع سابق, اجمللد الثالث, كتاب اؽببة,  الرفاعي الكبَتالتلخيص اغببَت ُب زبريج أحاديث أضبد بن على ؿبمد الكتاشل العسقبلشل ,  73
 .152الصفحة 

, الرابط 442 - 441, الصفحة  60, اعبزء مسند أضبدأبو عبد ا أضبد بن ؿبمد بن حنبل بن ىبلؿ بن أسد الشيباشل,  74
http://www.islamic-council.com. 

, ربقيق, ؿبمد عبد القادر شاىُت, ؾبلدين, البهجة ُب شرح التحفة شرح ربفة الكبلـعلى بن عبد السبلـ بن على أبو اغبسن التَّسيورل,  75
 .393, الصفحة 2ميبلدم ( اجمللد  1998ىجرم /  1418الطبعة األكذل ) لبناف: بَتكت, دار الكتب العلمية,  
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حىت تتحقق اؽببة هبب أف يتوفر إذل جانب اؼبقومات السالفة الذكر : نية التبرع -ثالثًا 
 ن:ينية التنرع الذم وبتوم على عنصر  مقـو
ىو انتقاؿ العُت اؼبوىوبة من الواىب إذل اؼبوىوب لو فبا ينتج عن  العنصر المادي: - 6

 .اىب ك ايتناء من جانب اؼبوىوب لوذلك افتقار من جانب الو 
فتت بو أكىو ما , م الفقهي للهبة ُب الفقو اؼبالكيالعنصر اؼبادم ىو أساس التنظيك    

 .(76)إليهاة ُب العديد من الفتاكل الواردة فتاء الليبيدار اإل
كىي متمثلة ُب فتاء الليبية ذل دار اإلنتطرؽ منها على سبيل اؼبثاؿ الفتول الواردة إ   
كىب رل أيب قطعة أرض كقبضتها حاؿ : فتاء كىو ذل دار اإلإجابة عن السؤاؿ الوارد اإل

 .عليها, كدل تيكتب, فهل تنفذ ىذه اؽببة شرعا؟حياتو كقبل كفاتو أشهد إخوٌب 
اغبمد   كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ : على النحو التارل  فتاءاإلفاعبواب كاف من دار 

 كصحبو كمن كااله. وكعلى آل ا 
 أما بعد:

فإف ىذه اؽببة نافذة شرعا بشرط أف يكوف االبن قد حاز األرض  كتصرؼ فيها    
 .لكو كرفع األب يده عنها قبل موتوتصرؼ اؼبالك ُب م

اؼبخوؼ  غبديث عائشة رضي ا عنها: " أف أبا بكر ككانت اؽببة ُب يَت اؼبرض    
, فلما حضرتو  من مالو بالغابة كاف كبىىلىهىا جاد عشرين كسقان   -رضي ا عنو  -الصديق 

 بعدم منك, كال أعز عليَّ فقران ما من الناًس أحده أحبَّ إرل الوفاة قاؿ: كا يا بنية, 
, فلو كنت جددتيو كإٍحًتٍزتًيو كاف , كإشل كنت كبلتك جاد عشرين كسقان  بعدم منك

 لك, كإمبا ىو اليـو ماؿ كارث, كإمبا نبا أخواؾ كأختاؾ, فاقتسموه على كتاب ا".
كقد نػىقىلى اٍبني ريٍشدو رضبو , كال يضر عدـ كتابتها إذ ىي نافذة بالصيغة الدالة على اؽببة    
 .عىلىى ليزيكـً اؽٍبًبىًة بًاٍلقىٍوًؿ كا أعلم تػِّفىاؽى اإل(  77)ا 

                                                           

 (, البعض من فتاكم دار اإلفتاء الليبية خبصوص اؽببة.1اؼبلحق رقم ) 76
 بن أضبد بن أضبد بن الرشد كمن مؤلفاتو بداية اجملتهد كهناية اؼبقتصد . ىو الوليد ؿبمد 77
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ل الواىب  فقد يتصٌرؼ الشخص دى يتجٌلى ُب توٌفر نٌية التنرٌع لى  العنصر المعنوي: - 0
ُب مالو دكف عوضو كال تكوف عنده نٌية التنرٌع  كنٌية التنرٌع مسألةه ذاتيةه نفسيةه, كالعنرة فيها 

, فهل قصد تضحيةن من جانبو دكف أف يقصد منفعةن عيقـو بنفس اؼبتنرٌع كقت التنٌر  دبا
ىل قصد التضحية , التنرعىو مسألة نفسية ك العنرة فيو دبا يقـو ُب نفس اؼبتنرع كقت ك 

أك قصد من كراء تنرعو منفعة أخرل بغض النظر أم  ؟ من جانبو دكف أف يقصد منفعة 
 . ؟ كانت ىذه اؼبنفعة

 قي إرادتُتف العقد ينشأ من تبلأاؼبعلـو بمن : شكليالهبة عقد عيني و  -رابعًا 
كإف كبلن منهما تقتضي التعبَت عنها إلظهارىا من اػبفاء إذل اؼبظهر , اإلهباب كالقبوؿ

منهج مبدأ الرضائية كالذم : عبَت عن اإلرادة يتنازعو منهاجافاؼبادم اؼبلموس, كىذا الت
اف مبدأ الشكلية كىو على إلرادهتم, كمنهج ثيعٍت منح األفراد حرية اختيار التعبَت اؼببلئم 

 ن سابقو, كيعٍت إلزاـ األفراد بشكل ؿبدد للتعبَت عن إرادهتم العقدية.عالنقيض 
إف , فليت ربكم التصرفات القانونيةإذا كانت الرضائية تشكل القاعدة العامة اك     

لقانوف كىي ما كؿ دبوجب ااأل: كالشكلية نوعاف , الشكلية أضحت ىي االستثناء منها 
دهتم ف يتفق األفراد على إظهار إراأؿبل البحث كالدراسة كالثانية ىي فرضها اؼبشرع كىي 

, كقد اقتصرت على يطلق عليو الشكل االتفاقيف ُب شكل خاص دل يفرضو اؼبشرع
هنا تشكل ُب أج التصرؼ آثاره القانونية, حبيث األىٍشكىاؿ اليت فرض اؼبشرع إتباعها إلنتا 

ؾبملها قيدان على إرادة األفراد ال يبلكوف إزاءىا حرية االختيار, كال يكتمل التصرؼ 
 .(78)القانوشل بانعدامها 

                                                           

, الرابط 1, العدد 3, ؾبلة اقق للعلـو القانونية كالسياسية, اجمللد الشكلية االتفاقية ُب العقود كسن قاسم يٍت, 78
http://mouhakiq.com/number.aspx?issue=3. 

http://mouhakiq.com/number.aspx?issue=3
http://mouhakiq.com/number.aspx?issue=3
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نعداـ األثر , ىي اليت هبازل يياهبا باد تكوف الشكلية اؼبقصودة قانونان كأخَتان ق    
ُب كىي كما  -ك اؼبفركضة من قبل اؼبشرع أ -ف الشكلية القانونية إ, فالقانوشل للتصرؼ

 .عقد اؽببة ؿبل البحث كالدراسة
أما ُب القانوف , مية ال ؿبل ؽبا ُب الفقو اؼبالكيسبلف شكلية اؽببة ُب الشريعة اإلإ    

 .زمة كيًتتب على ـبالفتها البطبلفاللييب فهي ال
 الشكلية لغةن عن كذلك بالتعريف  هبازذل ىذه الشكلية بشيء من اإلإنتطرؽ    

القانوف اؼبصرم  كختامان ُب ُب القانوف اللييبثالثان  ُب الفقو اؼبالكي ك , ٍبكاصطبلحان 
 .كالقانوف السورم

االهباز من  بشيءو  ىذا اؼبضمار ُب ؿبلها حيث نتكلم ُب التفصيل الحقان يتم  سوؼ   
 التارل :على النحو باعتبارىا االشكالية   -بعوف اغبميد اجمليد  -اؼبفيد 

 : واصطالحاً  تعريف الشكلية لغةً  - 6
أك صورة الشيء اسوسة , كىو من شكلَّ الشيء : صٌوره: تعريف الشكلية لغةً  -أ 

كضاع اعبسم كاالستدارة أظ , فيبلحيالبان ما كاف من اؽبيئات راد بو, كيةاؼبتونب
 .(79)كاالستقامة كاالعوجاج 

فقد أكرد بعض الكتاب تعريفان لو سبخض ُب الغالب :  الشكلية اصطالحاً تعريف  -ب 
, لتفعيل التصرفات القانونية معٌت الشكلية اليت يستلزمها اؼبشرع ُب بعض ئوعن إعطا

سلوب ؿبدد أ, فهو عبارة عن إذل األثر اؼبنشود من ذلك التصرؼرادة ُب التوصل اإل
ف عنصران اساسيان ُب إنشاء كيكو  ,من قبل اؼبشرعفرض بصورة إلزامية رادة يللتعبَت عن اإل

دة يفرضها اؼبشرع أك كونو ذلك را, أك ىو صورة خاصة من صور التعبَت عن اإلالعقد

                                                           

 .398) لبناف : بَتكت, اؼبطبعة الكاثوليكية ( الصفحة  19, الطبعة اؼبنجد ُب اللغة كاآلداب كالعلـولويس معلوؼ,  79



28 
 

28 
 

رادة عند التعبَت عن ف يكوف الرداء الذم تظهر بو اإلأ سلوب ادد الذم يتعُتاأل
 .(80)نفسها 

بة تنعقد أف اؽب - رضبو ا -مالك اإلماـ مذىب ف إ :سالميةفي الشريعة اإل - 0
كىي عينية حيث تنفد حبيازة اؼبوىوب لو للعُت اؼبوىوبة   -قبوؿ أم إهباب ك  -بالكبلـ 

 .(81)فعقد اؽببة عنده يصح كيلـز من يَت قبض لكن القبض شرط ُب نفوذه كسبامو
كُب ظل تضارب النصوص التشريعية ُب القانوف اللييب كما  :في التقنين الليبي - 3

ية القانونية ؿبل نرم كعدـ كضوح النصوص التشريعية اليت عاعبت موضوع الشكل سوؼ
آثرنا اػبوض ُب ا يكفي الستبعاد الغموض كاللبس , كعدـ إحاطتها دبالدراسة كالبحث

 حكاـ ؽبا أنبيتها حيثأللو من قواعد ك جوانبو كمن زكاياه اؼبتعددة لئلحاطة دبعظم ما تتخ
ف اؽببة عقده فهو مثلو مثل العقود األخرل هبب أف يتوفر أعتنر القانوف اؼبدشل اللييب ا فإ

نو هبب أف ينصب ُب أ اؽببة اجراءات خاصة معينة حيث كأشًتط ُب فيو الًتاضي أصبلن 
 .قالب معُت كشكل معُت

 :( من القانوف اؼبدشل اليت جاءت بعنواف شكل اؽببة477ىذا ما نصت عليو اؼبادة )ك     
 تكوف اؽببة بورقة رظبية  كإال كقعت باطلة مادل تتم ربت ستار عقد آخر. - 1 )

  (82)(كمع ذلك هبوز ُب اؼبنقوؿ أف تتم اؽببة بالقبض, دكف حاجة إذل كرقة رظبية  - 2
ف ُب كرقة ف تكو أف اؽببة عقد شكلي حيث هبب أكذل يدؿ على كمن نص الفقرة األ   

الرظبية كمن اؼبخوؿ إذل تعريف الورقة ال كقعت باطلة كسوؼ نتطرؽ الحقا إرظبية ك 

                                                           

 , ؾبلة اقق للعلـو القانونية كالسياسية, مرجع سابق .الشكلية االتفاقية ُب العقودكسن قاسم يٍت,  80
ظباعيل إ, ربقيق ؿبمد حسن ؿبمد حسن اؼبعونة على مذىب أىل اؼبدينةىب ؿبمد عبد الوىاب علي بن نصَت البغدادم اؼبالكي, القاضي أ 81

 .497ميبلدم ( اجمللد الثاشل, الصفحة  1998ىجرم /  1418: طبعة األكذل ) دار الكتب العلمية, الالشافعي, ؾبلدين
 .477, اؼبادة 2016( لسنة 5قيادة الثورة, اؼبعدؿ من قبل اؼبؤسبر الوطٍت العاـ دبوجب القانوف ), ؾبلس 1953القانوف اؼبدشل ليبيا ,  82
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شار ُب أحيث  نفان آيٍت كىو جليا ُب الفقرة الثانية هنا عقد عأ يضان أإف اؽببة , ك بكتابتها
 .أم استبلـ كحيازة العُت اؼبوىوبةاؼبنقوؿ تتم بالقبض 

 اؼبدشل باؼبادة القانوفاؼبصرم شكلية اؽببة ُب  اؼبشرعتناكؿ  : القانون المصريفي  - 4
تكوف اؽببة بورقة رظبية, كإال كقعت باطلة ما دل   - 1 ): منو حيث جاء فيها(  488)

 تتم ربت ستار عقد آخر.
 (83) (كمع ذلك هبوز ُب اؼبنقوؿ أف تتم اؽببة بالقبض دكف حاجة إذل كرقة رظبية  - 2 

هبب ىبة العقار ف القانوف اؼبدشل اؼبصرم اشًتط لصحة إمن خبلؿ نص ىذه اؼبادة ف    
عقد ينزؿ بو عن مالو دكف  ُبأف تكوف بورقة رظبية حىت تتوافر للواىب أسباب اعبدية 

 مقابل ك إال كقعت اؽببة باطلة بطبلنان مطلقان.
 للهبة دبا أكرده االختيارمحالة التنفيذ  ُبيَت أف اؼبشرع خرج على ىذا األصل العاـ     

إذا قاـ الواىب أك كرثتو  ): تنص على أنو كاليت اؼبدشلمن القانوف  (489) بنص اؼبادة
       (الشكل فبل هبوز ؽبم أف يسًتدكا ما سلموه  ُبـبتارين بتنفيذ ىبة باطلة لعيب 

يدؿ على أف اؽببة الباطلة لعيب ُب الشكل ترد عليها اإلجازة بالتنفيذ االختيارم ؽبا دكف 
َت عن اإلجازة فبل ذباز بالقوؿ أك بالتصرؼ أك بغَت ذلك من طرؽ التعب يَته من طرؽ

, ك لكى تنتج ىذه اإلجازة آثارىا يشًتط أف يكوف الواىب الضمنيةاإلرادة الصروبة ك 
مع ذلك قاـ بتنفيذىا لتسليم اؼباؿ اؼبوىوب الشكل ك  عاؼبان بأف اؽببة باطلة لعيب ُب

 .وب لو قاصدان بذلك إجازة اؽببةللموى
نٌصت  نوف السورم  جلية حيثاف شكلية اؽببة ُب القإ : شريع السوريفي الت - 5

كقعت  كإالٌ  ,تكوف اؽببة بسندو رظبيو  - 1 ): من القانوف اؼبدشل السورم (456)اؼباٌدة 
 باطلةن ما دل تتٌم ربت ستار عقدو آخرو. 

 . ( إذل سندو رظبيو القبض  دكف حاجةو كمع ذلك هبوز ُب اؼبنقوؿ أف تتٌم اؽببة ب - 2
 : السوريةجاء ُب اجتهاد ؿبكمة النقض 

                                                           

 .   1948 - 7 - 29بتاريخ  1948( لسنة 131, قانوف رقػػم )قرر ؾبلس الشيوخ كؾبلس النوابصبهورية مصر العربية,  83
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إف اؽببة تكوف باطلةن بطبلنان مطلقان الختبلؿ الشكل الذم رتٌبو القانوف فيها إذا دل   -1
 . ق بسندو رظبيو كإمبا بسندو عادمو توثٌ 

 حياة سند اؽببة ال ينزؿ دبنزلة قبض اؼباؿ اؼبوىوب اؼبغٍت عن السند الرظبي.  - 2
إف ؾبٌرد كتابة سندو عادمو باؽببة ال ييعطي اؼبتنرٌع لو أدسل حٌق ُب اؼبطالبة بو اعتباران  - 3

كسند اؽببة العادم ال ىبرج عن كونو سند  ,بأف أساسو تصٌرؼه باطله بطبلنان مطلقان 
 .(84) اـ نشأ عن عبلقةو حقوقيةو سابقةو بالوفاء بالتز  ائتماف يبثل تعٌهدان 

 

 الرابع المطلب
 الشكلية في عقد الهبة

كمكانة الشكلية عند ية نباألكذلك لوال , من التفصيل ندرس شكلية اؽببة بشيءو     
كفبا احتج القائلوف بإلزامية  عن ـبالفتها البطبلف قانونان  بيًتت ماك خذين هبا القائلُت كاآل

 .ككجوب الشكلية
ره بذلك دبا كالورقة الرظبية تبصٌ فالواىب ُب أشد اغباجة إذل التدبر كالشكلية تعينو عليو    

تتضمنو من اجراءات معقدة كما تستتبعو من جهر كعبلنية كما تستلزمو من كقت كجهد 
 .(85)نافعة كل النفع 

مقصورة  تف الشكلية كالرظبية نص عاـ فضفاض ليسألغرض البياف كالتوضيح  كثانيان    
 . ذلكذل ما كراء إا مبإك  ُب كتابة الورقة فبن ـبوؿ قانونان 

فندرسها ُب الشريعة من التفصيل  نبيات سوؼ ندرس الشكلية بشيءو كؽبذه األ   
القضاء موقف كرابعان مراحل الشكلية كندرس  كثالثان , ُب القانوف اللييب ٍب كالن أسبلمية اإل

عن استفاء الشكلية ثار اؼبًتتبة اآل فتاء الليبية من الشكلية كختامان اللييب كموقف دار اإل
                                                           

, الفصل الثاشل, الشرط اػباص بعقد اؽببة كىو الشكلية  2009, ؿبمد صخر بعث, تاريخ النشر اؽببة ُب القانوف السورم 84 
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php. 

 , اؼبرجع سابق .  2009, ؿبمد صخر بعث, تاريخ النشر اؽببة ُب القانوف السورم  85

http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php
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نتناكؿ , مستقلو  عن االخبلؿ بالشكلية كندرس كل ُب مبحثو اؼبًتتبة ثار اآلكأخَتان 
 بندن الشكلية ُب القانوف اللييب كل ُب ثانيان كندرس  ,أكالن سبلمية الشكلية ُب الشريعة اإل

 :كما يلي  لو قمست
  - رضبو ا -ماـ مالك ف مذىب اإلإ: سالميةفي الشريعة اإل شكلية الهبة -أواًل 

يازة اؼبوىوب لو كىي عينية حيث تنفد حب "هباب كالقبوؿ اإل " عن أف اؽببة تنعقد بالكبلـ
فعقد اؽببة عنده يصح كيلـز من يَت قبض لكن القبض شرط ُب نفوذه , للعُت اؼبوىوبة

 .(86)كسبامو
منو  ان أمر  (87)﴾ يىا أىيػ هىا الًَّذينى ءىامىنيوا أىٍكفيوا بًاٍلعيقيوًد ﴿فاستدلوا بقوؿ ا عز كجل     

, فغَت جائز كجاءت اآلية الكرصل بصيغة العمـو, اٍذفه فيوكأف يكوف لو بالوفاء بكل عقد 
 .أف ىبص منو شيء حىت تقـو حجة خبصوص شيء منو كهبب التسليم ؽبا

 رضبو ا قاؿ ابن العريب ,(88)ًكزاف كاحدفعمومها يشمل كل العقود, كىي كلها على    
,  : "كاؽببة عقد من العقود كمبٌت العقود على اللزـك كؿبٌلها القوؿ منو يكوف بو (89) كيلـز

 .كما اإلنساف لوال اللساف
 الوىاب كقاؿ القاضي عبد , (90)كما بقي بعد قوؿ ىذا كىبت كقوؿ اآلخر قبلت"   

 
 

                                                           

ظباعيل إ, ربقيق ؿبمد حسن ؿبمد حسن اؼبعونة على مذىب أىل اؼبدينةالقاضي أىب ؿبمد عبد الوىاب علي بن نصَت البغدادم اؼبالكي,  86
 .497الثاشل, الصفحة  ميبلدم ( اجمللد 1998ىجرم /  1418, الطبعة األكذل ) دار الكتب العلمية : الشافعي, ؾبلدين

 .1, اآلية رقم 5اؼبائدة  سورة 87
, ربقيق كل من ؿبمود ؿبمد شاكر أبو فهر ك أضبد  جامع البياف ُب تأكيل آم القراف تفسَت القرطيبؿبمد بن جرير الطنرم أبو جعفر,  88

 . 449, الصفحة 9ؾبلدان, الطبعة الثانية ) مصر , القاىرة , مكتبة ابن تيمية ( اجمللد  16شباؿ , شاكر أبو اإل
  .اؼبالكي اإلشبيلي اؼبشهور بالقاضي أبو بكر بن العريب ىو ؿبمد بن عبد ا بن ؿبمد اؼبعافرم  89
 : دارصل, الطبعة األكذل ) لبناف بَتكت, ربقيق ؿبمد عبد ا كلد كر القبس ُب شرح موطأ مالك بن أنسأبوبكر بن العريب اؼبعافرم اؼبالكي,  90

 .940ميبلدم ( باب اؽببة, الصفحة  1992, سبلميالغرب اإل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
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 .(91): "كألهنا ىبة كجد فيها اإلهباب كالقبوؿ كاؼبقبوضة" رضبو ا
كاؼبذىب اؼبالكي يعتنر ,  مقبوضة تنعقد باإلهباب كالقبوؿفاؽببة مقبوضة أك يَت    

لو فالقبض كاغبوز ىو اؼبعيار ُب نفاد اؽببة كتكملة للفائدة يتعُت علينا تعريف القبض 
 : ما يليكمن االهباز ك  نتناكؿ كل منهما بشيءو  ,خر اصطبلحيآلغوم ك : تعريفاف 

خبلؼ البسط كيقاؿ قػىبىضى  "نو أعرؼ القبض لغة بتعريف القبض في اللغة:  - 6
 ,ُب قبضة فبلف أم ُب ملكو كتصرفو عليو أصابعو كىذا الشيء ذا ضىمَّ إعليو بيده 

 .(92) " قبضت الشيء قبضان: أخذتو
 ,الشيء قبضان أخذه كقٌبضو اؼباؿ أعطاه إياه كقبض": رضبو اكقاؿ ابن منظور    

كالقبض: األخذ جبميع الكف كاألصل فيو تناكؿ الشيء جبميع الكف كضم األصابع 
عليو, كمنو القبض للسيف كالدراىم كيَتنبا كيستعمل ُب سبٌلك الشيء كالتصرؼ فيو, 

و, كربت كربويلو إذل حيازتك يقاؿ: ىذا الشيء ُب قبضة فبلف: أم ُب حيازتو كملك
 .(93)تصرفو " 

عرفو الدردير  ف القبض ُب الفقو اؼبالكي حيثإتعريف القبض في االصطالح :  - 0
 .(94): "ىي كضع اليد على الشيء, كاالستيبلء عليو" اؼبالكي رضبو ا

                                                           

ظباعيل إ, ربقيق ؿبمد حسن ؿبمد حسن اؼبعونة على مذىب أىل اؼبدينةالقاضي أىب ؿبمد عبد الوىاب على بن نصَت البغدادم اؼبالكي,   91
 .674 الصفحة  الشافعي,  مصدر سابق, 

, ربقيق, كل من ؿبمود اؼبغًٍرٍب ُب ترتيب اؼبعًربناصر بن عبد السبلـ أيب اؼبكاـر بن علي أبو الفتح برىاف الدين اػبوارزمي اؼبطرَّزم ,  92
, باب 2ميبلدم ( اجمللد  1979ىجرم /  1399فاخرم ك عبد اغبميد ـبتار, ؾبلدين, الطبعة األكذل ) سوريا : حلب, مكتبة أسامة بن زيد 

 . 155ؼ مع الباء, الصفحة القا
, ربقيق كل من عبد ا علي الكبَت ك لساف العربفريقي, ؿبمد بن ؿبـر بن علي أبو الفضل صباؿ الدين بن منظور األنصارم الركيفعي اإل 93

, باب القاؼ, 5لد ) مصر : القاىرة , دار اؼبعارؼ  كورنيش النيل ( اجمل 6ؿبمد أضبد حسب ا كىاشم ؿبمد الشاذرل , عدد اجمللدات 
 .3512الصفحة 

, الصفحة  4) دار الفكر ( اجمللد  4, عدد األجزاء حاشية الدسوقي اؼبالكي على الشرح الكبَتؿبمد بن أضبد بن عرفة الدسوقي اؼبالكي,  94
233. 
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ف عقد اؽببة ينعقد باإلهباب كالقبوؿ فإذا سبت اؽببة باإلهباب كالقبوؿ فقد ربقق اؼبعٌت إ   
للعقد الذم ىو ارتباط اإلهباب بالقبوؿ على كجو يثبت أثره ُب ؿبلو كىو كضع الشرعي 

اليد كاالستيبلء على الشيء باغبيازة حيث تقع اغبيازة برفع يد الواىب على الشيء 
حبلؿ يد اؼبوىب لو ؿبلها كنصوص الفقو اؼبالكي كاضحة كمتواترة ُب كجوب إاؼبوىوب ك 

 "نفاد اؽببة باغبوز  "عند فقهاء اؼبالكية شرط نفاد  ف اغبوزإثبوت اغبوز لنفاد اؽببة ف
فبل يبطل  ", اىديتك صحيحة بالقوؿ مثل قوؿ كىبتك, اعطيتك "كليس شرط صحة 

 .( 95)ال بتحقيقو إالتنرع بدكف اغبوز كلكنو ال ينفد 
كدل يبق إال قبض اؼبوىوب لتمامو ال   -باإلهباب كالقبوؿ  -أم أف العقد انعقد    

أم انفراد  -فانفراده , ان كالقبض إذا دل يكن تاليان لعقد متقدـ دل يوجب حكم النعقاده
 .(96)فلو دل تنعقد اؽببة بالقوؿ دل تلـز بالقبض -القبض 

ٍب ىذا القوؿ متسق سباـ االتساؽ مع "نفس الشريعة" ُب باب العقود, حيث يهيمن    
بَت عنها اؼبقاـ األكؿ ُب انعقاد عليها "مبدأ الرضائية" الذم هبعل إلرادة اؼبتعاقدين كالتع

: "كمبدأ الرضائية ىذا مهيمن على األحكاـ العامة  رضبو االعقد, قاؿ األستاذ الدريٍت 
للعقد... كىذا اؼببدأ متفرع عن أصل عاـ ُب التشريع اإلسبلمي, ىو مبدأ سلطاف اإلرادة 

 فتاء الليبية كذلك جليان لك كالطريق ىو الذم هنجتو دار اإلىذا اؼبس كفعبلن  (97)العقدية 
ساس ُب اؽببة كليس حيث تعتنر اغبوز كالقبض ىو األليها إصبيع فتاكيها الواردة  ُب

 .(98)خر فليس ؽبا شكل معُت آك أم شيء أالكتابة 
                                                           

, جزءين ) دار ابن أيب زيد القَتكاشلالفواكو الدكاشل على رسالة أضبد بن يازل بن سادل ابن مهنا شهاب الدين النفراكم األزىرم اؼبالكي,  95
 .154ميبلدم ( اعبزء الثاشل, الصفحة  1995ىجرم /  1415الفكر, 

سبلمي, , الطبعة األكذل ) لبناف: بَتكت , دار الغرب اإل3, عدد األجزاء اؼبقدمات اؼبمهداتبن رشد القرطيب, أبو الوليد ؿبمد بن أضبد  96
 .409اشل, الصفحة ميبلدم ( اعبزء الث 1988ىجرم /  1408

 .270ميبلدم ( الصفحة   1996ىجرم /  1416, الطبعة الرابعة ) سوريا: جامعة دمشق , النظريات الفقهيةفتحي الدريٍت,   97
 ( اؼبلحق الفقهي .1مرفق العديد من الفتاكل باؼبلحق رقم ) 98
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ف اؽببة عقده أإف القانوف اؼبدشل اللييب اعتنر  : في القانون الليبي شكلية الهبة -ثانيًا 
أف  الًتاضي  هبب ذلضاؼ إيبل مثلو مثل العقود األخرل ال هبب أف يتوفر فيو الًتاضي 

 . ينصب ُب قالب معُت كشكل معُت
 :( من القانوف اؼبدشل اليت جاءت بعنواف شكل اؽببة477ىذا ما نصت عليو اؼبادة )ك  
 كقعت باطلة مادل تتم ربت ستار عقد آخر. كاالٌ  (99)تكوف اؽببة بورقة رظبية  - 1 ) 

 .(100)(بالقبض, دكف حاجة إذل كرقة رظبيةكمع ذلك هبوز ُب اؼبنقوؿ أف تتم اؽببة   - 2
( من  142ثار اؼبًتتبة على البطبلف كردت على سبيل اغبصر ُب اؼبادة ) ف اآلإ    

العقد  (101)ُب حاليت إبطاؿ  - 1 ) :ٌبعلى اآلالقانوف اؼبدشل اللييب حيث نصت 
ييعاد اؼبتعاقداف إذل اغبالة اليت كانا عليها قبل العقد  فإذا كاف ىذا  (102)كبطبلنو 
 .(جاز اغبكم بتعويض معادؿ... مستحيبلن 

 ) :خر حيث جاء دبتنهاآ( نصت على استبداؿ العقد الباطل بعقد 144اؼبادة )إف     
أركاف عقد آخر, فإف العقد يكوف  أك قاببلن لئلبطاؿ كتوافرت فيو إذا كاف العقد باطبلن 

باعتباره العقد الذم توافرت أركانو, إذا تبُت أف نية اؼبتعاقدين كانت تنصرؼ إذل  صحيحان 
 .(إبراـ ىذا العقد

                                                           

 .34حىت الصفحة  31( مبوذج عقد ىبة عقار من الصفحة 2اؼبلحق رقم ) 99
, اؼبادة 2016( لسنة 5, ؾبلس قيادة الثورة, اؼبعدؿ من قبل اؼبؤسبر الوطٍت العاـ دبوجب القانوف )1953القانوف اؼبدشل ليبيا, طرابلس,  100
477. 
تعريف اإلبطاؿ: اإلبطاؿ ىو اعبزاء الذم يؤدم إذل اكببلؿ العقد بعد انعقاده, كذلك نتيجة إخبلؿ ُب ركن الرضا, إما بسبب قصور  101

 لية كإما بسبب عدـ سبلمة اإلرادة لوجود أحد عيوب الرضا, كيبكن أف يكوف نتيجة تطبيق نص خاص.األى
البطبلف ىو عدـ اكتساب العقد الوجود االعتبارم ُب نظر القانوف, كيكتسب العقد كجوده االعتبارم إذا توافرت فيو أركاف انعقاده,  102

د التعبَت عن اإلرادة ال يؤدم إذل قيامو, فالتعبَت عن اإلرادة من دكف توافر الوجود االعتبارم فمجرد توافر الوجود اغبسي للعقد, كيكوف ذلك دبجر 
العقد,   ال ينعقد بو العقد فالبطبلف إذان ىو مفهـو سليب ألنو يعٍت عدـ الوجود كبالتارل فالبطبلف ىو جزاء يفرض إما نتيجة زبلف ركن من أركاف

 ُب العقود الشكلية أك التسليم ُب العقود العينية. كالرضا أك ال أك السبب أك الشكل
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ذا  إكتوضيح ما , لورقة الرظبية ُب القانوف اللييبتكملة للفائدة يتعُت علينا بياف ماىية ا    
 .لورقة الرظبية ُب القانوف اللييبمعينة لقالب ( كصيغة  كاف يوجد مبوذج )

( 377ية ىي ما نصت عليو اؼبادة )إف تعريف الورقة الرظب: ماىية الورقة الرسمية - 6
  :هناأف الورقة الرظبية بإؼبدشل اللييب فحيث جاء ُب متنها من القانوف ا

شخص مكلف خبدمة  أك (103)الورقة الرظبية ىي اليت يثبت فيها موظف عاـ  - 1 )
عامة, ما ًب على يديو أك ما تلقاه من ذكم الشأف كذلك طبقا لؤلكضاع القانونية كُب 

 .(104) (..حدكد سلطتو كاختصاصو.
 ( من البلئحة70اللييب نص ُب اؼبادة ) اؼبشرعف إ: نموذج وصيغة عقد الهبة - 0

 ك.ر  1378( لسنة 433الصادرة دبوجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم )التنفيذية 
مسيحي   2010ك. ر  1378لسنة ( 17للقانوف رقم )   مسيحي 2010سنة 

دارات كمكاتب إ... تستعمل فركع ك  ) :علىبشاف التسجيل العقارم كأمبلؾ الدكلة 
ه البلئحة ذشكاؽبا هبأة كاؼبرفقة التسجيل العقارم االشًتاكي كالتوثيق ... كالنماذج التالي

كراؽ كمنها ما كرد ( تناكلت مباذج األ70 ف الفقرة الثانية من اؼبادة )إحيث  (105)( ... 
 .(106) ( عقد ىبة عقار33قرين الرقم )

, ككاىبو هبب أف تشتمل على  الرظبية ف الورقةأ       , صبيع عناصر اؽببة من ماؿو موىوبو
ف كاف إمر الوصايا أك  ف كاف ككيبلن إكسند الوكالة  كاف نائبان   فإنابة كموىوبو لو كسند اإل

                                                           

ة اؼبواطن كربقيق الصاحل اؼبوظف ىو كل من يشغل كظيفة متمثلة ُب ؾبموعة من الواجبات كاؼبسؤكليات كاالختصاصات هتدؼ اذل خدم 103
 .  2, اؼبادة 1077( لسنة 55انوف رقم )بإصدار اػبدمة اؼبدنية , ليبيا,  ؾبلس قادة الثورة , الق 1976( لسنة 55القانوف رقم ) العاـ ,
, اؼبادة 2016( لسنة 5, ؾبلس قيادة الثورة, اؼبعدؿ من قبل اؼبؤسبر الوطٍت العاـ دبوجب القانوف )1953القانوف اؼبدشل ليبيا, طرابلس,  104
377. 
 .70 (, اؼبادة 433ليبيا, اللجنة الشعبية العامة, القرار رقم ) 105
 .34حىت الصفحة 31(  من الصفحة 2ؼبلحق رقم )اؼبرفق صورة منها ُب ا  106
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تزاماتو مفركضةو على كصبيع الشركط اليت قد وبتويها ىذا العقد من عوضو كال كصيان 
 .ف كانت اؽببة بعوضإاؼبوىوب لو 
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 المبحث الثاني
 مراحل شكلية الورقة في عقد الهبة

كاؼبرحلة الثانية ىي القيد كالتسجيل ُب , مرحلة الكتابةية مراحل عدة منها للشكل   
 كما يلي : دراسة مستقلةكل مرحلة ندرس   ,السجل العقارم

 

 ولاَلالمطلب 
 كػتػابػػػػةال

كُب القانوف , ف يكوف ىناؾ كاتب ؽباأمن الضركرم  ف الورقة لكي تكوف مكتوبةإ   
فهو ما نصت عليو اؼبادة الثانية من , ـو بكتابة الورقة ىو ؿبرر العقودف الذم يقأاللييب 

ق يتوذل ؿبررك العقود توثي ) :كاليت جاء فيها 1993( لسنة 2قم )قانوف ؿبررم العقود ر 
حواؿ الشخصية دا مسائل األالشأف كذلك فيما ع مصبيع اررات بناء على طلب ذك 

 .(107) (كالوقف ...
كاررات اليت , صيل ؿبرر العقود ىذا اختصاصو األ أفة يظهر من صياية ىذه اؼباد    

, كالعقود اليت شخاصغبقوؽ كالتزامات األ يوثقها ؿبررك العقود ىي أكراؽ رظبية مثبتة
العقود بتحريرىا ىي العقود اؼبسماة اؼبذكورة ُب القانوف اؼبدشل كمنها عقد اؽببة   كيقـو ؿبرر 

 ؿبل الدراسة كالبحث.
تكوف كتابتو للورقة سليمة خالية من العيوب كصحيحة يَت قابلة  , لكيكيتعُت عليو   

صلة مباشرة ككثيقة بعمل ؿبرر اليت ؽبا تطبيق التشريعات ذات العبلقة ب أف يلتـز  لئلبطاؿ
كىي قانوف ؿبررم العقود كالقانوف اؼبدشل كقانوف الضرائب , كىو يقـو بكتابة الورقةالعقود 

                                                           

 .2(, اؼبادة رقم 2ليبيا, اؼبؤسبر الشعيب العاـ, القانوف رقم ) 107
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ما رظبو لو القانوف كلكي يتضح عبلقة كل قانوف بكتابة لكي يبضي ُب ربرير العقد كفق 
 :  ما يليك  لوحدهالورقة نتناكؿ كل قانوف 

ذين نظما ف قانوف ؿبررم العقود كالئحتو التنفيذية نبا الإ: قانون محرري العقود -أواًل 
كما ىي الشركط الواجب , ؿ ىذه اؼبهنة بشيء من التفصيلك مهنة ربرير العقود كتنا

شراؼ على ؿبرر العقود كمن الذم يقـو بالرقابة كاإل؟ توافرىا فيمن يباشر ىذه اؼبهنة 
اؼبقررة ُب حالة ـبالفة ؿبرر العقود للقانوف ) العقوبات (  كاعبزاءات؟ عند مباشرة عملو 
 .؟كىو يباشر مهنتو 

ك الشريعة أُب القانوف على مؤىل عاؿ  ف يكوف حاصبلن أهبب ن يبارس ىذه اؼبهنة ؼب   
ليهم مهمة التوثيق كالتحرير ) الكتابة ( إكأسند  (108)ف ؿبررم العقود موظفُت عامُت أك 

 كىو مكلف بتحرير العقود بناءن , (109)دبوجب نص خاص  هال ما استثناإعبميع العقود 
( لسنة 2قم )على التشريعات السارية حيث نصت اؼبادة الثانية من قانوف ؿبررم العقود ر 

 مق صبيع اررات بناء على طلب ذك يتوذل ؿبررك العقود توثي ) :كاليت جاء فيها 1993
 . (110)(حواؿ الشخصية كالوقف ...الشأف كذلك فيما عدا مسائل األ

كيعتنر ما يقـو , بةالعديد من العقود كمنها عقد اؽبكىي خدمة عامة تتمثل ُب توثيق    
ف الورقة أمن القانوف اؼبدشل ب (377) بو ؿبرر العقود كرقة رظبية حيث عرفت اؼبادة

الورقة الرظبية ىي اليت يثبت فيها موظف عاـ أك شخص مكلف خبدمة  - 1 ): الرظبية

                                                           

اؼبوظف ىو كل من يشغل كظيفة متمثلة ُب ؾبموعة من الواجبات كاؼبسؤكليات كاالختصاصات هتدؼ إذل خدمة اؼبواطن كربقيق الصاحل  108
 . 2, اؼبادة 1077( لسنة 55ليبيا,  ؾبلس قادة الثورة, القانوف رقم ) –إصدار اػبدمة اؼبدنية ب 1976( لسنة 55العاـ القانوف رقم )

 الوقف. -النكاح  –مثل عقود الزكاج  109
 .2(, اؼبادة رقم  2ليبيا, اؼبؤسبر الشعيب العاـ, القانوف رقم )  110
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لؤلكضاع القانونية كُب  ان عامة  ما ًب على يديو أك ما تلقاه من ذكم الشأف, كذلك طبق
 .(111)( .. حدكد سلطتو كاختصاصو.

إبراـ العقد التأكد كالتثبت من شخصية الواىب قود عند كيتعُت على ؿبرر الع   
 1993سنة ( ل612قم )( قرار اللجنة الشعبية العامة ر 17كاؼبوىوب كفقا للمادة )

أفرقبي  كاليت  1993لسنة  (2إصدار البلئحة التنفيذية للقانوف رقم )ف أميبلدم بش
ف تعذر ذلك إ, فد رظبيف تكوف شخصية كل من اؼبتعاقدين ثابتة دبستنأ بهب ) :نصها

تابة شخصيتهما لو  أكمنها بشهادة شاىدين معركفُت لو ف يتأكد أفعلى ؿبرر العقود 
ك من الشاىدين يكوف دبستند أكالتأكد من شخصية اؼبتعاقدين  (112) (دبستند رظبي ... 

ي يثبت شخص اؼبتعاقدين حبيث يكوف ُب طيو صورة شخصية بارزة ككاضحة رظب
للشخص اؼبتعاقد لكي تتم مقارنة الصورة بالشخص اؼبراد التأكد كالتحقق منو كمن ىذه  

ك أأك جواز السفر أك كتيب العائلة  البطاقة الشخصية :اؼبستندات على سبيل اؼبثاؿ
 .إخل...  رخصة القيادة

ميبلدم  1993( لسنة 612) ( من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم12)ما اؼبادة أ    
 ,لزمت ؿبرر العقود تبلكة ما كتبو على اؼبتعاقدين كتوضيحو ؽبماأ نفا فإهناآليو إاؼبشار 

على  ): فنصت كذلك لكي يكوف اؼبتعاقدين على علم تاـ كناؼ للجهالة دبا يقوموف بو 
 .(113) ( للمحرر ... ...ف يتلو عليهم الصيغة أ.. .قبل توقيع ذكم الشأف ؿبرر العقود 

ليو إـ اؼبشار  1993عبية العامة لسنة ( من قرار اللجنة الش11نصت اؼبادة ) خَتان أك     
فيها العديد من البيانات ف تتوفر أى ؿبرر العقود عند صيايتو للعقد كجبت علأ نفان أ

                                                           

 .377, اؼبادة 2016( لسنة 5سبر الوطٍت العاـ دبوجب القانوف ), ؾبلس قيادة الثورة , اؼبعدؿ من قبل اؼبؤ 1953 القانوف اؼبدشلليبيا,  111
 .17, اؼبادة 1993( لسنة  612ليبيا, اللجنة الشعبية العامة, القرار رقم  )  112
 .12اؼبرجع السابق, اؼبادة   113
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بيد ؿبرر العقود كخبط صلية للمحرر مكتوبة ف تكوف النسخة األأهبب  ) :حيث نصت
افو تشمل البيانات طر أبيانات اؼبتعلقة دبوضوع ارر ك إذل الضافة إف تتضمن أكاضح ... ك 

 :تيةاآل
 باغبرؼ. التحرير فيها ًب اليت الساعة ك اليـو ,الشهر السنة,  -  أ

 ... كلقبو العقود ؿبرر اسم -  ب
 كأعماؽبم تهمكإقام ميبلدىم لكؿب كاملة  كألقاهبم ائهمآب كأظباء الشأف ذكم أظباء - ج

 كصياءكاأل كلياءاأل من عنهم لنائبُتا كأظباء كجدت فإ اقاهتمبط رقاـأك  كأظباء كجنسياهتم
ليو إاؼبشار   ( 114)  عقار  ف ىبةأ( بش33العقد كفق النموذج رقم )  كيكوف ىذا ( ...

  1989( لسنة 1003ية العامة رقم )من قرار اللجنة الشعب (1من اؼبادة )بالفقرة الثانية 
 .ليوإاؼبشار 

ىو صيل  األ ختصاصواف إتشريعات اؼبنظمة للعمل ؿبرر العقود اليظهر من صياية     
رظبية مثبتة غبقوؽ  كراؽأات اليت يوثقها ؿبررك العقود ىي ف ارر أك , ربرير ككتابة العقود

شخاص كهبب أف تكوف ُب النموذج اؼبعد ؽبذا الشأف كيشمل على كافة كالتزامات األ
 البيانات. 

كجو التعامل بُت الناس ُب حياهتم أف القانوف اؼبدشل ينظم إ:  القانون المدني -ثانيًا 
ىلية من حيث حواؿ األأ, فهو القانوف الذم يبُت تزاماتاؼبدنية كىو مرجع اغبقوؽ كاالل

( 44فتناكلت اؼبادة )عدامها كىو ما نص عليو القانوف اؼبدشل ك انأك نقصها أتوافرىا 
كل شخص بلغ    - 1توفر األىلية كبلوغ سن الرشد  ): فنصت على, ىليةموضوع األ

 بقواه العقلية كدل وبجر عليو يكوف كامل األىلية ؼبباشرة حقوقو اؼبدنية. سن الرشد متمتعان 

                                                           

 .34حىت الصفحة  31(  من الصفحة 2اؼبرفق صورة منها ُب اؼبلحق رقم ) 114
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 .(115) ( كاملةكسن الرشد ىي إحدل كعشركف سنة ميبلدية    - 2
ىلية الوجوب أا , أمداءىلية األأىي  الذكر نفةليها اؼبادة اآلإىلية اليت تشَت ف األأك    

( 17من قانوف رقم ) كذلة الوجوب( ما نصت عليو اؼبادة األىليأىلية ) فكانت ىذه األ
يتمتع  ) :حكمهم حيث نصت واؿ القاصرين كمن ُبأحف تنظيم أبش 1992لسنة 

     . (116) (بأىلية كجوب كاملة ...  كالدتو حيان  ذالشخص من
 ): ىليةبانعداـ األ يت كاف عنواهنا صراحةن ( كال45ىلية فقننتو اؼبادة )ما انعداـ األأك    

ؼبباشرة حقوقو اؼبدنية من كاف فاقد التمييز لصغر ُب  ال يكوف أىبلن  - 1انعداـ األىلية 
 . (118)أك جنوف  (117)السن أكعتو 

 .(119) (للتميَت  ككل من دل يبلغ السابعة يعتنر فاقدان   - 2
نقصاف األىلية كل من )  :( حيث جاء هبا46قصاهنا فكاف من نصيب اؼبادة )ما نأك  
ككل من بلغ سن الرشد ككاف سفيهان أك ذا يفلةو   ,لغ سن التمييز كدل يبلغ سن الرشدب

ىلية ما من يقـو دبهاـ فاقدم األأك  ,(120) ( يكوف ناقص األىلية كفقا ؼبا يقرره القانوف
ضباية فاقدم األىلية )  :( كانت كاضحة كصروبة حيث قالت47إف اؼبادة )كناقصيها ف

كناقصيها ىبضع فاقدك األىلية كناقصوىا حبسب األحواؿ ألحكاـ الوالية أك الوصاية أك 
 .(121) ( للقواعد اؼبقررة ُب القانوف القوامة بالشركط ككفقان 

                                                           

  .44, ليبيا, طرابلس, اؼبؤسبر الوطٍت العاـ, اؼبادة 2016( لسنة  6, اؼبعدؿ بالقانوف رقم ) 1953, القانوف اؼبدشلليبيا,  115
 , اؼبادة األكذل.1992( لسنة 17ليبيا, مؤسبر الشعيب العاـ, القانوف رقم ) 116
 ىو قليل الفهم ـبتلط الكبلـ فاقد التدبَت. 117
 ىو فاقد العقل بصورة مطلقة أك متقطعة.  118
 .45, مصدر سابق , اؼبادة 1953القانوف اؼبدشل, ليبيا,  119
 .46اؼبرجع السابق,  اؼبادة  120
 .47اؼبرجع السابق, اؼبادة  121
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إال بعد دفع قود ال هبوز لو توثيق عقد اؽببة إف ؿبرر الع: التشريعات الضريبية -ثالثًا 
( من قرار اللجنة الشعبية العامة 15كىو ما نصت عليو اؼبادة ) ان الضرائب اؼبقررة قانون

إليو فيما سبق حيث نصت ىذه اؼبادة على دم اؼبشار ميبل 1993( لسنة 12رقم )
 .(... إال بعد دفع الضرائب كالرسـو اؼبقررة قانونان يق ؿبرر  هبوز رر العقود توثال ): أف
  :ليو فيما سبق على ما يليإ( من قانوف ؿبررم العقود اؼبشار 24كنصت اؼبادة )   

عبهات اؼبختصة ذل اإعلى ارر يلتـز ؿبرر العقود بتوريد الضرائب كالرسـو اليت تستحق  )
 .(الشأف  مبعد ربصيلها من ذك 

التشريعات الضريبية اؼبفركضة ُب ىذا الصدد كاليت ملـز ؿبرر العقود باإلؼباـ هبا ىم أف إ   
من  1372( لسنة 12كؽبا عبلقة مباشرة دبحرر العقود على التصرفات ىو القانوف رقم )

الفصل ف ضريبة الدخل كىي ما كرد ُب أؼ ( بش 2004)   الرسوؿ الكرصل كفاة
( لسنة 156صادر عن اللجنة الشعبية العامة رقم )كؿ من القرار الكؿ من الباب األاأل

عنوانو استيفاء ضريبة الدمغة ( 122)مسيحي  2004من سنة  كفاة الرسوؿ  1372
شارت قرين الرقم أ( من ىذا الفصل 2كذل من اؼبادة )ف الفقرة األأحيث , على اررات 

 .ها رظبية كانت أك عرفية( العقود بأنواع2)
إذل عقد اؽببة بكونو من ( من عُت القرار 10ة من اؼبادة )الثانيشارت الفقرة أ    

ضريبة  متؤد ) :نها على ما يليفقرة الثانية مللتصرفات اليت بدكف عوض حيث نصت اا
 -أك بصك مصدؽ على التصرفات اآلتية إذا جاكزت الضريبة عشرة دنانَت : الدمغة نقدان 

لها حق من اغبقوؽ العينية األصلية التصرفات بدكف عوض بُت األحياء اليت ؿب - 2 
 كمن التصرفات بدكف عوض عقد اؽببة ببل عوض كال مقابل. (على العقار... 

                                                           

/  28رجب اؼبوافق  12مسيحي (, صدر ُب  2004)  كفاة الرسوؿ  1372( لسنة 156ليبيا, اللجنة الشعبية العامة, القرار رقم ) 122
 ميبلدم. 2004من سنة  ك ر  1372/  8
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ؿبررم العقود كيَتىم فبن يتولوف على  ) :( من نفس القرار فإهنا نصت30ما اؼبادة )أ   
إذل اؼبصلحة بعد استيفائها من ُت عن توريد الضريبة عماؿ التوثيق كعلى اؼبسئولأ

 أصحاب الشأف أف يرفقوا باررات كالتصرفات اليت تستحق عليها الضريبة كشفان 
عليها ستحق دبلخصها كبياناهتا اعبوىرية كصبيع العناصر البلزمة غبساب الضريبة اليت ت

 -تية :للشركط اآل ان كفق ككذل
سعر رر أك التصرؼ كربديد تعرض اررات كالتصرفات على اؼبصلحة لتقدير قيمة ا -1

 .الضريبة
ق باستيفاء كتوريد ضريبة الدمغة يقـو ؿبررك العقود كيَتىم فبن يتولوف أعماؿ التوثي -2

 .( إذل اؼبصلحة
ف ضريبة أؼ ( بش 2004) من كفاة الرسوؿ  1372لسنة  12إف القانوف رقم    

: نوأ( على 23) الدخل نص ُب الباب الرابع كاػباص باعبزاءات " العقوبات " قرين اؼبادة
اؼبصلحة بعد استيفائها من أصحاب  عن توريد الضريبة إذل الن ؤك كل شخص يكوف مس  )

الشأف كيتخلف عن توريدىا ُب اؼبوعد اؼبقرر ألم سبب من األسباب يعاقب بغرامة ال 
, تقل عن طبسمائة دينار أك دبا ال يزيد عن ثبلثة أمثاؿ ما دل يؤد من الضريبة أيهما أكنر

 .(123) ( أداء الضريبة قبل اغبكم عليو  من يبادر إذلكيعفى من العقوبة 
قابل مارل أك خارل من إف كانت اؽببة دب دير الضريبة على عقد اؽببة سواءن ما تقأك    

( من قانوف 15صت اؼبادة )إف تقديرىا من اختصاص مصلحة الضرائب حيث ناؼبقابل ف
لها صاحب يفأرؼ أك يَته إذا للمصلحة أف تقدر قيمة ارر أك التص ) :الضرائب

أف تقدر القيمة إذا كاف ما تضمنو  ان , كللمصلحة أيضهبا ان إضافي ان الشأف أك دل يقدـ إقرار 

                                                           

 . 23, اؼبادة 1372( لسنة 12ليبيا, مؤسبر الشعيب العاـ, القانوف رقم ) 123
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ارر أك التصرؼ أك يَته أك ما أقر بو صاحب الشأف يقل عن مستول األسعار السائدة 
 .(كقت إنشاء ارر أك إبراـ التصرؼ 

ال هبوز للقضاة ... ) : يو على ما يليلاؼبشار إ ( من القانوف32كنصت اؼبادة )   
أك قرارات أك أف يضعوا توقيعاهتم أك أف يصدقوا  ان ...أف يصدركا أحكامكؿبررم العقود 

دل تكن الضريبة جراء أك عمل يدخل ُب اختصاصهم ماعلى توقيعات أك أف يقوموا بأم إ
بطوا كأف وبيلوا إذل اؼبصلحة , كعليهم أف يضاؼبستحقة على ما يقدـ إليهم قد أديت فعبلن 

 أم ؿبرر أك يَته فبا يقع ُب أيديهم حبكم عملهم إذا دل تكن قد أديت عنو الضريبة.
كللقضاة ُب األحواؿ اؼبستعجلة أك اليت ىبشى فيها من التهرب أف يأمركا بازباذ    

 .(إجراءات كقتية لضماف ربصيل الضريبة 
القانوف ذبعل عقد اؽببة اؼبخالف للمادة  ( من عُت33كإف ما نصت عليو اؼبادة )   

ال هبوز التمسك )  :السابقة كيَت اؼبستوُب الضرائب ال هبوز التمسك بو حيث نصت
بأم إجراء رظبي أك تصرؼ يتم باؼبخالفة ألحكاـ اؼبادة السابقة ما دل تؤد عنو الضريبة 

 .(...ؽبذا القانوف  ان اليت تستحق طبق كالغرامات
( على اغبظر على التعامل بالعقود مادل تؤدل الضريبة اؼبفركضة 34)كنصت اؼبادة    

وبظر على أم شخص أف يتعامل أك أف يقـو بأم إجراء  ) :حةن افنصت ىذه اؼبادة صر 
 .(ُب ؿبررات أك تصرفات أك يَتىا دل تؤد عنها الضريبة اؼبستحقة 

 عبلهأكاؼبشار إليو  كفاة الرسوؿ  1372( لسنة 12كاعبدكؿ اؼبرفق بالقانوف رقم )   
 :فتناكؿ ما يلي
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سفل ارر أحيث كرد ُب البند السادس  :على المحررات (124)ضريبة الدمغة  -أ  
د ق ( مائتاف  250 اػباضع للضريبة بعنواف العقود بأنواعها كمنها عقد اؽببة  كسعرىا )

 . قة  كعبء الضريبة على اؼبتعاقدينعلى كل كر  كطبسوف درنبان 
سفل  أث كرد ُب البند الثاشل كالعشرين حي :ضريبة الدمغة على التصرفات -ب 

التصرؼ أك اؼبعاملة أك الواقعة اػباضعة للضريبة فميز بُت التصرفات بعوض كالتصرفات 
بدكف عوض كالذم لو عبلقة مباشرة دبوضوعنا ما كرد ُب الذيل فقاؿ التصرفات بدكف 

ؽ فيما  كفرَّ , نية األصلية على العقارقوؽ العيعوض بُت األحياء اليت ؿبلها حق من اغب
كذل تكوف قيمة ففي األ ,قارب حىت الدرجة الرابعة كبُت ما عداىمكاف التصرؼ بُت األ

رة ُب كُب الثانية تكوف قيمة الضريبة عش ,الضريبة شبانية ُب اؼبائة من قيمة ؿبل التصرؼ
عاتق من تلقي اغبق أم كعبء الضريبة ُب كليها على , اؼبائة من قيمة ؿبل التصرؼ

لضريبة ُب حالة كاف العقد بُت ك كمن يبثلو كاعفي التصرؼ من ىذه اأاؼبوىب لو 
 فيما بُت الزكجُت. يضان أصوؿ كالفركع ك األ

 

 الثاني المطلب
 القيد والتسجيل في التسجيل العقاري

يقع داخل النطاؽ إدارة التسجيل العقارم الذم مرحلة قيد كتسجيل عقد اؽببة ُب  إف    
مع ؿبررم العقود كىو عمل  ان دارة تقـو هبذا العمل تضامنف اإلإفدارة اؼبكاشل ؽبذه اإل

داخلي خاص بإدارة التسجيل العقارم كىو يوضح لنا دكر التسجيل العقارم ُب الشكلية 
 لقانوف كسوؼ نبُت ذلك دبا يلي : اليت فرضها ا

                                                           

ىي كرقة صغَتة كتسمي أيضان بالطابع الضرييب فهي ذات قيمة مالية كىذه دمغة اررات توضع كاحدة على كل صفحة من صفحات  124
 العقد.
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يتعُت على ؿبرر : محرر العقود ودوره في تسجيل العقد في السجل العقاري -أواًل 
ف أمسيحي بش  2010ك. ر  1378لسنة ( 17)ؼباـ بالقانوف رقم العقود اإل

 1378( لسنة 433كقرار اللجنة الشعبية العامة رقم ), التسجيل العقارم كأمبلؾ الدكلة
لسنة ( 17)رقم للقانوف  التنفيذية البلئحةبشأف اصدار  مسيحي 2010سنة  ك.ر 

 ط ارتباط مباشر بعمل ؿبرر العقودبلنبا مرتبكك  مسيحي  2010ك. ر  1378
العقارم كذلك دبوجب  ؿبرر العقود باالطبلع على اؼبلففبداية ُب ىذا اؼبضمار يقـو 

ميبلدم  1993( لسنة 612ة رقم )( من قرار اللجنة الشعبية العام16نص اؼبادة )
ف ؿبررم العقود أؼ بش 1993( لسنة 2 إصدار البلئحة التنفيذية للقانوف رقم )ف أبش

هبب على ؿبرر  ) :كجبت على ؿبرر العقود القياـ بالكشف حيث جاء فيهاأكاليت 
العقود قبل توثيق أم تصرؼ من التصرفات العقارية االطبلع على اؼبلفات العقارية 

ف خطار ذكم الشأأذكك الشأف كما هبب عليو ليها إستيثاؽ من البيانات اليت وبتاج لبل
كىو مبوذج  (125) (ثقاؿ امل هبا العقار... يضاح كافة األإحبالة العقار اغبقيقية مع 

( لسنة 433)( من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 70معتمد دبوجب اؼبادة رقم )
 رقمللقانوف  التنفيذية البلئحةبشأف اصدار  مسيحي 2010سنة  ك.ر  1378

 كراؽ كربديدان كىو ما كرد بالنماذج كاأل مسيحي  2010ك. ر  1378لسنة ( 17)
ف اؼبلف أحيث  (126)( باسم كشف باالطبلع على ملف عقارم 29قرين النموذج )

قار كىو اؼبلف الذل ُب العقارم ؿبفوظ بإدارة التسجيل العقارم اليت يقع ُب نطاقها الع
للجهالة كيلتـز  نافيان  اليت يوصف بو العقار كصفان كراؽ كاؼبستندات صوؿ األأطيو كافة 

دارة اليت يقع الكشف كيودع ُب خزينة اإلؿبرر العقود بسداد اؼببلغ اؼبقرر نظَت ىذا 
                                                           

 .16دة , اؼبا1993( لسنة  612ليبيا, اللجنة الشعبية العامة, القرار رقم )   125
 .24,25(, الصفحتُت 2اؼبلحق رقم ) 126
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( من قرار 66بنطاقها العقار كىو مبلغ مارل كقدره طبسة دنانَت ليبية كىو ما قررتو اؼبادة )
بشأف  مسيحي 2010سنة  .ر ك 1378لسنة ( 433رقم )اللجنة الشعبية العامة 

 مسيحي  2010ك. ر  1378لسنة ( 17)رقم للقانوف  التنفيذية البلئحةاصدار 
( طبسة دنانَت عن كل كشف 5يفرض رسم مقطوع مقداره ))  : كاليت جاء نصها التارل

   .(127) (نظرم ُب أم دفًت أك سجل أك ملف عقارم ...

بعد  :الهبة في استكمال شكلية عقدمصلحة التسجيل العقاري ومهامها  - ثانياً 
اده على صحاب الشأف كباستنأعلى طلب  بإبراـ عقد اؽببة بناءن  قياـ ؿبرر العقود

دارة التابع ؽبا العقار كاستيفاء الضرائب اؼبفركضة دبوجب الكشف الذم قاـ بو ُب اإل
كراؽ كاؼبستندات طيو كافة األ داع عقد اؽببة مرفقان التشريعات السارية يقـو ؿبرر العقود بإي

( 129) كذلك دبوجب النموذج اؼبعد ؽبذا الغرض كاظبو طلب تسجيل (128)ذات العبلقة 

اللجنة الشعبية العامة  ( من قرار70( من الفقرة الثانية من اؼبادة )1كالوارد قرين الرقم )
 .مسيحي (2010 )كفاة الرسوؿ  1378( لسنة 433رقم )

كفاة  1378( لسنة  17على القانوف رقم )  عماؽبا بناءن أدارة اؼبختصة تباشر ف اإلإف   
كالئحتو التنفيذية الصادرة دبوجب التسجيل العقارم كأمبلؾ الدكلة  بشأف الرسوؿ 

  (2010كفاة الرسوؿ  1378( لسنة 433قرار اللجنة الشعبية العامة رقم )
ؽببة حيث كرد مسيحي( كاليت تناكلت موضوع تسجيل صبيع التصرفات كاليت منها عقد ا

 التصرفات كصبيع العقارية العينية اغبقوؽ تسجيل يتم ) :( من ىذه البلئحة3ُب اؼبادة )
 على بناءن  العقارم السجل ُب ... تغيَتىا أك نقلها أك اغبقوؽ ىذه إنشاء شأهنا من اليت

                                                           

 .66مسيحي, اؼبادة  2010سنة  ك.ر  1378( لسنة 433, القرار رقم )اللجنة الشعبية العامةليبيا,  127
 صورة االثبات الشخصي ألصحاب الشأف أك الشهود أك من يبثلوف يَتىم , سند اإلنابة, الكشف النضرم, إيصاؿ سداد الضرائب.  128
 .30حىت الصفحة  26(, من الصفحة 2اؼبلحق رقم ) 129
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 على الدكلة مبلؾأك  العقارم التسجيل مصلحة إذل الشأف صاحب من يقدـ طلب

ف عقد اؽببة ىو عقد ناقل إكمن خبلؿ ىذا النص ف  (130) (... لذلك اؼبعد النموذج
 .يو كىو ما يسمي بنقل اغبق العيٍتلإذل اؼبوىوب إوىوبة من الواىب للملكية للعُت اؼب

من  1378( لسنة 433( من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم )12نصت اؼبادة )   
كراؽ تتأكد من اؼبستندات كاألف أمسيحي( على اؼبصلحة  2010) كفاة الرسوؿ 

 كأمبلؾ العقارم التسجيل مصلحة على هبب ) :اليت ؽبا عبلقة بالعقد حيث جاء فيها
 العيٍت باغبق اؼبثبتة كالوثائق اؼبستندات أف من تتأكد أف التسجيل إجراء قبل الدكلة

 ةشار إ كىنا (131) ( النافذة التشريعات أحكاـ مع تتعارض ال تسجيلو اؼبطلوب العقارم
 كالضرائب العقود ؿبررم قانوشل رظبو ما كفق اؽببة تتم فأ هبب كاضحة كبصيغة صروبة

 اؼبوقرة. دارةاإل ىذه ُب العقد تسجيل من هامهادب القياـ من دارةاإل على يتعذر الإك 
 تقديبو فور التسجيل طلب يقيد ) :نوأ( من عُت القرار فنصت على 13دة )ما اؼباأ    
 إيصاؿ الطلب قدـ من كيعطى تقديبو كساعة تاريخ ذكر مع الزماشل الضبط سجل ُب

 .(132) ( األسبقية كرقم تقديبو كساعة تاريخ يتضمن
( من نفس 14ف اؼبادة )إكراؽ اؼبطلوبة للتسجيل فُب حالة عدـ توفر اؼبستندات كاأل   

 تتوافر دل إذا التسجيل هبوز كال...  ): نصت على هبوز التسجيل حيثنو ال إالبلئحة 
 .( قانونان  اؼبطلوبة الشركط تسجيلها اؼبطلوب الوثائق ُب

                                                           

 .3مسيحي, اؼبادة   2010ك ر 1378( لسنة  433ليبيا, اللجنة الشعبية العامة, القرار رقم )  130
 .12اؼبرجع السابق, اؼبادة  131
 .13اؼبرجع السابق, اؼبادة  132
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 ( من عُت القانوف فإهنا ميزت السجبلت كخصصت لكل شخص22ما اؼبادة )أ   
شخاص كقاؼ عن سجل األمبلؾ الدكلة عن سجل األأسجل بو فميزت سجل 

 اؼبملوكة العقارات , الدكلة أمبلؾ سجل ُب تسجل ) :نوأالطبعيُت حيث نصت على 
 كتسجل كجدت إف عليها املة اغبقوؽ مع العامة االعتبارية كاألشخاص للدكلة

 لؤلفراد اؼبملوكة العقارات كتسجل األكقاؼ السجل ُب عليها كاغبقوؽ اؼبوقوفة العقارات
 .( اػباصة األمبلؾ مسجل ُب اػباصة االعتبارية كاألشخاص

كؿ لطلبات ربقيق لقانوف نوعت سجل الضبط الزمٍت األ( من نفس ا31اؼبادة )ك    

كانتقاؽبا كىو الذل لو صلة دبوضوعنا  (133)صلية الثاشل بإنشاء اغبقوؽ العينية األاؼبلكية ك 
 : اآلتية السجبلت مكتب أك إدارة كل  سبسك ) :حيث كرد فيها

 .األخرل العينية كاغبقوؽ اؼبلكية ربقيق لطلبات الزماشل الضبط سجل - أ
 .( كانتقاؽبا األصلية العينية اغبقوؽ بإنشاء الزماشل الضبط سجل  - ب
فادات العقارية ة كاإل( من عُت التشريع موضوع الشهادات العقاري35تناكلت اؼبادة )   

 ُب العقار حالة على الدالة الشهادات ربرر ) :الدالة على حالة العقار حيث نصت
 شهادات تعطى الك  اؼبلكية ربقيق ملفات ُب دكنةاؼب للبيانات كفقان  العقارية السجبلت

 إجراءات بشأهنا تتخذ دل اليت (134) الوقتية اإليداع ملفات كاقع من انتفاع أك عقارية سبلك
  .( اؼبلكية ربقيق

                                                           

 تستند لوجودىا حق آخر كىي مستقلة كيَت تابعة غبق آخر كىي ذل حقوؽ عينية أصلية كىي اليت تقـو بذاهتا كالإاغبقوؽ العينية تنقسم  133
ق عيٍت تشمل حق اؼبلكية كاغبقوؽ اؼبتفرعة منو كىي حق االنتفاع ) االهبار( فتبقى ملكية الرقبة للملك كاالنتفاع للمنتفع كحق االرتفاؽ كىو ح

 للحق العيٍت األصلي كمثاؽبا الرىن.من منفعة عقار ؼبصلحة عقار آخر, كأما اغبقوؽ العينية التبعية ُب تتبع 
 (47) رقم النموذج كاألكراؽ السجبلت مباذج عنواهنا كاليت الشعبية اللجنة قرار من (70) اؼبادة من الثانية بالفقرة  النموذج حدد حيث 134
  ( اؼبلحق القانوشل. 2فادة مؤقتة مرفق صورة من ُب اؼبلحق )إتعطى  عقار حبالة إدارية شهادة
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 ( من نفس البلئحة قررت الرسـو اؼبفركضة من اؼبصلحة على سندات65اؼبادة )إف     
 العقارية كالشهادات اؼبلكية سندات إصدار حاالت يتحدد ) بقوؽبا: ة العقار كذلكملكي

 :التارل النحو على القيود بلصاتكخ كنسخ

 أك  (135) قطيعان  السند كاف  سواءن  التسجيل أثر على انتفاع أك ملكية سند إصدار عند  - أ
 ُب طبسة مقداره نسيب كرسم دنانَت عشرة ؿ( د 10) مقداره مقطوع رسم يفرض مؤقتان 

 الرسـو كتنخفض خارجو أك اؼبخطط داخل عقارا كاف  سواء العقار قيمة من األلف
 ملكية سند إصدار عند دنانَت طبسة  ؿ( د 5) مقداره أدسل كحبد النص إذل ليهاإ اؼبشار
 ... دفعت قد األصلي السند على اؼبفركضة الرسـو كانت  إذا العقار قسمة بسبب جديد

(136)  عقارية شهادات إصدار عند - ك
 طبسة (5) مقداره مقطوع رسم يفرض ....

 .(137) ( ... شهادة كل  عن دنانَت
 
 
 
 
 
 

                                                           

 رقم النموذج كاألكراؽ السجبلت مباذج عنواهنا كاليت الشعبية اللجنة قرار من (70) اؼبادة من الثانية بالفقرة النموذج دحد حيث 135
 للتملك. قطعي سند  (20)

 (18) رقم النموذج كاألكراؽ السجبلت مباذج عنواهنا كاليت الشعبية اللجنة قرار من (70) اؼبادة من الثانية بالفقرة  النموذج حدد حيث 136
 .46( , صفحة رقم 2مرفق صورة منها باؼبلحق رقم ) عقارية, شهادة
 .65, اؼبادة مسيحي  2010رسوؿ من كفاة ال 1378( لسنة  433ليبيا, اللجنة الشعبية العامة, القرار رقم )  137
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 المبحث الثالث
انعداـ على ثار اؼبًتتبة اآلتوفر الشكلية ك ثار اؼبًتتبة على ندرس ُب ىذا الفصل اآل     

فتاء من الرظبية كبياف موقف القضاء اللييب ُب حالة عدـ توافرىا كبياف منهج دار اإل
ثار اؼبًتتبة على انعداـ الرظبية كُب كؿ اآلندرس ُب األ ,مستقل مطلبلية كل ُب الشك

 ناه ككما يلي : أدفتاء كما ىو مبُت ثاشل موقف القضاء اللييب كدار اإلال
 

 اَلول المطلب
 فاء الشكليةياآلثار المترتبة عن است

كىي ابتداءن من اؼبشرع ثار اؼبًتتبة عن استكماؿ كاستيفاء الشكلية اليت رظبها ف اآلإ    
هبعلها سليمة الكتابة من قبل موظف كختامان للقيد كالتسجيل ُب التسجيل العقارم 

 يلي :ثار منها ما فبا يًتتب عليها العديد من اآلصحيحة قانونان 
, فبل يكوف عقد اؽببة صحيحان سليما إال ف اؼبشرع فرض للهبة شكبل معيناإ - والً أ

كىو ما تناكلو اؼبشرع اللييب , دل يوجد نص يقضي خببلؼ ذلككل ماباستيفاء ىذا الش
  :حيث نصت الفقرة األكذل منها  على( من تقنينو اؼبدم 475ُب اؼبادة )

 .(138)(  باطلة مادل تتم ربت ستار عقد آخركقعت  تكوف اؽببة بورقة رظبية كإالٌ  - 1 ) 
 آنفة الذكر دبا أف القانوف قرر لعقد اؽببة شكبل معينا كما ىو ُب نص اؼبادة - ثانياً 

, ال فيما يضاؼ إليو ان فيما يدخل على العقد من تعديلفيجب استيفاء ىذا الشكل أيض
من شركط تكميلية أك تفصيلية ال تتعارض مع ما جاء فيو ناىيك عن الرجوع فيو فهو 

                                                           

 .475, مصدر سابق, اؼبادة 1953 القانوف اؼبدشلليبيا ,  138



52 
 

52 
 

ىو مبُت ُب ىذا اعبهد  كما  -من باب أكذل أف يتم بالشكلية حيث اف الرجوع حقيقة  
 .عقد ىبة جديد تتغَت فيو اؼبراكز الٌ إما ىو   -اؼبتواضع 

بتسليم الشيء اؼبوىوب منها ما يتعلق  أيضان تًتتب عليها التزامات عدة ك  - ثالثاً 
, كأخَتان التزامات على اؼبوىوب لو كىي  كىناؾ التزامات على عاتق الواىب ,للموىوب لو
 كما يلي :

 -كىي االلتزامات التالية : : الموىوب لشيءااللتزامات المتعلقة با -  6
عنواهنا تسليم اؼبوىوب كجاء ( من القانوف اؼبدشل حيث كاف 482ما تناكلتو اؼبادة )  -أ 

, فإف الواىب يلتـز تسليمو ؼبوىوب لو قد تسلم الشيء اؼبوىوبإذا دل يكن ا ): فيها
 .(139) (, كتسرم ُب ذلك األحكاـ اؼبتعلقة بتسليم اؼببيع اهإيٌ 

( كىو ضماف الواىب استحقاؽ اؼبوىوب حيث جاء 483نصت عليو اؼبادة )  -ب 
بب , إاٌل إذا تعمد إخفاء سمن الواىب استحقاؽ الشيء اؼبوىوبال يض – 1 ) :فيها

يضان , كُب اغبالة األكذل يقدر القاضي للموىوب لو تعو االستحقاؽ أك كانت اؽببة بعوض
الثانية ال يضمن الواىب االستحقاؽ إال بقدر , كُب اغبالة عادالن عٌما أصابو من الضرر

 ., كل ىذا ما دل يتفق على يَتهوضما أٌداه اؼبوىوب لو من ع
كٕاذا استحق الشيء اؼبوىوب حل اؼبوىوب لو ؿبل الواىب فيما لو من حقوؽ  – 2

 .(140) (كدعاكل 
 (484) ا ُب اؼبادةيلتـز الواىب بااللتزامات اؼبنصوص عليه االلتزامات الواىب : –  0

  :من القانوف اؼبدشل اللييب كىي
 ال يضمن الواىب خلو الشيء اؼبوىوب من العيب. - أ )

                                                           

 .482اؼبرجع سابق, اؼبادة   139
 .483اؼبرجع السابق, اؼبادة    140
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, أك ضمن خلو الشيء اؼبوىوب من أنو إذا تعمد الواىب إخفاء العيبعلى  - ب
, كيكوف كذلك وب لو عن الضرر الذم يسببو العيبالعيوب كاف ملزمان بتعويض اؼبوى

إذا كانت اؽببة بعوض على أالٌ هباكز التعويض ُب ىذه اغبالة قدر ما أٌداه  ملزمان بالتعويض
 .( اؼبوىوب لو من ىذا العوض

ال  ): حيث جاء فيها( من عُت القانوف عن مسؤكلية الواىب  485كنصت اؼبادة )  
 .(يكوف الواىب مسؤكالن إالٌ عن فعلو العمد أك خطئو اعبسيم 

دبوجب القانوف اؼبدشل على عاتق اؼبوىوب لو العديد من  :االلتزامات الواىب -  3
 التزامات كىي كما يلي : 

يلتـز  ): التزامات اؼبوىوب لو حيث نصت على(  486ما نصت عليو اؼبادة )  - أ 
من عوض سواءن اشًتط ىذا العوض ؼبصلحة الواىب أـ  اؼبوىوب لو بأداء ما اشًتط عليو

 .(ؼبصلحة أجنيب أـ للمصلحة العامة 
إذا تبُت أف  ): نقصاف قيمة اؼبوىوب حيث كرد هبا فأ( بش487ما تناكلتو اؼبادة ) - ب

, فبل يكوف اؼبوىوب لو ملزمان بأف أقل ُب القيمة من العوض اؼبشًتط الشيء اؼبوىوب
 .(الٌ بقدر قيمة الشيء اؼبوىوب يؤدم من ىذا العوض إ

 ث( من نفس القانوف حي 488التزاـ اؼبوىوب لو بوفاء الدين كىو ما قننتو اؼبادة )  - ج
, فبل يكوف اؼبوىوب لو لواىب عوضان عن اؽببة كفاء ديونوإذا اشًتط ا - 1 ): جاء دبتنها

 يتفق على يَته.ملزمان إالٌ بوفاء الديوف اليت كانت موجودة كقت اؽببة ىذا مادل 
, أك ُب ذمة لدين ُب ذمة الواىب عيٍت ضمانان  كٕاذا كاف الشيء اؼبوىوب مثقبلن حبق - 2

 .(ؼبوىوب لو يلتـز بوفاء ىذا الدين, مادل يوجد اتفاؽ على يَت ذلكشخص آخر, فإف ا
 



54 
 

54 
 

 الثاني المطلب
 ثار المترتبة عن االخالل بالشكليةاآل

ينما عدـ الشكلية ال يوثر ب قانونان  مطلقان  بطبلنان  باطلةن ف عدـ الشكلية هبعل اؽببة إ     
ف اؽببة أ, كُب حالة قبوؿ نافدة باغبيازةباإلهباب كال فهي صحيحة شرعان  ُب اؽببة شرعان 

لقاضي ملـز بتطبيق القانوف صحيحة شرعة باطلة قانونا كحصوؿ نزاع باػبصوص فهل ا
يتنحى ؼبخالفة القانوف ألحكاـ أف ـ لو اغبق ُب أف كاف ـبالفا ألحكاـ الشريعة إحىت ك 

 . سبلمية الغراء السمحاءاإلالشريعة 
كُب حالة عدـ تنحي القاضي من تلقاء نفسو كيريد تطبيق القانوف اؼبخالف للشريعة    

ـبالف  كىل يعتنر القاضي ُب حالة حكمو حبكم سليم قانونان  ؟ىل وبق للخصـو رده 
كمن وبكم لو ببطبلف اؽببة ؟ نزؿ ا تعاذل أبغَت ما  مى كى حى  سبلميةاإلألحكاـ الشريعة 

سبلمية السليمة كفق ما رظبتو الشريعة اإلالصحيحة  ؼبخالفتها للقانوف أم الباطلة قانونان 
ألمواؿ الناس  كاغبكم بإرجاع اؼبوىوب للواىب ىل يعتنر الواىب كاغبالة ىذه أكبلن 

الدين الوحيد تعًتؼ بدكلة ألهنا ُب ليبيا  خاصةن  نبيةُب األ اؼبوضوع يايةه  فإ ؟بالباطل 
اغبراـ   سبل عناغببلؿ كاالبتعاد  سبيلفينبغي على اعبميع اتباع  ,سبلميالدين اإلىو 

 : كما يليكل ذلك سوؼ نتطرؽ لو  , كاجتناب الشبهات
 : تنحي القاضي ورّده -أوالً 

ؼبدنية كردت ُب قانوف اؼبرافعات ا (141)ف حاالت تنحي القاضي إ تنحي القاضي : - 6
ى عند ـبالفة القانوف ف يتنحأصر كليس منها حالة هبوز للقاضي سبيل اغب ىكالتجارية عل
 .سبلمية السمحاءللشريعة اإل

                                                           

لقضاء كاعبمع  القىاًضي من تعيِّنو الدكلةي للنظر ُب اػبصيومات كالدعاكىل كإصدار األحكاـ اليت يراىا طبقان للقانوف كمىقىر ه الرظبي ًإحدل دكر ا 141
 قيضىاةه كيقاؿ: سيمٌّ قاضو : أم قاتل. 
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دنية حيث جاء ُب الباب التاسع من قانوف اؼبرافعات اؼبُب النصوص التالية  ذلك جليان     
حواؿ ألى (  ع267القضاة كردىم حيث نصت اؼبادة ) يكالتجارية اللييب حاالت تنح

ع عن ظباعها التنحي على سبيل اغبصر فعلى القاضي أف يتنحى عن نظر الدعول كيبتن
 ُب األحواؿ اآلتية :

إذا كانت لو مصلحة ُب الدعول أك ُب دعول أخرل ترتكز على مسائل قانونية  -1 ) 
 .ؽبا سبامان فباثلة 

إذا كاف ىو أك زكجتو أك أحد أقاربو إذل الدرجة الرابعة, أك من اعتاد مساكنتو أك  -2 
 .و طرفان ُب اػبصومة أك ُب الدفاعمؤاكلت

أك عداكة إذا كانت لو أك لزكجتو مع أحد اػبصـو أك أحد ككبلئو خصومة قائمة  -3 
 .شديدة أك عبلقة مديونية

هادة ُب الدعول أك كاف قد سبق لو نظرىا إذا كاف قد أفىت أك ترافع أك أدل ش -4 
 . فيها خبَتان أك ؿبكمان أك ؿبققان قاضيان ُب مراحل أخرل من الدعول أك كاف 

إذا كاف كصيان ألحد اػبصـو أك قيمان عليو أك ككيبلن أك ـبدكمان لو, أك كاف مديران  -5
ؽبا مصلحة ُب ية أك منشأة ؼبؤسسة أك شركة كلو دل تكن معًتفان هبا أك ىيئة أك صبع

 .الدعول
كللقاضي ُب يَت األحواؿ اؼبذكورة, إذا توفرت أسباب خطَتة, أف يطلب من رئيس  

يتوجو بطلبو إذل رئيس الدائرة إذنان بالتنحي, كإذا كاف الطالب ىو رئيس الدائرة فعليو أف 
 .(142) (اكمة 

                                                           

 .267, اؼبادة كفاة الرسوؿ  1369كتعديبلتو ,  قانوف  اؼبرافعات اؼبدنية كالتجاريةليبيا, مؤسبر الشعب العاـ,  142
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القاضي من قبل اػبصـو حواؿ الرد فهي اغباالت اليت يرد فيها أما أ:  يرد القاض - 0
لكل كاحد من  ) :نوأقانوف حيث نصت على ( من عُت ال268فقد تناكلتها اؼبادة )

, ُب األحواؿ اليت هبب على القاضي التنحي فيها عن نظر الدعول, أف يطلب  اػبصـو
 .يبُت فيها األسباب كطرؽ اإلثبات الرد بعريضة

كيلو قلم الكتاب قبل موعد اعبلسة كهبب أف تودع العريضة اؼبوقعة من اػبصم أك ك    
بيومُت إذا كاف طالب الرد عاؼبان باسم القاضي حُت ككل إليو النظر أك اغبكم ُب الدعول 
كإذا دل يكن يعلم فتودع العريضة ُب اعبلسة قبل البدء ُب نظر الدعول أك حبثها كيًتتب 

 .(143)(على طلب الرد كقف الدعول 
متطابق للقانون  سالميةاإلُحُكْم القاضي َيْحُكم ِبُحْكٍم ُيَخاِلف الشريعة  -ثانيًا 
 ف وبكم حبكمو لكي يكوف سليمان ألنصوص السابقة يتعُت على القاضي ف من اإ :الليبي

ف كاف إوبكم دبا يتفق مع القانوف حىت ك  فأكيَت قابل للنقض للقانوف  مطابقان  صحيحان 
نو حكم دبا دل أف يوصف القاضي أمر الذم من اؼبمكن األ سبلميةللشريعة اإل ـبالفان 

 .من سلطافبو ينزؿ ا 
نسأؿ ا العظيم أف يصلح  -كلكي تعم الفائدة نقتبس فبا قالو مفيت الديار الليبية     

لقوؿ العزيز الوىاب  حيث كرد تفسَتان  رضبو اماـ مالك يسلك منهج اإل الذم -حالو 
كىمىن دٍل وٍبكيم دبا أىنٍػزىؿى اي فىأيكلىًئكى ىمي الكاًفريكفى﴾  ﴿

"قىاؿى اٍبني مىٍسعيودو كىاغبٍىسىني  (144)
رضبهما ا : ًىيى عىامَّةه ُب كيلِّ مىٍن دلٍى وبىٍكيٍم دبىا أىنٍػزىؿى اللَّوي, ًمنى اٍلميٍسًلًمُتى كىاٍليػىهيوًد 

ا ذىًلكى  كىميٍستىًحبلا لىوي, فىأىمَّا مىٍن فػىعىلى ذىًلكى كىىيوى ميٍعتىًقده أىنَّوي رىاًكبي ؿبيىرَّـو  كىاٍلكيفَّاًر, أىم ميٍعتىًقدن
بىوي كىًإٍف شىاءى يىفىرى لىوي"  .فػىهيوى ًمٍن فيسَّاًؽ اٍلميٍسًلًمُتى كىأىٍمريهي ًإذلى اللًَّو تػىعىاذلى ًإٍف شىاءى عىذَّ

                                                           

 .268اؼبرجع السابق, اؼبادة   143
 . 46, اآلية 5سورة اؼبائدة  144
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ُب أحكاـ القرآف حبركفو: رضبو ا , العريب كىو كبلـي ابن  رضبو ا :كقاؿ القرطيب     
, كىًإٍف حىكىمى بًًو  هي عىلىى أىنَّوي ًمٍن ًعٍنًد اللًَّو, فػىهيوى تػىٍبًديله لىوي ييوًجبي اٍلكيٍفرى "ًإٍف حىكىمى دبىا ًعٍندى

ٍغًفرىةي, عىلىى أىٍصًل أىٍىًل الس نًَّة   ُب اٍلغيٍفرىاًف لًٍلميٍذنًبُت".ىىونل كىمىٍعًصيىةن فػىهيوى ذىٍنبه تيٍدرًكيوي اٍلمى
: نً يٍ رى فٍ "كالصحيح: أف اغبكم بغَت ما أنزؿ ا يتناكؿ الكي  رضبو اكقاؿ ابن القيم     

األصغر كاألكنر, حبسب حاؿ اغباكم, فإنو إف اعتقد كجوب اغبكم دبا أنزؿ ا ُب ىذه 
؛ فهذا كفر أصغر, كإف  , مع اعًتافو بأنو مستحق للعقوبةان , كعدؿ عنو عصيان الواقعة

ٌَت فيو, مع تيق نو أنو حكم ا, فهذا كفر أكنر" مدارج  اعتقد أنو يَت كاجب , كأنو ـبي
 .1/336السالكُت 

نسأؿ ا  -الصادؽ بن عبد الرضبن الغرياشل  شبهات كتوضيحها من قبل اؼبفيت الشيخ   
 كما يلي:  -الكرصل أف يصلح حالو 

ىذه شبهات تورد على االستدالؿ السابق, بأف كفر من حكم ًبغىٍَتً ما أنزؿ ا يَت 
 مستحٌل كفري معصية, ال ىبرج عن اؼبلة لـز توضيحها, كىي كاآلٌب:  

قالوا إف قوؿ السلف: " كفره دكف كفر"  ؿبموؿه على عامة الكبائر كالزنا كشرب  - أ
صة نفسو, فحكمى ُب مسألة بغَت ما أنزؿ اػبمر, كعلى مىا صدر من أحد الناس ُب خا

 ا, ال على التحاكيم إذل القوانُت الوضعية, اليت يفرضيها اغبكاـ كاألمراء.
 .فإٌف فرضى اغبكاـً كاألمراء القوانُتى اؼبخالفةى للشريعة للحكًم هبا, ىو كفره أكنر

ـبالف لكبلـ السلف ىذا التفريق   -الشيخ الصادؽ بن عبد الرضبن الغرياشل  -أقوؿ     
 اؼبتقدمُت ُب تفسَت اآلية من كجهُت:

  أف اؼبتقدمُت دل يذكركا ىذا التفريق بُت االحتكاـ اعبزئي كاالحتكاـ العاـ  - 6
اؼبفركض من اغبكاـ كاألمراء, بل إف ابن عطيةى رضبو ا ذكر بأنو " ُب أيمراًء ىذه 

عنهما كيَته من قوؽبم كفر  ا عباس رضياألمًة" فهو صريح ُب أٌف ما كرد عن ابن 
ؿبموؿه على ما ييفرض على الكافًة ًمن ًقبل اغبكاـ كاألمراًء, كما ىو اغباؿي  دكف كفر

فيما نقلو عن  -رضبو ا  -ُب القوانًُت الوضعية, اليت يفرضيها اغبكاـ, قاؿ ابن عطية 
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و ُب أمراًء ىذه كفره دكف كفر: " كلكنٌ    -صبعُت رضي ا عنهم أ – ابن عباس كيَته
 .ري معصية, ال ىبرجهم عن اإليباف"األمة كف

كما , أٌف اؼبتقدمُت ذكركا مسألًة اغبكم بغَت ما أنزؿ ا, كاشًتطوا فيها االستحبلؿ - 0
 .تقدـ عن ابن عباس كابن مسعود كعامة الفقهاء رضبهم ا صبيعان 

قانوف التتار, فكل ما قالو العلماءي  (145)لياسق "اقالوا إٌف القوانُت الوضعية دبنزلة "  - ب
 لياسق من الكيفريات ينطبقي على القوانُت اليت يضعها اغبٌكاـ.اُب 
التسوية بُت القوانُت الوضعية  -صادؽ بن عبد الرضبن الغرياشل الشيخ ال - قلت   

 فره, فهو كتاب ال يعًتؼ بالدِّينكالياسق يَت صحيح ألٌف الياسق نصوصو تصرحي بك
كينص على أف األدياف كلها سواء, كبو خلط كتلفيقه من ديانات متعددة كال فرؽ بُت 
إسبلـ كال يَته, كىًبو كفريات أخرل كثَتة, فهو يتحٌدل شرع ا, كيطعن ُب النبوة, فبل 

 كجو للمقارنة بينو كبُتى مىن خالف شرع ا ُب اغبكم, كدل يستحٌل ذلك.  
قانوف كضعٌي, فبل شك ُب كفًر كاضعو ككفًر التحاكيم  كلو كجد شيءه ًمن ىذا ُب أم

 إليو.

                                                           

أصلو التشريعي : إلياسا ىي كلمة مغولية األصل, تعٍت القاعدة أك القانوف أك اغباكم كقد كردت على أكثر من كجو ُب العربية كالفارسية  145
لتارل: يساؽ أك ياساؽ أك يسق, كىو اغبكم الذم يصدر من األمَت أك اغباكم كقد دكف فنجدىا ياسا أك يأسو, كقد تظهر على الشكل ا

ند باألكيغورية كأطلق على ىذا القانوف اسم كتاب إلياسا الكبَت الذم كاف مرجعان يتم العودة إليو عند جلوس اػباف اعبديد على عرشو, أك ع
 انعقاد اجمللس اؼبغورل األعلى.

ـ كضعو جنكيز خاف كىو يشتمل على جانب كبَت من األحكاـ اليت تتعلق باعبزاء كالعقاب من أجل  1206صدر عاـ  تعريفو : إلياسا قانوف
 نشر األمن ُب أرجاء االمنراطورية اؼبغولية. 

ة غبكمو استطاع جنكيز خاف من خبلؿ قانوف إلياسا أف يقضي على أسباب الفوضى ُب إمنراطوريتو كينشر األمن ُب كافة األكباء اػباضع 
 كاؼبمتدة عنر ىضبة منغوليا, كيوضح قانوف إلياسا كراىية جنكيز خاف للسرقة كالزنا كشرب اػبمر كالظلم.

رضبو  –ُب اغبضارة اإلسبلمية : الياسق أك إلياسا ىو أكؿ مبوذج ظهر ُب العادل اإلسبلمي كىبرج عن حدكد التشريع اإلسبلمي, تكلم ابن تيمية 
ذكر ذلك  -رضبو ا  –رة عن التتار كىو أكثر من فٌصل ُب الياسق كما ىو حالو كشأنو كتارىبو كاغبافظ ابن كثَت ُب فتواه اؼبشهو  -ا 

ا لِّقىٍوـو ييوًقنيوفى﴾  ق ر إذل كتاهبم اؿ: مثل ما يتحاكم بو التتاباقتضاب ُب تفسَت قوؿ ا: ﴿أىفىحيٍكمى اعبٍىاًىًليًَّة يػىبػٍغيوفى كىمىٍن أىٍحسىني ًمنى الٌلًو حيٍكمن
 الذم يسمى الياسق.

اشل عشر كالثالث كالتَّتار أك التًَّت كلمة أطلقها العرب على ؾبموعة القبائل اؼبغولية اليت اجتاحت الشرؽ العريب كببلد إسبلمية أخرل ُب القرنُت الث
 عشر اؼبيبلديُت.

  -رضبو ا  –يوف فيدعوهنم بالتَّاتا كوبذفوف حرؼ الراء, كيسميهم ابن خلدكف , أما الصينTatarييعرؼ الٌتتار عند األكربيُت بالتَّتار أك التَّارتار 
 التَّغزعز.
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قالوا إٌف مىن حكمى بغًَت ما أنزؿ ا, ىو دبنزلة من ذبح لغَت ا, أك سجد لصنم,  -  ج
, بل يكفري دبجرًد كقوع الفعل. , أك سٌب النيب   ال يشًتط ُب كفره االستحبلؿي

ىذه التسوية يَت صحيحة, فهناؾ فرؽ  -الشيخ الصادؽ بن عبد الرضبن الغرياشل  -قلت
 بُت األمرىين, هببي التنبو إليو.

رج كىو اغبكم ًبغىٍَتً ما أنزؿ ا, ًمن كفر العمل, الذم ىو كفره دكف كف - 6 ر, ال ىبي
نة بقتاؿ كالكفًر الوارًد ُب الس  , باعتقاد اعبحوًد كاالستحبلؿ ان عن اؼبلًة إال مصحوب

ي اإليباف عن الزاشل كشارب اػبمر, فً نى رقاب بعض ككى  اؼبسلم كضرب الناس بعضهم
 الوارد ُب السنة.

كما ذكر معو, ىو ًمن كفر االعتقاد, أك كفر العمل الذم   كىو سٌب النيب   - 0
يضاٌد اإليباف من كل كجو, ال يشًتط فيو إال إرادةي النطق باللفظ, أك إرادة الفعًل اؼبضاد 

 حبىو أرادى أف يكفرى أك هبحدى, أك دل ييرد.لئليباف, كال يشًتط فيو أٌف صا
كالقاعدة العامة ُب الفرؽ بُت مىن ييقبل منو العذر بالنيًة ُب الشركيات, كمن ال ييقبل أٌف    

, كالسجود للصنم, ال يقبل منو أنو ال وبتملي إال الشرؾ  كسٌب النيب  من فعلى فعبلن 
وبتمل الكفرى كيَته, فيقبل منو العذر أنٌو دل يرد  , خببلؼ مىن فعل فعبلن  أراد يَت ذلك

 .بالتكفَت ال يكوف إال بأمر ؿبقق الشرؾ ألف اغبكم
من حاطب أنو دل يرد مناصرة اؼبشركُت, كال خيانة اؼبسلمُت   كلذلك قبل النيب    

و كأصحاب , ُب استهزائهم بالنيب  ألف فعلو ؿبتمل كدل يقبل القرآفي العذرى من اؼبنافقُت
ًإمبَّىا كينَّا لبىيوضي كىنػىٍلعىبي قيٍل أىبًاللًَّو كىءىايىاتًًو كىرىسيولًًو كينتيٍم  ﴿ ُب قوؿ ربنا عز كجل حُت قالوا

ال وبتمل يَت العداء للدين, فهذا ىو  ألٌف استهزاءىم بالنيب  (146)﴾  تىٍستػىٍهزًءيكفى 
 الفرؽي بُت القاعدتُت, ينبغي التنبو إليو.
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ستحبلؿ كاعبحودى, كإال كاف  اغبكم ُب كفر من حكم بغَت ما أنزؿ ا االف إلذا ف    
 .(147) ىم اػبوراج ان وليوف بكفره مطلقدكف كفر, كذكركا أف الذين يق ان كفر 

 قانوناً  رجاع العين للواىب لبطالنهاإثار حكم القاضي ببطالن الهبة وآ -ثالثًا 
شرنا باغبكم ببطبلف اؽببة ُب حالة أالقاضي ملـز دبوجب القانوف كما  فإ : شرعاً  ةً سليم

لصحتها باإلهباب كالقبوؿ  شرعان  ف كانت سليمةن إك  حىت اؼبطلوبة قانونان  ـبالفتها للشكلية
 .كنفادىا باغبوز

فما ىو الشأف فيمن وبكم لو ببطبلف اؽببة ؼبخالفتها للقانوف كترجيعها للواىب     
 . سبلمية ؼبخالفتو ألحكاـ الشريعة اإل شرعان كرضي الواىب هبذا اغبكم اعبائر الباطل 

ف اؼباؿ أحد الضركريات اػبمس اليت جاءت إ ؟ألمواؿ الناس بالباطل  بلن أكىل يعتنر    
, كما ذلك إال ؼبا ُب التفريط فيها  ضبايتها كدرء اؼبفاسد عنها الشريعة اإلسبلمية بوجوب

 . , كاإلٍب الكبَت, كالشر اؼبستطَت, كاػبطر األكيد, كالعواقب الوخيمة من الفساد العظيم
, فمنع  بل سعى الشارع إذل اافظة عليو بأقـو الطرؽ كأعدؽبا, كأعظمها كأنفعها   

 .أخذه بغَت حق شرعي, ككجو معتنر
بالباطل, ضان بعأف ا عز كجل قد هنانا أف نأكل أمواؿ بعضنا  -مثبلن  -فنرل    

نىكيم بًاٍلبىاًطًل كىتيٍدليوٍا هًبىا  كبدكف كجو حق, فقاؿ ا عز كجل: ﴿ كىالى تىٍأكيليوٍا أىٍموىالىكيم بػىيػٍ
      . (148) كىأىنتيٍم تػىٍعلىميوفى ﴾ًإذلى اغبٍيكَّاـً لًتىٍأكيليواٍ فىرًيقان مٍِّن أىٍموىاًؿ النَّاًس بًاإًلٍبًٍ 

كال  ان ٍلباًطًل ﴾ يعٍت: دبا ال وبل شرع: "قولو تعاذل ﴿ بًارضبو اقاؿ ابن العريب اؼبالكي    
 .ألف الشرع هنى عنو, كمنع منو, كحـر تعاطيو, كالباطل: ما ال فائدة فيو ان يفيد مقصود

                                                           

أ  –ميبلدم  رابط اؼبقاؿ األصلي  2016مارس  7ىػجرم / اؼبوافق  1437صبادل األكذل  27الصادؽ بن عبد الرضبن الغرياشل, االثنُت  147
    http://tanasuh.com/online/leadingarticle.php?id=6122 موقع التناصح: -

 http://ifta.ly/web/index.php/2013-04-23-10-53-45/3162-joinun موقع دار اإلفتاء:  -ب 
 .187,  اآلية  2سورة البقرة  148
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, كُب ا     ( 149)" ان ؼبشركع: عبارة عما ال يفيد مقصودففي اؼبعقوؿ: ىو عبارة عن اؼبعدـك
كاؼبعٌت أنكم ال ذبمعوا بُت أكل األمواؿ بالباطل كبُت اإلدالء هبا إذل اغبكاـ باغبجج 

كال , ال وبلل اغبراـ كال وبـر اغببلؿ أف حكم اغباكم على الباطلة كُب ىذه اآلية دليل
 .ُب ذلكخبلؼ بُت أىل العلم 

ا بغَت حقو خسف بو يـو القيامة إذل من األرض شيئن  : )) من أخذكقاؿ النيب    
 عن النيب  مبن عمر عن أـ سلمة رضي ا عنه عن عبدا (150)سبع أرضُت (( 

نا بشر كإنكم زبتصموف إرٌل كلعل بعضكم يكوف أغبن حبجتو من بعض أقاؿ: )) إمبا 
مبا أقطع لو فإ فأقضي لو على كبو ما أظبع فمن قضيت لو حبق أخيو شيئا فبل يأخذه

 .(151) قطعة من النار ((
فيجب أيضان اغبذر كاالبتعاد عن اؼبشتبهات من األمور فعن النعماف بن بشَت رضي     

ٍ : )) إف اغببلؿ بػى يقوؿ ا تعاذل عنهما قاؿ ظبعت رسوؿ ا  ٍ بػى كإف اغبراـ  ُتِّ  ُتِّ
كبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهن كثَت من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استنرأ لدينو 

يرعى حوؿ اغبمى يوشك أف يرتع كعرضو كمن كقع ُب الشبهات كقع ُب اغبراـ كالراعي 
 .فيو

 صلحت  ارمو أال كإف ُب اعبسد مضغة إذاأال كإف ضبى ا ؿب ىأال كإف لكل ملك ضب   
 

                                                           

ؾبلدات, الطبعة  4عطا, , تعليق كمراجعة, ؿبمد عبد القادر أحكاـ القرآفأبوبكر بن العريب اؼبعافرم اإلشبيلي اؼبالكي, ؿبمد بن عبد ا  149
 .137, الصفحة 1ميبلدم  ( اجمللد  2003ىجرم /  1424: بَتكت, دار الكتب العلمية, ) لبناف 3

, الطبعة األكذل ) 14, ربقيق ؿبمد حجي ك سعيد أعراب كؿبمد بوخبزة, عدد األجزاء الذخَتةشهاب الدين أضبد بن إدريس القراُب,  150
 .257, الصفحة 8ميبلدم ( اجمللد 1994: لبناف , دار الغرب َتكتب

لي ؿبمد ع-, ربقيق سادل ؿبمد عطااالستذكار اعبامع ؼبذاىب فقهاء األمصارأبو عمر يوسف بن عبد ا بن عبد النر النمرم القرطيب,  151
 .91, الصفحة 7ميبلدم (, اعبزء  2000ىجرم,   1421, الطبعة األكذل ) لبناف : بَتكت,  دار الكتب العلمية, 8معوض, عدد األجزاء 
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 .(152)أال كىي القلب (( , كإذا فسدت فسد اعبسد كلوسد كلو صلح اعب
معينة,  ان مبلك أرض: ليها ككاف السؤاؿ ىوإدة فتاء ُب الفتول الوار فتت دار اإلأكهبذا    

, ان ٍب نازعىنا شخصه ُب بعًضها مؤخر  نتصرؼي فيها بأنواع التصرفاًت منذ عشراًت السنُت,
, فطعنى عليو  قضائيٍّ اطلعى على ؿبلِّ النزاعً فحكم القضاء بعدـ أحقيتو, بعد ندًب خبَتو 

اؼبدعي, فندبت اكمة ثبلثةى خنراءى فوافق تقريريىم تقريرى األكؿ, فحكمت بو, ككافقى 
عندما شرعنا ُب البناء,  ,ٍب رفع اؼبدعي دعاكل أىل البلد, ذلك شهادات كثَتو من

واه ُب اؼبرتُت, كبعد كفاتو فرفضت اكمة دع ,ا قمنا بإجراءات التسجيل العقارمكعندم
, فهل هبوز للمحكمُت النظر  شرعيٍّ  بعضي الناس مطالبُتى بتحكيمو  دخلى نازعىنىا ابنيو, فت

بأف االبن اؼبنازًع دل يأت جبديدو, كبعض األحكاـ اؼبذكورة  ُب حكًم القاضي؟ علمان 
 صدرت ضدَّه بعد كفاًة كالده.

كصحبو كمن  آلو, كعلى فاعبواب: اغبمد , كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ ا    
 كااله.

فإف القاضي إذا نظر ُب مسألة كحكم فيها ال هبوز تعقبو, كال نقض حكمو أما بعد: 
 صروبان  صحيحان  ان كال يينقض إال إذا خالفى نصألف حكم القاضي ملزـه, كيرفعي اػببلؼ, 

 ان مبين  الفركؽ, قاؿ القراُب رضبو ا ُبان جليٌ  ان أك قياس ان خالفى إصباعن كتابو أك سنةو, أك مً 
لى ما يينقض فيو قضاءي القاضي: "كىو اغبكم الذم خالف أحدى أربعة أمور: إذا حكم ع

خبلًؼ النصِّ السادل عن اؼبعاًرًض, أك القياًس اعبلي  خبلًؼ اإلصباع يينقض قضاؤه أك
ينقضو  كالذم [40/4من القواعد الساؼبة عن اؼبعارض" ] السادل عن اؼبعاًرض, أك قاعدة

نقضو, كلكن  (153)حينئذ ىو القاضي نفسو, أك قاضو مثلو, كال وبق ؼبفتو كال حىكىمو 
إذا كنت تعلم أٌف ػبصمك حقاا ُب األرض, فيجب عليك رده إليو ألف حكم القاضي 

                                                           

: بَتكت,  دار الكتب ؾبلدات ) لبناف  5زكريا عمَتات, , ربقيق اؼبدكنة الكنرلمالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي اؼبدشل ,   152
 مصدر الكتاب : موقع مكتبة اؼبدينة الرقمية 47, الصفحة 3(  اجمللد  2005العلمية, 

http://www.raqamiya.org . 
 يقصد بو اىًكم الذم من اؼبمكن أف ىبتاره اػبصـو مثلما ُب مسائل الطبلؽ حكم من أىلو كحكم من أىلو كىو لغرض الصلح. 153
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ـى, كال وبرـي اغببلؿ, كإمبا هبتهد ُب معرفة ا لصواب, حبسب ما يظهر لو, كقد ال وبل اغبرا
, كىًإنَّكيٍم زبىٍتىًصميوفى ًإرلىَّ, كىلىعىلَّ بػىٍعضىكيٍم أىٍف يىكيوفى قاؿ النيب , ىبطئ  : )) ًإمبَّىا أىنىا بىشىره

, فىأىٍقًضي عىلىى كبىًٍو مىا أىظٍبىعي فىمىٍن قىضىٍيتي لىوي ًمٍن حىقِّ أىًخيًو شىيٍ  ًتًو ًمٍن بػىٍعضو ئنا, أىغبٍىنى حًبيجَّ
, كا 1713, مسلم 7168اًر (( البخارم:فىبلى يىٍأخيٍذهي, فىًإمبَّىا أىٍقطىعي لىوي ًقٍطعىةن ًمنى النَّ 

 .(154)كصحبو كسلم  آلو على سيدنا ؿبمد كعلى أعلم كصلى ا
 

 الثالث المطلب
 الليبية من شكلية الهبة  فتاءدار اإلو موقف القضاء الليبي 

راء منهج آ يضان أكنوضح موقف القضاء اللييب من الشكلية كنبُت  اؼبطلبنتناكؿ ُب ىذا 
 : كما يليفتاء من ىذه الرظبية  دار اإل
ستقر عليو قضاء اكمة العليا اف ما إ :شكلية الهبةموقف القضاء الليبي من  -أواًل 

 القانوف كتوضيحان  الليبية كما جرل عليو العمل لديها األخذ بالشكلية كتطبق دبا جاء ُب
و حكاـ على سبيل اؼبثاؿ ال للحصر حىت نقف على ما تعمل بلة نسرد بعض األأللمس

اليت تقررىا اكمة ملزمة عبميع ااكم ككافة اعبهات  ئاكمة العليا باعتبار اؼبباد
حيث  1982( لسنة 6( من القانوف رقم )31األخرل كذلك ما نصت عليو اؼبادة )

انونية اليت تقررىا اكمة العليا ُب أحكامها ملزمة عبميع تكوف اؼببادئ الق ( :جاء فيها
ف مهمة اكمة العليا ىو الرقابة أحيث  ,(155(  (ليبيا ااكم ككافة اعبهات األخرل ُب 

 . على التطبيق السليم للقانوف كليس مهمتها الفصل ُب اؼبواضيع أم موضوع الدعول
ُب حالة ـبالفة اؽببة للشكلية اليت نص عليها القانوف سوؼ ربكم  كفبا ىو جليان     

ُب جازتو اؽببة اؼبخالفة للقانوف كىو ما سوؼ نبلحظو إة ببطبلف اغبكم ُب حالة اكم

                                                           

 ميبلدم. 2015 -ديسمنر -07اؼبوافق  -ىػجرم  1437 -صفر   – 25, بتاريخ   2721دار اإلفتاء, الفتول رقم  154
 .32, اؼبادة 1982( لسنة  6ليبيا, مؤسبر الشعيب العاـ, القانوف رقم )  155
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نسرد كل قضية  ك حكامها بالقضايا اليت سوؼ نسردىا على سبيل اؼبثاؿ كذلك للبياف أ
 :كما يلي

اؼبنعقد جبلسة يـو االثنُت  (156)( ؽ 36/ 44قم )ر  : الطعن اؼبدشلولىالقضية اَل - 6
/  12/  11اؼبوافق لليـو  من كفاة الرسوؿ  1400صبادل رجب   26اؼبوافق 
الدفع ببطبلهنا   -ىبة  "ىا ىو أة العليا دبدينة طرابلس ككاف مبددبقر اكم 1991

 ."ثر ذلك أ -من الدفوع اعبوىرية  -الرظبية لعدـ استيفاء سندىا 
ف يغَت أو نأمامها دفاع جوىرم من شأثَت أذا ما إنو يتعُت على اكمة أمن اؼبقرر    

 ليو بشأنوإ حكمها دبا يصلح غبمل ما انتهت ك تورده كترده ُبأم ُب الدعول أكجو الر 
, ككاف يبُت من البياف متعُت النقض (157)عرضت عنو كاف حكمها عار أف ىي إف

ف سند أنو دفع بأالصورة الرظبية ؼبذكرة دفاع الطاعن اؼبقدمة اكمة اؼبطعوف ُب قضائها 
 نوأالتنازؿ ىو عبارة عن ىبة باطلة لعدـ استيفائها شرط الرظبية كىو دفاع جوىرم من ش

ف ربققو كترد عليو أدعول فبا ينبغي معو على اكمة م ُب الأف يغَت كجو الر ألو صح 
على مضموف السند رده كدل ترد عليو كعولت ُب قضائها عرضت عنو فلم تأهنا أك ما إ

 .ُب التسبيب ان ف حكمها يكوف قاصر إف, اؼبدفوع ببطبلنو
دبقولة  الطاعن على اغبكم اؼبطعوف فيو القصور ُب التسبيب (158)ف فبا ينعاه أكحيث     
ف التنازؿ اؼبنسوب لوالده ُب الورقة العرفية ال يعدك أاؼبطعوف ُب قضائها ب ماـ اكمةأدفع 

 الٌ إاؼبدشل ك  ( من القانوف477لنص اؼبادة ) فرايها ُب ؿبرر رظبي كفقان إكونو ىبة يتعُت 
ق ؿبلها ليها ُب نقل اغبإجازة البلحقة كال يصح الركوف كال تصححها اإل, باطلة كقعت

يفل ىذا الدفاع أف اغبكم اؼبطعوف فيو أال إك , رظبو القانوف مطاؼبا دل تتخذ الشكل الذ
  .ُب القصور ُب التسبيب كيوجب نقضوفبا يصمو بعيب 

                                                           

 .17حىت الصفحة  14(, من الصفحة 2اؼبلحق رقم ) 156
 عارو من الصحة أم يَت صحيح. 157
 نره فمثبلن نعاه لو أك إليو أم أخنره بوفاتو.معٌت ينعاه ىب 158
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نو يتعُت أذلك  "قوؿ اكمة العليا ُب تقييمها للدفوع  "ف ىذا النعي ُب ؿبلو أكحيث    
ف أم ُب الدعول أف يغَت كجو الر أنو أمامها دفاع جوىرم من شأثَت أذا ما إعلى اكمة 

ف ىي أعرضت عنو  إ, فليو بشأنوإ حكمها دبا يصلح غبمل ما انتهت كترٌد عليو ُبتورده 
, ؼبا كاف ذلك ككما مبُت من الصورة الرظبية ف حكمها قاصر البياف متعُت النقضكا

سند التنازؿ ىبة ف أنو دفع بأقدمة للمحكمة اؼبطعوف ُب قضائها ؼبذكرة دفاع الطاعن اؼب
ف يغَت كجو أ نو لو صحٌ أ, ىو دفاع جوىرم من شظبيةاطلة لعدـ استيفائها شرط الر ب

عرضت عنو هنا أأما إ, ك ف ربققو كتٌرد عليوأدعول فبا ينبغي معو على اكمة م ُب الأالر 
ف إف, على مضموف السند اؼبدفوع ببطبلنوكعٌولت ُب قضائها , فلم تورده كدل ترد عليو

  .حكمها يكوف ؿبل للطعن
غبكم كُب اؼبوضوع بنقض ا اكمة بقبوؿ الطعن شكبلن سباب حكمت فلهذه األ   

من ىيئة  رابلس للفصل فيها ؾبددان ذل ؿبكمة استئناؼ طإاؼبطعوف فيو كأحالت الدعول 
 .خرلأ

يـو االثنُت اؼبنعقد جبلسة  (159) (ؽ 37/  7الطعن اؼبدشل رقم ) :القضية الثانية  - 0
/  12/  30اؼبوافق لليـو  من كفاة الرسوؿ  1401خرة صبادل اآل 24اؼبوافق 
 - تنازؿ عرُب -ىبة  "ىا ىوأة العليا دبدينة طرابلس ككاف مبددبقر اكم 1991

صحيح  - لقضاء ببطبلنو حكاـ اؽببة اليت دل تفرغ ُب كرقة رظبية عليو كاأانسحاب 
 ."ساس ذلك أ - القانوف 

 معقد اؽببة الذف أمن القانوف اؼبدشل ( 482, 448, 447ف مؤدم نص اؼبواد )إ    
ليو ىو العقد الصحيح إذل اؼبوىوب إمة الواىب بتسليم الشيء اؼبوىوب ُب ذ ينشئ التزامان 

نو إف صبح باطبلن أاه عيب ُب الشكل فما عقد اؽببة الذل اعًت أ, حرر ُب كرقة رظبية مالذ
 . ذمة الواىب التزاـ اؼباؿ اؼبوىوبال ينشئ ُب 
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نو عقد أف قد سلمو للموىوب لو كىو يعتقد ذا كاإف يسًتده أكمن حق الواىب   
 ف علم ببطبلف اؽببة لعيب الشكل قاصدان أذا سلمو للموىوب لو بعد إما , أصحيح
 .ف يسًتدهأه فبل هبوز لو مر أباختياره كرضاه كىو على بينة من تنفيذه 

ف أالتـز ىذا النظر من ظركؼ الدعول اف اغبكم اؼبطعوف فيو قد , ككاف ذلك  اذإك    
عقد اؽببة العرُب ( ) ( 160)اؼبطعوف ضده دل يكن على بينة من بطبلف كثيقة التنازؿ العرُب 

( من القانوف  477ؼبا توجبو اؼبادة ) كقضي ببطبلهنا ألهنا دل تفرغ ُب شكل رظبي طبقان 
نو يكوف قد طبق صحيح القانوف كيكوف النعي عليو ُب ىذا الشأف ُب يَت ؿبلو إاؼبدشل ف
ف تكوف اؽببة بورقة أ( ب477ؼبا نصت عليو اؼبادة ) النعي مردكد طبقان  ف ىذاإ..... ك 
 رثتو ـبتارين بتنفيذك ك أقاـ الواىب  اذإ( منو 478ال كقعت باطلة كنص ُب اؼبادة)إرظبية ك 

 .ف يسًتدكا ما سلموهأفبل هبوز ؽبم , ىبة باطلة لعيب ُب الشكل
ياه إف الواىب يلتـز بتسليمو إاؼبوىوب فىوب لو قد استلم الشيء دل يكن اؼبو  ذاإك    

 .حكاـ اؼبتعلقة بتسليم اؼببيعكتسرم ُب ذلك األ
ينشئ االلتزاـ ُب ذمة الواىب بتسليم  مف عقد اؽببة الذأف مؤدم ىذه النصوص إ   

 .حرر ُب كرقة رظبية مذل اؼبوىوب لو ىو عقد اؽببة الصحيح الذإاؼباؿ اؼبوىوب 
 ان فبل ينشئ ُب ذمة الواىب التزام نو باطلإاعًتاه عيب ُب الشكل ف مما العقد الذأ   

ف أذا كاف سلمو كىو يعتقد إف يسًتد اؼباؿ اؼبوىوب أبتسليم اؼباؿ اؼبوىوب كللواىب 
ف علم ببطبلف العقد لعيب أف كاف سلمو بعد إما أ, د اؽببة صحيح كيلزمو بالتسليمعق

نو ُب ىذه اغبالة ال إمره فأباختياره كرضاه كىو على بينة من تنفيذه  ُب الشكل قاصدان 
اغبكم اؼبطعوف فيو ىذا  ( من القانوف اؼبدشل ...التـز478باؼبادة ) هبوز اسًتداه عمبلن 

م من ظركؼ الدعول اؼبطعوف ضده دل يكن على بينة من بطبلف كثيقة التنازؿ أالنظر كر 
حىت ... ا اغبكم عند تسليمو العقار للطاعن حسبما كيفه "عقد اؽببة العرُب  "العرفية 

جازة للهبة الباطلة لعيب ُب الشكل كقضت ببطبلهنا ألهنا دل إف تسليمو اؼبوىوب يعد أب
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ليو اغبكم من إؼبا يوجبو القانوف اؼبدشل  ... ككاف ما انتهي  تفرغ ُب شكل رظبي طبقان 
نو أكراؽ كحيث أعلى ما وبملو من كقائع ك  لصحيح القانوف مقامان  تكييف كقضاء موافقان 

 .على يَت سند ُب القانوف كيتعُت رفضو ف الطعن يكوف قائمان إما تقدـ ف
ؼبنعقد جبلسة صباح ا (161)( ؽ  51/ 385) : الطعن اؼبدشل رقم القضية الثالثة - 3

من  1373/  12/  11اؼبوافق لليـو  ذك القعدة  من كفاة الرسوؿ  9حد  يـو األ
مسيحي  دبقر اكمة العليا دبدينة طرابلس ككاف موضوع ىذا   2005كفاة الرسوؿ 

اؼبلكية بناء على عقد  الطعن ُب اغبكم الصادر من ؿبكمة جنوب طرابلس للفصل ُب
برفض  2003/  1/  19تاريخ فقضت اكمة ب افرغ ُب التنازؿ العرُب ماؽببة الذ

 .دعولال
إلغاء اغبكم اؼبستأنف ب ىماـ ؿبكمة استئناؼ طرابلس الذل قضأاستأنف ىذا اغبكم    

ىو اغبكم اؼبطعوف فيو  كىذا 1988/  8/  18كثيقة التنازؿ اؼبؤرخ ُب  كبصحة نفاذ
ف فبا ينعي بو الطاعن اغبكم اؼبطعوف فيو ـبالف القانوف كالقصور ُب أ... كحيث 

 .التسبيب
م للعقار من الواىب بصحة كثيقة اؽببة العرفية الستبلـ اؼبوىوب ؽب ىقضأنو أذلك    

ليو إالواىب رجع عن اؽببة كما انتهى  فأرض ُب حوزهتم كدل يثبت ف األأكقبل كفاتو ك 
 . اغبكم ال يصادؼ صحيح القانوف

كراؽ ما نو ال يوجد ُب األإالواىب سلم العقار للموىوب ؽبم فف أنو لو افًتض أذلك    
عتنر حيازة عبميع ف اقامتهم مع كالدىم كحيازهتم للعقار تإ, ك علمو ببطبلف اؽببةيفيد 
 . ف ىذا النعي سديدأ, كحيث الورثة
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كقعت باطلة مادل تتم ربت ساتر  الٌ إبورقة رظبية ك  الٌ إف ىبة العقار ال تكوف أذلك     
 .(162)خر آ

ك قبل أا حصل على ترخيص بذلك من القضاء ذإنو هبوز للواىب الرجوع ُب ىبتو أك     
 .(163)اؼبوىوب لو ذلك 

كرثتو ـبتارين يصحح ك ألة لعيب ُب الشكل من قبل الواىب ف تنفيذ اؽببة الباطأك     
ف اؽببة أذل اؼبوىوب لو كىم يعلموف بإقاموا بتسليم العقار ؿبل اؽببة  ذاإىذا البطبلف 

 .جازهتاإكمع ذلك نفذكىا طائعُت ـبتارين قاصدين بذلك , باطلة لعيب ُب الشكل
نو دل يقصد أف اؽببة باطلة ك أف الواىب ال يعلم بأكاغبالة ىذه قاؿ ُب مذكرتو  نوأيَت    

 .من التسليم تصحيح شكل اؽببة
ف اؽببة بعقد عرُب صحيحة ... كال يوجد ُب أمن الواىب  ذا ًب التسليم اعتقادان إك     

 يفيد تسلم العقار من قبل اؼبدعُت كاف بقصد تصحيح لبطبلف ... ملف الدعول ما
ساس بطبلف اؽببة لعدـ ربرريها ُب كرقة أفانتهي اغبكم االبتدائي برفض الدعول على 

 بإلغاء اغبكم اؼبستأنف يقض مف اؼبطعوف ضدىم استأنفوا اغبكم الذأال إ, (164) رظبية
ف اؼبطعوف أساس أ العرفية حبجة كعلىكبصحة نفاذ عقد اؽببة  "حكم ؿبكمة البداية"

صرفهم كلعد رجوع ضدىم استلموا العقار من الواىب كقبل كفاتو كىو ربت حوزهتم كت
 .الواىب ُب اؽببة

... عدـ قياـ الواىب باإلجراءات (165)ثاره آل منتجان  كبذلك انقلب العقد صحيحان     
ؽببة ... على صحة عقد ا كحيازهتم لو دليبلن الرظبية لرجوعو ُب اؽببة كبقاء الورثة ُب العقار 

م ينفذكف أهن اموا بتنفيذه كىم يعلموف صبيعان كق, جازكا عقد اؽببة العرُبأف كرثة الواىب إك 
                                                           

اؼبسمى, فمثبلن التنازؿ عن العقار بدكف مقابل  فلماذا إف نص الساتر اآلخر نص عاـ سواءن أكاف من العقود اؼبسمى أك من العقود الغَت  162
نازؿ القضاء عندما ينظر إذل عقد التنازؿ ينصرؼ ذىنو إذل أنو ىبة كاف من اؼبستحسن أف ينصرؼ عقلو كفكره كقناعتو إذل الستار اآلخر كىو الت

 التشريعات السارية ُب قانوف الضرائب كقانوف التسجيل ناىيك على أف القضاء اللييب وبصر الشكلية ُب العقد كدل يطلق ؽبا العناف كما ُب
 العقارم, كذلك ما ىو جلي من تسبيبو ُب حيثيات األحكاـ.

 أم قبل اؼبوىب لو الرجوع فيكوف رجوع بالًتاضي أم إبراـ عقد ىبة جديد بشأف الرجوع. 163
 اغبكم الصادر من ااكم االبتدائية.  164
 مية السمحاء كىو شرط اغبوز.ىذا ما يتفق مع الشريعة اإلسبل 165
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اغبكم اؼبطعوف  "نو إجازة عقد اؽببة العرُب فإـبتارين طائعُت قاصدين بذلك  باطبلن  عقدان 
االستدالؿ كالقصور ُب  بالفساد ُب يكوف معيبان  (166) "فيو حكم ؿبكمة االستئناؼ

 التسبيب دبا يوجب نقضو.
كُب اؼبوضوع ) موضوع اؽببة  سباب حكمت اكمة بقبوؿ الطعن شكبلن فلهذه األ    

ذل ؿبكمة استئناؼ طرابلس للفصل إكبإحالة القضية , العرُب ( بنقض اغبكم اؼبطعوف فيو
 ل.خر أمن ىيئة  فيها ؾبددان 

فتاء الليبية ف موقف دار اإلإ: شكلية الهبةالليبية من فتاء اإلموقف دار  -ثانيًا 
كتصدر الفتاكل منها ( 167)ليها فبن يستفتوىا إكىي الدار اليت  تصدر الفتاكل الواردة 

فتاء من الشكلية فإهنا هنجت كسلكت مسلك كموقف دار اإل (168)معتمدة من اؼبفيت 
ُب فتاكيها  السائد ُب الببلد كذلك جليان كىو اؼبذىب  -رضبو ا  -ماـ مالك مذىب اإل

ـ عرفية ناىيك على كوهنا أاليت تؤكد على اغبوزة بغض النظر عن الورقة من كوهنا رظبية 
كنسرد على  ذا سبت اغبيازة فعبلن إف ذلك ال يؤثر ُب صحة اؽببة إف يَت موجودة أصبلن 

الدراسة اؼبتواضعة كنسرد  الواردة ُب الق األكؿ ؽبذه سبيل اؼبثاؿ لبلستئناس الفتاكل
 : البعض من الفتاكل كمنها

كرد إذل دار اإلفتاء: إخوة ربصلوا على   ممتمثلة ُب السؤاؿ الذولى : الفتوى اَل - 6
ؿبرر  , على سبيًل اؽببًة ًمن قبًل كالدىم, كًب توثيق اؽببة عندقطعة أرض قبل عشر سنُت

كبقيًت األرضي  نوعو ًمن أنواًع التصرؼ,العقود, لكنهم دل يتصرفوا ُب ىذه األرًض بأٌم 

                                                           

 ؿباكم االستئناؼ كىي تأٌب بعد ااكم االبتدائية كعلى قمت اؽبـر ُب التقاضي تًتاسو اكمة العليا. 166
 اؼبستفيت ىو السائل عن حكم شرعي.  167
للتفريق  -تو التفصيلية ؼبن سأؿ مكتسب من أدل  -ليخرج ما تعلق باالعتقاد كالسلوؾ  -اؼبفيت ىو اؼبخنر حبكم شرعي عملي ُب نازلة ما  168

للتفريق بُت اؼبفيت كاؼبعلِّم كذلك ألف   -عنو ُب أمر نازؿ  -بُت اؼبفيت كاؼبرشد كذلك ألف اإلخبار حبكم ا تعاذل من يَت سؤاؿ ىو إرشاد 
 كمن اؼبقرر أف اؼبفيت ال يكوف إاٌل ؾبتهدان. -اإلخبار حبكم ا تعاذل ُب يَت أمر نازؿ ىو تعليم 
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, فهل تعتنري ىذه اؽببة نافذةن, أـ تيقسم حسبى  ٌُب كالديىموى على ما ىي عليو إذل أٍف تػى 
 الفريضة الشرعية؟

كصحبو كمن  آلوكعلى  اعبواب: اغبمد , كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ ا   
 كااله.

 اغبيازة ُب حياًة الواىب كذلك بأف يتصرؼأما بعد: فإٌف اؽببة شرطيها حصوؿي     
 رضبو ا:اؼبوىوب لو ُب اؽببة تصرؼ اؼبالًك ُب حياة الواىب, قاؿ ابن أيب زيد القَتكاشل 

قبل أف رباز فهي مَتاث(  كال حبس إال باغبيازة, فإف مات ...)كال تتم ىبة 
 .(169) 117الرسالة

الصديق كاف كبلها جاٌد أهنا قالت: "إف أبا بكر  رضي ا عنهاكصح عن عائشة       
, فلما حضرتو الوفاة قاؿ: كا يا بنية ما من الناس أحده  من مالو بالغابة ان عشرين كسق

بعدم منك, كإشل كنت كبلتك جاد  أحب إرل يٌت بعدم منك, كال أعز علٌي فقران 
ليـو ماؿ كارث, كإمبا نبا , فلو كنت جددتيو كاحتزتيو كاف لك, كإمبا ىو ا عشرين كسقان 

كاغبيازة ُب األرض  (170) 2202أخواؾ كأختاؾ, فاقتسموه على كتاب ا" اؼبوطأ:
 تكوف حبرثها أك زراعتها أك تسييجها أك كبو ذلك.

الًتكة,  , كتدخل األرض اليت تركها اؼبتوَبَّ ُب صبلةان ليو فإف ىذه اؽببة يَت نافذة شرعع    
 كتقسم على كل الورثة حسب الفريضة الشرعية, كا أعلم.

على  كىب رل كالدم أرضان : ىو مجابة عن السؤاؿ الذإكانت الفتوى الثانية :  - 0
منها, كقبل عامُت  كحزت األرض كبعت جزءان  ,صورة عقد تنازؿ قبل عدد من السنُت

كأصبح بعض الورثة وبتج علٌي دبوجب  ,بإلغاء عقد اؽببة ظبعت أف الدكلة أصدرت قانونان 
اغبيازة  القانوف, فهل تعد ىذه اؽببة صحيحة, كىل وبق للقانوف إلغاء عقد اؽببة بعد

 .كالتصرؼ؟

                                                           

 منت الرسالة البن أيب زيد القَتكاشل ُب مذىب اإلماـ مالك رضبو ا. 169
 مالك بن أنس, موطأ اإلماـ مالك رضبو ا.  170
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كصحبو كمن  آلو, كعلى  اعبواب اغبمد , كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ ا    
 كااله.

 مع اغبيازة كالتصرؼ ُب األرض أما بعد: فعقد اؽببة اؼبذكور عقد صحيح نافذ شرعان     
تصرؼ اؼبالك بالبيع كيَته, كالقانوف ال وبـر اغببلؿ, كال وبل اغبراـ, ففي أقرب اؼبسالك 

...  حـر حبلالن  أك "كرفع حكم اغباكم اػببلؼ ال إف أحل حرامان  (171)( 312/2)
 فينقض", فالواجب على الدكلة إلغاء ىذا القانوف اؼبخالف لؤلحكاـ الشرعية.

ت ذخأفتاء اإل ف دارأاليت كاضحة كضوح الشمس ربوع النهار بالفتوى الثالثة :  - 3
 .كافيان   ككاف جواهبا شافيان  ,ساس ؽبا شرعان أف الشكلية ال أباغبوزة ك 

كىب رل أيب قطعة أرض, كقبضتها حاؿ : نصو مكاف اعبواب على السؤاؿ  الذ   
 ؟فهل تنفذ ىذه اؽببة شرعان  ,كدل تيكتبحياتو, كقبل كفاتو أشهد إخوٌب عليها, 

 كصحبو كمن كااله. و, كعلى آل كالسبلـ على رسوؿ ا اعبواب: اغبمد , كالصبلة
, بشرط أف يكوف االبن قد حاز األرض كتصرؼ أما بعد: فإف ىذه اؽببة نافذة شرعان    

, كرفع األب يده عنها قبل موتو, ككانت اؽببة ُب يَت اؼبرض  فيها تصرؼ اؼبالك ُب ملكو
غبديث عائشة رضي ا عنها "أف أبا بكر الصديق كاف كبىىلىهىا جاد  (172)اؼبخوؼ 

من مالو بالغابة, فلما حضرتو الوفاة قاؿ: كا يا بنية, ما من الناًس أحده  عشرين كسقان 
, كإشل كنت كبلتك جاد  بعدم منك ان أحبَّ إرل يٌتن بعدم منك كال أعز عليَّ فقر 

, فلو كنت جددتيو كاحتزتو كاف لك, كإمبا ىو اليـو ماؿ كارث, كإمبا نبا عشرين كسقان 
 أخواؾ كأختاؾ, فاقتسموه على كتاب ا".

رضبو  –إذ ىي نافذة بالصيغة الدالة على اؽببة, كقد نػىقىلى اٍبني ريٍشدو  كال يضر عدـ كتابتها
 . كا أعلم بىًة بًاٍلقىٍوؿً ؽى عىلىى ليزيكـً اؽبًٍ تػِّفىاإلا -ا 

                                                           

 أضبد بن ؿبمد بن أضبد الدردير, أقرب اؼبسالك ؼبذىب اإلماـ مالك رضبو ا. 171
اؼبرض اؼبخيف ىو اؼبرض الذم ىباؼ منو من اؼبوت فهو اؼبرض الذم يًتتب عليو اؼبوت كىو اؼبرض الذم يصل إذل اؼبوت كىو ما يسمى  172

 قانونان مرض اؼبوت.
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ف جزاء أ فتاء اؼبوقرة عمومان الذم يظهر لنا من خبلؿ ىذه الفتاكل الصادرة من دار اإل   
سبلمية السمحاء ال يؤثر على سبلمة اؽببة كنفادىا ما خبلؿ بالشكل ُب الشريعة اإلاإل

شهاد عليها كبصريح العبارة ُب الفتول اليت  ك اإلأداـ ربقق اغبوز كال يضر عدـ كتابتها 
كانت جواب عن االستفتاء عن السؤاؿ الوارد بصريح العبارة من قبل اؼبستفيت خصوصا 

ـ, عن قطعيت أرض, لكل من ابنيو 1986تنازؿ )أ( سنة حيث كاف نص السؤاؿ ىو 
ألب على )ـ( ك)س( حيث حاز االبناف قطعيت األرض اللتُت كىبهما ؽبما أبونبا كأشهد ا

ضاعت الوثيقة اليت  تثبت ذلك كاآلف بعد مركر سنوات  ىذه اؽببة شهودنا ككتب كثيقة
بأهنم كانوا شاىدين كشهدكا بعد ضياع الوثيقة أحياء كبقي الشهود كتبت فيها اؽببة 

 على اؽببة فهل تعتنر الشهادة بينة ُب إثبات اؽببة  أـ ال؟
 كصحبو كمن كااله. آلو, كعلى رسوؿ ا, كالصبلة كالسبلـ على اعبواب: اغبمد 

فمىت ما حصلت , حدِّ ذاهتا إذل شهادة كال توثيق أما بعد: فإف اؽببة يَتي ميفتقرةو ُب
- لواىبكىي أف يتصرؼ اؼبوىوب لو فيما كيًىبى لو تصر ؼى اؼببلَّؾ ُب حياة ا -اغبيازة 

 .مضت اؽببة كصحَّتٍ 
ؿو  أك نة كالبٌينة ُب األمواؿ  تكوف بشاىدم عدأما قضاءن فبل تثبت اؽببة إال بالبيٌ    

 (173 )أك شهادة رجل مع يبُت صاحب اغبق  قاؿ الدسوقي ,شهادة رجلو عدؿو كامرأتُت

رضبو ا: "... )كإال( بأف كاف اؼبشهود بو ماال أك آيبل لو  )فعدؿ كامرأتاف( عدلتاف  )أك 
حاشية " أم مع يبُت اؼبشهود لو ... (بيمُت )أحدنبا( أم: عدؿ فقط كامرأتاف فقط  

الدسوقي على الشرح الكبَت, فإذا شهدت البيِّنةي بصحة اؽببة, كاف ذلك كافيا ُب إثبات 
 .اؽببة

أف الشكلية للهبة ُب الشريعة  للشك كال للريب إف نص ىذه الفتول ال يدع ؾباالن    
, ال تسمن كال تغٍت من عصارمصار كُب كل األية, ىذه الشريعة الصاغبة لكل األسبلماإل

ن ئبداف كاؼبطمف ىذه الفتول فيها الدكاء الشاُب لؤلأنبية ُب اغبوز ك ا العنرة كاألمبإك جوع 

                                                           

 ؿبمد بن أضبد بن عرفة الدسوقي اؼبالكي صاحب حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت. 173
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حوالنا أف يصلح ألو أف جعلنا مسلمُت كنسأفاغبمد ا رب العلمُت على , للصدكر
 .همنا للعمل دبا جاء بو ىذا الدينلي
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 الرابع المبحث
 الرجوع في الهبة

راـ عقد بإشرنا ُب بناء ك أف للرجوع ُب اؽببة ياية جليلة ُب ىذا اؼبوضوع حيث كما إ    
جراءات رظبية من شكلية ُب كرقة كربريرىا من قبل موظف إاؽببة يتطلب القانوف اللييب 

 . ـبتص كسداد الضرائب اؼبفركضة كاجراءات القيد ُب السجل العقارم
فهذا ما سوؼ ؟ نبية عند ىدـ كالرجوع ُب ىذا العقد عطى عُت األأفهل القانوف    

 الرجوع عن اؽببة ُب القانوف اللييبثانيان عليو سوؼ ندرس ماىية الرجوع ك , يظهر لنا جليان 
فتاء الليبية من الرجوع ذا الفصل موقف دار اإلؽب ان ثار اؼبًتتبة عن الرجوع كختاماآل كثالثان 

 ناه:أدلوحده ككما ىو كاضح  مطلبو درس ذلك كلو ُب ُب اؽببة كن
 

 ولاَل المطلب
بياف ماىية الرجوع كالرجوع عن اؽببة ُب الفقو  -حبوؿ ا كقوتو  - اؼبطلب ىذا نتناكؿ ُب

 : مستقلة كما يلي فقرةو اؼبالكي كل ُب 
الرجوع ُب اؽبًبىة أك االعتصار يقصد بو ارذباع الواىب :  ماىية الرجوع في الهبة -أواًل 

 ان أك ريم  "الرجوع بالًتاض  "أك اؼبعطي عطيتو أك ىبتو دكف ًعوىض, برضا اؼبوىوب لو 
كييعتنرى الرجوع عن اؽببة رضاءن أك قضاءن إبطاالن ألثر العىقًد,   "الرجوع بالتقاضي  " كجنران 

كلو أف ن تاريخ الرجوع رضاءن, أك من تاريخ اغبٍكم, كال يرد  اؼبوىوب لو الثمار إال مً 
 .يسًتدَّ النفقات الضركرية

أما النفقات األخرل فبل يسًتد  منها إال ما زاد ُب قيمة اؼباؿ اؼبوىوب, كإذا استعاد    
كإذا  مسؤكالن عن ىبلكو مهما كاف سببو الواىب اؼباؿ اؼبوىوب بغَت رضاء أك قضاء, كاف
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صدر حكم بالرجوع ُب اؽببة كىلك اؼباؿ ُب يد اؼبوىوب لو, بعد إعذاره أك إخطاره 
 .(174) مسؤكالن عن اؽببلؾ مهما كاف سببوبضركرة التسليم, فإف اؼبوىوب لو يكوف 

 فقو اؼبالكي يرل ُب اؽببة اللزـكف الإ: سالميةي الشريعة اإلالرجوع عن الهبة ف -ثانياً 
الت اكندرس اغبصل عدـ الرجوع فيها ُب األ كالن أكنبحث , (175)ُب ىبة الوالد لولده  إالٌ 

 اليت ال هبوز فيها لؤلبوين بالرجوع على النحو التارل :
ك جواز كاستدل وا فقهاء اؼبذىب اؼبالكي ُب عد  عدم جواز الرجوع في الهبة :  - 6

 فضل الصبلة كالسبلـ أكمن السنة النبوية على صاحبها  كالن أالرجوع من القراف الكرصل 
 : من العقل كما يلي قواؿ الصحابة كختامان أكمن  ثانيان 

﴿ يىا أىيػ هىا الًَّذينى ءىامىنيوا أىٍكفيوا بًاٍلعيقيوًد... ﴾  :: قاؿ تعاذلمن كتاب اهلل العزيز  -أ 
(176) 

 كجوب الوفاء بالعقود بصفة عامةو إف ىذه اآلية الكريبة أصل تشريعي عاـ, ييفيد بعموم
كىذا يقتضي لزكمها ألف الوفاء أثر لذلك العقود كعقد اؽبًبىة يندرج ربت ىذا األصل 

 التشريعي العاـ.
﴿ يىا أىيػ هىا الًَّذينى ءىامىنيوا أىًطيعيوا اللَّوى كىأىًطيعيوا الرَّسيوؿى كىالى تػيٍبًطليوا كقوؿ ربنا الغفور الرحيم     

 .(177)ٍم ﴾أىٍعمىالىكي 
فهذه اآلية الكريبة ىي األخرل أصل تشريعي عاـ أيضان يفيد بعمومو حرمة إبطاؿ    

األعماؿ  كىذا يستلـز عدـ الرجوع ُب األعماؿ ألنو من كسائل إبطاؽبا كالرجوع ُب اؽببة 
 . يندرج ربت ىذا األصل التشريعي
                                                           

 1993ىجرم /  1414ؾبلدان, ) لبناف: بَتكت, دار اؼبعرفة,  30, اؼببسوطالشرخسي, ؿبمد بن أضبد بن أيب سهل مشس االئمة  174
 .كما بعدىا 49, الصفحة 12ميبلدم ( اجمللد 

: ؾبلدات ) مصر 4, بداية اجملتهد كهناية اؼبقتصدأبو الوليد ؿبمد بن أضبد بن ؿبمد بن أضبد بن رشد القرطيب الشهَت بأيب رشد اغبفيد,  175
 .117, الصفحة 4ميبلدم ( اجمللد  2004ىجرم /  1425اغبديث, القاىرة, دار 

 .1, اآلية 5سورة اؼبائدة  176
 .34, اآلية 47 سورة ؿبمد  177
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شرعيٍّ خاصٍّ كًهبىة الوالد  بدليلو  كالذم يىقضي بعمومو عدـ جواز الرجوع ُب اؽبًبىة إالٌ    
بالتزاـ مقابل إذا دل يقم اؼبوىوب لو الوفاء أدلة خاصة هبا حيث  لولده كاؽبًبىة بًعوىض لوركد

  ف يرجع ُب ىبة ألهنا دبقابل كيىبقى النص العاـ عامبلن فيما كراء اػباصأاؽببة وبق للواىب 
خاصٍّ  شرعيو  بدليلو  الٌ إ ف استثناءن كالرجوع ال يكو  ,ليكوف األصل عدـ جواز الر جوع

.  ميعتنرى
عن ابن فضل الصالة والسالم: أمن السنة النبوية المطهرة على صاحبها   -ب 

))مثل الذم يىرًجع ُب صدقتو كمثًل الكىلب  :قاؿ أفَّ النيبَّ رضي ا عنهما عباس 
أنو قاؿ:  يقيء ٍب يعود ُب قيئو, فيأكلو(( كعن ابن عباس رضي ا عنهما عن النيب 

 .(178)))العائد ُب ًىبىتو, كالعائد ُب قيئو(( 
حيث يفيد اغبديث النهي عن الرجوع ُب اؽبًبىة  ألفَّ الرجوع ُب القيء حراـ  فاؼبشبو    

 ع ُب اؽببة حراـ مثلو. حراـ كالرجو 
ك بن شعيب حدثٍت طاككس عن ابن عمر كابن ري مٍ : فعن عى قوال الصحابةأمن   -ج 

ال وبل  الرجل أف يعطي عطية, ٍب " قاؿ:  "رضواف ا عليهم أصبعُت  "عباس يىرفعاف 
مثل الذم يعطي العطية  ٍب يرجع فيها  كمثل الوالد فيما يعطي كلده  يرجع فيها  إالٌ 

 ."الكلب أكل حىت إذا شبع قاء  ٍب عاد إذل قيئو 
 ": حسن صحيح  قاؿ الشافعي رضبو ا: ىذا حديث قاؿ أبو عيسى الًتمذم رضبو ا

 .(179) "ن كىىبى ًىبةن أف يىرجع فيها إال الوالد  فلو أف يرجع فيما أعطى كلده ال وبل  ؼب

                                                           

, ركضة اؼبستبُت ُب شرح كتاب التلقُتأبو ؿبمد أبو فارس عبد العزيز بن إبراىيم بن أضبد القرشي التميمي التونسي اؼبعركؼ باف بزيزة ,  178
 .1417, الصفحة 2ميبلدم ( اجمللد  2010ىجرم /  1431: دين, الطبعة األكذل ) دار بن حـززكاغ, ؾبلربقيق عبد اللطيف 

 . 294, الصفحة 8, مرجع سابق, اجمللد عارضة األحوذم بشرح صحيح الًتمذمابن العريب,  179
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فيما  فاغبديث نصٌّ ُب اؼبوضوع  ألنو ينص  صراحة على حرمة الرجوع ُب اؽببة  إالٌ    
 يهىبي الوالد لولده .

يشتمل على ما يًتتب عن الرجوع ُب اؽببة فبا ىو ىبتلف عن الغاية من المعقول :  –د 
 اؼبرجوة من اؽببة فعلى سبيل اؼبثاؿ:

اء كالشحناء كالقطيعة كاػبصومة كىذا ال الرجوع ُب اؽببة  يؤدم إذل العداكة كالبغض - 1
 .لفة كدل الشمل كاالحسافاغبب كاأل: كىيهبوز شرعنا كـبالف للغاية من اؽببة 

كدل ييوجد عارض يبنع لزـك  زـك كإمبا ال تلـز بعارض أك خللاألصل ُب العقود الل - 2
اؽببة  ألفَّ اؼبقصود من عقد اؽبًبىة  ىو ًصلىة الرحم كابة كالثواب كإظهار اعبود 

 .اؽبًبىة  كتػىٍنتفي بالرجوع فيها كالسخاء  كىذه اؼبقاصد ال تتحقَّق إال بلزـك
حث على ؿباسن  الرجوع ُب اؽببة ليس من ؿباسن األخبلؽ  كرسولنا الكرصل  - 3
ث لييتمِّم خبلؽ كمنها الوفاء بالعهود كاالحساف ُب كل شيء كىو  إمبا بعكاـر األكم

 .(180) ؿباسن األخبلؽ
صل عند اؼبالكية ذا كاف األإم في الهبة عند المالكية: ب واَلموانع رجوع اَل - 0

فيذىب اؼبالكية إذل سقوط حق األب أك األـ  "االستعصار  "لؤلبوين اغبق ُب الرجوع 
 حُت يهب الوالد لولده بوجود أحد اؼبوانع اآلتية: "أم الرجوع فيها  "ُب اعتصار اؽببة 

أف يزيد الشيء اؼبوىوب أك ينقص ُب ذاتو  كأف يكنر الصغَت أك يسمن اؽبزيل أك   -أ 
فإف ذلك ال  ,األسواؽيهزؿ السمُت أما إذا تغَتت قيمة الشيء اؼبوىوب بسبب تغَت 

 .يبنع الرجوع

                                                           

, 2, مرجع سابق, اجمللد ية اجملتهد كهناية اؼبقتصدبداأبو الوليد ؿبمد بن أضبد بن ؿبمد بن أضبد بن رشد القرطيب الشهَت بأيب رشد اغبفيد,  180
 .333الصفحة 



78 
 

78 
 

ألف اؽببة على حاؽبا كزيادة القيمة أك نقصاهنا ليس لو عبلقة بالشيء اؼبوىوب     
سعار من مكاف إذل مكاف كأف يقصد الناس مداينة الولد أك تزكهبو ألجل األكاختبلؼ 

 .اؽببة  لكونو أصبح باؽببة موسران 
ألجل ذلك  زكاج الذكر أك األنثى ألجل يسرنبا باؽببة أك أعطى أحدنبا دينان  دى قى فمن عى    

بة فإنو ال يبنع أما إذا كاف الزكاج كاؼبداينة ألمر يَت اؽب ,فإنو ال هبوز لؤلب الرجوع ُب ىبتو
 .(181) الرجوع

أف يبرض الولد اؼبوىوب لو مرض اؼبوت كذلك لتعلق حق كرثتو باؽببة فيمتنع  - ب
الرجوع ككذلك اغبكم إذا مرض الواىب ذلك اؼبرض  فإف مرضو ىذا يبنعو من الرجوع 

أم يبوت فتكوف اؽببة اليت رجع فيها لغَت الولد  ,ألف رجوعو يكوف لغَتهكىب لولده فيما 
 يها الورثة.كزكجة األب مثبل حيث يشاركو ف

أك كبونبا أك  أك ىبةو  أف تفوت اؽببة عند اؼبوىوب لو دبا ىبرجها عن ملكو من بيعو  - ج
 .(182) تفوت بصفة فيها فبا يغَتىا عن حاؽبا كجعل الدنانَت حليان 

 

 الثاني المطلب
 الرجوع عن الهبة في القانون الليبي

اؼبواد فنصت اؼبادة ُب العديد من  تناكؿ القانوف اؼبدشل اللييب موضوع الرجوع ُب اؽببة 
هبوز للواىب أف يرجع ُب اؽببة   -1 ) :سباب الرجوع حيث جاء فيهاأ( على 489)

 إذا قبل اؼبوىوب لو ذلك.

                                                           

 .248اؼبرجع السابق, الصفحة  181
, 4, مرجع سابق, اجمللد  منح اعبليل شرح ـبتصر العبلمة خليل مع تعليقات من تسهيل فتح اعبليلؿبمد بن أ ضبد بن ؿبمد عليش,  182

 .104الصفحة 
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فإذا دل يقبل اؼبوىوب لو جاز للواىب أف يطلب من القضاء الًتخيص لو ُب   - 2
 .(183) (مانع من الرجوع  كدل يوجد مقبوؿو  الرجوع مىت كاف يستند ُب ذلك إذل عذرو 

اضي فيما بُت للرجوع نوعُت فاألكؿ بالًت  فأنفا آ( اؼبذكورة 489كمن نص اؼبادة )   
 . (184) الواىب كاؼبوىوب لو

سوؼ ندرس ُب ىذا اؼببحث , كىو بدكف رضا اؼبوىوب لو عليو  كالثاشل قضائيان    
موانع الرجوع  خَتان أالرجوع ك عذار اؼبقبولة ُب الرجوع بالًتاضي كالرجوع بالتقاضي كاأل

 كىي: فقراتربعة أككما يلي ُب 
إف الرجوع بالًتاضي ىو أف يتفق الواىب مع اؼبوىوب لو : الرجوع بالتراضي -أواًل 

( 185)كيكوف ىذا االتفاؽ بينهما إقالة , ُب اؽببة كقبوؿ ىذا األخَت بذلك على الرجوع

أف اإلقالة  إالٌ  اإلقالة من أم عقد آخرديدين شأف من اؽببة اليت سبت بإهباب كقبوؿ ج
فتعد اؽببة كأف دل تكن مع كجوب ضباية الغَت  ,ؽببة ؽبا أثر رجعي إذل كقت اؽببةُب عقد ا

 ىوب لو على اؼبوىوب قبل اإلقالة.حسن النية الذم اكتسب حقان عينيان من اؼبو 
 من نص الفقرة الثانية من اؼبادة إف الرجوع بالتقاضي يتضح: الرجوع بالتقاضي -ثانيًا 

هبرم على  للواىب ( سالفة الذكر أف رجوع الواىب ُب اؽببة ليس أمران مطلقان 489)
ف يرجع حسب إرادتو اؼبطلقة  فهو إذا دل يًتاض مع اؼبوىوب لو على الرجوع  كأراد أ

إذل ف يستند ُب رجوعو أمره للقضاء ك أف يرفع أ, كلكن وبق بإرادتو كحده فليس لو ذلك
, كىذا العذر الذل يبيح للواىب الرجوع ُب اؽببة من عذر مقبوؿ حبيث يقبلو القاضي
                                                           

 .489, اؼبادة 2016( لسنة 5ادة الثورة , اؼبعدؿ من قبل اؼبؤسبر الوطٍت العاـ دبوجب القانوف ), ؾبلس قي1953ليبيا, القانوف اؼبدشل  183
 إف اؼبشرع اللييب يفل على أهنا تتم بعقد مثل إبرامها  كإمبا قاؿ إذا قبل اؼبوىوب لو  كالقبوؿ ليس لو شكبل معُت فمن اؼبمكن أف يكوف 184

تطلب إهباب من الواىب بشأف الرجوع كقبوؿ من اؼبوىوب لو كدل يقل بأهنا عقد يرجع دبقتضاه الواىب  بالقوؿ أك باإلشارة أك بالكتابة أم أهنا 
 ( من القانوف اؼبدشل حيث قاؿ بأف اؽببة عقد يتصرؼ دبقتضاه الواىب.  475كذلك خبلؼ ؼبا قالو ُب اؽببة  باؼبادة )

) من أقاؿ نادمان بيعتو أقاؿ ا   شرعان ُب البيع حيث قاؿ رسولنا الكرصل اإلقالة الفسخ بناءن على ريبة أحد اؼبتعاقدين كىي مندكبة  185
 عثرتو يـو القيامة (.
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اؼبسائل التقديرية اليت زبضع لسلطة ؿبكمة اؼبوضوع ُب قبوؿ العذر كتقضي بفسخ اؽببة 
, كتورد ُب حكمها األسباب السائغة اليت عت إجابة طلبو كبقيت اؽببة قائمةامتن إالٌ ك 
 ُب قبوؿ ذلك العذر أك عدـ قبولو. كفى غبمل قضائها سواءن ت

عذار ( األ490لقد حددت اؼبادة ):  عذار المقبولة للرجوع في الهبةاَل -ثالثًا 
يعتنر  ) :سبيل اغبصر حيث كرد فيها ىعذار علع ُب اؽببة ككردت ىذه األاؼبقبولة للرجو 
 للرجوع ُب اؽببة : عذران مقبوالن  بنوع خاص

حبيث يكوف  ربوأف ىبل اؼبوىوب لو دبا هبب عليو كبو الواىب  أك كبو أحد من أقا  - 1
 من جانبو. كبَتان   ان ىذا اإلخبلؿ جحود

عن أف يوفر لنفسو أسباب اؼبعيشة دبا يتفق مع مكانتو  ان أف يصبح الواىب عاجز   - 2
القانوف من النفقة على  االجتماعية أك أف يصبح يَت قادر على الوفاء دبا يفرضو عليو

 الغَت.
يظل حيان إذل كقت الرجوع  أك أف يكوف للواىب  أف يرزؽ الواىب بعد اؽببة كلدان   - 3

 .  (186) (كقت اؽببة فإذا بو حي  كلد يظنو ميتان 
اؽببة فكاف من نصيب اؼبادة ما موانع الرجوع ُب أ: موانع الرجوع في الهبة -رابعًا 

 ذا كجد مانع من اؼبوانع اآلتية: طلب الرجوع ُب اؽببة إ يرفض ) :( ككاف نصها 491)
فإذا زاؿ اؼبانع عاد , زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمتو إذا حصل للشيء اؼبوىوب  - 1

 حق الرجوع.
 إذا مات أحد طرُب عقد اؽببة.  - 2
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أما إذا اقتصر التصرؼ  هنائيان  إذا تصرؼ اؼبوىوب لو ُب الشيء اؼبوىوب تصرفان   - 3
 لى بعض اؼبوىوب جاز للواىب أف يرجع ُب الباقي.ع

إذا كانت اؽببة من أحد الزكجُت لآلخر كلو أراد الواىب الرجوع بعد انقضاء   - 4
 الزكجية.

5 -  .  إذا كانت اؽببة لدل رحم ؿبـر
إذا ىلك الشيء اؼبوىوب ُب يد اؼبوىوب لو, سواء كاف اؽببلؾ بفعلو أـ حبادث   - 6

بعض الشيء جاز الرجوع ُب  بسبب االستعماؿ, فإذا دل يهلك إالٌ  أجنيب ال يد لو أك
 الباقي.

 عن اؽببة. إذا قدـ اؼبوىوب لو عوضان   - 7
  .(187) ( أك عمبلن من أعماؿ النر إذا كانت اؽببة صدقةن   - 8

 ذكؿ موانع قائمة مناأل :ا إذل قسمُتهممن السرد ؽبذه اؼبوانع يبكن تقسييتضح لنا 
 :الثاشل موانع تطرأ بعد صور اؽببةصدكر اؽببة ك 

 اؼبوانع القائمة مند صدكر اؽببة  :كؿ القسم األ
إذا كانت اؽببة من أحد الزكجُت لآلخر كلو أراد الواىب الرجوع بعد انقضاء   - 1

  .الزكجية
2 -  .  إذا كانت اؽببة لدل رحم ؿبـر
 .ذا قدـ اؼبوىوب لو عوضا عن اؽببةإ  - 3
 .صدقة أك عمبلن من أعماؿ النر إذا كانت اؽببة  - 4

 اؼبوانع اليت تطرأ بعد صدكر اؽببة : القسم الثاشل 
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إذا حصل للشيء اؼبوىوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمتو فإذا زاؿ اؼبانع عاد   - 1
 حق الرجوع كأف حيصد الزرع أك أزيل البناء أك قلع الغرس.

الواىب امتنع على كرثتو الرجوع ُب اؽببة فإذا مات , إذا مات أحد طرُب عقد اؽببة  - 2
, كإذا مات اؼبوىوب لو انتقلت ملكية ف حق الرجوع متصل بشخص الواىبأل

, ذلك أف حق الورثة على عند ذلك للواىب الرجوع ُب اؽببة الشيء إذل كرثتو كدل هبز
 الشيء اؼبوىوب قد ثبتت باؼبَتاث كاطمأف الورثة لذلك.

ُب الشيء اؼبوىوب تصرفا هنائينا فإذا اقتصر التصرؼ على  إذا تصرؼ اؼبوىوب لو  - 3
 بعض اؼبوىوب, جاز للواىب أف يرجع ُب الباقي.

إذا ىلك الشيء اؼبوىوب ُب يد اؼبوىوب لو, سواء كاف اؽببلؾ بفعلو أـ حبادث   - 4
بعض الشيء جاز الرجوع  أجنيب ال يد لو فيو أك بسبب االستعماؿ, فإذا دل يهلك إال

 .قيُب البا
 

 الثالث المطلب
 ثار المترتبة عن الرجوع في الهبةاآل

يًتتب   -أ  )ثار اؼبًتتبة على الرجوع كىي كما يلي: ( تناكلت اآل492ف اؼبادة )إ      
 على الرجوع ُب اؽببة بالًتاضي أك بالتقاضي أف تعتنر اؽببة كأف دل تكن.

اؼبوىوب لو الثمرات إال كقت االتفاؽ على الرجوع أك من كقت رفع  كال يرد -ب 
 أما اؼبصركفات النافعة فبل ,الدعول  كلو أف يرجع جبميع ما أنفقو من مصركفات ضركرية 
 .(هباكز ُب الرجوع هبا القدر الذم زاد ُب قيمة الشيء اؼبوىوب 

فصلت ذلك على النحو و حيث ( مسؤكلية الواىب كاؼبوىوب ل493كقننت اؼبادة )    
إذا استوذل الواىب على الشيء اؼبوىوب بغَت الًتاضي أك التقاضي  كاف   -أ  ): التارل
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كاف اؽببلؾ بفعل الواىب أـ بسبب ءن  ل اؼبوىوب لو عن ىبلؾ الشيء سوامسؤكال قب
 أجنيب ال يد لو فيو أك بسبب االستعماؿ.

يء ُب يد اؼبوىوب لو بعد إعذاره أما إذا صدر حكم بالرجوع ُب اؽببة كىلك الش  -ب 
 . (188) (...  عن ىذا اؽببلؾ اؼبوىوب لو مسؤكالن بالتسليم  فيكوف 

ثار الرجوع فيما بُت آكؿ األ: ذل صنفُتإثار اؼبًتتبة على اؽببة يبكن تصنيفها كإف اآل
 : َت إذل كل منهما كما يليكسوؼ نش, ثار الرجوع بالنسبة للغَتآكالثاشل , اؼبتعاقدين

 :أثر الرجوع في الهبة بين المتعاقدين -أوالً 
 ,عٌد اؼبشرع اللييب اؽببة كأف دل تكن كال يلتـز الواىب بتسليم اؼبوىوب للموىوب لو -أ 

كإذا ىلك , ه من اؼبوىوب لو إذا كاف قد سلموإذا كاف دل يسلمو كيستطيع أف يسًتد
 أككاف بالًتاضي ًب الرجوع سواء أالشيء اؼبوىوب ُب يد اؼبوىوب لو بعد أف 

ُب اؽببة بفعلو أك باستهبلكو إياىا, أك كاف قد أيعذر بالتسليم كىلك الشيء  يبالتقاض
 بعد اإلعذار كاف اؼبوىوب لو ضامنان ؽبذا اؽببلؾ ككجب عليو تعويض الواىب.

هبب على اؼبوىوب لو أف يرد إذل الواىب شبرات الشيء اؼبوىوب, إما من يـو  -ب 
 الرجوع كإما من تاريخ اغبكم بالرجوع لعذر مقبوؿ.الًتاضي على 

يرجع اؼبوىوب لو على الواىب ُب صبيع اؼبصركفات الضركرية, خببلؼ اؼبصركفات   -ج 
كلو أف يعيد الشيء , لو أف يرجع بشيء منها على الواىبالكمالية, فبل هبوز للموىوب 

ستبقي ًت الواىب أف يإذل حالتو األكذل بنزع ما استحدثو من منشآت كذلك إذا دل ىب
 ىذه اؼبنشآت كيدفع قيمتها.
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إف أثر الرجوع ُب اؽببة ذباه الغَت ليس : أثر الرجوع في الهبة بالنسبة للغير -ثانيًا 
َت, بل ذبب حقوؽ للرجوع ُب اؽببة سواء ًب بالًتاضي أك بالتقاضي أم أثر رجعي ذباه الغ

 .الغَت حسن النية
فإذا تصرؼ اؼبوىوب لو ُب الشيء اؼبوىوب تصرفان هنائيان كالبيع أك اؽببة أك الوقف أك     

بغَت ذلك من األسباب الناقلة للملكية أصبحت اؽببة الزمة كيصبح الرجوع ُب اؽببة فبتنعان 
, كال وبق للواىب الرجوع على اؼبوىوب لو بالتعويض شرنا ُب موانع الرجوع ُب اؽببةأكما 

 كجود قياـ العذر اؼبقبوؿ للرجوع.اؼبوىوب حىت مع عن الشيء 
 

 الرابع المطلب
 موقف دار اإلفتاء من الرجوع في الهبة

ُب الرجوع عن اؽببة فإهنا هنجت منهج اؼبذىب اؼبالكي كىو  اإلفتاءإف موقف دار      
لنا سئلة الواردة إليها كحىت يتبُت بفتاكيها عن األ البلد كذلك جليان  اؼبذىب السائد ُب

من الرجوع ُب اؽببة نسرد على سبيل اؼبثاؿ العديد من الفتاكل   موقف دار اإلفتاء كاضحان 
 مستقل كما يلي : بندكل فتول ُب 

كرد إذل دار اإلفتاء السؤاؿ التارل: إنو يوجد رجل تصدؽ على : ولىالفتوى اَل -أواًل 
قصَتة قاـ ذاؾ اؼبتصدؽ أبناء ابنو بقطعة أرض كحرر بذلك كثيقة مكتوبة  ٍب بعد فًتة 

 .رعقد الصدقة اؼبذكو  بتحبيس قطعة األرض متجاىبلن 
كؼبا حصل اؼبتصدَّؽ عليهم على كثيقة الصدقة قاموا برفع دعول إلبطاؿ كثيقة اغببس     

 فهل ؽبم ذلك؟
كصحبو كمن  آلو, كعلى  اغبمد , كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ االجواب: 

 كااله.
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لعمر بن اػبطاب  فإنو ال هبوز ؼبن تصدؽ بصدقة أف يرجع فيها لقولو  أما بعد:    
كال تعد ُب صدقتك فإف العائد ُب صدقتو كالكلب يعود ُب قيئو(  ) رضي ا عنو:

[ كليس للرجل اؼبذكور اعتصار من أبناء ابنو قاؿ ابن جزم رضبو ا : 1620]مسلم:
ثىة أىنٍػوىاع:  قىة"كىىبة الرَّقػىبىة على ثىبلى , كىتسىمى صىدى , فىبلى ريجيوع ًفيهىا  )األكؿ( لوجو ا تػىعىاذلى

 يىَته.." القوانُت , كىالى يػىٍنبىًغي لٍلوىاًىب أىف يرذبعها بشرىاء كىالى ان كىالى اعتصار  أصبلن 
 .315الفقهية:

ةو أىٍك كىلىدو" "كىلىٍيسى لًغىٍَتً اأٍلىبػىوىٍيًن اٍعًتصىاره ًمٍن جىدٍّ أىٍك جىدَّ  رضبو ا:كقاؿ القراُب      
, كال حرج أف يذىب اؼبتصدَّؽ عليهم إذل اعبهات اؼبختصة إلبطاؿ 266/6الذخَتة 

كثيقة اغببس اؼبذكورة إذا كاف لديهم ما يثبت ملكيتهم لؤلرض عن طريق الصدقة كا 
 .(189)  كصحبو كسلم  آلو ا ؿبمد كعلىأعلم كصلى ا على سيدن

ر إدارة اؼبساجد حيث صدرت كاف جواب على مراسلة مدي: الفتوى الثانية -ثانيًا 
 (2387/2014)إذل مراسلتكم ذات الرقم اإلشارم:, فباإلشارة عن مراسلتو ردان  الفتول

اليت تستفتوف فيها عن حكم رجل تنرع دباؿ الستكماؿ بناء مسجد ميتوقَّف عن بنائو  
حىت يينجز  على أف يبدىم باؼباؿ تباعان  كاشًتط على عبنة اؼبسجد الشركع ُب العمل فوران 

للمطالبة  لي فتأخرت اللجنة عن البناء معتذرة بالبحث عن مقاكؿ خنرة فبا دفع الرجى 
بأف اؽببة قد دخلت ُب حساب  علمان , يضعها ُب مسجد آخرًتداد ىبتو كي باس

 اؼبسجد.
كصحبو كمن  آلو, كعلى  اغبمد , كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ افالجواب:     

 كااله.
لعمر بن اػبطاب  فإنو ال هبوز ؼبن تصدؽ بصدقة أف يرجع فيها لقولو  أما بعد:   

لعائد ُب صدقتو كالكلب يعود ُب قيئو(( رضي ا عنو: )) كال تعد ُب صدقتك فإف ا
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, كعلى اللجنة اؼبشرفة أف تسارع ُب استكماؿ بناء اؼبسجد كتقـو 1620 مسلم:
ا الًَّذينى ءىامىنيوا ال  باألمانة اليت كيكلت إليها على أحسن كجو يقوؿ ا تعاذل: ﴿يا أيػ هى

كىأىنتيٍم تػىٍعلىميوفى﴾زبىيونيوا اللَّوى كىالرَّسيوؿى كىزبىيونيوا أىماناًتكيٍم 
كإذا حصل منهم تأخَت يَت ( 190)

معتاد فعلى أىل اغبي أف يبحثوا عن يَتىم فقد يكونوف منشغلُت كيَت متفريُت ؽبذا 
ضر ؽبم ا يقـو بذلك كال يسمح ؽبم دبزيد من التأخَت ؼبا فيو  ؼبتصدؽي مقاكالن العمل أك وبي

علم من ضرر على اؼبسجد الذم بدت بعض مظاىره  كا أ
  (191). 

  "القليل  "أنا )خ( تنازؿ رل كالدم عن قطعة أرض بغابة  السؤاؿ: الفتوى الثالثة -ثالثاً 
كدبكاف يعرؼ بالغرس كقد عملت فيها بتوصيل الكهرباء كتنازلتي عن القطعة لزكجيت 

كبعد كفاة كالدٌب تزكج  ان ذبارم ُب األرض كبنيت عليها بيت لنقـو بًتخيص ؼبزاكلة عمل
 .كطالبٍت بعدىا بًتجيع األرض لو كالدم زكجة أخرل

 فهل هبوز لو أف يطالبٍت هبا بعد ىذه اؼبصاريف اليت صرفتها عليها, أـ ال ؟
 كصحبو كمن كااله. آلواغبمد , كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ ا, كعلى الجواب:    
: )ال  الرجوع ُب اؽببة لقوؿ النيب  -ال لغَته  -فإنٌو هبوز للوالد خاصة  أما بعد:   

الوالد فيما يعطي كلده(  وبل لرجل أف يعطي عطية, أك يهب ىبة فَتجع فيها, إالٌ 
, كيسمى رجوعو: اعتصارا قاؿ الدردير رضبو ا: ")كلؤلب( فقط ال 3539بوداكد:أ

أف اعتصار اؽببة مقيد بقيود   , إالٌ  110/4بَت:اعبد )اعتصارىا(, أم اؽببة" الشرح الك
قاؿ  أك نقصافو  أك زيادةو  أك ىبةو  بالتصرؼ فيو ببيعو اؼبوىوب  منها عدـ فوات الشيءو 

أك  اػبرشي رضبو ا: "شرط صحة االعتصار للهبة أف ال تفوت من عند اؼبوىوب لو ببيعو 
 .113:7اػبرشي على ـبتصر خليل:" شرح أك نقصو  أك بزيادةو  أك تدبَتو  أك عتقو  يصبو 

                                                           

 .27, اآلية  8سورة االنفاؿ  190
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عليو فبل هبوز لوالدؾ اسًتجاع قطعة األرض اؼبذكورة؛ لفواهتا بالزيادة فيها بالبناء كهببتها 
 .(192) كصحبو كسلم  آلولزكجك , كا أعلم كصلى ا على سيدنا ؿبمد كعلى 

بلس, رل أربعة السؤاؿ أنا اؼبواطن: )س( ًمن سكاف مدينة طرا : الفتوى  الرابعة -رابعًا 
(, أك أكثر بقليل, كدل  ـ 200تبلغ مساحتو ) د, كطبس بنات, كىبتي أكالدم منزالن أكال

ـ, كاآلف أريد أف أتراجع عن ىذه 2013أىب بناٌب أٌم شيء, ككانت ىذه اؽببة سنة 
اؽببة, كيبقى البيت ملكي حىٌت يتوفاشل ا سبحانو كتعاذل, كبعدىا تقسم الًتكة حسب 

 الشرعية.الفريضة 
علما بأف صبيع أفراد العائلة مقيموف هبذا البيت, كدل تتم حيازتو من قبل األكالد دكف 

 يَتىم, فهل وبٌق رل الًتاجعي عن ىذه اؽببة؟
كصحبو كمن  آلواغبمد , كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ ا, كعلى الجواب:     

 كااله.
: )ال  الرجوع ُب اؽببة لقوؿ النيب -ال لغَته  -فإنٌو هبوز للوالد خاصة  أما بعد:    

وبل  لرجلو أف يعطي عطيةن أك يهبى ىبةن فَتجعى فيها إال الوالد فيما يعطي كلدىه( 
")كلؤلب( فقط ال  رضبو ا:, قاؿ الدردير ان , كيسمى رجوعو: اعتصار 3539اكد:أبود

, كباألخص إذا دل تتم حيازهتا   110/4لشرح الكبَت:ا -اعبد )اعتصارىا(, أم اؽببة" 
اؿ كما ذكر ُب كما جاء ُب السؤاؿ , عليو فيجوز لك الرجوع ُب ىبتك ىذه إف كاف اغب

 . (193)  كصحبو كسلم آلو, كصلى ا على سيدنا ؿبمد كعلى السؤاؿ كا أعلم
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 المبحث الخامس
 من عقود التبرعات غيرىامقارنة الهبة عن 

للرظبية كما قاؿ  ذا كاف فعبلن إف ىذا الفصل ىو الفيصل " حبوؿ ا كقوتو " فيما إ     
 .هنا قوؿ مرسل ككاىنأأـ  فعبلن  بالغةن  نصارىا كمؤيدكىا أنبيةن أ
نو من اؼبفًتض قبدىا ُب كافة إف, نصارىاأذا كانت الغاية منها كما قاؿ إف الشكلية إ   

ذل مقارنة إللشك سوؼ نتطرؽ  بينة كال تدع ؾباالن لكي تكوف الصورة كاضحة ك التنرعات 
 مستعينان  -, كبُت اؽببة كالوقف كاؽببة مع القرض كل ُب مطلب مستقل اؽببة عن الوصية

شل من شر نفسي فيما أكتبو دكالسداد كأف يلهمٍت رشدم كأف يع ياه التوفيقإ با سائبلن 
 ما يلي : كك -اء كقلمي من الزلل كأف وبفظ قليب من اتباع اؽبو 

 

 ولاَل المطلب
 مقارنة الهبة عن الوصية

سبليك دكف عوض ُب حاؿ اغبياة عن طريق  -شرنا فيما سبق أكما   -ذا كانت اؽببة إ    
تعريف الوصية على النحو  التنرع فلمعرفة التمييز بُت اؽببة كالوصية يتعُت علينا التطرؽ إذل

 التارل:
نسردىا  خر اصطبلحيتعريفات منها لغوم كاآلعدة ف للوصية إ: تعريف الوصية -أواًل 

 من االهباز يَت اؼبخل ككما يلي :  بشيءو 
الواك كالصاد  ": صل الوصية من الوصل قاؿ ابن فارسأ :  تعريف الوصية لغةً   - 6

 .(194) "كالياء أصل يدؿ على كصل شيء بشيء, ككصيت الشيء كصلتو 
                                                           

: القاىرة, دار ؾبلدات ) مصر 6سبلـ ؿبمد ىاركف, , ربقيق عبد الس اللغةمعجم مقياأضبد بن فارس بن زكريا القزكيٍت الرازم أبو اغبسن,  194
 .116,  الصفحة 6ميبلدم( اجمللد  1979ىجرم /  1399الفكر, 
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 إذل ىصى كى كى  كعد, باب من كىو كصلتو دبعٌت أصيو بالشيء الشيء كصيت يقاؿ:    
 إليو عهد أم بعده, من ان كصي جعلو إذا ,كاحد دبعٌت إيصاء إليو كأكصى توصية فبلف
 التشديد كهبوز تشديد بدكف موصو  فهو كصية, لو جعلو دباؿ إليو كأكصى تركتو, بأمور
نىفان  ميوصو  ًمنٍ  خىاؼى  فىمىنٍ  ﴿  تعاذل قولو هبا أقر كقد نػىهيمٍ  فىأىٍصلىحى  ًإشٍبان  أىكٍ  جى  عىلىٍيوً  ًإٍٍبى  فىبل بػىيػٍ
 بو يوصي ما كالوصية مصدر, كاإليصاء الوصاية, كاالسم (195)﴾  رىًحيمه  يىفيوره  اللَّوى  ًإفَّ 

ًمٍن بػىٍعًد كىًصيَّةو تيوصيوفى هًبىا أىٍك  ﴿ الرحيم الرضبن قوؿ كمنو مفعوؿ, ماس فهي اإلنساف,
 ءىامىنيوا الًَّذينى  أىيػ هىا يىا ﴿ كجل عز ا قوؿ كمنو اؼبصدر, استعماؿ كتستعمل (196)﴾  دىٍينو 

 .(197) ﴾ ًمٍنكيمٍ  عىٍدؿو  ذىكىا اثٍػنىافً  اٍلوىًصيَّةً  ًحُتى  اٍلمىٍوتي  أىحىدىكيمي  حىضىرى  ًإذىا بػىٍيًنكيمٍ  شىهىادىةي 
كصى الشيء بالشيء: كصلو بو, كأكصيت إذل زيدو لعمرك بكذا,  ": كقاؿ الزـبشرم   

 "ككصَّيت, كىذا كصيٌي, كىم أكصيائي, كىذه كصييت ككصاٌب, كقبل الوصي كصايتو 
(198 ).  

ن ىي سبليك مضاؼ إذل ما بعد اؼبوت عتعريف الوصية في اصطالح الفقهاء :   - 0
اؼبنافع كظبيت كصية ألف اؼبيت يصل هبا كاف ذلك ُب األعياف أك ُب ءن  طريق التنرع, سوا

كىي من كتاب ا ( 199)مر بالتصر ؼ بعد اؼبوت ا كاف ُب حياتو بعد فباتو فهي األم
 .أفضل الصبلة كأًب التسليمالعزيز كمن السنة النبوية اؼبطهرة على صاحبها 

                                                           

 .181, اآلية 2سورة البقرة  195
 . 1, اآلية 4سورة النساء  196
 .108, اآلية 5سورة اؼبائدة  197
: بَتكت, دار , ؾبلدين, الطبعة األكذل ) لبناف, ربقيق ؿبمد باسل عيوف السودالببليةأساس أبو القاسم ؿبمد بن عمر الزـبشرم جار ا,  198

 .339, الصفحة 2ميبلدم ( اجمللد  1998ىجرم /  1419الكتب العلمية , 
: دار الكتب ؾبلدات  ) بَتكت 6, كشاؼ القناع عن منت االقناعمنصور بن يونس بن صبلح الدين بن حسن بن إدريس البهوٌب,  199

 .335, كتاب الوصايا, الصفحة 4العلمية ( اجمللد 
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ف الكرصل قاؿ ا عز كجل ﴿  كيًتبى عىلىٍيكيٍم ًإذىا حىضىرى أىحىدىكيمي اٍلمىٍوتي ًإف آفمن القر    
ٍيًن كىاأٍلىقػٍرىًبُتى بًاٍلمىٍعريكًؼ حىقاا عىلىى اٍلميتًَّقُتى ﴾  يػٍرنا اٍلوىًصيَّةي لًٍلوىاًلدى  .(200)تػىرىؾى خى

الوصية للوالدين  إف ترؾ خَتان  (201): كتب عليكم إذا حضر أحدكم اؼبوت قولو تعاذل   
, ٍب توذل ا سبحانو كتعاذل تقدير ذلك على لساف على اؼبتقُت كاألقربُت باؼبعركؼ حقان 

 .(202))) الثلث كالثلث كثَت ((  :, فقاؿ الذم ال ينطق عن اؽبول نبيو 
عليها كىي الوصية  كاؼببادرة بكتب الوصية زيادة االستيثاؽ ككوهنا مكتوبة مشهودان    

اؼبتفق على العمل هبا فلو أشهد العدكؿ كقاموا بتلك الشهادة لفظا لعمل هبا كإف دل 
 .(203), فلو كتبها بيده كدل يشهد فلم ىبتلف قوؿ مالك أنو ال يعمل هبا  تكتب خطان 

 هبا خاص قانونان  كأصدر الوصية اللييب القانوف قنن: الليبي القانون في الوصية - ثانياً 
 دقيقان  كنظمها تنظيمان  الوصية فأبش وي نى وى نػٍ عى كى  الوصية حكاـأ فأبش صروبان  عنوانو ككاف

الوصية  ) :هناأ( منو ب1حيث عرفها ُب اؼبادة ) كقانونان  كذلك ألنبية الوصية البالغة شرعان 
 .(204)( إذل ما بعد اؼبوت  ُب تركتو مضاؼتصرؼ من الشخص 

عنهما  ما إف كاف اؼبوصي عاجزان أك , ك الكتابةأما انعقاد الوصية فإهنا تنعقد بالعبارة أ    
( من عُت القانوف حيث 4كىو ما تناكلتو اؼبادة ) انعقدت الوصية حىت باإلشارة اؼبفهمة

حكاـ الوصية اؼبتعلقة بالرجوع ُب , أ1423( لسنة 7الثاشل من القانوف )نظم الباب 

                                                           

 .179, اآلية 2سورة البقرة  200
أم أف اؼبؤمن مأمور بأف يكتب كصيتو كىو صحيح كال ينتظر كقت حدكث اؼبوت ليقوؿ ىذه الوصية كىي فرض عليكم كمثاؽبا كتب  201

 عليكم الصياـ كالقتاؿ كيَتىا.
ميبلدم(  1992ىجرم /  1412, الطبعة األكذل ) الرياض: مكتبة اؼبعارؼ, ئز كبدعهاأحكاـ اعبناؿبمد ناصر الدين األلباشل,  202 

 .14الصفحة 
ؾبلدات  ) العراؽ: الرياض, دار  3, ربقيق كل من  عادؿ عبد اؼبوجود ك على ؿبمد معوض سنن الدار قطٍتعلى بن عمر الدار قطٍت,   203

 .383,  الصفحة 3اؼبؤيد الرياض ( اجمللد  
 .1ميبلدم , اؼبادة  1423( لسنة 7ؤسبر الشعيب العاـ, القانوف رقم )ليبيا, م 204
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هبوز للموصي الرجوع عن  ) :نوأكذل  على ث نصت ُب الفقرة األ( منو حي15ة )اؼباد
 .( أك داللةن  ك بعضها صراحةن أالوصية كلها 

حكاـ الشريعة أنو تطبق أفيما يتعلق بالوصية ب إف القانوف اللييب نص صراحةن     
( 7القانوف رقم ) ( من47سبلمية فيما دل يرد بو نص كىو ما نصت عليو اؼبادة )اإل

تطبق فيما دل يرد بو  ) :على حكاـ الوصية حيث نصت صراحةن أف أـ بش 1423لسنة 
 .(205)( لنصوصو  كثر مبلئمةن سبلمية األُب ىذا القانوف مبادئ الشريعة اإلنص 

 

 الثاني المطلب
 مقارنة الهبة عن الوقف

سبليك دكف عوض ُب  -من التفصيل  شرنا فيما سبق بشيءو أكما  -ذا كانت اؽببة إ    
حاؿ اغبياة عن طريق التنرع فلمعرفة التمييز بُت اؽببة كالوقف يستوجب التعرؼ على 

 كيكوف التعرؼ عن الوقف دبا يلي :الوقف 
ة كتعريفو نتطرؽ ُب ىذا اؼبطلب لتعريف الوقف ُب اللغ:  تعريف الوقف -أواًل 

 :ككما يلي اصطبلحان 
 ككقفت كقفان  يًقف كقىف يقاؿ كاؼبنع اغببس اللغة ُب الوقف:  تعريف الوقف لغةً  - 6

 ىذه فيقاؿ: اؼبفعوؿ, باسم اؼبصدر استعماؿ كييشتهر ا سبيل ُب حبستها كقفان  الدار
 كيأٌب كأكقاؼ, كقفاف فيقاؿ: ,عندئذو  كهبمع يثٌت فإنو كؽبذا موقوفة, أم كقف, الدار
 . )206( سكن إذا الدابة كقفت يقاؿ سكوف,ال دبعٌت

                                                           

 .47اؼبرجع السابق, اؼبادة  205
 الصفحة الواك, كتاب  ,2 اجمللد ( العلمية اؼبكتبة بَتكت: ) ؾبلدين ,اؼبنَت اؼبصباح القاسم, أبو اغبموم الفيومي على بن ؿبمد بن أضبد 206
669. 
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 إعطاء ىو حيث من الوقف أف إذل اؼبالكية فذىب:  تعريف الوقف اصطالحاً  - 0
 ما " اسم ىو حيث كمن تقديران  كلو معطيو ملك ُب بقاؤه ان الزم كجوده مدة شيءو  منفعة

  . (207)  "كجوده مدة منفعتو أيعطيىت
خاص بو  صدر قانونان أع القانوف اللييب الوقف ك شرٌ : الوقف في القانون الليبي -ثانيًا 

قف فعرفت اؼبادة حكاـ الو أبعنواف  ـ 1972ق سنة  1392سنة ( 124) القانوف رقم
 .(208) (حبس العُت كجعل يلتها أك منفعتها ؼبن كقفت عليو ) :نوأ( منو الوقف ب1)

إلشهاد على من ذات القانوف على اجراءات الوقف كعنواهنا با( 2كنصت اؼبادة )   
ال يصح الوقف كال التغيَت ُب مصارفو... كال االستدالؿ بو ) : الوقف حيث جاء دبتنها

 .(209)( حدل ااكم الشرعية ... إشهاد فبن يبلكو لدل أذا صدر بذلك إ الٌ إ
شهاد ع األ( من عُت القانوف فنصت على اختصاص اكمة اليت تسم3ما اؼبادة )أ   

ة مالسابقة من اختصاص اكادة شهاد اؼببُت ُب اؼب... ظباع األ ) :حيث جاء فيها
 .(كثرىا قيمة ...أك عياف الوقف كلها أأالشرعية اليت يقع بدائرهتا  بتدائيةاال
ف أكمن اؼبمكن  ف الوقف يكوف مؤبدان أ( من القانوف ب5)( ك4كتناكلت اؼبادتُت )   

ذا انتهت مدة الوقف إمدتو ك  ءنتهاابكال يتجاكز ستُت سنة ىجرية كينتهي  يكوف مؤقتان 
ذا دل يوجد لو إك  ف كاف ميتان إكلورثتو  ذا كاف حيان إللواقف  اؼبؤقت يصبح اؼبوقوؼ ملكان 

 . اؽبيئة العامة لؤلكقاؼذلإكرثة يؤكؿ 
دارة شؤكف إف اؽبيئة العامة لؤلكقاؼ تتوذل إ( من عُت القانوف ف6ادة )كدبوجب اؼب    

 .شراؼ عليوكاإلالوقف 

                                                           

 .385 الصفحة ( القاىرة مصر: ) الفضل أبو الغمارم الصديق ا عبد ربقيق ,اػبليل ـبتصر شرح كليلاإل  الكبَت, األمَت ؿبمد 207
 .1, اؼبادة  ميبلدم 1972ىجرم سنة  1392(  لسنة 124رقم ) ليبيا, ؾبلس قيادة الثورة, القانوف  208
 .2اؼبرجع السابق, اؼبادة  209
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  اؼبادة معُت كىو ما نصت عليو صراحةن  ك شكلأكالوقف ليس لو صيغة معينة     
  :نوأ( من عُت القانوف كاليت جاء عنواهنا معاشل عبارات الواقفُت حيث نصت على 13)
  .(ك عرؼ أراده كلو بقرينة أنو أوبمل كبلـ الوقف على اؼبعٌت الذم يظهر )
 حدكد ( من قانوف الوقف كعنواهنا الوقف ُب19حدكد الوقف فقالت عنو اؼبادة ) أما   

... كتكوف العنرة ف يقف ما ال يزيد عن الثلث أهبوز للمالك )  :الثلث فجاء نصها
 .(بقيمة ثلث مالو عند موتو ...

( من عُت 45لك دبوجب نص اؼبادة ) ذالوقف معفي من الضراب كالرسـو ك  فإ   
 كقاؼ اػبَتية من كافة الضرائب كالرسـواألتعفى  ) :القانوف حيث جاء فيها صراحةن 

 .(شهاد بالوقف اػبَتم ...كما يعفى اؼبشهد من رسـو األ... اؼبفركضة حاليان 
ك أف تضبط اإلشهادات بالوقف أ نفان آليها إشرنا أكهبب على ااكم الشرعية اليت    

من تلك اإلشهادات خبلؿ  ذل اؽبيئة العامة لؤلكقاؼ صوران إالتغيَت ُب مصارفو ... كترسل 
 .( 210)ه اإلشهادات لدل اؽبيئة ذرسم كتسجل ى من تاريخ الضبط بدكفشهر 

حالة على اؼبذىب اؼبالكي حيث جاء نصها على اإل ( صراحةن 47نصت اؼبادة )   
و نص نيعمل فيما دل يرد بشأ ): أكيل كالتفسَت  ككما ىو كاضح جليال يقبل الت صروبان 

 . "رضبو ا" (ماـ مالك نوف باؼبشهور فالراجح من مذىب اإلُب ىذا القا
( 12( من القانوف رقم )21الوقف معفي من الضريبة دبوجب الفقرة الثانية من اؼبادة )   

 كفاة الرسوؿ 1372لسنة 
ف ضريبة الدمغة كىي الضريبة اؼبفركضة على أبش ,(211)  

ك أك تنرمها أاررات كالتصرفات كيَتىا اليت تنشئها  ) :اررات حيث جاء فيها
 .مور اػبَتيةكالوقف من األ (..ك اػبَتية .أك اؽبيئات ... أتستعملها اعبمعيات 

                                                           

 .46رجع السابق,  اؼبادة اؼب  210
 .21, اؼبادة كفاة الرسوؿ  1372العاـ, ليبيا, مؤسبر الشعب  211
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 الثالث طلبالم
 السََّلف ( -مقارنة الهبة عن الَدْين ) الَقْرُض 

إذا كانت اؽببة سبليك دكف عوض ُب حاؿ اغبياة عن طريق التنرع فإنو لغرض مقارنتها      
ٍين " القرض  للقرض ك السلف  أكالسلف " البد لنا من التطرؽ إذل تعريف القرض  -بالدى

 ك السلف عدة تعريفات منها:أ
من ك السلف أيبكن تعريف القرض : السََّلف ( -الَدْين ) الَقْرُض تعريف  -أواًل 

 : ر لنا صورتو كاضحة جلية ككما يليحيث اللغة كُب االصطبلح لكي تظه
قػىرىضى الثوب باؼبقراض كأستقرضتو فأقرضن " يقصد بو  : تعريف القرض لغةً  - 6

 كأقرضت منو كما يقاؿ استلفتي منو كعليو قػىٍرض كقركض كقارضة كمقارضة كقراضان 
 .(212)" عطيتو اؼباؿ مضاربة أك 

 ُب عوض يَت ـبالف لو ال  (213)ىو دفع متموؿ :  اصطالحاً تعريف القرض  - 0
 . (215)ألنو قطعة من ماؿ اؼبقرض  بالقطع ظبي قرضان  يضان أكعرؼ  ( 214) تفضبلن  عاجبلن 

ًقيقىتيوي الشٍَّرًعيَّةي:  "اٍلقىٍرضي " كىىيوى اٍلميسىمَّى ُب اٍلعيٍرًؼ: بًالسَّلىًف      "ًبفىٍتًح اٍلقىاًؼ أىٍم حى
يػىوىافو أىٍك عىٍرضو )ُب( نىًظًَت  "إٍعطىاءي ميتىمىوَّؿو  اًثلو  "ًمٍن ًمٍثًليٍّ أىٍك حى  ان : ًصفىةن كىقىٍدر  "ًعوىضو ميتىمى

اًئنه ذى   "لًنػىٍفًع اٍلميٍعطىى ": أىٍم ًذمًَّة اٍلميٍعطىى لىوي ًلكى اٍلًعوىًض )ُب الذِّمًَّة(لًٍلميٍعطىى بًاٍلفىٍتًح كى

                                                           

, اقق ؿبمد باسل عيوف السود, مرجع سابق  اجمللد أساس الببليةأبو القاسم ؿبمود بن عمرك بن أضبد الزـبشرم جار ا أبو القاسم,  212
 .69, الصفحة 2

 ىو ازباد اؼباؿ يقاؿ سبوؿ فبلف إذا صار ذا ماؿو كسبوؿ أم كثر مالو. 213
,  5ؾبلدات  ) بَتكت: دار الفكر للطباعة  (  اجمللد  8,  شرح ـبتصر اػبليل للخرشيؿبمد بن عبد ا اػبرشي اؼبالكي أبو عبد ا ,  214

 . 229الصفحة 
,  اجمللد , اقق ؿبمد باسل عيوف السود, مرجع سابقأساس الببليةأبو القاسم ؿبمود بن عمرك بن أضبد الزـبشرم جار ا أبو القاسم,  215

 .69, الصفحة 2
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, كىًإالَّ كىافى ًمٍن  ان ًطي بًاٍلكىٍسًر كىالى نبيىا مىع: الى نػىٍفعى اٍلميعٍ  "فػىقىٍط  "بًاٍلفىٍتًح: أىٍم اٍلميٍعطىى لىوي 
 .216) ) الرِّبىا اٍلميٍجمىًع عىلىى ربىٍريبًوً 

ٍينو ًإذلى     ايػىٍنتيٍم ًبدى ا الًَّذينى ءامىنيوا ًإذىا تىدى أىجىلو ميسىماى فىاٍكتيبيوهي قاؿ ا تعاذل: ﴿يا أىيػ هى
نىكيٍم كىاًتبه بًاٍلعىٍدًؿ كىال يىٍأبى كىاًتبه أىٍف يىٍكتيبى كىمىا عىلَّمىوي اللَّوي فػىٍليىٍكتيٍب كىٍلييٍملً  ًل كىٍليىٍكتيٍب بػىيػٍ

أىٍك  ان ًذم عىلىٍيًو اغبٍىق  سىًفيهلَّ الًَّذم عىلىٍيًو اغبٍىق  كىٍليىتًَّق اللَّوى رىبَّوي كىال يػىٍبخىٍس ًمٍنوي شىٍيئنا فىًإٍف كىافى ا
ٍيًن ًمٍن رًجىاًلكيمٍ  لَّ ىيوى فػىٍلييٍمًلٍل كىلًي وي بًاٍلعىٍدًؿ كىاٍستىٍشًهديكا شىًهيدى  ضىًعيفنا أىٍك ال يىٍستىًطيعي أىٍف يبًي

اءً   .(217)﴾   فىًإٍف دلٍى يىكيونىا رىجيلىٍُتً فػىرىجيله كىاٍمرىأىتىاًف فبٍَّن تػىٍرضىٍوفى ًمنى الش هىدى
ٍينو  كسلم  ﴿فقولو تعاذل    ايػىٍنتيٍم ﴾ تعاملتم  ًبدى يىا أىيػ هىا الًَّذينى ءامىنيوا ًإذىا تىدى

كقرض  (218)
نىكيٍم  كىٍليىٍكتيبٍ  كدفعا للنزاع ﴿ ًإذلى أىجىلو ميسىماى  معلـو فىاٍكتيبيوهي استيثاقان  ٍيًن بػىيػٍ ﴾ كتاب الدى

تو ال يزيد ُب اؼباؿ كاألجل كال ينقص, كىال يىٍأبى  يبتنع  باغبق ُب كتاب كىاًتبه بًاٍلعىٍدًؿ ﴾ ﴿
وي اللَّوي  كىاًتبه  من أىٍف يىٍكتيبى  إذا دعي إليها  ﴿ أم فضلو ُب الكتابة فبل ﴾  كىمىا عىلَّمى

 الًَّذم عىلىٍيًو اغبٍىق  ﴾ الذم يبل الكاتب ﴿ كىٍلييٍمًلًل ﴾  ﴾ تأكيد ﴿ فػىٍليىٍكتيبٍ  ﴿ يبخل هبا
ٍين ألنو  ُب إمبلئو كىال يػىٍبخىٍس  ﴿ كىٍليىتًَّق اللَّوى رىبَّوي ﴾ اؼبشهود عليو فيقر ليعلم ما عليوالدى

ٍيئنا ﴿  أىٍك ضىًعيفنا ﴾ ﴿ مبذران  الًَّذم عىلىٍيًو اغبٍىق  سىًفيهنا ﴾ فىًإٍف كىافى  ينقص  ًمٍنوي أم اغبق شى
لَّ ىيوى ﴾أىٍك ال يىٍستىًطيعي أى   ﴿ عن اإلمبلء لصغر أك كنر ػبرس أك جهل ُب اللغة أك  ٍف يبًي

  بًاٍلعىٍدؿً   متورل أمره من كالد أك كصي أك قيم أك مًتجم  فػىٍلييٍمًلٍل كىلًي وي ﴾ كبو ذلك  ﴿

                                                           

بلغة السالك ألقرب اؼبسالك اؼبعركؼ حباشية الصاكم على الشرح الصغَت ىو  أضبد بن ؿبمد اػبلوٌب أبو العباس الشهَت بالصاكم اؼبالكي, 216
مىاـً مالك  .291,  الصفحة 3, )دار اؼبعارؼ ( اجمللد شرح الشيخ الدردير لكتابو اؼبسمى أقرب اؼبسالك ًلمىٍذىىًب اإلًٍ

 .281, اآلية 2مصحف ليبيا, البقرة  217
فبيع السلم كىو نوع من أنواع البيوع كىو مستثٍت من بيع اؼبعدـك كما ليس عند اإلنساف كذلك غباجة الناس إليو كىو بيع معلـو الذمة  218

 ر ر من اجملهوؿ. ؿبصور بالصفة بعُت حاضرة أك ما ُب حكمها إذل أجل معلـو فػىتػىٍقًييديه دبعلـو ُب الذمة يفيد التح
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ٍينً كىاسٍ  ﴿ ٍيًن ﴾ , ﴿تىٍشًهديكا أشهدكا على الدى أم  ﴾ ًمٍن رًجىاًلكيمٍ  شاىدين ﴿ شىًهيدى
﴾  رىجيلىٍُتً فػىرىجيله كىاٍمرىأىتىافً  أم الشهيدين ﴿ دلٍى يىكيونىا ﴾فىًإٍف  ﴿ بالغي اؼبسلمُت األحرار

اًء ﴾ يشهدكف ﴿ لدينو كعدالتو كتعدد النساء ألجل أىٍف تىًضلَّ  فبٍَّن تػىٍرضىٍوفى ًمنى الش هىدى
 بالتخفيف كالتشديد فػىتيذىكِّرى ﴾ ﴿ا الشهادة لنقص عقلهن كضبطهن تنسى ًإٍحدىانبيى 
اىيمى الذاكر   .(219)ة األٍخرىل الناسية ًإٍحدى

قنن الفصل اػبامس من : في القانون الليبي السََّلف ( -الَدْين ) الَقْرُض  -ثانيًا 
عقد يلتـز ) : نوأ( القرض على 537ييب القرض حيث عرفت اؼبادة )القانوف اؼبدشل الل

إذل اؼبقًتض ملكية مبلغ من النقود أك أم شيء مثلي آخر, على أف  بو اؼبقرض أف ينقل
 .( ا مثلو ُب مقداره كنوعو كصفتويرد إليو اؼبقًتض عند هناية القرض شيئن 

 :نحو التارلموضوع العقد على ال ( تسليم القرض538ينما تناكلت اؼبادة )ب   
الشيء موضوع العقد إذل اؼبقًتض, كال هبوز لو أف  هبب على اؼبقرض أف يسلم -1 )

 يطالبو برد اؼبثل إال عند انتهاء القرض.
 .(كإذا ىلك الشيء قبل تسليمو إذل اؼبقًتض كاف اؽببلؾ على اؼبقرض  - 2

( 541اللييب تناكؽبا ُب اؼبادة ) إف القانوفف؟  دراؾ ما الفوائد شرعان أما الفوائد كما أ   
على اؼبقًتض أف يدفع الفوائد اؼبتفق عليها عند حلوؿ مواعيد  ) :حيث جاء فيها

 .(استحقاقها, فإذا دل يكن ىناؾ اتفاؽ على فوائد اعتنر القرض بغَت أجر 
ينتهي القرض بانتهاء اؼبيعاد  ) :( موضوع انتهاء القرض فنصت542كتنازلت اؼبادة )   

 .(اؼبتفق عليو
 
 

                                                           

ميبلدم (  2006ىجرم /  1427, الطبعة األكذل ) بَتكت: اؼبكتب اإلسبلمي , هتذيب تفسَت اعببللُتؿبمد بن لطفي الصباغ,  219
 .48الصفحة 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

ن اعبهد كالوقت كهبب على البحث العلمي ىو إجراء عملي منظم يريد الكثَت مإف      
 .غبلوؿ مشكلة الدراسة ف يشمر على ساعديو كصوالن أالباحث 

كُب ىذا الصدد نذكر نعمة عظيمة  (220)كذلك من ذبميع البينات كتصنيفها كتبويبها     
 ,نًتنتكخاصة اإل اؼبعلوماتجليلة من نعم ا علينا ُب ىذا الزماف كىي نعمة تقنية 

 .فاغبمد  الذم بنعمتو تتم الصاغبات
ف حثوف كالكتاب يعانو ساتذة ككافة الباشائخ كاألاف فيما سبق العلماء كاؼبفينما ك   
كتكلفة كبَت كجهد  طويل كقت ذل إوبتاجوف جل اغبصوؿ على اؼبعلومات أمن  ٍيبلتالوى 

مهات الكتب بالبحث التقليدم اليدكم أُب البحث عن اؼبادة العلمية من عسَتة مادية 
ناىيك , كقات معينةأبواهبا ُب أكالذىاب إذل اؼبكتبات العامة كاػباصة كاليت تفتح كتغلق 

الكتاب بالركاد من على كوف ىذه اؼبكتبات ذبدىا ما شاء ا ال قوة اال با مليئة 
 .كالباحثوف

ة حكر  تف ىذه اؼبراجع ليس, أنت حباجة إليو اقتناءه يَتؾأ معك الذفلردبا ذبد مرج   
 .حدأعلى 

رىاؽ فكرم ُب مر الذم يكلف الكثَت كالكثَت من الناحية اؼبادية كؾبهود بدشل كإاأل  
نبحث ككبن ُب بيوتنا بُت كالفضل كاؼبنة , بينما كبن ك اغبمد كالنعمة ىليربة عن األ

 . مبلئم كسعة من الوقتمناسب كمناخ ىلنا ُب جو أ
                                                           

ر, سورية, , الطبعة األكذل ) لبناف : بَتكت, دار الفكر اؼبعاصالبحث العلمي أساسياتو النظرية كفبارستو العلميةرجاء كحيد دكيدرم,  220
 .443ميبلدم (, الصفحة  2002ىجرم  /  1423دمشق, دار الفكر , 
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مهات أع على لً مواؿ تطٌ يد من األىحث كتدرس كتكتب كدببلغ ز فمىت تشاء تب   
 .الكتب

الغزير  لمفبجهد يسَت تصل إذل الع؟ دراؾ ما اؼبكتبة الشاملة أكما , اؼبكتبة الشاملةف   
 -اؼببارؾ خَت اعبزاء  الطيب  جل ىذا الصرحأالعاملُت من  ا ءفجز  -زبريج من نص ك 

من دل يشكر الناس دل )) :لقوؿ الرسوؿ الكرصل  ككبن نتقدـ إليهم بالشكر إعماالن 
 .((يشكر ا 

يتعُت علينا توضيح اؼبنهج الذم سلكناه ُب كتابة  نوع منهج البحث : – أوالً 
 . كزيفان  , صدقان كعدمان  يدكر مع البحث كجودان  أنورسالتنا 

 اؼبنهج ُب (221)األسلوب الكيفي  -حبوؿ ا كقوتو كبتوفيقو كمنتو  -فاخًتت    
ف أموضوع حبثي ناىيك على بلئم ف استعماؿ اؼبكتبة تاؼبكتيب كمنهج لبحثي ألالتجرييب 

 .اؼبكتبة ال استغناء عليها ألم باحث 
فبلبد من الرجوع , طار النظرمعلى الدراسات السابقة كربديد اإل ذلك باالطبلع    
مور اؼبتيسرة كاؼبنهج اؼبكتيب يهدؼ ضحت من األأ نفان آشرنا أاؼبكتبة كىي كما  ذلإ

و فمنها ما ى, مات من اؼبصادر كىي زبتلف كتتنوعالباحث من خبللو إذل صبع اؼبعلو 
 .لغوم كثاف فقهي كثالثها قانوشل

كلما دعت إليو اغباجة , نهج اؼبقارفاؼب ت, كسلكفكل حبث لو مصادره كمراجعو   
هية كمقارنتها عند دراسة اآلراء الفق نهجتوف ,ف الدراسة دراسة مقارنةأل كخاصةن 

 .بالنصوص القانونية

                                                           

 .234, مرجع سابق, الصفحة البحث العلمي أساسياتو النظرية كفبارستو العلميةرجاء كحيد دكيدرم,  221
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من عقود التنرعات كذلك لكي تظهر هبذا اؼبنهج عند مقارنة اؽببة بأخواهتا  تعمل   
 .كذلك دبقارنة نصوص التشريع اللييب مع بعضها, نبية الرظبية من عدمهاأ

اؼبتوفرة ُب مصادرىا من الكتب أك  البياناتمع كترتيب جب -حبوؿ ا كقوتو  -فقمت    
 .اكمة العليا الليبية .... إخلاجملبلت أك القوانُت كالقرارات كفتاكل دار اإلفتاء كأحكاـ 

الطريق الذم جعل ىو لغاية كاؽبدؼ من البحث ذل اإف اؼبنهج ىو الوسيلة للوصوؿ فإ   
  .يؤدم إذل النتائج

ُب  -بعد ا عز كجل  -أعتمد عند كتابة البحث  : البياناتمصادر  – ثانياً 
كىي , كقانونيان  كشرعيان  من اؼبصادر اؼبختلفة كاليت منها لغويان  البياناتالرجوع كاالقتباس 

اؼبختلفة ذات العبلقة  البياناتاؼبصادر كاؼبراجع اليت يبكن منها استخبلص كاقتباس 
 .اؼبستهدفة البياناتباؼبادة العلمية بعد ربديد 

األحباث اؼبكتبية يتكرر استخدامها ُب األحباث كالدراسات  البياناتإف مصادر     
ه اؼبصادر ُب كتب الشريعة ذما تكوف ى ان كيالب, لقة باؼبوضوع ؿبل البحث كالدراسةاؼبتع

كفتاكل دار , كالقانوف اللييب, ب معاجم اللغة العربيةككت, ُب الفقو اؼبالكياإلسبلمية 
 .كأحكاـ اكمة العليا الليبية, اإلفتاء الليبية

كالسنة النبوية اؼبطهرة  -الصاحل لكل زماف كمكاف  -كقبل كل ذلك كتاب ا العزيز     
, كصحبو كمن تبعو إذل يـو الدينآلو م  كعلى تسليلى صاحبها أفضل الصبلة كأًب الع

 .خرل ثانويةأكلية ك أعليو تقسم اؼبصادر إذل مصادر 
سبلمية اسة دراسة مقارنة بُت الشريعة اإلف موضوع الدر أدبا  ولية :المصادر اَل –أ 

فإف من ىذه اؼبصادر اليت كرد منها الباحث لكي يظمي عطشو ُب  ,كالقانوف اللييب
القبس ُب مصدر كتاب على سبيل اؼبثاؿ كتب الفقو اؼبالكي  منها و اؼبتواضعموضوع
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ربقيق ؿبمد عبد ا ,  العريب بوبكر اؼبعافرم اؼبالكي ابنأل, نسأشرح موطأ مالك بن 
ضبد أؿبمد بن  تأليف, لدسوقي اؼبالكي على الشرح الكبَتحاشية ا كتابك  ,كلد كرصل

بلغة السالك ألقرب اؼبسالك اؼبعركؼ حباشية ككتاب , الدسوقي اؼبالكي ابن عرفة
الصاكم على شرح الصغَت شرح الدردير لكتاب اؼبسمى اقرب اؼبسالك ؼبذىب اإلماـ 

اؼبعونة على ك أضبد بن ؿبمد الصاكم اػبلوٌب اؼبالكي الصاكم  ككاف من نصيب مالك, 
ىب ؿبمد على بن نصَت البغدادم أالقاضي  كتأليفككاف عمل مذىب أىل اؼبدينة 

كىو , اؼبدكنة الكنرلككتاب اؼبالكي, ربقيق ؿبمد حسن ؿبمد حسن إظباعيل الشافعي 
كمؤلف  ربقيق زكريا عمَتات  ,بن مالك بن عامر األصبحي مالك بن أنس جهد كعمل

ا ضبد بن يازل بن سادل بن مهنأيب زيد القَتكاشل, أالفواكو الدكاشل على رسالة ابن كتاب 
 زىرم اؼبالكي النفراكم. شهاب الدين األ

كاؼبعدؿ  1953 سنةالصادر القانوف اؼبدشل اللييب اما اؼبصادر االكلية القانونية فهي     
كقانوف التسجيل  ,2016( لسنة 5دبوجب القانوف رقم )من قبل اؼبؤسبر الوطٍت العاـ 

التسجيل العقارم مسيحي بشاف   2010ك. ر  1378لسنة ( 17) رقم العقارم 
, ؿبررم العقودبشأف  1993( لسنة 2رقم )كقانوف ؿبررم العقود , كأمبلؾ الدكلة

جدكؿ ضريبة الدمغة  بشأف كفاة الرسوؿ  1372لسنة  12رقم كقانوف الضرائب 
 .اؼبرفق هبذا القانوف

كبدكف ىذه اؼبصادر ال تكوف , ىي اغبقيقةك فهذه اؼبصادر تكوف اؼبادة العلمية     
للبحث قيمة علمية كال فائدة مرجوة كال يصل الباحث من دكف االستعانة هبذه اؼبصادر 

ال يرقى إذل اؼبستول اؼبطلوب ُب  ىزيبلن  ان كاىن وحبث يكوفحبثو ك ُب ؼبشكلة ال حذل إ
 .البحث العلمي
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كلية حبيث جع فهي اليت تأٌب بعد اؼبصادر األباؼبرا تكظبي ية :المصادر الثانو  –ب 
كىذه اؼبصادر  منها ان استنباط كأعنها  ان ك تعليقأؽبا  كربقيقان  كتوضيحان  ان شرح تكوف إما

 .كليةف مدعومة كمستندة على اؼبصادر األتكو 
موقع دار ك فتاء الليبية دار اإلفتاكل من اؼبصادر الثانوية اليت استنار الباحث بنورىا    

 : االفتاء ُب االنًتنت
http://ifta.ly/web/index.php/2012-09-04-09-55-44 . 

الطعن , ك 32عداد اجملمعة السنة األكمة العليا ؾبلة افمنها كأحكاـ اكمة العليا    
 385الطعن اؼبدشل ] ك ؽ [  37/  7الطعن اؼبدشل رقم ] ك ؽ [  36/  44مدشل رقم ] 

 .ؽ[ 51/ 
, أفرقبي 1990( لسنة 1003القرار رقم )منها  العامة  الشعبيةنة ات اللجكقرار    
كفاة  1372( لسنة 156القرار رقم )ك  , ميبلدم 1993لسنة  612القرار رقم ك 

 1378لسنة  (433) القرار رقمك , مسيحي ( 2004)  الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ 
 .مسيحي( 2010من كفاة الرسوؿ صلى ا عليو كسلم  )

من اؼبصادر  البيانات جبمع تبعد ربديد اؼبصادر بدأ : البياناتجمع   - ثالثاً 

اجعها كمصادرىا ر ا كسحبها كمراجعتها كالتحقق من مكمن اؼبصادر الثانوية كتبويبه ليةك األ
احث بتنقيح كفرز بدأت ميسورة سهلة فيقـو الب البياناتف صبع أسلفنا أكاغبمد ا كما 

 .هم دبشكلة البحث كالسبل إذل حلها اؼبٍبىم عطاء األإك  البياناتىذه 
كقت فبكن حىت  أسرعبسراع ُب االنتهاء من ىذه اؼبرحلة كيتعُت على الباحث اإل   

 . يتفرغ للمراحل األخرل

http://ifta.ly/web/index.php/2012-09-04-09-55-44
http://ifta.ly/web/index.php/2012-09-04-09-55-44
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منها  البيانات اقتباساتملة ك بعد تفحص صبيع اؼبصادر  : تحليل البيانات – رابعاً 
كبعد دراستها باستفاضة كدراسة جيدة كمقارنتها باؼبصادر  البياناتًتتيب ىذه قمت ب

ستخدـ الباحث حكمو الشخصي ااؼبختلفة ٍب اؼبفاضلة بُت عدة مصادر, كحينها 
ككذلك يتم كضع قائمة جبميع اؼبصادر , اؼبوجودة أمامو كربت حيازتو البياناتلتحديد 

  ؼبستخدمة ُب هناية البحث.ا
اؼبشرفُت  تنفيذىالى ع حسب اػبطة اؼبعتمدة كاليت يشرؼ يُب كتابة حبثقمت    

فبارؾ ا ُب  ,كبسعة صدر ين بيدم خطوة خبطوة يناقشاف نقاش بناءو ذخآالفاضلُت 
 .علمهما كعملهما

ٍب منطلقُت إذل , مىداؼ كيَتىسئلة كاألطار العاـ الذم فيو اػبلفية كاألمن اإل بدايةن     
لذم الطور الثاشل من الرسالة كىي الباب النظرم كىو الباب الذم يعتنر الركيزة كالسند ا

ذل تصويب إ, فهما ساعُت قدر اؼبستطاع تليوبواب اليت سوؼ يعتمد عليو الباحث ُب األ
الرسالة من ه ذيايتهما قبل الباحث لكي تسلم ى, إزالة اللبس كااللتزاـ باؼبنهجخطاء ك األ

كاضحة , ؼبعتنرة خالية من العيوب الشكليةسس اف تكوف كفق األأكحرصهما على , النقد
رل كافة الصعاب  فً بلى لى دى , كنبا يي سبهاأحسن الوجوه ك أُب اعبوانب اؼبوضوعية لكي تكوف ُب 

 . كجزانبا ا خَت اعبزاء ل ذلك ُب ميزاف حسناهتماعفشكر ا سعيهما كج
على ما ها نرل توزيع البياناتبعد الدراسة كصبع كترتيب  البحث : ىيكل - خامساً 

 : يلي 
سئلة البحث أمقدمة البحث كخلفيتو ك  ان طار العاـ متضمناإلب اؼبوسـو :ول اَلالفصل 

لبعض الدراسات  خَتان أشرت أحث كحدكد البحث كمصطلحات البحث ك ىداؼ البأك 
 .السابقة
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 ككما يلي:  مباحثطار النظرم كالذم يتكوف من طبسة عنوانو اإل : الثاني الفصل
 .: تناكلت فيو مفهـو اؽببة  كؿاأل اؼببحث
 .: حبث فيو مراحل شكلية الورقة ُب عقد اؽببة الثاشل  اؼببحث
ُب عقد اؽببة كنتائج  الرظبية على ربققثار اؼبًتتبة الثالث: درست ُب طيو اآل اؼببحث

الليبية من شكلية اؽببة كختامان رأم دار اإلفتاء الليبية  زبلف ىذه الرظبية كموقف القضاء
 .خبصوص شكلية اؽببة 

 .: كتبت ُب كرقاتو الرجوع ُب اؽببة الرابع اؼببحث
 .: سطرت بُت أسطره التمييز بُت اؽببة عن أخواهتا من عقود التنرعات اػبامس اؼببحث
 : يشتمل على كالذم  منهج البحثكىو عنوانو  : لثالثا الفصل

 .نوع اؼبنهج  - أكالن 
 .البياناتمصادر  -ثانيان 
 .البياناتصبع   -ثالثان 

 .ربليل البيانات -عان راب
 اإلشارة إلى المراجع : - سادساً 

 .رقم اآلية -رقمها  -اسم السورة  :  ف الكرصل آالقر  -أ 
رقم  ,جزاء إف كجدت, عدد األ, عنواف الكتاباسم اؼبؤلف ككنيتو تب اؼبؤلفة :الك -ب 

(  / ميبلديان  , عاـ النشر ىجريان ك اسم اؼبطبعةأ: دار النشر الطبعة إف كجدت ) بلد النشر
 .رقم اعبزء إف كجد, رقم الصفحة
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ال  كاحدو  : إذا تكرر االقتباس من مصدرو الة تكرار االقتباس من مصدر كاحدُب ح -ج 
 خَتان أك , زء إف كجدكعنواف اؼبصدر كرقم اعبتدكف صبيع اؼبعلومات كيكتفي باسم اؼبؤلف 

 .رقم الصفحة
خر تكتب عبارة اؼبرجع آكإذا تكرر االقتباس من اؼبرجع كدل يفصل بينهما مرجع    

م كر اسذ أخر أ, كإذا فصل بينهما مرجع ق كيذكر رقم الصفحة اؼبقتبس منهاالساب
 .(222)كتب مرجع سابق ذكره ٍب رقم الصفحة أاؼبؤلف ككنيتو كعنواف الكتاب ك 

, ك القرار, مصدر التشريع, رقم التشريعأالقوانُت : اسم البلد الصادر عنها القانوف  -د 
 .ُب حيثيات البحث لخر أرقم اؼبادة تارة ُب اؽبامش ك 

 تي :تبع اآلأعند إثبات النصوص سوؼ  - سابعاً 
ركاية اإلماـ قالوف قتبسها من أستشهد هبا أإف اآليات القرآنية الكريبة اليت سوؼ  -أ 
طبعت اؽبيئة العامة لؤلكقاؼ رسم العثماشل على ما اختاره اغبافظ أبو عمرك الداشل, كال

 2010سنة من كفاة الرسوؿ  1378كشؤكف الزكاة الطبعة اغبادية عشر عاـ 
 .﴾    أضع اآليات القرآنية بُت قوسُت فبيزين بدعم ىذا الشكل ﴿    مسيحي

 ((.     أضع األحاديث النبوية بُت قوسُت بدعم ىذا الشكل ))      -ب 
 . "       ُت عبلمتُت على ىذا الشكل "   ب كالعلماء ابتَّ ؿ الكي اقو أضع أ -ج 

شَت إليها ُب أخرم أشَت إذل اؼبادة ُب اؼبنت كتارة ألكثرة النصوص القانونية تارة  - د
 .اؽبامش

على بُت قوسُت كفحول كنص اؼبادة رقاـ اؼبواد القانونية أ يضان أرقاـ القوانُت ك أأضع  -ق 
 .)      (ىذا الشكل 

                                                           

 .384, مرجع سابق, الصفحة البحث العلمي أساسياتو النظرية كفبارستو العلميةرجاء كحيد دكيدرم,  222
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حسن أتم و أفضل الصالة و أسولنا الكريم عليو شارة لر اإلعند  - ثامناً 
 رباشى االختصارات اؼبتعارؼ عليها كاليت ينبغي لكل مسلمأاذبنب ك  : التسليم

كؿبب للرسوؿ الكرصل واب الكثَت ثكالجر العظيم كمسلمة كمؤمن كمؤمنة يريب ُب األ
ليو البعض بعد إكىي على سبيل اؼبثاؿ ما يشَت  ف يتجنبهاأ فضل الصبلة كالسبلـ أعليو 

ف كل حرؼ أكاؼبقصود هبا  ) صلعم (يكتبوف  كر رسولنا صاحب اػبلق العظيم ذ 
عز  يقصد بو ا ( ل ), كحرؼ يقصد بو صلى ) ص (دؿ على كلمة معينة فحرؼ ي

يقصد بو سلم , فسبحاف ا ىل  ( م )يقصد بو عليو , كحرؼ  ( )عحرؼ , ك كجل
ك أ, كالقلم من قيمة ماديةا للورؽ ىذا من حرص اؼبسلمُت على االختصار ُب الكتابة ؼب

 .منهم عن الوقت نو حرصان أ
ا هم الثمُت فسبحاف ربنتأخذ منهم الكثَت من كقت لردبا الصبلة كالسبلـ على نبينا    

فيصفوف من  كر اسم رسوؿ ا ذ هنم ال يبالوف عندما يسمعوف أـ أ, العظيم
 .البخبلء

أتعلموف من البخيل من  فقاؿ رسوؿ ا , و ما قاؿ بو من ال ينطق عن اؽبولكى   
 .!: من ظبع اظبي كدل يصلي علي قاؿ؟  قالوا من يا رسوؿ ا ؟ أميت 

ذل إعقل قوصل كقلب سليم كىو اإلشارة يعملو صاحب ال مر كما أدىى ك أما ما ىو أ   
 .ا اليو راجعوفإنٌ  ك  اإنٌ ف )ل(اسم ا عز كجل حبرؼ 

مٌن علينا نعمة الكتابة ف أف نشكر ا على أسبحاف ا بل من اؼبفًتض علينا ف   
 .يسو بُت الذم يعلم كالذم ال يعلمفهو الذم دل , كالقراءة
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صى كال تعد  فنقابل ذلك على ىذه النعم اليت ال ربف نشكر ا أفمن اؼبفًتض علينا    
إال با حوؿ كال قوة  فبل )ل(ليو حبرؼ ف يشار إأ كبا ليس من الشكر, باالجحاد

 .العلي العظيم
َته ُب كبُت ي إذل سولنا الكرصل شارة االختصار الثاشل حيث نسول بُت اإلما أ   

كعندما يشار  )ؼ(إليو حبرؼ فرقبي فيشار ذل التاريخ األإاالختصار كىي حينما يشار 
إليو  يشار كعندما يشار إذل كفاة الرسوؿ  ( م )إذل التاريخ اؼبيبلدم يشار إليو حبرؼ 

يقصد  ( ) رما حرؼ أذل الوفاة ك يقصد كيشار هبا إ  ( و )فحرؼ  ) و ر (باغبرفُت 
 .مر عظيمكاأل كيشار بو إذل الرسوؿ الكرصل 

, كُب الثانية خبل حىت عند ذكر الرسوؿ  ففي االختصار ابتعد عن كتابة    
نا اغبق يف ير أؿ ا أنس -نظرم اؼبتواضعة  ةحسب كجه -بكتابة االختصار يَت ؿبمود 

 .كيرزقنا اجتنابو نا الباطل باطبلن يكيرزقنا اتباعو كير  ان حق
ُب الصبلة كالسبلـ عليو العديد إف ف, على من ىو رضبة للعاؼبُت  بدان أ ان نصلي دائم   

, كمنها ُب قنرهتصلو كىو  هنا صبلتنا عليو أ كمنها, ات كاؼبيزاتكالعديد من اغبسن
 .ا عليو عشرة صلى نو من صلى عليو أ ان ضأي

, كالكتابة ؼبيزاته اغبسنات كاذذل ذكر ىىذا على سبيل االستئناس كاؼبقاـ ال يسع إ    
ثل م - وع فضل الصبلة كالسبلـ على النيبموض -ُب ىذا اؼبوضوع الكبَت العظيم اعبليل 

ككبن , ماـ ا عز كجلأكلكن من باب تنرئة الذمة , اعببل كالطالب صغَت مثل اغبجر
رزقنا شفاعة هبعل ا الولداف شيبان اللهم ا يـو مس اغباجة للحسنة الواحدةأحقيقة ُب 

 . لنا كحبيبنا ؿبمدكرسو نبينا 
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 الفصل الرابع
  العرض والتحليل

ياه التوفيق كالسداد كأف إمستعينان با سائبلن  -ككبلل  -حبوؿ ا كقوتو  -ندرس      
من اتباع اؽبواء يلهمٍت رشدم كأف يعدشل من شر نفسي فيما أكتبو كأف وبفظ قليب 

ُب اؼببحث األكؿ من ىذا الفصل شكلية اؽببة ُب القانوف اللييب  -كقلمي من الزلل 
, كُب اؼببحث الثاشل كبلل كيف تناكؿ اؼبشرع السمحاء اإلسبلميةكشكلها ُب الشريعة 

, كختامان موقف القضاء اللييب د التنرعات من كصيةو ككقفو كقرضو اللييب للشكلية ُب عقو 
الغراء كل ذلك ُب مبحثو  اإلسبلميةالشريعة  من تعارض القانوف اللييب لشكلية اؽببة مع

 مستقل كما يلي : 
 

 ولالمبحث اَل
 شكلية اؽببة ُب القانوف اللييب كشكلها ُب الشريعة اإلسبلمية

لغراء كل سبلمية انتناكؿ ُب ىذا اؼببحث شكل اؽببة ُب القانوف اللييب كثانيان ُب الشريعة اإل
 :ُب مطلب مستقلو كما يلي

 

 المطلب اَلول
 في القانون الليبي شكلية الهبة

, بل  هبب أف يتوفر فيو الًتاضي فحسبإف القانوف اؼبدشل اللييب اعتنر أف اؽببة عقده ال   
 . أف ينصب ُب قالب معُت كشكل معُت يضاؼ إليو

 : ( من القانوف اؼبدشل اليت جاءت بعنواف شكل اؽببة477كىذا ما نصت عليو اؼبادة ) 



118 
 

118 
 

 بورقةو رظبيةو  كإالٌ كقعت باطلة مادل تتم ربت ستار عقد آخر.تكوف اؽببة  - 1) 
  (223), دكف حاجة إذل كرقةو رظبيةو (ُب اؼبنقوؿ أف تتم اؽببة بالقبض كمع ذلك هبوز - 2

من نص ىذه اؼبادة  أف  القانوف اؼبدشل اللييب قد استغٌت ُب اؼبنقوؿ  كالذم يظهر لنا     
 .باغبوز كالقبضلرظبية كأكتفي فيو عن الورقة ا

ف القبض مناسب أكثر لطبيعة اؼبنقوؿ إفاغبيازة ُب اؼبنقوؿ سند للملكية , حيث      
كىو عمله ماٌدمه كفيله أف ينبو الواىب إذل خطرو أقدـ عليو إذ يتجٌرد عن حيازة الشيء 

 اؼبوىوب.
اؼبشار إليها ( من القانوف اللييب 477)فإف نص الفقرة األكذل من اؼبادة  أما العقار    
ُب كرقة رظبية  أف تكوف اؽببةنفان نص صريح فبا ال يدع ؾباالن لبلجتهاد حيث أكجبت آ

, رة األكذل من اؼبادة سالفة الذكر, كىو ما نصت علية  صراحة الفقكإاٌل كانت باطلة
ؼبفركضة , كسداد الضرائب اعدة أطوار كمراحل كىي الكتابة لشكلية اؽببةكعليو فإف 
, كالقيد كالتسجيل ُب مصلحة التسجيل العقارم ككبلل أيضان ريعات الساريةدبوجب التش

ُب ىذا اؼبطلب اآلثار اؼبًتتبة عن استفاء الشكلية  كأخَتان الرجوع ُب  اؽببة  بعد استيفائها 
 للشكلية  كما يلي :

, ؽبان الضركرم أف يكوف ىناؾ كاتب ف الورقة لكي تكوف مكتوبة مإ الكػتػابػػػػة : -أوالً 
, فهو ما نصت عليو اؼبادة ودكُب القانوف اللييب أف الذم يقـو بكتابة الورقة ىو ؿبرر العق

: ) يتوذل ؿبررك كاليت جاء فيها 1993( لسنة 2قم )الثانية من قانوف ؿبررم العقود ر 
العقود توثيق صبيع اررات بناءن على طلب ذكم الشأف كذلك فيما عدا مسائل األحواؿ 

 .(224)الوقف ...( الشخصية ك 
                                                           

 .477, مرجع سابق, اؼبادة 1953القانوف اؼبدشل ليبيا,  223
 .2(, مرجع سابق, اؼبادة رقم 2ليبيا, اؼبؤسبر الشعيب العاـ, القانوف رقم ) 224
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, لكي تكوف كتابتو للورقة سليمةه يتعُت على ؿبرر العقود كمن خبلؿ ىذا القانوف    
خاليةه من العيوًب كصحيحة يَت قابلة لئلبطاؿ أف يلتـز  بتطبيق التشريعات ذات العبلقة 

, كىي قانوف ؿبررم ر العقود كىو يقـو بكتابة الورقةاليت ؽبا صلة مباشرة ككثيقة بعمل ؿبر 
 العقود كالقانوف اؼبدشل كقانوف الضرائب لكي يبضي ُب ربرير العقد كفق ما رظبو لو القانوف 

ختصاصو األصيل  ىو إف ا يظهر من صياية التشريعات اؼبنظمة للعمل ؿبرر العقود   
مثبتة كأف اررات اليت يوثقها ؿبررك العقود ىي أكراؽ رظبية  (225)ربرير ككتابة العقود 

غبقوؽ كالتزامات األشخاص كهبب أف تكوف ُب النموذج اؼبعد ؽبذا الشأف كيشمل على  
 كافة البيانات. 

اؼبشرع ككفق  أف الورقة حىت ُب حالة كتاهبا فبن خولواستفاء وسداد الضريبة :   -ثانياً  
 الضرائبمل هبا مادل تكن مستوفية ما نص عليو قانوف ؿبررم العقود فإهنا ال هبوز التعا

طوارىا بعد االنتهاء من الطور أالرظبية انتقلت إذل طور ثاف من  كىذا ما يدؿ على أف
وز التعامل هبا أف تسدد , فيجب لكي هبو الكتابة دخلت إذل الطور الثاشلاألكؿ كى
 (226 )كفاة الرسوؿ  1372( لسنة 12, كاعبدكؿ اؼبرفق بالقانوف رقم )الضرائب

 تناكؿ ما يلي :
حيث كرد ُب البند السادس أسفل ارر  :على المحررات (227)ضريبة الدمغة  -أ  

د ق ( مائتاف  250اػباضع للضريبة بعنواف العقود بأنواعها كمنها عقد اؽببة  كسعرىا ) 
 . قة  كعبء الضريبة على اؼبتعاقدينكطبسوف درنبان على كل كر 

                                                           

 . 88, 87, مرجع سابق,  الصفحة مهنة ؿبررم العقود ُب التشريع اللييبعبد السبلـ الغمارم اغبزر,  225
 , مرجع سابق.1372( لسنة 12ليبيا, مؤسبر الشعيب العاـ, القانوف رقم ) 226
ىي كرقة صغَتة كتسمي أيضان بالطابع الضرييب فهي ذات قيمة مالية كىذه دمغة اررات توضع كاحدة على كل صفحة من صفحات  227
 العقد.



111 
 

111 
 

الثاشل كالعشرين أسفل   حيث كرد ُب البند :ضريبة الدمغة على التصرفات -ب 
التصرؼ أك اؼبعاملة أك الواقعة اػباضعة للضريبة فميز بُت التصرفات بعوض كالتصرفات 

, فقاؿ التصرفات بدكف ة دبوضوعنا ما كرد ُب الذيلبدكف عوض كالذم لو عبلقة مباشر 
ا  , كفرَّؽ فيمقوؽ العينية األصلية على العقارعوض بُت األحياء اليت ؿبلها حق من اغب

, ففي األكذل تكوف قيمة ىت الدرجة الرابعة كبُت ما عداىمكاف التصرؼ بُت األقارب ح
رة ُب , كُب الثانية تكوف قيمة الضريبة عشية ُب اؼبائة من قيمة ؿبل التصرؼالضريبة شبان

, كعبء الضريبة ُب كليها على عاتق من تلقي اغبق أم اؼبائة من قيمة ؿبل التصرؼ
ثلو كاعفي التصرؼ من ىذه الضريبة ُب حالة كاف العقد بُت اؼبوىب لو أك كمن يب

 األصوؿ كالفركع كأيضان فيما بُت الزكجُت.
إف مرحلة قيد كتسجيل عقد اؽببة ُب  القيد والتسجيل في التسجيل العقاري : -ثالثًا 

إدارة التسجيل العقارم الذم يقع داخل النطاؽ اؼبكاشل ؽبذه اإلدارة فإف اإلدارة تقـو 
, اخلي خاص بإدارة التسجيل العقارمهبذا العمل تضامنان مع ؿبررم العقود كىو عمل د

كدكر التسجيل العقارم ُب الشكلية نصت عليها العديد من اؼبواد سردناىا ُب الفصل 
من  1378( لسنة 433( من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم )12اؼبادة ) الثاشل كمنها

) مسيحي   2010كفاة الرسوؿ 
228
على اؼبصلحة أف تتأكد من اؼبستندات كاألكراؽ  ( 

 كأمبلؾ العقارم التسجيل مصلحة على هبب ):  ؽبا عبلقة بالعقد حيث جاء فيهااليت
 العيٍت باغبق اؼبثبتة كالوثائق اؼبستندات أف من تتأكد أف التسجيل إجراء قبل الدكلة

      .( النافذة التشريعات أحكاـ مع رضتتعا ال تسجيلو اؼبطلوب العقارم

                                                           

 مسيحي, مرجع سابق. 2010 سنة ك.ر  1378( لسنة 433, القرار رقم )اللجنة الشعبية العامةليبيا,  228
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 ؿبررم قانوشل رظبو ما كفق اؽببة تتم أف هبب كاضحة كبصيغة صروبة شارةإ كىنا    
 ىذه ُب العقد تسجيل من دبهامها القياـ من دارةاإل على يتعذر الإك  كالضرائب العقود

 مصلحة كىي قمتها ُب متمثلة العقود ؿبررم عمل على اؼبشرفة ىي اؼبوقرة دارةاإل
دارة ىي صماـ االماف لسبلمة كاستفاء الشكلية اليت فرضها اإل فتعتنر ,العقارم التسجيل

 .اؼبشرع
ثار اؼبًتتبة عن استكماؿ إف اآل :شكلية الهبةاآلثار المترتبة عن استيفاء  -رابعًا 

ذل إانتقاالن كاستيفاء الشكلية اليت رظبها اؼبشرع كىي ابتداءن من الكتابة من قبل موظف ك 
, كختامان للقيد كالتسجيل ُب التسجيل العقارم هبعلها سليمة الضرائبمرحلة سداد 

 ثار منها ما يلي :يها حسب كجهت نظرنا العديد من اآلصحيحة قانونان فبا يًتتب عل
, فبل يكوف عقد اؽببة صحيحان سليمان إالٌ ف اؼبشرع فرض للهبة شكبلن معينان إ - 6

 نصت عليو, كىو ما بلؼ ذلككل ما دل يوجد نص يقضي خبباستيفاء ىذا الش
تكوف اؽببة  : )حيث نصت الفقرة األكذل منها  علىاؼبدشل  القانوف( من 475) اؼبادة

 .(230)كإالٌ كقعت باطلة مادل تتم ربت ستار عقد آخر (  (229)بورقةو رظبيةو 
دبا أف القانوف قرر لعقد اؽببة شكبلن معينان  كما ىو ُب نص اؼبادة آنفة الذكر فيجب  - 0

, ال فيما يضاؼ إليو ان فيما يدخل على العقد من تعديلاستيفاء ىذا الشكل كأيض
, ناىيك عن الرجوع فيو تفصيلية ال تتعارض مع ما جاء فيومن شركط تكميلية أك 

كما ىو مبُت ُب ىذا -لية حيث اف الرجوع حقيقة فهو من باب أكذل أف يتم بالشك

                                                           

 . 34حىت الصفحة  31(, عقد ىبة عقار, من الصفحة 2اؼبلحق رقم ) 229
 . 475, مرجع سابق , اؼبادة 1953 القانوف اؼبدشلليبيا ,  230
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تتغَت فيو  (231)عنوانو الرجوع ُب اؽببة عقد ىبة جديد  ما ىو إالٌ  -اعبهد اؼبتواضع 
 .اؼبراكز

بتسليم الشيء اؼبوىوب للموىوب كتًتتب عليها التزامات عدة أيضان منها ما يتعلق  - 3
ليها إرنا التزامات على اؼبوىوب لو كما أش, كأخَتان كىناؾ التزامات على عاتق الواىب ,لو

 . ُب الفصل الثاشل آنفان 
تناكؿ القانوف اؼبدشل اللييب موضوع  الرجوع عن الهبة في القانون الليبي : -خامسًا 

( على أسباب الرجوع حيث 489العديد من اؼبواد فنصت اؼبادة )ُب  الرجوع ُب اؽببة
 ُب اؽببة إذا قبل اؼبوىوب لو ذلك. هبوز للواىب أف يرجع  -1: ) جاء فيها

فإذا دل يقبل اؼبوىوب لو جاز للواىب أف يطلب من القضاء الًتخيص لو ُب   - 2
 .(232) الرجوع مىت كاف يستند ُب ذلك إذل عذرو مقبوؿو كدل يوجد مانع من الرجوع (

براـ عقد إحيث كما أشرنا ُب بناء ك   ف للرجوع ُب اؽببة ياية جليلة ُب ىذه الدراسةإ    
جراءات رظبية من شكلية ُب كرقة كربريرىا من قبل موظف إاؽببة يتطلب القانوف اللييب 

, ناىيك على كاجراءات القيد ُب السجل العقارمـبتص كسداد الضرائب اؼبفركضة 
, دبا ىم قادموف عليو كتبلكتو عليهم كىذه الشكلية من حاطة أصحاب الشأف علمان إ

فراد ا ضمانان للحقوؽ كضبطان للمعامبلت القائمة بُت األمنرراهتا حسب قوؿ أنصارى
من احتج دبنررات كجوب الشكلية أف عقد اؽببة عقده خطَته ال يقع ذل إ, ناىيك (233)

, فالواىب ُب أشد بو الواىب هبا عن مالو دكف مقابلإاٌل نادران كلدكافع قوية يتجرد دبوج
اغباجة إذل التدبٌر كالتبٌصر كالشكلية تعينو عليو كالورقة الرظبية تبٌصره بذلك دبا تتضمنو من 

                                                           

 .38حىت الصفحة  35(, عقد الرجوع ُب ىبة عقار, من الصفحة 2اؼبلحق رقم ) 231
 .489ادة , ؼبرجع سابق, اؼب 1953ليبيا, القانوف اؼبدشل  232
 , اؼبوقع موالٌب صبيلة, اؼبنتدل التعليمي , قسم القانوف, مرجع سابق. 2012/ مايو /  28بتاريخ  اؽببة بُت الشرع كالقانوف 233
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كما تستتبعو من جهر كعبلنية كما تستلزمو من كقت كجهد نافعة   (234) اجراءات معقدة
أف  كحيثغبماية الواىب كغبماية أسرتو بل كغبماية اؼبوىوب لو نفسو , ( 235)كل النفع 

 عطاء البناء ُب اؽببة بناءن رصينان قويان كقاعدتو الشكلية .  إالقانوف 
 فهل اؼبشرع اللييب أعطى عُت األنبية عند ىدـ كالرجوع عن عقد اؽببة ؟

كفبا الشك فيو أف اؼبشرع اللييب يتحدث عن الرجوع عن اؽببة  كالذم يظهر لنا جليان   
, ألف ُب افة االجراءات البلزمة باػبصوصك  بعد استفائها شكلها القانوشل كاستكماؿ

 .ا باطلة حسب نصوص القانوف اللييبحالة عدـ استيفاء كافة االجراءات فإهن
( اؼبذكورة آنفا يتضح لنا أف للرجوع نوعُت فاألكؿ بالًتاضي 489كمن نص اؼبادة )  

 اؼبضمار., كىو ؿبل التحليل كالدراسة ُب ىذا (236) ب لوفيما بُت الواىب كاؼبوىو 
صل الثاشل من ىذا اعبهد أما الثاشل قضائيان بدكف رضا اؼبوىوب لو كأشرنا اليو ُب الف   

ثار عذار اؼبقبولة للرجوع كأخَتان اآل, ككبلل ىنا الرجوع بالًتاضي عن اؽببة أكالن كاالاؼبتواضع
 : اؼبًتتبة عن الرجوع ككما يلي

أف يتفق الواىب مع اؼبوىوب لو على  إف الرجوع بالًتاضي ىو الرجوع بالتراضي : -أ 
من اؽببة ( 237), كيكوف ىذا االتفاؽ بينهما إقالة ُب اؽببة كقبوؿ ىذا األخَت بذلك الرجوع

, فتعد اؽببة ر رجعي إذل كقت اؽببةاليت سبت بإهباب كقبوؿ جديدين ُب عقد اؽببة ؽبا أث

                                                           

شهد شاىد من أىلها فهم يعًتفوف بأف ىذه الشكلية تتضمن اجراءات معقدة كىذا االعًتاؼ حجة عليهم ال ؽبم فهم ىبربوف الشكلية  234
 بأيديهم.

 , مرجع سابق.اؽببة ُب القانوف السورمؿبمد صخر بعث,   235
 إف اؼبشرع اللييب يفل على أهنا تتم بعقد مثل إبرامها  كإمبا قاؿ إذا قبل اؼبوىوب لو  كالقبوؿ ليس لو شكبل معُت فمن اؼبمكن أف يكوف 236

ؿ من اؼبوىوب لو كدل يقل بأهنا عقد يرجع دبقتضاه الواىب  بالقوؿ أك باإلشارة أك بالكتابة أم أهنا تطلب إهباب من الواىب بشأف الرجوع كقبو 
 ( من القانوف اؼبدشل حيث قاؿ بأف اؽببة عقد يتصرؼ دبقتضاه الواىب.  475كذلك خبلؼ ؼبا قالو ُب اؽببة  باؼبادة )

) من أقاؿ نادمان بيعتو أقاؿ ا   :اإلقالة الفسخ بناءن على ريبة أحد اؼبتعاقدين كىي مندكبة شرعان ُب البيع حيث قاؿ رسولنا الكرصل  237
 عثرتو يـو القيامة (.
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اكتسب حقان عينيان  اؼبوجوع عنها كأف دل تكن مع كجوب ضباية الغَت حسن النية الذم
 من اؼبوىوب لو على اؼبوىوب قبل اإلقالة.

أف الرجوع ُب اؽببة باتفاؽ الواىب كاؼبوىوب لو بًتاضيهما امبا ىو عقد ىبة جديد     
حبيث تتغَت فيو اؼبراكز فيكوف فيو اؼبوىوب لو كاىب كالواىب موىوب لو كعُت اؼباؿ 

من نص إبراـ اؽببة  ان أف يكوف نصو اقتباس, فمن اؼبستحسن على اؼبشرع اللييب اؼبوىوب
 .كاألركاف لكي تكوف سليمة قانونان لكي تتوافر فيها نفس الشركط 

حالة الرجوع إمبا تتغَت  كخاصة الشكلية اليت يايتها ضباية الواىب كاؼبوىوب لو كُب   
, كحيث أف القانوف رتب على زبلف الشكلية البطبلف األمر الذم يًتتب عليو اؼبراكز

 . ُب الرجوع عن اؽببة ىذا من ناحيةضمنا البطبلف 
ة متينة من من يَت اؼبعقوؿ أف يكوف بناء اؽببة بإجراءات قوية رصين كمن ناحية أخرل   

كضرائب كقيد ُب السجل العقارم ... إخل كُب إلغائها كىدمها ربرريها من موظف عاـ 
شرع هبوز للواىب أف يرجع كالرجوع فيها يكوف هبذه البساطة كاليسر حيث كاف نص اؼب

 .ُب اؽببة إذا قبل اؼبوىوب لو ذلك
( من القانوف اؼبدشل اللييب كاليت تناكلت 492الفقرة الثانية من اؼبادة ) كأخَتان أشارت   

: )  كال يرد اؼبوىوب لو عن الرجوع حيث جاء ُب ىذه الفقرةموضوع اآلثار اؼبًتتبة 
فإف القانوف اللييب أشار إذل الرجوع  (238)... ( الثمرات إاٌل كقت االتفاؽ على الرجوع 

 .قبوؿ كدل يقل من كقت إبراـ العقدباالتفاؽ كىو ما يفهم منو إهباب ك 
نبية ُب االبراـ لرجوع عن اؽببة دل يعطيها ذات األأف اؼبشرع ُب ا األمر الذل يظهر   

د اعبديد فبا يًتتب , األمر الذم يًتتب عليو ـبالفة القانوف ُب العقكذاهتا عقد جديد

                                                           

 .492, مرجع سابق, اؼبادة 1953ليبيا, القانوف اؼبدشل  238
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, ناىيك على أنو ُب حالة عدـ قيد الرجوع عن اؽببة ُب التسجيل العقارم عليو البطبلف
فإف العقار يبقي ُب إدارة التسجيل العقارم مقيده باسم اؼبوىوب لو ُب عقد اؽببة القدصل 

قدصل بالريم من أنو ًب الرجوع عنو فيعتنر ىو اغبائز قانونان كالواىب دبوجب العقد ال
ادم للعُت دبوجب الرجوع ُب اؼبوىوب لو دبوجب الرجوع عن اؽببة ىو اغبائز الفعلي كاؼب

 .اؽببة
من القانوف  (490لقد حددت اؼبادة ) اَلعذار المقبولة للرجوع في الهبة : -ب 

ذار على سبيل اغبصر حيث , فوردت ىذه األعألعذار اؼبقبولة للرجوع ُب اؽببةا اؼبدشل
 :مقبوالن للرجوع ُب اؽببةيعتنر بنوع خاص عذران : ) كرد فيها

أف ىبل اؼبوىوب لو دبا هبب عليو كبو الواىب  أك كبو أحد من أقاربو  حبيث   - 1
 يكوف ىذا اإلخبلؿ جحودان كبَتان من جانبو.

أف يصبح الواىب عاجزان عن أف يوفر لنفسو أسباب اؼبعيشة دبا يتفق مع مكانتو   - 2
يصبح يَت قادر على الوفاء دبا يفرضو عليو القانوف من النفقة على االجتماعية أك أف 

 الغَت.
أف يرزؽ الواىب بعد اؽببة كلدان يظل حيان إذل كقت الرجوع  أك أف يكوف للواىب   - 3

 .  (239)كلد يظنو ميتان كقت اؽببة فإذا بو حي ( 
ىذه اؽببة ألف ُب  إف نص ىذه اؼبادة ليس اؼبقصود بو أف ىبل اؼبوىوب لو بالتزاـ مقابل

 .اـ باؼبقابل فلها أحكامها اػباصةحالة اؽببة دبقابل كأخٌل اؼبوىوب لو بالقي
 العمـو كاالطبلؽ كإمبا اعبحود الذم أشارت إليو اؼبادة سالفة الذكر آنفان فهو بصيغة   

األمر الذم يًتتب عليو فهم اعبحود يعتمد على معيار شخصي كىبتلف باختبلؼ 

                                                           

 .490, مرجع سابق, اؼبادة 1953ليبيا, القانوف اؼبدشل  239
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صار فما يعتنر جحودان ُب الريف كالقرل ال يعتنر كذلك ُب اؼبدف كما األمصار كاألع
 .ه اعبد جحودان ال يعتنره اغبفيديعتنر 
كذلك ما يعتنره الواىب جحودان ال يعتنره اؼبوىوب لو جحودان كما يعتنره الواىب    

 . حود ككل ذلك مًتكؾ لقناعة القاضيجحودان ال يعتنر دبعيار القاضي ج
األعماؿ اليت تكوف جحودان من اؼبوىوب لو أف يعتدم ىذا على حياة الواىب أك كمن    

, كال لعرض أك يَت ذلك من ضركب اإلساءةعلى حياة أحد أقاربو أك على اؼباؿ أك ا
, كيعود تقدير ما إذا كاف (240)يشًتط أف تكوف اإلساءة جريبة يعاقب عليها القانوف 

 .اؼبوضوع من عدمو إذل تقدير قاضي العمل جحودان 
من القانوف اؼبدشل ( 492إف اؼبادة ) : اآلثار المترتبة عن الرجوع في الهبة -ج 

يًتتب على الرجوع ُب اؽببة   -تناكلت اآلثار اؼبًتتبة على الرجوع كىي كما يلي: ) أ 
 بالًتاضي أك بالتقاضي أف تعتنر اؽببة كأف دل تكن.

اؼبوىوب لو الثمرات إاٌل كقت االتفاؽ على الرجوع أك من كقت رفع  كال يرد  -ب 
, أما اؼبصركفات النافعة فبل ميع ما أنفقو من مصركفات ضركريةالدعول  كلو أف يرجع جب

 .وىوب (هباكز ُب الرجوع هبا القدر الذم زاد ُب قيمة الشيء اؼب
تقوؿ تعتنر اؽببة كأف دل تكن  من ىذه اؼبادة قبدىا ببساطة كيسر إف نص الفقرة األكذل   

ا ففي الرجوع فغضت الطرؼ عن اجراءات الرظبية كالشكلية كما احتج هبا أنصارى
ىل يا ترل أف اؼبشرع نسي أـ أنو  -, كدل يعطها اؼبشرع أم أنبية أضحت ىباءن منثوران 

رد هبعل أف الرجوع ؾبفبا  -تناسى أـ أف الشكلية ليس ؽبا األنبية اليت أعطاىا إياىا 
 .إهباب كقبوؿ

                                                           

 مثاؽبا عدـ دعوتو للوالئم كعدـ عيادتو لؤلمراض كعدـ ؾباملتو ُب اؼبأًب كاألحزاف  ... إخل.  240
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, ناىيك على نص ف الرجوعأؼبوىوب لو بشإهباب من الواىب ُب الرجوع كقبوؿ ا    
 .رد الثمرات من تاريخ رفع الدعول الفقرة الثانية اؼبشار إليها آنفان بشأف

مع نفسو بنفسو فإذا كاف اغبكم ُب جواز الرجوع مًتكؾ  فنجد اؼبشرع يتضارب   
, كمن اؼبمكن أف لقاضي فبكن أف وبكم جبواز الرجوعق فإف اللقاضي كما أشرنا فيما سب

, عليو كاف من بقبوؿ األعذار أك رفضها بالكامل يرفضو حسب قناعة قاضي اؼبوضوع
من تاريخ رفع  األفضل أف يكوف نص رد التمرات من تاريخ حكم القاضي كليس

 . الدعول
 

 المطلب الثاني
 سالميةفي الشريعة اإل الهبة شكل

اؼبذىب اؼبالكي ىو السائد ُب ليبيا كىي بلد القانوف اؼبقارف عليو فإف حد ىذه إف     
الدراسة اؼبوضوعي كما أشرنا ُب الفقو اؼبالكي نتناكؿ ُب ىذا اؼبطلب شكلية اؽببة ُب 

 :الليبية من شكلية اؽببة كما يلي الفقو اؼبالكي كتوضيح موقف دار اإلفتاء
ف إ: أن الهبة تنعقد بالكالم  -رحمو اهلل  -مام مالك ن مذىب اإلإ  -أواًل  

دل يأخذ بشكلية اؽببة مطلقان كإمبا ىي باإلهباب  -رضبو ا  -ماـ مالك مذىب اإل
, فعقد اؽببة عنده يصح كيلـز من يازة اؼبوىوب لو للعُت اؼبوىوبةكالقبوؿ حيث تنفد حب

 .(241) أيضان  كىي عينية يَت قبض لكن القبض شرط ُب نفوذه كسبامو
ينعقد باإلهباب كالقبوؿ فإذا سبت اؽببة  ف عقد اؽببة ُب الفقو اؼبالكي الذم يظهر لناإ    

باإلهباب كالقبوؿ فقد ربقق اؼبعٌت الشرعي للعقد الذم ىو ارتباط اإلهباب بالقبوؿ على 

                                                           

, ربقيق ؿبمد حسن ؿبمد حسن اؼبعونة على مذىب أىل اؼبدينةالقاضي أىب ؿبمد عبد الوىاب علي بن نصَت البغدادم اؼبالكي ,  241
 .497الصفحة  ظباعيل الشافعي, مرجع سابق, إ
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كجو يثبت أثره ُب ؿبلو كىو كضع اليد كاالستيبلء على الشيء باغبيازة حيث تقع اغبيازة 
حبلؿ يد اؼبوىب لو ؿبلها كنصوص الفقو إالواىب على الشيء اؼبوىوب ك  برفع يد

ف اغبوز عند فقهاء اؼبالكية إاؼبالكي كاضحة كمتواترة ُب كجوب ثبوت اغبوز لنفاد اؽببة ف
 حة , صحيحة بالقوؿ مثل قوؿ كىبتكنفاد اؽببة باغبوز  كليس شرط ص ,شرط نفاد

 .الٌ بتحقيقوإغبوز كلكنو ال ينفد , اىديتك  فبل يبطل التنرع بدكف ااعطيتك
كدل يبق إال قبض اؼبوىوب لتمامو ال   -باإلهباب كالقبوؿ  -أم أف العقد انعقد    

أم انفراد  -, فانفراده تاليان لعقد متقدـ دل يوجب حكمان كالقبض إذا دل يكن  النعقاده
 .عقد اؽببة بالقوؿ دل تلـز بالقبضفلو دل تن -القبض 

فتاء الليبية كذلك جليان ُب صبيع اؼبسلك كالطريق ىو الذم هنجتو دار اإلفعبلن ىذا   
حيث تعتنر اغبوز , طار النظرمنا إليها أنفان ُب اإلكمنها ما أشر ليها إفتاكيها الواردة 

                     كالقبض ىو األساس ُب اؽببة كليس الكتابة أك أم شيء آخر فليس ؽبا شكل معُت. 
 كاضحه  فتاء الليبيةف موقف دار اإلإ :شكل الهبةفتاء الليبية من موقف دار اإل -ثانيًا 

رضبو  -ماـ مالك كضوح الشمس ُب رابعة النهار أهنا هنجت كسلكت مسلك مذىب اإل
كىو اؼبذىب السائد ُب الببلد كذلك جليان ُب فتاكيها اليت تؤكد على اغبوزة بغض  -ا 

ف إ, ناىيك على كوف الورقة يَت موجودة أصبلن فظبية أـ عرفيةالنظر عن الورقة من كوهنا ر 
كنتطرؽ ىنا على سبيل اؼبثاؿ  (242), ذا سبت اغبيازة فعبلن إذلك ال يؤثر ُب صحة اؽببة 

صلوا على قطعة : إخوة ربالذم  كرد إذل دار اإلفتاءاؼبتمثلة ُب السؤاؿ  لبلستئناس الفتول
 ؿبرر العقود  , كًب توثيق اؽببة عندن قبًل كالدىملى سبيًل اؽببًة مً , عأرض قبل عشر سنُت

لكنهم دل يتصرفوا ُب ىذه األرًض بأٌم نوعو ًمن أنواًع التصرؼ , كبقيًت األرضي على ما 
, أـ تيقسم حسبى الفريضة , فهل تعتنري ىذه اؽببة نافذةن ىي عليو إذل أٍف تػىوىٌُب كالديىم

 .الشرعية؟
                                                           

 (.1فتاكل دار اإلفتاء, اؼبلحق رقم ) 242
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 كصحبو كمن كااله. آلوكعلى  اعبواب: اغبمد , كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ ا   
أما بعد: فإٌف اؽببة شرطيها حصوؿي اغبيازة ُب حياًة الواىب كذلك بأف يتصرؼ     

: اؼبوىوب لو ُب اؽببة تصرؼ اؼبالًك ُب حياة الواىب , قاؿ ابن أيب زيد القَتكاشل رضبو ا
 .فإف مات قبل أف رباز فهي مَتاث( ,.. إال باغبيازة)كال تتم ىبة .

  -رضي ا عنو  -كصح عن عائشة رضي ا عنها أهنا قالت: "إف أبا بكر الصديق       
, فلما حضرتو الوفاة قاؿ: كا يا بنية ما ين كسقان من مالو بالغابةكاف كبلها جاٌد عشر 

كإشل كنت  ,علٌي فقران بعدم منك الناس أحده أحب إرل يٌت بعدم منك, كال أعزمن 
ؿ , كإمبا ىو اليـو مافلو كنت جددتيو كاحتزتيو كاف لك ,كبلتك جاد عشرين كسقان 

كاغبيازة ُب  (243), فاقتسموه على كتاب ا" اؼبوطأ كارث, كإمبا نبا أخواؾ كأختاؾ
 األرض تكوف حبرثها أك زراعتها أك تسييجها أك كبو ذلك.

, تركها اؼبتوَبَّ ُب صبلة الًتكة , كتدخل األرض اليتيَت نافذة شرعان و فإف ىذه اؽببة علي   
 كتقسم على كل الورثة حسب الفريضة الشرعية, كا أعلم.

ف ىذه الفتول تظهر لنا اغبوز ىو األساس ُب صحة اؽببة فحىت إ :التوفيق كبا أقوؿ  
عند كتابة العقد من قبل ؿبرر العقود بورقة رظبية كدل تتم اغبوزة فإهنا يَت نافدة شرعان 

 .بشأهنا األحكاـ اؼبتعلقة بالًتكةكتدخل من ضمن األمواؿ اليت تعتنر تركة كتسرم 
فتاء اؼبوقرة عمومان أف جليان أيضان من خبلؿ الفتاكل الصادرة من دار اإل الذم يتضح  

سبلمية السمحاء ال يؤثر على سبلمة اؽببة كنفادىا خبلؿ بالشكل ُب الشريعة اإلجزاء اإل
 .شهاد عليهاما داـ ربقق اغبوز كال يضر عدـ كتابتها أك اإل

كلية للهبة ُب الشريعة أف الشإف نص ىذه الفتاكل ال يدع ؾباال للشك كال للريب    
الشكلية  -, ال تسمن اغبة لكل االمصار كُب كل األعصار, ىذه الشريعة الصاإلسبلمية

كال تغٍت من جوع كإمبا العنرة كاألنبية ُب اغبوز كأف ىذه الفتاكل فيها الدكاء الشاُب  -

                                                           

 مالك بن أنس, موطأ اإلماـ مالك رضبو ا.  243
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كنسألو أف  , فاغبمد ا رب العلمُت على أف جعلنا مسلمُتلؤلبداف كاؼبطمئن للصدكر
 .عمل دبا جاء بو ىذا الدين اغبنيفيصلح أحوالنا يلهمنا لل
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 المبحث الثاني
القضاء اللييب من تعارض القانوف ُب شكلية اؽببة مع الشريعة  موقف

 اإلسبلمية السمحاء .
 

يوثر ُب اؽببة  ان بينما عدمها اليف عدـ الشكلية هبعل اؽببة باطلةن بطبلنان مطلقان قانونإ    
, كُب حالة أف ؿ نافدة باغبيازة ) كما أسلفنا (شرعان فهي صحيحة شرعان باإلهباب كالقبو 

اؽببة صحيحة شرعان باطلة قانونان كحصوؿ نزاع باػبصوص فالقضاء ملـز بتطبيق القانوف 
لكي يسلم حكمو من الطعن أماـ اكمة كالنقض من اكمة ؼبخالفتو للقانوف حىت 

اف ـبالفان ألحكاـ الشريعة كليس لو اغبق ُب أف يتنحى ؼبخالفة القانوف ألحكاـ ف كإك 
 . سبلمية الغراء السمحاءالشريعة اإل

سبلمية أم الباطلة كمن وبكم لو ببطبلف اؽببة ؼبخالفتها للقانوف كموافقة الشريعة اإل   
رجاع اؼبوىوب سبلمية كاغبكم بإقانونان الصحيحة السليمة كفق ما رظبتو الشريعة اإل

ف اؼبوضوع يايةه ُب إ, ىذه أكبلن ألمواؿ الناس بالباطل للواىب يعتنر الواىب كاغبالة
, عليو ندرس سبلمياألنبية خاصةن ُب ليبيا ألهنا دكلة تعًتؼ بالدين الوحيد ىو الدين اإل

عن كثب موقف القضاء اللييب من الشكلية كبياف من وبكم لو ببطبلف اؽببة السليمة 
 الباطلة قانونان نتطرؽ لو ُب مطلب :  شرعان 

 

 المطلب اَلول
 الهبة شكليةموقف القضاء الليبي من 

ف ما أستقر عليو قضاء اكمة العليا الليبية كما جرل عليو العمل لديها األخذ إ   
بالشكلية كتوضيحان للمسألة نسرد بعض األحكاـ على سبيل اؼبثاؿ ال للحصر حىت 
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اليت تقررىا اكمة العليا ملزمة  اؼببادئنقف على ما تعمل بو اكمة العليا باعتبار 
رقم  ( من القانوف31عبميع ااكم ككافة اعبهات األخرل كذلك ما نصت عليو اؼبادة )

) تكوف اؼببادئ القانونية اليت تقررىا اكمة العليا  :حيث جاء فيها 1982( لسنة 6)
, حيث أف (244( ( م ككافة اعبهات األخرل ُب  ليبياُب أحكامها ملزمة عبميع ااك

فصل مهمة اكمة العليا ىو الرقابة على التطبيق السليم للقانوف كليس مهمتها النظر كال
 . ُب اؼبواضيع أم موضوع الدعول

ُب حالة ـبالفة اؽببة للشكلية اليت نص عليها القانوف سوؼ ربكم  جليان كفبا ىو    
لعدـ توفر الورقة الرظبية جازتو اؽببة اؼبخالفة للقانوف إاكمة العليا بنقض اغبكم ُب حالة 

ىذا الصدد للتحليل على سبيل اؼبثاؿ كُب ف (245)كىو ما الحظناه ُب أحكامها بالقضايا 
 :قضية كما يليكل ذل  إكالبياف نشَت 

 ثنُتاإلاؼبنعقد جبلسة يـو (246)( ؽ 36/  44: الطعن اؼبدشل رقم )ولىالقضية اَل - 6
/  12/  11اؼبوافق لليـو  من كفاة الرسوؿ  1400صبادل رجب   26اؼبوافق 
الدفع ببطبلهنا لعدـ  -ىبة  "دبقر اكمة العليا دبدينة طرابلس ككاف مبدأىا ىو  1991

 ."أثر ذلك  -من الدفوع اعبوىرية  -استيفاء سندىا الرظبية 
ذا ما أثَت امامها دفاع جوىرم من شأنو أف يغَت إمن اؼبقرر أنو يتعُت على اكمة    

ليو بشأنو , إكجو الرأم ُب الدعول أك تورده كترده ُب حكمها دبا يصلح غبمل ما انتهت 
 .البياف متعُت النقض كاف حكمها عارف ىي أعرضت عنو  إف
فلهذه األسباب حكمت اكمة بقبوؿ الطعن شكبلن كُب اؼبوضوع بنقض اغبكم    

للفصل فيها ؾبددان من ىيئة  ذل ؿبكمة استئناؼ طرابلسإاؼبطعوف فيو كأحالت الدعول 
 .أخرل

                                                           

 .32, مرجع سابق,  اؼبادة 1982( لسنة  6ليبيا, مؤسبر الشعيب العاـ, القانوف رقم )  244
 (.2اؼبلحق رقم ) 245
 .17حىت الصفحة  14(, من الصفحة 2اؼبلحق رقم ) 246
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ثنُت اؼبنعقد جبلسة يـو اإل (247)( ؽ 37/  7الطعن اؼبدشل رقم ) :القضية الثانية  - 0
/  12/  30اؼبوافق لليـو  من كفاة الرسوؿ  1401صبادل اآلخرة  24اؼبوافق 
 -تنازؿ عرُب  -ىبة  "دبقر اكمة العليا دبدينة طرابلس ككاف مبدأىا ىو 1991

صحيح  -انسحاب أحكاـ اؽببة اليت دل تفرغ ُب كرقة رظبية عليو كالقضاء ببطبلنو 
 ."أساس ذلك  -القانوف 

( من القانوف اؼبدشل أف عقد اؽببة الذم  482, 448, 447ف مؤدم نص اؼبواد ) إ   
د الصحيح ليو ىو العقإذل اؼبوىوب إينشئ التزامان ُب ذمة الواىب بتسليم الشيء اؼبوىوب 

نو إ, أما عقد اؽببة الذل اعًتاه عيب ُب الشكل فأصبح باطبلن فالذم حرر ُب كرقة رظبية
 . ذمة الواىب التزاـ اؼباؿ اؼبوىوبئ ُب ال ينش

اؼبنعقد جبلسة صباح  (248) (ؽ 51/  385): الطعن اؼبدشل رقم القضية الثالثة - 3
من  1373/  12/  11اؼبوافق لليـو  ذك القعدة  من كفاة الرسوؿ  9يـو األحد  
مسيحي  دبقر اكمة العليا دبدينة طرابلس ككاف موضوع ىذا   2005كفاة الرسوؿ 

الطعن ُب اغبكم الصادر من ؿبكمة جنوب طرابلس للفصل ُب اؼبلكية بناءن على عقد 
برفض  2003/  1/  19اؽببة الذم افرغ ُب التنازؿ العرُب فقضت اكمة بتاريخ 

 .الدعول
طرابلس الذل قضى بإلغاء اغبكم اؼبستأنف استأنف ىذا اغبكم أماـ ؿبكمة استئناؼ    

كىذا ىو اغبكم اؼبطعوف فيو  1988/  8/  18كبصحة نفاذ كثيقة التنازؿ اؼبؤرخ ُب 
الف القانوف كالقصور ُب ... كحيث أف فبا ينعي بو الطاعن اغبكم اؼبطعوف فيو ـب

 .التسبيب
للعقار من الواىب  ذلك أنو أقضى بصحة كثيقة اؽببة العرفية الستبلـ اؼبوىوب ؽبم   

ليو إكقبل كفاتو كأف االرض ُب حوزهتم كدل يثبت أف الواىب رجع عن اؽببة كما انتهى 
 . اغبكم ال يصادؼ صحيح القانوف

                                                           

 .23حىت الصفحة  18(, من الصفحة 2اؼبلحق رقم ) 247
 .13حىت الصفحة  10( من الصفحة 2اؼبلحق رقم ) 248
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اٌل كقعت باطلة مادل تتم ربت ساتر إاٌل بورقة رظبية ك إذلك أف ىبة العقار ال تكوف    
 .(249)آخر 

أف اؼبعموؿ بو أماـ اكمة العليا إذا  رالذم يظهر للباحث من األحكاـ سالفة الذك  
ا اختٌل شكل اؽببة الذم أكجب القانوف توافره كانت اؽببة باطلةن بطبلنان مطلقان كىو م

بورقةو رظبيةو كإالٌ  اؽببة البد أف تكوف على أف اكمة العليا الليبية ستقر قضاء
 .من القانوف اؼبدشل اللييب (477)عمبلن باؼبادة  باطلة كقعت

الذم أكجب القانوف توافره ُب عقد اؽببة جاء بصيغة فضفاضة  ناىيك على أف الشكل   
يَت أف اكمة العليا ضيقتو كطرزتو كما ىو كاضح من خبلؿ حيثياهتا ُب أحكاـ ىذه 

 .من أف ربصى كتعد, كىي ُب أدارج ااكم أكثر القضايا اليت أكردناىا لبلستئناس
ُب ليبيا اقتصرت الشكلية ُب العقد اؼبنـر من ؿبرر العقود حيث أهنا ُب  فاكمة العليا   

ذل سداد الضرائب ك القيد ُب إحيثيات األحكاـ دل تسًتسل ُب التسبيب كتشَت 
التسجيل العقارم كذلك كفق التشريعات السارية كخاصة أهنا ؿبكمة قانوف كليس ؿبكمة 

 .وعموض
ع أحكامها كيكأهنا تنظر بيعنها اليمٌت دكف اليسرل أك العليا من صبي ختامان أف اكمة   

لقانوف اؼبدشل  ( من ا477أهنا تعمل كتطبق الشطر األكؿ من الفقرة األكذل من اؼبادة )
, أك أهنا تعمل ما ىو جرل بو العرؼ القضائي ُب ىذه اكمة بالنظر دكف الشطر الثاشل

 . عقد اؽببة من العقود اؼبسماةذلإ

                                                           

نص عاـ سواءن أكاف من العقود اؼبسمى أك من العقود الغَت اؼبسمى , فمثبلن التنازؿ عن العقار بدكف مقابل  فلماذا إف نص الساتر اآلخر  249
نازؿ القضاء عندما ينضر إذل عقد التنازؿ ينصرؼ ذىنو إذل أنو ىبة كاف من اؼبستحسن أف ينصرؼ عقلو كفكره كقناعتو إذل الستار اآلخر كىو الت

اللييب وبصر الشكلية ُب العقد كدل يطلق ؽبا العناف كما ُب التشريعات السارية ُب قانوف الضرائب كقانوف التسجيل العقارم  ناىيك على أف القضاء
 , كذلك ما ىو جلي من تسبيبو ُب حيثيات األحكاـ.
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كالتطبيق الصحيح السليم للقانوف موجود ُب الشطر الثاشل من  السبلمة كالنجاةف إ   
تكوف اؽببة بورقة  - 1: ) ( من القانوف اؼبدشل اليت نصت477الفقرة األكذل من اؼبادة )

 .مادل تتم ربت ستار عقد آخر... (ال كقعت باطلة إرظبية  ك 
ادة : ليو نص الشطر الثاشل من ىذه اؼبإاٌل ما أشارت إما ىو ( 250)التنازؿ العرُب  إف   

 . مادل تتم ربت ستار عقد آخر
-حسب كجهة نظرنا اؼبتواضعة  -كىو التطبيق السليم للقانوف  ف من اؼبستحسنإ   

على اكمة العليا اف تطبق النص الصريح الصحيح كىو  أف تعتنر التنازؿ العرُب أك ما 
كوف اؽببة سبت ربت ستار آخر كىو ما حصل ُب يسمونو ُب حيثيات اغبكم باؽببة العرُب  

عادتو كمة االستئناؼ للفصل فيو من إالتنازالت اليت ربكم اكمة بنقض اغبكم ك 
قبل ىيئة أخرل بالريم من أف اؽببة سبت ربت ساتر آخر ككما نص عليو الشطر الثاشل 

 ( من القانوف اؼبدشل.477من اؼبادة )
 

 الثانيالمطلب 
 ورّدهتنحي القاضي 

ف حاالت تنحي القاضي  كردت ُب قانوف اؼبرافعات اؼبدنية إ تنحي القاضي : -أواًل 
كالتجارية على سبيل اغبصر كليس منها حالة هبوز للقاضي أف يتنحى عند ـبالفة القانوف 

 .سبلمية السمحاءللشريعة اإل
اللييب بشأف حاالت ُب الباب التاسع من قانوف اؼبرافعات اؼبدنية كالتجارية ذلك جليان    

 من قانوف اؼبرافعات اؼبدنية كالتجارية (267تنحي القضاة كردىم حيث نصت اؼبادة )
 . ىا ُب الفصل الثاشل من ىذا البحثعلى حاالت تنحي القاضي كًب دكر 

                                                           

 .44حىت الصفحة  42(, التنازؿ العرُب, من الصفحة 2اؼبلحق رقم ) 250
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أما أحواؿ الرد فهي اغباالت اليت يرد فيها القاضي من قبل رد القاضي :  -ثانيًا 
 .رافعات اؼبدنية كالتجارية اللييب( من قانوف اؼب268اؼبادة )اػبصـو فقد تناكلتها 

من ىذه النصوص الصروبة الواضحة كاليت مع صراحتها ال اجتهاد  الذم يظهر لنا   
نو ال هبوز للقاضي أف يتنحى من تلقاء نفسو ُب حالة ـبالفة القانوف للشريعة إمعها 

اػبصـو أيضان ألف حاالت التنحي كالرد , ناىيك على أنو ال هبوز رده من قبل ميةسبلاإل
 .ر كما ىو كاضح من النصوص السابقةكردت على سبيل اغبص

مبا األمر  إ, ك  ربرؾ ساكنا كدل تأٌب بشيء جديدف النصوص القانونية اؼبتعلقة بالرد دلإ   
نو وبق إكلو ُب حالة دل يتنح القاضي ُب حالة توفر حاالت التنحي برضاه ـبتاران ف

, كالقاضي يتعُت عليو اغبكم و فالتنحي بالرضاء كالرد بالقضاءطلب تنحيللخصـو 
 . اكمة العليا ؼبخالفتو للقانوفتعرض حكمو للطعن فيو أماـ  الٌ إبالقانوف ك 

 

 المطلب الثالث
رجاع العين للواىب لبطالنها قانونًا السليمًة إآثار حكم القاضي ببطالن الهبة و

 :شرعاً 
دبوجب القانوف كما أشرنا باغبكم ببطبلف اؽببة ُب حالة ـبالفتها ف القاضي ملـز إ    

للشكلية اؼبطلوبة قانونان حىت كإف كانت سليمةن شرعان لصحتها باإلهباب كالقبوؿ كنفادىا 
 باغبوز .

فما ىو الشأف فيمن وبكم لو ببطبلف اؽببة ؼبخالفتها للقانوف كترجيعها للواىب     
سبلمية ىل كرضي الواىب هبذا اغبكم اعبائر الباطل شرعان ؼبخالفتو ألحكاـ الشريعة اإل

 يعتنر أكبلن ألمواؿ الناس بالباطل ؟
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حق, فقاؿ ا  هنانا ا عز كجل أف نأكل أمواؿ بعضنا بعضان بالباطل , كبدكف كجو    
نىكيم بًاٍلبىاًطًل كىتيٍدليوٍا هًبىا ًإذلى اغبٍيكَّاـً لًتىٍأكيليوٍا فىرًيقان مِّ  ٍن عز كجل: ﴿ كىالى تىٍأكيليوٍا أىٍموىالىكيم بػىيػٍ

 .(251)أىٍموىاًؿ النَّاًس بًاإًلٍبًٍ كىأىنتيٍم تػىٍعلىميوفى ﴾ 
: )) من أخذ من األرض شيئنا بغَت حقو خسف بو يـو القيامة إذل كقاؿ النيب    

 عن عبدا بن عمر عن أـ سلمة رضي ا عنهم عن النيب  (252)سبع أرضُت (( 
قاؿ: )) إمبا أنا بشر كإنكم زبتصموف إرٌل كلعل بعضكم أف يكوف أغبن حبجتو من بعض 

ا فبل يأخذه فإمبا أقطع لو فأقضي لو على كبو ما أظبع فمن قضيت لو حبق أخيو شيئ
 .(253)قطعة من النار (( 

عطاه القانوف كحكم لو أ فإك  أف وبتاط لدينوب ان يكوف كرعأف اؼبسلم  هبب على   
القاضي كحرمو كمنعو الشرع فاألكذل كاألحوط للًدين أف هبتنب كيًتؾ الشبهات كما حاؾ 

مبا يأخذ إُب اغبديث الشريف  ليو رسولنا الكرصل إُب صدره كذبنبان للعقاب الذم أشار 
من يأكل أمواؿ الناس حاديث الكثَتة اليت تتوعد كتنذر , ناىيك عن األقطعة من النار
 .  بدكف كجو حق

ف حكم اغباكم يرفع اػببلؼ بُت اؼبتخاصمُت كليس لو أف وبل حرامان أك إ: فأقوؿ  ختامان 
 .الشريعة الغراءكم دبا نصت عليو مبا هبب عليو أف وبإوبـر حبلالن ك 

 
 

                                                           

 .187,  اآلية  2سورة البقرة  251
, الصفحة 8, ربقيق ؿبمد حجي ك سعيد أعراب كؿبمد بوخبزة, مرجع سابق, اجمللد الذخَتةهاب الدين أضبد بن إدريس القراُب, ش 252
257. 
ؿبمد علي -, ربقيق سادل ؿبمد عطااالستذكار اعبامع ؼبذاىب فقهاء األمصارأبو عمر يوسف بن عبد ا بن عبد النر النمرم القرطيب,  253

 .91, الصفحة 7, اعبزء معوض, مرجع سابق 
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 المبحث الثالث
ةو ككقفو الشكلية ُب عقود التنرعات من كصيموقف اؼبشرع اللييب من 

 كقرضو 
 

 ذا كاف فعبلن للشكلية كما قاؿإف ىذا الفصل ىو الفيصل " حبوؿ ا كقوتو " فيما إ     
منو بدكف  حبجة أف الواىب يتجرد من كل مالو أك جبزء, أنصارىا كمؤيدكىا أنبيةن بالغةن 

, كىناؾ من يتصرؼ فيو الواىب من يتصرؼ ُب جزء من مالو مقابل فإف ىناؾ يَت
كالواقف  ,تصرؼ اؼبوصي حبدكد الثلث من مالوبكاملو فعلى سبيل اؼبثاؿ ُب الوصية ي

, كىناؾ من يتصرؼ باؼبنفعة ألجل معُت كما ُب القرض فإذا  أيضان يتجرد من كل مالو
 (255) كتنبو اؼبتعاقدين (254)ة ُب اؽببة أهنا تبصر الواىب كاف ما قالو أنصار الشكلي

كيَتىا من اغبجج كاألسانيد اليت أعتمد عليها ُب حجية لباس رداء الرظبية كمن ىؤالء 
اؼبشرع اللييب فإننا سوؼ قبد ىذه الرظبية فعبلن كينظم نصوصها اؼبشرع اللييب ُب يَتىا من 

قبد ىذه الشكلية بُت نصوص التشريع اللييب عقود التنرعات أسوة باؽببة, فهل فعبلن 
, أـ قبدىا ُب حاؿ التصرؼ ُب  صرؼ ُب حدكد الثلث كما ُب الوصيةعندما يتصرؼ اؼبت

كل مالو كالوقف أـ قبدىا ُب التصرؼ باؼبنفعة دكف التملك كما ُب القرض ؟ كل ذلك 
 كال تطرؼ  سوؼ يظهر جليان لكل صاحب قلبو سليمو كعقلو بصَتو كرأمو سديدو ال يلو

نو من اؼبفًتض قبدىا ُب  إ, فانت الغاية منها كما قاؿ أنصارىاذا كإف الشكلية إف     
عقود التنرعات كلكي تكوف الصورة كاضحةن جليةن بينة كال تدع ؾباال للشك سوؼ 

                                                           

 , الفصل الثاشل, مرجع سابق.  2009, ؿبمد صخر بعث, تاريخ النشر اؽببة ُب القانوف السورم 254
 , مرجع سابق.47, الصفحة , الوسيط ُب شرح القانوف اؼبدشلعبد الرزاؽ السنهورم 255
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ككما ذل كلو من  الوصية كالوقف القرض ُب القانوف الإنتطرؽ  لييب كل ُب مطلب مستقل و
 : يلي

 

 اَلول المطلب
 الوصية في القانون الليبي

 أحكاـ بشأف صروبان  عنوانو ككاف هبا خاص قانونان  كأصدر الوصية اللييب اؼبشرع شرع   
كنظمها تنظيمان دقيقان كذلك ألنبية الوصية البالغة شرعان  الوصية بشأف كىعىنػٍوىنىوي  الوصية

: ) الوصية تصرؼ من الشخص ( منو بأهنا1اللييب ُب اؼبادة ) كقانونان حيث عرفها القانوف
 .(256)ُب تركتو مضاؼ إذل ما بعد اؼبوت ( 

, أف الوصية سبليك ؼباؿ بعد ة يبكننا مقارنة الوصية عن اؽببةمن خبلؿ نص ىذه اؼباد   
اؼبوت بطريق التنرع دكف عوض فهي تتفق مع اؽببة ُب كوهنما من عقود التنرع إاٌل أهنما 

 كالتارل:  يتميزاف عن بعضهما ُب جوانب أخرل
 .فهي تصرؼ مضاؼ إذل ما بعد اؼبوت اؽببة تصرؼ حاؿ اغبياة أما الوصية -1
ة ييكتفى فيها يلـز إلنشاء عقد اؽببة توافق إرادٌب الواىب ك اؼبوىوب لو , بينما الوصي -2

 .بإرادة اؼبوصي فقط
أكجب القانوف اللييب الرظبية ) الشكلية ( ُب ىبة العقار كيًتتب على ـبالفتها  -3

 . أك بالكتابة أك باإلشارة اؼبفهمةالبطبلف  بينما الوصية تنعقد بالعبارة 

                                                           

 .1, اؼبادة ميبلدم , مرجع سابق 1423( لسنة 7ليبيا, مؤسبر الشعيب العاـ, القانوف رقم ) 256
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اؽببة سواء ُب القانوف أك ُب الٌشرع ليست مقيدة بقدرو معُتو فيجوز أف ترد على ماؿ  -4
رض اؼبوت فبل تنفذ إاٌل ُب حدكد الثلث بينما الوصية الواىب كلو إاٌل إذا كانت ُب م

 . (257):))الثلث كالثلث كثَت ((  رسولنايلتـز أف تتٌقيد بالثلث من الًتكة امتثاالن لقوؿ 
سباـ اجراءات التسجيل ُب إف ؿبرر العقود ىو من يقـو بالكتابة كسداد الضرائب ك إ - 5

, كمن اؼبمكن أف يقـو الوصية تلقيها كحفظهاما دكره ُب دارة التسجيل العقارم , بينإ
بكتابتها, كمن اؼبمكن أف يكتبها اؼبوصي بيده فهي يَت مقصورة على ؿبرر العقود كال 

 .(258)يًتتب على عدـ كتابتها من ؿبرر العقود البطبلف 
مبا ىي تنصرؼ إف اؽببة تكوف للوارث كيَت الوارث بينما الوصية ال تكوف للوراث ك إ - 6

 .(259):)) ال كصية لوارث (( وارث فقط لنهيو لغَت ال
 .(260)الضريبة ُب اؽببة على الواىب كاؼبوىب لو بينما ُب الوصية يتحملها اؼبوصي  - 7
اٌل ُب األحواؿ الواردة على سبيل اغبصر بينما إاألصل ُب اؽببة امتناع الرجوع فيها  - 8

 .صية وبق للموصي الرجوع ُب الوصيةالو 
إف الشكلية الزمة قانونا ُب اؽببة كيًتتب على ـبالفتها البطبلف بينما ُب الوصية  - 9

 . ُب ؿبكم التنزيل ُب كتابو العزيزكاجبةن شرعان حيث أمر هبا ربنا عز كجل 
إف القانوف اللييب نص صراحةن فيما يتعلق بالوصية بأنو تطبق أحكاـ الشريعة  -10

اإلسبلمية فيما دل يرد بو نص , أما ُب اؽببة يفل عن ىذه اإلشارة كذلك ما يفهم منو 

                                                           

 .591, الصفحة 3, مرجع سابق, اجمللد صحيح اعبامع الصغَت كزيادتو ) الفتح الكبَت(ؿبمد ناصر الدين األلباشل,  257
 .87, مرجع سابق, الصفحة مهنة ؿبرر العقود ُب التشريع اللييبعبد السبلـ الغمارم اغبرز,  258
مرجع عمدة القارم شرح صحيح البخارم,  تاشل اغبنفي بدر الدين العيٍت,أبو ؿبمد ؿبمود بن أضبد بن موسى بن أضبد بن حسُت الغي 259

 .38, الصفحة 21سابق, اجمللد 
 , جدكؿ ضريبة الدمغة اؼبرفق هبذا القانوف. كفاة الرسوؿ  1372(  لسنة 12ليبيا, مؤسبر الشعيب العاـ, القانوف )  260
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بأف اؼبشرع اللييب ُب تقنينو للهبة دل يرجع إذل الشريعة اإلسبلمية كإمبا مرجعو القوانُت 
 اعبادة.  الوضعية اليت أضلتو عن

إذا كاف صحة من ادعاه أنصار الرظبية كاف يستوجب على  كمن خبلؿ ىذا التمييز   
 .س رداء الرظبية على الوصية أيضان اؼبشرع اللييب أف يلب

من يَت كوهنا ىي األخرل عقد خطَت يتصرؼ اؼبوصي ُب ثلث ما يبلك ألجنيب     
 ُب خصوص الوصية صراحةن بأنو , بينما أشار اؼبشرع اللييبالوارث حيث ال كصية لوارث

( من 47تطبق أحكاـ الشريعة اإلسبلمية فيما دل يرد بو نص كىو ما نصت عليو اؼبادة )
 :أحكاـ الوصية حيث نصت صراحةن علىـ بشأف  1423( لسنة 7القانوف رقم )

ر مبلئمة إلسبلمية األكثتطبق فيما دل يرد بو نص ُب ىذا القانوف مبادئ الشريعة ا )
فاغبمد  رب العاؼبُت فهو العادل ؼبا فيو صاحل العباد ُب كل األمصار  (لنصوصو

 كاألعصار كُب كافة اؼبعامبلت صغَتةن أك كبَتةن .
فنص ربنا عز كجل على كتابة الوصية فهو العليم الوىاب ؼبا يًتتب على الكتابة ُب    

 حفض حق العباد كُب عدـ الكتابة من ضياع اغبقوؽ.
 

 الثانيالمطلب 
 الوقف في القانون الليبي

( لسنة 124تناكؿ القانوف اللييب الوقف كأصدر قانونان خاص بو القانوف رقم )     
( منو 1فعرفت اؼبادة )ميبلدم بعنواف أحكاـ الوقف  1972ىجرم سنة  1392

 .(261): )حبس العُت كجعل يلتها أك منفعتها ؼبن كقفت عليو ( الوقف بأنو

                                                           

 . 1, مرجع سابق, اؼبادة  ميبلدم 1972ىجرم سنة  1392(  لسنة 124رقم ) ليبيا, ؾبلس قيادة الثورة, القانوف  261
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إلشهاد من ذات القانوف على اجراءات صحة الوقف كعنواهنا با( 2كنصت اؼبادة )    
 ال يصح الوقف كال التغيَت ُب مصارفو... كال االستدالؿ : )على الوقف حيث جاء دبتنها

 .(262)حدل ااكم الشرعية ... ( إا صدر بذلك أشهاد فبن يبلكو لدل ذإال إبو 
اليت تسمع األشهاد  ( من عُت القانوف فنصت على اختصاص اكمة3أما اؼبادة )    

: ) ... ظباع األشهاد اؼببُت ُب اؼبادة السابقة من اختصاص اكة حيث جاء فيها
 .الوقف كلها أك أكثرىا قيمة ...( االبتدائية الشرعية اليت يقع بدائرهتا أعياف
(  13معُت كىو ما نصت عليو صراحةن اؼبادة ) كالوقف ليس لو صيغة معينة أك شكل 

من عُت القانوف كاليت جاء عنواهنا معاشل عبارات الواقفُت حيث نصت على أنو :) وبمل  
 . ر أنو أراده كلو بقرينة أك عرؼ (كبلـ الوقف على اؼبعٌت الذم يظه

 حدكد ا الوقف ُب( من قانوف الوقف كعنواهن19أما حدكد الوقف فقالت عنو اؼبادة )   
ة : ) هبوز للمالك أف يقف ما ال يزيد عن الثلث ... كتكوف العنر الثلث فجاء نصها

 .بقيمة ثلث مالو عند موتو ...(
عُت ( من 45ف الوقف معفي من الضراب كالرسـو كذلك دبوجب نص اؼبادة ) إ   

 من كافة الضرائب كالرسـو اؼبفركضة :) تعفى األكقاؼالقانوف حيث جاء فيها صراحةن 
 .ألشهاد بالوقف اػبَتم ...(حاليان كاليت تفرض مستقببلن كما يعفى اؼبشهد من رسـو ا

ليها آنفان أف تضبط اإلشهادات بالوقف أك إكهبب على ااكم الشرعية اليت أشرنا    
ذل اؽبيئة العامة لؤلكقاؼ صوران من تلك اإلشهادات خبلؿ إالتغيَت ُب مصارفو ... كترسل 

 .(263)بدكف رسم كتسجل ىذه اإلشهادات لدل اؽبيئة ُب سجل خاص ... شهر من 

                                                           

 .2اؼبرجع السابق, اؼبادة  262
 .46رجع السابق,  اؼبادة اؼب  263
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حالة على اؼبذىب اؼبالكي حيث جاء نصها ( صراحةن على اإل47نصت اؼبادة )    
: )  يعمل فيما دل يرد بشأنو نص أكيل كالتفسَت  ككما ىو كاضح جليصروبان ال يقبل الت

 . "رضبو ا"لك ( ماـ ماُب ىذا القانوف باؼبشهور فالراجح من مذىب اإل
( من القانوف رقم 21الوقف معفي من الضريبة دبوجب الفقرة الثانية من اؼبادة )    

 كفاة الرسوؿ 1372( لسنة 12)
, بشأف ضريبة الدمغة كىي الضريبة (264)  

: ) اررات كالتصرفات كيَتىا اليت تنشئها أك فركضة على اررات حيث جاء فيهااؼب
 تنرمها أك تستعملها اعبمعيات أك اؽبيئات ... أك اػبَتية ...( كالوقف من األمور اػبَتية 

تتفق مع الوقف ُب كوهنما من عقود التنرع إاٌل أهنما  فبا ًب سرده آنفان كبالريم أف اؽببة   
 :يتميزاف عن بعضهما ُب جوانب أخرل كالتارل

 اؽببة سبليك دكف عوض أٌما الوقف فهو حبس عن التملك كىو ملك  عز كجل . -1
 اؽببة يَت ؿبددة ما عدا ُب حالة مرض اؼبوت , أما الوقف ؿبدد فبل يتعد الثلث. -2
يشًتط ُب اؽببة الشكلية بينما الوقف دبجرد كبلـ الواقف باؼبعٌت الذم يظهر أنو  - 3

 أراده كلو بقرينة أك عرؼ.
اؽببة تتم عن طريق الكتابة من قبل ؿبرر العقود , أٌما الوقف يتم باإلشهاد أماـ  - 4

 . تصةاكمة اؼبخ
اؽببة يستلـز على اؼبتعاقدين كؿبرر العقود سداد الضرائب كالرسـو اؼبقررة قانونان أما  - 5

 الوقف معفي من كل ذلك.

                                                           

 .21, مرجع سابق, اؼبادة كفاة الرسوؿ  1372ليبيا, مؤسبر الشعب العاـ,  264
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ُب الوقف   -رضبو ا  - ماـ مالك , فالراجح من مذىب اإلحالة للمشهوراإل - 6
حالة عن اؼبذىب ناىيك عن اؼبخالفة الصروبة ؽباذ بينما ُب اؽببة يفل اؼبشرع عن اإل

 اؼبذىب.
يهدـ الرظبية اليت أصبغها على اؽببة بيده فهو قبده  الذم يظهر لنا أف القانوف اللييب   

خاؼو على أحد من أصحاب  ىنا أعطى االختصاص للمحكمة كفبا ىو يَت
, أف اكمة ىي أرفع درجة ُب التدرج القضائي كأعلى مكانة من ؿبرر الختصاصا

, ناىيك عن أف اكمة اليت يقع داخل لقانوف القياـ بالرظبية ُب اؽببةالعقود الذم منحو ا
نطاقها اؼبكاشل مكاف عملو ىي اليت يؤدل ؿبرر العقود اليمُت القانونية ؼبباشرة مهنة ؿبرر 

د ىذه اليمُت هبوز لو أف يبارس مهنتو فبا ال يدع ؾباال للشك أف ؿبرر العقود كفيما بع
 .اؼبخولة بالقياـ بإجراءات الوقف العقود أدسل مرتبة بكثَت من اكمة

نة الوقف فهو يتحقق , كبالريم من مكامعو أنبية الوقف عن اؽببة األمر الذم يتجلى   
الوقف كذلك كما أشرنا منح االختصاص , كالقانوف اللييب عرؼ أنبية دبجرد الكبلـ
 .عفائو من الضرائبإللمحكمة ك 

ذل إحالتها إبأف اؼبشرع اللييب ُب اؽببة يفل عن   فبا يؤكد أنبية الوقف عن اؽببة   
سبلمي عمومان كللمذىب اؼبالكي خصوصان فنجده ىنا ُب اؼبذىب كدل يرجع للفقو اإل

ماـ مالك رضبو ا  , فالراجح من مذىب اإلحالة للمشهور: اإلبصريح العبارةالوقف قاؿ 
ذا كاف للشكلية األنبية البالغة ُب عقود التنرعات كاليت قاؿ هبا أنصارىا كأخد هبا إف

ف كانت ىذه الشكلية ؽبا األنبية اليت قاؿ هبا إالقانوف اللييب كضيق نطاقها ُب اؽببة ف
 .ؼ من ذلكان كلكن األمر على اػببلأنصارىا لوجدناىا ُب الوقف أيض
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 المطلب الثالث
 في القانون الليبي السََّلف ( -الَدْين ) الَقْرُض 

( منو 537ؼبادة )قنن الفصل اػبامس من القانوف اؼبدشل اللييب القرض حيث عرفت ا     
إذل اؼبقًتض ملكية مبلغ من النقود أك  : ) عقد يلتـز بو اؼبقرض أف ينقلالقرض على أنو

ا مثلو ُب مقداره أم شيء مثلي آخر, على أف يرد إليو اؼبقًتض عند هناية القرض شيئن 
 .(265)كنوعو كصفتو (

 :رض موضوع العقد على النحو التارل( تسليم الق538بينما تناكلت اؼبادة )   
قًتض, كال هبوز لو أف هبب على اؼبقرض أف يسلم الشيء موضوع العقد إذل اؼب -1) 

 يطالبو برد اؼبثل إال عند انتهاء القرض.
 .اؼبقًتض كاف اؽببلؾ على اؼبقرض (كإذا ىلك الشيء قبل تسليمو إذل   - 2

( 541انوف اللييب تناكؽبا ُب اؼبادة )أما الفوائد كما أدراؾ ما الفوائد شرعان ؟ فإف الق   
الفوائد اؼبتفق عليها عند حلوؿ مواعيد  ) على اؼبقًتض أف يدفع: حيث جاء فيها

 .لى فوائد اعتنر القرض بغَت أجر (استحقاقها, فإذا دل يكن ىناؾ اتفاؽ ع
رض بانتهاء اؼبيعاد ينتهي الق)  :( موضوع انتهاء القرض فنصت542كتنازلت اؼبادة )    

 .اؼبتفق عليو(
, كىل استنار ف للقرضؽ كنركز على دراسة القانو هبب أف نفر  من خبلؿ ىذه التعريفات

سبلمية أـ أنو ظل ظبلالن مبينان باعتماده على أساس كاىن مثل بيت بنور الشريعة اإل
 .ضعية ؟العنكبوت كهنج منهج القوانُت الو 

                                                           

 القانوف اؼبدشل اللييب, مرجع سابق.  265
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ل سلك طريقى , ىذىب كأم طريق سلك اؼبشرع اللييب فيما يلي يظهر جليان أين   
ف  إخرج نصوصو كمواده دل يكد يراىا ك ذا أإذل نفق مظلم ؟ إنو دخل أتىسىٍلسيلو عذبو أـ 

 :بة كالقرض من عقود التنرعات قبدكل من اؽب
ف األصل فيو إ, أما القرض ُب القانوف فؽببة كالقرض من عقود التنرع شرعاأف ا - 1

" الفوائد " كما أدراؾ ما الفوائد؟ ينص بنص خاص على أنو دبقابل كىو التنرع مادل 
كالنتيجة اؼبًتتبة عليها كىي معلومة ؼبن دل يتخذ القرآف مهجوران فهي اغبرب من ا عز 

 .كجل كرسولو 
متفقاف أيضان ُب كوف القانوف اللييب اقتبس من ظلمات القوانُت الوضعية فخالف  - 2 

 .سبلميةأحكاـ الشريعة اإل
ية اليت فرضها القانوف كألزمها ُب اؽببة ال ؿبل ؽبا شرعان كيفل ف الكتابة كالشكلإف    

القانوف عن الكتابة ُب القرض كىي كاجبةن شرعان عند البعض مندكبة عند اآلخر كفصلها 
فبا يدؿ على أنبية الكتابة ُب القرض بغض النظر  ربنا عز كجل العليم اػببَت أيبا تفصيل

 عن حكمها الشرعي. 
كأعلى كأحكم دبا ىو لصاحل لنا أف ربنا أعلم  بة عن القرض يظهرمن مقارنة اؽب    

ٍيًن فٌصل أحكامو بشيء من التفصيل كذلك ما فيو من العباد ,  فنجده ُب القرض أك الدى
لنفوس كىو من زينة اغبياة حق عظيم كىو العليم اػببَت كيعلم ما للماؿ من حب لدل ا

 .الدنيا
 كإمبا ىو لبلنتفاع بو كألجل مسمىإف القرض بالريم من أنو ليس ناقل للملكية    

بغض النظر كبَتان كاف أـ  ففصل ربنا عز كجل أحكامو تفصيبلن دقيقان كأكد على الكتابة
ف كاف ؽبا إالسمحاء عن الكتابة عند اؽببة  , فهل يعقل أف تغفل الشريعة اإلسبلميةصغَتان 
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الذم أستند عليها  رىا كاليت حرص عليها القانوف اللييب باغبججأنبية مثلما قاؿ أنصا
 .أنصار الشكلية

ٍينو ًإذلى أىجىلو  كتكملة للفائدة   ايػىٍنتيٍم ًبدى قاؿ ا تعاذل: ﴿يا أىيػ هىا الًَّذينى ءامىنيوا ًإذىا تىدى
ميسىماى فىاٍكتيبيوهي كىٍليىٍكتيٍب بػىيػٍنىكيٍم كىاًتبه بًاٍلعىٍدًؿ كىال يىٍأبى كىاًتبه أىٍف يىٍكتيبى كىمىا عىلَّمىوي اللَّوي 

ٍيئنا فىًإٍف كىافى الًَّذم عىلىٍيًو  فػىٍليىٍكتيٍب كىٍلييٍمًلًل الًَّذم عىلىٍيوً  اغبٍىق  كىٍليىتًَّق اللَّوى رىبَّوي كىال يػىٍبخىٍس ًمٍنوي شى
لَّ ىيوى فػىٍلييٍمًلٍل كىلًي وي بًاٍلعىٍدًؿ كىاٍستىٍشًهديكا  اغبٍىق  سىًفيهان أىٍك ضىًعيفان أىٍك ال يىٍستىًطيعي أىٍف يبًي

اًلكيٍم فىًإٍف دلىٍ  ٍيًن ًمٍن رًجى اًء شىًهيدى ﴾   يىكيونىا رىجيلىٍُتً فػىرىجيله كىاٍمرىأىتىاًف فبٍَّن تػىٍرضىٍوفى ًمنى الش هىدى
(266). 

ٍيًن  - كا أعلم -لنا من اآلية الكريبة كتفسَتىا  كالذل يظهر فالطريقة الصحيحة للدى
 :ىي
ٍين كربديد أجلو  أم اؼبدة - 1  .اليت سوؼ ييسدد ُب أقصاىا الدين كتابة الدى
ٍين شخصان آخر يَت اؼبدين , فاؼبدين ىو الذم يبلي  - 2 إذا كاف الذم سيكتب الدى

 عليو صيغة الكتابة.
 .فإف الذم يتوذل اإلمبلء ىو كليو ,ال يستطيع اإلمبلء ؼبرض أك يَته إذا كاف اؼبدين - 3
ٍين, فيشهد عليو رجلُت, أك رجبلن كامرأتُت - 4  .اإلشهاد على الدى
, كالفائدة من الرىن أنو بتوثيق الدين برىن يقبضو الدائن اؼبدينللدائن أف يطالب  - 5

ٍين كامتنع اؼبدين من الوفاءإذا جاء موعد سداد  ٍين  الدى , فإف الرىن يباع كييستوَب منو الدى
  .نو شيء ريدَّ لصاحبو كىو اؼبدينٍب إف بقي من شب

ٍين بإحدل ىذه الطرؽ الثبلثة  ا ىو على إمب " كالرىن ,الكتابة, كاإلشهاد" كتوثقة الدى
 .سبيل االستحباب كاألفضل

                                                           

 .281, اآلية 2البقرة  266
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ٍين      , فبل يلومىنَّ الدائني إاٌل نفسىوٍب أنكره اؼبدين أك ماطل بسداده كإذا دل ييكتب الدى
ٍين إذا دل ييكتب , كقد كرد عن النيب ألنو ىو الذم عىرَّض حقو للضياع , فإنو أف الدى

ٍين ال يقبل دعاء الدائن على اؼب ا )) ثبلثة يدعوف :فقاؿ دين إذا ماطلو أك أنكر الدى
 .(267) كذكر منهم  كرجله كاف لو على رجل ماؿ فلم ييشهد عليو (( فبل يستجاب ؽبم

راء, كمدل كيَتىا علم كماؿ الشريعة اإلسبلمية الغ كمن تأمل ُب ىذه التشريعات    
مر صاحب فا سبحانو كتعاذل يأ, حرصها على حفظ اغبقوؽ, كعدـ تعريضها للضياع
, مهما كاف قليبلن ) كىال تىٍسأىميوا أىٍف اؼباؿ أف وبافظ على مالو, كأف ال يعرضو للضياع

ًلًو (. ًبَتان ًإذلى أىجى  تىٍكتيبيوهي صىًغَتان أىٍك كى
بالريم من أف مطل الغٍت ظلم فعن أيب ىريرة رضي ا عنو أف رسوؿ  إف النيب    
 فيعتنر اؼبقًتض ظادل ُب حالة فباطلتو عن  (268)ل الغٍت ظلم ... (( قاؿ: )) مط

ٍين كاؼبقرض مظلومان كدعوة ا , حيث جاء ُب ؼبظلـو ليس بينها كبُت ا حجابسداد الدى
رضي ا قاؿ ؼبعاذ  : أف النيب َتة كحديث ابن عباس رضي ا عنوذلك أحاديث كث

: )) كاتق دعوة , كفيوومان أىل كتاب (( اغبديثستأٌب ق : )) إنكعنو ؼبا بعثو إذل اليمن
فنجد نتيجة ىذه اؼبخالفة الشرعية  (269)اؼبظلـو فإنو ليس بينها كبُت ا حجاب (( 

ٍين فإف دعوة اؼبقرض كىو دل يكتب دينو على اؼبقًتض بالريم من  كىي عدـ الكتابة للدى
ف دعوة اؼبظلـو ُب ىذا الصدد ال يستجاب إمظلـو كاؼبدين ظادل نتيجة مطلو فأف الدائن 

                                                           

 . 590, الصفحة 3, مرجع سابق, اجمللد صحيح اعبامع الصغَت كزيادتو ) الفتح الكبَت(ؿبمد ناصر الدين االلباشل,  267
 .1611, مرجع سابق, رقم اغبديث شرح رياض الصاغبُتؿبمد بن صاحل بن ؿبمد العثيمُت,   268
, مرجع سابق, اجمللد األكؿ, باب ما يتقى موطأ اإلماـ مالك شرح الزرقاشل علىؿبمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاشل اؼبصرم األزىرم,  269

, الصفحة   .761من دعوة اؼبظلـو
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فبل يستجاب ؽبم . . . كذكر )) ثبلثة يدعوف ا  :ؽبا أعماالن غبديث الرسوؿ 
 : كرجله كاف لو على رجل ماؿ فلم ييشهد عليو ((.منهم

مد  الذم اللهم أرنا اغبق حق كارزقنا اتباعو كأرنا الباطل باطبلن كارزقنا اجتنابو , كاغب
 .تتم الصاغبات بنعمتو
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 الفصل الخامس
 الخاتمة

 النتائج والتوصيات واالقتراحات
كل كختامان نقًتح على اؼبشرع اللييب  بعوفو من ا, نوصي ٍب بتوفيق من ا,  نستنتج,   

 ذلك كما يلي : 

أف ليبيا تعتنر من الدكؿ اليت أخذت زماـ اؼببادرة ُب تقنُت الشريعة :  النتائج – أوالً 

 - 2, حيث صدر اإلعبلف عن قياـ سلطة الشعب ُب اإلسبلمية كإدخاؽبا ُب تشريعاهتا
: ) القرآف الكرصل ىو شريعة نص ُب الفقرة الثانية منو على أفالذم  أفرقبي 1977 - 3

 االستقبلؿكىي كإف قامت عقب  (الشعبية االشًتاكية ية الليبيةاجملتمع ُب اعبماىَتية العرب
بسن تشريعات اقتبستها من بعض الدكؿ الشقيقة , عن الدكلة اإليطالية االستعمارية

اليت من مواده للقانوف اؼبدشل ك  كعلى األخص مصر العربية, كمنها تقنُت اؼبشرع اللييب
, أك النقل حرفيان اؼبصرمصل من القانوف ورة طبق األفنجدىا ص, كنصوصو قننت اؽببة

, نسخ اؼبشرع اللييب موضوع اؽببة من جاره اعبنب و, أك كما نسميو حديثان نسخ لصقمن
 اؼبشرع اؼبصرم كالصقو اؼبشرع اللييب بقانونو اؼبدشل.

 اياىة االمكانيات اليت كىبٍت إاؼبتواضع كبعدما بدلت فيو كاف العملكمن خبلؿ ىذا 
 استخلص النتائج التالية :االتقاف كذلك من أجل العزيز الوىاب 

كقانوف ؿبررم  قانونو اؼبدشلكفق ما نص عليو  شكلية اؽببةاف اؼبشرع اللييب فرض  - 6
يًتتب عن ُب العقد,  تكوف ركنان  ,العقود كقانوف الضرائب كقانوف التسجيل العقارم

 .كأف دل يكن  اكاعتبارى اؽببةطبلف بأك ـبالفتها للتشريعات السارية  انعدامها
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ان ال يىدىعي لشريعة االسبلمية يظهر للجميع جليان كاضحان بينلاؼبشرع اللييب ـبالفة أف  - 0
على ما شرعو اؼبشرع اللييب يطلع  فلم ,, إاٌل من ىو عنيد متكنرؾباالن للريب كالشك

الشكلية كدل يبصر  هنج مسلكمواله كيل يديو إذل القوانُت الوضعية اليت أضلتو ُب 
كدل يبسط يداه لكي , مية مثلما فعل ُب الوقف كالوصيةبعينيو إذل الشريعة اإلسبل

اؽبواف إذل البنياف اؼبرصوص كىو ما ك يتمسك هبا فهي حبل متُت زبرجو من الضعف 
القبوؿ للصحة كباغبوز باإلهباب ك  حيث اكتفت ُب اؽببةجاءت بو الشريعة اإلسبلمية 

 .يتم النفاد
انت اؽببة باطلةن إذا اختٌل شكل اؽببة الذم أكجب القانوف توافره ك ف القضاء اللييبإ - 3

اقتصرت الشكلية ُب العقد اؼبنـر من ؿبرر العقود حيث  اكمة العلياك , بطبلنان مطلقان 
القيد ُب التسجيل ذل سداد الضرائب ك إدل تسًتسل ُب التسبيب كتشَت  اأهنا ُب حيثياهت

كذلك كفق التشريعات السارية كخاصة أهنا ؿبكمة قانوف كليس ؿبكمة العقارم 
  .موضوع

اؼبادة العليا من صبيع أحكامها تطبق الشطر األكؿ من الفقرة األكذل من  ف اكمةإ   
, أك أهنا تعمل ما ىو جرل بو العرؼ ( من القانوف اؼبدشل دكف الشطر الثاشل477)

 . عقد اؽببة من العقود اؼبسماةذلإالقضائي ُب ىذه اكمة بالنظر 
 من أخواهتا عقود التنرعات  اؽببة يَتالشكلية ُب أف القانوف اللييب يض البصر عن   - 4

بل أيمض عيناه عنها بالريم من أف اؼبتصرؼ فيها يتصرؼ ُب مثل الوصية كالوقف, 
 .أك كل ما يبلكالبعض 

طريق الضرائب اؼبفركضة عن عن  الدكلةػبزينة الشكلية ربقق إيرادات الغاية من ف إ - 5
أم كىي دارة صاحبة االختصاص ُب اإلقررة على اجراءات التسجيل اؼب الرسـوك العقد 
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, اؼبكوس, كذمتو أيبا ذـ كىي سبلمية السمحاءا كفق شريعتنا اإلؽبساس أ الالضرائب 
 .يفسبلمي اغبنكاف ديننا اإلأكامبا اؼبفركض على اؼبسلمُت الزكاة كىي ركن من 

 ,سبلميدينها الوحيد ىو الدين اإلأف ليبيا تعتنر من الدكؿ اليت  : التوصيات – ثانياً 
ُب التشريعات  تتطبقكينبٍت على ذلك أف أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ىي اليت هبب أف 

زبالف  هبب أالٌ  صداره لكافة تشريعاتواؼبشرع اللييب عند االيت تصدر ُب ليبيا, كأف 
, كمن ٍب فبل يبكن اعتبار النصوص معدلة أك ملغاة إذا  اإلسبلمية الغراءأحكاـ الشريعة 

بل , من تلقاء نفسها نتيجة ىذه اؼبخالفةكانت تتعارض مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية 
بتعديل النصوص القائمة دبا يوافق باعتباره السلطة التشريعية هبب أف يتدخل اؼبشرع 

 عات أخرل تتوافق مع تلك اإلحكاـر تشريأحكاـ الشريعة اإلسبلمية, أك أف يصد
 قيموك  أخبلقوتقاليده ك  ُب بو وسبسكك بالدين اإلسبلمي اغبنيف للشعب الوثيق الرتباط 

ؼبعرفة االزاخر بالعلم ك  دباضيوالشعب اللييب فكاف البد على اؼبشرع أف يربط حاضر 
 لسمحاء الغراءسبلمية اإلمتفق مع الشريعة ا يضاىي التطورىبتار ما يساير العصر ك ك 

فعل برباط ابة كالود كالنر كاإلحساف كاؼبعركؼ كالتنرع ك  أبناء شعبوات كيضبط عبلق
 عليو نوصي دبا يلي : اػبَت عن طريق اؽببة

كتعديل بعض الشكلية ُب عقد اؽببة إلغاء  الهبة :التخلي عن الشكلية في عقد   - 6
 .أحكامو دبا يتفق مع الشريعة اإلسبلمية

عدة منها  اعتباراترجع إذل سباب اليت جعلتنا نوصي بالتخلي عن الشكلية تإف األ   
 كىي كما يلي : كاجتماعية, اقتصاديةحضارية, ك ك , دينية

ال كجود ؽبا  ـبالفة القانوف اللييب للشريعة اإلسبلمية فإف شكلية اؽببة :   دينيًا  - أ
 .هباب كالقبوؿ كتصح باغبوزباإل كفق الشريعة اإلسبلمية كامبا تنعقد اؽببة شرعان 
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 كليس الشكل. الواىبفالرضاء ىو الذم يلـز  : حضارياً  - ب
كقلة كاليسر يقتضي البساطة كالسرعة  اؽبباتفإف التزايد اؼبستمر ُب  :  قتصادياً ا - ج

شرنا بالتعقيد اليت تتسم كما أ الشكلية استبعادالتكاليف ُب إبراـ العقود, فبا يتطلب 
من ضرائب كرسـو ما أنزؿ ا  جراءاهتا كتكليف اؼبتعاقدين أمواالن طائلةنتيجة إلكالبطء 

 .هبا من سلطاف
باط كذلك لتحقق الغاية ُب اؽببة من ر  العقد ملزمان هبب أف يكوف  :   جتماعياً ا - د

, كزبلف الشكلية اليت أخد هبا فعل اػبَتكاؼبعركؼ كالتنرع ك  اإلحسافابة كالود كالنر ك 
اؼبشرع اللييب ؼبا لو من البطبلف كاغبق ُب الرجوع االمر اؼبًتتب عليو زبلف الغاية من اؽببة 

 .من الكـر كصلة الرحم كابة بُت الواىب كاؼبوىوب لو كالتقارب
من العلماء اؼبتخصصُت  أك ىيئة عبنةكتكليف ل يشكبت عليو نطلب من اؼبشرع اللييب    

من كل  القانوف اؼبدشلها بتنقيح عدة تشريعات من فلتك ُب ؾباؿ الشريعة كالقانوف
الشوائب اليت علقت بو, كاؼبتمثلة ُب بعض القواعد اؼبخالفة ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية 

سبلمية فق مع الشريعة اإلدبا تتبوضع مشاريع قوانُت  كمنها شكلية اؽببة , فتقـو
  .صاحبة االختصاص من اعبهات التشريعية ًب اعتمادىا كإصدارىا, السمحاء

أسوة ما نص عليو اؼبشرع اللييب ُب يَت اؽببة من  المالكي : المذىب إلىاإلحالة   - 0
  .قود التنرعات مثل الوصية كالوقفع
الشطر الثاشل من الفقرة األكذل من اؼبادة أحياء كتفعيل  نهيب من المحكمة العليا  - 3
ال كقعت باطلة إك تكوف اؽببة بورقة رظبية  - 1: ) ( من القانوف اؼبدشل اليت نصت477)

التنازؿ العرُب  اكمة العليا أف تعتنر كىوكالعمل بو مادل تتم ربت ستار عقد آخر... (  
 .فهو التطبيق السليم للقانوفأك ما يسمونو باؽببة العرُب كوف اؽببة سبت ربت ستار آخر 
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من ننراس الشريعة اؽببة نور اؼبشرع اللييب أف يقتبس  نقًتح على : االقتراحات – ثالثاً 
خاصة الفقو اؼبالكي كونو الفقو السائد ُب ليبيا اغببيبة ) نسأؿ ا الواحد سبلمية ك اإل

كأف وبقن الدماء كيوحد الكلمة  أبناء شعبهااألحد الفرد الصمد أف يصلح أحواؿ ليبيا ك 
 ( 477)يعدؿ نص اؼبادة  حبيث يارنا ( كنسألو أيضان أف يلم الشمل كأف يورل علينا خ

, تنعقد باإلهباب اؽببة سبليك ببل عوض حاؿ اغبياة ) :نوأمن القانوف اؼبدشل على 
  .( مقابل عن اؽببة, كهبوز للواىب أف يشًتط على اؼبوىوب لو كتتم اغبيازة, كالقبوؿ

اإلسبلمية ال تنتقل ملكية ة كطبقا ؽبذا اؼبقًتح يكوف عقد اؽببة خاضعا ألحكاـ الشريع   
 .شرعيان  صحيحان  إذا قبضو قبضان  اؼبوىوب إذل اؼبوىوب إليو إالٌ  ءالشي

, فبا هبعلها ُب مفهـو ىذا اؼبقًتح عقد كسائر العقود كالقبوؿ باإلهبابف اؽببة تنعقد إ   
 ك يَتىاأسواء كانت تنرعات  ـبتلف العقود تنطبق عليو القواعد العامة اليت تنظم

  .ثبات كليس ركن من أركاف العقدف كجدت لئلإكالكتابة 
القبض أم أم ب, باإلهباب كالقبوؿ كتتم باغبيازة ؽبذا اؼبقًتح  تعقد اؽببة كأعماالن     

 . اؼبوىوبة إذل حيازة اؼبوىوب لوانتقاؿ العُت
فنرجو إف أخطأنا فإف كاف ذلك فمن ا ك بعونو ك  نرجو من ا أف نكوف قد كفقنا,    

جتهدنا فا زالتنا, يض الطرؼ عن نلتمس من العبادك  ,من ا أف يهدينا سواء السبيل
 نعم النصَت.التوفيق فنعم اؼبوذل ك  با, ك ذل الصواب قدر اؼبستطاعإ

اجعلنا فبن استقامت عندىم اغبجج فيما أسبمناه لهم اجعل أحسن أعمالنا خواسبها ك ال   
 .كالسدادا التوفيق  من, حرج أكمن عمل دكف تضارب 
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 المػػػػػػراجػػػػع
 .ن الكريمآالقر  - والً أ

 : مراجع اللغة  - ثانياً 
, الطبعة لساف العرب. بو الفضل أؿبمد بن مكـر اؼبصرم صباؿ الدين , ابن منظور
 .ميبلدم 1986. لبناف : بَتكت, دار صادر للطباعة كالنشر,  كذلاأل
فريقي نصارم الركيفعي اإلبو الفضل صباؿ الدين األأ,  ؿبمد بن ؿبـر بن على ابن منظور

ك د حسب ا أضبمن عبد ا على الكبَت ك ؿبمد , ربقيق كل لساف العرب. 
  ., دار اؼبعارؼ  كورنيش النيلىاشم ؿبمد الشاذرل . مصر : القاىرة

, ربقيق عبد عجم مقياس اللغةمو اغبسن . أبد بن فارس بن زكريا القزكيٍت أضب,  الرازي
 1979ىجرم /  1399الفكر , , دار سبلـ ؿبمد ىاركف . مصر : القاىرةال

 .ميبلدم
ـبتار .  مد بن اىب بكر عبد القادر اغبنفيبو عبد ا ؿبأ,  زين الدين الرازي  

, اؼبكتبة , ربقيق يوسف الشيخ ؿبمد, الطبعة اػبامسة, بَتكت : صيداالصحاح
  .ميبلدم 1999ىجرم /  1420الدار النموذجية  سنة العصرية  

تاج  بو الفضل اؼبلقب اؼبرتضى .أبن ؿبمد بن عبد الرزاؽ اغبسيٍت  ,  ؿبمدالزبيدي
 .موعة من اققُت .  دار اؽبداية, ربقيق ؾبركس من جواىر القاموسالع
مد باسل , ربقيق ؿبساس الببليةأو القاسم . أب,  ؿبمد بن عمر جار ا الزمخشري

 1419, كذل, لبناف : بَتكت, دار الكتب العلميةعيوف السود . الطبعة األ
  .ميبلدم 1998ىجرم / 
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, الصحاح تاج اللغة كصحاح العربيةو نصر إظباعيل بن ضباد اعبوىرم . أب,  الفارابي
, دار العلم الطبعة الرابعة . لبناف : بَتكت د عبد الغفور عطار,أضب, ربقيق

 .ميبلدم 1987ىجرم /  1407بليُت, للم
, بَتكت : اؼبكتبة اؼبصباح اؼبنَتاغبموم ابو القاسم .  يضبد بن ؿبمد بن علأ,  الفيومي

  .العلمية
بو الفتح برىاف الدين اػبوارزمي. أىب اؼبكاـر بن على أ,  ناصر بن عبد السبلـ المطرَّزي

عبد اغبميد ـبتار, م ك , ربقيق , كل من ؿبمود فاخر اؼبغًٍرٍب ُب ترتيب اؼبعًرب
ىجرم /  1399بن زيد  سامةأ, مكتبة كذل . سوريا : حلبالطبعة األ

 .ميبلدم 1979
.  لبناف : بَتكت,   19, الطبعة  دب كالعلـواؼبنجد ُب اللغة كاأل, لويس .  معلوؼ

 .1973اؼبطبعة الكاثوليكية, 

 :مراجع الفقو  – ثالثاً 
 ,ضبدأمسند سد الشيباشل . أد بن ؿبمد بن ىبلؿ بن أضب,  ابو عبد ا حنبل بنا

http://www.islamic-council.com . 

, ربقيق نسأالقبس ُب شرح موطأ مالك بن ,  أبوبكر اؼبعافرم اؼبالكي . العربي بنا
سبلمي , دار الغرب اإل. لبناف : بَتكت كذل, الطبعة األد عبد ا كلد كرصلؿبم
  .ميبلدم 1992, 

لشرح حاشية الدسوقي اؼبالكي على اضبد الدسوقي اؼبالكي  . أ,  ؿبمد بن عرفة بنا
 ., دار الفكرالكبَت

http://www.islamic-council.com/
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كشاؼ القناع ,  منصور بن يونس بن صبلح الدين بن حسن بن إدريس .  البهوتي
 ., بَتكت : دار الكتب العلمية اإلقناععن منت 

البهجة ُب شرح التحفة شرح ربفة بو اغبسن . أ, على بن عبد السبلـ بن على التَُّسولي
كذل . لبناف : بَتكت, دار القادر شاىُت, الطبعة األ, ربقيق  ؿبمد عبد الكبلـ

  .ميبلدم 1998ىجرم /  1418,  الكتب العلمية
, ربقيق على حسن بُت الصحيحُت البخارم كمسلماعبمع , ؿبمد بن فتوح . الحميدي

 .ميبلدم 2002ىجرم /  1423ن حـز , البواب . لبناف : بَتكت , اب
,  بَتكت شرح ـبتصر خليل للخرشي بو عبد ا  .أالكي , ؿبمد بن عبد ا اؼبالخرشي

  .: دار الفكر للطباعة
ندلسي القرطيب اؼبالكي . نصارم األىب بكر بن فرخ األأضبد بن أ,  ؿبمد بن الخزرجي

, ربقيق عبد ا م القرافآف كاؼببُت ؼبا تضمنو من السنة ك آحكاـ القر اعبامع أل
كذل . لبناف : ؿبمد رضواف عرقسوسي , الطبعة األ بن عبد اسن الًتكي ك
 .ميبلدم 2006ىجرم,  1427بَتكت, مؤسسة الرسالة, 

ىجرم /  1416دمشق ,  . سوريا , جامعة النظريات الفقهية, ,  فتحيالدريني
 .ميبلدم 1996

على ك  ربقيق كل من  عادؿ عبد اؼبوجود  ,سنن الدار قطٍت,  على بن عمر . قطنيالدار 
  ., دار اؼبؤيد الرياضض . العراؽ : الرياضؿبمد معو 

شرح الزرقاشل على موطأ , ؿبمد بن عبد الباقي بن يوسف اؼبصرم األزىرم . الزرقاني
 .يبلدمم 2003/  جرمىػ1424, مكتبة الثقافة الدينية  اإلماـ مالك
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دار  ,: بَتكت , لبنافاؼببسوط ئمة .يب سهل مشس األأضبد بن أ,  ؿبمد بن  الشرخسي
 .يبلدمم 1993/ جرم ى 1414, اؼبعرفة

بلغة السالك ألقرب اؼبسالك  ,  أضبد بن ؿبمد الصاكم اػبلوٌب اؼبالكي  . الصاوي
قرب أاب اؼبسمى اؼبعركؼ حباشية الصاكم على شرح الصغَت شرح الدردير لكت

 .. دار اؼبعارؼمالك  اإلماـاؼبسالك ؼبذىب 
كذل . بَتكت : اؼبكتب , الطبعة األهتذيب تفسَت اعببللُت,  ؿبمد بن لطفي . الصباغ

 .ميبلدم 2006ىجرم /  1427اإلسبلمي, 
, م القراف تفسَت القرطيبآجامع البياف ُب تأكيل و جعفر . أب,  ؿبمد بن جرير الطبري

, الطبعة شباؿو اإلأبد شاكر أضبو فهر ك أبربقيق كل من ؿبمود ؿبمد شاكر 
  .الثانية . مصر : القاىرة , مكتبة ابن تيمية

التاج بو عبد ا اؼبواؽ اؼبالكي . أبن يوسف بن أىب القاسم الغرناطي ,  ؿبمد العبدري
ىجرم  1416اؼبية : كذل . دار الكتب الع, الطبعة األؼبختصر خليل كاإلكليل

 .ميبلدم 1994/ 
, شرح رياض الصاغبُت . مصدر الكتاب موقع جامع ؿبمد بن صاحل بن ؿبمد ,العثيمين

اغبديث النبوم الرابط 
http://www.sonnhonline.com/Montaka/index.aspx. 

ىجرم /  1407. دار الرياف :  صحيح البخارم, ضبد بن على بن حجرأ, العسقالني
 .ميبلدم 1986

http://www.sonnhonline.com/Montaka/index.aspx
http://www.sonnhonline.com/Montaka/index.aspx
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َت ُب التلخيص اغببو الفضل شهاب الدين . أبضبد بن على بن حجر أ, العسقالني
, حسن عباس بن قطب . مؤسسة قرطبة , ربقيقحاديث الرفاعي الكبَتأزبريج 

 .ميبلدم 1995ىجرم /  1416توزيع : للطباعة كالنشر كال
. دار الرياف  فتح البارم شرح صحيح البخارم, ضبد بن على بن حجرأ, العسقالني

  .ميبلدم 1996ىجرم /  1407للنشر : 
اؼبعونة على مذىب ىب ؿبمد على بن نصَت البغدادم اؼبالكي . أ,  القاضي عبد الوىاب

كذل . عيل الشافعي, الطبعة األ, ربقيق ؿبمد حسن ؿبمد حسن إظباأىل اؼبدينة
 .ميبلدم 1998ىجرم /  1418علمية : دار الكتب ال

ضبد بن حسُت اغبنفي بدر الدين أضبد بن موسى بن أد ؿبمود بن بو ؿبمأ, الغيتاني
, دار احياء . لبناف :  بَتكت عمدة القارم شرح صحيح البخارمالعيٍت . 

  .الًتاث العريب
.  كذل, الطبعة األاؼبقدمات اؼبمهداتد بن رشد . أضببو الوليد ؿبمد بن أ,  القرطبي

  .ميبلدم 1988ىجرم /  1408, سبلميلبناف : بَتكت , دار الغرب اإل
كار اعبامع ؼبذاىب االستذ لنر النمرم . أبو عمر يوسف بن عبد ا بن عبد ا  ,القرطبي

كذل . , الطبعة األؿبمد علي معوض -د عطا, ربقيق سادل ؿبمفقهاء األمصار
 .يبلدمم 2000,  جرمى 1421,  دار الكتب العلمية , لبناف : بَتكت

يب رشد اغبفيد أضبد بن رشد الشهَت بأضبد بن ؿبمد بن أبن بو الوليد ؿبمد أ,  القرطبي
ق /  1425. مصر : القاىرة , دار اغبديث ,  اجملتهد كهناية اؼبقصدبداية . 

 .يبلدمم 2004
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عراب أ, ربقيق ؿبمد حجي ك سعيد الذخَتة , شهاب الدين أضبد بن إدريس .القرافي
 .ـ1994الغرب , دار كذل, بَتكت : لبنافكؿبمد بوخبزة , الطبعة األ

ضبد التميمي التونسي اؼبعركؼ أبو فارس عبد العزيز بن إبراىيم بن أبو ؿبمد أ,  القرشي
, قيق عبد اللطيف زكاغ, ربركضة اؼبستبُت ُب شرح كتاب التلقُتباف بزيزة . 

 .يبلدمم 2010ق /  1431كذل . دار بن حـز : الطبعة األ
مارم ابو غ, ربقيق عبد ا الصديق الشرح ـبتصر اػبليل اإلكليلمَت . ,  ؿبمد األالكبير

 .الفضل . مصر :  القاىرة
. اؼبكتب  صحيح اعبامع الصغَت كزيادتو ) الفتح الكبَت(,  ؿبمد ناصر الدين . لبانياَل

 .ميبلدم 1988ىجرم /  1408سبلمي : اإل
كذل . الرياض : مكتبة , الطبعة األحكاـ اعبنائز كبدعهاأ,  ؿبمد ناصر الدين .  لبانياَل

 .ميبلدم 1992ىجرم /  1412, اؼبعارؼ
, تعليق  حكاـ القرافأشبيلي .  أبوبكر بن العريب اؼبعافرم اإل, ؿبمد بن عبد االمالكي

, لبناف : بَتكت , دار الكتب الثالثة, ؿبمد عبد القادر عطا, الطبعة كمراجعة
 .يبلدمم 2003/  جرمى 1424العلمية , 

, ربقيق زكريا  اؼبدكنة الكنرل, مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي . المدني
مصدر الكتاب :  2005, عمَتات, لبناف : بَتكت,  دار الكتب العلمية

 .http://www.raqamiya.or موقع مكتبة اؼبدينة الرقمية 
الفواكو زىرم اؼبالكي . ضبد بن يازل بن سادل بن مهنا شهاب الدين األأ, النفراوي

ىجرم /  1415. دار الفكر : يب زيد القَتكاشل أالدكاشل على رسالة ابن 
  .ميبلدم 1995
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  : والقانون اإلسالمية مراجع الفقو المقارن بين الشريعة – رابعاً 
 .2009. تاريخ النشر  اؽببة ُب القانوف السورم,  ؿبمد صخر . بعث

 ُب الشريعة اإلسبلمية كالقانوف  اؼبواريث كالوصية ك اؽببة, بدراف أبو العينُت  . بدران
 .  مؤسسة شباب اعبامعة للنشر ك التوزيع : نصوص القوانُت الصادرة بشأهنا ك 

1985. 
, مازف مصباح . دبجلة اعبامعة اإلسبلمية ,  سلسلة الدراسات اإلسبلمية ,  اجمللد صباح

 . 2011التاسع عشر العدد الثاشل ,
ل على درجة صكي وبستكماؿ اؼبتطلبات  طركحة الأ,  سعيد كجيو سعيد  . منصور

, . فلسطُت : جامعة النجاح الوطنية, نابلس اؼباجستَت ُب الفقو كالتشريع
 .ميبلدم 2011

, كلية اغبقوؽ الرجوع ُب اؽببة ُب التشريع العراقي دراسة مقارنة,  قصي سلماف . ىالل
 .ميبلدم 2005جامعة النهرين : 

 قانونيةالمراجع ال – خامساً 
كذل . , الطبعة األمهنة ؿبررم العقود ُب التشريع اللييب,  عبد السبلـ الغمارم  . الحزر

 .ميبلدم 2003دار الكتب الوطنية   ليبيا : بنغازم
, دار إحياء بَتكت. لبناف :  الوسيط ُب شرح القانوف اؼبدشل,  عبد الرزاؽ  . السنهوري

 .الًتاث العريب
, قق للعلـو القانونية كالسياسية, ؾبلة ا االتفاقية ُب العقودالشكلية , كسن قاسم . غني

 .يبلدمم 2011سنة النشر 
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التشريعات اؼبتعلقة باغبقوؽ العينية العقارية كتسجيلها بالسجل العقارم موسوعة 
  .االشًتاكي كالتشريعات ذات العبلقة , ليبيا , مطبعة العدؿ

 : عامةالمراجع ال – سادساً 
,الطبعة  البحث العلمي اساسياتو النظرية كفبارستو العلمية, رجاء كحيد .  دويدري

, عاصر, سورية : دمشق , دار الفكر, دار الفكر اؼبكذل . لبناف : بَتكتاأل
 .يبلدمم 2002/  جرمى 1423

 : القوانين – سابعاً 
, اؼبعدؿ من قبل اؼبؤسبر الوطٍت العاـ , ليبيا, ؾبلس قيادة الثورة1953القانوف اؼبدشل 

 .ميبلدم 2016لسنة  5دبوجب القانوف رقم 
 .يبلدمم 1989 , ة كتعديبلتو, مؤسبر الشعب العاـقانوف اؼبرافعات اؼبدنية كالتجاري

,  , بشأف احكاـ الوقفميبلدم 1972/ ىجرم  1392لسنة  124القانوف رقم  
 .ليبيا , ؾبلس قيادة الثورة

 .بشاف الغاء ملكية االرض, 1986لسنة  (7)القانوف رقم 
 .بشاف تنظيم احواؿ القاصرين كمن ُب حكمهم, 1992لسنة  (17)القانوف رقم 

 .ؿبررم العقودبشأف  1993( لسنة 2رقم )قانوف ال
 .الوصيةاحكاـ بشأف  ,ميبلدم 1423لسنة ( 7)القانوف رقم 

 .الدخلضريبة أفرقبي ,   ,2004كفاة الرسوؿ  1372لسنة  (12)القانوف
بإصدار قانوف , يبلدم م  – 2010  فاة الرسوؿك  1378لسنة  (12)القانوف رقم 

 .عبلقات العمل كالئحتو التنفيذية
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بشاف , يبلدمم  – 2010  فاة الرسوؿك  1379لسنة  (17)القانوف رقم 
 .التسجيل العقارم كأمبلؾ الدكلة

 .فتاءانشاء دار اإل, بشاف لس االنتقارل اؼبؤقتاجمل , 2012لسنة  (15)القانوف رقم 
 : القرارات – ثامناً 

بشأف اصدار البلئحة التنفيذية للقانوف رقم , ميبلدم 1993لسنة  612القرار رقم 
 .أفرقبي خبصوص ؿبررم العقود 1993( لسنة 2)

, بشأف مسيحي , 2004كفاة الرسوؿ  1372( لسنة  156القرار رقم )   
 .ضريبة الدمغة على ارراتاء استيف

بشاف مسيحي,    ,2010من كفاة الرسوؿ  1378لسنة ( 433)القرار رقم  
   فاة الرسوؿك  1379لسنة  (17)اصدار البلئحة التنفيذية للقانوف رقم 

 .بشاف التسجيل العقارم كأمبلؾ الدكلة, يبلدمم 2010 –

 :حكام المحكمة العليا أ - تاسعاً 
 .32عداد اجملمعة السنة العليا , األكمة ؾبلة ا  
 .ؽ [ 36/  44الطعن مدشل رقم ]   

 .ؽ [ 37/  7الطعن اؼبدشل رقم ] 
 .ؽ[ 51/  385الطعن اؼبدشل ] 

 :اإلفتاء فتاوي دار  – عاشراً 
 ىجرم / 1434, سنة فتاء, طباعة دار اإل1433فتاكل دار اإلفتاء الليبية لسنة 

  .ميبلدم 2013
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ىجرم /  1436, سنة الطبع فتاء, طباعة دار اإل1434اإلفتاء الليبية لسنة فتاكل دار 
 .يبلدم, ليبيا, طرابلس, الظهرةم 2015
 :المقاالت   -الحادي عشر 

 جرمى 1437صبادل األكذل  27الصادؽ بن عبد الرضبن الغرياشل, االثنُت   - مقالة
ك دار أمن قناة التناصح رابط اؼبقاؿ األصلي  يبلدمم 2016مارس  7اؼبوافق 

 .فتاءاإل
 التناصح: موقع 

http://tanasuh.com/online/leadingarticle.php?id=6122 
 موقع دار اإلفتاء:

 http://ifta.ly/web/index.php/2013-04-23-10-53 
-45/3162-joinun 
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 ﴿ًبٍسًم اً الرَّضٍبىًن الرًَّحيًم﴾
 ( 2193رقم الفتول )   

 كرد إذل دار اإلفتاء السؤاؿ التارل:
(, بنتا اغباج )علي (, ألخيهما: )عبد القادر(, عن حصتهما ُب منزؿ  تنازلت )ز, كص     

أبيهما بعد كفاتو, ككاف ذلك ُب حياة األـ, فجاء )عبد القادر( كسكن معها ُب البيت, كقاـ 
 بتسجيل البيت باظبو, ككاف ىذا ُب حياة األـ, كأخواتًو, كأخيو )صاحل(, بعدىا توُب أخوه )صاحل(,

( عن حصتها كحصة أبنائها القصر ُب اؼبنزؿ, مقابل مبلغ مارل, ٍب توفيت األـ  كتنازلت زكجتو )ع
(: ال ترثوف إال ُب نصيب ز, ك)فاطمة مسعود(, ٍب أخواتو, كبعدىا قاؿ عبد القادر ألبناء أخواتو )

 جدتكم فقط, فهل ىذا صحيح؟
 كااله. اعبواب: اغبمد , كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ ا, كعلى آلو كصحبو كمن

( عن حصتهما ُب إرث أبيهما من اؼبنزؿ, ألخيهما )عبدالقادر(, من )ز, كصفإف التنازؿ  أما بعد:
: )ال وبل لرجل أف يعطي عطية أك يعد من قبيل اؽببة, اليت ال هبوز الرجوع فيها؛ لقوؿ رسوؿ ا 

, ٍب يرجع فيها, كمثل يهب ىبة فَتجع فيها, إال الوالد فيما يعطي كلده, كمثل الذم يعطي العطية
[, كال عنرة بإنكار كرثة اؼبتنازًؿ, إذا  3539الكلب يأكل, فإذا شبع قاء, ٍب عاد ُب قيئو( ]أبوداكد:

 كاف تنازلو ثابتنا بشهادة الشهود, أك موثقا ُب السجل العقارم.
صيبها ( زكجة )صاحل( لػ)عبد القادر(؛ فبل يصح, ال بعوض كال بدكف عوض, إال ُب نأما تنازؿ )ع

ا فىاٍدفػىعيوا من زكجها فقط, قاؿ تعاذل:  كىابٍػتػىليوا اٍليىتىامىى حىىتَّ ًإذىا بػىلىغيوا النِّكىاحى فىًإٍف آنىٍستيٍم ًمنػٍهيٍم ريٍشدن
 [.6]النساء: إًلىٍيًهٍم أىٍموىاؽبىيمٍ 

( إال ُب نصيب جدهتم األصيل, كما كرثتو من ابنها )صاحل(,  , كصعليو؛ فبل حق ألبناء )ز
يقتسمونو مع خاؽبم )عبد القادر(, حسب الفريضة الشرعية, كما هبب على )عبدالقادر( إعطاء 

 نصيب أبناء أخيو )صاحل( لكفيلهم, إف كانوا صغارا, أك ؽبم, إف آنس منهم رشدا, كا أعلم.
 كصلى ا على سيدنا ؿبمد كعلى آلو كصحبو كسلم

 لجنة الفتوى بدار اإلفتاء
 يعتػػػػػمػػػػد              مفيت                                                         مفيت             

 ييث بن ؿبمود الفاخرم    ؿبمد علي عبد القادر                           أضبد ؿبمد الكوحة                 
 نائب مفيت عاـ ليبيا                                                                         

 ـ2015/  1/  29ىػ          1436/ ربيع اآلخر /  8



2 
 

2 
 

 ﴿ًبٍسًم اً الرَّضٍبىًن الرًَّحيًم﴾   
 (  2249رقم الفتول )  

 كرد إذل دار اإلفتاء السؤاؿ التارل:
( إخوة, 7را يبلكها, ككبن )( ىكتا11كىبٍت كالدم قطعة أرض مساحتها  ىكتار كاحد, ًمن )     

( ىكتارات, كبعد سنوات صرح الوالد أنو يريد 4فبا يتيح لو أف يساكم بيننا, كيبقى لو أكثر من )
اسًتجاع ماكىبو رل, مع العلم بأنٍت أتصرؼ ُب قطعة األرض ُب ىذه السنوات تصرؼ اؼبالك 

ة, كقد عملت ُب ىذه األرض حبفر الشرعي كالقانوشل, كدل ىبطر ببارل يوما رجوع كالدم ُب ىذه اؽبب
بئر, كعرضتها لبلستثمار, كعقدت مع طرؼ عقد إجارة منتهية بالتمليك, كقد رتب اؼبشًتم 

 مشركعو على ما تعاقدنا عليو, فماحكم ما أقدـ عليو الوالد من اسًتجاع للهبة؟
 كصحبو كمن كااله. اعبواب: اغبمد , كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ ا, كعلى آلو

 أما بعد:
: )ال وبل لرجل أف يعطي الرجوع ُب اؽببة؛ لقوؿ النيب  -ال لغَته  -فإنٌو هبوز للوالد خاصة      

[, كيسمى رجوعو: 3539عطية, أك يهب ىبة فَتجع فيها, إال الوالد فيما يعطي كلده( ]أبوداكد:
[, 110/4: ")كلؤلب( فقط ال اعبد )اعتصارىا(, أم اؽببة" ]الشرح الكبَت:اعتصارا, قاؿ الدردير

إال أف اعتصار اؽببة مقيد بقيود, منها عدـ فوات الشيء اؼبوىوب, بالتصرؼ فيو ببيع أك ىبة أك 
زيادة أك نقصاف, قاؿ اػبرشي: "شرط صحة االعتصار للهبة أف ال تفوت من عند اؼبوىوب لو؛ ببيع 

[, 7:113أك تدبَت, أك بزيادة أك نقص" ]شرح اػبرشي على ـبتصر خليل:أك يصب أك عتق 
عليو؛ فبل هبوز لوالدؾ اسًتجاع قطعة األرض اؼبذكورة؛ لفواهتا بعملك فيها, كإبرامك لعقد استثمار 

 مع الشركة اؼبذكورة, كا أعلم.  
 كصلى ا على سيدنا ؿبمد كعلى آلو كصحبو كسلم

 اءلجنة الفتوى بدار اإلفت
 يعتػػػػػمػػػػد                 مفيت                                مفيت                                     

                                                                          رمييث بن ؿبمود الفاخ                   أضبد ميبلد قدكر                      ؿبمد اؽبادم كريداف                 
 نائب مفيت عاـ ليبيا                                                                                       
 

 ـ2015مارس  3ق             1436صبادل األكذل  12



3 
 

3 
 

 ﴿ًبٍسًم اً الرَّضٍبىًن الرًَّحيًم﴾
 ( 2290رقم الفتول )  

 كرد إذل دار اإلفتاء السؤاؿ التارل:
ـ(, كطلب من ؿبرر العقود تسجيلها باسم كلديو 1995اشًتل كالدم قطعة أرض سنة )     

ـ( 2006ـ(, كُب سنة )2002)سادل كعادؿ(, كلكنو دل يفعل, فلم تسجل حىت كفاة الوالد سنة )
ءن على شهادة أحد األقارب, علما قاـ كلداه )سادل كعادؿ( بتسجيلها باظبهما عند ؿبرر العقود؛ بنا

 بأف األرض بقيت على حاؽبا؛ دل يتصرؼ فيها أحد حىت توُب الوالد, فما حكم ذلك؟
 ـ2015مارس  26ق // 1436صبادل اآلخرة   5 اعبواب:

 اغبمد , كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ ا, كعلى آلو كصحبو كمن كااله.
 أما بعد:

فإف التنازؿ اؼبذكور يعد ىبة, كاؽببة شرطها حصوؿ اغبيازة ُب حياة الواىب, فإف كاف الواقع كما     
ذكر ُب السؤاؿ, من أف األرض بقيت على حاؽبا, دل يتصرؼ فيها أحد حىت توُب الواىب, فإهنا 

 تتم ىبة, كال ترجع مَتاثا عبميع الورثة األحياء يـو توُب األب, قاؿ ابن أيب زيد القَتكاشل: "كال
[, كا 117صدقة, كال حبس, إال باغبيازة, فإف مات قبل أف رباز عنو فهي مَتاث"]الرسالة:

 أعلم.
 كصلى ا على سيدنا ؿبمد كعلى آلو كصحبو كسلم

 لجنة الفتوى بدار اإلفتاء
 ػػػمػػػػديعتػػ              مفيت                           مفيت                           

 ييث بن ؿبمود الفاخرم       أضبد ؿبمد الكوحة           ؿبمد علي عبد القادر            
 نائب مفيت عاـ ليبيا                                                                                                                                                      

 صورة إذل:
          .الدكرم العاـ     إدارة الفتول.         مراجعة: عصاـ. .   : سعدت 
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 ﴿ًبٍسًم اً الرَّضٍبىًن الرًَّحيًم﴾
 ( 2304رقم الفتول ) 

 دار اإلفتاء السؤاؿ التارل:كرد إذل 
ـ؛ األكذل: كىب فيها منزلو 2006كبن كرثة )علي(, كجدنا بعد كفاتو كثيقتُت مؤرختُت ُب     

كمرفقاتو لبناتو الثبلثة, البلٌب يسكنَّ معو, لكنهن دل وبزف البيت؛ ألنو بقي ساكنا فيو معهن إذل أف 
ضا لو على أكالده, كدل وبصل حوز للحبس ُب ـ, كالوثيقة الثانية: حىبَّسى فيها أر 2014توُب ُب 

 حياتو, فما حكم ذلك؟
 اعبواب:

 اغبمد , كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ ا, كعلى آلو كصحبو كمن كااله.
 أما بعد:

فإذا كاف الواقع ما ذكر ُب السؤاؿ, فإف اؽببة كالوقف اؼبذكورين يَت تامُت, ألنو يشًتط لتمامهما    
حياة الواىب كالواقف, كعليو؛ فإف اؼبنزؿ اؼبوىوب كاألرض اؼبوقوفة يرجعاف مَتاثا حصوؿ اغبيازة ُب 

عبميع الورثة األحياء يـو توُب اؼبورث؛ قاؿ ابن أيب زيد القَتكاشل رضبو ا: "كال تتم ىبة, كال صدقة, 
 لم.[, كا أع117كال حبس, إال باغبيازة, فإف مات قبل أف رباز عنو فهي مَتاث"]الرسالة:

 كصلى ا على سيدنا ؿبمد كعلى آلو كصحبو كسلم
 لجنة الفتوى بدار اإلفتاء

 يعتػػػػػمػػػػد          مفيت                                مفيت                                  
 ييث بن ؿبمود الفاخرم       ؿبمد اؽبادم كريداف                أضبد ميبلد قدكر                   

 نائب مفيت عاـ ليبيا                                                                                          
                                     ـ2015/ 4/ 5ىػ                             1436/ 6/ 15

 صورة إذل:  
       الدكرم العاـ      إدارة الفتول.    مراجعة: عصاـ  .   : سعدت 
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 ﴿ًبٍسًم اً الرَّضٍبىًن الرًَّحيًم﴾
 ( 2326رقم الفتول )    

 كرد إذل دار اإلفتاء السؤاؿ التارل:
كىب رل كالدم ُب حياتو قطعة أرض, كقمت بتسجيلها ُب السجل العقارم, ككضعت اػبرائط, 

حياتو, فهل تعد اؽببة صحيحة نافذة, كىل لباقي الورثة اغبق ُب الرجوع كبدأت ُب البناء عليها ُب 
 علٌي بقيمتها؟

 اعبواب:        
 اغبمد , كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ ا, كعلى آلو كصحبو كمن كااله.

 أما بعد:
على اؽببة؛ ًمن كثيقة دالة على اؽببة, أك شهودو يشهدكف بذلك, كحزتى  فإذا كاف معك مايدؿ    

األرض, كتصرفت فيها تصرؼ اؼبالك بالبناء البٌُت, الداؿ على استقبللك باألرض ُب حياتو, فهي 
ىبة صحيحة نافذة شرعنا, ينتقل هبا ملك األرض من كالدؾ إليك, كال وبق ألحد منازعتك فيها؛ 

 يازة قبل موت الواىب, كا أعلم.  ألهنا ىبة سبت باغب
 كصلى ا على سيدنا ؿبمد كعلى آلو كصحبو كسلم

 لجنة الفتوى بدار اإلفتاء
 يعتػػػػػمػػػػد                                                   مفيت                         مفيت                                 

 ييث بن ؿبمود الفاخرم     أضبد ؿبمد الكوحة                     أضبد ميبلد قدكر          
 نائب مفيت عاـ ليبيا                                                                         

 ـ2015/  4/  15ىػ         1436/  6/  25
                                                                                         صورة إذل:                            

   الدكرم العاـ ميبلد مراجعة ليغوية: عػصػاـ. ؿبمد رير الفتول:رب  إدارة الفتول 
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 ﴿ًبٍسًم اً الرَّضٍبىًن الرًَّحيًم﴾
 (  2458رقم الفتول )   

 السؤاؿ التارل:كرد إذل دار اإلفتاء 
رجل يسكن ُب الطابق الثاشل مع أخيو, كعنده بنت كاحدة, كيريب ُب تغيَت ملكية الشقة      

البنتو, كما قاـ بكتابة قطعة أرض لزكجتو؛ ـبافة أف ييظلما بعد فباتو, كييضايىقا ُب مسكنهما ًمن ًقبل 
 العائلة, عند قسمة الًتكة, فما حكم ىذا العمل؟

 اعبواب:
 , كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ ا, كعلى آلو كصحبو كمن كااله.اغبمد 
 ـ2015يوليو  6ق // 1436رمضاف  19 أما بعد:

فإف ىبة الوالد البنتو الوحيدة, من يَت قصًد اإلضرار ببقية الورثة, كتعمد إخراجهم من اؼبَتاث,      
 زيد رضبو ا: "كال تتم ىبة, كال ىبةه صحيحةه نافذةه شرعا, إذا سٌبت معها اغبيازة, قاؿ ابن أيب

[, كاغبيازة أف يتصرؼ اؼبوىوب لو فيما كيىب لو 117صدقة, كال حبس, إال باغبيازة"]الرسالة:
تصرؼى اؼببلؾ ُب حياة الواىب, كعلى السائًل أف يعلم أنو إذا كىب بيتو لبنتو, كبقي يسكنيو إذل أف 

كقد ىباصمها الورثة, كيشاركوهنا ُب البيت لعدـً سباـ اؽببة,  مات؛ فإٌف اؽببةى ال تتم ؽبا؛ لفقًد اغبيازة,
 كا أعلم.

 كصلى ا على سيدنا ؿبمد كعلى آلو كصحبو كسلم
 لجنة الفتوى بدار اإلفتاء

 يعتػػػػػمػػػػد                                 مفيت                             مفيت                         
 ييث بن ؿبمود الفاخرم                ؿبمد اؽبادم كريداف                أضبد ميبلد قدكر    

 نائب مفيت عاـ ليبيا                                                                              
 صورة إذل:  

     الدكرم العاـ    إدارة الفتول   مراجعة: عصاـ: إبراىيم  ت 
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 ﴿ًبٍسًم اً الرَّضٍبىًن الرًَّحيًم﴾
 (  2558رقم الفتول  )    

 كرد إذل دار اإلفتاء السؤاؿ التارل:
, تنازؿ لنا كالدنا عن قطعة أرضو من صبلة أرضو, كذلك بواقع )     ( مًت 500كبن ثبلث أخواتو

مربع لكل كاحدة منا, ٍب بعد التنازؿ اؼبذكور بشهر كضعت الدكلة ُب النظاـ السابق يدىا على 
إخوٌب  أرض كالدنا رضبو ا, كقد ًب اسًتدادىا اآلف بفضل ا, كعندما أردنا أخذ األرض, اعًتض

الذكور على تنازؿ كالدنا, كقالوا بأف ما ًب التنازؿ عنو سيدخل ضمن صبلة الًتكة, كسيقسم على 
 صبيع الورثة, فما ىو حكم الشرع فيما ذكر؟

 ـ2015سبتمنر  15ق // 1436ذك اغبجة  1اعبواب: 
 اغبمد , كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ ا, كعلى آلو كصحبو كمن كااله.

 أما بعد :
فإف التنازؿ اؼبذكور ىو من قبيل اؽببة, كشرط سباـ اؽببة أف وبوزىا اؼبوىوب لو ُب حياة الواىب,      

كيتصرؼ فيها تصرؼ اؼبالك ُب ملكو, قاؿ ابن أيب زيد القَتكاشل رضبو ا: "كال تتم ىبة كال صدقة 
 [.117كال حبس إال باغبيازة, فإف مات قبل أف رباز فهي مَتاث" ]الرسالة:

كعليو؛ فإف حصلت اغبيازة ُب حياة أبيكٌن, كتصرفنتَّ ُب األرض اليت كىبها لىكينَّ أبوكنَّ تصٌرؼ 
اؼببلؾ, فبل وبق عندئذو إلخوتكٌن مطالبتكٌن بقسمة ما كيًىب لكنَّ من أبيكن, كإف دل تتحقق اغبيازة 

األرض كلها مَتاثا, دبا  حاؿ حياة أبيكٌن, كقبل كضع الدكلة آنذاؾ يدىا على ما كىب لكينَّ, فتعتنر
 ُب ذلك القطعة اؼبوىوبة لكيٌن, كتقسم على الفريضة الشرعية, كا أعلم .

 كصلى ا على سيدنا ؿبمد كعلى آلو كصحبو كسلم
 لجنة الفتوى بدار اإلفتاء

 يعتػػػػػمػػػػد                               مفيت      مفيت                                    
 ييث بن ؿبمود الفاخرم       أضبد ؿبمد الكوحة           ؿبمد اؽبادم كريداف               

 نائب مفيت عاـ ليبيا                                                                            
 صورة إذل: 
    .الدكرم العاـ     إدارة الفتول.      مراجعة: عصاـ. أضبد عزاز :ت        . 
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 ﴿ًبٍسًم اً الرَّضٍبىًن الرًَّحيًم﴾
 (  2525رقم الفتول )     

   :كرد إذل دار اإلفتاء السؤاؿ التارل
ربصلت على قطعة أرض من كالدم ىبةن, حبسب الوثيقة اؼبرفقة, كحزهتا ُب حياتو, حيث  

 قمت حبرثها كجبٍت شبارىا, كضبايتها من االعتداء عليها, فهل تصح ىذه اؽببة شرعنا؟ 
   اعبواب:

 اغبمد , كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ ا, كعلى آلو كصحبو كمن كااله.
 ـ2015أيسطس  30ق // 1436ذك القعدة  15أما بعد: 

فإف ىبة الوالد البنو, من يَت قصًد اإلضرار ببقية الورثة, ىبةه صحيحةه نافذةه شرعا, إذا 
سٌبت معها اغبيازة, قاؿ ابن أيب زيد رضبو ا: "كال تتم ىبة, كال صدقة, كال حبس, إال باغبيازة" 

 لو تصرؼى اؼببلؾ ُب حياة الواىب.[, كاغبيازة أف يتصرؼ اؼبوىوب لو فيما كيىب 117]الرسالة:
 ؛ فاؽببة صحيحة ؼبن كىبت لو, كىي نافذة شرعنا, كا أعلم.كعليو؛ فإف صحت الوثيقة اؼبرفقة

 كصلى ا على سيدنا ؿبمد كعلى آلو كصحبو كسلم
 لجنة الفتوى بدار اإلفتاء

 يعػػػػتػػػمػػػد                                                   مفيت                            مفيت                          
 ييث بن ؿبمود الفاخرم                        أضبد ميبلد قدكر       ف          ؿبمد اؽبادم كريدا 

 نائب مفيت عاـ ليبيا                                                                         
 صورة إذل:                                                                                                                    

   .الدكرم العاـ     إدارة الفتول.     اغباسي.     مراجعة ليغوية:  رير الفتول:رب
 عػصػاـ.
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 الرًَّحيًم﴾﴿ًبٍسًم اً الرَّضٍبىًن 
 (  2583رقم الفتول )   

 كرد إذل دار اإلفتاء السؤاؿ التارل:
أبلغنا جدم شفويا بعد كفاة كالدٌب, بأنو قد كىب ثبلثة أرباع قطعة األرض, كمنزالن ميقامنا     

عليها, لبناتو كزكجتو, كإحدىل ىذه البناًت تكوفي أمي, كذلك إسوةن باألرًض اليت قد كىبىها جٌدم 
ا ألكالًده الذكور, لكن دكف أف ييطلعنا على اؼبستند الذم يثبتي أنٌو قد كىبى األرض لبناتًو سابقن 

كزكجًتو, مع العلم أٌف كالدٌب دل تعلم هبذه اؽببة حىت كفاهًتا, كبعد كفاًة جدم قاـ الورثةي بإطبلعنا 
جدم كجدٌب, فهل ـ, كالسؤاؿ: دبا أف كالدٌب قد توفيت قبل 1991على مستند اؽببة اؼبنرمة سنة 

تعتنر أمي قد حازت ىذه اؽببة, ريمى أهٌنا ال ًعلم ؽبا هبا, كبالتارل وبٌق عبدم كجدٌب نصيب مَتاًث 
أمي ُب ىذه األرض؟ أـ أٌف كالدٌب دل ربيٍز ىذه اؽببة, كدل سبلكها ُب حياهًتا؛ لذلك ال يرثها جدم كال 

 جدٌب, كإمبا يرثيها باقي الورثًة األحياء؟
 ـ2015أكتوبر  6ق // 1436ذك اغبجة  22 اعبواب:

 اغبمد , كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ ا, كعلى آلو كصحبو كمن كااله.
 أما بعد:

فإف من شرط سباـ اؽببة أف وبوزىىا اؼبوىوب لو ُب حياة الواىب, كيتصرؼ فيها تصرؼ اؼبالك      
ىبة كال صدقة كال حبس إال باغبيازة, فإف  ُب ملًكو, قاؿ ابن أيب زيد القَتكاشل رضبو ا: "كال تتم

ازى فهي مَتاث" ]الرسالة:  [ .117ماتى قبلى أف ربي
كعليو؛ فإف كاف الواقع كما ذكر ُب السؤاؿ, من عدـ اغبيازة للعقار ُب حياة الواىب؛ فإف اؽببة      

حسب  -أم كرثة جدؾ اؼبذكور -باطلة, كيكوف العقار اؼبذكور ماؿ كارث؛ يقسم على الورثة 
 الفريضة الشرعية, كا أعلم.  

 كصلى ا على سيدنا ؿبمد كعلى آلو كصحبو كسلم
 لجنة الفتوى بدار اإلفتاء

    يعتػػػػػمػػػػد                         مفيت                              مفيت                        
 ييث بن ؿبمود الفاخرم                 ؿبمد اؽبادم كريداف        أضبد ميبلد قدكر          

 نائب مفيت عاـ ليبيا                                                                      
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 ﴿ًبٍسًم اً الرَّضٍبىًن الرًَّحيًم﴾
 ( 2456رقم الفتول )  

 كرد إذل دار اإلفتاء السؤاؿ التارل:
دصل ُب مدينة درنة, اشتهر لدينا أف نصفو إال قَتاطا عبدم )ؿبمد(, كالباقي البن أخيو بيت ق    

)علي(, كدل قبد كثائق زبص البيت إال باللغة اإليطالية, كبًتصبتها كجدنا ُب كثيقة مؤرخة ُب 
ـ أنو 1934ـ, أف البيت مسجل باظبهما كسبعة آخرين, كُب كثيقة أخرل مؤرخة ُب 1919

 م فقط, كما ُب الوثائق اؼبًتصبة اؼبرفقة مع ىذا السؤاؿ.مسجل باسم جد
أكال: ىل يكفي ىذا التسجيل ُب الداللة على انفراد جدم دبلكية ىذا البيت؟ أـ أف اؼبعتنر ما جاء 
ُب الوثيقة األكذل؟ أـ أف اؼبعتنر ما اشتهر لدينا؟ علما بأف كرثة )علي عبد اغبفيظ( اؼبذكور دل يعلموا 

نصف البيت إال بإخبارنا, ككذلك كرثة السبعة اآلخرين اؼبذكورين ُب الوثيقة األكذل,  دبلكية مورثهم
 ال علم عندىم دبا ُب الوثيقة, كدل ينازعوا.

ثانيا: ىذا اؼبنزؿ كانت تقطنو جدٌب كابنتها عائشة )عميت(, اليت كانت متفرية ػبدمة أمها, كبعد 
, كبنت بو يرفة ُب اؼبنزؿ الستقباؿ الضيوؼ, فهل كفاة األـ أخذت االبنة ذىبها برضا صبيع الورثة

 لورثة عائشة اقتطاع شبن الغرفة قبل قسمة البيت على الورثة؟
ثالثا: كانت عميت عائشة إذا يضبت  تقوؿ: "ارحم عظاـ علي", تقصد )علي(؛ ألهنا كانت تظن 

يعتنر قوؽبن ىذا تنازال  أف لو نصف البيت مع أبيها, ككانت بناتو دائما يقلن ؽبا: "البيت لًك", فهل
 لعميت عن نصيبهن ُب البيت, إذا ثبت أف ألبيهن حقاا ُب البيت؟

رابعا: بعد كفاة عميت عائشة تكلم كالدم مع كرثة )علي(, بشأف بيع اؼبنزؿ, فأبلغوه أهنم متنازلوف لو 
الوارثُت عن حصصهم ُب البيت, بشرط أف يعطي جزءا منها لشقيقتو )ياظبُت(, كأحد األقارب يَت 

)شخص معُت(, فهل يعتد بتنازؿ البنات أليب, إذا اعتنرنا قوؽبن سابقا لعميت عائشة: "البيت لًك " 
 تنازال؟
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 ـ2015يوليو  6ق // 1436رمضاف  19اعبواب: 

 اغبمد , كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ ا, كعلى آلو كصحبو كمن كااله.
 أما بعد:

السؤاؿ, فإف الظاىر أف البيت ملك عبدؾ )ؿبمد(؛ ألف البيت سجل فإف كاف الواقع ما ذكر ُب    
باظبو كحده دكف من كانوا معو, كبقي ُب حوزة كتصرؼ كرثتو دكف سواىم كببل منازع سنُت طويلة, 

 ذباكزت أربعُت سنة.
كعليو؛ فبل أثر لقوؿ بنات )علي( لعمتك عائشة: "البيت لًك", إذا اعتنرناه ىبة, مع أنو ليس 

 ُب ذلك, ككذلك اغباؿ لتنازؿ مىن تىنازؿ ألبيك. صروبا
كأما شبن الغرفة اليت بنتها عمتك عائشة دباؽبا, فيجوز لورثتها اقتطاع قيمتها قائمة قبل قسمة البيت 
على الورثة؛ قاؿ القراُب: "قاؿ مالك: كل من بٌت بإذنك أك علمك فلم سبنعو, كال أنكرت عليو, فلو 

ة, ككذلك اؼبتكارم أرضا أك منحها أك بٌت ُب أرض امرأتو كأراضي بينو قيمتو قائما كالباشل بشبه
[, 6/213كبُت شركائو بعلمهم فلم يبنعوه, كالباشل بغَت إذف كال علم, لو القيمة مقلوعا" ]الذخَتة:

 كتقدر القيمة يـو قسمة الًتكة أك بيع البيت, كا أعلم.
 كصلى ا على سيدنا ؿبمد كعلى آلو كصحبو كسلم

 لجنة الفتوى بدار اإلفتاء
 مفيت                             مفيت                            يعتػػػػػمػػػػد          

 أضبد ميبلد قدكر               ؿبمد اؽبادم كريداف            ييث ؿبمود الفاخرم        
 نائب مفيت عاـ ليبيا                                                                              

 صورة إذل: 
         .الدكرم العاـ     إدارة الفتول.         مراجعة: عصاـ.  .   : سعدت 
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 ﴿ًبٍسًم اً الرَّضٍبىًن الرًَّحيًم﴾
 ( 2085رقم الفتول )  

 دار اإلفتاء السؤاؿ التارل:كرد إذل 
كىب كالده البنتو ؾبموعة من ابلت التجارية, كسبت اؽببة دبوجب عقد رظبي عند ؿبرر العقود, 
كاستلمت البنت ااؿ التجارية ُب حياة الوالد, كىي من يستلم األجرة من اؼبؤجرين ُب حياتو, فهل 

 ق, أـ تقسم على الفريضة الشرعية؟تعتنر اؽببة نافذة شرعنا, كليس لبقية الورثة فيها ح
 اعبواب:

 اغبمد , كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ ا, كعلى آلو كصحبو كمن كااله.
 أما بعد:

ؾ ُب حياة       فمن شرط اؽببة سباـ اغبيازة, كذلك بأف يتصرؼ اؼبوىوب لو ُب اؽببة تصرؼ اؼببلَّ
ؼبلك, قاؿ ابن أيب زيد القَتكاشل: )كال تتم ىبة الواىب؛ كي تتحقق اغبيازة الشرعية اليت ينتقل هبا ا

[, كُب 117كال صدقة كال حبس إال باغبيازة, فإف مات قبل أف رباز فهي مَتاث( ]الرسالة:
)اؼبوطأ( عن عائشة  أهنا قالت: "إف أبا بكر الصديق كاف كبلها جاٌد عشرين كسقنا من مالو بالغابة, 

ما من الناس أحده أحب إرل يٌت بعدم منك, كال أعز علي  فلما حضرتو الوفاة قاؿ: كا يا بنية
فقرا بعدم منك, كإشل كنت كبلتك جاد عشرين كسقا, فلو كنت جددتيو كاحتزتيو كاف لك, كإمبا 

 [.2202ىو اليـو ماؿ كارث, كإمبا نبا أخواؾ كأختاؾ, فاقتسموه على كتاب ا" ]اؼبوطأ:
ؼ البنت فيها, كذلك باستبلمها لئلهبار ُب حياة الوالد فاؽببة اؼبذكورة صحيحة نافذة شرعا؛ لتصر 

كعليو؛ فإف ابلت اؼبذكورة ال تدخل ُب تركة اؼبتوَب, كإمبا ىي  -كما ىو مذكور ُب السؤاؿ   -
 ملك خاص  للبنت اؼبوىوب ؽبا, كا أعلم.

 كصلى ا على سيدنا ؿبمد كعلى آلو كصحبو كسلم
 

 لجنة الفتوى بدار اإلفتاء
 يعتػػػػػمػػػػد     مفيت                              مفيت                                  

 الصادؽ بن عبدالرضبن الغرياشل         ؿبمد  علي عبدالقادر       أضبد ؿبمد الكوحة             
 مفيت عاـ ليبيا                                                                            

 ـ2014/ 11/ 10ىػ             1436/ ؿبـر / 17
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 ﴿ًبٍسًم اً الرَّضٍبىًن الرًَّحيًم﴾   
 (  2096رقم الفتول )    

 كرد إذل دار اإلفتاء السؤاؿ التارل:
اؼبوىوب ؽبم ُب  رجله كىب أمبلكو لبعض الورثة دكف بعض, كبعضي ىذه األمبلؾ قد حازىىا   

(, فما صحة  4حياة الواىب, كبعضها دل ربز, بسبب ايتصاب الدكلة ؽبا دبوجب القانوف رقم )
 اؽببات اؼبذكورة؟

 اعبواب:
 اغبمد , كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ ا, كعلى آلو كصحبو كمن كااله.

 أما بعد:
ب لو تصرؼ اؼببلؾ, فهي ىبة فما كىبو الواىب كًحيز عنو ُب حياتو, كتصرؼ فيو اؼبوىو    

صحيحة نافذة شرعنا؛ لتوفر شرطها الذم التتم إال بو, كىو اغبيازة, قاؿ ابن أيب زيد القَتكاشل رضبو 
ا: "كال تتم ىبة كال صدقة كال حبس إال باغبيازة, فإف مات قبل أف رباز فهي 

 [.117مَتاث"]الرسالة:
كدل وبزه اؼبوىوب ؽبم إذل أف تيوُب الواىب, فاؽببة باطلة,  كأما ما بقي مغصوبنا دبوجب القانوف الظادل,

كترجع األمبلؾ اؼبذكورة كتقسم على الفريضة الشرعية, بعد سداد اغبقوؽ السابقة على اؼبَتاث, من 
دىين ككصية كيَتىا, كليس الغصب عذرنا يسقط بو شرط اغبيازة, ففي اؼبدكنة الكنرل, سيئل ابن 

ا, ىل سبضي اؽببة أـ ال؟ فأجاب: "نعم إف قبضها اؼبوىوب لو قبل القاسم عن رجل كىب مغصوبن 
[ كقاؿ الدردير ػ رضبو ا "ال يصح حوز ياصب لشيء كىبو مالكو لغَته 5/122موت الواىب"]

علم, أك دل يعلم قاؿ مالك: ألف الغاصب دل يقبضو للموىوب لو كال أمره الواىب بذلك" ] الشرح 
 لم.[, كا أع 105/ 4الكبَت:

 كصلى ا على سيدنا ؿبمد كعلى آلو كصحبو كسلم
 لجنة الفتوى بدار اإلفتاء

 يعتػػػػػمػػػػد                                                                                     مفيت                             مفيت                               
 الصادؽ بن عبدالرضبن الغرياشل      أضبد ؿبمد الكوحة                       رأضبد ميبلد قدك 

 مفيت عاـ ليبيا                                                                    
17 /  ـ2014/ 11/  10ىػ    1436/ ؿبـر
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 ﴿ًبٍسًم اً الرَّضٍبىًن الرًَّحيًم﴾
 (  2114رقم الفتول )   

 كرد إذل دار اإلفتاء السؤاؿ التارل:
أنا )الناصر(, كنت قد كىبت ألبنائي عقارا معينا بسوؽ اعبمعة, ٍب توُب أحدىم, كىو      

ـ, كترؾ زكجة كبنتا, كأريد اآلف الرجوع ُب ىبيت البٍت اؼبتوَب, علما 21/8/2011)ؿبمد(, يـو 
 بأنو دل وبز ما كىبتيو لو, كال كرثتيو.

 اعبواب:
 , كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ ا, كعلى آلو كصحبو كمن كااله. اغبمد

 أما بعد:
: )ال وبل لرجل أف يعطي الرجوع ُب اؽببة؛ لقوؿ النيب  -ال لغَته  -فإنٌو هبوز للوالد خاصة     

[, كيسمى رجوعو: 3539عطية, أك يهب ىبة فَتجع فيها, إال الوالد فيما يعطي كلده(]أبوداكد:
[. 4/110اعتصارا, قاؿ الدردير: ")كلؤلب( فقط ال اعبد )اعتصارىا(, أم اؽببة"]الشرح الكبَت:

كينتقل اغبق لورثة اؼبوىوب كلكن ال يصح االعتصار إذا مات اؼبوىوب لو قبل رجوع األب ُب ىبتو, 
لو؛ قاؿ التسورل: "لو مات اؼبوىوب لو بعد علمو كقبل اغبيازة فإف كرثتو 

, كؽبم اغبق ُب القياـ كاؼبطالبة, كليس لؤلب منعهم من ذلك؛ قاؿ [2/404وبوزكهنا"]البهجة:
ات اؼبوىوب : "كمن اؼبدكنة قاؿ ابن القاسم: إٍف كىبتى غبر أك عبد فلم يقبض ذلك حىت ماؼبواؽ 

عليو؛ فبل هبوز . [8/16لو, فلوارثو اغبر كسيد العبد قبضها, كليس لك أف سبنع من ذلك"]التاج:
 لك اسًتجاع ما كىبتو البنك اؼبذكور بعد كفاتو, كوبق لورثتو قبضها, كا أعلم.

 كصلى ا على سيدنا ؿبمد كعلى آلو كصحبو كسلم
 لجنة الفتوى بدار اإلفتاء

 يعتػػػػػمػػػػد        مفيت                                   مفيت                             
 الصادؽ بن عبد الرضبن الغرياشل        أضبد ميبلد قدكر              ؿبمد اؽبادم كريداف          

 مفيت عاـ ليبيا                                                                                
 ـ2014/ 11/ 30        ىػ1436/ صفر / 7
 

 مراجعة: عصاـ.  .   : سعدت      .إدارة الفتول     الدكرم العاـ.   صورة إذل:    
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 ﴿ًبٍسًم اً الرَّضٍبىًن الرًَّحيًم﴾
 ( 2112رقم الفتول )   

 كرد إذل دار اإلفتاء السؤاؿ التارل:
(, بالتساكم بُت أبنائو 128ـ؛ قىسىمى جدم )كادم علي( مزرعتو رقم )29/11/1991بتاريخ     

األربعة )عبد اجمليد كإبراىيم كعبد السبلـ كؿبمد(, كدل يعط منها ابنيو )عياد كعبلؽ(؛ لكوهنما 
ينتفعاف دبزارع أخرل للوالد ُب اؼبشركع الزراعي, كنبا من ضمن اللجنة اليت شهدت على التنازؿ 

سيم اغبدكد, فحاز كل كاحد منهم ما كىب لو, كتصرفوا فيو من ذلك التاريخ, ٍب توُب كاؼبقاظبة كتر 
ـ, كاآلف بعد ارتفاع أسعار األرض طالب بعض 2003عمي )عياد( قبل جدم, ٍب توُب جدم ُب 

 ( اؼبذكورة, فهل ؽبم حق فيها؟ 128أبناء )عياد كعبلؽ( بنصيب آبائهم ُب اؼبزرعة رقم )
 اعبواب:

 كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ ا, كعلى آلو كصحبو كمن كااله. اغبمد ,
 أما بعد:

فإف كاف الواقع ما ذكر من أف األبناء الذين كىبت ؽبم اؼبزرعة قد حازكىا كتصرفوا فيها تصرؼ    
اؼببلؾ قبل موت الواىب, فهي ىبة صحيحة نافذة شرعا, كال يبقى حق ألبناء )عياد كعبلؽ( ُب 

 آبائهم ُب اؼبزرعة اؼبذكورة؛ ألهنا خرجت عن ملك اعبد ُب حياتو, كا أعلم.اؼبطالبة بنصيب 
 كصلى ا على سيدنا ؿبمد كعلى آلو كصحبو كسلم

 لجنة الفتوى بدار اإلفتاء
 يعتػػػػػمػػػػد                     مفيت                     مفيت                             

 الصادؽ بن عبد الرضبن الغرياشل         ؿبمد اؽبادم كريداف         أضبد ميبلد قدكر              
 مفيت عاـ ليبيا                                                                                    

 ـ2014/ 11/ 30ىػ    1436/ صفر / 7
 مراجعة: عصاـ  .   : سعدت   .إدارة الفتول     الدكرم العاـ   صورة إذل 
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 ﴿ًبٍسًم اً الرَّضٍبىًن الرًَّحيًم﴾ 
 (  2131رقم الفتول )     

 كرد إذل دار اإلفتاء السؤاؿ التارل:
ـ, بعد معاناهتا من اؼبرض ؼبدة طويلة, كبعد 26/8/2014توفيت شقيقتنا )زكية ؿبمد(, بتاريخ 

ا عن نصيبها من مَتاث كالدىا, كمبلغو موجود ُب اؼبصرؼ, ألبناء شقيقها كفاهتا فوجئنا بوثيقة تنازؽب
اؼبتوَب )فتحي ؿبمد(, كدل يبلغونا هبذه الوثيقة ُب حياهتا, كدل وبوزكا اؼبتنازؿ عنو ُب حياهتا, كال بعد 

 موهتا حىت اآلف, فهل يعد التنازؿ اؼبذكور نافذا شرعنا؟
 لى رسوؿ ا, كعلى آلو كصحبو كمن كااله.اغبمد , كالصبلة كالسبلـ ع اعبواب:
 أما بعد:

فإف التنازؿ اؼبذكور من قبيل اؽببة, كمن شرط اؽببة سباـ اغبيازة, كذلك بأف يقبل اؼبوىوب اؽببة, 
ؾ ُب حياة الواىب؛ كي تتحقق اغبيازة الشرعية اليت ينتقل هبا اؼبلك,  ,كيتصرؼ فيها تصرؼ اؼببلَّ

ففي اؼبوطأ عن عائشة  أهنا قالت: )إف أبا بكر الصديق كاف كبلها جاٌد عشرين كسقنا من مالو 
بالغابة, فلما حضرتو الوفاة قاؿ: كا يا بنية ما من الناس أحده أحب إرل يٌت بعدم منك, كال أعز 

كنت جددتيو كاحتزتيو كاف لك, علي فقرا بعدم منك, كإشل كنت كبلتك جاد عشرين كسقا, فلو  
[. 2202كإمبا ىو اليـو ماؿ كارث, كإمبا نبا أخواؾ كأختاؾ, فاقتسموه على كتاب ا( ]اؼبوطأ:

قاؿ ابن أيب زيد القَتكاشل: "كال تتم ىبة كال صدقة كال حبس إال باغبيازة, فإف مات قبل أف رباز 
 [.117فهي مَتاث"]الرسالة:

ا ذكر ُب السؤاؿ؛ من أف اؼبوىوبى ؽبم دل يتصرفوا ُب شيء من اؽببة كعليو؛ فإذا كاف األمر كم
اؼبذكورة ُب حياة الواىب, فإف اؽببة يَت نافذةو شرعنا, كتيعد  من الًتكة, تقسم على صبيع الورثة, 

 حسب الفريضة الشرعية, كا أعلم.
 كصلى ا على سيدنا ؿبمد كعلى آلو كصحبو كسلم

 تاءلجنة الفتوى بدار اإلف
 يعتػػػػػمػػػػد     مفيت                                      مفيت                          

 الصادؽ بن عبدالرضبن الغرياشل                                  ؿبمد اؽبادم كريداف                     أضبد ميبلد قدكر  
 مفيت عاـ ليبيا                                                                              

                 ـ2014/  12/  22ىػ  1436/ صفر /  29



17 
 

17 
 

 ﴿ًبٍسًم اً الرَّضٍبىًن الرًَّحيًم﴾
 (  2214رقم الفتول )    

 كرد إذل دار اإلفتاء السؤاؿ التارل:
توُب أخي )صبعة علي(, كترؾ زكجة من بعده, كأخا شقيقا, كليس لديو أبناء, كال أحده يَت       

اؼبذكورين, كأردنا أف نقسم تركتو, فأخرجت لنا زكجتو كثيقة تنازؿ عن قطعة األرض اؼبقاـ عليها 
 اؼبنزؿ, الذم كاف يقيم بو طيلة حياتو, فما صحة ىذا التنازؿ اؼبذكور؟    

 اعبواب:  
 اغبمد , كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ ا, كعلى آلو كصحبو كمن كااله.

 أما بعد:
فإف من شرط سباـ اؽببة أف وبوزىا اؼبوىوب لو ُب حياة الواىب, كيتصرؼ فيها تصرؼ اؼبالك      

ى ُب ملكو, كىبة الزكج دار سكناه لزكجتو ال تصح, ما داـ ساكننا معها ُب نفس الدار؛ ألنو ال تتأت
ؽبا حيازهتا, حيث إف سكناىا فيها تبع لو, فبل تعد اؽببة صحيحة؛ قاؿ ابن رشد: "قاؿ ابن اؼبواز: 

اؼبسكن الذم نبا بو, يتصدؽ ىو بو  -أم: ُب صحة اؽببة  -قاؿ ابن القاسم: كليس كذلك 
 [.12/181كالزيادات: ]النوادر عليها, فأقاما فيو حىت مات, فإف ذلك مَتاث"

كعليو؛ فإف كاف الواقع ما ذكر ُب السؤاؿ, فإف ىذه اؽببة باطلة, كيرجع البيت مَتاثا للورثة        
 األحياء يـو كفاة صاحب البيت, كنبا؛ الزكجة, كاألخ الشقيق, كا أعلم. 

 كصلى ا على سيدنا ؿبمد كعلى آلو كصحبو كسلم
 

 لجنة الفتوى بدار اإلفتاء
 يعتػػػػػمػػػػد                                                                                   مفيت                         مفيت                                   
 ييث بن ؿبمود الفاخرم                   ميبلد قدكرأضبد   ؿبمد اؽبادم كريداف                 

 نائب مفيت عاـ ليبيا                                                                         
 

 ـ2015/  2/ 16ىػ  1436/ ربيع اآلخر/ 26
 صورة إذل:                                                                                                                    

  دكرم العاـ. ال   إدارة الفتول.  مراجعة ليغوية: عػصػاـ.حسُت رير الفتول:رب  . 
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 ﴿ًبٍسًم اً الرَّضٍبىًن الرًَّحيًم﴾   
 ( 2320 رقم الفتول )   

 كرد إذل دار اإلفتاء السؤاؿ التارل:
كىب رجل البنو قطعة أرض, هبا مسكن كما يتبعو من بئر كيَته, كاشًتط عليو عدـ  
ُب العقار, بأم كجو من أكجو التصرؼ الناقلة للملكية, ُب حياة الواىب, كبقي الواىب التصرؼ 

  مقيمنا ُب ىذا اؼبنزؿ إذل أف مات, فهل ىذه اؽببة صحيحة؟
 اغبمد , كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ ا, كعلى آلو كصحبو كمن كااله.اعبواب: 
وب لو ُب حياة الواىب, كيتصرؼ فيها تصرؼ فإف من شرط سباـ اؽببة أف وبوزىا اؼبوى أما بعد:

اؼبالك ُب ملكو, قاؿ ابن أيب زيد القَتكاشل رضبو ا: "كال تتم ىبة كال صدقة كال حبس إال باغبيازة, 
[, كقاؿ ابن عرفة رضبو ا ُب تعريف اغبوز: 117فإف مات قبل أف رباز فهي مَتاث" ]الرسالة:

ٍلعىًطيًَّة ًبصىٍرًؼ التَّمىك ًن ًمٍنوي لًٍلميٍعطىى أىٍك نىائًًبًو"]شرح حدكد ابن "رىٍفعي تىصىر ًؼ اٍلميٍعًطي ُب ا
[, كقاؿ أبو اغبسن اؼبنوُب الشاذرل رضبو ا: "اغبيازة ىي كضع اليد, كالتصرؼ ُب 366/2عرفة:

ة الشيء اوز كتصرؼ اؼبالك ُب ملكو؛ بالبناء, كالغرس, كاؽبدـ, كيَته من كجوه التصرؼ"]كفاي
 [.482/2الطالب الرباشل:

عليو؛ فإف ىذا التنازؿ ىبة دل تتم, فتكوف باطلة, كترجع األرض كالبيت مَتاثا للورثة  
األحياء يـو كفاة الواىب؛ ألف الواىب اشًتط أف تبقى ربت تصرفو, فلم يسمح لو بالتصرؼ التاـ 

يطية( إذا تصدؽ الرجل على ابنو فيما كىب, ككذا بقاؤه ُب البيت طيلة حياتو, قاؿ ميارة: ")كُب اؼبت
الذم ُب حجره بدار يسكنها األب؛ فبل بد من إخبلئها من نفسو كثقلو كأىلو, كتعاينها البينة 

[, 2/156خالية فارية من أثقاؽبا ... إذل آخر كبلمو"]اإلتقاف كاألحكاـ ُب شرح ربفة اغبكاـ: 
 كا أعلم.  

 كسلم كصلى ا على سيدنا ؿبمد كعلى آلو كصحبو
 لجنة الفتوى بدار اإلفتاء

 يعتػػػػػمػػػػد                                     مفيت                                  مفيت                            
 الصادؽ بن عبد الرضبن الغرياف   أضبد ؿبمد الكوحة                    أضبد ميبلد قدكر           

 مفيت عاـ ليبيا                                                                               
      ـ2015/  4/  14ىػ   1436/  6/  24
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 ﴿ًبٍسًم اً الرَّضٍبىًن الرًَّحيًم﴾
 ( 2336رقم الفتول )     

 كرد إذل دار اإلفتاء السؤاؿ التارل:
ماحكم التنازؿ اؼبرفق لكم صورة منو, ًمن )ؿبمد(, إذل كلده )عمر(, عن كامل اؼبزرعة, بقضاء 
سوؽ الثبلثاء ػ زلينت ػ كنص ُب عقد التنازؿ اؼبذكور على حضور الشهود؛ لئلهباب كالقبوؿ كاغبيازة 

 كالنفاذ؟
 اعبواب:        

 حبو كمن كااله.اغبمد , كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ ا, كعلى آلو كص
 أما بعد :

فالتنازؿ اؼبذكور يعٌد ىبة, كىو مستوؼو للشركط الشرعية, من حيث اإلهباب كالقبوؿ, كالنص    
على أىلية الواىب, كيبقى أمر التأكد من حيازة اؼبوىوب لو للمزرعة اؼبذكورة, ُب حياة الواىب, 

انتقل ملك اؼبزرعة إذل اؼبوىوب لو, فإف حازىا ُب حياتو كتصرؼ فيها تصرؼ اؼبالك؛ سبت اؽببة, ك 
, كيتصرؼ فيها تصرؼ اؼبالك حىت مات الواىب؛ بطلت اؽببة, كقيسمت اؼبزرعة  كإف دل وبزىا فعبلن
على الفريضة الشرعية بُت الورثة, قاؿ ابن عبد النر ُب الكاُب: "كإف مات الواىب ُب الصحة قبل 

َته, ككانت مَتاثنا لورثة الواىب..." قبض اؼبوىوب بطلت اؽببة, كدل زبرج من ثلث, كال ي
 [, كا أعلم.  999/2]

 كصلى ا على سيدنا ؿبمد كعلى آلو كصحبو كسلم
 

 لجنة الفتوى بدار اإلفتاء
 يعتػػػػػمػػػػد                                  مفيت                            مفيت                               

 الصادؽ بن عبد الرضبن الغرياشل       ؿبمد علي عبد القادر          ؿبمد اؽبادم كريداف          
 مفيت عاـ ليبيا                                                                                

 ـ2015/  4/  26ىػ       1436/ 7/ 7
                                                                                            صورة إذل:                         

   .الدكرم العاـ   إدارة الفتول.  ؿبمد ميبلد    .  مراجعة ليغوية:  رير الفتول:رب
 عػصػاـ.
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 ﴿ًبٍسًم اً الرَّضٍبىًن الرًَّحيًم﴾   
 (   2369رقم الفتول )       

 إذل دار اإلفتاء السؤاؿ التارل:كرد 
(, البنتها )كميلة(, عن قطعة أرض مقاـ عليها منزؿ, مساحتها تنازلت كالدٌب )عائشة  

( مًتا, كسيجِّل ىذا التنازؿ عند ؿبرر عقود, كالغرض من ىذا التنازؿ حرماف بعض الورثة من 430)
أخي العقار, كدل تتصرؼ فيو بأم  مَتاثها, كقد أخفت علينا ىذا التنازؿ إذل أف توفيت, كدل ربز

  تصرؼ, سول استخراج شهادة عقارية, فهل ىذا التنازؿ يعٌد صحيحا, أـ ال؟ 
 ـ2015مايو  10ق // 1436رجب  21اعبواب: 

 اغبمد , كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ ا, كعلى آلو كصحبو كمن كااله.
ورثة دكف البعض, إذا كاف الغرض منها حرماف فالتنازؿ اؼبذكور يعٌد ىبة, كاؽببة لبعض ال أما بعد:

بعض الورثة كاإلضرار هبم, ال ذبوز؛ ؼبخالفتها قصدى الشارع من قسمة اؼبَتاث بالعدؿ, قاؿ تعاذل: 
ًر ًمٍثلي حىظِّ اأٍلينثػىيػىٍُتً( ]النساء: دًكيٍم لًلذَّكى : )اتقوا ا, ملسو هيلع هللا ىلص[, كقاؿ النيب 11)ييوًصيكيمي اللَّوي ُب أىٍكالى

[؛ كلكن إذا دل يكن الغرض من اؽببة ىو اإلضرار, كإمبا مراعاة 1623ا ُب أكالدكم( ]مسلم:كاعدلو 
 الضعيف أكاؼبريض, أك األكثر ًبراا كإحسانا, فقد يكوف للهبة ما ينررىا شرعنا.

كال تتم اؽببة إال باغبيازة, قاؿ ابن أيب زيد القَتكاشل رضبو ا: "كال تتم ىبة كال صدقة كال  
[, فإذا سبت اغبيازة للموىوب لو, كتصرؼ ُب اؽببة تصرؼ اؼبالك 117حبس إال باغبيازة"]الرسالة:

لواىب, بأف ُب ًملكو قبل كفاة الواىب, فقد لزمت اؽببة كصحت, كإذا دل وبز اؽببة إذل أف مات ا
بقيت األرض ربت تصرؼ األـ إذل أف ماتت, فهي ىبة باطلة, ترجع مَتاثا, كتقسم األرض اؼبذكورة 

 على الورثة الشرعيُت, األحياء يـو كفاة الوالدة, حسب الفريضة الشرعية, كا أعلم.  
 كصلى ا على سيدنا ؿبمد كعلى آلو كصحبو كسلم

 لجنة الفتوى بدار اإلفتاء
    يعتػػػػػمػػػػد                                      مفيت                                  مفيت                     

 الصادؽ بن عبد الرضبن الغرياشل           أضبد ؿبمد الكوحة                أضبد ميبلد قدكر    
 عاـ ليبيامفيت                                                                           

 صورة إذل:                                                                                                                        
   .الدكرم العاـ   إدارة الفتول.  مراجعة ليغوية: عػصػاـ. ؿبمد ميبلد    . رير الفتول:رب 
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 ﴿ًبٍسًم اً الرَّضٍبىًن الرًَّحيًم﴾
 ( 2371رقم الفتول )  

 كرد إذل دار اإلفتاء السؤاؿ التارل:
كاف أليب منزؿ شعيب, بػىنىيتي فوقو بيتنا بعد موافقة أيب, كتنازلًو رل شفويا, كُب حرب التحرير     

( دينارا للمًت اؼبربع, 530ضنا عن اؼببٌت بػ)ـ احًتؽ اؼببٌت, كقررت عبنة التعويضات تعوي2011
كصرفوا لنا رقمنا )كود( ؽبذا التعويض, كدفعوا لنا الدفعة األكذل, ٍب توُب أيب, ككنت قد اتفقت معو 

 أف يعطيٍت حقي من ىذا التعويض, بدكف ربديد مقدار معُت.
أـ أنو ال وبق رل إال ما  فهل وبق رل االستئثار بالتعويض كامبل عن الدكر الثاشل؛ كونو ملكا رل,

صرفتو ُب بنائو, كباقي اؼببلغ يدخل ُب تركة أيب, كما يرل بعض الورثة؟ علما بأهنم يعلموف أف البيت 
 ملك رل.
 ـ2015مايو  11ق // 1436رجب  22اعبواب: 

 اغبمد , كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ ا, كعلى آلو كصحبو كمن كااله.
  أما بعد:

حصوؿي اغبيازة ُب حياة الواىب,  أبيك عن السقف لك, يعد  ىبةن, كشرط سباـً اؽببة فإف تنازؿى    
قاؿ ابن أيب زيد القَتكاشل رضبو ا: "كال تتم ىبة, كال صدقة, كال حبس, إال باغبيازة, فإف مات قبل 

على  [, فإف كاف الواقع ما ذكر ُب السؤاؿ, من أنك بنيت117أف رباز عنو فهي مَتاث" ]الرسالة:
السقف ُب حياة أبيك, كأنو كىبو لك, كأنك ملكت البيت كسكنتو, فإف اؽببة تامة صحيحة, 

 كعليو؛ فالتعويض عن الدكر الثاشل حق لك كحدؾ دكف الورثة, كال يدخل ُب اؼبَتاث, كا أعلم.
 كصلى ا على سيدنا ؿبمد كعلى آلو كصحبو كسلم

 لجنة الفتوى بدار اإلفتاء
 

 يعتػػػػػمػػػػد            مفيت                                              مفيت        
 الصادؽ بن عبد الرضبن الغرياشل            أضبد ميبلد قدكر              ؿبمد اؽبادم كريداف        

 مفيت عاـ ليبيا                                                                                  
 مراجعة: عصاـ..   : سعدت    .إدارة الفتول    الدكرم العاـ.    صورة إذل:  
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 ﴿ًبٍسًم اً الرَّضٍبىًن الرًَّحيًم﴾   
 (  2378رقم الفتول )     

 كرد إذل دار اإلفتاء السؤاؿ التارل:
مًتا(, البنيو )فرج, كخالد(, ككثق ذلك  555تنازؿ )السنوسي( عن مسكن قدصل تبلغ مساحتو ) 

عند ؿبرر عقود كموثق رظبي, كدل وبز أمٌّ منهما ىذه األرض, ُب حياة كالدنبا, فهل يصح ىذا 
 التنازؿ ؽبما, أـ تقسم األرض على صبيع الورثة؟

   اعبواب:       
 ـ على رسوؿ ا, كعلى آلو كصحبو كمن كااله.اغبمد , كالصبلة كالسبل

 ـ2015مايو  12ق // 1436رجب  23أما بعد: 
فإف من شرط سباـ اؽببة أف وبوزىا اؼبوىوب لو ُب حياة الواىب, كيتصرؼ فيها تصرؼ 
اؼبالك ُب ملكو, قاؿ ابن أيب زيد القَتكاشل رضبو ا: "كال تتم ىبة كال صدقة كال حبس إال باغبيازة, 

 [.117إف مات قبل أف رباز فهي مَتاث" ]الرسالة:ف
كعليو؛ فإف كاف الواقع كما ذكر ُب السؤاؿ, من عدـ اغبيازة للعقار ُب حياة الواىب, فإف 
اؽببة باطلة, كيكوف العقار اؼبذكور ماؿ كارث؛ يقسم على الورثة حسب الفريضة الشرعية, كا 

 أعلم.
      

 آلو كصحبو كسلم كصلى ا على سيدنا ؿبمد كعلى
 لجنة الفتوى بدار اإلفتاء

 يعتمد                                            مفيت                              مفيت                              
 الصادؽ بن عبد الرضبن الغرياشل        أضبد ميبلد قدكر               ؿبمد اؽبادم كريداف         

 مفيت عاـ ليبيا                                                                              
 صورة إذل:                                                                                                                    

  الدكرم العاـ     اغباسي.      مراجعة ليغوية: عػصػاـ. رير الفتول:رب  إدارة الفتول 
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 ﴿ًبٍسًم اً الرَّضٍبىًن الرًَّحيًم﴾
 (  2386رقم الفتول ) 

 كرد إذل دار اإلفتاء السؤاؿ التارل:
 ما حكم ىبة األب صبيع مالو, أك بعضو, ألحد أكالده دكف اآلخرين؟        

 اعبواب:
 وؿ ا, كعلى آلو كصحبو كمن كااله.اغبمد , كالصبلة كالسبلـ على رس

 ـ2015مايو  20ق // 1436شعباف  2 أما بعد:
فإف ىبة األب لبعض كرثتو دكف البعض, إذا كاف الغرض منها حرماف بعض الورثة كاإلضرار هبم,     

دًكيٍم ال ذبوز؛ ؼبخالفتها قصدى الشارع من قسمة اؼبَتاث بالعدؿ, قاؿ تعاذل: )ييوًصيكيمي اللَّوي ُب أى  ٍكالى
ًر ًمٍثلي حىظِّ اأٍلينثػىيػىٍُتً( ]النساء: [, كقاؿ النيب صلى ا عليو كسلم: )اتقوا ا, كاعدلوا ُب 11لًلذَّكى

[؛ كلكن إذا دل يكن الغرض من اؽببة ىو اإلضرار, كإمبا مراعاة الضعيف 1623أكالدكم( ]مسلم:
 ما ينررىا شرعنا. أك اؼبريض, أك األكثر ًبراا كإحسانا؛ فقد يكوف للهبة

كال تتم اؽببة إال باغبيازة, قاؿ ابن أيب زيد القَتكاشل رضبو ا: "كال تتم ىبة كال صدقة كال حبس    
[, فإذا سبت اغبيازة للموىوب لو, كتصرؼ ُب اؽببة تصرؼ اؼبالك ُب 117إال باغبيازة" ]الرسالة:

ات الواىب, بأف بقيت ًملكو قبل كفاة الواىب, فقد لزمت اؽببة كصحت, كإذا دل وبز اؽببة إذل أف م
األرض ربت تصرؼ األب إذل أف مات, فإهنا ترجع مَتاثا, كتقسم على صبيع الورثة, حسب 

 الفريضة الشرعية, كا أعلم.
 كصلى ا على سيدنا ؿبمد كعلى آلو كصحبو كسلم

 لجنة الفتوى بدار اإلفتاء
 يعتػػػػػمػػػػد                     مفيت                           مفيت                        
 الصادؽ عبد الرضبن الغرياشل             أضبد ميبلد قدكر             أضبد ؿبمد الكوحة           

 مفيت عاـ ليبيا                                                                                 
 صورة إذل:  

        .الدكرم العاـ     إدارة الفتول.         مراجعة: عصاـ.  .   : سعدت       
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 ليبيا

 وزارة العدل
 مصلحة التسجيل العقارم االشًتاكي ك التوثيق

 كشف باالطبلع علي ملف عقارم
 ... اؼبوافق ..........................................................بتاريخ يـو ..........

 ؿبرر العقود بدائرة ؿبكمة استئناؼ طرابلس ....................................أنا ؿبرر العقود 
 ناء علي طلب :ب

 .................................) متصرؼ / كاىب (..........األخ / ....................
 .............. ) متصرؼ إليو / موىوب لو (..........ك األخ /.............................

.................. ..........دبوجب عقد ىبة قمت باالطبلع علي اؼبلف العقارم رقم ........
 ..................مصدؽ/مؤقت/ خريطة رقم........................زبطيط رقم ............

سند رقم .......................................................مصدؽ / مؤقت  فتبُت من  
 ....................................................... العقارم باف العقار عبارة عن : اؼبلف

 .............................................ىم ك أف اؼبالك اغبارل / اؼببلؾ اغباليُت / ىو / 
 الحػػػػػػػػػػدود

 .......................:............شرقاً ............      ...: ...................شماالً 
 ................................... :  غرباً .........    ..:........................جنوباً 

 ك أف العقار اؼبوصوؼ أعبله ؿبمل باألثقاؿ ك اغبقوؽ التالية :
......................................................................................... 

 تصديق ؿبرر العقود
............... 
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 ليبيا
 وزارة العدل

  طلب تسجيل 
طلب تسجيل رقم ....................... ُب سجل الضبط الزماشل رقم ........... ملف 
عقارم قطعي رقم ...................... ملف عقارم مؤقت رقم ............ إسم الطلب 

بطاقة ...... كعمره ............... اؼبولود ُب .............كأبن  ............................
 تاجوراءكؿبل عملو  استئناؼ طرابلس...... كمهنتو ؿبرر عقود بدائرة ؿبكمة .شخصية رقم .......

 موىوب لو..... بصفتو  ..............نيابة عن.......................
 يطلػػػػػػػػػػب

 إفرقبي . ..........( لسنة  .....دبوجب أحكاـ القانوف رقم ) 
التسجيل أك التسجيل  تاجوراء ُبأف تباشر إدارة / مكتب التسجيل العقارم اإلشًتاكي كالتوثيق ُب 

 اعبديد .
 .............................................................ىبة عقار دبقتضى أك بناء على 

 .........................................( ................................... 1لصاحل ) 
 ...............................................................( ......... 2ُب مواجهة ) 

أف العقار اؼبتعلق بو ىذا الطلب يسجل ُب السجل العقارم للتسجيبلت ) القطعية أك اؼبؤقت ( 
أك حضرم ( ................................. ............................. قسم ) برم 

 العائد إذل ............. برقم ............ ملف عقارم ) قطعي أك مؤقت (  رقم .............
إذا دل يكن العقار قد آخذت ُب شأنو إجراءات ربقيق ملكية يبُت كصف العقار كيرفق مع ىذا 

 ( . 1الطلب طلب ربقيق ملكية على النموذج رقم ) 
 وصف العقار

 ....... جهة / ؿبلة ..................................منطقة .............................
 ........... رقم ......................... ..شارع ............................ مدينة / قرية

 ........................................كمساحتو قار كالغرض اؼبخصص لو كمشتمبل تونوع الع
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 الحػػػػػػػدود
 .....................................الشرؽ..................................... الشمال
 ..................................... الغرب .................................... الجنوب

 -مالحظات :
......................................................................................... 

 تأييدا كإثباتا ؽبذا الطلب قدمت اؼبستندات كالعقود األتية :
نوع اؼبستندات كالعقود كالوثائق كاعبهة الصادرة 

 منها
رقم  تاريخ اؼبستندات كالعقود كالوثائق

 التسلسل
  1 
  2 
 .....................يـو قدـ ىذا الطلب إذل إدارة / مكتب التسجيل العقارم ُب 

 إفرقبي  20وافق      /    /    ك.ر , اؼب 13التاريخ     /     /    
 إمضاء مقدـ الطلب أك ختمو أك بصمتو /....................................

 الرسوم المخصصة عن الطلب
 دينار درىم الطلبالرسـو اؼبخصص عند 

   رسم التسجيل

   ضريبة الدمغة
   اجملموع

 إؼ 20اؼبوافق    /     /    ك.ر 13   خزينة اؼبصلحة رقم ........التاريخ     /     /   إيصاؿ

 .................................................................أمُت الصندكؽ / ........
 ...........................................على الطلب اؼبقيد ربت رقم ....... بعد اإلطبلع

 ...........................................................من سجل الضبط الزماشل ...... 
 إفرقبي  . 20ك.ر                  اؼبوافق     /     /      13التاريخ      /     /     

 ف اؼبختص / ......................اؼبوظ
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 لػػيبيػػا                            مكتب ؿبرر العقود   
 ..................                             

 وزارة العدل                                                 

 )عقػػػد ىبػػػة ( 
 .... سنة : .................... من شهر : ..........من يـو : ......ُب سباـ الساعة : ......
  ....................ؼ....... سنة: ..............من شهر : ........اؼبوافق ليـو : ........

ؿبرر عقود دبحكمة استئناؼ  ............................أمامي أنا   .......دبكتيب الكائن 
( كاؼبعتمد من األخ / كزير العدؿ  ............طرابلس دبوجب قرار عبنة قيد ؿبررم العقود رقم ) 

 ..............ات القضائية  ربت رقمكاؼبسجل جبدكؿ قيد ؿبررم العقود بإدارة التفتيش على اؽبيئ
 حبػضػػور كػػبلن مػػن :

 .........................مكاف كتاريخ اؼبيبلد ........األخ : .......................... -1
 ............... جنسيتو.......... مهنتو ....... ؿبل اإلقامة ......رقم بطاقتو الشخصية  ....

 .................مكاف كتاريخ اؼبيبلد ..........................................األخ :  -2
 ........ جنسيتو.......... مهنتو ....... ؿبل اإلقامة .........رقم بطاقتو الشخصية  ........

من شاىدين حائزين عبميع الصفات اؼبطلوبة شرعان كقانونان كما أكدا رل ذلك شخصيان بعد التثبيت 
 حقيقة شخصيتهما
 كقد حضر كل من

 الطرؼ اَلول ) الػػػواىب  (
 ..............................مكاف كتاريخ اؼبيبلد ........األخ : ..................... -1

 .......... جنسيتو.......... مهنتو ....... ؿبل اإلقامة ........رقم بطاقتو الشخصية  .......
 الموىوب لو ػ لهم (الطرؼ الثاني ) 

 ....................مكاف كتاريخ اؼبيبلد ..........األخ : ............................. -1
 ........ جنسيتو.......... مهنتو ....... ؿبل اإلقامة ..........رقم بطاقتو الشخصية  .......

 ........كاف كتاريخ اؼبيبلد .................م.....األخ : ............................. -2

 مجموعة رقم ......................... 
 ترتيب رقم .............................

 ملف رقم ...............................
 ضرائب.................................

 رسـو تسجيل عقارم.................
 ..............................دمغة 

 أتعاب .................................
 توقيع ؿبرر العقود...................
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 ......... جنسيتو.......... مهنتو ....... ؿبل اإلقامة .........رقم بطاقتو الشخصية  .......
 ....................مكاف كتاريخ اؼبيبلد ..........األخ : ............................. -3

 .....جنسيتو.......... مهنتو ....... ؿبل اإلقامة ........ .....رقم بطاقتو الشخصية  .......
كقد تعرؼ الشاىداف على أطراؼ العقد اؼبذكورين فيما سبق.................... كبعد التأكد من 
أىلية طرُب العقد كمن صحة نيابة من يبثلوف يَتىم ُب العقد كمشوؽبا للتصرؼ موضوع العقد طلب 

قهم عليو ليكوف عقدان رظبيان يعمل بو ُب صبيع األيراض الشرعية كالقانونية مٍت ربرير كتوثيق ما ًب اتفا
 كىو ما يأٌب حسب إقرارنبا أمامي .

 ) اؼبادة االكذل (
كىب الطرؼ األكؿ َب ىذا العقد كأسقط كتنازؿ بغَت عوض كدكف مقابل مع كافة الضمانات 

 كصفة :ػػ االٌبر الفعلية كالقانونية الطرؼ الثاشل القابل لذلك شخصيا العقا
......................................................................................... 

 ........................... مؤقت / تصديق زبطيط / خريطة رقم:.......ملف عقارم رقم ...
 اغبػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكد:ػ

 ...............................   /شرقاً  ......   .............................   /شمااًل 
 ...............................   /غرباً ..............    ......................   /جنوباً 

 )اؼبادة الثانية  (
جبميع حدكده دبجرد التوقيع على ىذا العقد يصبح الطرؼ الثاشل مالكان / منتفعان بالعقار اؼبوىوب لو 

كمشتمبل تو كمنافعو كملحقاتو كحقوؽ االتفاؽ اؼبقررة لصاغبو على التماـ كيقر انو استلم العقار 
اؼبوىوب لو فعبلن كلو من اآلف حق التصرؼ فيو بأم كجو قانوشل كما يلتـز بأداء الضرائب كالرسـو 

 على العقار من اآلف فصاعدان.
 ) اؼبادة الثالثة(

صبيع أكباء ليبيا كأنو  ُبف العقار خاؿ من اؼبوانع الشرعية كالقانونية كأنو الوحيد يقر الطرؼ األكؿ با
 ........................يَت ؿبمل بأية حقوؽ عينية أيا كاف نوعها ظاىرة أـ خفية ماعدا ......

 )اؼبادة الرابعة  (
اتق صبيع مصركفات ىذا العقد ككذلك مصركفات اجراءات نقل اؼبلكية تكوف على ع

........................................................................................ 
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 )اؼبادة اػبامسة (
 ..........................................................................شركط اخرل :

 )اؼبادة السادسة ( 
قد تقدر قيمة العقار اؼبوىوب دببلغ دينار اليراض تقدير الرسـو اؼبستحقة على ىذا الع

 ................................لييب....................................................
كدبا ذكر ربرر ىذا العقد كبعد تبلكتو على اغباضرين كدبعرفيت  أنا ؿبرر العقود صرح  طرَب العقد  

ا فوافقا عليو كأقراه موقعُت معي الشاىدين  عليو كاعبميع بأهنما كجداه مطابقا كؿبققا أليراضهم
 باألكصاؼ اؼبطلوبة شرعا كقانونا .

 التػػػػػػػػػػوقعػػػػػػات
 الطرؼ األكؿ  /  .............................

 الطرؼ الثاسل
1..................... .....2................ .............3........................... 

 الشػػػػػػػػػهود
1           ..........................                2 ............................. 

 
 ؿبػػػػػرر عػػػقود

           
           ................................ 
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                لػػيبيػػا                          مكتب ؿبرر العقود            
  ..........................                             

    وزارة العدل                                                 

 عقارعقد الرجوع في ىبة           

 .... سنة ........... ................... من يـو ......... من شهر .......ُب سباـ الساعة 
 اؼبوافق ليـو ........ من شهر ............ سنة .................................. إفرقبى .

................. ؿبرر العقود بدائرة ......دبكتيب الكائن ........أمامي أنا ................
كزير دبوجب قرار عبنة قيد ؿبررم العقود رقم ........ كاؼبعتمد من األخ /  استئناؼ طرابلسؿبكمة 

كاؼبسجل جبدكؿ قيد ؿبررم العقود دبصلحة التسجيل العقارم االشًتاكي كالتوثيق ربت  كزارة العدؿ
 رقم 

 حبضور كل من  
.............. تاريخ كمكاف اؼبيبلد ..............               ..........األخ/...................... -1

 .. كجنسيتو .............. كؿبل إقامتو ..................................كمهنتو ...........

اف اؼبيبلد ..............               ..................... تاريخ كمك..........األخ/............... -2
 ...... كجنسيتو .............. كؿبل إقامتو ..................................كمهنتو .......

شاىدين حائزين عبميع الصفات اؼبطلوبة قانونان كما أكدا رل ذلك شخصيان بعد التثبت من حقيقة 
 شخصيتهما .

 " كقد حضر كل من "
 َلول الطرؼ ا  

.................. تاريخ كمكاف اؼبيبلد ..............               ............األخ/............... - 1
 ...... كجنسيتو .............. كؿبل إقامتو ..................................كمهنتو .......

 

 مجموعة رقم ......................... 
 .............................ترتيب رقم 

 ملف رقم ...............................
 ضرائب.................................

 رسـو تسجيل عقارم.................
 دمغة ..............................

 أتعاب .................................
 توقيع ؿبرر العقود...................
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 الطرؼ الثاني

..................... تاريخ كمكاف اؼبيبلد ..............               ........../..............األخ - 2
 ...... كجنسيتو .............. كؿبل إقامتو ..................................كمهنتو .......

كقد تعرؼ الشاىداف على أطراؼ العقد اؼبذكورين فيما سبق:...................... كبعد التأكد  
لية طرُب العقد كمن صحة نيابة من يبثلوف يَتىم ُب العقد كمشوؽبا للتصرؼ موضوع العقد من أى

طلب الطرفاف مٍت ربرير كتوثيق ما ًب اتفاقهما عليو ليكوف عقدان رظبيان يعمل بو ُب صبيع األيراض 
 القانونية كىو ما يأٌب حسب أقرارنبا أمامي .

 ))اؼبادة األكذل((
رادتو كاختياره بأنو رجع ُب ىبة العقار أك حق االنتفاع بالعقار اآلٌب يقر الطرؼ األكؿ دبحض إ

 ............................................................................... كصفو :
 ................ملف عقارم رقم : ............. مؤقت / تصديق زبطيط / خريطة رقم : ...

 اغبدكد // 
 .....................................شرقان : ...... ............................... مشاالن :

 ...................................يربان : ......... ................جنوبان : ..............
 ))اؼبادة الثانية((

أك حق االنتفاع ادد ُب اؼبادة دبجرد التوقيع على ىذا العقد يصبح الطرؼ األكؿ مالكان للعقار 
السابقة جبميع حدكده كمساحتو كمشتمبلتو كمنافعو كملحقاتو كحقوؽ االرتفاؽ اؼبقررة لصاغبو 

 كيَتىا كذلك باغبالة اؼبوجودة عليها العقار حاليان .
 ))اؼبادة الثالثة((

صيل ريعو كشباره من كقت وبق للطرؼ الثاشل أف يتسلم العقار ادد ُب اؼبادة السابقة كيكوف لو رب
 التوقيع على ىذا العقد كما يلتـز بأداء ما عليو من ضرائب كرسـو كيَتىا من ىذا التاريخ .

 ))اؼبادة الرابعة((
أليراض تقرير الرسـو اؼبستحقة على ىذا العقد تقدر قيمة العقار دببلغ .......... د.ؿ فقط 

 دينار لييب . ............................................
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 ))اؼبادة اػبامسة((
 شركط أخرل :

 ......................................................ػ................................ 1

 ....................................................ػ................................. 2

 ........................................................ػ ............................ 3

 ))اؼبادة السادسة((
 صبيع مصركفات ىذا العقد يتحملها الطرؼ األكؿ .

كدبا ذكر ربرر ىذا العقد كبعد تبلكتو على اغباضرين كدبعرفيت أنا ؿبرر العقود صرح الطرفاف بأهنما  
فوافقا عليو كأقراه موقعُت معي كالشاىدين عليو كاعبميع  كجداه مطابقان إلرادهتما كؿبققان أليراضهما

 باألكصاؼ اؼبطلوبة شرعان كقانونان.

 الطرؼ الثاشل             األكؿ                                        الطرؼ        

                               .......................          ........................ 

 الشهػػػود

      الشاىد الثاشل                                                                       الشاىد األكؿ                
.......................                                           ...................... 

 ؿبرر العقػود                                      

                           ......................... 
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