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 الشكر والتقدير

وأصمي وأسمـ عمى سيدنا محمد  ،وما كنا لنيتدي لوال أف ىدانا اهلل ،الحمد هلل الذي ىدانا ليذا

 نيجو بإحساف إلى يـو الديف وبعد: وعمى مف سار عمى ،صمى اهلل عميو وسمـ

دراستي لمرحمة الماجستير بكمية الدراسات بإكماؿ نو عمّي أشكر اهلل تعالى عمى فضمو وم   فإنني

 العميا بجامعة القدس.

وعمى رأسيـ  ،وأشكر أعضاء ىيئة التدريس في برنامج ماجستير الفقو وأصولو بجامعة القدس

لما تفضؿ  ،الدكتور الفاضؿ مشرفي عمى الرسالة عروة عكرمة صبري حفظو اهلل ونفعنا بعممو

 وسعة صدر في متابعتي.وعمـ مف خمؽ  وولما وجدت في ،عمّي بقبوؿ اإلشراؼ عمى رسالتي

 وأتقدـ بالشكر الخالص لؤلستاذيف الفاضميف المذيف تفضال بالموافقة عمى مناقشة ىذه الرسالة:

 : محمد سميـ محمد عميالدكتور الفاضؿ

 الدباغمصطفى : أيمف والدكتور الفاضؿ

ونسأؿ اهلل أف يكوف ذلؾ  ،بالشكر الجزيؿ لكؿ مف ساعدني خالؿ دراستي ماديًا أو معنوياً  وأتقدـ

 في ميزاف حسناتيـ.
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 الملخص

 عنواف الرسالة ىو "الحيؿ وأثرىا في الميراث والوصية دراسة فقيية مقارنة".

يتعمؽ لما  المواريث والوصاياخاصة في بو  ،الميمة حيث يعد موضوع الحيؿ مف الموضوعات

 ية بيف الناس.بذلؾ مف حقوؽ مال

 وكانت الرسالة عمى فصميف.وبناًء عمى ذلؾ فقد قمت بالبحث في موضوع الحيؿ 

وتطرقت بعد ذلؾ لمحديث حوؿ نشأة  ،األوؿ: تناولت فيو تعريفًا عامًا بالحيؿ والميراث والوصية

باإلضافة إلى الحيؿ  ،يـوعف موقؼ الفقياء مف الحيؿ وبياف أدلت ،الحيؿ وأسباب الوقوع فييا

 الجائزة وغير الجائزة.

ثـ جاء الفصؿ الثاني وقد جاء فيو نوعاف مف الصور التي تستخدـ لمتحايؿ عمى حقوؽ الناس 

 ،واليبة ،والوقؼ الذري والخيري ،وطالؽ الفار ،منيا ما ىو جائز باألصؿ مثؿ البيع الصوري

 الميراث مف خالؿ العقود السابقة.وتناولت صورًا يتحايؿ بيا الناس عمى  ،والوصايا

وتأخير تقسيـ  ،واالستيالء عمى التركة ،والردة ،ما ىو غير جائز باألصؿ مثؿ الكتماف اومني

نما جاء الخالؼ  التركة. ولـ يظير خالؼ بيف الفقياء حوؿ الحيؿ المحرمة أو الحيؿ المباحة وا 

 حوؿ قسـ الحيؿ الذي لـ يظير اليدؼ منو .

 أىـ نتائج الدراسة ضرورة توعية الناس بحقوقيـ في مسائؿ التركة وخاصة النساء. ومف

ولتجنب الكتماف في حجج حصر اإلرث البد مف ربط المحاكـ الشرعية بسجالت الداخمية 

 وخاصة أف ىذا الربط اعتمد في بعض الدوؿ العربية.

 .التحميمي االستقرائيبالمنيج  مستعيناً والمنيج المتبع في ىذه الدراسة ىو منيج البحث الوصفي 
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Abstract 

 

The title of this thesis is about "The tricks and their effects on the inheritance and 

wills"- A jurisprudential comparative. (Fiqh Muqaran).  

The matter of tricks is an important subject especially on the inheritance and wills for 

what follows that of people's tangible rights. 

Consequently, I researched about these tricks. The study consists of two parts. The 

first gives a general definition of tricks، inheritance and wills. After that I talked about 

the history of tricks، the reasons why they are used, jurists opinion about tricks، their 

evidences، permissible and impermissible tricks. 

The second part is about the two ways used to trick people and infringe on their 

rights. Some of these ways are originally permissible such as fugitive divorce, family 

and charitable Waqf, donations and wills. Although I talked about the ways people 

trick each other about the previous issues. 

The impermissible tricks such as concealment، heritage appropriation، apostasy and 

the delay of heritage division.   

And there is no dissidence among jurists about the forbidden tricks or the allowed 

ones. But the dissidence is about the part of the tricks that don't show the goal of it. 

One of the most important results of the study is the importance of people's 

knowledge about their rights in inheritance cases, especially women. 

To avoid concealment in limitation of succession cases we must connect the Shari'a 

Courts with the ministry of the Interior records, especially that this connection was 

approved in some Arab countries.    

The followed method in this study is the descriptive study helped by the induction 

analytic study.    
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 المقدمة:

 سيدنا النبييف، وخاتـ والمرسميف، الخمؽ أشرؼ عمى والسالـ والصالة العالميف، رب هلل الحمد   
 المتقيف مف دربو عمى سار مف وعمى األميف، المصطفى اليدى نبي وسمـ، عميو اهلل صمى محمد
 :بعد أما .الديف يوـ إلى

 مشكمة الدراسة.

لقد تناولت موضوعًا ميمًا في ىذه الرسالة وىو الحيؿ وأثرىا عمى الميراث والوصية حيث تأتي 
ف واجب المسمميف  ،ال يمكف أف تنقطعالتي المعامالت بيف الناس أىمية الموضوع ألنو يمس  وا 

 وجؿ. ىذه المعامالت عمى الصدؽ واألمانة وأف تكوف عمى مراد اهلل عز أف يبنوا

أف التحايؿ والتيرب مف إعطاء  تصورت موضوع ألننيالىذا قمت بدراسة فقد وبناًء عميو 
 ف في معظـ بالد المسمميف.بو المسممو  بالء اصيبأصحاب الحقوؽ نصيبيـ مف التركة 

كاف البد مف البحث في ف ،ىذا األمر يمس النسيج االجتماعي لمعائالت والترابط األسري كما أف
األحكاـ المتعمقة بو واآلثار المترتبة عمى ذلؾ بالنسبة لممورث ولمف ىذا الموضوع وتوضيح 

 يخمفو مف ورثة وموصى ليـ.

 أهمية الدراسة:

 ،بالنسيج االجتماعي والنظاـ األسري مف تناوليا لموضوع يرتبطتأتي أىمية ىذه الدراسة 

مف باإلضافة إلى أنيا تسمط الضوء عمى صور قد يستخدميا بعض الناس ألكؿ حقوؽ اآلخريف 

فكاف البد مف البحث في ىذه الصور وبياف الحكـ  ،خاصة اإلناث منيـبو ورثة وموصى ليـ 

 ية وعمـ بحقو.حتى يكوف كؿ صاحب حؽ عمى دراواآلثار المترتبة عمييا الشرعي فييا 

 أسباب اختيار الموضوع:

 والوقوؼ عمى موقؼ الفقياء مف صورىا. ،بياف حقيقة الحيؿ.1

والوصية لمتيرب مف ميراث أصحاب الحؽ في التركة  حيالً الصور التي تستخدـ بعض .جمع 2
 مف الذكور واإلناث.
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 وىي األسرة. ،.ارتباط ىذا الموضوع بشكؿ أساسي بالمكوف األوؿ لممجتمع3

ونشر ثقافة االلتزاـ باألحكاـ الشرعية في باب  ،لتجنبيا ،توعية المجتمع بصور الحيؿ المحرمة.4
 .والوصية الميراث

 منهج البحث: 

 التحميمي بالمنيج مستعيناً  الوصفي، البحث منيج ىو الرسالة ىذه في المتبع المنيج   
 :التالية الخطوات وفؽ واالستقرائي

 الموضوع، ىذا حوؿ فييا جاء ما واستقراء الفقو، كتب مف األصمية المصادر إلى الرجوع .1
 .منيا الفقيية المسائؿ وتوثيؽ

 .وجؿّ  عزّ  اهلل كتاب في لمواطنيا اآليات عزو .2

 اكتفيت كمييما أو الصحيحيف أحد في الحديث كاف فإذا السّنة، كتب مف األحاديث تخريج .3
ف بذلؾ،  عمى حكـ أىؿ العمـ ذكر مع ،المعتمدة السنة كتب مف ووثّقت فييما موجوداً  يكف لـ وا 

 .قائمييا إلى وعزوىا اآلثار تخريج إلى باإلضافة الحديث،

 في ترد التي المغوية المصطمحات معاني لمعرفة والمعتمدة؛ األصمية المغة كتب إلى الرجوع .4
 .الرسالة

 األمة وعمماء والتابعيف، الصحابة باستثناء مف اشتير عند الباحث مف لؤلعالـ، الترجمة .5
 .المعاصريف األمة وعمماء والبخاري، كالشافعي، المعروفيف،

 والمصادر واألعالـ، واآلثار، الشريفة، واألحاديث الكريمة، لآليات فيارس وختمت بحثي بعمؿ   
 .والموضوعات والمراجع،

 الدراسات السابقة:

وقد وجدت بعض  متناثرة، أبواب في الفقيية كتبيـ في الفقياء تناولو فقيي موضوع الحيؿ   
 :تناولت موضوع الحيؿ منياوالبحوث المعاصرة الكتب 
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ـ في 2002لمحمد بف إبراىيـ والذي نشر سنة  ،كتاب الحيؿ الفقيية في المعامالت المالية .1
 مصر.

 ،إليياب أحمد أبو الييجاء ،. رسالة ماجستير بعنواف" الحيؿ وأثرىا في األحواؿ الشخصية3
 .16/1/2005نوقشت بتاريخ:  ،عماف ،الجامعة األردنية

نوقشت بجامعة  ،رسالة دكتوراه بعنواف" الحيؿ في التيرب مف الزكاة" لعبد السميع القواسمة.4
 .ـ7/1/2014عماف بتاريخ: ،العمـو اإلسالمية 

منشور عمى المكتبة  ،ىػ1406 الحجة ذو-رجب ،.بحث بعنواف "الحيؿ" لمحمد المسعودي5
 الشاممة.

 :ويمكف إيجاز اإلضافة التي تنطوي عمييا رسالتي باآلتي   

مع  ،الحقوؽ المالية في الميراث والوصيةوىو  ،في الحيؿ خاصتركز دراستي عمى موضوع 
االىتماـ بجميع صور الحيؿ التي يمجأ إلييا الناس في ذلؾ وبياف األحكاـ واآلثار المترتبة عمى 

 ذلؾ في حؽ الوارث والورثة والموصى ليـ.
 خطة البحث:

 :اآلتي النحو عمى وخاتمة، وفصميف مقدمة إلى بحثو الباحث قسَّـ   

 إلى باإلضافة ،البحث ومنيجية ،اختياره وأسباب ،وأىميتو ،البحث موضوع وتتناوؿ :المقدمة
 .السابقة الدراسات

 الحيل مفهوم: األول الفصل

فقد اشتمؿ المبحث األوؿ  ،وفي كؿ مبحث عدة مطالب ،حيث تناوؿ ىذا الفصؿ ثالثة مباحث
وتناوؿ المبحث الثاني نشأة  ،وتعريؼ الميراث والوصية ،عمى تعريؼ الحيؿ لغة واصطالحاً 

 والمبحث الثالث موقؼ الفقياء مف الحيؿ وبياف أدلتيـ عمييا. ،الحيؿ وأقساميا

وجاء فيو  ،وجاء الفصؿ الثاني وفيو ستة مباحث حيث تناوؿ المبحث األوؿ البيع الصوري
 .وأحكاـ البيع الصوري فيما يتعمؽ بيف الورثة ،وشروطيا ،وحكميا ،تعريؼ الصورية
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والتحايؿ في  ،وأقواؿ الفقياء فيو ،ف تعريفوأما المبحث الثاني حيث جاء حوؿ طالؽ الفار فبي
 طالؽ الفار عمى المواريث.

وشروط الوقؼ  ،وحكمو ،والمبحث الثالث تكمـ حوؿ الوقؼ الذري والخيري مف حيث التعريؼ
 وصور التحايؿ في الوقؼ الذري والخيري. ،الذري

تسوية بيف الورثة في وحكـ التفضيؿ وعدـ ال ،والمبحث الرابع تكمـ حوؿ اليبة مف حيث تعريفيا
 وصور التحايؿ في اليبة عمى المواريث. ،وضوابط العدؿ في اليبة ،اليبة

 ،والمبحث الخامس فقد كاف حوؿ الوصايا حيث كاف فيو الحيمة في تعدد األوصياء عمى الترتيب
 والحيمة في عزؿ الوصي نفسو بعد موت الموصي.

ث مف خالؿ العقود غير المشروعة وىي: والمبحث السادس جاء حوؿ صور التحايؿ في الميرا
وادعاء الوصاية عمى التركة والتأخير في  ،وادعاء ردة أحد الورثة ،كتماف توصيات متعمقة بالتركة

 تقسيـ التركة.
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