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 شكر و تقدير

 
فً البداٌة احمد هللا سبحانه و تعالى اذ أتم فضله علً ووفقنً فً انجاز هذا العمل , 

و بعد :فال ٌسعنً اال ان اتقدم بخالص شكري و تقدٌري الى استاذي الفاضل 

الدكتور احمد علً برٌسم لتفضله بقبوله االشراف على هذا البحث و الذي منحنً 

على تخطً جمٌع الصعوبات التً من غزٌر عمله و رفٌع خلقه مما ساعدنً 

صادفتنً خالل مسٌرة البحث , فكان لتوجٌهاته القٌمة و ارائه المستنٌرة و 

مالحضاته السدٌدة االثر الكبٌر فً اخراج البحث على هذا النحو وفقه هللا سبحانه و 

 تعالى .

وكذلك اقدم شكري الى عمادة كلٌة القانون و العلوم السٌاسٌة و رئاسة قسم    

لقانون و كذلك اقدم شكري الى كل من ساعدنً فً المكاتب العامة التً ذهبت الٌها ا

 اثناء جمع المصادر .

و فً الختام اتقدم بكل الشكر و التقدٌر الى كل من قدم لً ٌد العون فً انجاز هذا 

 البحث .
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 ةـدمـادلق
الحمد هلل رب العالميف ك الصالة ك السالـ عمى سيدنا محمد ك عمى الو ك صحبو ك سمـ ,      

 اما بعد :

يعد مرض المكت مف المسائؿ الميمة عمى الصعيد القانكني في ىذا العصر نظران لكثرة     
متطابقة تطبيقاتو العممية ك امتداداتو ك تشعباتو النظرية ك قد اخذت بو تشريعات عديدة بصكرة 

اك متقاربة ك تخمفت تشريعات اخرل عديدة مف االخذ بو , كما برىف الفقو االسالمي في مضماره  
عف اصالة تحتاج اليكـ مف يجمكىا , فما ىك مرض المكت ؟ ك ما ىي احكامو ؟ ك ال شؾ يعد 

 ىذا المكضكع جدير بالبحث .

اقعده عف مباشرة اعمالو ك  ك اف اىمية ىذا المكضكع ىك اف الشخص اذا مرض مرضان        
حس بدنكا اجمو فاف الغالب في مثؿ ىذه الحالة اف نتسمط عمى ىذا المريض فكرة الخطر المحدؽ 
اك الكشيؾ ك ىك ذىاب امكالو الى الكرثة اك ىذا الشخص منيـ اك ذاؾ اك الى االغيار فيمجأ 

اك تبرع ك لكف بشيء مف بتأثير ىذه الفكرة المتسمطة الى التصرؼ في ىذه االمكاؿ معاكضة 
المحاباة التي ستقضي الى االضرار بأكلئؾ الكرثة اك الغير االمر الذم يتطمب الحد مف تصرفاتو 
في ىذا المرض ك مف ىنا فقد اعتبر مرض المكت بناءان عمى ذلؾ مقيدة ك مؤثرة في تصرفات 

كاـ تصرفات المصاب بو ك لـز مف ثـ اعطاء ىذه التصرفات احكامان خاصة تختمؼ عف اح
الشخص غير المريض بيذا المرض , اذان فمرض المكت ال يعدـ اىمية االداء ك ال ينقصيا ك 

 لكنو يحد مف تصرفات المريض بو .

يرمي ىذا المكضكع الى عدد مف االغراض الميمة التي كانت كراء اختيارم لو كما يسعى        
لبعض المشكالت التي تكاجييا  الى تقديـ اجكبة عف بعض االسئمة المثارة ككضع حمكؿ

المجتمعات اليكـ ك الحقيقة اف بعض االغراض منبثقة مف اىمية المكضكع النابعة مف الغمكض 
الذم يكتنفو ك االختالؼ في شأنو ك حاجة الناس المرضى بمرض المكت ك غير المرضى الى 

قانكنية لـ تعطو ما يستحؽ معرفة ما ليـ ك ما عمييـ مف احكامو ىذا فعالن عف الكتابات الفقيية ال
مف البياف فيي درجت عف معالجتو مف الناحية الشرعية اك الناحية القانكنية ك لـ تحاكؿ الجمع 
بيف االثنيف اك اغنياء الجانب القانكني بما يتحصؿ مف الفقو االسالمي الذم برع فيو حد بعيد ك 



لعدـ تبمكره بصكرة كافية مفيكمة ك اف االحكاـ القضائية لـ تستقر عمى احكاـ كاحدة فيو ك ذلؾ 
 احكامو .

اما االسئمة التي تثكر ك تحتاج الى اجكبة فيي كثيرة تتعمؽ بتحديد معناه ك ضكابطو ىذا        
التحديد ك شركط تحققو ك مدة رقكد المريض في الفراش ك كيفية اثبات المكت في بيذا المرض ك 

مرض المكت ك عف حكـ تصرفات المريض كذلؾ السؤاؿ عف مدل صحة كقكع طالؽ المريض 
ك ما الى ذلؾ مف االسئمة التي يتعيف الكقكؼ عميو ك مف ثـ االىتداد الى اجكبتيا , ك 
الصعكبات التي كاجيتني في كتابتي ليذا المكضكع ىك قمة المصادر التي تتناكؿ ىذا المكضكع 

 ك عدـ تكفر الكقت لكتابتو .

ث العممي في كتابة ىذا البحث اذ تمت مقارنة القانكف المدني لقد اعتمدنا عمى اسمكب البح      
 العراقي مع مذاىب فقياء الحنفية ك الشافعية ك المالكية ك الحنابمة بقدر االمكاف ك االستطاعة .

 -ك قد قسمت مكضكع البحث عمى المباحث االتية :

 احلد مه تصرفاتهادلبحث االول : ماهية ادلريط مرض ادلوت و امثانه , و احلكمة مه 

 المطمب االول : تعريف مرض الموت لغة و شرعا و قانونا و امثالو

 المطمب الثاني : الحكمة من الحد من تصرفات المريض مرض الموت

 ادلبحث انثاوي : احكام تصرفات ادلريط مرض ادلوت بني انقاوون و انشريعة

 المطمب االول : طالق المريض مرض الموت و اثاره القانونية و الشرعية 

 المطمب الثاني : تبرعات المريض مرض الموت و اثاره القانونية و الشرعية

  

ثـ ختـ البحث بخاتمة بينت فييا اىـ النتائج التي تكصمت الييا فيو ك اعقبتيا بقائمة مصادر   
 البحث ك مراجعو .

 



 المبحث االول

 ماىية المريض مرض الموت و الحكمة من الحد من تصرفاتو

اف ىناؾ تعاريؼ متعددة لممرض الذم يؤدم الى الكفاة سكاء أكاف ذلؾ في المغة العربية        
اـ عند فقياء الشريعة االسالمية اـ عند اصحاب القانكف , ك في ضكء ما تقدـ سنتناكؿ دراسة 

 -ىذا المبحث في المطالب االتية :

 لمطمب االكؿ : تعريؼ المريض مرض المكت لغة ك شرعا ك قانكنا .ا

 المطمب الثاني : الحكمة مف الحد مف تصرفات المريض مرض المكت .

 

 المطمب االول

 تعريف المريض مرض الموت لغًة و شرعًا و قانوناً 

 -: لو عدة معاني : تعريف المرض لغةً 

المرض : جاء في المصباح المنير : مرض مرضان مف باب التعب , ك المرض حالة خارجة عف 
الطبع ضاره بالفعؿ , ك يعمـ مف ىذا اف االلماـ ك االكراـ اعراض عـ المرض , ك قاؿ ابف 

  (1)فارس المرض كؿ ما خرج بو االنساف عـ حد الصحة مف عمة اك نفاؽ اك تقصير في امر 

اك يقاؿ امرض اهلل فالنان : جعمو مريضان مرضان : فسدت صحتو  –رض فالف مثؿ ام -أمرَض :
 . (2)فضعؼ فيك مريض 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الطبعة الثالثة , دار الثقافة لمطباعة ك النشر,  (: د. احمد محمد عمي داككد , القضايا ك االحكاـ في المحاكـ الشرعية ,1)
 . 284, ص 2111عماف , 

 . 862بكؿ , تركيا , صن(: ابراىيـ مصطفى , المعجـ الكسيط , الجزء الثاني , استا2)



 المكت لغة : ك لو معاني كثيرة ك منيا :

السككف , يقاؿ ماتت النار مكتان , ام برد رمادىا , فمـ يبقى مف الجمر شيء ك يقاؿ ماتت      
 . (1)الريح , ام نكدت ك سكنت , ك ياؿ ماتت الماء بيذا المكاف , ام نشفتو االرض 

 . (2)المكت : ضد الحياة 

 .(3)منو اليالؾ (المريض مرض المكت شرعان : عرفو بعض الفقياء بأنو ) المرض الذم يخاؼ 

اما مذىب الحنفية عرفكه بانو : ىك الذم يغمب فيو خكؼ المكت , ك يعجز المريض عف      
رؤية مصالحو خارجان عف داره اف كاف مف الذككر , ك عف رؤية مصالحو داخؿ داره اذا كاف مف 

ىذا ما االناث , ك يمكت عمى ذلؾ الحاؿ قبؿ مركر سنة سكاء كاف صاحب فراش اك لـ يكف , 
 . (4)لـ يشتد مرضو ك يتغير حالو , فيعتبر ابتداء السنة مف تاريخ االشتداد 

 ك مرض المكت عند الحنفية ىك الذم يتحقؽ فيو الشركط التالية :     

الشرط االكؿ : اف يعجز صاحبو عف رؤية مصالحو المعتادة خارج البيت اف كاف مف الذككر ك 
 الدار اـ كاف مف االناث مثؿ الطبخ كغسؿ المالبس . يعجز عف رؤية مصالحو الداخمية في

الشرط الثاني : اف يككف الغالب في ىذا المرض مكت صاحبو فيو , ك عمى ىذا اذان مرض 
المريض مف االمراض المزمنة التي طالت ك لـ يخشى منيا المكت فال يعتبر مرضو مرض 

 . (5)المكت ك اف عجزت المريضة عف مباشرة اعمالو الخارجية 

(: حبيب ادريس عيسى , تصرفات المريض مرض المكت , رسالة مقدمة الى مجمس كمية القانكف جامعة المكصؿ 1) 
 . 2115لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف الخاص , سنة 

 . 891, ص مصدر سابؽ(: ابراىيـ مصطفى , 2)

 . 28, ص 1986كصياء , بغداد , (: المحامي مصطفى محمد جميؿ التمعفرم , احكاـ ك صككؾ الكصية ك اال3)

,  37(: كزارة الشؤكف ك االكقاؼ االسالمية , المكسكعة الفقيية , مرض المكت , مصاىرة , الطبعة االكلى , الجزء 4)
 . 5, ص 1997

الثالثة (: د. عبد الكريـ زيداف , المفصؿ في احكاـ المرأة ك بيت المسمـ في الشريعة االسالمية , الجزء العاشر , الطبعة 5)
 . 362, ص 2111, بيركت , 



الشرط الثالث : اف يمكت المريض خالؿ سنة مف حمكؿ المرض فيو الذم امتد ك بقى عمى حالة 
كاحدة . اما اذا اشتد المرض ك تغير حاؿ المريض ك مات قبؿ مضي السنة مف كقت اشتداد 

 . (1)المرض فيعتبر مرضو مف كقت اشتداد مرضو الى كقت كفاتو مرض مكت 

 

 تعريف المريض مرض الموت قانونًا :

المؤرخ في  1998/حقكقية/966عرفتو محكمة التمييز العراقية بقرارىا المرقـ       
فقالت باف مرض المكت يرجع في تعريفو الى الشريعة االسالمية ك لكف عرفتو  19/9/1968

ذم يجمع فيو صفتاف اف يغمب المادة االكلى مف الفقرة الثانية مف القانكف المدني بانو ) المرض ال
فيو اليالؾ عادة ك اف يعقبو المكت مباشرة سكاء كاف المكت سببو اـ بسبب اخر خارجي , 
فمرض المكت يجب لو شرطاف , اكليما : اف يتصؿ المكت بالمرض ك اف يككف المرض مخكفان 

المكت ك  ك يقصد بالمرض المخاكؼ مثال ) السرطاف ( ك غيره مف االمراض التي يخشى منيا
ال يمـز االعتبار المريض مرض المكت اف يككف صاحبو طريح الفراش بحمكؿ مدة مرضو اك اف 
يعجز عف الخركج اك مباشرة اعمالو العادية فالعبرة بمرض المكت ىي غمبة اليالؾ ك لذلؾ فاف 
ذىاب المريض الى المحكمة اك الى عيادة الطبيب ال ينفي اف مرضو مرض المكت طالما قد 

افرت فيو غالبية اليالؾ ك يعقبو المكت مباشرة , اما ثانيان : مف خالؿ مدتو فقد ذىب بعض تك 
الفقياء الى اف ىذا الحد اك المدة ال يمـز اال في االمراض المزمنة التي تطكؿ كال يخشى منيا 
اليالؾ ك ذىب اخركف الى اف مرض المكت اذا طالت مدتو سنة ك ىي عمى حاؿ كاحدة فاف 

صاحبة تعتبر تصرفات صحيحة ما لـ يشتد المرض ك تغيرت حالة المريض ك مات تصرفات 
 . (2)تعد حالة ابتداء مف كقت التغير الى الكفاة مرض المكت ... (

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 362ص (: د. عبد الكريـ زيداف , مصدر سابؽ ,1)

 . 29(: المحامي مصطفى محمد جميؿ التمعفرم , مصدر سابؽ , ص 2)

 



 -( مف مجمة االحكاـ العدلية :1595نصت المادة )

) مرض المكت ىك المرض الذم يعجز المريض فيو عف رؤية مصالحو الخارجية عف داره اذا 
االناث ك الذم يككف  كاف مف الذككر , ك يعجز عف رؤية المصالح الداخمية في داره اف كاف مف

فيو خكؼ في االكثر , ك يمكت ك ىك عمى ذلؾ الحاؿ قبؿ مركر سنة سكاء كاف ذلؾ مالزما 
لمفراش اك لـ يكف .ك اذا امتد مرضو ك كاف دائمان عمى حاؿ كاحدة ك مضي عميو سنة يككف في 

اذا  حكـ الصحيح ك تككف تصرفاتو كتصرفات الصحيح ما لـ يشتد مرضو ك يتغير حالو اما
اشتد مرضو ك تغير حالو ك تكفي قبؿ مضي سنة فيعد مرضو اعتباران ـ كقت التغير الى الكفاة 

 . (1)مرض المكت (

كجاء في شرحيا / يعتبر في حكـ المريض مرض المكت الشخص الذم يصير اخراجو     
تمو لساحة االعداـ ك الجراء القصاص فيو , يعني اف الشخص المسجكف في السجف ك المقرر ق

قصاصان . ال يعفى حكـ المريض مرض المكت ما لـ يحضر الى ميداف القصاص منو فيعتبر 
حينئذ في حكـ المريض مرض المكت . ك الجندم في ساحة الحرب ال يككف في حكـ المريض 
مرض المكت بمجرد ككنو محصكران اك محاربان النو يحصؿ الخالص مف المحاصره في االكثر 

(2) . 

ف مف امر فاف ىذه التعريفات ليست جامعة مانعة ك انيا ال تنطبؽ عمى كؿ كاقعة ك ميما يك    
تعرض عمى القضاء ك مف االكفؽ اف يترؾ لممحكمة المكضكع عما اذا كاف المرض مرض مكت 

 . (3)اك مرض صحة تستخمصو مف الكقائع ك االدلة ك التقارير الطبية 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 362ص  – 361(: د. عبد الكريـ زيداف , مصدر سابؽ , ص1)

 . 285(: احمد محمد عمي داككد , مصدر سابؽ , ص2)
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 امثال عمى مرض الموت

 , مف ىذه االمراض :ىناؾ امراض تؤدم الى المكت 

السرطاف : عمى رأس القائمة لالمراض القاتمة فيك اكثرىا خطكرة ك الحقيقة المفزعة في  – 1
مالييف حالة كفاة عمى  7 – 6المسألة اف المزيد مف الناس يمكتكف بسببو كؿ عاـ , فنجد 

ختمفة . ك % مف مجمكع الكفيات الم13مستكل العالـ بسبب السرطاف سنكيان , ك ىك ما يمثؿ 
السرطاف يعرؼ طبيان بانو مجمكعة مف الفيركسات غير المنضبطة التي تنتشر في الخاليا 

نكع مختمؼ مف السرطاف , منيا  111بطريقة شاذة ك معقدة , يرل االطباء اف ىناؾ اكثر مف 
خمسة تعد اكثر خطكرة حيث تفتؾ بحياة الرجاؿ ة النساء عمى حد السكاء ك ىي سرطاف الرئة ك 

لمعدة ك الكبد ك القكلكف ك المستقيـ ك سرطاف المرمء , بينما تزيد المراة عمى ىذه االنكاع ا
 بنكعيف ىما سرطاف عنؽ الرحـ ك سرطاف الثدم .

الربك : يأتي مرض الربك في المرتبة الثانية ك ىك عبارة عف اضطراب مزمف في الرئتيف  – 2
مصحكب بالتياب الشعب اليكائية , ك ىذا المرض يسبب ضيؽ التنفس الدكرم ك يصاحبو 
سعاؿ ك الالـ في الصدر ك قد تتراكح مضاعفاتو عمى الجسـ بيف المعتدلة ك الخطيرة التي تيدد 

ىذا المرض جميع االعمار دكف استثناء فقد يكلد بو االنساف اك قد يصيبو  الحياة , ك يصيب
 الحقان .

شمؿ االطفاؿ : الذم يعد كباءان فتاكان يشمؿ االطفاؿ في سف صغير ك منذ سنكات تحاكؿ  – 3
النظمات الصحية العالمية القضاء عميو ك رغـ اف الكثير مف الدكؿ خاصة منيا المتقدمة قد 

ميمة في القضاء عميو ك ىذا المرض يسبب الشمؿ ثـ المكت ك قد فتؾ بالكثيريف قطعت اشكاطان 
 1951ك  1941عمى مدل التأريخ البشرم ففي ذركة انتشار فيركس الشمؿ في الفترة ما بيف 

اكثر مف نصؼ مميكف شخص اما ماتكا اك اصيبكا بشمؿ االطفاؿ ك لكف مع التقدـ الطبي تـ 
ث اصبح ىذا التطعيـ الكقائي يحمي مف الفيركس ك لكف حتى تطكير لقاح شمؿ االطفاؿ حي

 . (1)يكمنا ىذا ال يكجد عالج يقضي عميو نيائيان 
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االيبكال : اك ما يسمى ) بحمى ايبكال النزفية ( ك ىك فيركس خطير ك معٍد ك يرجح االطباء  – 4
انو انتقؿ مف القردة ك الغكريال الى البشر ك يتسـ بمعدالت امانة مرتفعة , اكتشؼ ىذا المرض 

تككف نسبة الكفيات مف  ك مف حينيا ظيرت انكاع مختمفة منو مسببة اكبئة 1976الكؿ مرة سنة 
 % .91% الى  51

 4السكرم : ك ىك في المرتبة الخامسة الذم برز ككباء عالمي ك ىك يتسبب في حكالي  – 5
مالييف حالة كفاة كؿ عاـ ك يشار الى اف ىناؾ نكعيف مف مرض السكرم االكؿ بسبب قمة 

االطفاؿ , اما الثاني االنتاج مادة االنسكليف في الجسـ ك ىك ينتشر عمى نطاؽ كاسع بيف 
فتحدث اصابتو بو رغـ اف الجسـ ينتج االنسكليف ك لكف ىذا االخير غير فعاؿ ك ىك اكثر 
انتشاران في العالـ ك رغـ كجكد االدكية ك حقف االنسكليف اال اف مرض السكرم قد يبمغ مرحمة 

 . (1)معينة تسبب في االمراض االخرل لالنساف ك تيدد حياتو 
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 المطمب الثاني

 الحكمة من الحد من تصرفات المريض مرض الموت

كؿ عمؿ قانكني يصدر مف  -1( مف القانكف المدني عمى اف ) 916نصت المادة )     
الشخص في مرض المكت ك يككف مقصكد بو التبرع ك يعتبر مضاؼ الى ما بعد المكت ة 

عمى الكرثة اف  -2تسرم عميو احكاـ الكصية ام كانت النسبة التي تعطى ليذا التصرؼ . 
كثيـ ك ىك في مرض المكت ك ليـ اثبات ذلؾ بجميع الطرؽ ك يثبتكا اف العمؿ قد صدر مف مكر 

اذا اثبت الكرثة اف تصرؼ  -3ال يحتج عمى الكرثة بتاريخ السند اذا لـ يكف ىذا التاريخ ثابتان . 
صدر مف مكركثيـ في مرض المكت اعتبر التصرؼ صادران عمى سبيؿ التبرع ما لـ يثبت مف 

 صدر لو التصرؼ عكس ذلؾ ( .

مفاد ىذا النص اف القانكف اعتبر كؿ تصرؼ صادر مف المكرث في مرض مكتو يككف ك       
مقصكدان بو التبرع ام كصية مستترة ك تسرم عميو احكاـ الكصية ك قصد المشرع مف ذلؾ حماية 
الكرثة مف اف ينفذ الكارث في مرض المكت قد تعمقت بماؿ مكرثو اال اف ىذا الحؽ ال يتعمؽ اال 

الثمث الباقي فقد جعمو الشارع حقان لممريض ينفقو فيما يسرم بكاسطة التبرع  بالثمث منو اما
 . (1)المنجز حاؿ المرض اك بكاسطة الكصية 

مف المعركؼ اف االنساف يتقمب في حياتو بيف الصحة ك المرض ك السالمة ك الحظر ك      
لكؿ حالة تأثيرىا في تصرفاتو ك التزاماتو ك يعنينا ىنا االنساف في مرضو ك السيما مرض 
المكت ك لتصرفات المريض مرض المكت مكانة كبيرة في الفقو االسالمي ك التشريعات العربية 

ك منيا القانكف العراقي ك التصرفات التي قد يقـك بيا المريض خالؿ مدة مرضو تككف  المتأثرة بو
 مثارة لمشؾ ك الريبة حتى لك كاف مالكان لقكاه العقمية ما داـ انو عمى كشؾ المكت اذ يشعر بدنكا 
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كالو ك حقكؽ اجمو ك قد يقع تحت تأثير في شعكره النفسي فيحكمو اليأس فال يؤمف معو عمى ام
دائنيو ك كرثتو ك بكصفو مريضان فمو مركز خاص النو ليس بالسميـ المتعافي ك ال ىك بالميت 
المنتيي اجمو لذلؾ تبعان ليذه الخصكصية فانو يككف مقيد التصرؼ فال تقبؿ مف تصرفاتو اال تمؾ 

حؽ بيا مف التي تقكـ عمى عقكد المبادالت ك مع شيء مف التحفظ . ك اما التبرعات ك ما يم
عقكد تتأرجح في الكيفية عمى حساب المريض فيجب التعامؿ معيا بحذر شديد ك ال يجكز اف 
يتصرؼ فييا اال في حدكد ما اجاز لو الشارع ك القانكف , ك الحكمة مف تقييد حرية المريض قبؿ 

يف كفاتو في تصرفاتو التي قد تصدر خالؿ مدة مرض المكت بأثر رجعي ىي حماية حقكؽ الدائن
ك الكرثة اال اف ىؤالء يكسبكف حقان في تركتو بمجرد نشكء المرض المؤدم الى الكفاة ك لغرض 
صيانة حقكؽ الدائنيف ك الكرثة فانو يحجز عمى المريض ك بالقدر الذم يضمنيا اذ اف المسببات 
تضاؼ الى اسبابيا ك ىذا الحجز يككف مف النكع الخاص ك المصمحة تكجد بكجكدىا ك تنتفي 

 نتفائيا .با

ك االحكاـ التي تصدر عف المريض مرض المكت اىمية كبيرة في حياة الفرد ك المجتمع ك       
السيما القضاء اذ تتجمى ىذه االىمية بتكفير الحماية القانكنية الالزمة لحقكؽ الدائنيف ك الكرثة 

ضرار فضالن عـ حقكؽ المريض نفسو فغالبان ما يتصرؼ االنساف في مرض مكتو بقصد اال
بالدائنيف ك الكرثة ك ذلؾ مف خالؿ قيامو ببعض التصرفات ك السيما التبرعات ك مف شأف ىذه 
التبرعات اف تنقص مف قيمة المكجكدات تركة المريض ك مف ثـ تؤثر في سمب بالحقكؽ المتعمقة 

 . (1)بالتركة بعد الكفاة 
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 –ك مف ىنا لما سأؿ الصحابي رسكؿ اهلل ) صمى اهلل عميو ك سمـ ( عف صدقتو بمالو قاؿ      
: ) ثـ ادناؾ ادناؾ ( ك قاؿ :) ابدأ بنفسؾ ثـ بمف تعكؿ ( فيدؿ ىذا  -فسو بعد اف بيف لو حؽ ن

عمى انو كاف الشخص في مرض المكت ك اراد اف يتصدؽ بمالو مف اجؿ احساف الى الناس 
فاحسانو الى المكرثة اعظـ ك ىذا مف حيث االحتماؿ االكؿ ك قد اشار النبي ) صمى اهلل عميو ك 

نما دخؿ عمى سعد رضي اهلل عنو ك ارضاه ك كاف سعد مريضان ك سمـ ( الى ىذا المعنى حي
خشي عمى نفسو اف يمكت فقاؿ : ) يا رسكؿ اهلل ! اف عندم ماالن ك ال كارث لي كما عممت اال 
ابنة أفأتصدؽ بمالي كمو ؟ قاؿ : ال . قاؿ : فبنصفو ؟ قاؿ : ال . قاؿ : فبثمثو ؟ قاؿ : الثمث ك 

بيف عميو الصالة ك السالـ العمة ليس في ككنو يمنعو اف يتصدؽ في  الثمث كثير ( . فقاؿ : ثـ
جميع مالو : ) انؾ اف تذر كرثتؾ اغنياء خير لؾ مف اف تذرىـ عالة يتكففكف الناس ( فقكلو 
)عميو الصالة ك السالـ ( : ) انؾ اف تذرىـ ( ام : تترؾ كرثتؾ ك اكالدؾ مف بعدؾ اغنياء 

ر لككنؾ سترت عكرتيـ ك سددت خمتيـ ك حاجتيـ ك لـ يخرجكا عندىـ ماؿ يككف لؾ في ذلؾ اج
الى الناس فذلؾ خير لؾ في دينؾ ك دنياؾ ك اخرتؾ . النو قاؿ ) خير ( ك خير نكرة شممت 
جميع الخير مع انو قد قاؿ : أفأتصدؽ ؟ فسعد رضي اهلل عنو يريد الصدقة ك يريد اف يقدـ شيئان 

تؾ اغنياء ... ( اذان : ىذا مف جية اذا كاف قصده مف الخرتو فقاؿ لو : ) انؾ اف تذر كرث
التصرؼ في مرض المكت االحساف الى الغرباء , كمف ىنا قاؿ العمماء : مف اراد اف يكقؼ اك 
يتصدؽ فالمنبغي عميو اف ينظر اكؿ ما ينظر الى قرابتو . ك ثانيان اف يككف قصده غير حسف 

عو فال يريد اف يبقى لكرثتو مف بعده فيريد اف كأف يرل اف ىذا الماؿ تعب فيو ك شقي في جم
يصرفو لمغرباء حتى يحـر االقرباء فيذا ال شؾ انو عيف االساءة ك مثؿ ىذا مف حؽ الحجر عميو 
ك منعو الف الشريعة جاءت بالمصالح ك لـ تأت بالمفاسد ك لذلؾ عاممت بنقيض القصد ك لذلؾ 

مرض المكت ذىب بعض الصحابة الى  مف طمؽ زكجتو مف اجؿ اف يحرميا مف الميراث في
 : (1)انيا تكرث 
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 المبحث الثاني

 طالق المريض مرض الموت و تبرعاتو شرعًا و قانوناً 

 

االصؿ اف يككف االنساف حران في اجراء ما يشاء مف التصرفات القانكنية ك مف        
دكف قيد عميو فاذا ما اصيب بمرض معيف فانو مف شأف ىذا المرض اف يقيد مف حرية 
المريض مف اجراء تصرفاتو , ك لكف ليس كؿ مرض يقيد مف حرية الشخص المصاب بو 

 مميتان ., بؿ ال بد مف اف يككف ىذا المرض 

   

 ك سكؼ نقسـ ىذا المبحث الى مطمبيف :

 

 .المطمب االكؿ : طالؽ المريض مرض المكت 

 . المطمب الثاني : تبرعات المريض مرض المكت شرعان ك قانكنان 

 

 

 

 

 

 

 



 المطمب االول

 طالق المريض مرض الموت بين القانون و الشريعة

نتناكؿ طالؽ المريض مرض المكت شرعان ك قانكنان مف حيث ىؿ يقع طالؽ المريض      
 مرض المكت اك ال ؟

 

 طالق المريض مرض الموت شرعًا :

: قالكا ال يجكز لمزكج المريض التطميؽ المتعمؽ حؽ حؽ زكجتو بمالو اال اذا  فقياء االحناف
تو ك مات في عدتيا كرثت , ك بعدىا ال الف رضيت بو . قاؿ طمقيا رجعيان اك بائنان في مرض مك 

الزكجية سبب ارثيا في مرض مكتو , ك الزكج قصد ابطاؿ االرث فيرد عميو قصده بتأخير عممو 
زمف انقضاء العدة دفعان لمضرر عنيا , ك قد امكف , الف النكاح في العدة يبقى في حؽ االثار 

ضاء العدة النو ال امكاف ك الزكجة في فجاز اف يبقى في حؽ ارثيا عنو , بخالؼ ما بعد انق
. كما قالكا بانو  (1)ىذه الحالة ليست سبب االرث عنيا فيبطؿ في حقو خصكصان اذا رضي بو 

مف كاف مريضان مرض المكت اك كاف في حالة مف ىك يحكمو ك طمؽ امرأتو بائنان بال رضاىا ك 
ع عمى زكجتو ك تبيف منو حيف مات في مرضو ك زكجتو ال تزاؿ في العدة فطالقيا البائف يق

كقكعو ك لكنيا ترثو عمما اف الطالؽ البائف يمنع الميراث اال في الحالة لقصد افراد مف تكريثيا . 
اما لك طمقيا طالقان رجعيان ك ىك مريض مرض المكت , ك مات ك ىي في العدة ترثو مطمقان 

 . (2)ي تككف زكجتو حكمان سكاء كاف صحيحان اـ مريضان الف المراة في عدة الطالؽ الرجع
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 -ك خالصة الكالـ في ىذا المذىب ىك :

الرجؿ اذا طمؽ زكجتو في حالة صحة مرضو برضاىا اك بغير رضاىا ثـ مات ك ىي في  –أ 
نيما العدة فانيا يتكارثاف باالجماع ك اذا كانت الماة كتابية كقت الطالؽ فاف اسممت في العدة فا

 يتكارثاف .

اذا طمقيا في مرض مكتو طالقان بائنان ك مات في مرضو ىذا ك ىي في العدة كرثتو , ك اف  –ب 
 . (1)بعد انقضاء عدتيا ال ترضو  مات

 

: قالكا اذا طمؽ الرجؿ زكجتو طالقان بائنان ك ىك في مرض المكت ثـ مات في  مذىب الحنابمة
يا اف مات في عدتيا يرل ىذا عف عمر ك عثماف ك مرضو ك ىي في عدتيا كرثتو , ك لـ يرث

عمي ) رضي اهلل عنيـ ( ك بو قاؿ عركة ك شريح ك الحسف ك الشعبي النفعي ك الثكرم .ك احتج 
رضي اهلل  –ابف قدامة الحنبمي لتكريثيما منو اذا مات مف مرضو ك ىي في العدة بأف عثماف 

رحمف بف عكؼ ك كاف قد طمقيا في مرض كرث تماضر بنت االصبغ الكميبية مف عبد ال –عنو 
مكتو طالقان بائنان ك اشتير ذلؾ في الصحابة فمـ ينكر ذلؾ اجماعان , ك الف المطمؽ قصد بطالقو 

. ام  (2)قصدان فاسدان ك ىك حرماف زكجتو مف الميراث بتطميقو اياىا ك ىك في مرض المكت 
ء تكفي في العدة اـ بعدىا ما لـ عندىـ اف الزكجة ترث زكجيا اذا طمقيا في مرض مكتو سكا

 .( 3)تتزكج 
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 : مذىب المالكية

اف الزكجة ترث زكجيا لك طمقيا في مرض المكت ك لك انقضت العدة ك تزكجت بغيره ك لك كاف 
الطالؽ برضاىا ك اختيارىا ك ال يرثيا ىك اذا ماتت النو ىك الذم فكت عمى نفسو حقو في 

قيا ك زكاجيا بغير مطمقيا الميراث , ك ىذا فيو تكسع في فيـ سكء القصد الف الزكجة بعد طال
تككف قد انقطعت صمتيا بزكجيا االكؿ ك لك اقتصر رأييـ عمى ميراثيا منو ما لـ تتزكج لكاف 

. كما قالكا المطمقة ثالثان في المرض ترث زكجيا اف مات في مرضو الذم كقع فيو  (1)اكجو 
االرث الف رسكؿ اهلل الطالؽ اك تزكجت غيره معاممة لمطمقيا بنقيض مقصكدة ك ىك منعيا مف 

) صمى اهلل عميو ك سمـ ( نيي عف اخراج الكارث كما نيي عف ادخالو , ك ال ينقطع ارثيا مف 
 .(2)مطمقيا اال بالصحة البنية ك ال يرثيا اذا ماتت بينكنتيا 

ك قاؿ اب جزم الممكي : طالؽ المريض نافذ كالصحيح اتفاقان فاف مات مف ذلؾ المرض      
ة كال ينطع ميراثيا ك اف انقضت عدتيا ك تزكجت , ك يشترط لثبكت ميراثيا ثالث كرثتو المطمق

 -شركط في مذىب المالكية :

 االكؿ : اف ال يصح مف ذلؾ المرض ك اف مات منو بعد مدة .

 ثانيان : اف يككف المرض مخكفان ام مرض المكت يحجز عميو فيو .

 ا كؿ تمميؾ ك التخيير ك الخمع .ثالثان : اف يككف الطالؽ منو ال منيا ك ال سببي

ك ذىب المالكية الى مدل ابعد في تكريث المطمقة في مرض المكت فقالكا : لك طمقيا في      
شراح ’’مرض المكت ك ىي كتابية فاسمـ تفانيا ترثو ك اذا مات في مرضو فقد جاء في 

اسممت بعد اف طمقيا لك اسممت زكجتو الكتابية في مرض مكتو الذم طمقيا فيو ام ’’ ) الصغير
 . (3)في مرض مكتو فانيا ترثو دكف اف يرثيا ىك ك لك خرجت مف العدة ك تزكجت غيره ( 
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: يرل اف الزكج المريض مرض المكت اذا طمؽ زكجتو نفذ طالقو ك اذا تكفي  مذىب الجعفرية
الطالؽ رجعيان فاف كاف بائنان لـ يرثيا زكجيا اذا احدىما في اثناء العدة كرثو االخر اذا كاف 

تكفيت في العدة اك بعدىا ك ترثو اذا تكفي بعد الطالؽ بمدة ال تزيد عمى سنة بشرط اف ال تتزكج 
. ك قالكا اذا طمقت الزكجة طالؽ الفار بقي حقيا في الميراث  (1)غيره اال ببراء مف مرضو ذلؾ 

بعد العدة ك استمرت اىميتيا لالرث مف كقت الطالؽ الى كقت  الى سنة بعد الطالؽ اذا لـ تتزكج
. ك كذلؾ اف الزكجة لك باشرت سبب الفرقة غير الرجعية ك ىي مريضة مرض  (2)مكت الزكج 

المكت فاف زكجيا ال يرثيا بعد مكتيا ك انما يرثيا فقط في فرقة الطالؽ الرجعي ام اف زكجة 
 -عيان اـ بائنان باربعة شركط :المريض ترث زكجيا سكاء كاف الطالؽ رج

 اف يمكت قبؿ اف تمضي سنة كاممة عمى طالقيما . -1
 اف ال تتزكج قبؿ مكتو . -2
 اف ال يبرأ مف المرض الذم طمقيا فيو . -3
 . (3)اف ال يككف الطالؽ بطمب منيا  -4
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: عندىـ يصح طالؽ المريض مرض المكت ك تترتب عميو جميع اثاره سكاء  المذىب الشافعي
ؽ كاف الطالؽ رجعيان اك بائنان فال فرؽ بينو ك بيف الطالؽ في حالة صحة الزكج , فاذا كاف الطال

بائنان ك مات في مرض مكتو ك ىي في عدتيا لـ ترثو , جاء في ) معنى المحتاج ( في الفقو 
يشترط لنفكذ الطالؽ مف المطمؽ المنجزان كاف اك معمقان التكميؼ , ام اف يككف ’’ الشافعي 

المطمؽ مكمفان فيصبح مف السفيو ك المريض ... ( ك اذا كاف طالؽ المريض صحيحان ك كاف 
 ذا مات بعد ايقاع ىذا الطالؽ .بائنان ا

اذا طمؽ رجؿ امرأتو ثالث مرات اك تطمقو لـ يبقى لو  -االماـ الشافعي رحمو اهلل تعالى :      
عمييا مف الطالؽ غيرىا اك العنيا ك ىك مريض . فحكمو في كقكع ذلؾ عمى الزكجة ك تحريميا 

ذلؾ اصحابنا فمنيـ مف قاؿ   عميو حكـ الصحيح فاذا لـ يصح الزكج حتى مات فقد اختمؼ في
ال ترثو الف اهلل تعالى ذكره , انما كرث الزكجة مف الزكج ك الزكج مف الزكجة ما كاف زكجيف ك 

 ىذاف ليسا بزكجيف ك ال يممؾ رجعتيا فتككف في معاني االزكاج فترث ك تكرث ... (.

 ابف الزبير انو قاؿ : ك مف حجة المذىب الشافعي مف االثر ما ركاه الشافعي عف عبد اهلل      
) طمؽ عبد الرحمف ابف عكؼ زكجتو تماضر طالقان بائنان ثـ مات عنيا ك ىي في عدتيا فكرثيا 

ام  –قاؿ ابف الزبير ك اما انا فال ارل اف ترث مبنكنة  –رضي اهلل عنو  –عثماف ابف عفاف 
 . (1)مطمقة بائنان ( 

مرض المكت اذا طمقيا بائنان لزكاؿ سبب  ك يركف الشافعية باف عدـ ارث زكجة المريض     
 . (2)االرث بالبينكنة ك ال ميراث بال سبب 
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القكؿ الراجح : اف المطمقة طالقان بائنان في مرض مكت الزكج ترثو اذا مات مف مرضو ىذا سكاء 
كاف مكتو اثناء عدتيا اك بعد انقضاء عدتيا سكاء تزكجت بعد انقضاء عدتيا اك لـ تتزكج ردان 

و لقصده الشيء في تطميقيا في مرض المكت اال اذا ىي طمبت مف زكجيا اف يطمقيا فانيا ال ترث
اذا طمقيا بائنان اك طمقيا رجعيان ك مات بعد انقضاء عدتيا , اما اذا كانت كتابية ك طمقيا بائنان ك 
مات في عدتيا فانيا ال ترثو قتي لك اسممت في عدتيا قبؿ مكتو النو غير متيـ في طالقيا 

 . (1)لحرمانيا مف الميراث , اال انيا ال ترث منو حتى لك لـ يطمقيا الختالؼ الديف 

   

 طالق المرض مرض الموت قانونًا :

خالؼ المشرع العراقي في حكـ طالؽ المريض مرض المكت فمـ يقبمو , فقد نصت الفقرة      
( مف القانكف عمى انو : ) ال يقع طالؽ المريض مرض المكت اك في 35الثانية مف المادة )

 ك ترثو زكجتو ( .حالة يغمب مثميا اليالؾ اذا مات في ذلؾ المرض اك تمؾ الحالة 

ك مف الكاضح اف فقياء الشريعة االسالمية ادؽ نظر مف المشرع العراقي في ىذه المسألة      
النيـ فرقكا بيف الطالؽ مف حيث ىك حؽ الزكج فقبمكه ك بيف الضرر المترتب عميو بالنسبة 

ذاؾ ك كاف لمزكجة فمنعكه . في حيف اف المشرع العراقي قد خمط بيف الحالتيف فمنع ىذا ك 
 . (2)االكلى بو اف يأخذ بما قدره فقياء الشريعة 
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 ( بعض المالحظات االتية :35ىذه الفقرة الثانية مف نص المادة ) ك لنا مف نص       

اكالن : قد ساكل المشرع بيف حالة مرض المكت ك الحالة التي يغمب في مثميا اليالؾ , كالمحككـ 
ك الذم نفذ فيو بعد ذلؾ ك العسكرم الذم سيؽ الى حرب طاحنة ك يمكت فييا اك  عميو باالعداـ

 راكب السفينة التي كانت تغرؽ بسبب العكاصؼ اك االخطار االخرل .

ثانيان : اف ما ذىب اليو المشرع في ىذا المكضكع ىك حكـ غريب ك منفرد لـ نجد لو سند في 
المذاىب االسالمية فيذه المذاىب ك عمى اختالفيا تقر باف طالؽ المريض مرض المكت يقع 
شرعان غير اف الحكـ الشرعي الطالؽ ىك حرماف الزكجة مف الميراث ال يقع ك ال يترتب عمى 

االف الشخص ال يقصد بتصرفو ىذا اك قدرنا اجمو غير حرماف زكجتو مف الميراث ىذا الطالؽ 
ك الفرار بالثركة ك ليذا سمي ىذا الطالؽ بطالؽ الفار ام اليارب مف حكـ اهلل بعدـ تكريث 

 . (1)الزكجة 

 ( مف قانكف االحكاؿ الشخصية عمى ما يأتي :35كبينت المادة )      

 بيانيـ : ال يقع طالؽ االشخاص االتي

السكراف ك المجنكف ك المعتكه ك المكره ك مف كاف فاقد التمييز مف غضب اك مصيبة مفاجئة ’’ 
اك كبر اك مرض المريض مرض المكت ك في حالة يغمب في مثميا اليالؾ اذا مات في ذلؾ 

 . (2)’’ المرض اك تمؾ الحالة ك ترثو زكجتو 
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ام اف القانكف نص صراحةن عمى عدـ كقكع طالؽ المريض مرض المكت اك مف ىك في       
ضو اك في الحالة التي يغمب في مثميا حالة يغمب في مثميا اليالؾ بشرط اف يمكت في مر 

اليالؾ , ك ترثو زكجتو . ام سكاء نص القانكف عمى ذلؾ اك لـ ينص فطالؽ غير كاقع بقكة 
القانكف ك مع ذلؾ قاؿ النص )) ترثو زكجتو (( اذا مات , تأكيد باف طالقيما غير كاقع . يالحظ 

ـ االرث بسبب الطالؽ في مرض اف سياؽ النص بقكلو ) ك ترثو زكجتو ( يفيد دفع شبية عد
فالفقياء يقكلكف برد قصد  –المكت اك في حالة يغمب في مثميا اليالؾ ك اف االرث جاء تجاكزان 

 . (1)عدـ ارثيا اليو  –المطمؽ 
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 المطمب الثاني

 تبرعات المريض مرض الموت شرعًا و قانوناً 
 

 تبرعات او تصرفات المريض مرض الموت شرعًا :

اف مف خصائص الممكية ىك حؽ المالؾ في التصرؼ فمممالؾ اف يتصرؼ بأمكالو بجميع       
كجكه التصرؼ بيعان ك شراء كصية ك تبرعان ك حؽ التصرؼ ىذا مطمؽ لممالؾ ال يفيد بشيء اال 
في الكصية فقط حيث يحدد المبمغ الذم يكصي بو االنساف بثمث مالو الذم يممكو ك ال تنفذ 

ا زاد عف ذلؾ ك الكصية ال تنفذ اال بعد مكت المكصي ك سبب منع التصرؼ في الكصية فيم
الماؿ كصيةن باكثر مف ثمث ليس نقص الممكية اك الحؽ فييا ك انما ىك التقييد الشرعي بذلؾ 

الثمث ك الثمث كثير ,, ’’ حيث قاؿ ) صمى اهلل عميو ك سمـ ( عف مقدار ما يكصى بو االنساف 
(1) . 

االنساف مباح في ممكو اذا كاف ليس ممنكعان مف التصرؼ بو لسبب مف  ك تصرؼ      
االسباب كالسفو ك الجنكف ك العتو اذ اف تصرفاتو في ممكو في مثؿ ىذه االحكاؿ ال تنفذ ك ذلؾ 
بسبب فقدانو القدرة عمى التصرؼ ك قد يمحؽ المرض باسباب الحجر السابقة ك يمنع مف 

ثر عمى قدرة االنساف عمى التصرؼ اما اذا كاف المرض ال التصرؼ خاصةن اذا كاف المرض يؤ 
يؤثر عمى قدرة االنساف عمى التصرؼ ك انما ىك مرض يؤدم الى المكت ك يحجز االنساف 

 . (2)خاللو عف مكاصمة اعمالو المعتادة خارج بيتو 
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 . 51, ص 2112(: د. محمد سماره , احكاـ التركات ك المكاريث في االمكاؿ ك االراضي , الطبعة االكلى , عماف , 1)

(: لمحافظ ابف حجر العسقالني , سبؿ السالـ شرح بمكغ المراـ مف ادلة االحكاـ , الجزء الثالث , الطبعة الرابعة , 2)
 . 137ق , ص1418



 

 -ك قد اختمؼ الفقياء في حكـ تصرفات المريض اثناء مرضو ك قبؿ مكتو الى االقكاؿ االتية : 

ذىب جميكر الشافعية ك الحنبمية ك الحنفية ك المالكية الى اف كؿ تبرع مف المريض بأم  – 1
 صكرة يزيد عف ثمث مالو ال ينفذ ك استدلكا لذلؾ ما يأتي :

صار اعتؽ ستة أعبد لو عند مكتو ك لـ يكـ لو ماؿ ما ركم عف عثماف اف رجالن مف االن - أ
غيرىـ فبمغ ذلؾ النبي ) صمى اهلل عميو ك سمـ ( فقاؿ فيو قكالن شديدان ثـ دعاىـ ك جزأىـ 
اثالثان ثـ اقرع بينيـ فأعتؽ اثنيف ك ارؽ اربعة , كجو الداللة مف الحديث انو اباح 

 . (1)تصرؼ المتكفي في الثمث فقط 
ابي كقاص : قاؿ جاءني رسكؿ اهلل ) صمى اهلل عميو ك سمـ ( يعكدني بما ركل سعد بف  - ب

مف كجع اشتد بو فقمت : يا رسكؿ اهلل قد بمغ بي مف الكجع ما ترل ك انا ذك ماؿ ك ال 
يرثني اال ابنة لي أفأتصدؽ بثمثي مالي ؟ قاؿ : ال , فقمت : فالشطرة ؟ قاؿ : ال , ثـ 

ث ك الثمث كثير , انؾ اف تذر كرثتؾ اغنياء خير الثم’’ قاؿ عميو الصالة ك السالـ : 
ك زيد في الركاية ك لذلؾ اف تخمؼ حتى ينتفع بؾ ’’ مف اف تذرىـ عالة يتكففكف الناس 

اقكاـ ك يضر بؾ اخركف . كجو الداللة مف الحديث اف الرسكؿ ) صمى اهلل عميو ك سمـ 
مث فيككف كؿ تصرؼ ( منع سعد بف ابي كقاص اف يتصدؽ في مالو بما يزيد عمى الث

 . (2)يزيد عمى الثمث ممنكع عمى المريض 
اف اهلل قد تصدؽ عميكـ بالثمث امكالكـ عند مكتكـ ’’ بقكلو ) صمى اهلل عميو ك سمـ ( :  - ت

كجو الداللة مف الحديث انو يباح لممتكفي قبؿ مكتو ’’ رحمة لكـ ك زيادة في اعمالكـ 
 . (3)التصرؼ في حدكد الثمث 
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 . 137(: حافظ ابف حجر العسقالني , مصدر سابؽ , ص1)

 . 141(: حافظ ابف حجر العسقالني , المصدر نفسو , ص2)

 . 52(: د. محمد سماره , مصدر سابؽ , ص3)



تصرؼ المريض مرض المكت  حيث قالكا : المريض  ك جاء الفقياء الظاىرية رأيو في      
كالصحيح في تصرفاتو الف مرض المكت عندىـ ال يؤثر في اىمية المريض ك يصمح سببان 

ك في ىذا يقكؿ االماـ ابف حـز الظاىرم : )  (1)لمحجر عميو في التصرؼ بامكالو اك ببعضيا
يع اك قرار كاف ذلؾ لمكارث اك لغيره لكؿ ما انفذكا في امكاليـ مف ىبة اك صدقة اك محاباة في ب

اك قرار يكارث اك قضاء بعض غرمائو دكف البعض كاف عمييـ ديف اك لـ يكف فكمو نافذ مف 
رؤكس امكاليـ كما في االصحاء االمنيف المقيميف ك ال فرؽ في شيء اصالن ك كصاياىـ 

مرض المكت ك بيف  . ام لـ يفقكا بيف حكـ تبرعات المريض (2)ككصايا االصحاء ك ال فرؽ (
حكـ تبرعات االصحاء . ك استندكا في ذلؾ الى عمكـ النصكص في القراف الكريـ كقكلو تعالى : 

. ك غير ذلؾ مف  (4)’’ك ال تنسكا الفضؿ بينكـ ’’. ك قكلو تعالى :  (3)’’افعمكا الخير’’
ك التبرعات دكف تمييز بيف صحيح ك مريض ك  التي تحث االنساف عمى التصدقات النصكص

بذلؾ رفض فقياء الظاىرية اخضاع تبرعات المريض مرض المكت ك لمحاباتو ألحكاـ الكصية 
(5) . 

ام خالصة القكؿ : اذا كانت تبرعات المريض مرض المكت غير الكارث باكثر مف ثمث      
اف اجازكه نفذ ك اف لـ يجيزكه بطؿ في مالو فاف ما زاد عمى الثمث مكقكفان عمى اجازت الكرثة ف

الزائد . اما اذا كانت تبرعات المريض مرض المكت لمكارث فانيا تككف مكقكفو عمى اجازت بقية 
الكرثة سكاء كانت ىذه التبرعات بقدر ثمث مالو اك اكثر اك اقؿ فاف اجازىا الكرثة نفذت ك اف لـ 

 . (6)يجيزكىا بطمت 
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 . 368ص – 367(: د. عبد الكريـ زيداف , مصدر سابؽ , ص1)

 . 348(: ابك محمد عمي بف احمد بف سعيد بف حـز الظاىرم , المحمي , الجزء التاسع , بيركت , بدكف سنة نشر , ص2)

 ( .77سكرة الحج , اآلية )(: 3)

 ( .237(: سكرة البقرة , اآلية )4)

,  1982(: د. احمد عمي الخطيب , شرح قانكف االحكاؿ الشخصية لمقسـ االكؿ احكاـ الميراث , المكتبة الكطنية , بغداد , 5)
 . 221ص

 . 369ص – 368(: د. عبد الكريـ زيداف , مصدر سابؽ , ص6)



 انوناً تبرعات المريض مرض الموت ق

( مف القانكف المدني عمى ) كؿ تصرؼ ناقؿ لمممكية 1119فقد نصت الفقرة االكلى مف المادة )
يصدر مف شخص في مرض المكت مقصكد بو التبرع اك المحاباة يعتبر كمو اك بقدر ما فيو مف 

كانت النسبة التي  المحاباة تصرؼ مضاؼ الى ما بعد المكت ك تسرم عميو احكاـ الكصية ايان 
 . (1)تعطى لو ( 

 -ام مف نص المادة ىناؾ نكعاف مف التصرؼ :    

التصرفات غير ناقمة لمممكية لمعارية ك الكديعة ك غيرىما مف التصرفات فالمريض مرض  – 1
 المكت غير مقيد بمثؿ ىذه التصرفات .

داء ديف احد الغرماء ك االقرار التصرفات الناقمة لمممكية كالتبرع ك المحاباة ك البراء ك ال – 2
بديف لكارث اك غير كارث ك استيفاء دينو ك الكفالة لديف احد ىذه ىي التصرفات التي اكردىا 

( , فالتصرفات االنشائية المنجزة التي تقع في مرض  1112الى  1119المشرع في المكاد )
 مقابؿ عكض . المكت اما اف تككف قد نشئت عمى سبيؿ التبرع اك اف تككف قد نشئت 

ك التبرعات : معناىا كأف يقكؿ المريض مرض المكت كىبت مالي كذا الى كلدم اك الى فالف 
فاف ىذا التصرؼ ال ينفذ بذمتو بؿ ينفذ بحدكد ثمث تركتو الف الماؿ المكىكب اما اف يككف كؿ 

, اك كمو باجازة تركتو اك جزء منيا فينظر اف كاف كميا فثمثو يتممكو المكىكب لو بعد كفاة الكاىب 
الكرثة ك اف كاف جزء منيا فاف كاف يعادؿ الثمث فيتممكو بعد الكفاة الف ىذا التصرؼ ياخذ حكـ 

 . (2)الكصية 
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 ك تعديالتو . 1951( لسنة 41عراقي رقـ )( مف القانكف المدني ال1119(: المادة )1)

 . 31(: المحامي مصطفى محمد جميؿ التمعفرم , مصدر سابؽ , ص2)



 -ك التبرعات التي تقع في مرض المكت ىي :

اليبة : اليبة تصرؼ انشائي منجز فاذا ما تمت في مرض المكت اعتبرت حكـ الكصية ك  – 1
 تككف نافذه مف الثمث .

المكت كاف يحكـ الكصية ك نفذت   صرؼ انشائي منجز انشأ في مرضالكقؼ : الكقؼ ت – 2
 مف الثمث .

االبراء : تصرؼ انشائي منجز ك يتـ بارادة منفردة فاذا ابرء المريض مرض المكت احد  – 3
( مدني ) ك 1119( مف المادة )2مدينيو كاف ابراءه بحكـ الكصية ك ىذا ما نصت عميو الفقرة )

كأف يقكؿ  (1)راء المريض في مرض مكتو مدينو كارثان كاف اك غير كارثان ( تعتبر بحكـ الكصية اب
المريض مرض المكت ابرئت مديني فالف ابف فالف مف ديني الذم عميو ك مقداره الؼ دينار فاف 
كاف ىذا الديف يعادؿ ثمث التركة فينفذ بعد كفاتو دكف التكقؼ عمى اجازة الكرثة ك باجازتيـ اذا 

 ثمث التركة .كاف يزيد عمى 

المحاباة : كأف يبيع المريض مرض المكت داره التي قيمتيا ستة االلؼ دينار بالؼ دينار  – 4
فاف مثؿ ىذا البيع فيو محاباة بمقدار خمسة االلؼ دينار فال ينفذ ىذا التصرؼ بذمتو بؿ ينفذ 

 التركة . بحدكد الؼ دينار ك الباقي خمسة االلؼ دينار تاخذ حكـ الكصية ك تخرج مف ثمث

ايفاء المريض مرض المكت ديف بعض دائنيو : لـ يسمح المشرع العراقي اف يكفي المريض  – 5
مرض المكت ديف بعض دائنيو دكف البعض االخر يقينان منو اف فعؿ ذلؾ يككف محابيان بعض 

ـ دائنيو ك مفضالن اياىـ عمى االخريف ك جعؿ مف حؽ الدائنيف االخريف الذيف لـ يستكفكا ديني
الطعف بتصرؼ مدينيـ ك ابطالو ك قد استثنى المشرع مف ذلؾ ايفاء المريض مرض المكت ثمف 

 . (2)الماؿ الذم اشتراه اك القرض الذم اقترضو ك ىك مريض 
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,  1994امي جمعة سعد الربيعي , المرشد الى اقامة الدعاكل الشرعية ك تطبيقاتيا العممية , الطبعة االكلى , (: المح1)
 . 31ص

 . 31(: المحامي مصطفى محمد جميؿ التمعفرم , مصدر سابؽ , ص2)



اقرار المريض مرض المكت : اذا اقر المريض مرض المكت انو استكفى دينو مف احد  – 6
فاذا كاف ىذا الديف قد ثبت بذمة المديف في حالة صحة الدائف فاف االقرار ال ينفذ مطمقان ك  دائنيو

ال يحؽ الحد اف يطعف بيذا التصرؼ ك ال يحكـ بابطالو اما اذا كاف ثابتان في حالة المرض فال 
ينفذ ىذا التصرؼ في حؽ دائني الصحة بؿ يتكقؼ عمى اجازتيـ اما اذا اقر المريض مرض 

ت بانو كفؿ في حالة صحتو دينان الحد ينفذ ىذا القرار في جميع مالو شريطة اف تكفي ديكف المك 
 . (1)( مدني 1112الصحة ك ما في حكميا مف الديكف . المادة )

الكفالة : ك ىي ضـ ذمة الى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزاـ فاذا تمت في مرض المكت  – 7
( 1119العبارة الثانية مف الفقرة الثانية مف المادة) كانت بحكـ الكصية ك ىذا ما نصت عميو

 . (2)مدني ) يعتبر بحكـ الكصية ... الكفالة في مرض المكت ( 

اقرار المريض مرض المكت بديف الكارث اك غير الكارث : ك االقرار يككف اما عمى سبيؿ  – 8
دينار اك اف الفرس  التممؾ كأف يقر المريض لشخص بديف اك عيف ك يقكؿ اني مديف لزيد بألؼ

الفالنية تعكد لو ك ىذا االقرار ياخذ حكـ الكصية فال ينفذ في حؽ الكرثة فيما جاكز الثمث سكاء 
 كاف االقرار لكرثة اك غير الكرثة .

اما االقرار الكارد عمى سبيؿ االخبار كأف يقر المريض بانو استكفى دينو مف شخص اك انو      
استرد الكديعة التي اكدعيا عنده اك انو استيمؾ امانة كانت لو عنده فيذا االقرار ينفذ في حؽ 

لك اقر الكرثة ك لك استغرؽ في ذمة المتكفي كميا ك قد الحؽ المشرع بيذا النكع مف االقرار ما 
المريض بانو قبض امانة كانت لو عند الغير اك استيمؾ امانة عنده ك قد ثبت  امرىا بغير اقرار 
المحكمة ك حكـ االقرار الكارد عمى سبيؿ االخبار ام انو ينفذ بحؽ الكرثة ك لك استغرؽ التركة 

مانتو فاف كميا ك السبب في ذلؾ كاضح اذ لك فرضنا اف الكرثة ادعك باف المكرث لـ يسترد ا
القكؿ الفصؿ يككف المدعى عميو االف اميف ك االميف  مصدؽ بقكلو فال فائدة مف عدـ جعؿ 

 االقرار نافذان في ىذه الحالة ىذا مف جية ك مف الجية الثانية فاف الكرثة اف شاءكا اقامة البينة
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 . 32(: محامي مصطفى محد جميؿ التمعفرم , مصدر سابؽ , ص1)

 . 31(: المحامي جمعة سعد الربيعي , مصدر سابؽ , ص2)



فيجب اف يقيمكىا عمى النفي فالشاىد يجب اف يشيد باف المريض يجب اف يسترد امانتو مف 
نيا بصكرة عامة تقاـ عمى االثبات اال في المدعى عميو ك ال يجكز اقامة البينة عمى النفي أل

بعض المكاضيع . ك الديكف تقسـ الى ديكف صحة ك ديكف مرض ك يسمى الديف الذم ثبت 
بأقرار المريض مرض المكت بديف المرض ك ما سكاه بديف الصحة ك تؤدم اكال مف التركة ديكف 

ككف لممكصى ليـ ك لمكرثة الصحة فاف بقي شيء بعدىا كانت ديكف المرض , ما بقي بعد ىذا ي
(1) . 

ك يالحظ اف المشرع العراقي اخضع الحكاـ الكصية جميع تصرفات المريض مرض        
 المكت اذا قصد بيا التبرع اك المحاباة في حدكد التركة .

 ( .1112( الى المادة )1119ك نص عميو في المادة )

ه مف القكانيف مف اخضاع تبرعات ك محاباة اال اف ما كرد في القانكف المدني العراقي ك غير      
المريض مرض المكت الحكاـ الكصية ليس صحيحان عمى اطالقو بؿ اف ىناؾ تفصيالن بشأف 

 ىذه القاعدة لدل فقياء المسمميف ك ىك ما نكجزه فيما يمي :

 اكالن : اف التبرعات ك محاباة المريض مرض المكت كالكصية في االحكاـ التالية :

 التصرؼ في حدكد الزيادة عف الثمث عمى اجازة الكرثة . تكقؼ نفاذ - أ
 عدـ صحتيا لمكارث اال باجازة بقية الكرثة .  - ب
 خركجيا مف الثمث معتبر حاؿ المكت ال قبمو ك ال بعده .  - ت
 . (2)تزاحـ التبرعات ك المحاباة في الثمث كالكصية   - ث
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 . 32(: المحامي مصطفى محمد جميؿ التمعفرم , مصدر سابؽ , ص1)

 . 222ص – 229(: د. احمد عمي الخطيب , مصدر سابؽ , ص 2)

 



 لكصية في االحكاـ التالية :ثانيان : تختمؼ التبرعات ك محاباة المريض مرض المكت عف ا

ليس لممتبرع اك المحابي المريض مرض المكت حؽ الرجكع قبؿ الكفاة بخالؼ التبرع في  - أ
 الكصية اال انو مشركط بالمكت ك مضاؼ الى ما بعده فال كجكد لو قبؿ الكفاة .

قبكؿ تبرعات المريض اك ردىا يككف عمى الفكر ك في حياة المريض في حيف انو ال   - ب
 قبكؿ اك رد المكصى لو اال بعد مكت المكصى .عبرة ب

تبرعات المريض تقدـ عمى كصيتو عند اكثر فقياء المسمميف ك بو قاؿ ابك حنيفة ك ابك   - ت
 سيؼ ك زفر ك الشافعي  غيرىـ .

 عند التزاحـ في التبرعات ك عجز الثمث يبدأ باالكؿ منيا بخالؼ الكصية .  - ث
د كفاة المريض الخيره اف شاءكا اقبضكا ك اف في ىبة المريض غير المقبكضة لمكرثة بع  - ج

شاءكا منحكه سكاء قبؿ المكىكب لو اليبة اـ ال . في حيف اف الكصية تمـز بقبكؿ 
 . (1)المكصى لو بعد الكفاة دكف اف يتكقؼ ذلؾ عمى رضاء الكرثة في حدكد الثمث 
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االنتقاؿ في الفقو االسالمي مقارنة بالقانكف , شركة الخنساء  حؽ(: مصطفى ابراىيـ الزلمي , احكاـ الميراث ك الكصية 1)
 . 125, ص 1995لمطباعة , بغداد , 

 



 اخلامتة
ك في النياية ال اممؾ اال اف اقكؿ انني قد عرضت رأيي ك ادليت بفكرتي في ىذا المكضكع      

ك قد اصيب  لعمي اككف قد كفقت في كتابتو ك التعبير عنو ك اخيران ما انا اال بشر قد اخطىء
 فاف كنت قد اخطأت فارجكا مسامحتي ك اف كنت اصبت فيذا كؿ ما ارجكه مف اهلل عزكجؿ .

 

 انىتائج
عند تعريفنا لمرض المكت ىائؿ مف تعريفات الفقياء سكاء فقياء الشريعة االسالمية اـ  – 1

رىا اال اننا فقياء القانكف ك بالرغـ مف اف ىذه التعريفات مختمفة عباراتيا متضاربة في ظكاى
 استنتجنا اف ىناؾ معنى ال يختمؼ فيو ك ىك اف مرض المكت يجب اف يتحقؽ فيو امريف :

 اف يككف مرض مخكؼ يغمب فيو اليالؾ . - أ
 اف يتصؿ ىذا المرض بالمكت فعالن .  - ب

ك كذلؾ تكصمت اف طالؽ المريض مرض المكت يقع ك ترثو زكجتو شرعان ك لكف ال يقع  – 2
 طالقو قانكنان .

ك تبرعات المريض مرض المكت تككف في حدكد الثمث مف التركة ام يجب اف ال تزيد عف  – 3
 الثمث .

 

 انتوصيات 
( مف قانكف االحكاؿ الشخصية العراقي ك الخاصة بعدـ 35( مف المادة )2اقترح حذؼ الفقرة )

كقكع طالؽ المريض مرض المكت كمف في حكمو الف طالؽ المريض مرض المكت يقع باتفاؽ 
 الفقياء ك زكجتو ترث اذا مات في ذلؾ المرض .
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 ثاويًا : انقواوني و انتشريعات
 ك تعديالتو . 1951( لسنة  41القانكف المدني العراقي رقـ )

 

 ثانثًا : انرسائم و االطاريح 
المريض مرض المكت , رسالة ماجستير مقدمة الى مجمس حبيب ادريس عيسى , تصرفات  

 . 2115كمية القانكف جامعة المكصؿ في القانكف الخاص , 
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