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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 البويرة.-جامعة أكلي محند أولحاج
كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية 

 قسم الشريعة

 1المستوى: ماستر -أعمال موجهة 
تخصص: الفقه المقارن وأصوله 

 مقياس: النظريات الفقهية
 

 نظرية اإلبراء واإلسقاط
 

 ال: تعريف اإلبراء واإلسقاط والفرق بينهماأو  
 :تعريف اإلبراء 

  َوالتَّْخِليص   الت َّْنزِيه   لغة:
 
 . الشَّْيءِ  َدنِ  اََبََدَة   َوال

 َؤهَِّل َدْن َحقِِّه ِلَمْن ه َو َدَلْيِه. اصطالحا:و 
 تَ َنَز ل الشَّْخِص ال

 شرح التعريف:
 )تنَزل(: أي احلّط والّّتك.

أو مرض  العقل، والاَبلوغ، ودةم احَلْجر بةين)الشخص الؤهَّل(: أي من يتصف بَألهلية الالزمة للتربع من 
 أو غري ذلك.

)دن حقه(: يشمل مَ كَن للشخص من حّق يف الّذمة كَلةيون، ومن حّق ليس يف الّذمة كَلكفَلة وحّق 
 الشُّْفَعة.

  [4اإلبراء من احلق ])لن هو دليه(: حتةية للتنَزل دن احلق بتعيني التنَزل دنه، وهو الذي دليه احلّق. 
 عريف اإلسقاط: ت 

 تنَزل الشخص الؤهل دن َحقِِّه.   واصطالحا:  اإِلزَاَلة . لغة:
 اإلسقاطصلة اإلبراء ب 

يلتقي اإلبراء واإلسقَط يف أن كال منهمَ دقة يراد به رفع احلق من قاَبل صَحاَبه والتخلي دنه، ولكن 
ة اإلسقَط، وهو خَص بَحلقوق الثَبتاإلسقَط أدم وأوسع من اإلبراء؛ ألن اإلبراء من احلّق نوع من أنواع 

للمربئ ِقاََبَل شخص معني، سواء كَنت هذه احلقوق ثَبتة يف الّذمة كَحلَل يف اإلبراء من الةين يف كَفة 
 أنواده، أو كَنت غري ثَبتة يف الّذمة ولكنهَ قَئمة بنفسهَ كحّق الةدوى والكفَلة.
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مل  ِقاََبل شخص معني كحّق الّةين والّةدوى، أوأمَ اإلسقَط فإنه يتعلق حبّق ثَبت للمسقط سواء كَن 
يكن ِقاََبل شخص بذاته كحّق الّشفعة وحّق السكىن لن أوصى له بسكىن دار معينة، فإن حق الشفعة مقرر 
َ حّق السكىن يثاَبت للموصى  للشفيع قاَبل أن يشّتي العقَر الذي هو شريك فيه أيًَّ كَن هذا الشّتي، وأيض

 واء كَنوا الورثة أو غريهم.له قَ اَْبل من ميلك العني س
ومن هذا يتضح أن بني اإلسقَط واإلبراء دموم وخصوص، فكل إبراء من حّق جتَه شخص معني فهو 

 من اإلبراء] إسقَط وإبراء، وكل إسقَط حّق للمسقط مل يتقرر دلى شخص معني فهو إسقَط وليس إبراًء.
 [02 احلق

 : مشروعية اإلبراءنياثا
 :العروفة اخلمسة التكليفية األحكَم له وتعرض اجلملة، يف اإلبراء مشروع

براء  االستيفَء؛  وذلك يف ؛حّق وقاَبضه استيفَء ساَبقه إذا واجاَبَ يكون، و منةوب له الغَلب احلكم يف َإلبراءف
ه يف إذا أتَه الغرمي بةينه يف حمّله، وال ض        رر دلي :ذلك أيض        َ ومنألنه يتض        من االدّتاة بَلرباء  للمةين. 

   فإنه يؤمر بقاَبضه أو إبرائه. قاَبضه،
حرامَ إذا تضمن إبطَل حّق مسلم، كمَ لو كَن لسلم شفعة يف دقَر، وأراد الشريك إبطَل حّقه  يكونو 

الشروع، فَتفق مع الشّتي دلى ذلك، فإذا كَنت قيمة الشقص تسَوي مَئة، فَشّتاه بألف مث أبرأه الاَبَئع 
 ذلك حرام.من تسعمَئة حيلة إلسقَط الشفعة؛ فإن 

 ،اإلبراء ةالورث وأجَز ،الوت مرض يف وهو مَله ثلث من أكثر دن غريه أو وارثه أبرأ إذا مَويكون مكروهَ، ك
 ورثته.  تضييع من مكروه لَ يتضمنه اإلبراء وهذا

  النيب بعث اليت والتصرفَت العقود معظم يف اجلَرية اإلبَحة أصل دلى هو إليهَ الشَر األحوال غري يفو 
 ، ومثَله: لو كَن ألحة دلى آخر دينَ فأنكره، ودجز دن حتصيله، فأبرأهدليهَ فأقرهم هبَ يتعَملون والنَس

َح.   [1/141]الوسودة الفقهية الكويتية منه بَختيَره، فَإلبراء هنَ ماَب
 األدلة على مشروعية اإلبراء:

 : واإلمجَع الكتَب والسنةاألصل يف مشرودية اإلبراء: 
 :فمن الكتاب 
َرة   ُذو َكانَ  َوِإن  } قوله تعَىل: -1 ر   َتَصدَُّقوا َوَأن   َمي َسَرة   ِإَلى فَ َنِظَرة   ُعس  . {تَ ع َلُمونَ  ُكن ُتم   ِإن   ُكم  لَ  َخي  

   [082: الاَبقر ]
ر   َتَصدَُّقوا َوَأن  }وجه االستشهَد من اآلية يف قوله:  ر مبَ دليه من ، أي إن تصّةقوا دلى العس{َلُكم   َخي  

 وذلك بإبرائه منه.الةين، 
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َلى ِفي ال ِقَصاصُ  َعَلي ُكمُ  ُكِتبَ  آَمُنوا الَِّذينَ  يَا أي َُّها} وقوله تعَىل: -2  بِال َعب دِ  َوال َعب دُ  بِال ُحر   ل ُحرُّ ا ال َقت  
ُن  َثى ُن  َثى َواأل  ء   َأِخيهِ  ِمن   َلهُ  ُعِفيَ  َفَمن   بِاأل  َسان   ِإلَي هِ  َأَداء  وَ  ِبال َمع ُروفِ  فَات  َباع   َشي  ِفيف   َذِلكَ  بِِإح   ِمن   َتخ 

َمة   رَب ُكم     [871]البقرة: .{َألِيم   َعَذاب   فَ َلهُ  َذِلكَ  بَ ع دَ  اع َتَدى َفَمنِ  َورَح 
 والعفو هو احملو والتجَوز، وهو إسقَط حق القصَص.

َنا} وقوله تعَىل: -3 َن فَ  ال َعي نِ بِ  َوال َعي نَ  بِالن َّف سِ  الن َّف سَ  َأنَّ  ِفيَها َعَلي ِهم   وََكَتب   َن فِ  َواأل  ُُذنَ  بِاأل  ُُذنِ  َواأل   بِاأل 
ُكم   َلم   ن  َومَ  َلهُ  َكفَّارَة   فَ ُهوَ  ِبهِ  َتَصدَّقَ  َفَمن   ِقَصاص   َوال ُجُروحَ  بِالس ن   َوالس نَّ   فَأُولَِئكَ  اللَّهُ  َأن  َزلَ  ِبَما َيح 

   [44: الَئة ].{الظَّاِلُمونَ  ُهمُ 
 درب دن إسقَط استيفَء القصَص بَلتصةق تأكيةا دلى الّتغيب فيه.وقة 

ُتُموُهنَّ  َوِإن  } وقوله تعَىل: -4 ُتم   َوَقد   َتَمسُّوُهنَّ  َأن   قَ ب لِ  ِمن   طَلَّق  ُتم   َما فَِنص فُ  َفرِيَضة   ُهنَّ لَ  فَ َرض   فَ َرض 
َدةُ  بَِيِدهِ  الَِّذي يَ ع ُفوَ  َأو   يَ ع ُفونَ  َأن   ِإالَّ  َوىلِ  َأق  َربُ  تَ ع ُفوا َوَأن   الن َكاحِ  ُعق  لَ  تَ ن َسُوا َواَل  لت َّق  َنُكم   ال َفض   بَ ي  
  [032: الاَبقر ] .{َبِصير   تَ ع َمُلونَ  ِبَما اللَّهَ  ِإنَّ 

 إْسَقَِطهِ  يف  نَّ ََل   تَ َعَىَل  اللَّه   أَِذنَ  الصََّةاقِ  ِمنْ  ََل نَّ  "اْلَواِجب  : (1/093)قَل ابن العريب يف أحكَم القرآن 
ْمَضَءِ  يَ َتَصرَّْفنَ  َحقِِّهنَّ  َخَِلصَ  َجَعَله   إذْ  و ج وِبِه؛ بَ ْعةَ  ْسَقَطِ  بَِإْلِ  يف  أَنْ ف ِسِهنَّ  أَْمرَ  َمَلْكنَ  إَذا ِشْئنَ  ْيفَ كَ  َواإْلِ

 ."َوَرَشْةنَ  اأْلَْمَوالِ 
 :ومن السنة 
 َديْ ًنَ ْةَرد  حَ  َأيب  اْبنَ  تَ َقََضى أَنَّه  : ¢ َمَِلك بن دن َكْعب :[1448]، ومسلم [442]يف صحيح الاَبخَري  -1

ْسِجِة، يف  َدَلْيهِ  َله   َكَنَ 
َ
َعَهَ َحّتَّ  َأْصَوات  ه َمَ فََْرتَ َفَعتْ  ال  َحّتَّ  ِإلَْيِهَمَ َفَخرَجَ  بَ ْيِتِه، يف  َوه وَ   هِ اللَّ  َرس ول   َسَِ

 «َهَذا َدي ِنكَ  ِمن   َضع  » :قََلَ  اللَِّه، َرس ولَ  يََ لاَب َّْيكَ : قََلَ  «َكع بُ  يَا»: فَ َنََدى ح ْجَرتِِه، ِسْجفَ  َكَشفَ 
 .«فَاق ِضهِ  ُقم  »: قََلَ  اللَِّه، َرس ولَ  يََ فَ َعْلت   َلَقةْ : قََلَ  الشَّْطَر، َأيِ : ِإلَْيهِ  َوأَْوَمأَ 

  ¢بإبراء غرميه من بعض الةين، فقاَبل كعب ¢أشَر دلى كعب  وجه الةاللة من احلةيث: أن النيب 
 وأبرأ مةينه من النصف، فةّل دلى مشرودية اإلبراء وفضله.  

رِ : دن أيب [3221]يف ص حيح مس  لم و  -2 ر ا َأن َظرَ  َمن  »: قَل  رس  ول اهدن  ،¢ اْلَيس  َ عَ  َأو   ُمع س ِ  َوض  َ
 .«ِظل هِ  ِفي اهللُ  َأظَلَّهُ  َعن ُه،

ش           رودية ظله يوم القيَمة، ممَ يؤكة موفيه احلّث دلى إبراء العس           ر، وجعل ثواب ذلك أن يظله اه يف 
 اإلبراء وفضله.
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 النَّاَس، ُيَداِينُ  تَاِجر   َكانَ » :دن النيب  ،¢: دن أيب هرير  [1410]، ومسلم [0228]يف الاَبخَري و  -3
َيانِهِ  قَالَ  ُمع ِسر ا رََأى فَِإَذا   .«َعن هُ  اللَّهُ  فَ َتَجاَوزَ  نَّا،عَ  يَ َتَجاَوزَ  َأن   اللَّهَ  َلَعلَّ  َعن ُه، َتَجاَوزُوا: ِلِفت  

 ووجهه ظَهر يف الّتغيب يف التجَوز دن العسرين يف الةيون وهو معىن اإلبراء.
 :اإلجماع 

 غري راْلقة َمْعر وة َواِجب حق آخر ِدْنة َله   َكَنَ  من َأن َوات ََّفق وا": (91)قَل ابن حزم يف مراتب اإلمجَع 
 ."الربئ للواضع اَلزم َجَِئز َذِلك نأ براءواإل اْلَوضع بَِلْفظ َدنه   فأسقطه ،مَشَع

 : أقسام اإلبراءالثاث
 :يقسم بَدتاَبَرات خمتلفة

 بحسب موضوعه والغرض المقصود منه:اإلبراء أقسام  -1
 ينقسم اإلبراء هبذا االدتاَبَر إىل قسمني: 

 وهو إسقَط الشخص مَ له من حق قاَبل آخر. سقاط:اإلإبراء  -أ
  .ذلك وحن أو دليك، به تصةقت أو منه، أحللتك أو دنك، هأسقطت أو الةين، من ومن صيغه: أبرأتك

  وهو إقرار الشخص بأنه استوىف حقه وقاَبضه من مةينه بلفظ اإلبراء. ستيفاء:االقبض و إبراء ال -ب
   .ذلك وحنو فالن، قاَبل ديين أبرأتك براء  استيفَء، أو استوفيت: ومن صيغه

 به الطَلاَبة ازجو  دةم وهي نتيجته إىل نظرا إبراء َسى اإلقرار، وإمنَوهذا النوع من اإلبراء فرع من فروع 
 .ذلك بعة

 اللفظ:اإلبراء من حيث أقسام  -2
 اللفظ إىل قسمني:  بَلنظر إىلينقسم اإلبراء 

 حق ثاَبت له يف ذمة اآلخرين من أموال وحقوق. كل يتنَول دَمَ موضوده كَن إذا إبراء عام: -أ
 من أبرأتك: آلخر شخص يقول أن مثل، معينة حقوقَ أو معينَ حقَ موضوده كَن مَ إذا إبراء خاص: -ب

 الةدَوى يعمج من أو ،األرض هذه ددواي من أو ،كذا سنة يف ذمتك يف يل ثاَبتت اليت ديوين من أو ديين،
  .دليك رفعتهَ اليت

 تنبيهان: 
 أيب تتعلق ددوى كل من تكأبرأ: آلخر شخص قول فإن نساَبية، مسألة وخصوصه اإلبراء دموم 

 خَصَ ويعة لة،الاَب هذا يف دقَر من الربأ ية حتت لَ بَلنساَبة دَمَ يعة كذا، بلة يف يةك حتت دقَر
  بغريه. أو العقَر هبذا تعلقت سواء كلهَ، حقوقه إىل بَلنظر
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 الو  اإلبراء، دنة قَئم حقّ  من العاَبَر  دليه تةل مَ إال يتنَول ال دَمَ أو خَصَ أكَن سواء اإلبراء 
 .العاَبَر  مشلته وإن بعةه، حقوق من ةّ يَِ  مَ يتنَول

 اإلبراء وشروطه رابعا: أركان
: أَْربَ َعة   ِلإْلبْ رَاءِ  يَغة   أَرَْكَن  َِحب  ) َواْلم رْبِئ   ،الص  ِّ اِئن   أَوِ  احلَْقِّ  ص  َ َرأ   ،(الةَّ َرأ   ،(اْلَمِةين  ) َواْلم اَب ْ  بْ رَاءِ اإلِ  حَمَل) ِمْنه   َواْلم اَب ْ

 .(َحق   أَوْ  َدنْي   أَوْ  َدْين   ِمنْ 
   الصيغة: -1

 يرى نم دنة كذلك هنَ وهي العقة، يف معَ والقاَبول اإليَب دن داَبَر  أهنَ الص       يغة يف األص       ل
 .فقط اإليَب هي فَلصيغة إليه اإلبراء حَجة يرى ال من أمَ ،القاَبول دلى اإلبراء توقف

 ال واض   حة داللة واطراحه حقه ترك دلى تةل داَبَر  من من ص   َحب احلق يص   ةر مَ واإليَب: هو
 .إشَر  أو كتَبة من ذلك مقَم يقوم مَ أو فيهَ، احتمَل

 دلى أو لمةينل احلق متليك دلى حمتملة غري ظَهر  داللة دالة تكون أن :اإلبراء صيغة في يشترطو 
 .سقوطه

 ويشّتط فيه: الُمب ِرئ )الدائن أو صاحب الحق(: -0
 .ةينل أو لسفه دليه حمجور غري ،بَلغَ ،دَقال يكون أن فيجب ؛التربع أهل من يكون أن -أ

  .الةائن ىدل وصيَ أو منه، بَإلبراء موكال أو له، مَلكَ يكون بأن، إبرائه يف والية ذا يكون أن -ب
 أن يكون خمتَرا، فال يصح إبراء الكره.   -ج

َرأ )الَمدين(: -3  وشرطه: الُمب  
 فال ةكمَ،أح أبرأت: َلمَ فقَل غرمييه، أحة أبرأ فلو ماَبهم. وال جمهول غري معينَ، معلومَ يكون أن

 يصح. ال لورثي، مةين كل أو يل، مةين كل أبرأت: قَل لو وكذا. يصح
َرأ منه )محل اإلب راء من َدي ن أو حق(: -4   الُمب  

 ربأت   نأ يص    ح فال وجوده، قاَبل احلق من اإلبراء ياَبطل ذلك ودلى اإلبراء، دنة موجودا يكون أن -أ
   دليه. لك سيجب ممَ أو منك، سيقرضه مَ كل من شخصَ

 اَبليق والذي إس           قَط، واإلبراء الذمة، يف تثاَبت ال العني ألن ؛األديَن من دينَ يكون أال -ب
 اإلبراء يص   ح ولذا اإلس   قَط، تقاَبل ال بطاَبيعتهَ واألديَن احلقوق، من الذمم يش   غل مَ: اإلس  قَط

 .له ثرأ فال منهَ اإلبراء أمَ منهَ، اإلبراء ال هبَ متعلق حق من اإلبراء منه القصة كَن إذا فيهَ
 اإلبراء خامسا: موضوع 
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  إلسقَط.ا تقاَبل اليت احلقوق من حقَ أو ،(معينَ مَال) دينَ أو الذمة، يف دينَ موضوده يكون أن إمَ اإلبراء 
 الس    َبقة، ألدلةل اإلبراء، فيهَ يري الذمم يف الثَبتة الةيون أن دلى الفقهَء اتفق :الدين عن اإلبراء -1

 .الذمم يف مَ إسقَط مةاره اإلبراء ألن
 .نفسهَ العني دن أو العني، ددوى دن يكون أن إمَ العني دن اإلبراء :العين عن اإلبراء -2

اإلس   قَط،  لتقاَب ال األديَن ألن اتفَقَ؛ ص   حيح غري فهو اإلس   قَط مبعىن نفس   هَ العني دن اإلبراء أمَ
 والطَلاَبة ددواهَ وأ دهةهتَ دن اإلبراء منه الص  حيح فَلراد التعاَبري هذا أطلق فإذا بَلرباء ، توص  ف فال
  هبَ.

 أن أو للعاَبة، خَلص    َ حقَ أو وجل، دز ه خَلص    َ حقَ تكون أن إمَ احلقوق :الحقوق عن اإلبراء -3
 حةك مَلية، غري أو كَلكفَلة، مَلية إمَ وهي. أحةمهَ غلاَبة مع العاَبة وحق اه حق فيهَ يتمع

  .القذة

 .  الفقهَء بني بَالتفَق صحيح واحلوالة، كَلكفَلة للعاَبة، اخلَلصة احلقوق دن فَإلبراء
 لقذةا حة يف كذلك واحلكم. دنهَ اإلبراء يص   ح فال الزىن كحة وجل، دز ه اخلَلص   ة احلقوق أمَ
 . للحَكم الرفع بعة السرقة وحة طلاَبه، بعة
  .دنه اإلبراء فيصح فيه، حة ال قذة يف كَلتعزير العاَبة، حق فيهَ غلب اليت احلقوق وأمَ

  :الدعوى حق عن اإلبراء -4

 :يلي فيما وبيانه خاصا، أو عاما يرد أن إما الدعوى عن اإلبراء
 َ،م ش   خص جتَه هي حيث من الخَص   مة يف حقه أس   قط إذا مطلقَ دَمَ الةدوى دن اإلبراء يكون
. اتفَقَ َطلب وجوبه س   اَبب يوجة مل دمَ واإلبراء بعة، يوجة مل ومَ الوجود يتنَول ألنه يوز؛ ال فهذا
 اإلبراء هذاف اإلبراء، تَريخ إىل ش        خص وبني بينه اليت الةدَوى مجيع دن اإلبراء نس        اَبيَ العَم ومن

 .اإلبراء قاَبل حبق ددواه ذلك بعة تسمع وال صحيح،
 لكت دن بعةه الةدوى تس      مع وال اتفَقَ، الص      حيح وهو بعينه، ش      يء ددوى دن كَن مَ واخلَص
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