
 تتمة دروس نظريات فقهية وقانونية
 . شريعة وقانون 1طلبة الماستر

 .نظرية الذمة المالية في القانون
 :1قمالمحاضرة ر 

تعين الذمة املالية عند فقهاء القانون ما للشخص من حقوق مالية وما عليه من التزامات مالية      
حقوق -وبالتايل خترج منها كل من احلقوق والدعاوى اليت ليست هلا قيمة مالية إليها كمجموع، امنظور 

لكن االعتداء على هذه األخرية قد يولد حقا ماليا  -...اإلنسان، احلريات العامة، حقوق الشخصية
 .فيدخل بذلك القيمة املعوض عنها يف نطاق الذمة املالية

لكه الشخص يف املستقبل ة يف وقت معني، بل تشمل ما قد ميوال تعين الذمة املالية ملكية احلقوق املالي
أيضا، كما يدخل يف نطاق الذمة املالية مجيع احلقوق اليت تقع على األشياء غري املادية أي امللكية األدبية 

 .والفنية والصناعية والتجارية، ولكنها تدخل جبانبها املايل فقط كحقوق املؤلف املالية
كما يسمى اجلانب اإلجيايب من الذمة املالية باألصول، واجلانب السليب منها باخلصوم، وإذا غلب 

 .اجلانب األول على اجلانب الثاين تكون الذمة املالية موسرة، والعكس تكون معسرة
كما ظهرت   -أوبري، ورو -وسوف نقف على مضمون النظرية التقليدية اليت أسسها الفقهيان الفرنسيان

–رية مقابلة هلا يف الفقه األملاين مسيت بالنظرية احلديثة أو نظرية التخصيص على يد الفقيه األملاين نظ
 -برنز
يرى أنصار النظرية التقليدية أن الذمة املالية هي جمموع : ة الماليةمالنظرية التقليدية للذعرض : أوال

املالية املوجودة واليت قد توجد لشخص معني، احلقوق املالية املوجودة أو اليت قد توجد، وكذا االلتزامات 
 :وعليه استخلصت نتيجتان هامتان مها

تعترب الذمة املالية جمموعة قانونية مستقلة عن : الذمة المالية هي مجموعة قانونية -1
العناصر املكونة هلا، فالذمة املالية ليست هي ذات احلقوق وااللتزامات املالية املكونة هلا، بل هي جمموع 

 .يتجزأ فهي تشكل وحدة قانونية هي الذمة املالية ال مبعىن أهنا تؤلف كال املال من
وهبذا ترتبط العناصر اإلجيابية بالعناصر السلبية فيضمن املوجب منها السالب ما داما يف جمموع واحد،  

ويعترب املال املستبدل بأي عنصر من هذا اجملموع  كما ينتقل هذا اجملموع بالوفاة من املورث إىل الوارث،



حيل حمله املال املبدل، أين يبقى هذا اجملموع على حاله بالرغم من تغري عناصرها وذلك بفضل متاثل 
 :بيان هذه النتائج اآليت و عناصر الذمة املالية

 :2قمالمحاضرة ر 
: (ضمان العام للدائننيالذمة املالية هي ال) قيام رابطة بين العناصر الموجبة والعناصر السالبة/ °

املوجبة بالسالبة، تعترب هذه النتيجة أهم نتائج فكرة االندماج يف جمموع من املال، حبيث ترتبط العناصر 
ويضمن على ذلك املوجب السالب حيث تقوم الذمة املالية كمجموع وحدة جمردة هلا كياهنا اخلاص 

دي إىل التأثري يف كيان هذه الذمة املالية فتبقى املستقل عن كيان عناصرها، وأي تغري يف احملتوى ال يؤ 
مل يكن لصاحبها أو عليه أي   تكوينها، ومنه فللذمة وجود ولووحدة متميزة عن العناصر الداخلة يف

 .ستقبلحق اكتفاء باحتمال وجود حقوق مالية له أو عليه يف امل
فلوال نظرية الذمة املالية القتصر حق كل دائن عادي على األموال املوجودة وقت نشوء الدين دون 

 . األموال املستقبلية بل الذمة املالية بكل مشتمالهتا هي الضمان العام للدائنني
منفصلة عنه،  بعد وفاة اإلنسان تقوم ذمته املالية مبشتمالهتا: انتقال ذمة المورث المالية إلى وارثه/ °

وال بد أن تستند إىل شخص معني والذي لن يكون إال الوارث، فتستمر شخصية مورثه فيه حبيث تنتقل 
 .إليه احلقوق والديون مبجرد وفاة املورث نظرا لضرورة ربط الذمة املالية بشخص معني

ولتفادي هذه  ومنه يصبح الوارث مسؤوال عن ديون مورثه شخصيا ولو جاوزت ما آل إليه من الرتكة،
النتيجة أجاز املشرع الفرنسي للوارث قبول الرتكة خبيار اجلرد، فال يكون مسؤوال عن الديون إال يف حدود 

ذمته املالية عن ذمة الوارث حىت ما تلقاه عنه من حقوق، كما أجاز املشرع لدائين املورث طلب فصل 
 .حالة إعسار الوارث يكونوا مبنأى عن مزامحة دائين الوارث هلم نتيجة الضرر يف

قت هذه النظرية بالذمة املالية أحل: صالحية فكرة المجموع من المال أساسا للحلول العيني/ °
حيث ال يتحقق احللول العيين حبكم القانون إال يف جمموع من  فسميت بالذمة املالية واحللول العيين

ومنه فاحللول العيين ال يرتتب إال على وجود ذمة مالية تثبت لعناصرها صفة األشياء املثلية فيحل  املال،
بعضها حمل بعض، حبيث خيرج مال من الذمة املالية ويدخل يف مقابله مال آخر فيحل املال املستبدل 

ملستبدل بدخوله إىل مكان املال املبدل ما دام هذا األخري عنصرا يف جمموع من املال، فيصبح املال ا
، ومن تطبيقات احللول يف عناصر الذمة املالية االذمة املالية عنصرا من عناصرها وال حيدث ذلك تغري 

 ...ستبدلة حمل أموال حمملة بتأمينات عينية، كذا أموال الوقف، وأموال املؤسسةحالة األموال امل



م خصائص الذمة املالية حيث هي املظهر تعترب هذه النتيجة أه: ارتباط الذمة المالية بالشخصية -2
من آثار الشخصية القانونية أي قابليتها  املايل لشخصية اإلنسان القانونية، وهبذا فالذمة املالية أثر

 : إىل ترتيب النتائج الثالث اآلتيةوق وترتيب االلتزامات، وقد خلص أصحاب هذه النظرية كسب احلقل

 :3قمالمحاضرة ر 
أي إن الذمة املالية مندجمة يف شخصية : عدم قابلية الذمة المالية لالنفصال عن صاحبها/ °

قة يصقانونية ما جيعل الذمة املالية لصاحبها ال تنفك عنه وال تفارقه أثناء حياته، أي تكون له شخصية 
ض احلقوق بالشخصية، فال يتصرف الشخص يف ذمته وينقلها إىل الغري، بينما يستطيع التنازل عن بع

كأن يتنازل عن ملكية عقار معني، ويكون قد تصرف يف حقوقه باعتبار كل حق قائم بذاته، وال جيوز 
 .هالتصرف فيها كاملة وال جبزء شائع فيله ا

أي عدم قابلية الذمة للتعدد فليس للشخص الواحد إال ذمة : لكل شخص ذمة مالية واحدة/ °
ملالية للمورث مع ذمة الوارث ذمتان الذمة ا، هلذا ال تعترب مالية واحدة شأن الشخصية فهي ال تتعدد

ة مالية واحدة ألهنا تذوب يف ذمة الوارث بناء على استمرار شخصية املورث يف شخصية ماليتان بل ذم
كما أن وجود ذمة مالية مضافة إىل الذمة املالية األصلية هي حاالت قليلة وهي استثناءات ألنه ،  وارثه

 .الذمة املالية ال جيوز جتزئة
اعتمادا على  نالتقليدية نتيجتاترتبت عن النظرية  :النقد الموجه إلى النظرية التقليدية للذمة المالية

 سنتوىل بيان النقد املوجه إليها وكذا ارتباط الذمة املالية بالشخصية، و  كرة االندماج يف جمموع من املالف
 :كاآليتحسب النتائج اليت استخلصت من الفكرتني السابقتني   على

العام للدائنني الذي ميكن تفسري حق الضمان : النقد الموجه إلى حق الضمان العام للدائنين -1
هو قيام اجلانب اإلجيايب بضمان اجلانب السليب عن طريق حتليل االلتزام إىل عنصريه أي املديونية 

اجتاه الدائن فهي ديونية بالعمل أو االمتناع عن العمل الواجب على املدين واملسؤولية، حيث تتعلق امل
ى اقتضاء حقه من مدينه جربا عليه، وبالتايل فإن ، أما املسؤولية فهي قدرة الدائن علرابطة بني شخصني

األموال اليت تكون ضامنة للديون ما دامت مملوكة للمدين األصح منها القول بأن األموال ضامنة 
 . ، كالقاصر املأذون لهيون ما دامت داخلة يف نطاق الذمة املاليةللد

باالستناد إىل مقتضيات االئتمان واعتبارات  :إلى وارثهالمورث  النقد الموجه إلى انتقال ذمة -2
العدالة فإن تفسري انتقال الذمة املالية من املورث إىل الوارث ليست دليال على عدم صحة التفسري 



باالعتماد على فكرة اجملموع املعنوي، وقد رأينا أن انتقال الدين يتعلق مبالية الرتكة ال بأعياهنا يف الفقه 
كذا التشريعات العربية املستمدة من الشريعة ض فيه مجيع املذاهب اإلسالمية و عار اإلسالمي، وهذا ما تت

 .مع التشريع الفرنسي
إذا كان احللول العيين ال يتحقق إال يف جمموع من : النقد الموجه إلى فكرة الحلول العيني -3

احللول إىل  املال فإن النظرية التقليدية للحلول العيين مل تسلم هي األخرى من النقد، حيث قسم
فاألول يتحقق بقوة القانون يف اجملموعات عند تبادل عناصرها، أما اآلخر فال يقع  قسمني عام وخاص

إال مبقتضى نص يف القانون أو اتفاق بني ذوي الشأن، كما ظهرت النظرية احلديثة للحلول العيين حبيث 
 :ربطت احللول بفكرة التخصيص لغرض معني بشروط وهي

 .املخصص لتحقيق غرض معني من الذمة املاليةخروج املال  -
 .زوال التخصيص -
 .اكتساب مال صاحل للتحمل بالتخصيص مقابل ذلك املال الذي كان حممال به من قبل -

التوسع يف االنتقادات اليت وجهت لنظرية احللول العيين التقليدية واحلديثة الوقوف ( ت)يرجى ملن أراد) 
 .(على حقيقتها مفصلة

 :4قمالمحاضرة ر 
هناك حاالت تناقض مبدأ وحدة الذمة : النقد الموجه إلى عدم قابلية الذمة المالية للتجزئة -4
حيث ميكن للذمة الواحدة أن تتعدد كحالة قبول الوارث الرتكة بشرط اجلرد، وحالة طلب دائنو  املالية

لسفينة حقه يف م، وكذا النظام املايل للزواج يف التشريع الفرنسي، واستعمال مالك اماملورث فصل الذ
ترك السفينة واألجرة طبقا للقانون البحري، وأيضا حالة القاصر املأذون له بالتجارة، وشركة الشخص 
الواحد حمدودة املسؤولية طبقا للقانون، فكل هذه احلاالت تؤيد إمكانية  تعدد الذم املالية للشخص 

اية ما يف األمر أهنا ختضع لقواعد الواحد نتيجة فكرة التخصيص لغرض معني ومبوجب القانون نفسه، غ
الت الثابتة اليت جاءت يف القانون اختتلف عن القواعد اليت ختضع هلا بقية الذمة املالية، وبالتايل فاحل

 .تؤكد إمكانية الذمة املالية للتعدد وال إشكال يف ذلك
الية ليست إن الذمة امل :النقد الموجه إلى عدم قابلية الذمة المالية لالنفصال عن صاحبها -5

 :إال نتيجة للشخصية فهي لصيقة هبا ال تفارقها انتقدت من عدة نواحي هي



ال تستقيم هذه النتيجة إال يف حال اإلدماج التام للذمة املالية يف الشخصية وبالتايل ال ميكن  -
مكانية ، مث جعلت الصلة بينهما مرتاخية وأقيمت الذمة املالية على فكرة التخصيص إلانتقاهلا إىل الغري

 .انفصال الذمة املالية عن صاحبها يف حياته وجواز التصرف فيها
التضييق على التعامالت بني الناس فيما لو قلنا بعدم جواز تصرف الشخص يف ذمته املالية  -

 .حال حياته
 .القول بعدم إمكانية انتقال الذمة املالية يتعارض مع التشريعات املدنية -
يقوم أساسا على انتقال الذمة املالية حبقوقها وديوهنا إىل  التعارض مع نظام املرياث الذي -
 .الوارث

ظهرت هذه النظرية عند  (:نظرية التخصيص) النظرية الحديثة للذمة المالية عرض : ثانيا
حيث أقامها على أساس خمالف متاما لألساس ايل استندت  -برنز–الفقه األملاين خاصة لدى الفقيه 

حيث إهنا تستند على أساس التشخيص لغرض معني ال على أساس الشخصية،  عليه النظرية التقليدية،
وبالتايل فالذمة املالية حسب هذه النظرية هي جمموعة من احلقوق والواجبات ترتبط فيا بينها ال بسبب 
اتنمائها إىل شخص معني، وإمنا بسبب ختصيصها لغرض معني، فال ضرورة لقيام احلق من وجود 

االت يقوم فيها احلق دون استناده إىل شخص معني أو عدد من األشخاص، إذن صاحب له، فهناك ح
الفكرة هي قيام احلق دون استناده إىل شخص معني كتخصيص جمموع من املال لغرض معني، هلذا 

 .فاجملموع هنا هو املقصود بالذمة املالية
بالتايل يقصرون الشخصية هذا وقد أراد أصحاب هذه النظرية االستغناء عن فكرة الشخص املعنوي، و 

فقط، فالشخص املعنوي هو افرتاض خيالف الواقع ألنه حيلة مصطنعة  القانونية على الشخص الطبيعي
بذمة ( -أموال، أوقاف-مجعيات، شركات، مؤسسات) ن األشخاص إلمكان االعرتاف جملموعات م

بل إن هذه اجملموعات تفرتض وجود حقوق والتزامات مالية جيمعها  مالية مستقلة عن أعضائها،
التخصيص لغرض معني وهو الذي يقوم مقام افرتاض الشخصية املعنوية، فالشركة مثال هلا ذمة مالية ال 

 .تستند إىل شخص ما، وإمنا جيمع عناصرها الغرض الذي خصصت له أو أنشئت ألجله
 

 :5قمالمحاضرة ر 
 :ختالف النتائج اليت استخلصت من النظرية التقليدية وهي ومنه ترتبت على هذه النظرية نتائج



حتقيق غرض –وفقا لنظرية التخصيص : إمكانية وجود ذمة مالية دون استنادها إلى شخص معين/ 1
ميكن أن توجد ذمة مالية دون أن ترتبط بوجود شخص ما، وهلذا إذا خصص شخص جزءا من  -معني

حاجة لوجود شخصية معنوية ما دامت أنه قد وجدت أمواله لغرض تكوين شركة أو مؤسسة فال 
فال  -أي تأسيس شركة أو مؤسسة -جمموعة من احلقوق وااللتزامات خمصصة لتحقيق هذا الغرض

عن ذمة الشخص املالية  حاجة الستنادها إىل شخص معني، بل إهنا تنشأ من مالية جديدة مستقلة
، فإن الشخصية يق غرض معني شخصية اعتنباريةالعامة، وإذا أعطى القانون للعناصر املخصصة لتحق

 .، مبعىن أن الذمة املالية هي اليت أنشئت الشخصيةمة املالية وليس العكسهنا هي أثر للذ
مبا أن النظرية احلديثة تستند إىل فكرة التخصيص ما : إمكانية تعدد الذمة المالية للشخص الواحد/ 2

فتكون له عدة ذمم مالية بقدر تعدد أوجه ختصيص املال،  يسمح بتعدد الذمم املالية للشخص الواحد،
ومن األمثلة على ذلك أخذ الوارث يف القانون الفرنسي خبيار اجلرد، وكذا حالة القاصر املأذون له، حبيث 

 .يكون لكل ذمة مالية حقوقها املستقلة هبا وكذا ديوهنا فقط
احلديثة القائم على التخصيص لتحقيق غرض  نظرا ألساس النظرية: إمكانية انتقال الذمة المالية/ 3

من احلقوق وااللتزامات املخصصة لتحقيق  -ال جمموعة احتمالية-معني، فإهنا هبذا تشكل جمموعة فعلية
غرض معني، فيمكن التصرف يف الذمة املالية ألهنا جمموعة فعلية حبيث ميكن النزول عنها وانتقاهلا باملوت 

، فيكون املوهوب له مسؤوال عن الديون اضرة واملستقبلة يف عقد الزواج املايلإىل الورثة، وهبة األموال احل
ويعترب القضاء الفرنسي هذا الشخص كل أو جزء ن أمواله منها، إذ املفروض االتفاق على حتمل 

 .املوهوب لديون الواهب أو جزء منها يتناسب وقيمة ما وهب له
  :النقد الموجه لنظرية التخصيص

وقفنا سابقا إىل أن اهلدف من نظرية التخصيص :التخصيص ه إلى هدف نظريةالنقد الموج -1
هو االستغناء عن فكرة الشخصية املعنوية، إذ تقصر هذه النظرية الشخصية القانونية على الشخص 
الطبيعي فقط، أما األشخاص املعنوية فهي تقوم على أساس افرتاضي وبالتايل يرفضون وجودها، ويرون أن 

يال عنها، إال أن النقد املوجه هلم ولغايتهم ال ميكن التسليم به، إذ جعل القوانني تعرتف بفكرة نظريتهم بد
الشخصية املعنوية وبالتايل ال صحة من أن الذمة املالية تقصر على األشخاص الطبيعية دون املعنوية اليت 

 .منه 55نص عليها القانون املدين اجلزائري يف املادة 



إال باالعتماد على نظرية التخصيص كنظام الوقف  االت اليت ال ميكن تفسريهاكما أن اعتبار احل
والرتكة قبل سداد الديون غري دقيق حيث جند قانونا أن الوقف يعترب شخصا معنويا، ومنه فاألموال 

 .املوقوفة وااللتزامات الناشئة عنها تكون ذمة مالية غري مستندة إىل شخص ما بل إىل شخص معنوي
وعليه ال يكن التسليم بنظرية التخصيص ذلك أن جل القوانني الوضعية اعرتفت بفكرة الشخصية 
املعنوية، ومنه إذا كان القانون قد أعطى لبعض اجملموعات أمواال أو أشخاصا قانونية فإن ذلك يستتبع 

 .وجود ذمة مالية هلا، وهبذا فالذمة املالية هي اجلانب املايل للشخصية املعنوية

 :6قمالمحاضرة ر 
مل تسلم النتائج الثالث اليت : نقد الموجه إلى النتائج المستخلصة من نظرية التخصيصال -2

 :توصلت إليها نظرية التخصيص من النقد كذلك حيث إن
إن استغناء هذه النظرية عن الشخص املعنوي أفقدها غايتها ألنه ال توجد  :نقد النتيجة األولى -

ذمة مالية دون أن تستند إىل شخص سواء أكان شخصا طبيعيا أم معنويا، فالذمة املالية ليست هي 
الشخصية نفسها غاية ما يف األمر أهنا صفة مالزمة للشخصية اليت هي الصالحية الكتساب احلقوق 

امات، بينما الذمة املالية هي الوعاء االفرتاضي للحقوق وااللتزامات، ومنه فهي املظهر والتحمل بااللتز 
 .املايل للشخصية القانونية

إن القانون وحده هو من يقتطع جمموعا من أموال الشخص من ذمته : نقد النتيجة الثانية -
ز قانوين خيتلف عن املركز املالية األصلية، وخيصصها لغرض معني وبالتايل فهذا اجملموع خيضع إىل مرك

 .الذي ختضع له بقية أموال الذمة املالية األصلية
هلذا فليس إلرادة اإلنسان القدرة على إجياد ذمة مالية فالقانون وحده الذي يقر بتخصيص بعض 

كما أن القول بتعدد الذمم املالية يتعارض مع مبدأ عام هو أن مجيع أموال   األموال لغرض معني حيدده،
 .هتدم االئتمان وهو من دعامات النظام االقتصادياملدين ضامنة للوفاء بديونه، وفكرة التعدد 

 :تأثير الموت في الذمة
اختلف الفقهاء يف مسألة بقاء ذمة املتوىف، فمنهم من يرى بقاءها، ومنهم من يرى تالشيها، بينما    

يذهب رأي ثالث إىل بقاء ذمة املتوىف إذا تقوت بوجود تركة أو كفيل بالدين، ورغم هذه اآلراء فاملتفق 
بالتايل فهي املسؤولة عن ضمان الديون وال يطالب هبا الوارث عليه أن ديون املتوىف تتعلق برتكته، و 



كة يف الفقه اإلسالمي،وحمل الدين بعد وفاة رت ول مسألتان هامتان مها مفهوم الشخصيا، هلذا سنتنا
 :املدين على النحو اآليت

مبا أن الذمة هي حمل ملا لإلنسان وما عليه، فاملوت يؤثر على : ه اإلسالميمفهوم الرتكة يف الفق -1
قسم منها فيسقطه، ويبقى قسم آخر أي االلتزامات لعدم تأثري املوت فيها، فهي ال تتعدى تركته حبيث 

 .ال يلتزم هبا ورثته من أمواهلم اخلاصة، فال يؤخذ شيء من الرتكة ألجلها إال بوصية
الدنيوية فتبقى على حكم ملك املتوىف مبا شرع حلاجة اإلنسان نفسه، بقدر ما يندفع به أما التكاليف 
، وكذا جتهيز ودفن من تويف من أسرته قبله ممن جتب عليه نفقتهم، أما ما شرع حلاجة غريه وجتهيزه ودفنه

 :مها فيقسم إىل قسمني
كاملال املرهون يبقى على حكمه حىت   ما كان حقا متعلقا بالعني ذاهتا فهذا احلق يبقى تابعا للعني -

 .يستويف املرهتن دينه
 .الدين املتعلق بأموال املتوىف اليت تركها من حيث ماليتها ال من حيث أعياهنا  -

 :7قمالمحاضرة ر 
 :املتعلقة بالرتكة هيقوق احلومنه ف

 .حقوق للمتوىف نفسه -
 .حقوق غريه اليت وجبت عليه حال حياته وظلت باقية بعد وفاته -
 .ما أوجبه على نفسه من الوصايا النافذة -
 .حق ورثته يف متلك ما يرتكه -

إذن فالرتكة من الشيء هي املرتوك فما بقي لإلنسان بعد موته يدخل ضمن مسمى الرتكة، كما أن 
إلباحة أو التملك، فما كان على سبيل لإلنسان من أعيان وحقوق ومنافع قد تكون على سبيل ا

أما التملك فإما أعيانا أو  ،اإلباحة فال ينتقل إىل الوارث، ألن إذن املبيح ال يشمل الوارث وال يتعلق به
  .منافع فاألعيان املالية تنتقل بالوفاة إىل الورثة بعد وفاء ما عليه من ديون

 :والرتكة تتكون من العناصر اآلتية
واعه سواء أكان يف يد املتوىف عند وفاته أم عند غريه كمودعه أو مستأجره، وتدخل املنافع املال بأن /أ

 .اململوكة عند من يعتربها ماال كاملالكية والشافعية، فتدخل الديات على ذلك



ما يكون ماال مآال كحق املوقوف عليه يف غلة األعيان الوقوفة، والدين يف ذمة املدين تعاقدا أم  /ب
 .عتداءنتيجة ا

عنه من احلقوق باملال، حبيث يكون عوضا خالصا، كحق القصاص إذا ( العوض)ما ميكن االعتياض /ج
اعتيض عنه عند احلنفية واحلنابلة والشافعية على أشهر القولني، كحق الشرب وحق التعلي وحق 

لكا خاصا طلب اكتساب فال تدخل الرتكة، وإمنا تكون مأما ما كان عوضا نتيجة عمل أو ...املسيل
 .للورثة كالعوض عن حق الشفعة عند املالكية

فتعين حق الوارث وحق املوصى له، فحق الوارث  (ال تركة إال بعد سداد الديون )والرتكة طبقا للقاعد 
ملتوىف وتنفيذ وصاياه، وحق املوصى له فيما فيما خلفه مورثه من نفقات التجهيز والدفن واسيفاء دائين ا

واستيفاء دائين املوصي حلقوقهم، وقد جعل اهلل حق الوارث بعد نفقات التجهيز والدفن  خلفه املوصى
، والعلة يف ذلك أن الوصايا واملواريث من قبيل الصالت وأما الديون فهي متأخرا عن الوصية والدين

 .مقدما على ما هو صلة فقطحقوق متعلقة بذمة املدين واجبة األداء عليه، هلذا كان أداؤها 
فبعد التجهيز والدفن وإيفاء الديون يكون الباقي للموصى له يف حدود الثلث وما بقي للوارث، وهبذا 

 .فالرتكة هي ما بقي من اجلانب اإلجيايب لذمة املدين املتوىف بعد إخراج ما جيب عليها
ذمة املدين، أما حمله بعد وفاته إن حمل الدين قبل وفاة املدين هو : حمل الدين بعد وفاة املدين -2

فقد اختلف الفقهاء يف ذلك، فذهب املالكية إىل زوال ذمة املدين ألهنا صفة مالزمة لإلنسان احلي، 
 .ماال يسقط الدين النعدام حمله ىف، فإذا مل يرتك املتو ديونلوعليه تزول الذمة بالوفاة وتصبح الرتكة حمال ل

بعد وفاة املدين هو ذمة الوارث ولكن يف حدود ما انتقل إليه من الدين  ويقول بعض احلنابلة أن حمل
حقوق وأموال مورثه، فإذا مل يرتك املتوىف شيئا فالدين يسقط النعدام حمله، وذهب احلنفية إىل أن الذمة 

 )خترب وتضعف مبوت املدين إال إذا ترك تركة أو كفيال بالدين فال تتحقق املطالبة إال بوجود مطالب
مما يستلزم وجود الدين وجود الذمة، فالدين يسقط مبوت املدين  (وجود الدين يستلزم وجود مدين

لتالشي ذمته إال إذا ترك تركة أو كفيال، بينما ذهب الشافعية وبعض احلنابلة إىل بقاء الذمة بعد املوت 
نفس املؤمن  ) - عليه وسلماهللصلى –إذ ذمة املتوىف هي حمل الدين وال تربأ إال بأدائه عنه حلديث النيب 

 .(معلقة بدينه حىت يقضى عنه

 بالتوفيق والسداد                                                     
 ش.و/ أ                                                         


