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 بحث في العالقة بين أهلية الوجوب والذمة

 دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي

 د. محمــد علي الشرفي
 كلية الشريعة والقانون ــ جامعة صنعاء-أستاذ القانون المدني المساعد 

 مقّدمـــة: 
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله 

 ومن وااله إلى يوم الدين، وبعد:وصحبه 
فإن القواعد الفقهية والنصوص القانونية التي تنظم عالقة الناس فيما بينهم 
كثيرة ومتشعبة، وتشمل كل العالقات بين الناس فيما بينهم، وال سيما القواعد 

 والنصوص الخاصة بالحقوق والواجبات.
ون دقيقًا وال سيما والبحث في أي قاعدة فقهية، أو نص قانوني يجب أن يك

 في الجزئيات التي تكون اآلراء فيها متباينة.
وموضوع بحثنا هذا هو العالقة بين أهلية الوجوب والذمة دراسة مقارنة 
بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، وهذه الجزئية تتعلق بالحقوق 

 والواجبات التي يتحملها اإلنسان من بداية حياته.
 ضوع:سبب اختيار المو -1 

عندما يطلع اإلنسان على أي موضوع البد أن يلفت انتباهه سبب أو أسباب 
 تجعله يختار البحث، ولقد لفت انتباهي اآلتي: 

إختالف فقهاء الشريعة اإلسالمية في تحديد العالقة بين الذمة وأهلية  -أ
الوجوب، فمن يرى أن المصطلحين يختلف أحدهما عن اآلخر ؛ فالذمة هي 

 لية الوجوب، في حين يرى البعض أنهما مصطلحان لمفهوم واحد.الوعاء أله
اختالف وجهات نظر شراح القانون حول مفهوم الذمة وحصرها في  -ب

 الحقوق المالية.
مفهوم تعدد الذمة المالية، وانتقالها ، واالختالفات حول الذمة ووجود  -ج

 نظريتين لهذا المفهوم في القانون.
 أهمية الـموضوع: -2

ضوع أهمية في تحديد مفهوم الذمة وال سيما في القانون، إذ أن شراح للمو
القانون يتناولون مفهوم الذمة في الحقوق المالية فقط دون غيرها في حين أن 

 مفهوم الذمة في الفقه اإلسالمي أوسع وأشمل.
كما أن اختالف وجهات نظر فقهاء الشريعة اإلسالمية حول العالقة بين 

 جوب جعل للموضوع أهمية جديرة بالبحث.الذمة وأهلية الو
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 خطة البحث: -3

 سوف نقسم الموضوع إلى مبحث تمهيدي، وثالثة مباحث:
 المبحث التمهيدي:

 نتناول فيه التعريفات في مطلبين:
 المطلب األول: التعريف بأهلية الوجوب في اللغة واالصطالح.

 المطلب الثاني: التعريف بالذمة في اللغة واالصطالح.
بحث األول: العالقة بين أهلية الوجوب والذمة في الفقه اإلسالمي، الم

 وينقسم إلى ثالثة مطالب:
المطلب األول: نتناول فيه: المذهب الذي يقول بوجود اختالف بين 

 مصطلح    أهلية الوجوب والذمة واألدلة التي أوردها.
المطلب الثاني: نستعرض المذهب القائل بعدم وجود تباين بين 

 طلحين واألدلة التي أوردها.المص
 المطلب الثالث: مناقشة وترجيح للمذهبين.

المبحث الثاني: العالقة بين أهلية الوجوب والذمة في القانون، وفيه ثالثة 
 مطالب:

 المطلب األول: نتناول فيه النظرية التقليدية أو نظرية المجموع.
 يص.المطلب الثاني: نستعرض النظرية الحديثة أو نظرية التخص

 المطلب الثالث: للمناقشة والترجيح.
 المبحث الثالث: مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي.
 الخاتمة، وفيها نستعرض أهم النتائج المستخلصة من البحث.

 وهللا من وراء القصد ..
 المبحث التمهيدي
 تمهيد وتقسيم:

الصطالح ، إن لكل مصطلح تعريفين: تعريفًا في اللغة، وتعريًفا في ا
وسوف نتناول في هذا المبحث التعريفات لمصطلحي أهلية الوجوب والذمة ، 

 وذلك في مطلبين:
 الـمطلب األول: التعريف بأهلية الوجوب في اللغة واالصطالح.
 الـمطلب الثاني: التعريف بالذمة في اللغة وفي االصطالح.

 
 الـمطلب األول

 ح.التعريف بأهلية الوجوب في اللغة واالصطال
 أوالً : معنى األهلية في اللغة :
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لفظ األهلية مصدر للفعل: أهَّل يؤهل تأهاًل وتأهياًل وأهلية، فهو أهل، وللفظ 
 األهل في اللغة عدة معان منها :

 العشيرة واألقارب. .1

 االستئناس. .2

االستحقاق: تقول : صار الرجل أهال لكذا ، أي واستوجب  .3
 التقوى وأهل المغفرة ( ومنه قوله تعالى: ) هو أهل ،(1)استحق

(2). 
والمعنى األخير هو األقرب إلى حقيقة األهلية في اللغة، إذ أن معناها: 
استحقاق الشخص ألن يكن له وعليه أي أن يصير أهالً لذا ومستحقًا لكذا، وهو 

 المعنى المقصود في بحثنا .
 ثانياً : تعريف أهلية الوجوب في  اإلصطالح :

ح البد من البحث عن تلك الداللة في أقوال الفقهاء لـمعرفة داللة أي مصطل
وشراح القانون، وما يهمنا هنا هو تعريف أهلية الوجوب في الفقة اإلسالمي 

 وفي القانون الوضعي لمعرفة مدى التطابق أو االختالف بينهما إن وجد .
 تعريف أهلية الوجوب  في الفقة اإلسالمي : -أ

ة أهلية الوجوب بأنها: )كون اإلنسان عرف بعض فقهاء الشريعة اإلسالمي
 .(3) صالحا ألن يتعلق به الحكم (

 . (4)هو خطاب هللا تعالى المتعلق بأفعال المكلفين -هنا  -والمقصود بالحكم 

                                                
بىدون  -(تاج العروس من جواهر القاموس، لإلمام أبي الفيض محمد مرتضىى الحسىيني الزبيىدي 1)

منشىورات دار  -هىـ 710, ولسان العرب, للعالمىة ابىن منظىور المتىوفي سىنة218ص7ج -دار نشر 
, والصىحاح فىىي اللغىىة والعلىوم : معجىىم وسىىيط تجديىد الصىىحاح, للعالمىىة  703ص1لسىان العىىرب ج

 -بيىروت  -ري, إعداد نديم المرعشلي وأسىامة مرعشىلي , منشىورات داد الحضىارة العربيىة الجواه
 .443م ص1975المطبعة األولي سنة 

 . 56سورة المدثر : اآلية رقم( 2)

(فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقىه للشىيم محىب هللا بىن عبدالشىكور , بهىام  3)
حجىىة اإلسىىالم أبىىي حامىىد محمىىد بىىن محمىىد الغزالىىي المتىىوفي المستصىىفي مىىن علىىم األصىىول, لإلمىىام 

هـ ، وتيسير التحرير: لالستاذ محمد أمين 1322سنة-منشورات دار الفكر العربي القاهرة-هـ505سنة
المعروف بأمير باساه، على كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطالحي الحنفية والشافعية 

-249ص2ه ج1316الطبعة األولي سنة  -الكبرى األميرية بالقاهرة البن الهمام : منشورات المطبعة
هىىـ علىىى أصىىول فخىىر اإلسىىالم 730، كشىىف األسىىرار , لعبىىد العزيىىز البخىىاري :المتفىىوي سىىنة250

. ومىن الفقهىاء المحىدثين 377ص4هىـ ج1394بيىروت سىنة -البزدوي: منشورات دار الكتب العلميىة
-منشىورات دار النهضىة العربيىىة-صىول الفقىه اإلسىىالميأسىتاذنا المرحىوم الىدكتور زكريىىا البىري : أ

, وأسىتاذنا الىدكتورح حامىد محمىود إسىماعيل: أصىول الفقىة 291م ص1998-هىـ 1410سىنة -القاهرة
 .5ص-هـ1403سنة1القاهرةط-تبرأ-منشورات مطبعة األمانة-اإلسالمي

محمىد مصىطفى ، والدكتورح107(أستاذنا الىدكتور ح حامىد محمىود إسىماعيل: المرجىع السىابق ص4)
بيىروت -منشورات دار النهضة العربية للطباعة والنشىر-بالفقة اإلسالمي شلبي: المدخل في التعريف
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 كمــا عرفها بعضهم بأنها:)صالحيــة الشخـص لإللزام وااللتــزام( أو
 .(5) )صالحية اإلنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه(

يقصد بالصالحية: القابلية ألن تتعلق به حقوق له وعليه، وال تعني القدرة؛ 
إذ القدرة ال تكون إال بعد أن تكتمل القدرات العقلية لدى الشخص، وال يتم 
التكليف إال بعد إكتمال العقل؛ فالصغير غير المميز أو المجنون أو المعتوه 

قوق له أو عليه، وقابليته غير مكلفين بالخطاب، ولكنه صالح ألن تتعلق الح
 لتعلق الحقوق له أو عليه كونه إنساًنا.

وتتحقق هذه الصالحية في اإلنسان من مجرد والدته حيًا حتى ولو فارق 
 .(6)الحياة بعد والدته بفترة قصيرة، فقد أصبح صالًحا لتعلق الحقوق له وعليه 

 تعريف أهلية الوجوب  في القانون الوضعي : -ب
ص القانونية تعريفا محددا ألهلية الوجوب، تاركة ذلك لم تضع النصو

لالجتهادات الفقهية وقد أسفرت تلك االجتهادات عن عدة تعريفات كلها تدور 
 في معنى واحد نورد أهمها :

عرف البعض أهلية الوجوب بأنها:)صالحية الشخص الكتساب  .1
 .(7) الحقوق وااللتزام بالواجبات(

: )صالحية الشخص ألن تتعلق به كما عرفها البعض األخر،بأنها .2
 .(8) حقوق له وعليه(

                                                                                                               
منشىىورات  -والىىدكتورح بىىدران أبىىو العينين:أصىىول الفقىىة اإلسىىالمي 490م ص1983-هىىـ1403سىىنة

خل ، والدكتورح مصطفى الزرقىاء : المىد317بدون سنة طبع ص-مؤسسة شباب الجامعة اإلسكندرية
 ..329ص2الفقهي العام: منشورات دار الفكر العربي دمشق ط

بىدون  –(الدكتورح مصطفى الزرقاء : المدخل الفقهي العام : منشورات دار الفكر العربي دمشىق 5)
 .37، والدكتورح بدران أبو العينين: أصول الفقه اإلسالمي: المرجع السابق ص739سنة الطبع ص

 -منشىورات مكتبىة الجيىل الجديىد  -االهدل: أصول الفقه اإلسىالمي  (أستاذنا الدكتورح حسن محمد6)
 . 218بدون سنة الطبع ص -صنعاء 

-منشىىورات دار النهضىىة العربيىىة-(أسىىتاذنا المرحىىوم الىىدكتورح جميىىل الشىىرقاوي: أصىىول القىىانون7)
 302م ص1984القىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاهرة سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنة

م 1953عىىة القىىاهرة سىىنةجام-, ونظريىىة الىىبطالن: رسىىالة دكتىىوراه مقدمىىة إلىىى كليىىة الحقىىوق317و
 .254ص
منشورات دار النهضة العربية -(الدكتور عبدالودود يحيى: دروس في مبادئ القانون: نظرية الحق8)

منشىورات دار النهضىة -، والدكتورح سليمان مرقس: المدخول للعلىوم القانونيىة264م ص1982سنة 
 الطبعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة الرابعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة  -م 1990القىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاهرة سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنة-العربيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة

مود جمال الدين زكي: دروس في مقدمة الدراسىات القانونيىة , نظريىة الحىق: ، والدكتورمح773ص
 .369بدون سنة طبع ص-منشورات الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية



 2003السادس عشر ، يوليو ــ ديسمبر العدد  مجلة الدراسات االجتماعية

  د. محمد علي الشرفي

 

 

225 

ويطلق على أهلية الوجوب في القانون الوضعي )الشخصية القانونية(،وال 
يوجد خالف بين التعريفات التي أوردها فقهاء الشريعة اإلسالمية و التي قال 

 بها شراح القانون الوضعي.
 مناط أهلية الوجوب :

نسانية،وال عالقة لها بالسن،أو العقل،أو مناط أهلية الوجوب الصفة اإل
الرشد، فكل إنسان يولد حيا يكتسب أهلية الوجوب ويحتفظ بها طوال حياته بل 
إن الجنين في بطن أمه تكون له أهلية وجوب ناقصة ، وسنوضح معنى أهلية 

 الوجوب الناقصة تباًعا .
 عناصر أهلية الوجوب : -

ا في القانون الوضعي، عنصران ألهلية الوجوب في الفقه اإلسالمي وكذ
 هما : العنصر اإليجابي، والعنصر السلبي .

العنصــــر اإليجــــابي: هو تأهل اإلنسان بأن تكون لـه حقوق،أو  -أ
بمعنــى أخر تأهله بأن يكون دائنا لغيره،ولـه التصرف في هذه 
الحقوق،وتتمثل الحقوق  في حق الميراث وحق الهبة لـه،والوصية 

لحقوق يكتسبها ولو كان جنينا في بطن أمه،إذ أن الجنين تصح لـه،وهذه ا
 . (9)الهبة لـه ويترك له أوفر النصيبين في الميراث

العنصر السلبي: وهو تأهل اإلنسان بأن تكون عليه التزامات لغيره ،  -ب
ويكون مدينا،وذلك مثل تحمله بالنفقة لمن تجب عليه اإلنفاق عليهم ، 

خص بعد والدته حيا،أما الجنين فال يكون وهذا ال يكون إال على الش
مدينا،وهذا هو الـمقصود بأن الجنين لـه أهلية ناقصة،وهو كونه يكسب 

 وال يتحمل.

 الـمطلب الثاني:
 تعريف الذمة في اللغة وفي اإلصطالح

 تعريف الذمة في اللغة : -أ
 الذمة في اللغة مصدر للفعل ذم، وذمم، ومن مشتقات هذا اللفظ:

 نقيض المدح. الذَّم : وهو .1
 ذَِميم : بمعنى مكروه . .2

 الذمام : الحرمة . .3

الذمة : العقد، والعهد، واألمان، واإلجارة، وأهل الذمة هم أهل  .4
العقد، وهم من يعيشون تحت مظلة الدولة اإلسالمية من غير 

 .(10)المسلمين
                                                

 .740ص2(مصطفى الزرقاء: المرجع السابق ج9)
 باب العهد. - 781ة  348( الصحاح في اللغة: المرجع السابق ص10)
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 تعريف الذمة في االصطالح:  -ب
الفقه اإلسالمي والقانون بما أننا نبحث العالقة بين أهلية الوجوب والذمة في 

 الوضعي، فالبد من تعريف الذمة في كال الفقهين على النحو التالي:
 أوالً :  تعريف الذمة في الفقه اإلسالمي:

 لقد اختلف الفقهاء في تعريفهم للذمة على مذهبين:
المذهب األول: يفرق بين الذمة وأهلية الوجوب، والمذهب الثاني: يربط بينهما 

مصطلحين لمعنى واحد، ولذلك فإن التعريفات تأتي متباينة كل ، ويجعلهما 
 بحسب وجهة نظره، نوردها كما يلي:

 الـمذهب األول: -1
يرى أصحاب هذا المذهب أن الذمة غير أهلية الوجوب، وتعريفها يختلف 
عن تعريف أهلية الوجوب، لذلك يعرفون الذمة بأنها: )نفس ورقبة لها ذمة 

 .(11)بالنفس والعهد تفسير للذمة وعهد( ، وتفسر الرقبة
بأنها:)محل اعتباري في الشخص تشغله بالحقوق  -أيًضا  -كما عرفت  

 التي تتعلق عليه(.
ويتضح من هذه التعاريف أن الذمة وعاء اعتباري تنصب فيه الحقوق، 
والواجبات عند وجودها، فالذمة تالزم اإلنسان كوعاء ألهلية الوجوب، التي 

الواجبات، أو منشؤها. وعلى ذلك فإن هذا المعنى ينطلق هي أصل الحقوق و
 من المعنى اللغوي للذمة، وهو العهد.

 
 الـمذهب الثاني :   -2

يربط بين الذمة وأهلية الوجوب ، ويجعلهما مصطلحين لمعنى واحد ، 
على ذلك فهم يعرفون الذمة بنفس تعريف أهلية الوجوب ، فيقولون: إن الذمة و

 . (12) نسان أهالً لما له وما عليه()وصف به يسير اإل
كما عرفوها بأنها. )أمر شرعي مقدر وجوده في اإلنسان يقبل اإللزام 

 .(13) وااللتزام(
وهذان التعريفان يربطان بين الذمة وأهلية الوجوب , والتي هي:)صالحية 
اإلنسان الكتساب الحقوق وااللتزام بالواجبات(،فالمعنى واحد بين الذمة 

                                                
. 237ص4هىـ ج482فقيىه علىي بىن محمىد البىزدوي : المتىوفى سىنة (أصول البىزدوي: لإلمىام ال11)

 .45ص4ج -بدون دار نشر   -ومرآة األصول شرح مرقاة الوصول: للعالمة منال خسرو 
(التنقيح على التوضيح: لصدر الشريعة، عبدهللا بىن مسىعود بىن تىاج الشىريعة، المشىهور بصىدر 12)

 .45ص3هـ ج747الشريعة المتوفي سنة 
موي على االشباه والنظائر،جالل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمىد السىيوطي (حاشية الح13)

 .152ص3هـ ج1375هـ منشورات مطبعة عيسى البابي الحلبي سنة 911المتوفي سنة
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ه ذمة دون غيره من الحيوانات ـاإلنسان وحده هو الذي تكون لواألهلية،ف
 والجمادات .

 ثانياً : تعريف الذمة في القانون الوضعي :
فقهاء القانون الذمة في األمور المالية فقط دون غيرها ولذلك يحصر 

يكون للشخص أو عليه من حقوق والتزامات  : ) مجموع مابأنهايعرفون الذمة 
 Actifأو باستعمال لغة الميزانية )الحقوق تسمى أصول  ذات قيمة مالية (

 .passif(14))وااللتزامات خصومها )
: )ماللشخص من حقوق فهو على ذلك من الناحية المحاسبية ما يطلقأما 

( Obligations وما عليه من التزامات مالية )مدين Droitsمالية )دائن 
 .(15) منظور إليها كمجموع كلي
إذاً مجموع ما يستحقه الشخص من حقوق مالية لدى  فالذمة المالية هي

 الغير مقدرة بالنقود وما يكون عليه من واجبات مالية مقدرة بالنقود .
وعلى ذلك فإن الذمة قد تكون موسرة أو معسرة ، فإذا زادت األصول على 
الخصوم أو الناحية اإليجابية على الناحية السلبية كانت الذمة موسرة، وإذا 

صوم أو الناحية السلبية على اإليجابية كانت الذمة معسرة، فإذا كان زادت الخ
 .(16)تاجراً اعتبر في حالة إفالس

وكـون الذمة مجمــوع من الحقوق وااللتزامات ذات الطابع المالي فهــي ال 
 . (17) الحريةفي الحق تشمل الحقوق األخرى غير المالية،كالحقوق السياسية،و

المالية كل الحقوق المالية ، سواء كانت حقوقاً ويندرج ضمن نطاق الذمة 
شخصية كالقدرة على العمل ، أو االمتناع عن العمل وحق الشخص في 

غالل إنتاجه الفكري مثل: استغالل المؤلف لمؤلفه، والمبتكر البتكاره ـإست

والمخترع الختراعه, أو كانت حقوقا عينية مثل: حق التملك, وحق االنتفاع 
 ة أو حق الرهن .. الم .بالعين المملوك

لكن ال تدخل في الذمة المالية تلك الحقوق والواجبات التي ال تقدر بالقيمة, 
أو المالية،وذلك كالحقوق العامة،أو الواجبات العامة التي على األفراد  النقدية

التي االلتزام بها,فالخضوع لألنظمة والقوانين التي تحدد الحقوق والواجبات 

                                                
 . 329(أستاذنا الدكتورح جميل الشرقاوي : دروس في أصول القانون , المرجع السابق ص14)
وسيط في شرح القانون المدني: منشورات دار إحياء التراث (الدكتور ح عبدالرزاق السنهوري:ال15)

 م.223ص8م بدون تحديد رقم الطبعة ج1970بيروت سنة  –العربي 

 .329(أستاذنا الدكتورحجميل الشرقاوي: المرجع السابق ص16)
(لكن إذا ترتب على الحق غير المالي ضرر أدى إلى الحكم بتعويض مىالي فىإن هىذا التعىويض 17)

 لحق المالي، وبالتالي يدخل ضمن نطاق الذمة المالية .يندرج تحت ا
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تزام بها ال تقّوم بالمال,وبالتالي ال تدخل ضمن نطاق الذمة لعلى المواطن اال
 . (18)المالية

والذمة المالية وحدة مستقلة عن العناصر المكونة لها فهي الوعاء للعناصر, 
والعناصر هي مجموعة الحقوق والواجبات الحاضرة والمستقبلة التي تدخل 

ذمة تبقى قائمة ولكن ال ،ضمن نشاط الشخص. والعناصر قد تتغير أو تزول
 .(19)  كانت خالية من عناصرها ولو

 الـمبحث األول
 العالقة بين أهلية الوجوب والذمة في الفقه اإلسالمي

رأينا من التعريفات أن فقهاء الشريعة اإلسالمية على مذهبين في تحديد 
بين  االعالقة بين أهلية الوجوب والذمة، فمنهم من رأى أن هناك اختالفً 

توجد عالقة ترابط بينهما، ومنهم من يرى عدم وجود أي وحين، لالمصط
، ويلزم بيان أساس هذين الرأيين اختالف وأن أهلية الوجوب هي الذمة

وعرض حججهما، ثم المقارنة بينهما والكشف عن وجه الحق فيهما، وذلك في 
 ثالثة مطالب:

مطلب األول: نستعرض فيه المذهب الذي يقول بوجود اختالف بين ـال
 طلحين، واألدلة التي دلل بها على رأيه.المص
مطلب الثاني: نستعرض فيه المذهب الذي يقول بعدم وجود اختالف بينهما ـوال
. 

 والـمطلب الثالث: المناقشة والترجيح.
 

 الـمطلب األول:

 مذهب القائل بوجود تباين بين الذمة وأهلية الوجوبـال
مفهوم أهلية الوجوب  يرى أصحاب هذا المذهب أن مفهوم الذمة يختلف عن

, فالذمة هي الوعاء الذي تصب فيه عناصر أهلية الوجوب التي هي الصالحية 
 الكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات .
 وقد استدلوا على مذهبهم بما يلي :

دهم هقوله تعالى : )وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأش -1
 .(20) على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى(

                                                
. وأستاذنا المرحوم جميل الشىرقاوي: 225ص8(الدكتور عبدالرزاق السنهوري:المرجع السابقج18)

 .33المرجع السابق ص
 .225ص8(الدكتورح عبدالرزاق السنهوري : المرجع السابق ج19)
 .171(سورة االعراف : االية رقم 20)
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 وجه الداللة:
ي أدم ، من قديم بأن نأن هللا سبحانه وتعالى أخبر أنه قد أخذ العهد من ب

يقروا بوحدانيته , وربوبيته ، وأشهدهم على ذلك , وأقروا ، وهذا يدل على 
 .(21)أنهم مطالبون بحقوق هللا تعالى لوجوبها عليهم 

ه يوم القيامة ـرج له تعالى: )وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخـقول -2
 .(22) كتابا يلقاه منشورا(

 وجه الداللة:
أن العرب قبل اإلسالم كانوا ينسبون الخير والشر إلى الطائر، وكأن 
االستعارة في اآلية ليثبت الخير والشر ، ووسيلته اإلسالم، ومعنى ألزمناه 

يتعلق طائره أي عمله، لزوم القالدة في العنق، واستعار العنق للذمة فبالذمة 
 . (23)الوجوب، والتكليف ، ووجوب األداء

قوله تعالى: ) إنا عرضنا األمانة على السماوات واألرض والجبال  -3
 .(24)( أن يحملنها وأشفقن منها وحملها اإلنسان إنه كان ظلوًما جهوال فأبين

 وجه الداللة:
هو أن األمانة هي التكاليف الشرعية، وأنه سبحانه وتعالى بين أن اإلنسان 

الذي قبل هذه التكاليف وتحملها في الوقت الذي تبرأ غيره من المخلوقات بما 
فيها السماوات واألرض، وهو أي غير اإلنسان أقدر على تحملها، إال أن 
اإلنسان لجهله قبل بها رغم ضعفه. واألمانة ال تتحملها إال الذمة أو الرقبة في 

ان تجعله ــو هذه خصوصية في اإلنسال: فالن ذمته مثقلة بكذا، أـــاإلنسان، فيق
يره من ــالً لتحمـل التكاليف في ذمته وتعهد بها، وال توجد في غــأه

 .(25)ات األخرىــالمخلوق

 
 الـمطلب الثاني

 بين أهلية الوجوب والذمة الـمذهب القائل بالتطابق
يوجد أي إختالف بين مفهوم أهلية  يرى أصحاب هذا المذهب أنه ال

لمعنى واحد، وقد استدلوا على رأيهم بتفنيد  انوأنهما مصطلح الوجوب والذمة

                                                
 .249ص2ر: لمحمد أمين باد شاه : المرجع السابق ج(تيسير التحري21)
 .13(سورة اإلسراء : االية رقم 22)
(التنقيح على التوضيح : لصىدر الشىريعة عبىدهللا بىن مسىعود بىن تىاج الشىريعة ,المرجىع السىابق 23)
 . 156ص3:ج
 .72اآلية رقم  -(سورة األحزاب 24)

تورح مصىىطفى الزرقىىاء: المىىدخل ، والىىدك156ص3(التنقىىيح علىىى التوضىىيح: المرجىىع السىىابق ج(25
 3الفقهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي: المرجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع السىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىابق ج

 .183ص
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 ،األدلة التي أوردها أصحاب المذهب األول وأن هذه األدلة ال يقصد بها الذمة
 وإنما يقصد بها التكاليف التي يتحملها اإلنسان والفطرة التي جبل عليها .

 إن اآلية اليقولون:  في شأن قوله تعالى: )وإذ أخذ ربك من بني أدم(.ف -1
يقصد بها اإلشهاد أو اإلقرار، وإنما القصد منها تمثيل لما كان منه سبحانه 
وتعالى ومن بنى اإلنسان، أو أن هللا تعالى نصب من األدلة المبينة الواضحة 
على وحدانيته وربوبيته ما يستطيع معه اإلنسان أن يدركها بفطرته؛ فاستعار 

وإقراراً من قبل بني  -نه سبحانه وتعالىم -لهذا الوضوح تمهيداً وإشهاداً 
 .(26)اإلنسان

إنه يقولون: , (27) في شأن قوله تعالى: )وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه( -2
يوجد دليل على أن القصد الذمة؛ إذ المراد مجرد اإللزام لإلنسان إلزام قالدة  ال

 .(28)للعنق والعنق باق على حقيقته ولم يستعر للذمة 
إن يقولون:  . (29) عرضنا األمانة على السموات( ان قولـه تعالى: )إنفي شأ -3

يدل على أن األمانة هي الذمة؛ فهي تحتمل عدة تفاسير فقد  التفسير لآلية ال
تكون التكاليف، وإعراض السموات والجبال عن حمل هذه التكاليف عدم 

 اإلستعداد أو عدم القابلية لحمل هذه التكاليف .
ً جهوالوأن الشطر األ ( تعليل لحمله هذه خير من اآلية )إنه كان ظلوما

التكاليف؛ ألنه )أي اإلنسان( تغلب علية النزعة الغضبية والشهوانية , فيكون 
 . (30)يرجع إلى العقل والعفة بذلك ظالماً لنفسه وجهوالً ال

وقد اعتبر أصحاب هذا المذهب هذه االعتراضات أدلة على عدم وجود تباين 
 .(31)وأهلية الوجوب بين الذمة 

 
 الـمطلب الثالث
 الـمذهب الراجح

من خالل استعراضنا للمذهبين واألدلة التي ارتكز عليها كل منهما نجد أن 
أدلة المذهب األول هي األقوى واألرجح، والتي تتمشى مع العقل والمنطق، 

                                                
هـ  مطبوع 792(التلويح على التوضيح: للعالمة سعد الدين مسعود التفتازاني الشافعي: المتوفى 26)

 .154ص3مع شرح التوضيح السابق ذكره ج
 ..13اآلية رقم  –(سورة اإلسراء 27)
 .154ص3(التلويح على التوضيح: المرجع السابق ج28)
 .72اآلية رقم  -(سورة األحزاب 29)
(األستاذ: محمود حميد الكبسي : الصغير بين أهلية الوجوب وأهلية األداء: منشورات دار إحياء 30)

 .91 - 90هـ ص1382التراث اإلسالمي بدولة قطر سنة 
 .186ص3(مصطفى الزرقاء : المرجع السابق ج31)
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واألقرب إلى المعنى اللغوي الذي يجعل الذمة هي العهد، وحجتنا في ذلك ما 
 ي:يل

أن أهلية الوجوب تعني الصالحية لإللزام وااللتزام ، وأنه البد من  .1
وجود محل لهذه الصالحية ، فإذا أنكرنا وجود هذا المحل فإن 
الصالحية غير موجودة من باب أولى ، ألن اإلنسان جبل بفطرته 
على تحمل التكاليف ، فال يمكن تكليفه في غير محل ، والذمة هي 

 ف .المحل لتلك التكالي
نستطيع القول أن هناك ترابًطا بين الذمة وأهلية الوجوب ، وتالزًما  .2

فال يوجد أحدهما دون االخر، عدى في حالة واحدة هي حالة وجود 
أهلية وجوب ناقصة وهي) أهلية الجنين( كون الجنين لـه استحقاق 
وليس عليه واجب ، وبالتالي ال توجد عند الجنين ذمة إال بعد والدته 

 حيا .
يؤيد ما ذهبنا إليه الدكتور مصطفى الزرقاء،عند مناقشته لتعاريف الذمة، و

بقولـه:)وهذه التعاريف وغيرها إنما تذهب بالذمة إلى األهلية بشكل عام، وهي 
أهلية الوجوب،وأهلية األداء،لكن هذا غير صحيح فالذمة في الحقيقة تدل على 

لـه وعليه من حقوق معنى الظرفية المقدرة في اإلنسان لقبول ما يثبت 
 وواجبات،وتوضيح ذلك،أن أهلية الوجوب ذات عنصرين.

 عنصر القابلية لثبوت الحقوق له . –أ 
 عنصر تقبله لثبوت الحقوق عليه . -ب
فناحية ثبوت الحقوق لـه يتوقف على أهلية فيه ألن له حقوقا ، أي  -أ

على العنصر األول من أهلية الوجوب وهذا عنصر يثبت لـه من 
جنينا في بطن أمه بإجماع الفقهاء ، وال يستدعي وجود ذمة كونه 

 مقدرة في شخصه ألن الحق له ال عليه .
وأما ناحية ثبوت الحق على الشخص أي ناحية االلتزام،فإنها تتوقف  -ب

 على أمرين :

أحدهما : أهلية في الشخص ألن تجب عليه حقوق، أي قابلية التحمل ، وهو  -
 وب ، وهذا يثبت منذ والدته حياً .العنصر الثاني من أهلية الوج

ثانيهما : محل مقدر يتسع الستقرار تلك الحقوق فيه ، أي ظرف اعتباري  -
منتزع من شخص اإلنسان ، تشغله تلك الحقوق  حال ثبوتها ، ويفرغ منه 
بسقوطها ، فهذا األمر الثاني أي المحل، وهو المعنى الحقيقي لكلمة )الذمة( 

 ً  .(32) فقهيا

                                                
 .184-183ص3(الدكتورح مصطفى الزرقاء: المرجع السابق ج32)
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 ثانيالـمبحث ال
 العالقة بين أهلية الوجوب والذمة في القانون

إذا رجعنا إلى التعريفات التي أوردها شراح القانون لكل من أهلية الوجوب 
)الشخصية القانونية( والذمة ندرك أن هناك رأيين في الموضوع: الرأي 
األول: يفصل بين أهلية الوجوب )الشخصية القانونية والذمة. والرأي الثاني: 

هما مصطلحين لمفهوم واحد، وهذان الرأيان بينتهما نظريتان، يطلق على يجعل
األولى: )النظرية التقليدية(، أو نظرية المجموع، ويطلق على الثانية )النظرية 
الحديثة( أو نظرية التخصيص، ونتناول وجهة نظر كل نظرية في مطلب ثم 

 الي:نخصص مطلبًا أخر للمناقشة والترجيح، وذلك على النحو الت
 الـمطلب األول:

 :(33) النظرية التقليدية )نظرية  الـمجموع(
تقوم هذه النظرية على فكرة الربط بين الذمة المالية* وأهلية الوجوب أو 
الشخصية القانونية, وال تجعلهما مصطلحين لمفهوم واحد؛ فهي تربط بينهما 

بأنها: ربطا وثيقا , ولذلك فأصحاب هذه النظرية يعرفون الذمة المالية 
)مجموعة الحقوق المالية الموجودة والتي قد توجد, وااللتزامات المالية 

 . (34) الموجودة والتي قد توجد لشخص معين(
ويعني أن هذا المجموع من الحقوق وااللتزامات المالية يمثل وحدة واحدة 
ال تتجزأ , وهذا يولد فكرة الشخصية القانونية باعتبار أن إرادة الشخص هي 

تجعل من الحقوق التي يتمتع بها مجموعة واحدة مستقلة تخضع لنظام التي 
 قانوني واحد .

وهذا المجموع أو الذمة يدخل فيها كل االلتزامات المالية الموجودة أو التي 

 قد توجد,فهي القابلية لكسب الحق وااللتزام به للغير .
ليــه ويستخلـص من هذه النظرية نتيجتان تعتبران األساس الذي بنيت ع

 النظرية :

                                                
 (تنسب النظرية التقليدية للذمىة إلىى األسىتاذين الىدكتورين الفرنسىيين المشىهورين)أوبروي ورو(33)
(AUBRY & RAU) 

* نضيف إلى مصطلح الذمة لفظ)المالية( في تناولنا لموضوع الذمة في القانون الوضعي,كون الذمة 
ي تقىوم بالمىال دون النظىر إلىى الحقىوق في القانون ال تطلىق علىى األشىياء أو الحقىوق القيميىة أو التى
 األخرى كما سبق عند الكالم عن التعريفات في القانون ..

, واسىىىتاذنا المرحىىىوم حجميىىىل 224ص8(الىىىدكتورح عبىىىدالرزاق السىىىنهوري: المرجىىىع السىىىابق ج34)
 الشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرقاوي المرجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع السىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىابق 

ار الكتىاب مؤسسىة منشىورات د–, والدكتورح عبدالمنعم البدراوي :المدخل الخاص للقىانون 337ص
 الطبعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة األولىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى -مصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر للطباعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة

 . 25ص
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 النتيجة األولى : أن الذمة المالية هي مجموعة قانونية واحدة ال تتجزأ . -أ
 النتيجة الثانية : ارتباط الذمة المالية بالشخصية القانونية . -ب

ولكن هذه النظرية قد تعرضت لالنتقاد الشديد، وقد حاول أنصارها الدفاع 
ذلك في فروع ثالثة على النحو عنها برد تلك االنتقادات، وسوف نبين كل 

 التالي:
 الفرع األول: النتائج المستخلصة من النظرية.
 الفرع الثاني: االنتقادات الموجهة إلى النظرية.

 الفرع الثالث: الرد على االنتقادات.

 
 الفرع األول:

 النتائج الـمستخلصة من النظرية 
 النتيجة األولى: وحدة الذمة المالية:

لية بأنها: مجموعة مستقلة عن العناصر المكونة لها، بمعنى تفسر الذمة الما
أن الذمة الـمالية هي وعاء يستوعب تلك العناصر التي هي الحقوق 
وااللتزامات المتكونة منها، فهي مجموع من المال يعني كل العناصر الداخلة 
فيه، فكل الحقوق وااللتزامات كٌل ال تتجزء فهي وحدة قانونية, تسمى الذمة 

لمالية، ويعني ذلك أن هناك ترابًطا بين العنصر اإليجابي والعنصر السلبي ا
لها، فالعنصر اإليجابي يضمن الجانب السلبي ، مادام كال الجانبين في مجموع 
من المال، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن هذا المجموع الـمكون للذمة 

وااللتزامات من ذمة  ينتقل بعد الوفاة إلى الوارث، وبالتالي تنتقل الحقوق
المتوفي إلى ذمة الوارث ، وهذا ما يجوز انتقال العناصر واستبدالها ، فأي 
عنصر يبدل يحل محله عنصر أخر بدال عنه، فإذا انتقصت الحقوق زادت 
االلتزامات، في كل األحوال. وبمعنى أوضح، فإن أي التزام أو حق يذهب فإنه 

، فإذا كان اكتساب حق فإن ذلك يقوي ال بد أن يحل محله حق أو التزام أخر
الجانب اإليجابي أو العنصر اإليجابي، وإن كان التزاًما فإنه يزيد من التحمل 
ويثقل الجانب السلبي أو العنصر السلبي للذمة ، وهكذا تبقى الذمة وحدة واحدة 

 . (35)فعناصرها ال تتجزء
 ونستخلص من هذه النتيجة الـمسائل التالية :

بًطا وثيقًا بين الجانب اإليجابي للذمة المالية ، والجانب أن هناك ترا -أ
السلبي لها ، وهو الضمان العام للدائنين ، وتعتبر هذه النتيجة من أهم 
األفكار التي بنيت عليها النظرية ، وعلى ذلك فإن الجانب اإليجابي 
                                                

(الىدكتورح عبىىدالرزاق السىنهوري, والىىدكتورح احمىد أبىىو سىتيت : أصىىول القىانون, مطبعىىة لجنىىة 35)
 . 225-224ص-م1938سنة -التأليف القاهرة
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للذمة يضمن الجانب السلبي لها، وبذلك تتميز الذمة المالية عن العناصر 
كونة لها ، فتقوم الذمة المالية ولو لم توجد الحقوق وااللتزامات. أو الم

بمعنى أخر يوجد الوعاء ) الذمة المالية( ولو لم توجد الحقوق 
وااللتزامات . إذ أن المتغيرات التي تطرأ على العناصر ال تؤثر في 
وحدة الذمة كوحدة مستقلة ، فقد تنشأ حقوق مستقبلية إيجابية أو 

 .(36)سلبية
وجعل حقوق الشخص والتزاماته في مجموع واحد يطلق عليه اسم )الذمة 
المالية( دون تخصيص مال معين لكل التزام, يرجع إلى طبيعة اإللتزام 
الشخصي ، فلو تم تخصيص مال معين لقضاء حق الدائن لتحول الحق من 
شخصي إلى عيني، وهذا فيه ضياع لحق الدائنين اآلخرين ، فقد يستحوذ دائن 
واحد على كل المال في حالة التخصيص ، وقد يماطل المدين في تخصيص 

 بعض أمواله دون البعض األخر ، لغرض اإلضرار بالدائنين اآلخرين . 
وعندما نقول أن الذمة هي الضمان العام للدائنين فإن القصد منه هو ما 

داد الدين اشتملت عليه الذمة المالية من عناصر إيجابية وسلبية, وقت التنفيذ لس
ال وقت نشوئه ، كما أن التنفيذ يكون على العناصر المكونة للذمة  ال على 

 . (37)الذمة نفسها
والدائن يستطيع التنفيذ  على المال الموجود وقت التنفيذ بالرغم من عدم 
وجوده وقت نشوء الدين، كونه قد دخل ضمن العناصر المكونة للذمة ، 

كما أن الدائن ال يستطيع التنفيذ على أموال  وبالتالي أصبحت الذمة مثقلة به.
خرجت من ملكية المدين ولو كانت موجودة وقت نشوء الدين ، أو قبل 

 . (38)المطالبة  بالتنفيذ

 انتقال الذمة المالية من المورث إلى وارثه : -ب

تنتقل الذمة المالية من المورث بعد وفاته إلى وارثه بما تحويه هذه الذمة من 
 -أيضا -ات ، كون الذمة المالية مجموعة ال تتجزء فإن انتقالها حقوق والتزام

إلى الوارث يجب أن تكون كاملة ال تتجزء،وبالتالي فإن الوارث يتحمل 
االلتزامات التي تكون على المورث عند وفاته ، ويستفيد من الحقوق التي له 

 .(39)لدى الغير

                                                
 .336(أستاذنا الدكتورح جميل الشرقاوي:المرجع السابق ص36)
 .225و ستيت: المرجع السابق ص(الدكتورحعبدالرزاق السنهوري وأب37)
دراسىة  -, والىدكتورح منصىور حىاتم الفىتالوي: نظريىة الذمىة الماليىة 336(المرجع السىابق :ص38)

عمىان  -األردن  -منشىورات دار الثقافىة للنشىر والتوزيىع  -مقارنة بين الفقهين اإلسالمي والوضعي 
 .23م ص1999سنة 
 ( من القانون الفرنسي .724(المادة)39)
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طقي تقتضيه طبيعة التعامل وانتقال الذمة المالية من المورث إلى وارثه أمر من
، إذ أن االلتزامات التي للدائنين تبقى في ذمة المدين ، وال تبرا هذه الذمة  إال 
 -بسداد تلك اإللتزامات، والوارث هو الخليفة للمدين وهو حلقة الوصل بينهما 

وكون الوارث امتداد لشخصية المورث، باعتبار أن  -أي بين الدائن والمدين 
تزامات تنتقل إليه ، فيكون مسئوال شخصيا عن سداد ديون مورثه الحقوق واالل

 .(40)حتى ولو تجاوز الجانب السلبي الجانب اإليجابي  للتركة
وعلى ذلك فإن الدائن يستطيع مطالبة الوارث بماله من حقوق لدى المورث 

 . (41)ولو تعدت تلك الحقوق إلى أموال الوارث الخاصة
 ذمة المالية بالشخصية القانونية:النتيجة الثانية : ارتباط ال

يرى أصحاب هذه النظرية أن هناك ترابًطا بين أهلية الوجوب )الشخصية 
القانونية(وبين الذمة المالية، فعندما تتحقق األهلية تتحقق الذمة المالية، أو حين 
يوجد المحل يوجد الوعاء الذي تصب فيه الحقوق ، وتخرج منه االلتزامات, 

ال تتحقق إال في األشخاص سواء كان الشخص طبيعيًا أو  والذمة المالية
 معنويًا، ويستخلص من هذه النتيجة المسائل التالية:

 عدم قابلية الذمة لالنفصال عن صاحبها. -أ
 لكل شخص ذمة مالية واحدة . -ب
 عدم قابلية الذمة لالنفصال عن صاحبها :  -أ

ند والدته حتى وفاته ، يقصد بهذا المفهوم أن الذمة ترتبط بصاحبها من ع
فبمجرد والدته تكون لـه ذمة مالية ) يكتسب الحقوق ويتحمل بالواجبات( وال 
يستطيع التصرف في ذمته لغيره, وال أحد يستطيع أن يتحمل ما تحمل به 
الشخص للغير, وال يمكن أن يتنازل بحقوقه لغيره في كل شيء ، وإن كان 

غيره من باب أن تلك الحقوق أنما هي يستطيع أن يمنح بعض الحقوق المادية ل
عناصر للذمة وليست الذمة نفسها ، وذلك كأن يمنح هبات أو مساعدات، ولكن 

                                                
الطبعىىة  -اإلسىىكندرية  -منشىورات دار المعىىارف  -دكتورح حسىىن كيىىرة المىدخل إلىىى القىىانون (الى40)

 م 1993السادسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنة 
 .511ص
(نتيجة لما قد يلحق الوارث من أضرار في ماله الخاص أو المكتسب عدل المشرع الفرنسي عن 41)

ون حتى ولىم تغىط التركىة ( التي تلزم الوارث بتبعية مورثه ومسئوليته عن سداد الدي724المادة رقم)
ذلىك الىدين عىىدل المشىرع ذلىىك الىرأي وتىىرك الحريىة للىوارث لألخىىذ بخيىار الجىىرد, بمعنىى أن يأخىىذ 
الوارث التركة بعد الجرد ويتحمل في حىدود مىا آل إليىه منهىا فقىط وال يتعىدي ذلىك الىى أموالىه التىي 

الىذكر تطبىق عليىه فيكىون ملتزمىا  اكتسبها لنفسة، أو يقبل التركة بدون جرد وعندئذ فإن المادة سالفة
 . 511بموجبها. الدكتورح حسن كيرة: المرجع السابق ص
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ال يستطيع أن يتنازل عن حقه في الحرية لغيرة أو حقه في التمتع بالحق 
 .(42)المعنوي

 لكل  شخص ذمة مالية واحدة : -ب
شخص ذمة مالية واحدة فقط بما أن الذمة المالية مرتبطة بالشخصية، فإن لكل 

فال يوجد تعدد للذمة، وهذا يؤدي حتما إلى انحصار الحقوق واإللتزامات في 
ذمة مالية واحدة, دون أن يتعداها إلى ذمم متعددة، وبالتالي ال يمكن تجزئة 
الذمة المالية، وال يجوز للشخص حال حياته أن يجزء ذمته المالية بين دائنيه 

عض الدائنين على البعض اآلخر، أو أن يحصر بعض إلى عدة أجزأ ليفضل ب
الدائنين على بعض أمواله دون بقية األموال، فالدائنون متساوون في الحقوق 
على جميع أموال المدين في الذمة المالية الواحدة؛ التي تعتبر ملتزمة بالوفاء 
إنه بالديون للدائنين على سبيل التساوي،فإذا كان الشخص مدينًا لعدة أشخاص ف

ال يستطيع أن يُخضع ماالً معينًا ليقضي به دينًا معينًا دون أن يوزع ذلك المال 
على كل الدائنين بالتساوي ، حتى ولو لم يف ذلك المال بكل االلتزامات 

 .(43)للدائنين
 

 الفرع الثاني
 نقد النظرية التقليدية

ي توصلت وجهت إلى النظرية التقليدية عدة انتقادات وخاصة إلى النتائج الت
إليها تلك النظرية أو التي استخلصت منها ونوضح تلك االنقادات لكل نقطة 

 على حدة على النحو التالي:
 النقد الموجه إلى حق الضمان العام للدائنين : -أ

يرى المنتقدون للنظرية في هذا الجانب أنه يمكن تفسير حق الضمان العام 
المال وذلك على طريق تحليل تلك للدائنين دون اللجوء إلى فكرة المجموع في 

 عنصر المسئولية . -2عنصر المديونية .  -1االلتزامات إلى عنصرين: 

 عنصر المديونية : -1
يتعلق بالقيام بعمل أو االمتناع عن عمل واجب على المدين نحو الدائن 

 باعتباره رابطة بين شخصين .
 : ةعنصر المسؤولي -2

حقه من المدين جبرا عنه ، ويتعلق بقدرة الشخص الدائن على اقتضاء 
وبذلك يكون شخص المدين قد توسط بين ماله وبين دائنه ، فيتحقق إجبار 

                                                
 . 337(أستاذنا الدكتور جميل الشرقاوي المرجع السابق ص42)
 . 37(الدكتور ح منصور الفتالوي المرجع : السابق ص43)
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المدين على الوفاء بالتزامه إذا تم التنفيذ ، ولو لم يكتسب المال إال في وقت 
 الحق على نشوء الدين .

وتفسير احتفاظ المدين ـ كقاعدة عامة ـ بحريته في التصرف بأمواله على 
أن حق الدائن ال يرد على أمالك المدين في وقت معين ، وإنما يرد على  أساس

األموال التي تكون مملوكة للمدين عند أو وقت التنفيذ،وعندئذ يصح القول أن 
 . (44)األموال ضامنة للديون مادامت مملوكة للمدين وقت التنفيذ

 النقد الموجه حول عدم قابلية الذمة المالية للتعدد: -ب 
ول بأن المجموع من المال هو الضمان العام للدائنين ال يستقيم مع إن الق

مبدأ تعدد الذمة المالية،إذ أن القاصر الذي يسمح لـه بمزاولة مهنة معينة 
يتكسب منها وتكون لـه أموال من ذلك العمل،وبالتالي تكون هي الضامنة 

بقية أمواله  لاللتزامات التي تترتب عليه من ذلك العمل فقط،دون أن تمتد إلى
التي كانت لـه قبل أن يعمل وبالتالي تصبح للقاصر أكثر من ذمة مالية،وهذا 

 يتعارض مع مبدأ وحدة الذمة المالية من ناحيتين :
 الناحية األولى:

أن هنــاك أمواال تدخل ضمــن نطاق الذمة المالية )الواحدة( ولكنهـــا ال 
نوعا خاصا من الديون كما رأينا  تصلح أن تكون ضمانا عاما للدائنين ، وإنما

 في موضوع القاصر.

                                                
غىىانم: ، والىىدكتور إسىىماعيل 235ص 8(الىىدكتورح عبىىدالرزاق السىىنهوري المرجىىع : السىىابق ج44)

-130م ص1966منشورات مكتبة وهبة الطبعة الثانية سىنة  -محاضرات في النظرية العامة للقانون
 .338وأستاذنا الدكتور ح جميل الشرقاوي: المرجع السابق ص  132



 2003السادس عشر ، يوليو ــ ديسمبر العدد  مجلة الدراسات االجتماعية

 بحث في العالقات بين أهلية الوجوب والذمة ...

 

 

238 

 الناحية الثانية:
أن هنا ك أمواال تدخل في نطاق الذمة المالية الواحدة ولكنها تخرج عن 
نطاق الضمـان العام للدائنين، مثل األموال التي ال يجوز الحجز عليها، وذلك 

ز الحجز عليها تدخل  مثل أموال النفقة، فهذه وغيرها من الحاالت التي ال يجو
 فى نطاق الذمة المالية ولكنها  ال تدخل ضمن الضمان العام.

وهذا يتناقض مع مبدأ وحدة الذمة المالية الذي يقول به أصحاب النظرية 
التقليدية ، وإن كانوا يبررون ان األموال الغير قابلة للحجز ال تدخل في نطاق 

 .(45)الضمان العام لعدم إمكانية الحجز عليها
وعلى ذلك فإنه يصح القول بتعدد الذمة المالية  إلى عدة ذمم ، فيضمن منه 
الجانب اإليجابي الجانب السلبي في إطار المال المعين لغرض معين ، ولكن 

 في إطار الوحدة القانونية نفسها .
يرى المنقدون أن القول بانتقال الذمة إلى الوارث غير صحيح، إذ أن ذلك 

دالة ، فال يجوز تحميل الوارث أعباء مورثه بمجرد وفاته يتنافى مع روح الع
 . (46) حتى ولو لم يكن هناك أموال كافية لسداد االلتزامات

النقد الموجه للنتائج الـمستخلصة من فكرة ارتباط الذمة المالية بالشخصية  -ج
 القانونية:

بها  يستخلص من فكرة ارتباط الذمة المالية بالشخصية القانونية التي تقول
 النظرية التقليدية األمور التالية :

 األشخاص وحدهم  لهم ذمة مالية . .1
 عدم قابلية الذمة المالية للتجزئة . .2

 عدم قابلية الذمة المالية لالنفصال عن صاحبها . .3

وسوف نورد النقد الموجه إلى البندين األخيرين مرجئين النقد على البند 
 ثة أو نظرية التخصص .األول إلى حين الكالم عن النظرية الحدي

 النقد الـموجه إلى عدم قابلية الذمة المالية للتجزئة : -
تعتبر فكرة عدم قابلية الذمة المالية للتجزئة  من أهم األفكار التي بنت عليها 
النظرية التقليدية فكرة ارتباط الذمة المالية بالشخصية القانونية ، فكما أن 

 ال تتجزأ كذلك .الشخصية ال تتجزأ فإن الذمة كذلك 
 وقد تعرضت هذه الفكرة إلى نقد شديد من قبل بعض شراح القانون.

إن القول بعدم تجزئة الذمة ال ينطبق مع منطق العقل ، إال إذا قلنا أن 
القواعد القانونية تقوم على مسببات ولم تقم على أهداف ، وسبق القول أن 

                                                
أو عز بذلك إلى الدكتور حسن الذنوب : في  32(الدكتورح منصور الفتالوي المرجع:السابق ص45)

 المسئولية المدنية .
 . 134-133الدكتورح إسماعيل غانم: المرجع السابق ص(46)
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قاصر الذي يسمح له بالعمل الذمة المالية يمكن أن تتجزأ، وضرب لذلك بمثل ال
ليكتسب منه ، فتكون ذمته مشغولة فى إطار  مايحصل عليه من ذلك العمل أو 

 .(47)ما يلتزم به للغير 
 النقد الـموجه لعدم قابلية الذمة المالية لالنفصال عن صاحبها : -

يرى أصحاب النظرية التقليدية أن الذمة المالية ال تنفصل عن صاحبها فهي 
 ، وال يستطيع التصرف فيها ، أو التنازل عنها لغيره . مالزمة له

 وقد وجه انتقاد لهذه الفكرة يتلخص في اآلتي :
إن القول بعدم قابلية الذمة لالنفصال عن صاحبها ال يستقيم إال في حالة  .1

اإلدماج التام للذمة المالية بالشخصية القانونية وبالتالي ال يجوز انفصالها  
 فض.وهذا المبدأ الذي ر

إال إذا كانت الصلة بين الذمة المالية والشخصية القانونية افتراضية أو إقامة 
الذمة على أساس التخصص لغاية معينة، فإنه يمكن القول بانفصال الذمة 
المالية عن صاحبها، وإقامة الذمة على أساس التخصيص لغاية معينة. فإنها 

 تنفصل عن صاحبها بالتخصيص.

من قبل الشخص في ذمته المالية حال حياته من  إن عدم إجازة التصرف .1
 شأنه تقييد التعامل .

إن القول بعدم قابلية الذمة لالنفصال يتعارض مع القانون المدني الفرنسي  .2
 الذي أجاز التصرف في الذمة المالية حال الحياة في حالتين :

لحالي، : حالة هبة األموال الحاضرة والمستقبلة في عقد الزواج االحالة األولى
ويترتب على ذلك أن يتحمل الموهوب له كافة الديون التي تتصل بالمال 

 الموهوب.
: حالة قيام المورث بقسمة تركته بين ورثته عن طريق الهبة وهو الحالة الثانية

ما أجازه المقنن الفرنسي، والقضاء الفرنسي، إذ يتحمل الورثة الديون التي 
 بقدر حصته .تكون على المورث في حال وجودها كل 

وأخيرا: إن القول بعدم انفصال الذمة عن صاحبها يتناقض مع نظام  .3
الميراث حيث يقوم نظام الميراث على انتقال ذمة المورث المالية إلى 

 .(48)الوارث 
 الفرع الثالث

 الرد على  االنتقادات التي وجهت إلى النظرية التقليدية
لتي وجهت إلى نظريتهم وردوا ناق  أصحاب النظرية التقليدية  االنتقادات ا

 عليها نوجز هذا الرد في اآلتي :
                                                

 .132(الدكتورحإسماعيل ابو غانم المرجع:السابق ص47)
 .42(الدكتور ح منصور الفتالوي المرجع: السابق ص48)
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 الموجه لفكرة الضمان العام : االنتقادالرد على  -أ

إن النقد لم يبرهن على عدم صحة التفسير الذي ورد في النظرية  التي 
اعتمدت على فكرة الضمان العام أو مجموع المال ، بل اكتفي في النقد بطرح 

ق تحليل االلتزام وتجزئته إلى عنصرين هما عنصر تفسير الضمان عن طري
المديونية وعنصر المسئولية ، وهذا التفسير يمكن إضافته إلى التفسير الذي 
جاءت به النظرية ، وفي حالة افتراض صحة التفسير بتحليل االلتزام إلى 
عنصري المديونية والمسئولية ، وهو تعلق قدرة الدائن على اقتضاء حقه من 

جبرا عنه إذا اقتضى األمر ذلك ، فهذا اإلجبار ال بد أن يرد على أموال المدين 
مملوكة للمدين وقت التنفيذ ، وإذا افترضنا ـ أيضا ـ صحة التفسير فإن سؤاال 
سيثور عن وجود األموال أين تكون وقت االقتضاء ؟ والجواب البد أن تكون 

الذمة المالية . فال  داخلة في هذا المجموع القانوني ، وهو الذي يطلق عليه
يكفي أن تكون األموال ضامنة للدين بل البد أن تكون موجودة وقت التنفيذ 

 . (49)وداخلة فيه

 بالقول بانتقال ذمة المورث إلى الوارث :  النقدالرد على  -ب

إن فكرة انتقال الذمة من المورث إلى الوارث تكون لها جدوى حين تقوم 
ي يقوم عليها تقسيم الخلف إلى خلف عام على فكرة المجموع المعنوي ، والت

وخلف خاص ، فالخلف العام هو الذي يخلف المورث في كل الحقوق 
والواجبات التي كانت له أو عليه قبل موته ، أما الخلف الخاص  فهو الذي 
يخلف المورث في مال معين بذاته ال في مجموع المال. وهو ما يجعل التفسير 

 ول في القانون الفرنسي .مقبوال وال زال ساري المفع
إال أن القانون الفرنسي تدارك مثل هذه الحاالت والتي قد تسبب حرجا على 
الوارث في حالة إعساره وعدم كفاية األموال التي ورثها للوفاء بالديون التي 
قد يتحملها عن مورثه, فجعل المشرع للوارث حق الخيار في األخذ بالمجموع 

 أمام الدائنين أو األخذ بخيار  الجرد فيكون مسؤوالً على أن يتحمل كل التبعات 
في حدود ما حصل عليه من أموال التركة دون أن يتعدى ذلك  إلى أمواله 

 . (50)الخاصة التي اكتسبها لنفسه قبل موت مورثه
الرد على النقد الموجه لفكرة ارتباط الذمة المالية بالشخصية القانونية وعدم  -ج

 ل عن صاحبها:قابلية الذمة لالنفصا

إن عدم قابلية الذمة لالنفصال عن صاحبها تعتبر صحيحة ال على أساس 
أنهـا الشخصية القانونية ، بل على أساس الـمالزمة للشخصية باعتبار أنـــه ال 

                                                
 -والىىدكتور منصىىور الفىىتالوي  98ص9المرجىىع السىىابق ج -(الىىدكتورح عبىىدالرزاق السىىنهوري 49)

 . 36المرجع السابق ص
 .98ص9لسنهور المرجع السابق ج(الدكتورح ا50)
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توجد ذمة مالية دون أن تكون مرتبطة بالشخص كون الشخصية هي 
من محل تنصب  إليه )الصالحية الكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات( فالبد 

هذه الحقوق وتخرج منه االلتزامات،وهذا المحل هو الذمة المالية،فالذمة 
 مالزمة للشخصية .

وعلى ذلك فإن الذمة المالية التي ال تنفصل عن صاحبها هي الذمة األصلية 
 وليس فروعها؛ إذ توجد فروع للذمة يمكن أن تنفصل.

إلى أخر فيه مشقة أو عدم تسهيل  والقول بعدم انتقال الذمة المالية من شخص
في التعامل ، وهو قول غير مبرر ، فالقانون قد أجاز للشخص أن يتصرف في 
بعض أمواله للغير مع تحمل المتصرف إليه الديون التي تكون  على 

 المتصرف والتي يتفق على تسديدها أو على تحمل المتصرف إليه بها .
الذمة التي تكون داخلة  وهذا السماح يعني التصرف في بعض عناصر

 ضمن نطاقها في وقت معين وال يعني هذا أنه تصرف في الذمة نفسها.
هذا ما يبرر ما سبق القول به من أن عناصر الذمة المالية مستقلة عن الذمة 

 . (51)المالية ، وأي تغيير يطرأ على العناصر ال يؤثر على كيان الذمة األصلية
 

 الـمطلب الثاني
 ثة للذمة الماليةالنظرية الحدي

 نتناول هذه النظرية في فرعين:
 الفرع األول : مضمون النظرية والنتائج التي ترتبت عليها.

 الفرع الثاني: النقد الموجه إلى النظرية .
 الفرع األول

 مضمون النظرية والنتائج التي ترتبت عليها
دة للذمة إزاء االنتقادات التي وجهت إلى النظرية التقليدية وجدت نظرية جدي

المالية أطلق عليها أصحابها اسم نظرية التخصيص ، وقد نادي بها القانوني 
( وهذه النظرية تقوم على فكرة التخصيص ، بمعنى BRINSاأللماني )برنز 

أن الذمة تتعدد لكل حالة على حدة ، وربما كانت االنتقادات التي وجهت 
النظرية الحديثة ، وهذه للنظرية التقليدية هي نفس النتائج التي جاءت بها 

النظرية ال تستند على أساس ارتباط الذمة المالية بالشخصية القانونية 
لصاحبها، وإنما تقوم على أساس التخصيص ، أي تخصيص كل مال لغرض 

                                                
وأستاذنا الدكتور جميل الشرقاوي:  99ص9(الدكتورح عبدالرزاق السنهوري: المرجع السابق ج51)

منشىورات دار  -، وأسىتاذنا الىدكتورح سىعيد جبىر: المىدخل لدراسىة القىانون 337المرجع السىابق ص
يىىرة: المرجىىع السىىابق ، والىىدكتورح حسىىن ك151ص2م ج1989سىىنة  -القىىاهرة  -النهضىىة العربيىىة 

 .503ص



 2003السادس عشر ، يوليو ــ ديسمبر العدد  مجلة الدراسات االجتماعية

 بحث في العالقات بين أهلية الوجوب والذمة ...

 

 

242 

معين، كما ال تقوم الذمة المالية على أساس تفرعها من الشخصية القانونية وال 
 لية دون أن تكون مرتبطة بشخص معين .االرتباط بها ، فقد توجد الذمة الما

فحيث ما توجد حقوق والتزامات مالية يجمعها غرض معين ، يمكن القول 
 .(52)بوجود ذمة مالية ،  دون الحاجة إلى إسنادها إلى شخص معين 

ووفقا لهذا المفهوم فإنه ال داعي لوجود الشخص االعتباري, إذ أن وجود 
أو هي حيلة مصطنعة ، كما أنه ال مكان الشخص االعتباري إنما هو افتراضي 

 -سواء يشكلون جمعية أو شركة-لالعتراف بأن المجموع من األشخاص 
منحهم شخصية معنوية أو ذمة مالية خاصة ومستقلة عن شخصية أعضائها، 
ألن كل هذه المجموعات تفترض وجود حقوق والتزامات مالية يجمعها 

ية أو الشـركة، وبالتالي فإن التخصيص للغرض الذي خصصت لـه هذه الجمع
 .(53)هذه المخصصات هي الذمة المالية دون إسنادها إلى شخص معـين

وعلى ذلك فإن هذه النظرية تجعل الحقوق وااللتزامات التي تتعلق بنشاط 
الشركة أو الجمعية تكون مستقلة عن حقوق والتزامات األشخاص المكونين 

ت هذه الشركة أو الجمعية هو الذي لها، فالغرض الذي من أجله شكلت أو تكون
 أوجد الذمة المالية دون إسنادها إلى شخص معين .

 

                                                
(الىىدكتورح عبىىدالمنعم فىىرج الصىىدة: المىىدخل لدراسىىة القىىانون نظريىىة الحىىق فىىي القىىانون الجديىىد 52)
 .266ص
 .502(الدكتورح حسن كيرة: المرجع السابق 53)
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 ويستخلص من هذه النظرية النتائج التالية :
النتيجة األولي : إمكانية وجود ذمة مالية: حتى ولو لم تستند إلى شخص   -

معين ، إذ الغرض الذي يخصص له مال معين يعتبر ذمة مالية ، فإذا قام 
خص بتخصيص جزء من ماله لغرض معين ، لتكوين شركة أو جمعية مثالً ش

ـ فإن هذا الجزء من المال هو الذي يكون ذمة مالية مخصصة لهذه الشركة أو 
الجمعية ، وبالتالي ال داعي إلطالق اسم الشخص المعنوي على هذا 

 المخصص، أو ال داعي للقول بوجود الشخص المعنوي .

مستقال عن الذمة المالية للشخص ، وعلى ذلك وهذا التخصيص يعتبر 
 . (54)يمكن القول أن الذمة المالية هي التي أوجدت الشخصية القانونية

 
 النتيجة الثانية : إمكانية تعدد الذمة المالية للشخص : -

سبق القول أن من االنتقادات التي وجهت للنظرية التقليدية أنها تقول بعدم 
الواحد ، وهو عكس ما جاءت به النظرية الحديثة ،  تعدد الذمة المالية للشخص

فأنصار هذه النظرية يرون بأن الذمة تتعدد للشخص الواحد ، فتكون للشخص 
عدة ذمم ، ويمكن تخصيص مال لضمان دين معين دون أن يمتد ذلك الضمان 

 . (55)إلى بقية أمواله
 

 ير:النتيجة الثالثة:  إمكانية انتقال الذمة المالية إلى الغ -

يرى أصحاب النظرية الحديثة أن الذمة المالية يمكن أن تنتقل إلى الغير ، 
وذلك كما في حالة قبول التركة بدون خيار الجرد وعدم طلب الدائنون تعدد 
الذمم ، فيكون من انتقلت إليه التركة مسئوال عن سائر االلتزامات التي تكون 

التخصيص، والقول بغير ذلك فيه على المورث وال يتم ذلك إال إذا أخذنا بفكرة 
 .(56)مشقة وتكليف، وعدم تيسير التعامل

 
 الفرع الثاني

 النقد الـموجه إلى النظرية الحديثة ) نظرية التخصيص (

                                                
 .267(الدكتورح عبدالمنعم فرج الصدة: المرجع السابق ص54)

بىبعض التصىرفات فتكىون ذمتىة مشىغولة فىي (من األمثلة على ذلك حالة القاصر الذي يىؤذن لىه (55
حدود االلتزامات الناتجة عن العمل الذي عمل فيه في حىدود اإلذن، وحالىة رب السىفينة الىذي يلتىزم 
في حدود ماالتزم به لمستأجريها , ةسبق اإلشارة إلى مثل هذا عند الكالم عن النظرية التقليدية والنقد 

 الموجة إليها  .
 .240ص8ق السنهوري المرجع: السابق ج(الدكتورح عبدالرزا56)
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لقد وجهت انتقادات حادة إلى هذه النظرية، ولكل نتيجة من النتائج التي 
 جاءت بها على حده، ويمكن تلخيص تلك االنتقادات في اآلتي:

 الشخصية المعنوية: إلغاء -1
إن أصحاب هذه النظرية يقولون بأنه ال وجود لما يسمى بالشخصية 

 االعتبارية باعتبار أن الذمة المالية ال تتحقق إال في الشخصية الطبيعية.
ويستدل أصحاب النظرية على فكرتهم في تخصيص الذمة المالية بحالة 

كرة أنها محاولة لنسف وتغيير الوقف والتركة بدون جرد ، ويعاب على هذه الف
القوانين السائدة التي تعترف للوقف بالشخصية المعنوية، كذلك ما يخص 
التركة فإن الذمة تبقى مشغولة بالديون حتى تسدد الديون، وال تنتقل التركة إال 

 بعد سداد الديون.
إن وجهة نظرهم تقتضي وجود قواعد جديدة لكل حالة على حده، وهذا 

لقواعد القانونية المنظمة للشركات والجمعيات والمؤسسات، يتنافى مع ا
والمستلهمة من القواعد الخاصة بالشخصية الطبيعية باستثناء القواعد الخاصة 

 . (57)باإلنسان
النقد الـموجه إلى النتيجة الثانية: إمكانية وجود ذمة مالية دون أن تكون 

 مستندة إلى شخص .
ه وجدت هذه النظرية هو إلغاء سبق القول أن الغرض الذي من أجل

الشخصية االعتبارية ، وهو ما تم رفضها جملة وتفصيال ، باعتبارها تقضي 
على نصوص القوانين التي تعترف بالشخصية المعنوية في كل الحاالت ، 
وبالتالي فإنه ال مكان للقول بوجود ذمة  مالية دون أن تكون هناك شخصية ، 

( من القانون المدني اليمني 90مادة )أو شخص ما وهو ما نصت عليه ال

بأن:)الشخص المعنوي يتمتع بجميع الحقوق إال ما كان منها متعلقًا ومتصال 
أهلية في  -2ذمة مالية مستقلة .  -1بصفة اإلنسان الطبيعية ، فيكون له : 

 -4حق التقاضي .  -3الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقرها القانون . 
نائب يعبر عن -5به طبقا لما هو مبين في قانون المرافعات .  موطن مستقل

 إرادته ويمثله في التقاضي(.

                                                
-89(القانون المىدني اليمنىي أشىار إلىى الجهىات التىي تكتسىب الشخصىية المعنويىة فىي المىادتين)57)

الدولىىة -1(وقىىد حىىددت المادتىىان المىىذكورتان الجهىىات التىىي تكتسىىب الشخصىىية المعنويىىة فىىي )90
المنشئات التىي يمنحهىا القىانون   ،المحافظات، المدن، المديريات، الوزارات، المصالح، وغيرها من

 -4األوقىاف .  -3الهيئات التي تعترف لها الدولة بالشخصية االعتبارية .  -2الشخصية االعتبارية . 
الجمعيات والمؤسسات المنشىئة وفقىاً ألحكىام الجمعيىات أو المؤسسىات -5الشركة المدنية والتجارية. 

 المبينىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي هىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذا القىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىانون.
 شخاص أو األموال التي تثبت لها الشخصية االعتبارية بمقتضى القانون .كل مجموعة من األ -6 
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وبهذا ال يمكن القول بوجود ذمة مالية دون وجود شخص تنسب إليه، كما 
أنه ال يجوز القول أن الذمة المالية هي الشخصية القانونية ذاتها, بل إن الذمة 

وجد شخص وجدت لـه ذمة مالية تربط المالية صفة مالزمة للشخصية وكلما 
 بها الحقوق والواجبات .

 النقد الـموجه إلى النتيجة الثالثة: إمكانية تعدد الذمة الـمالية. -ج
إذا كان الهدف من التعدد هو استطاعة الشخص نفسه أن يجعل  له عدة ذمم 

ك ، إذ مالية فهذا ال يستقيم ، لكن إذا كان مصدر التعدد هو القانون ، فيمكن ذل
أن الرابطة بين عناصر الذمة المالية ليس هو الشخص نفسه الذي تستند إليه 
الذمة المالية وإنما كون عناصر الذمة في وعاء واحد يجمعها الغرض الذي 

 خصصت له .
ففكرة التخصيص هي التي تجمع عناصر الذمة المالية في وعاء واحد ، 

جموعة من أموال الشخص ويالحظ أن القانون هو الذي يخصص أو يقتطع م
في ذمته األصلية ويخصصها لغرض معين ، فيخضع هذا المجموع في مركز 
قانوني يختلف عن المركز الذي تخضع له بقية األموال في الذمة المالية 

 األصلية .
وبذلك ليس إلرادة الشخص دخل في خلق ذمة مالية مستقلة إال عن طريق 

 .(58) القانون وحده الذي يحددها أو يخصصها
والقول بتعدد الذمة المالية بقدر نشاط الشخص يتعارض مع قاعدة معروفة 
في معظم القوانين هي ) أن أموال المدين كلها ضامنة للوفاء بديونه ، وأن 
 جميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إال من كان له حق التقدم بقوة القانون(

(59). 

 إمكانية انتقال الذمة الـمالية. النقد الـموجه إلى النتيجة الثالثة: -
من النتائج التي توصلت إليها النظرية الحديثة أو نظرية التخصيص هو 

 إمكانية انتقال الذمة المالية من شخص إلى أخر .
والنقد الموجه إلى هذا القول هو أن الذمة المالية للشخص تعتبر الوعاء 

ما يجب أن يتعلق الذي تصب فيه الحقوق وتخرج منه االلتزامات ، وهو 
بالذمة األصلية إال أنه قد توجد لدى الشخص  بجانب ذمته األصلية ـ التي ال 
يمكن انفصالها عنه ـ ذمة أو عدد من الذمم الخاصة التي تتكون من أموال 
مخصصة لتحقيق أغراض أو غرض معين فيستطيع التوقف عند هذه الذمة 

                                                
 .63(الدكتور منصور الفتالوي: المرجع السابق ص 58)
من القانون المدني اليمني تنص على أن ) أموال المدين جميعها ضامنة للوفىاء  365(المادة رقم59)

ى بىىنص فىىي القىىانون أو باتفىىاق دون بديونىىة وجميىىع الىىدائنين متسىىاوون فىىي هىىذا الضىىمان إال مااسىىتثن
 إضرار بسائر الدائنين طبقاً لما نص عليه القانون .
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نون هو الذي أوجب هذا المالية المخصصة بمفرده شريطة أن يكون  القا
التخصيص ، كما سبق القول ـ كما في حالة الصبي المميز القاصر الذي يسمح 
لـه بمباشرة بعض التصرفات، فكون االلتزامات التي  يتحملها من ذلك 

 التصرف مستقلة عن بقية التزاماته األخرى.
وبعض القوانين أجازت للشخص أن يخصص بعض أمواله لتأسيس 

لعناصر متعددة بحيث تكون لـه ذمة مالية مستقلة عن بقية مشروع تجاري 
أمواله ، فال يستطيع دائنو المشروع أن ينفذوا على بقية أمواله فيما لهم من 

 حقـوق.
وهو ما يمكن القول أن انتقال الذمة والتصرف فيها جائز  في الذمة المالية 

 . (60)العامة الخاصة ـ كما في المثال السابق ـ وال يعني الذمة المالية
 الـمطلب الثالث

 مناقشة النظريتين والترجيح بينهما
 سوف نناق  النظريتين في ثالثة فروع :

 الفرع األول:مناقشة النظرية التقليدية )أو نظرية المجموع(.
 الفرع الثاني:مناقشة النظرية الحديثة )أو نظرية التخصص(.
ين،وذلك على النحو الفرع الثالث:استخالص القواعد الراجحة من النظريت

 التالي:
 الفرع األول

 مناقشة النظرية التقليدية
من خالل استعراضنا للنظرية التقليدية ندرك أن أصحابها قد استندوا إلى 
مبررات ارتكزوا عليها؛ فهم يربطون بين الشخصية القانونية والذمة المالية ، 

كل الحقوق المالية  ويجعلون الذمة المالية كل ال يتجزأ ـ كما عرفنا ـ فالذمة
والواجبات المالية التي تدخل في ذمة الشخص ، سواء كانت حاضرة أو 
مستقبلة، وهذه الحقوق والواجبات كل ال يتجزأ، وهو ما يولد فكرة الذمة 
الشخصية القانونية ،باعتبار أن  إرادة الشخص هي التي تجعل من الحقوق 

 ني واحد .التي يتمتع بها وحدة مستقلة تخضع لنظام قانو
وهو ما خلصنا إلى أن هذه النظرية ترتكز على فكرة وحدة الذمة المالية 

 وعدم تجزئتها ، وارتباطها بالشخصية القانونية أو أهلية الوجوب .
واستعرضنا ما نتج عن هذه النظرية بالقول بوجود الضمان العــام للدائنين، 

الية، وانتقال الذمة من وارتباط الجانب اإليجابي بالجانب السلبي للذمة الم

                                                
 .65(الدكتور منصور الفتالوي المرجع :السابق ص60)
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المورث إلى الوارث، وعدم قابلية الذمة لالنفصال عن صاحبها ، ولكل شخص 
 ذمة مالية واحدة. الم.

وناقشنا االنتقادات التي وجهت إلى هذه النظرية،والتي تتمثل بإمكانية تفسير 
حق الضمان العام عن طريق تحليل االلتزامات إلى عنصرين هما عنصر 

عنصر المديونية، فعنصر المديونية يتعلق بالقيام بعمل أو االمتناع المسئولية و
 عن القيام بعمل هو واجب على المدين فيجبر المدين على الوفاء به .

وعنصر المسئولية يتمثل في قدرة الدائن على اقتضاء حقه من المدين جبراً 
ين على عنه،فيكون المدين قد توسط بين ماله،وبين دائنه فيتحقق إجبار المد

 الوفاء .
كذلك من االنتقادات أن عدم قابلية الذمة المالية للتعدد يرفض بحالة الصبي 
المأذون لـه في التصرف والتي يصبح متعدد الذمة المالية ، ذمة لاللتزامات 
التي ترتبت على العمل الذي عمله أثناء اإلذن لـه، والتزاماته األصلية ، فتكون 

في حدود ما عاد عليه من العمل الذي عمله فقط دون ذمته متحملة بااللتزامات 
 أن يتعدى ذلك إلى الحقوق األصلية .

كما انتقدت النظرية التقليدية حول انتقال الذمة المالية إلى الوارث،والنقد أن 
القول بانتقال الذمة المالية إلى الوارث فيه إجحاف بحق الوارث،إذ كيف يتحمل 

تكون على مورثه إذا كانت التـركة لم تـف  الوارث سداد االلتزامات التي
 بااللتزامات،وأن القول بذلك فيه هدم للثقة المتبادلة بين الـمدين ودائنيـه.

كما انتقدت النظرية حول فكرة عدم انفصال الذمة المالية عن صاحبها 
بالقول أن ذلك يتنافى مع نصوص القانون المدني الذي يخول الشخص 

حال حياته،وتقييد حريته تقيد لحرية  التصرف في ذمته لغيره
 التعامل،ويتعارض مع نظام الميراث .

وأشرنا إلى أن أصحاب النظرية التقليدية قد ردوا على تلك اإلنتقادات بأن 
النقد لم يأت بجديد فيما يخص الضمان العام ، وإنما فسروا ذلك عن طريق 

 تحليل اإللتزام .
 لمورث فإن النقد ـ أيضاً ـ لم يأت بجديد.وما يخص انتقال الذمة المالية إلى ا

وفيما يخص فكرة ارتباط الذمة المالية بالشخصية القانونية وعدم انفصالها 
عن صاحبها فإن الغرض من ذلك هو أن الذمة المالية عبارة عن الوعاء التي 
تصب فيه الحقوق وتفرغ منه االلتزامات ، والشخصية القانونية هي الصالحية 

 ق وااللتزامات .لهذه الحقو
 

 الفرع الثاني
 مناقشة النظرية الحديثة
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النظرية الحديثة،أو ما يطلق عليها بنظرية )التخصيص( فهي تقوم على 
نفس األفكار والمبادئ التي انتقدت بها النظرية التقليدية ، فتقوم على فكرة 
التخصيص بحيث يستطيع الشخص أن يخصص كل جزء من أمواله لغرض 

ـه ذمة مالية مستقلة عن بقية األموال األخرى،وبالتالي تتعدد معين وتكون ل
الذمة المالية للشخص بحسب األحوال،وتلغي فكرة الشخصية االعتبارية في 
نظرهم، فحيث ما توجد حقوق توجد ذمة مالية ، وأيضا ال توجد فكرة 

 المجموع،فالذمة المالية تتجزء لكل حق على حدة .
فكرة وجود الذمة المالية ولو لم تسند إلى  أيضا تقوم هذه النظرية على

شخص معين، فوجود مال معين لغرض معين يكون ذمة مالية مستقلة،وهذا 
 يؤدي إلى تعدد الذمة المالية للشخص الواحد .

وأخيًرا تقوم هذه النظرية على فكرة إمكانية انتقال الذمة المالية من المورث 
د الذي جاء من أصحاب النظرية إلى الوارث . وانتقدت هذه النظرية بالر

 التقليدية والذي أشرنا إليه سابقاً .
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 الفرع الثالث
 استخالص القواعد الراجحة من النظريتين

المتأمل في كال النظريتين ) التقليدية( و)الحديثة( يدرك أن كل واحدة منهن 
قد جاءت بقواعد تمثل أساسا جوهريا، وال شك أن لكل واحدة من هاتين 

 ين مزايا وعيوب، وسوف نحدد تلك المزايا والعيوب على النحو التالي:النظريت
 مناقشة مزايا وعيوب النظرية التقليدية : -أوالً 
 المزايا : –1

هناك عدة مزايا تنفرد بها النظرية التقليدية للذمة المالية،تكون قواعد ذات 
أهم هذه  أهمية في التعامل،من شأنها المحافظة على الحقوق وااللتزامات،ومن

 المزايا ما يلي:
فكرة المجموع أو الضمان العام ، وهذا من وجهة نظرنا أن حقوق  -أ

الدائنين مصانة لن تتعرض للضياع ، إذ أن الترابط بين الجانب اإليجابي 
والجانب السلبي يكفل حقوق الدائنين ويحقق الحفاظ على حقوقهم، كون 

، والقول بغير ذلك يفقد الثقة المجموع من المال هو الذي يحقق هذا الضمان
في التعامل ، إذ أن الدائنين ال يأمنون على حقوقهم في ظل تعدد الذمة 

 المالية، فقد يستطيع المدين أن يتالعب ويحول أمواله إلى ذمم أخرى .
إن من المزايا التي تحتسب للنظرية التقليدية جعل الذمة الوعاء التي  -ب

اللتزامات ، وهو ما يربط الذمة المالية تفرغ إليه الحقوق وتخرج منه ا
بالشخصية القانونية، فكما عرفنا أن الشخصية القانونية تمثل العناصر التي 

 تتكون منها الحقوق واإللتزامات .

وحدة الذمة المالية : الذمة المالية واحدة ال تتعدد وهي وإن تعددت  -ج
الشخص الذي  االلتزامات والحقوق إال أن الذمة تكون واحدة هي ذمة

يتحمل االلتزامات ويقبل الحقوق ، وال نعتقد أن للشخص أكثر من ذمة ، أي 
 ال نستطيع الجزم بتعدد الذمة المالية للشخص الواحد .

عدم انفصال الذمة المالية عن صاحبها ، وهذه من وجهة نظرنا مزية ،  -د
ض إذ أن الذمة المالية تظل مرتبطة بصاحبها حتى  ولو تنازل عن بع

الحقوق للغير فإن ذلك ال يعني تنازله عن ذمته وإنما عن بعض العناصر 
 الداخلة في الذمة المالية باعتبارها وعاًءا فقط .

 العيوب : -2
إذا كانت هناك مزايا في النظرية التقليدية فإنها ال تسلم من العيوب والتي 

 يمكن إيجازها فيما يلي :



 2003السادس عشر ، يوليو ــ ديسمبر العدد  مجلة الدراسات االجتماعية

 بحث في العالقات بين أهلية الوجوب والذمة ...

 

 

250 

رث ، إن من الخطأ أن نحمل الوارث انتقال الذمة من المورث إلى الوا -أ
أعباء مورثه الذي قد يكون ترك له أعباء ال طاقة له بها ال سيما إذا لم 

 يترك ماال يفي بتلك االلتزامات.
إذا كان يقصد بارتباط الشخصية القانونية بالذمة المالية هو جعل  -ب

المصطلحين لمعنى واحد هو الصالحية الكتساب الحقوق والتحمل 
جبات فإن ذلك يعتبر عيبا ، وإن كان يقصد به االرتباط ـ كما أشرنا ـ بالوا

 ارتباط الوعاء بالعناصر فال بأس بذلك .
 ثانياً : مزايا وعيوب النظرية الحديثة :

كما أوردنا المزايا والعيوب في النظرية التقليدية ، نورد هنا مزايا وعيوب 
 النظرية الحديثة وهي كما يلي :

 الـمزايا : –1
من المزايا التي وردت في النظرية الحديثة القول بتحليل االلتزامات إلى  -أ

عنصرين هما عنصر المسئولية ، وعنصر المديونية ، إذ بهذا التحليل 
يستطيع الدائن اقتضاء حقه عن طريق إجبار المدين على الوفاء بالتزامه 

 وفقا لعنصري المسئولية ، وعنصر المديونية .
عدم انتقال الذمة المالية من المورث إلى الوارث إال بعد صحة القول ب -ب

 سداد االلتزامات التي على المورث .
 العيوب : –2
تعدد الذمة المالية : إن ما يؤخذ على النظرية الحديثة القول بتعدد الذمة  -أ

المالية الواحدة وتجزئتها إلى عدة ذمم ، وهذا يعني أن لكل إنسان عدة ذمم 
مة مستقلة في نظر أصحاب النظرية، والذين اعتبروا فيها ولكل التزام ذ

حالة الصبي المأذون له، ونحن نرى أن ذلك ال يعني تعدد الذمة المالية 
الواحدة إلى عدة ذمم ، وإنما تعدد اإلستحقاقات المالية وااللتزامات فقط ، 

 فاالستحقاقات مهما تعددت تعتبر في إطار الذمة المالية الواحدة .
كار وجود  الشخصية االعتبارية : الشخصية اإلعتبارية ال تنكر ولو إن -ب

قيل بغير ذلك ال اختلت الموازين في التعامل ، والثقة بين الناس ، فمن 
يتحمل التزامات األشخاص االعتبارين في حالة إثقال الذمة المالية 
ي للشخصية االعتبارية بااللتزامات ، فال يمكن ، أن يتحمل الشخص الطبيع

المسئولية عن غيره ، وال سيما إذا كانت مؤسسة خيرية غرضها تقديم 
خدما ت ذات صفة إنسانية ، وكذلك األوقاف من يكون المسئول عن 
التزامات األوقاف ؟القول بإنكار الشخصية اإلعتبارية إنكار للقوانين النافذة 

 التي تعترف للشخصية االعتبارية بالذمة المالية المستقلة .

 ا: رأينا  في النظريتين :ثالثً 
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نرى أن كال النظريتين تضعان قواعد مهمة في تحديد مفهوم الذمة المالية، 
وال يمكن األخذ بهما جميعا على عالتها نظرا لما أشرنا إليه من العيوب في 
كل منهما ، ويمكن أن نأخذ بالمزايا من كل نظرية لنستطيع وضع القواعد 

لية ، التي من شأنها وضع الثقة في التعامل بين المتكاملة لمفهوم الذمة الما
 األشخاص ، سواء كانوا طبيعيين أم اعتباريين .
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 رابعًا: موقف القانون من النظريتين :
ما استعرضناه حول نظريتي الذمة المالية عبارة عن اراء لشراح القانون، 

جوع إلى وكذلك االنتقادات الموجهة للنظريتين، فبأيهما أخذت القوانين، بالر
 النصوص القانونية يمكن أن نستخلص موقفهما على النحو التالي:

إسناد الذمة المالية إلى شخص معين سواء كان طبيعيا أو اعتبارياً،فال  -1
يمكن أن يتحمل االلتزامات ويكتسب الحقوق إال األشخاص وحدهم، 
وهذا يتعارض مع النظرية الحديثة التي تقوم على فكرة وجود الذمة 

 ية دون انتسابها إلى شخص.المال
القانون يأخذ بفكرة التخصيص،ولكن بشرط إسناد ذلك إلى شخص  -2

معين،وفي وحدة واحدة معينة ـ كما  في حالة الصبي المأذون له في 
العمل وفي  حدود ذلك العمل وال يعني ذلك األخذ بنظرية التخصيص 

مطلقة،  التي تقول بها النظرية الحديثة بتعدد الذمة المالية بصورة
 والنزول عن الذمة المالية،وإمكان التصرف فيها،أو التصرف بها .

عدم األخذ بربط الذمة المالية بالشخصية الطبيعية ربطا مطلقا ـ وهو  -3
الذي تقول به النظرية التقليدية ـ ولكن يؤخذ بربط الذمة المالية 
بالشخصية القانونية في جعل الذمة المالية الوعاء الذي تصب فيه 

 حقوق وتفرغ منه اإللتزامات .ال

تعدد الذمة المالية : القانون يأخذ بفكرة تعدد الذمة المالية في بعض  -4
 الحاالت،كما في حالة الصبي المأذون له.

إمكانية انتقال الذمة إلى الوارث : يجوز القانون انتقال الذمة من المورث  -5
ثه التي إلى الوارث، وتكون للوارث ذمتان ذمته األصلية ، وذمة مور

انتقلت إليه فال يسأل الوارث إال في حدود التركة التي آلت إليه من 
 . (61)المورث  وال يتعدى ذلك إلى أمواله الخاصة

أهمية الذمة المالية في القانون : ينظر شراح القانون إلى أن للذمة  المالية 
 أهمية من الناحية العملية في التعامل ، فهي تربط بين الجانب اإليجابي
والجانب السلبي للشخص فيتحدد مركزه المالي، ويضمن الجانب اإليجابي 
الجانب السلبي من ناحية ومن ناحية أخرى انتقال الذمة المالية من المورث إلى 
الوارث ، كما يتحدد مضمونها عند الوفـاء، وعلى ذلك فإن أهمية الذمة المالية 

 يتضح في األمور األتية :
 نين :الضمان العام للدائ -1

                                                
 مع التصرف . 507-504(الدكتور حسن كيرة المرجع: السابق ص61)
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الذمة المالية وحدة مستقلة عن عناصرها ، وهذا الكيان الذاتي المستقل للذمة 
المالية يجعل الجانب اإليجابي فيها مسئوال عن الجانب السلبي دون تحديد 
العناصر لكل منها أو المفردات،وما قد يطرأ على هذه العناصر أو المفردات 

ه ، وال يمكن القول أن ماالً من تغيير ، فكل حقوق الشخص ضامنة اللتزامات
معينا يضمن ماالً أخر معينا ، فحق الدائن في اقتضاء حقه من كل أموال 
المدين وهو ما تضــمنته القوانين المدنية في كل العالم ومنها القانون المدني 

( التي  تنص على أن) أموال المدين جميعها 365اليمني في المادة رقم )
ميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إال ما استثنى ضامنة بالوفاء بديونه وج

بنص في القانون أو بإتفاق دون إضرار بسائر الدائنين طبقا لما ينص عليه 
القانون(،وهذا الضمان المقرر للدائنين يتفق مع طبيعة الحقوق الشخصية 
للدائنين،ويترك الطمأنينة في نفوسهم فالدائن ليست لـه سلطة معينة على شيء 

ين من أموال المدين،وإنما تكون لـه قدرة على  اقتضاء حقه من المدين ، مع
فإذا لم يف ذلك ، فال يعني  ضياع حقوقه ، بدعوى عدم ورودها مباشرة على 
عين معينة من أعيان المدين ، ذلك أن حقوق الدائن مضمونة بكل حقوق 

ضح أن المدين، وهو ضمان الجانب اإليجابي الجانب السلبي أو بمعني أو
 .(62)مجموع أموال المدين ضامنة للوفاء بالديون التي عليه

 انتقال الذمة المالية بالوفاء : -2

إذا كانت الذمة المالية وحدة قانونية مترابطة الجوانب اإليجابي والسلبي،فإن 
ذلك الترابط والتماسك يظل قائما حتى بعد وفاة الشخص،حيث تنتقل ذمته 

ع الحقوق وااللتزامات المالية على السواء وفي المالية إلى الوارث بمجمو
إطار ما تتحدد تلك الحقوق وااللتزامات عند الوفاة،دون أن يطرأ على ذلك أي 
زيادة أو نقصان،وتبقى تلك الذمة قائمة حتى تنتهي تسوية الحقوق وااللتزامات 

 التي 
 للغير .

بذمتين،ذمته  وما دامت الذمة المالية تنتقل إلى الوارث فإن الوارث يصبح
األصلية، وذمة مورثه ويبقى الوارث مخير بين أن يأخذ التركة بما تحمل من 
التزامات حتى ولو تجاوزت تلك االلتزامات ما حصل علية من التركة وعندئذ 
تدمج ذمة المورث في ذمته ويصبح ملتزما بكل ما على المورث من التزامات 

ك تبقى ذمة المورث حتى تسدد ، وأن يأخذ التركة بخيار الجرد ، وعند ذل

                                                
دروس  ، والدكتور محمود جمىال الىدين زكىي : 510(الدكتور حسن كيرة: المرجع السابق: ص62)

م منشىورات الهيئىة العامىة لشىئون المطىابع 1989في مقدمة الدراسىات القانونيىة الطبعىة الثانيىة سىنة 
 .476األميرية ص
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االلتزامات منها في حدود ما انتقل إليه فقط دون أن يتعدى ذلك إلى حقوقه 
 الخاصة .

وهو المبدأ الذي أخذ به القانون اليمني ،والقانون المصري وهو مبدأ مستقى 
 . (63)من أحكام الفقه اإلسالمي وقواعده

 

                                                
وأسىىتاذنا الىدكتور جىىالل محمىىد إبىىراهيم ,  512-511(الىدكتور حسىىن كيىىرة المرجىع السىىابق ص63)

شورات جامعة الكويت سنة من –والدكتور إبراهيم الدسوقي نظرية الحق في القانون المدني الكويتي 
. ووجود الذمة المؤقتة للوارث ال يعني وجود ذمتىين منفصىلتين أو شخصىين 168-167م ص1994

 قانونيين، وإنما وجود الذمة مؤقتة حتى تسدد االلتزامات.
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 الـمبحث الثالث
 القانون الوضعيمقارنة بين الفقه اإلسالمي و

 تمهيد:
لقد عرفنا أن فقهاء الشريعة اإلسالمية على فريقين أو على مذهبين ، 
المذهب األول يرى أن هناك تبايًنا بين أهلية الوجوب  والذمة ، وأن الذمة هي 
الوعاء الذي تصب فيه العناصر التي تتكون منها أهلية الوجوب، وبالتالي قد 

الذمة، كما في حالة الجنين الذي له أهلية وجوب توجد أهلية الوجوب وال توجد 
 ناقصة .

المذهب الثاني يرى أنه ال يوجد أي تباين بين المصطلحين ) أهلية الوجوب 
والذمة( فهما مصطلحان لمعنى واحد ، بل إن البعض أنكر وجود مصطلح 
الذمة ، كما عرفنا وناقشنا ذلك وما استند إليه كل فريق ، ورجحنا المذهب 

ل الذي يقول بوجود تباين بين المصطلحين لقوة األدلة التي استند إليها ، األو
 والتي تتمشى مع المنطق والعقل .

أما في القانون الوضعي  فقد عرفنا أن شراح القانون حصروا الذمة في 
األمور المالية فقط وهم على مذهبين ـ كما في الفقه اإلسالمي ـ وقد وجدت 

الذمة المالية تختلف عن الشخصية القانونية والثانية نظريتان ، إحداهما تجعل 
ترى أنهما مصطلحان لمعنى واحد، وهو ما أطلق عليهما بنظرية المجموع ، 
 أو التقليدية ، 

 ونظرية التخصيص ، أو النظرية  الحديثة ، وقد ناقشناهما . 
ومن خالل ما استعرضناه نجري مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون 

في شأن مفهوم العالقة بين أهلية الوجوب والذمة المالية نحددها على  الوضعي
 شكل نقاط على النحو التالي:
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 مفهوم الذمة:
 في الفقه اإلسالمي:  -أ

فقهاء الشريعة اإلسالمية يطلقون مفهوم الذمة لكل ما يتعلق بذمة الشخص 
ا على في حياته من تكاليف مالية وغير مالية ، فليس مفهوم الذمة محصورً 

 الجانب المالي بل يشمل العبادات واالعتقادات ، وغيرها .
 في القانون الوضعي : -ب

يحصر مفهوم الذمة في الجانب المالي فقط ، وفي الحقوق واإللتزامات 
المالية، ولذلك يضيفون لفظ المالية عند الكالم عن الذمة فتخرج الحقوق 

والحقوق االجتماعية ، إال  األخرى من مصطلح الذمة ، كالحقوق السياسية ،
إذا تقومت تلك الحقوق بالمال ، وكذلك االلتزامات غير المالية كالحقوق األدبية 
، ال تعتبر داخلة ضمن نطاق الذمة إال إذا تحولت إلى تعويض مالي فتصبح 
عندئذ ضمن العناصر المكونة للذمة ، وفي القانون يدخل ضمن الذمة المالية 

 ستقبلة التي يكتسبها الشخص أو يلتزم بها لغيره .الحقوق الحاضرة والم

 عالقة الذمة بأهلية الوجوب :
 في الفقه اإلسالمي:أ.

كما رأينا أن هناك مذهبين في الفقه اإلسالمي حول عالقة الذمة بأهلية 
الوجوب ، مذهب يرى وجود تباين بين المصطلحين في حين يرى المذهب 

بل إن البعض من أصحاب المذهب  الثاني أنهما مصطلحان لمعنى واحد ،
الثاني أنكر وجود مصطلح أسمه الذمة ورجحنا المذهب األول الذي يقول 
بالتباين بين المصطلحين كونه أورد المبررات المنطقية والتي تتمشى مع العقل 
، فأهلية الوجوب الصالحية الكتساب الحقوق والتحمل بااللتزامات ، في حين 

ي تصب فيه الحقوق وتخرج منه اإللتزامات، وقد أن الذمة هي الوعاء الذ
توجد أهلية الوجوب وال توجد الذمة ، كما في حالة الجنين الذي لـه أهلية 

 وجوب ناقصة يستحق نصيًبا في التركة.
 في القانون الوضعي : -ب

قواعد القانون الوضعي تتفق مع المذهب الراجح في الفقة اإلسالمي فيما 
لية الوجوب ، فيفرقون بين أهلية الوجوب والذمة وأن يخص ارتباط الذمة بأه

بينهما ترابًطا، فيرون أن الذمة هي الوعاء الذي تحفظ فيه الحقوق وااللتزامات 
 ، أي العناصر المكونة ألهلية الوجوب.

 انتقال الذمة :
 في الفقه اإلسالمي: -أ

ورث ، أي انتقال الذمة في الفقه اإلسالمي يتوقف حتى سداد الديون على الم
أن ذمة المورث تظل مشغولة حتى سداد ما عليه من التزامات ، وهناك قاعدة 
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في الفقه اإلسالمي تقول ) أنه ال تركة إال بعد سداد الديون( فال يتحمل الوارث 
 ديون مورثه إال في حدود ما انتقل إليه من التركة إذا لم تف التركة بالديون.

 في القانون الوضعي : -ب

ا أن شراح القانون الوضعي ليسوا متفقين على رأي واحد بل هم كما رأين
على رأيين ، الرأي األول يرى أن الذمة تنتقل من صاحبها إلى الوارث بكل 
ماتحمل من التزامات وما لها من حقوق ويتحمل الوارث كل التبعات ويكسب 

بعالتها  كل الحقوق ، والرأي الثاني يقول أن الوارث بالخيار بين األخذ للتركة
، أو األخذ بخيار الجرد ، ويتحمل في حدود ما انتقل اليه  منها وهو الرأي 

 الذي أخذ به المشرع الفرنسي .

 وحدة الذمة :
 في الفقه اإلسالمي: -أ

يرى فقهاء الشريعة اإلسالمية أن ذمة الشخص ال تتعدد،وإنما تتعدد الحقوق 
ي أشارت إليه اآلية الكريمة والواجبات،فالشخص لـه ذمة واحدة،وهو العهد الذ

في سورة األعراف بقوله تعالى:)وإذ أخذ ربك من بني أدم من ظهورهم 
ذريتهم (وفي هذه الذمة تدخل كل الحقوق وتخرج منه كل االلتزامات وال 

 تتعدد.
 في القانون الوضعي :  -ب

شراح القانون الوضعي منهم من يتفق مع ما سار عليه فقهاء الشريعة 
من وحدة الذمة وعدم تعددها ، وهم أصحاب النظرية التقليدية ،  اإلسالمية

ومنهم من يقول بتعدد الذمة إلى عدة ذمم وأن لكل التزام ذمة مالية مستقلة ، 
وهو ما قال به أصحاب النظرية الحديثة ، وقد رجحنا الرأي األول الذي يقول 

 بعدم تعدد الذمة .

 انفصال الذمة عن صاحبها :
 اإلسالمي: هفي الفق -أ

فقهاء الشريعة اإلسالمية يقولون بعدم انفصال الذمة عن صاحبها ، وال 
يمكن أن تنفصل حتى ولو لم تبق له حقوق أو لم تكون عليه التزامات ، وحتى 
ولو تبرع بماله كله فال يمكن  أن تنفصل الذمة عن الشخص ، فإذا تبرع 

يكون في حدود  شخص بمال لشخص أخر أو منحه حقا من الحقوق فإن ذلك
 الصالحية المخولة له باعتباره أهال لذلك .

 في القانون الوضعي :  -ب
شراح القانون الوضعي كما في النظرية الحديثة يرون أنه يمكن انتقال الذمة 
من الشخص إلى غيره كما في حالة التبرع أو الهبة،فيقولون أن الشخص إذا 
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لت إلى غيره في حدود  ذلك تبرع بماله أو وهبه فقد انفصلت ذمته،وانتق
 المال،أو بمعنى أخر أن الشخص قد تنازل عن ذمته لغيره .

 رأينا في تلك الـمقارنة: -
تلك هي المقارنة التي أجريناها بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي حول 
العالقة بين أهلية الوجوب والذمة ، وندرك أن هناك عالقة ترابط قوية بين 

هلية الوجوب تعني العناصر المكونة للصالحية ، أي صالحية المصطلحين ، فأ
الشخص الكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات ، أو كما في مفهوم فقهاء 
الشريعة اإلسالمية ، صالحية الشخص الاللزام وااللتزام ، والذمة هي الوعاء 
جد الذي تفرغ فيه تلك العناصر ، وتخرج منه ، وقد توجد  ـ العناصر ـ وال يو

الوعاء ـ كما عرفنا عند الكالم عن أهلية الجنين الذي لـه أهلية وجوب ناقصة 
 يكسب الحقوق وال يتحمل االلتزامات.

وإذا ما أردنا أن نحدد أي الفقهيين كان أكثر دقة في تحديد العالقة بين أهلية 
الوجوب والذمة، ندرك من خالل استعراضنا لذلك أن شراح القانون قد اقتبسوا 

ياتهم من قواعد الفقه اإلسالمي، سواء فيما يتعلق بالنظرية التقليدية أو نظر
النظرية الحديثة، وإذا رجعنا إلى صلب الموضوع نعرف ذلك من خالل 
األفكار التي بنيت عليها تلك النظريات، فأصحاب النظرية التقليدية يقولون 

ية الحديثة، بوحدة الذمة، وهو ما جاء في القواعد الفقهية، واصحاب النظر
يقولون بعدم انتقال الذمة إلى الوارث إال بشرط الجرد، وهو ما جاءت به 
القواعد الفقهية أيًضا، وهكذا في كل القواعد التي بنيت عليها النظريتان. ولعلنا 
نالحظ أن القانونيين حصروا الذمة في األمور المالية فقط، في حين أن فقهاء 

ل الذمة معنى واسع وأشمل، إذ تدخل في الذمة الشريعة اإلسالمية جعلوا لمدلو
كل العناصر التي يتحملها الشخص أو يكتسبها سواء كانت مالية أو غـير مالية 
بما في ذلك الحقوق االجتماعية والسياسية والدينية واألخالقية وهو مـا يجعلنا 
نقول أن الذمة في المفهوم اإلسالمي أشمل وأوسع وأكمل في تحقيق االئتمان 

 في التعامل  وندلل على قولنا بما يلي :
أن حصر الذمة  في األمور المالية فقط  يفسح المجال أمام األشخاص  .1

بالتنصل والتالعب باألمور غير المالية كالحقوق القانونية والسياسية 
واالجتماعية وكافة األمور غير المالية مما يؤدي باإلضرار بالمصلحة 

 العامة في المجتمع .
وق مهمة تكون الذمة مثقلة بها وهي ليست مالية مثل حق هناك حق .2

الوالدين في اإلبرار بهما،وحق مراعاة الجوار وحق التقيد بالنظام العام 
واآلداب العامة وكثير من الحقوق غير المالية تكون الذمة منقلة بها 

 وملتزمة بتنفيذها .
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حة اإلنسان بطبعه البشري ال يراعي إال مصلحته وال يراعي مصل .3
غيره؛ فيرغب أن يكون متمرداً على الغير، لكن إذا عرف أن هناك 
قانوناً يردعه، وأنه ملزم بالتقيد به، وإال عوقب عن مخالفته؛ فإنه 

 يتوقف عن التمرد واالعتداء على الغير .

ولذلك فإن الذمة يجب أن تكون لكل الحقوق وليست محصورة على المال  
أن القواعد الفقهية في مفهوم الذمة أشمل هذا ما نراه من وجهة نظرنا في 

واكثر اتساعا من مفهوم الذمة في القانون الوضعي ، والذي نرى األخذ بها 
لكي تبقى الثقة قائمة في التعامل بين أفراد المجتمع وهو ما يجب على القوانين 

 األخذ به ..
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 الخــاتمة:
الوجوب والذمة في كل لقد تناولنا في هذا البحث موضوع العالقة بين أهلية 

من الفقه والقانون الوضعي، ورأينا أن هناك تباينًا في وجهات النظر عند فقهاء 
الشريعة اإلسالمية وشراح القانون حول تلك العالقة، فمن يرى من الفقهاء أن 
المصطلحين يختلف أحدهما عن اآلخر في تحديد الحقوق والواجبات، 

اصر الحقوق والواجبات في حين أن الذمة فيعتبرون أن أهلية الوجوب تمثل عن
تمثل الوعاء الذي نضيف فيه تلك العناصر، وبالتالي فقد توجد الذمة وال توجد 

 العناصر، كما في حالة الجنين.
والرأي اآلخر يرى عدم وجود أي تباين بين المصطلحين وال يوجد ما 

 يسمى بالعناصر والوعاء.
ا، وقد خلصنا إلى أن الرأي الذي وقد استدل كل فريق بأدلة تم مناقشته

يفرق بين أهلية الوجوب والذمة هو األرجح للحجج التي أوردناها عند 
 الترجيح.

كما استعرضنا أراء شراح القانون حول تلك العالقة ووجدنا أن شراح 
القانون يحصرون مفهوم الذمة في الحقوق المالية فقط دون غيرها من الحقوق 

تين حول مفهوم الذمة األولى النظرية التقليدية أو ما األخرى، وناقشنا النظري
يسمى بنظرية المجموع، والتي تجعل الذمة كل ال يتجزأ وال يمكن أن يجعل 

 لكل تصرف من التصرفات ذمة مستقلة بذاتها.
والنظرية الحديثة أو ما يطلق عليها نظرية التخصيص التي يرى أصحابها 

عدة ذمم ، وأن لكل تصرف ذمة مالية مستقلة أنه يمكن تجزئة الذمة المالية إلى 
بذاتها، وخلصنا من ذلك النقا  إلى أن هناك مزايا وعيوب في كال النظريتين، 
وباإلمكان أن تجمع المزايا من النظريتين ووضعها في قواعد عامة، تكون 

 أساًسا للتعامل مع مفهوم الذمة.
رقة بين مفهوم الذمة وعرفنا أن الرأي الراجح في القانون الوضعي هو التف

وأهلية الوجوب ، وأجرينا مقارنة بين أراء فقهاء الشريعة اإلسالمية حول 
 العالقة بين أهلية الوجوب والذمة.

وخلصنا إلى أن مفهوم الذمة فالفقه اإلسالمي أوسع وأشمل فهو يشمل كل 
الحقوق سواء منها المالية أو غيرها من الحقوق ، وسواء كانت حقوقًا للشخص 
مع غيره أو حقوقاً متعلقة بالحقوق بين العبد وربه أو بمعنى آخر تشمل حقوق 

 المعامالت والعبادات وغيرها  .
 ورجحنا المفهوم الواسع للذمة وهو رأي فقهاء الشريعة اإلسالمية .

ورأينا أن انتقال الذمة إلى الوارث في الفقه اإلسالمي ال يتم إال بعد سداد 
مورث مشغولة بالديون حتى يتم سدادها وهو ما أخذت به الديون إذ تبقى ذمة ال
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القوانين التي استمدت نصوصها من قواعد الفقه اإلسالمي، والقوانين األخرى 
مثل القانون الفرنسي ترك انتقال الذمة إلى حرية الوارث فإما أن تنتقل إليه 

د ما الذمة ويتحمل كل التبعات أو يأخذ التركة بخيار الجرد ويتحمل في حدو
 أنتقل إليه .

وما يخص وحدة الذمة يرى فقهاء الشريعة أن الذمة واحدة ال تتعدد ، وإنما 
تتعدد الحقوق والواجبات. في حين يرى أصحاب نظرية التخصيص في 

 القانون  أن الذمة تتعدد، ويمكن أن تكون للشخص عدة ذمم .
راح القانون في وأخيراً عملنا مقارنة بين أراء فقهاء الشريعة اإلسالمية وش

تحديد العالقة بين أهلية الوجوب والذمة وخلصنا إلى نتائج منها أن هناك 
عالقة ترابط بين أهلية الوجوب والذمة، وأشرنا إلى األخذ بمفهوم الذمة الواسع 
الذي قال به فقهاء الشريعة اإلسالمية بدالً من حصرها على الحقوق المالية 

 فقط .
لبحث ، ومن هللا نستمد العون والتوفيق وصلى هللا هذا ما توصلنا إليه في ا

 وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
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