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احكام بيع املريض مرض املوت دراسة مقارنة -
املقدمة -:

ومیزه عن سائر المخلوقات بالعقل واألصل و ّأنه یتمتع باألهلیة الكاملة  ،وهذاا مذا علعلذه عبتسذح ال قذوح و ت مذ ل
خلق هللا تعالى اإلنسان ّ
حر في استغالل واستعمال ملكذه كلذه أو
اإللتزامات ،حیث یترتح علیه اآلثار الشرعیة والقانونیة من أفعاله وأقواله  ،فاألصل في اإلنسان ّأنه ّ

أن هاا اإلنسان ال ّ ر العاقل ال یبقذي علذى
جزءه منه  ،وببافة التصرفات كالعوض او التبرع وال ع ق الحد االعتراض علیه ما دام حیا  ،إال ّ
حاله  ،فقد یتعذرض لعذارض مذن عذوارض األهلیذة مثذل اللنذون  ،والسذهه فی لذر علذى أموالذه  ،أو مذرض مذن االمذراض یالزمذه حتذى المذوت

و ؤثر على حالته النهسیة واالجتماعیة .حیث ععد مرض الموت من المسائل المهمة على الصعید القانوني في هاا العصر نظ ار لكثرة تطبیقاتذه
العلمی ذذة وك ذذال كث ذرة امتدادات ذذه وتش ذذتباته  ،وق ذذد اخ ذذات ب ذذه تش ذذر عات عدی ذذده بص ذذورة متطابق ذذة او متقارب ذذه واتله ذذع ف ذذي معظ ذذع البل ذذدان العربی ذذة

واالسالمیة منا وقع لیس بالعبید الى سن تشر عات مستقاة من الشر عة االسذالمیة و عذد هذاه فذي ال یقذة موقهذا م مذودا ومسذلكا صذائبا و لذ
الن هاه الشر عة غنیة بال لول القانونیة التي من شائنها ان ت قق العدالة وترسخ لدى الناس ثقة بالتشر ع وتوجد نوعذا مذن التوافذق او التوفیذق

بین مصالح االفذراد المتعذددة او المترذاربة  ،حیذث یذنظع القذانون المذدني المعذامالت المدنیذة بذین أفذراد الملتمذع كافذة ،األمذر الذا یتطلذح أن
یترمن تنظیما لكافة أنواع المعامالت المدنیة  ،ومن ضمن ل هبة المر ض في مذرض المذوت ،لمذا عشذبله هذاا الموضذوع مذن أهمیذة بالغذة

تنبع من غایته .فقد عقدم المر ض مرض الموت على هبة أمواله لوارث أو لغیر وارث ،األمر الا یؤد إلى المساس ب قوح الورثة  ،حیث
یتعلق حق الورثة بأموال المورث منا بداعة المرض ،كما قد یؤد
بذأموال المذر ض  ،لذال

ل إلى المساس ب قوح دائني المر ض ،باعتبارهع أص اب حقوح متعلقة

وجذح تذوفیر ال ماعذة القانونیذة ل قذوح الورثذة والذدائنین ،و لذ

مذن خذالل تقییذد تصذرفات المذر ض مذرض المذوت.

وللشخص حر ة التصرف في امواله بمقابل او دون مقابل في حیاته و لح ان تكون تصرفاته ص ی ة وال علوز الطعن فیها ما دامع ضمن

حدود القانون  ،اما ا ا اصاب الشخص أ نوع من انواع المذرض واقعذده عذن مباشذرة اعمالذه واحذس بقذرب اجلذه بذالرغع مذن تمتعذه ببامذل قذواه
العقلیة  ،فان ال غالح في مثل هاه ال الذة تتسذلع علیذه فكذرة الخطذر الم ذدح وهذو هذاب اموالذه الذى الورثذة او الغیذر  ،فیللذا بتذأثیر هذاه الهكذرة
المتسذلطة علیذه وهذي بیذع اموالذه وقذد وضذعع التشذر عات العربیذة المختلهذة تنظیمذا قانونیذا عامذا ل بذع التصذرفات القانونیذة التذي تصذدر عذن

تصرفات المر ض مرض الموت  ،و بون مقصودا بها التبرع ،ومن ضمنها القانون المذدني المصذر والقذانون المذدني الع ارقذي  ،علذى خذالف
مللة األحبام العدلیة التي ترمنع تنظیما قانونیذا خاصذا لهبذة المذر ض مذرض المذوت سذواء لذوارث ،أو لغیذر وارث.والمذر ض مذرض المذوت
عندما عشعر بدنو أجله ونهاعة حیاته  ،یتصرف في ملكه كما یروقه و لو له غیر آبه بنتائج هاه التصرفات ،ألنه عبون قد حقق مبتغاه من
ال یاة وعلى وش االنتقال إلى الدار اآلخرة ،وتصرفاته تل قد ترر بزوجذه وورثتذه بتهرذیله الذبعض علذى الذبعض اآلخذر ،وهذاه التصذرفات
لهذا أحبذام خاصذة تختلذ

عذن أحبذام تصذرفات الشذخص الصذ یح ،فهذو مذرض ال ععذدم أهلیذة األداء وال ینقصذها ،ولكنذه ع ذد مذن تصذرفات

الغرء أحبام تصرفات المر ض مرض الموت ،و ل لدرء الشبهة وإعطاء كذل
المر ض مرض الموت.وقد نظمع الشر عة اإلسالمیة ا

حذق

حقذه والم افظذة علذى حقذوح الورثذة  ،وكذال لكذبح جمذا المذر ض وجعلذه یلتذزم ب ذدود الشذرع ال بذیع .ولقذد اسذتمد القذانون أحبذام تصذرفات
المر ض مرض الموت من الشر عة اإلسالمیة باعتبارها المصدر الثاني له ،وجعلها تنطو وتسیر على هد قواعدها.

املبحث األول ماهية مرض املوت

ان المر ض مرض الموت قد عقوم بالعدید من االعمال والتصرفات حال حیاته وبالتالي تنبه فقهاء القانون الى وضع تعر ف یوضذح

من هو المر ض مرض الموت وجاء الى جانبهع القرذاء المذدني حتذى یبذین فذي حبمذه داللذة المذر ض مذرض المذوت ولمذا كذان مذرض المذوت
هو االساس الا ع بع التصرفات الواقعة ضمن هاه الهترة (.)1و لح في ت دید مرض الموت الرجوع الى الهقهذاء الشذر عة االسذالمیة وان
المذذر ض مذذرض المذذوت مذذن ال عخذذرف ل ذوائج نهسذذه وهذذو االصذذح

(.)2وان مذذرض المذذوت هذذو المذذرض الذذا ععلذذز المذذر ض فیذذه عذذن ر ذذة

مصال ه الخارجیة عن اداره ان كان من الاكور كعلز المعلع عن الاهاب الى المدرسة للتدر س  ،ومرض الموت هو الا عغلح فیه الهذال

و موت المر ض على تلذ ال الذة قبذل مذرور سذنة فذان امتذد مرضذه وهذو علذى حالذة واحذدة دون ازدعذاد سذنة فذاكثر فتكذون تصذرفاته كتصذرفات
الص یح و عد في حبع المر ض االشخاص الذاین ع ذیع بهذع حذاالت خطذر المذوت و غلذح فذي امثذالهع وان لذع عبونذوا مصذابین بمذرض المذوت
فعال  ،فا ا تصرف شخص في مرض موته تصرفا ال ق ضر ار بالذدائنین او الورثذة فعلذیهع ان یثبتذوا ان التصذرف الصذادر عذن المذر ض كذان

حاصال في مرض الموت لرمان حقوقهع المتعلقة بتركة المورث وقع اصابته بالمرض و ل اسذتنادا الذى القاعذدة العامذة فذي قذانون االثبذات
العراقي النافا رقع  107لسنة  1979ا تنص الهقرة االولى من المادة السابعة على ان " البینة على المدعي والیمین على من انكر"
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املطلب االول تعريف مرض املوت

یتطلح تعر ف مرض الموت ان نبین معنى مهرداته  ،ثع نبین المقصود بمرض الموت و ل على الن و التالي -:

اوال -:املرض يف اللغة  -:وله معاني كثرية ومنها -:

السذبون عقذال ماتذذع النذار موتذذا  ،ا بذرد رمادهذا  ،فلذذع یبقذى مذذن اللمذر شذذيء و قذال ماتذع الذذر ح  ،ا نكذدت وسذذبنع و قذال ماتذذع

الماء بهاا المبذان  ،ا نشذهته االرض حیذث ورد فذي معذاجع اللغذة العربیذة عذدة معذان للمذرض  ،فذالمرض فذي اللغذة ضذد الصذ ة والسذقع(.)3

والمذذرض امذذالم الطبیعذذة واضذذطرابها بعذذد اصذذهائها واعتذذدالها  ،ومذذرض  ،كهذذر  ،ومرضذذا  ،فهذذو مذذرض ومذذر ض ومذذارض  ،وجمعذذه م ذراض
ومرضى ومراضي( .)4ومثال على ل أمرض  -:امرض فالن او عقال امذرض هللا فالنذا جعلذه مر رذا مرضذا :فسذ دت صذ ته فرذع

مذذر ض (.)5والمذذرض حالذذة خارجذذة عذذن الطبذذع  ،ضذذارة بالهعذذل  ،و علذذع ان االالم واالورام اع ذراض عذذن المذذرض(.)6

فهذو

والمذذیع والذراء والرذذاد

اصل ص یح یدل على ما عخرف به االنسان عن حد الص ة واالعتدال من علة او نهاح او التقصیر واالصابة ( .)7والمر ض من به مرض
ّللا َم َرضا ( .)9فیقال قلح مذر ض  ،ا ضذتیف او فیذه ان ذراف عذن
او نقص او ان راف ( .)8ومنه قوله تعالى ِفي ُقلُوبِ ِهع َم َرض َف اَزَد ُه ُع َ
الصواب والمرض الا عغلح فیه الهال  ،و علذز معذه المذر ض عذن إقامذة مصذال ه خذارف البیذع ،إ ا كذان مذن الذاكور ،كعلذز اله یذه عذن
اإلتیان إلى المسلد ،وعلز صذاحح الم ذل عذن اإلتیذان إلذى م ذل عملذه و علذز عذن إقامذة مصذال ه داخذل البیذع إ ا كذان مذن اإلنذاث ،فلذو

قذدرت علذى الطذبخ دون صذعود السذطح ،لذع تكذن مر رذة و مذوت علذى لذ المذرض قبذل مذرور سذنة مذا لذع یتغیذر حالذه(( .)10والمذرض لغذة
السقع وهو ن یض الص ة وهو كل ما خرف بالكائن ال ي عن حد الص ة واالعتذدال(.)11المذوت و قذول ابذن فذارس (.)12المذیع والذواو والتذاء

اصل ص یح یدلُ على هاب القوة من الشيء منه الموت  :خالف ال یاة وانمذا أصذله هذاب القذوة لمذا رو عذن النبذي ص " مذن اكذل مذن
هذاه الشذلرة الخبیثذة فذال عقذربن مسذلدنا فذان كنذتع ال بذد اكلیهذا فامیتوهذا بخذا " (.)13كمذا أن للمذوت معذان كثیذرة أعرذا نذاكر منهذا-1 -:
الموت في اللغة  -:ضد ال یاة 14

 -2في االصطال  -:مهارقة الرو لللسد 15

ثانيا :المرض في االصطالح -:ععرف مرض الموت في اصطال الهقهاء بانه المرض الا عغلح فیه خذوف المذوت و علذز المذر ض علذى
ر ة مصال ه خارجا ان كان من االناث و موت على ل ال ال قبل مرور سذنة فذان امتذد مرضذه ومرذع علیذه سذنة وهذو علذى حذال واحذدة

كان في حبع الص یح وتكون تصرفاته كتصرفات الص یح ما لع عشتد مرضه و تغیذر حالذه فمذن اشذ تد مرضذه وتغیذر حالذة ومذات قبذل مرذي
سنة فیعد حالة اعتبا ار من وقع التغییر الى تار خ الوفذاة مر رذا مذرض المذوت( .)16وهذو حالذة غذر بیتیذة فذي بذدن االنسذان  ،تكذون سذببها

االفعال الطبیتیة والنهسانیة غیر مسلمة ( .)17والمرض هو ما ععرض للبدن فیخرجه عن االعتدال الخاص ( .)18وعلیه فان مرض الموت

هو الا عغلح فیه الموت وعادة و تصل به الموت فعال مما یدل على انه علح ان عبون المذرض قذد بلذد حذدا مذن اللسذامة والخطذورة ب یذث

عغلح على المر ض الوفاة وقد عرف الهقهاء مرض الموت تعر هات عدیدة تؤكد جمیعها ان مرض المذوت هذو المذرض الذا یذؤد الذى الوفذاة

على ا ن ال یز د على سنة من تار خذه  ،امذا ان زاد عذن السذنة فذان تصذرفاته تعتبذر كتصذرفات الصذ یح مذا لذع عشذتد بذه المذرض فعنذدما ععتبذر
مرض الموت من تار خ اشتداد المرض الى الوفاة (.)19

الفرع االول تعريف مرض الموت وفقا للتشريعات العربية :لقد تعرضع بعض التشر عات العربیة مههوم مرض الموت من خالل النصوص
القانونیة اال ان بعض التشر عات لع تعرف مرض الموت بل تعرضع لألحبام القانونیة في نطاح بیع المر ض مرض الموت ومن خالل

دراستنا لهاا الموضوع وسنعرض بعض تل النصوص لما لها من اهمیة  ،بداعة لع ینص المشرع المصر على تعر ف لمرض الموت ولكنه
عالج حبع بیع المر ض مرض الموت و ل

من خالل نص المادتین  ، 478 – 477حیث نصع المادة  477من القانون المدني

المصر على انه  -1 -:ا ا باع المر ض مرض موت لوارث او لغیر وارث بثمن عقل عن قیمة المبیع وقع الموت فان البیع عسر في
حق الورثة وا ا كانع ز ادة قیمة المبیع وقع الموت فان البیع عسر في حق الورثة ا ا كانع ز ادة قیمة المبیع على الثمن ال تلاوز ثلث
التركة داخال فیها المبیع اته  -2 ،اما ا ا كانع هاه الز ادة تلاوز حدود ثلث ال عسر في حق الورثة اال ا ا اقروه او رد المشتر للتركة ما

عهي بتكملة الثلثین  -3و سر على بیع المر ض مرض الموت احبام المادة .)20(916
المصر فقد نصع على انه على انه -:

اما نص المادة  916من القانون المدني

 -1كل عمل قانوني عصدر من شخص في مرض الموت و بون مقصودا به بالتبرع  ،ععتبر

تصرفا مرافا الى ما بعد الموت  ،وتسر علیه احبام الوصیة اعا كانع التسمیة التي تعطي لهاا التصرف  -2وعلى ورثة من تصرف ان
یثبتوا ان العمل القانوني قد صدر من مورثهع وهو في مرض الموت  ،ولهع اثبات ل بلمیع الطرح وال ع تج على الورثة بتار خ السند ا ا
لع عبن هاا التار خ ثابتا  -3وا ا ثبع الورثة ان التصرف صدر من مورثهع في مرض الموت اعتبر التصرف صاد ار على سبیل التبرع ما لع
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یثبع من صدر له التصرف عبس ل كل هاا ما لع توجد احبام خاصة تخالهه

حیث تبنى المشرع المصر فكرة مؤداها أن كل تصرف

صادر في مرض الموت هو تصرف على سبیل التبرع  ،و أخا حبع الوصیة  ،فال عبون جائ از اال في حدود ثلث التركة أما ما زاد عن الثلث

 ،فانه ال عبون نافاا في حق الورثة اال ا ا أقروه الورثة بعد الوفاة وكانوا أهال للتبرع عالمین بما عقرون به( .)21كما قرع م بمة النقض
المصر ة بانه من الروابع المقررة في ت دید مرض الموت وعلى ما جرى قراء هاه الم بمة ان عبون المرض مما عغلح فیه الهال

و علز صاحبه بدنو اجله وان ینتهي بوفاته ( .)22وقد جرى قراء م بمة النقض المصر ة على أن " المقصود بمرض الموت أنه المرض

الشدید الا عغلح على الظن موت صاحبه عرفا أو بتقر ر األ باء و الزمه ل المرض حتى الموت ،وإن لع عبن أمر المرض معروفا من
الناس بأنه من العلل المهلكة  ،فرابع شدته واعتباره مرض موت أن ععلز خبیر العاجز من قبل من ال یام بمصال ه ال ی یة خارف البیع
فیلمع فیه ت قق العلز وغلبة الهال واتصال الموت به ( .)23كما عرفته في احبامها المستقرة بانه  -:المرض الشدید الا عغلح فیه

الهال  ،والا ینتهي بموت المر ض(( .)24اما التقنین المدني المصر فانه هو االخر لع ینص على شروط مرض الموت تاركا ل الى
القراء المصر ومما قرع به م بمة النقض المصر ة في هاا الخصوص هو ان -:
المرض مما عغلح فیه الهال

( ( )25وان

المر ض بدنو اجله وان ینتهي بوفاته

حالة مرض الموت مشرو ة شرعا بان عبون

من الروابع المقررة في ت دید مرض الموت ان عبون المرض مما عغلح فیه الهال و شعر

( .)26اما بالنسبة الى التقنین المدني الهرنسي  ،فانه قد اشترط في المادة  909شرو ا ثالثة

مختلهة لمرض الموت وهي -1 -:العالف  -2المرض الا مات منه  -3المعاصرة او التزامن بین العالف والوصیة في مدة المرض الا

مات منه )( .)27ولع ععرف المشرع الهرنسي مههوم مرض الموت وانما تر لقراء الموضوع سلطة تقدیر ة في ت دید ومع ان المشرع لع
یبین مرض الموت المشار الیها في المادة  909اال ان هنا اجماعا من جانح الش ار الهرنسیین على ان مرض الموت هي مسالة حدث

واقع ( .)28وقد صدرت من م بمة النقض الهرنسیة ق اررات مطابقة لال

(.)29حیث استمد المشرع احبام مرض الموت من الشر عة

االسالمیة وقد استقى القراء المصر احبامه بخصوص هاا التعر ف من خالل الرجوع الى النصوص الخاصة بالبیع في مرض الموت

والموجودة في القانون المدني بالمواد  916و  ، 447و ل ال ععد قصو ار منه بل تر امر التعر ف الى الهقه وبالرغع من هاا المصطلح
هو مصطلح شرعي اخات به القوانین المدنیة  ،اال ان البعض منها لع ینظع تعر ها تهصیلیا له كالقوانین المدنیة العراقي والسور والمصر ،

فقد نص المشرع السور في النصوص المتعلقة ببیع المر ض مرض الموت في المادة  445من القانون المدني السور رقع  84لسنة
 1949على انه -:

 -1ا ا باع المر ض مرض الموت لوارث او لغیر الوارث بثمن عقل عن قیمة المبیع وقع الموت فان البیع عسر

في حق الورثة ا ا كان ز ادة قیمة المبیع على الثمن ال تتلاوز ثلث التركة داخال فیها المبیع اته  -2اما ا ا كانع هاه الز ادة تلاوز ثلث
التركة فان البیع الا علاوز الثلث ال عسر في حق الورثة اال ا ا اقروه او رد المشتر للتركة ما عهي بتكلة الثلثین ا ا فان المشرع السور

قد تبنى احبام البیع في مرض الموت من خالل نص المادة  445من القانون المدني السور ولع ععمل باات الوقع على اعلاد تعر ف

للبیع في مرض الموت بل كان شانه بال القراء المصر في معاللته لهاا الموضوع (.)30
الفرع الثاني تعريف المريض مرض الموت قانونا

اما القانون المدني العراقي فلع یرد فیه تعر ف لمرض الموت ولال عبون الرجوع فیه الى الهقه اإلسذالمي وكذان األجذدر بالمشذرع الع ارقذي ان
یذورد تعر هذا لمذرض المذوت تلنبذا لالختالفذات وسذوء التهسذیر وابتعذادا عذن الخذوض فذي أراء الهقهذاء وتهصذیالتها وتسذهیال لمهمذة القرذاء فذي
تطبیق القانون ،وقد حمل هاا الهراغ التشر عي القراء العراقي على االجتهاد فذي تعر ذف مذرض المذوت باالسذتهادة مذن اراء الهقهذاء المسذلمین
فعرفته الهیئة العامة لم بمة التمییز العراقیة بانه" :المرض الا عغلح فیه الهال و ع به الموت.)31( ".وعرفته اعرا بانه

المرض الا

عغلح فیذه الهذال و ُعلذز صذاحبه عذن عملذه و ذؤد الذى وفاتذه فذي مذدة قصذیرة .)32( ".وقرذع كذال "  :ان مذرض المذوت هذو الذا عمنذع
المر ض من مزاولة أعماله المعتادة والا عغلح فیه الهال و ؤد الى وفاة المر ض .)33(".وثمة ق اررات كثیذرة لم بمذة التمییذز العراقیذة فذي
هاا الخصوص ومن ل انها قرع بانه -:

علح العتبار الشذخص مر رذا مذرض المذوت علذح ان تتذوافر فیذه شذروط ملتمعذة وهذ ي ان

ععلزه المرض عن اداء اعماله المعتادة وان عغلح في المذرض خذوف المذوت وان ینتهذي بذالموت قبذل مذرور سذنة ( .)34وقذد اكذدت م بمذة

التمییذز العراقیذة فذذي قذرار آخذر علذذى اجتمذاع الوصذهین االولذذین بالذاات وهمذا ان عبذذون المذرض مخوفذا وان یتصذذل بذالموت ا قذررت قائلذذه -:

ومرض الموت علح له شر ان  -:اولهما ان یتصل الموت بالمرض وان عبون المرض مخوفا والمقصود بالمرض المخوف كالسر ان وغیذره
من االمراض المستعصیة التي عخشى معها الموت وال یلزم العتبار المرض مرض موت ان عبون صاحبه ر ح الهراش وال مدة مرضه او
ان ععلز عن الخروف او مباشرة اعماله العا دعة فالعبرة بمرض الموت هي غلبة الهال ولال فان هاب المر ض الى الم بمة او الى عیذادة
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احكام بيع املريض مرض املوت دراسة مقارنة -

الطبیح ال ینهي ان مرضه مرض موت الما توافرت فیه غلبه الهال و ع به الموت مباشرة

(.)35

وبناء على ما تقدم یلزم القول بذان

المذرض ال ععذد مذرض مذوت اال ا ا ت ققذذع هذاه الشذروط الثالثذة ملتمعذذة دون نقصذان وانذه علذح علذى م بمذذة الموضذوع ان تقذ

مذن خذذالل

الت یقات التي تلر ها في القریة على هاه الشروط للتأكد من ت یقها و تبین ان ق اررات م بمة التمییز العراقیة قد أكثرت من الخوض في

معنى مرض الموت وما ُععد من اإلمراض مرض الموت وماال ععد ولكن حیث عبون من غیر الممبن ت دید هاا المرض من خالل العالمات
الظذاهرة لذه دون الركذون الذى المعرفذة العلمیذة فیذه ومذدى خطورتذه ودون االسذتناد الذى الخبذرة العلمیذة الدقیقذة فذان التشذر ع الع ارقذي فذي قذانون
االثبات رقع  107لسنة  1979حیث قد اعتمد على موضوع الخبرة في المواد  146 ،132منه في المادة  132منه قد قرى بأن-:

الخبذرة هذي تذدبیر ت یقذي عقصذد منذه ال صذول علذى معلومذات ضذرور ة بواسذطة اصذ اب االختصذاص للبذع بمسذائل فنیذة تكذون م ذل النذزاع

 .)36(".كما قري في الهقرة االولى من المادة  146من هاا القانون بلعل تقر ر الخبیر سببا لل بع" ( .)37وقد تمسبع م بمة التمییز
العراقیة بال في ق ارراتها ومنها ان عرض التقار ر الطبیة المبرزة الخاصة بمورث المدعي على الللنة الطبیة الرسمیة المختصة لبیان ما ا ا

كان المرض الا توفى به و عتبر مرض مذوت أم ال ( .)38والمذرض الذا علمذع فیذ ه صذهتان ان عغلذح فیذه الهذال عذادة وان عع بذه المذوت

مباشذرة سذواء كذان المذوت سذببه او بسذبح اخذر خذارجي  ،فمذرض المذوت علذح لذه شذر ان  ،اولهمذا  :ان یتصذل المذوت بذالمرض وان عبذون

المذذرض مخوفذذا و قصذذد بذذالمرض المخذذاوف مذذثال السذذر ان وغیذره مذذن االمذراض التذذي عخشذذى منهذذا المذذوت وال یلذذزم االعتبذذار المذذر ض مذذرض

الموت والهال ان عبون صاحبه ر ح الهراش ب لذول مذدة مرضذه او ان ععلذز عذن الخذروف او مباشذرة اعمالذه العادعذة فذالعبرة بمذرض المذوت
هي غلبة الهال (.)39وعرفته الهیئة العامة لم بمة التمییز العراقیة مرض الموت بانه المرض الذا عغلذح فیذه الهذال و ع بذه المذوت(.)40
كما عرفه بانه

المرض الا عغلح فیه الهال و علز صاحبه عن عمله و ؤد الى وفاته مدة قصیرة ( .)41وقد نصع المادة 1595

من مللة االحبام العدلیة  -:مرض الموت هو المرض الا ععلز المر ض فیه عن ر ة مصال ه الخارجیة عن داره ا ا كان من الذاكور
 ،و علز عن ر ة المصالح الداخلیة في داره ان كان من االناث والا عبون فیه خوف في االكثر و موت وهذو علذى لذ ال ذال قبذل مذرور
سنة سواء كان لذ مالزمذا للهذراش او لذع عبذن وا ا امتذد مرضذ ه وكذان دائمذا علذى حذال واحذده ومرذي علیذه سذنه عبذون حبذع الصذ یح وتكذون
تصرفاته كتصرفات الص یح ما لع عشتد مرضه و تغیر حاله اما ا ا اشتد مرضه وتغیر حالة وتوفي قبذل مرذي سذنة فیعذد مرضذه اعتبذا ار مذن
المخوف ال ّا حبع ببثرة الموت فیه سواء كان المر ض ذر ح
أما مرض الموت فهو المرض
ّ
وقع التغیر الى الوفاة مرض الموت (ّ .)42
األمرض هو اإلیدز  ،السر ان ،وجع القلح  ،والرئة…  ،فإ ا اتصل به المذوت كذان مذرض المذوت وانطبذق
ا
الهرش أم ال ،ومن بین هاه
ا

إن جمیع أحبام تصرفات المر ض مرض المذوت تسذتمد مذن
علیه أحبام المر ض مرض الموت  ،فإ ا لع یتصل به ف بمه حبع الص یح  ،و ّ
مصدر رئیسیا  ،فقد قسع الهقهاء األشخاص إلى قسذمین همذا :
ا
الشر عة اإلسالمیة ،فیما لع ینص علیه القانون ،باعتبار ان الشر عة اإلسالمیة

الشخص الص یح والشخص المر ض مرض الموت  ،وهاا القسع األخیر هو م ل ب ثنا ،والتصرفات اّلتي تصدر من الشخص المر ض هي

كاإلقرر والطالح  ،والتصرفات المرافة إلى ما
ا
بدورها تقسع إلى تصرفات منلزة ،وتكون إما إنشائیة كالبیع ،الهبة والوق  ،أو أخرى اخبار ة
بعد الموت ،وهي اّلتي تنها في ثلث المال سواء صدرت مر ض(.)43
الفرع الثالث تعريف مرض الموت عند فقهاء الشريعة

لع تتهق كلمة جمهور الهقهاء على تعر ف مرض الموت وتهسیره  ,وان"  -:المر ض مرض المذوت مذن ال عخذرف ل ذوائج نهسذه"، ...

وقذال ابذن عابذدین" :كونذه صذاحح فذراش لذیس بشذرط لكونذه مر رذا مذرض المذوت بذل العبذرة للغلبذة ولذو الغالذح مذن هذاا المذرض فهذو مذرض
الموت وان كان عخرف من البیع " و قول اعرا"  :ان علع ان به مرضا مهلكا غالبا وهو یزداد الى الموت فهو المعتبر وان لع ععلع انه مهل ،
ععتبر العلز عن الخروف للمصالح(.)44وجاء فذي ابذن عابذدین ) المذر ض مذرض المذوت مذن ال عخذرف ل وائلذه خذارف البیذع( وهذو األصذح،

ومذن بذه مذرض عشذتكي منذه ،وفذي كثیذر مذن األوقذات مذن عخذرف إلذى السذوح و قرذي مصذال ه ال عبذون مر رذا مذرض المذوت"(.)45فذاهح
جمهور الهقهاء إلى أن مرض الموت هو :المرض المخذوف الذا یتصذل بذالموت  ،ولذو لذع عبذن المذوت ِب َسذَبِب ِه (.)46و هذح فقهذاء ال نةیذة إلذى
أن مرض الموت هو الا عغلح فیه خوف الموت  ،و علز معه المر ض عن ر ة مصال ه خارجا عن داره إن كان من الاكور ،وعن ر ة
مصال ه داخل داره إن كان من اإلناث  ،و موت علذى لذ ال ذال قبذل مذرور سذنة  ،سذواء كذان صذاحح فذراش أو لذع عبذن  ،هذاا مذا لذع عشذتد

مرضذه و تغیذر حالذه ،فیعتبذذر ابتذداء السذنة مذذن تذار خ االشذتداد

47

وقذذال االمذام النذوو  -:المذذرض المخذوف والمخیذف :هذذو الذا عخذاف منذذه

الموت ،لكثرة من عموت به ،فمن قال :مخذوف قذال :ألنذه عخذاف منذه المذوت  ،ومذن قذال :مخیذف ألنذه عخیذف مذن رآه
ومراده بمرض المذوت  :المذرض المخذوف الذا حبذع أهذل الطذح ببثذرة المذوت ِبذ ِه  49وقذال الشذافتیة وال نابلذة  :مذا أشذبل أمذره مذن األمذراض
48
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وقذال التسذولي -:

احكام بيع املريض مرض املوت دراسة مقارنة -

یرجع فیه إلى قول أهل المعرفة ،وهع األ باء ،ألنهع أهل الخبرة بال والتلربة والمعرفة ،وال عقبذل إال قذول بیبذین مسذلمین ثقتذین بذالغین ،ألن
ل ذ یتعل ذذق ب ذذه ح ذذق ال ذذوارث وأه ذذل العطاع ذذا ،فل ذذع عقب ذذل فی ذذه إال ل ذ  ،وقی ذذاس ق ذذول الخرق ذذي :أن ذذه عقب ذذل ق ذذول الطبی ذذح الع ذذدل إ ا ل ذذع عق ذذدر عل ذذى
بیبین

50

وعرف ال نابلة مرض الموت بأنه  ) -:المرض المخذوف ،أ مذا عبثذر حصذول المذوت منذه  ،أو تصذل بذه المذوت ولذیس معنذى

األمرض المخوفة،
ا
المرض المخوف الا عغلح على الظن الموت منه ،أو یتساوى في الظن جانح البقاء والموت ،ألن ضرب المخاض من

ولیس الهال غالبا وال مساو ا للسالمة ،وإنما الغرض أن عبون سببا صال ا للموت ،فیراف إلیه و لوز حدوثه عنده

51

املطلب الثاني الشروط الواجب توافرها يف مرض املوت

لكي یت قق مرض الموت البد من توافر شروط لمذرض المذوت  ،وهذي علذز المذر ض عذن متابعذة اعمالذه المعتذادة  ،وان عغلذح فیذه

الهال  ،ووقوع الموت خالل مدة معینة وفیما یلي نوضح ل
اوال  -:عجز المريض عن متابعة اعماله المعتها-: :وال عشذترط فیذه مالزمذة المذر ض الهذراش واقعذاده عذن العمذل تمامذا بذل علذزه عذن ال یذام
بعمله المعتاد  ،كارتیاد السوح وال یام بأعمال مهنته ان لذع تكذن شذاقة وقرذاء أعمالهذا المنزلیذة ا ا كانذع مذن االنذاث  ،فذا ا ضذغع علذى نهسذه
وخذذرف مذذن بیتذذه الب ذرام العقذذد أو المثذذول أمذذام الم بمذذة ،فذذان تص ذرفه ال ینهذذي خطذذورة مرضذذه واقعذذاده عذذن عملذذه المعتذذاد

52

علذذح ان عبذذون

المذر ض عذاج از عذن قرذاء مصذال ه العادعذة المألوفذة التذي عسذتطیع االصذ اء عذادة مباشذرتها كالذاهاب للسذوح وممارسذة اعمذال المهنذة ا ا لذذع
تكن شاقة وقراء ال وائج المنزلیذة ا ا كذان المذر ض مذن االنذاث وال عبذرة بانتقذال المذر ض مذرض المذوت بنهسذه الذى الم بمذة للتصذدیق علذى
العقد الصادر منه  ،الن الكاتح المختص بالتصدیق غیر مقید بأثبات حالة البائع وقد علازف المر ض مرض الموت بالخروف من بیتذه لل یذام

ببعض اعماله الهردعة كال رور امام م بمة اللنح للدفاع عن نهسه

53

ولیس واجبا لیبون المرض مرض الموت ان یلزم المذر ض الهذراش

 ،فقد ال یلزمذه و بقذى مذع لذ عذاج از وعلذى العبذس مذن لذ فقذد عبذون االنسذان عذاج از عذن قرذاء مصذال ه  ،ولكذن ال عسذبح المذرض  ،فذال
ععتبر في مرض الموت فقد عصل االنسان الى سن عالیة في شیخوخته تلعله غیذر غذادر علذى مباشذرة االعمذال المألوفذة  ،و بذون فذي حاجذة

الذذى مذذن ععاونذذه علیهذذا  ،ولذذیس بذذه مذذرض وانمذذا هذذي الشذذیخوخة أوهنتذذه فهذذاا ال عبذذون مر رذذا مذذرض المذذوت و بذذون لتصذذرفاته حبذذع تصذذرفات
االص ذ اء  ،وقذذد قرذذع م بمذذة االسذذتئناف الو نیذذة بذذان الشذذیخوخة لیسذذع مذذرض المذذوت وانمذذا هذذي دور مذذن ادوار الطبیعذذة الطبیتیذذة ل یذذاة
االنسان  ،اما مرض الموت فهو المرض الا ععتر االنسان شیخا ام شابا و نتهي بالموت ب یث عشعر االنسان المصذاب معذه بقذرب انتهذاء
اجله او عبون عاج از عن مباشرة اعمالذه الشذاقة مذن مهنتذه بسذبح المذرض كمذا ا ا كذان م ترفذا حرفذة شذاقة ال عسذتطیع مباشذرتها اال وهذو فذي

كامل عافیته وص ته  ،فیقعده مرضه عن ل دون ان ععلزه عن مباشرة المألوف من االعمال بین النذاس فذال عبذون فذي هذاه ال الذة مر رذا

مرض الموت

54

ثانيا  -:يغلب في المهرض وهوا المهوت -:وال عبهذي ان عقعذد المذرض المذر ض عذن قرذاء مصذال ة  ،بذل علذح اعرذا ان عغلذح فیذه خذوف
الموت فیبون مرضا خطی ار من االمذراض التذي تنتهذي عذادة بذالموت او عبذون مرضذا بذدا بسذیطا ثذع تطذور حتذى اصذب ع حالذة المذر ض سذیئة

عخشى علیه فیها الموت امذا ا ا كذان المذرض لذع عصذل الذى هذاا ال ذد مذن الخطذورة فانذه ال ععتبذر مذرض مذوت او اعلذز المذر ض عذن قرذاء
مصذذال ه  ،مثذذل ل ذ ان عصذذاب االنسذذان برمذذد فذذي عینذذه فیعلذذز عذذن الر ذذة او بمذذرض فذذي قدمیذذه فیعل ذزه عذذن المشذذي فذذال عسذذتطیع قرذذاء

مصال ه  ،ولكن المرض عبون من االمراض التي عشهى منها المر ض عادة وال عغلح فیها خوف الموت  ،فهنا ال ععتبذر المذر ض فذي مذرض

المذذوت وان علذذز عذذن قرذذاء مصذذال ة الن المذذرض ال عغلذذح فیذذه الهذذال فتكذذون تص ذرفات المذذر ض فذذي هذذاه ال الذذة حبمهذذا حبذذع تصذذرفات

االص اء (.)55وكال االمراض المزمنذة ا ا الذع ب یذث عطمذئن المذر ض الذى ابتعذاد خطذر المذوت العاجذل ال تكذون فذي هذاا الوقذع مذرض

مذذوت وهذذو قعذذود المذذر ض عذذن قرذذاء مصذذال ه وهذذو ان عغلذذح فذذي المذذرض خذذوف المذذوت  ،امذذا قعذذود عذذن قرذذاء مصذذال ه فهذذاه هذذي العالمذذة

المادعة التي تشذعر المذر ض بذان المذرض یتهذدده بذالموت  ،و غنذي عذن هذاه العالمذة المادعذة اعذه عالمذة اخذرى تنبذ عذن هذاا الشذعور  ،فمتذى

ثبع قیام هاا الشعور بنهس المر ض كان هاا كافیا ولو لذع عقعذد المذر ض عذن قرذاء مصذال ه  ،ومقترذى هذاا الذ ار االخذر انذه ال عبهذي ان
عغلح في المرض خوف ال موت بل علح اعرا ان عشعر المر ضٍ بال  ،وقعوده عن قراء مصال ه لیس اال وضعا مادعذا یذدل علذى شذعوره
بال
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ثالثا -:وينتهي المرض بالموت فعال -:و لح اخی ار ان ینتهي المرض بالموت فعذال ولذو لذع عبذن المذوت بسذبح المذرض  ،كذان قتذل المذر ض
او غرح ل ان المر ض وقع ان ت صرفه كان عشعر بدنو اجله ولو لع عمع بهاا السبح العارض لمات بسبح المرض  ،فا ا اصیح شخص

بمرض اقعده عن قراء مصال ه وغلح فیه الخوف  ،ولكنه مع ل برئ منه وكان قد تصرف في ماله اثناء المرض كان حبذع تصذرفه هذاا
210

احكام بيع املريض مرض املوت دراسة مقارنة -

هو حبع تصرف االص اء وان المر ض بمرض عقعد عن قراء المصالح و غلح فیه خوف الموت ا ا تصذرف فذي مالذه اثنذاء هذاا المذرض ،
كان تصرفه معتدا به حال حیاته  ،وال علوز للورثة االعتراض علیه ما دام المر ض حیا  ،فا ا انتهذى المذرض بذالموت علذى ان عمتذد المذرض
من وقع صدور التصرف الى وقع الموت و تبین عند ل ان التصرف وقع في مرض الموت  ،وجذاز الطعذن فیذه علذى هذاا االسذاس  ،وا ا
شهى المر ض تبین ان التصذرف الذا صذدر منذه لذع عقذع فذي مذرض المذوت فذال علذوز الطعذن فیذه بذال الورثذة مذن حیذث ان جمیذع تصذرفات

المر ض نافاه حال حیاته وال علوز للورثة ان عطعنوا فیها اال بعد الوفاة
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املبحث الثاني أحكام تصرفات املريض مرض املوت

البیع في مرض الموت اما ان عبون بثمن ال عقل عن قیمة المبیع  ،او بثمن عقل بما ال علاوز الثلث التركة او بثمن عقل بما علذاوز

هاا الثلث او بغیر ثمن اصال وفي هاه ال الة عبون البیع هبذه مسذتترة وان الورثذة ا ا اثبتذوا ان البیذع قذد صذدر فذي مذرض المذ وت  ،فذان البیذع

ععتبر صذاد ار علذى سذبیل التبذرع ا عبذون هبذة بغیذر ثمذن وال عبذرة بذالثمن المذاكور مذن لذ  ،فذا ا لذع عسذتطع اثبذات انذه دفذع ثمنذا وان یثبذع

مقدار الا عقدر دفعه مذن لذ  ،فذا ا لذع عسذتطع اثبذات انذه دفذع ثمنذا  ،كذان البیذع هبذة وا ا اسذتطاع اثبذات انذه دفذع ثمنذا ومقذدار مذا دفعذه لذع

تخل ال ال من ان عبون هاا الثمن ال عقل عن قیمة المبیع او عقل بما ال علاوز الثلث او بما علاوزه وامذا بالنسذبة الذى الذدائنین  ،فكذل م ابذاة
او تبرع في مرض الموت ععتبر في حبع الوصیة فتتقذدم علیهذا الذدیون وال تنهذا ا ا كانذع التركذة مسذتغرقة  ،وقذد جذاء فذي نذص المذادة 361
من مرشد ال یران في هذاا المعنذى-:

ا ا بذاع المذر ض ألجنبذي  ،او لغیذر اجنبذي مذن بذاب اولذى  ،شذیئا مذن مالذه بم ابذاة فاحشذه او عسذیرة

وكان مدیونا بدین مستغرح لماله فال تصح الم اباة سواء اجازته الورثة او لع علیذزوه  ،و خیذر المشذتر مذن قبذل اصذ اب الذدیون  ،فذان شذ اء
بلد المبیع تمام ال یمة  ،واال فسخ البیع  ،فان كان قد تصرف في المبیع قبل الهسخ تلزمه قیمتذه بالغذة مذا بلغذع

مرضه جاز للدائنین الطعن بالدعوى البولیصیة في تصذرفه باعتبذاره تبرعذا
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 ،وا ا بذرىء المذر ض مذن

حیذث تعذددت احبذام البیذع فذي مذرض المذوت التذي نذص علیهذا

القانون المدني العراقي وسائر التشر عات العربیة ومن خاللها فبینع النصوص القانونیة فیها حبع البیع فذي مذرض المذوت للورثذة وغیذر الورثذة

وبینع رح اثباتها حیث یتعامل الهقذه والقذانون الوضذعي مذع التصذرفات الصذادرة فذي مذرض المذوت بعذین الر بذة والشذ  ،فیخرذعها لرذوابع
ذرر بهذع وب قذوقهع بنذاء علذى لذ  ،علذق القذانون تصذرفات
خاصذة ،فی لذر علذى أمذوال المذر ض التذي مسذع بالذدائنین والورثذة ،تالفیذا لألض ا

المر ض مرض الموت على إجازة الورثة أو الدائنین ،إ أعتبرها موقوفة النهذا إ ا زادت عذن ثلذث التركذة ب ذق األجنبذي  ،أمذا التصذرف ألحذد

الورثذة فهذو موقذوف علذى اجذازتهع وفقذا لمللذة األحبذام العدلیذة  ،بخذالف القذانون المذدني المصذر والع ارقذي ،إ أن تصذرف المذر ض مذرض

ورء لذ  ،إلذى أن المذر ض یتصذرف فذي مذال لذه قذد
الموت ألحد الورثة في حدود الثلث صذ یح ،سذواء كذان لذوارث أم لغیذره .و رجذع السذبح ا
تعلق به حق الغیر ،فكل تصرف من هاه التصرفات الموقوفة تخل

فیها أحد شروط النها  ،وهو أال یتعلق حق للغیر بم ل التصرف
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ولمذا كانذع حقذوح الورثذة والذدائنین تتعلذق بذأموال المذر ض فذي فتذرة المذرض ،خوفذا مذن أن عقذوم المذر ض بتصذرف عرذر بالورثذة ،كالم ابذاة

والتبرع ألحدهع دون االخر ،أعتبر المشرع بأن التصرف في مرض الموت ،هو تصرف عبون مقصودا به التبرع ،وهو عمذل مرذاف إلذى مذا
بعذد المذوت ،وتسذر علیذه أحبذام الوصذیة وت بذع الوصذیة قاعذدتان همذا االولذى  -:ان ال وصذیة لذوارث ،إال إ ا أجازهذا الورثذة وهذاا بإجمذاع
جمهور الهقهاء ،والثانیة ان الوصیة ألجنبي ال تنها بأكثر من ثلث التركة في حق الورثة ،إال إ ا أجازوا ما ازد عن الثلذث وهذاا أعرذا بإجمذاع
جمهور الهقهاء
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املطلب االول حكم بيع املريض مرض املوت للورثة

تناول المشرع العراقي وبصورة عامة كل تصرف ناقل للملكیة عصدر عن شخص في مرض الموت بقصد التبرع او الم اباة تصذرفا

خاضعا الحبام الوصیة اتع التصرف لوارث ام لغیر وارث  ،ا نصع الهقرة االولى مذن المذادة  1109مذن القذانون المذدني الع ارقذي ان – 1

كل تصرف ناقل للمبیة عصدر من شخص في مذرض المذوت ،مقصذود بذه التبذرع او الم ابذاة ،ععتبذر كلذه او بقذدر مذا فیذه عذن م ابذاة تصذرفا

مرافا الى ما بعد الموت ،وتسذر علیذه احبذام الوصذیة اعذاّ كانذع التسذمیة التذي تعطذى لذه  – 2و عتبذر فذي حبذع الوصذیة ابذراء المذر ض فذي

مرض موته مدینه وارثا كان او غیر وارث ،وك ال الكهالة في مرض الموت وبالرجوع الى احبذام الوصذیة عقذرر المشذرع انذه " تلذوز الوصذیة
لل ذوارث وغی ذذر ال ذوارث ف ذذي ثل ذذث وال تنه ذذا فیم ذذا ج ذذاوز الثل ذذث اال بإج ذذازة الورث ذذة
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حی ذذث ش ذذرع االس ذذالم الوص ذذیة ب ذذنص القذذران الك ذذر ع لقول ذذه

تعالى كت ذذح عل ذذیبع ا ا حر ذذر اح ذذدكع الم ذذوت ان ت ذذر خی ذ ار الوص ذذیة للوال ذذدین واالق ذربین ب ذذالمعروف حق ذذا عل ذذى المتق ذذین ( .)62وف ذذي ال ذذدیث
الشذذر ف ان الرسذذول هللا صذذل هللا علیذذه والذذه وسذذلع

قذذال لسذذعد بذذن ابذذي وقذذاص حینمذذا اراد ان یوصذذي الثلذذث والثلذذث كثیذذر انذ ان تذذار

ورثتذ اغنیذذاء خیذذر ان تذذدعهع عالذذة یتكههذذون النذذاس ( .)63وقذذال رسذذول هللا صذذل هللا علیذذه والذذه وسذذلع ان هللا اعطذذى كذذل
211

حذذق حقذذه فذذال

احكام بيع املريض مرض املوت دراسة مقارنة -

وصیة لوارث (.)64ا تنص المادة  477من التقنین المدني المصذر علذى مذا عذأتي  -1ا ا بذاع المذر ض مذرض المذوت لذوارث او لغیذر
وارث بثمن عقذل عذن قیمذة المبیذع وقذع المذوت فذان البیذع عسذر فذي حذق الورثذة ا ا كانذع ز ذادة قیمذ ة المبیذع علذى الذثمن ال تلذازو ثلذث التركذة
داخال فیها المبیع اته"  ،وان ال بع العام في تصرفات المر ض مرض الموت وقد اورد التقنین المدني المصذر نصذا عقذرر ال بذع العذام فذي

تصرفات المر ض مرض الموت  ،أعا كان هاا التصرف بیعا او غیر بیع  ،فنصع المادة  916من القانون المدني على ما عذأتي  -1كذل

عمل قانوني عصدر من شخص فذي مذرض المذوت و بذون مقصذودا بذه التبذرع  ،ععتبذر تصذرفا مرذافا الذى مذا بعذد المذوت وتسذر علیذه احبذام

الوصیة أعا كانع التسمیة لهاا التصرف  -2وعلى ورثة من تصرف ان یثبتوا ان العمل القانوني قد صدر من مورثهع وهو في مرض الموت

 ،ولهع اثبات ل بلمیع الطرح  ،وال ع ذتج علذى الورثذة بتذار خ السذند ا ا لذع عبذن هذاا التذار خ ثابتذا  -3وا ا ثبذع الورثذة ان التصذرف صذدر
مذن مذذورثهع فذذي مذرض المذذوت  ،اعتبذذر لذ كذذل هذذاا مذذا توجذد احبذذام خاصذذة تخالهذه(.)65وان الهقذرة الثالثذذة مذن المذذادة  477مذذدني مصذذر

تنص على ما عأتي  -:و سر على بیع المر ض مرض الموت احبذام نذص المذادة  916فذا ا صذدر بیذع مذن المذورث  ،وبعذد موتذه عذن
الورثة في هاا التصرف  ،فأول شيء علح على الورثة عمله في هاا الطعن هو ان یثبتوا ان البیع قد صدر من مورثهع وهو في مرض موته

 ،ولهع اثبات ل بلمیع الطرح و بون التار خ العرفي للبیع حلة علیهع الى ان یثبتوا بلمیع رح االثبات ان هاا التار خ قد قدم وان التار خ

ال یقي للبیع قد صدر في مرض الموت  ،فا ا اثبع الورثذة ان البیذع قذد صذدر فذي مذرض المذوت فذان الذنص عهتذرض ان البیذع انمذا هذو ثمذن
صور  ،ولكن هاا الهرض قابل الثبات العبس ( .)66وعلى المشتر لینقض هاه القر نة ان یثبع انه دفع ثمنا للمبیع ال عقذل عذن قیمتذه وال

علذوز للمشذذتر التمسذ بذذاقرار البذذائع انذذه قذذبض ثمنذذا و كذذر لذ فذذي عقذذد البیذذع الن هذذاا اقذرار مذذن مذذر ض فذذي مذذرض موتذذه فذذال ععتذذد بذذه والن
الشبهة قائمة في ان البائع والمشتر متوا ئان على تصو ر ان هنا ثمنا دفع (.)67

املطلب الثاني البيع مبا ال يقل عن القيمة

ا ا اثبع المشتر انه دفع ثمنا للمبیع ال عقل عن قیمته كان البیع ص ی ا نافاا في حق الورثة دون حاجة الى اجازتهع و ستو فذي

ل ان عبون البیع لوارث او لغیر وارث والمراد بالوارث في جمیع احبام بیذع المذر ض مذرض المذوت هذو مذن عبذون وارثذا وقذع مذوت المذورث
ولو لع عبن وارثا وقع البیع  ،اما من كان وارثا وقع البیع واصبح غیر وارث وقع موته المورث فال ععتبر وارثا في هاه االحبام فلذو لذع عبذن
للمورث وقع البیع من الورثة غیر بنع وزوجة واخع  ،ثع رزح بعد البیع مولودا ك ار  ،اعتبر االبن وارثا ولو انذه لذع عبذن موجذودا وقذع البیذع

 ،ولذع تعتبذر اال خذذع وارثذه النهذذا ال تذرث وقذذع المذوت وان كانذذع تعتبذر وارثذذه وقذع البیذذع فذالبیع فذذي مذرض المذذوت للزوجذة صذ یح ا ا لذع عبذذن
للزوف وارث اخر ولال ال عصح ( .)68وكذال تقذدر قیمذة المبیذع لمعرفذة نسذبة الذثمن الیهذا وقذع المذوت ال وقذع البیذع فلذو بذاع المذر ض دا ار

بذألهین وكانذذع قیمتهذا وقذذع البیذع معادلذذة لهذذاا الذثمن ثذذع اصذب ع قیمتهذذا وقذذع المذوت الهذذین وخمسذمائة  ،فذذان البیذذع هنذا عبذذون باقذل مذذن ال یمذذة

بمقدار خمسمائة  ،وهاا بالرغع من انه كان عمثل ال یمة وقع البیع وعلى العبس من ل لو كانع قیمة الدار وقع البیع الها وخمسذمائة  ،ثذع

اصب ع الهین وقع الموت  ،فان البیع عبون بمثل ال یمة وقد كذان البیذع بمثذل ال یمذة فذي عهذد التقنذین المذدني السذابق علذر التمییذز فیذه بذین
البیذع لغیذذر وارث والبیذع لذوارث ( .)69امذا فذذي البیذع لذوارث فقذد كذذان هنذا فذذي عهذد التقنذذین المذدني السذذابق ارعذان  ،الذ ار االول  ،وكذان الذ ار

االرجذذح علعذذل البیذذع نافذذاا دون حاجذذة الذذى اجذذازة الورثذذة كمذذا فذذي البیذذع لغیذذر الذوارث  ،وهذذاا هذذو ار الصذذال ین فذذي المذذاهح ال نهذذي  ،وال ذ ار
الثاني یاهح الى ان البیع ال ینها فذي حذق الورثذة اال بإجذازتهع الن المذورث خذص الذوارث بعذین المبیذع وفذي هذاا ضذرب مذن الم ابذاة واالیثذار
وهذاا هذو ار االمذام ابذي حنیهذة ( .)70ا ا اثبذع المشذتر انذه دفذع ثمنذا للمبیذع واثبذع مقذدار مذا دفذع وكذان هذاا المقذدار عقذل عذن قیمذة المبیذع
وقع الموت بما ال علاوز ثلث التركة  ،فان البیع عبون هنا اعرذا صذ ی ا نافذاا فذي حذق الورثذة دون حاجذة الذى اجذازاتهع  ،و سذتو فذي لذ

ان عبون البیع لوارث او لغیر الوارث و شترط فقهاء الشر عة اإلسالمیة وفاة المر ض قبل سنة من بدئ المرضٕ ،وا ا تلاوزت هاه المدة فال
األمرض ال تعتبر مذرض المذوت للوهلذة األولذى إ ا الذع
ا
ألن القاعدة أن هاه
ا
ععتبر مرض الموت ولو كان المرض من
األمرض المزمنة ّ ،

دون أن تشتد ولكن إ ا إشتد وساءت حالة المر ض وانتهع بالموت فعال فیعتبر مرض موت من الوقع اشتداده حتى ولو بقي شدیدا اكثر من

سنة (.)71

املطلب الثالث هبة املريض مرض املوت

ا ا صدرت الهبة من الواهح وهو فذي مذرض موتذه فذان لهبتذه حبذع الوصذیة وفقذا للقواعذد العامذة الذواردة فذي نذص المذادة  916مذن

القذذانون المذذدني وان الموهذذوب ا ا لذذع تذذزد قیمتذذه وقذذع المذذوت علذذى ثلذذث التركذذة صذ ع الهبذذة سذواء كذذان الموهذذوب لذذه وارثذذا او غیذذر وارث فذذان

الوصیة اصب ع تلوز للوارث في الثلث كما تلوز لغیر الوارث وال حاجة الى اجازة الورثذة وا ا كانذع قیمذة الموهذوب وقذع المذوت تز ذد علذى
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ثلث التركة ص ع بغیر اجازة الورثة في حدود الثلث سواء كانع الهبة لوارث او لغیر وارث اما ما جاوز من وجح الموهذوب ثلذث التركذة فذال
تصح الهبة فیه اال باجازة الورثة فان لع علیزوا وجح على الموهوب له ان یرد الى التركة ما جاوز الثلث أ ان یرد الیها ما عهي بتكملة ثلثها
 ،وان التصرفات التبرعیة اّلتي تصدر من الشخص هي تصرفات منلزة سواء كانع إنشائیة أو إخبار ة الصادرة في حال الصذ ة ،تنهذا فذي

جمیع مال المتصرف سواء كانع لوارث أو لغیر وارث بمقابل أو غیر مقابل( .)72وان من خصائص الملكیة هو حذق المالذ فذي التصذرف
فالمال ان یتصرف بامواله جمیع وجوه التصرف بیعا وشراء ووصیة وتبرعا وحق التصرف وهاا مطلق للمال ال عهید بشيء اال في الوصذیة

فقع حیث ع دد المبلد الا یوصي به االنسان بثلث ماله الا عملكه وال تنها الوصیة فیما زاد عن لذ والوصذیة اال بمذوت الموصذي وسذبح
منع التصرف في المال وصیة باكثر من ثلث لیس نقص الملكیة او ال ق فیها وانما هذو التقییذد الشذرعي بذال قذال رسذول هللا صذل هللا علیذه

واله وسلع عن مقدار ما یوصي به االنسذان " الثلذث والثلذث كثیذر "( .)73فقذد نصذع الهقذرة االولذى مذن المذادة  1109مذن القذانون المذدني

على  – 1 -:كل تصرف ناقل للمبیة عصدر من شخص في مرض الموت ،مقصود بذه التبذرع او الم ابذاة ،ععتبذر كلذه او بقذدر مذا فیذه عذن
م اباة تصرفا مرافا الى ما بعد الموت ،وتسر علیه احبام الوصیة اعاّ كانع التسمیة التي تعطى له ( .)74أما إ ا كانع الهبة لوارث فال

ألن الهبذة فذي مذرض المذوت وصذیة ٕواجذازة الورثذة علذح أن
تنها ّإال بإجازة الورثة ،سواء كانع بأقل من الثلث أو أكثر من الثلث  ،أو بالثلث ّ
ألن حذق الورثذة یثبذع بعذد المذوت ،والذوارث مذن كذان وارثذا وقذع المذوت ،ولذیس وقذع
ت صل بعد الموت ،فلو أجاز الورثة قبل موته لع تلزّ ،
وما یل قها من التصرفات األخرى  ،فتأخا حبع الوصیة مراف

أما فیما عخص تبرعات المر ض مرض الموت كالهبة ،الوق
الهبة (ّ .)75
إلى ما بعد الموت في نهایته  ،ا انه ال تنها اال في حدود ثلث التركة وام زاد عن ل یوق

على اجازة الورثة حیث تعتبر الهبة عقذد مذن

عقود التبرع التذي أباحتهذا الشذر عة اإلسذالمیة ورغبذع فیهذا ،وسذنع لهذا التشذر عات الوضذتیة قواعذد وقذوانین ت بمهذا ،فالواهذح عمبذن أن عبذون

ص ی ا ،كما عمبن أن عبون مر را مرض الموت.وتعتبر الهبة عقد موضوعه تملی اإلنسان ماله لغیره في ال یاة بال عوض (.)76

اخلامتة -:

ان موضوع احبام بیع المر ض مرض الموت ،هو من المواضیع الهامة ،و ل لما لها من انتشار واسع بین أفذراد الملتمذع  ،ممذا عسذبح معذه
الكثیذذر مذذن االشذذبالیات بذذین النذذاس ،ولذذال نلذذد أن كافذذة التشذذر عات العربیذذة  ،عملذذع علذذى وضذذع النصذذوص القانونیذذة ،التذذي توضذذح كیةیذذة
التصذرفات القانونیذة فذي بیذع المذذر ض مذرض المذوت  ،مذن خذالل بیذذان مههومذه وعرضذها األحبذام المترتبذة علیذذه  ،حیذث عرفنذا مذن خذذالل
موضوعنا أن الشر عة اإلسالمیة السم اء كانع هي المصدر األول في تنظیع أحبذام تصذرفات المذر ض مذرض المذوت ومنهذا اسذتمد المشذرع
الل ازئذر والمصذر وغیذرهع مذن المشذرعین العذرب أحبذام مذرض المذوت وفرذال عذن لذ

فقذد كانذع الشذر عة اإلسذالمیة أكثذر توسذعا مذن

التشر عات العربیة ال دیثذة فذي تنظذیع أحبذام تصذرفات المذر ض مذرض المذوت ،لذال كذان یتعذین الرجذوع إلیهذا فذي كثیذر مذن األحیذان فیمذا لذع

یتناوله المشرع بنص ،هاا اعتراف للشر عة اإلسالمیة بهرلها الكبیر ل ببونها من المصادر الرسمیة للقانون

النتائج -:

 -1إن مرض الموت ال یؤثر في أهلیة المر ض .إال أن مرض الموت قد یرتبع بعارض من عوارض األهلیة ،وهو السهه.
 -2إن مللذة األحبذام العدلیذة ،اعتذدت بمتیذار خذوف المذوت ،أ علذح أن یت قذق علذع المذر ض بذالمرض الذا أصذابه ،حتذى یت قذق خذوف
الهال  ،و تساوى العلع الظني بهاا الصدد.

 -3إن إجارة المر ض مرض الموت تخرع ألحبام مرض الموت ،وفق مللة األحبام العدلیة.
 -4ان مرض الموت ال یت قق ّإال بتوفر ملموعة من الشروط منها-:

أ – أن عقعد المرض المر ض عن قراء مصال ه وهاا شرط منتقد ا ان االخا بالعوارض واالوصاف واالمارات المتمثلة فذي علذز المذر ض
عن قراء مصال ة
ب  -أن عغلح فیه الموت ،وهاا ععني أن المرض مخوف فعال ،وتقدیره لأل باء

 -5هاب ال أر الراجح إلى عدم صواب القول بوقوع مرض الموت إال إ ا اجتمعع الشروط آالتیة-:
أ -أن عقعد المرض المر ض عن قراء مصال ه وهاا شرط منتقد إ أن األخا بالعوارض واألوصاف واإلمارات المتمثلة في علز
المذر ض عذن قرذاء مصذال ه ال تصذلح م یاسذا لوقذوع مذرض المذوت و لذ ألنهذا علذى اللملذة أوصذاف غیذر منرذبطة تختلذ

األشخاص قوة وضعها.
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ب  -أن عغلذح فذي لذ المذرض وقذوع المذوت ومذن ثذع شذعور المذر ض بذدنو األجذل أو بتبذارة أخذرى توقذع المذر ض وقذوع المذوت وهذاا ععنذي
بالنتیلة أن عبون المرض مخوفا ،و بون الرجوع في تقدیر ل إلى أهل الخبرة وهع األ باء

ف -أن ینتهذي مذرض المذوت بذالموت فعذال خذالل مذدة م ذددة  ،أ أن عع بذه المذوت و بذون متصذال بذه سذواء أكذان المذوت بسذبح مذاهر أم
بسبح آخر.

 -6للم بمة سلطة تقدیر ة في الت قق من اصابة الشخص بمرض الموت كما لها سلطة تقدیر ة للت قق من جدعة التصرف او انطوائذه علذى

التبرع وفقا لظروف كل دعوى

التوصيات -:

 -1إدراف تعر ف شامل جامع مانع لمرض الموت ،ب یث عبون مرتك از مع ما اورده وابدع به فقهاء الشر عة االسالمیة
 -2نوصي المشرع باألخا ب بع الشر عة اإلسالمیة المتعلق بهبة المر ض مرض الموت لوارث ،ب یث ال تنها الهبة للوارث إال بإجازة الورثة
 -3بیان أحبام تصرفات المر ض مرض الموت في القانون المدني

 -4ان عمتنع عن ت دید مدة مرض الموت بسنة واحذدة و لذ الن امذر ال عقذره الواقذع وال یتماشذى مذع التطذور العلمذي الهائذل الذا حصذل فذي
ملذذال الطذذح حیذذث اصذذب ع الیذذوم اعذذداد غیذذر قلیلذذة مذذن االم ذراض التذذي كذذان عغلذذح فیهذذا الهذذال ام ارضذذا بسذذیطة  ،وان كثی ذ ار مذذن ال ذذاالت

المرضیة التي عبون فیها المر ض على وش الموت لع تعد الیوم كما كانع بهرل االدو ذة والعالجذات المبتشذهة التذي جعلذع حیاتذه تمتذد الذى
اكثر من سنة
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