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  :المستخلص
حكام االستثنائیة الجبریة التي    یتلخص موضوع ھذا البحث في مناقشة حكم من األ

ترد على بعض األحكام الشرعیة؛ والتي ترد معالجة لما قد یحدثھ من الحرج لضیق 
ویھدف .  بعض القواعد العامة عن بعض القضایا التي تحتاج لمعالجات استثنائیة

البحث تناول ومعالجة قضیة تمس غالب البشریة؛ حیث الغنى ألكثر الناس عنھ، 
، ولما یحتاجھ من األحكام الشرعیة والضوابط القانونیة؛ حیث مشكلة )الدین(وھو 

البحث ھو وضع المعالجات واإلجراءات؛ لما یفترضھ البحث من حدوث مشكالت عدم 
السداد، ومن ثّم الحاجة إلى المعالجة الحكیمة؛ للتوفیق بین واقعیة ومشروعیة 

ث في ذلك المنھج االستقرائي التداین بین الناس ووجوب السداد للدین، وینتھج البح
بتناول النصوص التي تعالج أحكام الموضوع، وفھم الفقھاء لتلك النصوص، 
والمنھج الوصفي والتحلیلي؛ لیقف بالوصف الدقیق ألوجھ تعامالت الناس حیال 

 . قضیة الموضوع وتحلیلھا 
ضایا      ولقد تركزت عناصر البحث األساسیة في األحكام التي وضعت معالجًة لق

سداد الدین بصفة عامة، وعلى التفصیل للمعالجات حال العسر، أو العقوبات حال 
المطل، كل حسب ما یتناسب وحالھ، وذلك بمعالجة أمر المعسر، بإنظاره، والتصدق 
علیھ، مساعدة لھ في أداء دینھ، وحفاظًا لحقوق الدائنین، ثم دراسة األحكام 

ل، وما یلزم في ذلك من تشدید القول علیھ، والعقوبات التي وضعت للمدین حال المط
ومالزمتھ إن استدعى ذلك، ثم إنزال العقوبات المشددة علیھ إن أبى وأصر على 
المطل، وذلك بحبسھ ، ومنعھ من السفر، وحتى یرى البعض ضربھ في بعض 
األحیان كل ذلك حتى یؤدى الدین الذي علیھ ردًا للحقوق، وعقوبًة لظلمھ؛ ثم ما یتبع 

 من أحكام فقھیة، وإجراءات قانونیة، تحافظ على حسن التعامل بین الناس، ذلك
  .وتحفظ حقوق الدائنین، وذلك ببیع مال المدین وسداد دینھ

  وختم البحث بتوضیح أھم ما توصل إلیھ من نتائج وتوصیات، راجیًا أن تنیر 
ید من الطریق للذین یمضون بالبحث في ھذا الموضوع، والذي طالما احتاج المز

البحث والتجدید في أحكامھ وضوابطھ، بغیة توضیح أحكام شرعنا الحنیف، وعرض 
ذلك للبشریة عامة، نفعًا لھم في تصویب وترقیة تشریعاتھم، واهللا أسألھ التوفیق 

  .والسداد لي ولغیري، واهللا ولى ذلك، وھو أرحم الراحمین
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Abstract:- 

This research approaches one of the exceptional 
mandatory provisions that apply some exceptional 
provision that want to treating any kind of 
embarrassment they may cause to the lack of some 
general rules on some issues that require treatment.      

                
This research aims to address the issues that affect 
most of the humans, and indispensible to them its 
religion for what it need from the legal provisions and 
legal control, in addition to treatment and procedures 
because of the problem of un-payment that may 
accompany it, besides the wise treatments to combine 
natural reality and legitimacy of dealing with dept and 
obligatory nature of dept payment among people.  
 This research uses many approaches to achieve the 
aims and treatment of many issues beside the 
descriptive analytical to show the accurate dealing 

between people for the issues.                                         
The focus of study is mainly on the provisions made to 
treat debt payment issues in general and in details the 
treatment in case of hardship, or punishment in the use 
of the payment, each according to the what is suitable 

to the case.                                                                   
This comes out treatment of the hardship case by 
giving him plenty of time or witting off the dept as 
giving alms, helping him to pay off his dept and 
marinating creditors rights more oven the focus is put 
also on studying the previsions on punishments for 
debtors in case of procrastination and strong language 
needed and applying hard punishment in case of in 
assistance on procrastinating such as custody 
blacklisting him from traveling and some necessity of 
flogging him aiming at compelling him to pay off his 
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debt, other rights, and punishing him for his justice.       
                                           

In addition, the research approaches the jurisprudent 
provision and legal procedures that maintain good 
transaction between people, and some creditors right 
by selling property of the debtor and paying off his 
debts.                                                           
The conclusion, the research has come out with 
numbers of most important findings and 
recommendations and for their studies which need 
more research and innovation in its provisions and 
regulations, in order to explain the provisions of our 
Sharia to all human beings their good to adjust and 
promote their legislations and finally I ask Allah his 
help to me and to others.              
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  المقـدمـة
  

 الحمد هللا رب العالمین، والعاقبة للمتقین، وال عدوان إال على الظالمین، والصالة 
والسالم على أفضل الخلق أجمعین، وإمام المتقین، الذي جاء بشیرًا ونذیرًا للعالمین 
وعلى آلھ وصحبھ الغر المیامین ، وتابعیھم ، ومن تبع دربھم إلى یوم الدین، الذین 

الدین رونقھ وقدرتھ على تسییر أمر البشریة على النھج القویم ، وأبانوا حفظوا لھذا 
  .للبشریة صالحیة شرعھ، بل وتقدمھ على كل شرعة وتقنین

  وبعد،،، فالشریعة اإلسالمیة جعلت في بعض األحكام والقواعد العامة أحكامًا 
كامًا استثنائیة استثنائیة تقع علیھا جبرًا، ومن ھذا الباب جعلت في أحكام العقود أح

ترد مخالفة للقاعدة األصلیة، وھي قاعدة الرضا، حیث األصل في العقود أنھا التتم إال 
بتمام الرضا، ولكن الشریعة بحكمتھا المعھودة استثنت بعض العقود، لترد علیھا تلك 

  .األحكام االستثنائیة الجبریة
ت علیھا تلك األحكام   وسوف یتناول البحث أحكامًا لقضیة من اللقضایا التي وقع

االستثنائیة الجبریة؛ وھي قضیة الدین؛ والذي یتأطر فیھا موضوع البحث؛حیث یبدأ 
[ البحث بتناول األحكام العامة للدین؛ تمھیدًا لتوضیح جزئیة موضوع الدراسة وھي 

  ].أحكام بیع مال المدین جبرًا عنھ
 مسائل المعامالت، إن ھذ الموضوع یتناول مسألة من أھم: أھمیة موضوع البحث

فرغم أھمیة الفقھ بصفة عامة، وفقھ المعامالت بصفة خاصة،فموضوع 
جدیر بالدراسة والبحث، وذلك الرتباطھ بحیاة النا س عامة  الدین،والجبر على أدائھ

ه من ذكر مستفیض  في نصوص الشرع، عظم أمره في معامالتھم، ولما وجد، و
  . وكذلك في تناول الفقھاء لھ

إن ھذا الموضوع من یقع ضمن مفردات مادة فقھ : یار موضوع البحثسبب اخت
المعامالت التي أقوم على تدریسھا، وقد لمست أن ھذا الجزء یحتاج إلى دراسات 
وبحوث متجددة، وذلك بغیة توضیح أحكامھ، والوقوف على مستجداتھ،  ومقارنتھ 

  .بما علیھا القوانین من نظم  وضوابط في شأن الموضوع 
یعتمد البحث على المنھج الوصفي التحلیلي، وذلك بالوقوف على : ج البحث منھ

النصوص الشرعیة الدالة على أحكام الموضوع، ثم شروحھا، مع ذكر أقوال 
الفقھاء، ثم المقارنة بالقانون، وذلك بإیراد النصوص القانونیة التي وردت بھا تلك 

كر بعض القوانین المصریة األحكام، وبالتركیز على القوانین السودانیة، مع ذ
  .باعتبارھا ذات أصول مشتركة، وذات شبھ  في مجتمع التطبیق 

یتحدد موضوع ھذا البحث في أطار القوانین السودانیة، وما یمكن : حدود البحث
  .تعضیده من القانون المصري
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  .لم یقف البحث على دراسة سابقة في الموضوع: لدراسات السابقةا
، )أحكام بیع مال المدین جبرًا عنھ ــ دراسة مقارنة: ( بحثخطة البحث عنوان ال

  :ویتكون من مقدمة ثم مدخل، وأربعة مباحث، وخاتمة، وھیكلھ على النحو اآلتي
وفیھا توضیح موقع وموضوع البحث في الخارطة الفقھیة، وسبب اختیار : المقدمة

  .وأھمیة موضوع البحث وخطتھ
باألحكام والقواعد الفقھیة العامة، وتكییفھ یوضح أصل الموضوع  وعالقتھ : مدخل

  .الفقھي
  .معاني مصطلحات البحث : المبحث  األول 
حكم الدین، وأصلھ الشرعي، وتوثیقھ، وبعض األحكام العامة، : المبحث الثاني

  .المتعلقة بھ
  .جبرًا عنھ) المعسر(أحكام وضوابط بیع مال المدین : المبحث الثالث

  . جبرًا عنھ) المماطل(وضوابط بیع مال المدین أحكام : المبحث الرابع 
  .تشمل أھم النتائج والتوصیات التي توصل إلیھا البحث: الخاتمة
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    :مدخل

، )الرضا(بدایة بـ ) الرضا، واللزوم: (    معلوم أن األصل في العقود یقوم على أمرین ھما
یمضي العقد على وال یخرج عن ھذین األمرین على األصل؛ فال ). اللزوم(وانتھاء بـ 

َیا َأیَُّھا :(، خاصة العقود المالیة، حیث یقول اهللا سبحانھ وتعالى)الرضا(األصل إال بتمام 
الَِّذیَن آَمُنوا َلا َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْیَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإلَّا َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض ِمْنُكْم َوَلا َتْقُتُلوا 

، ١}عن تراٍض منكم{:وفي تفسیر الواحدي]. النساء/٢٩)[ِإنَّ اللََّھ َكاَن ِبُكْم َرِحیًماَأْنُفَسُكْم 
ِإنََّما اْلَبْیُع عن :(ویقول المصطفى صلى اهللا علیھ وسّلم. }برضى الَبیِّْعین فھو حالل

من البائع بإخراج ) عن تراض(یقول صاحب التنویر شرح الجامع الصغیر . ٢)َتَراٍض
كھ ومن المشتري بإدخالھ في ملكھ وھو إخراج لبیع المكره فلیس یبیع السلعة عن مل

بعد كمال الرضا، واستیفاء شروط اللزوم؛حیث یقول سبحانھ ) للزوم(ثم . ٣}معتبر
 َعَلْیُكْم َغْیَر َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َأْوُفوا ِباْلُعُقوِد ُأِحلَّْت َلُكْم َبِھیَمُة اْلَأْنَعاِم ِإلَّا َما ُیْتَلى:( وتعالى

وال یكون ذلك إال بعد اكتمال ]. المائدة/ ١)[ُمِحلِّي الصَّْیِد َوَأْنُتْم ُحُرٌم ِإنَّ اللََّھ َیْحُكُم َما ُیِریُد
الرضا، ثم خلو العقد من الخیار، أو بعد انتھاء مدة الخیار فیھ، لتححق تمام الرضا، وحیث 

رضا، ویذكر البیع مكان العقد للغلبة، وألن غالب أن اللزوم یستدعي من باب العدالة تمام ال
... {:وقد ورد في الموسوعة الفقھیة. العقود قد تؤول أو تأول إلى وجھ من وجوه البیع

َوَأمَّا ُجْمُھوُر اْلُفَقَھاِء َفَتُدوُر ِعَباَراُتُھْم َبْیَن التَّْصِریِح ِبَأنَّ الرَِّضا َأْصٌل َأْو َأَساٌس َأْو َشْرٌط 
ُقوِد ُكلَِّھا، َفَعَلى َضْوِء َما َصرَُّحوا ِبِھ ِإَذا َلْم َیَتَحقَِّق الرَِّضا َال َیْنَعِقُد اْلَعْقُد، َسَواٌء َأَكاَن َماِلیا ِلْلُع

  . ٤}َأْم َغْیَر َماِليٍّ 
   ومن َثمَّ كان اإلجبار على بعض العقود استثناًء، وذلك عالجًا لما قد ینتج عن تلكم 

ة والملزمة، من أعراض جانیة تؤثر سلبًا على بعض األمور، التي قد تنتج األحكام العام
عن عدم التزام البعض بالجوانب األخالقیة في التعامالت،  وبالتالي قد یؤثر سلبًا على 
حدود التعامالت، والعالقات، واستقرار العقود بین الناس، وحیث أن أثر تلك األحكام 

                                                           

: المتوفى(حمد بن علي الواحدي، النیسابوري، الشافعي ، علي بن أحمد بن م)أبو الحسن / (١
، دار القلم : صفوان عدنان داوودي، دار النشر: ،تحقیق)٢٦١: ص(، الوجیز للواحدي)ھـ٤٦٨

 ١:  ھـ، عدد األجزاء١٤١٥األولى، :  دمشق، بیروت، الطبعة- الدار الشامیة 
، في  ) ٧٣٧ / ٢( ، ٢١٨٥یار، ر أخرجھ ابن ماجھ  في سننھ ، كتاب التجارات ، باب بیع الخ /٢

صحیح : الزوائد إسناده صحیح ورجالھ موثقون رواه ابن حبان في صحیحھ ، وقال الشیخ األلباني 
 بیروت، تحقیق وتعلیق –، دار الفكر ) محمد بن یزید أبو عبداهللا القزویني( انظر سنن ابن ماجھ ( 
 ءءء).لباني علیھامحمد فؤاد عبد الباقي،واألحادیث مذیلة بأحكام األ: 
، محمد بن إسماعیل بن صالح بن محمد الحسني، الكحالني ثم الصنعاني، أبو )الصنعاني /(٣

، التنویر شرح الجامع )ھـ١١٨٢: المتوفى(إبراھیم، عز الدین، المعروف، كأسالفھ باألمیر 
لسالم، الریاض، مكتبة دار ا: محمَّد إسحاق محمَّد إبراھیم، الناشر. د: ، المحقق)١٦٧/ ٤(الصغیر،

 .١١:  م، عدد األجزاء٢٠١١ - ھـ ١٤٣٢األولى، : الطبعة
 –وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة : ــ صادر عن) ٢٣٣/ ٢٢(الموسوعة الفقھیة الكویتیة  / ٤

الطبعة : ٢٣ - ١األجزاء ..، ) ھـ١٤٢٧ - ١٤٠٤من : ( جزءا، الطبعة٤٥: الكویت، عدد األجزاء
 . الكویت–الثانیة، دارالسالسل 
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لى حسن المعاملة بین الناس، وعلى استقرار العقود االستثنائیة  تعمل على الحفاظ ع
وھي ترد على كثیر من األحكام الشرعیة، واألبواب الفقھیة، من عبادات، . بینھم

ومعامالت، وأحكام األسرة، وحدود، وجنایات، وال یقتصر على باب من أبواب الفقھ كل 
  .حسب موضعھ

من األحكام الفقھیة؛ والذي طالما   ویعرض ھذا البحث معالجة الشریعة اإلسالمیة لحكم 
احتاج  إلى حكم استثنائي؛ لما قد یلحق بالدائن من ضرٍر، وذلك بسبب عجز أو مماطلة من 
المدین بسداد دینھ، ثم التقید وااللتزام بالقاعدة األصلیة، وذلك في تمام رضا المدین في 

ة اإلسالمیة كما أسلفنا، وال بیع مالھ لسداد دینھ، إذ ھي القاعدة األصلیة للعقود في الشریع
یمكن الخروج عن األصل إال استثناءًا؛ فكانت الحاجة إلى دراسات وبحوث لھذه القواعد 
االستثنائیة، وذلك لتوضیح حدود االستثناء فیھا، باعتبار أن القواعد االستثنائیة إنما 

 بھا مجرى تستخدم دائمًا في نطاق محدود، ولمعالجة مسألة من المسائل التي قد تضیق
األحكام األصلیة العام؛ حیث تستوعب ھذه االستثناءات أحكامًا تفیض عن حكم األصل، واهللا 

  .أسألھ التوفیق والسداد، في توضیح أحكامھ،،،آمین
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  املبحث األول

  معاني مصطلحات البحث

آلتي لنح  هي على  متعلقاتها،  لبح  لحا عن  ل مص   :نقص ب

 األحكام لغة جمع حكم، والحكم ھو القضاء ، أي أن تقضي في :اممعنى األحك: أوًال
وفي . ١}الُحْكُم  الَقضاء وجمعھ َأْحكاٌم: قال ابن سیدة:  ( جاء في لسان العرب. شيء

في  الشَّْيء بأّنھ َكذا أو َلْیس ِبَكذا سواٌء  َلِزم ) الَقضاُء : الُحْكُم ، بالضَّمِّ (تاج العروس
. ٢}الَقضاُء بالَعْدل :  ، ھذا قوُل أھِل الّلغة ، وَخصََّص َبعُضھم فقالذِلك َغْیَره َأْم َال

معطوف على العقود جمع حكم وھو ): واألحكام( وفي البھجة في شرح التحفة 
  .٣}اإلخبار بحكم شرعي على وجھ اإللزام

حكمة {الصرف والمنع لإلصالح ومنھ : الحكم في اللغة{:   وفي كتاب الكلیات 
ي الحدیدة التي تمنع عن الجموح ، ومنھ الحكیم ألنھ یمنع نفسھ وھ} الفرس

: ھود[} ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت( ویصرفھا عن ھواھا واإلحكام واإلتقان أیضا ومنھ قولھ تعالى
والحكم في ... أي منعت وحفظت عن الغلط والكذب والباطل والخطأ والتناقض] ١

في اصطالح أھل المیزان إدراك وقوع و... العرف إسناد أمر إلى آخر إیجابا أو سلبا 
وفي اصطالح أصحاب األصول خطاب ... }النسبة أو ال وقوعھا وھو الحكم المنطقي

اهللا المتعلق بأفعال المكلفین باالقتضاء أو التخییر ویقال لھ الكالم النفسي ومدلول 
 األمر والنھي واإلیجاب والتحریم ویسمى ھذا باالختصاصات الشرعیة وأثر الخطاب

المترتب على األفعال الشرعیة وھذا یسمى بالتصرفات المشروعة وھو نوعان 
والحكم ...دنیوي كالصحة في الصالة والملك في البیع وأخروي كالثواب والعقاب

. العادي القولي كرفع الفاعل ونصب المفعول ونحو ذلك من األحكام النحویة واللغویة
وفي }  شراب السكنجین مسكن للصفراء {والحكم العادي العقلي كقولنا في اإلثبات 

وقد یطلق العادي على ما یستند } الفطیر من الخبز لیس بسریع االنھضام { النفي 
إلى شيء من العقل والنقل ویطلق أیضا على ما استقر في النفوس من األمور 
المتكررة المقبولة عند الطباع السلیمة وعلى ما استمر الزمان على حكمھ وعاد إلیھ 

                                                           

، دار ) ١٤٠/ ١٢(، محمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصري،  لسان العرب، )ابن منظور / (١
مرفق بالكتاب حواشي الیازجي وجماعة من  [١٥: الطبعة األولى ، عدد األجزاء : بیروت –صادر 

 ]..اللغویین 
ض ، الملّقب بمرتضى الزَّبیدي، ،محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسیني، أبو الفی)الزَّبیدي / (٢

، تحقیق مجموعة من المحققین، دار الھدایة ، عدد )٥١٠/ ٣١(تاج العروس من جواھر القاموس،
 .٤٠/األجزاء

، دار )٢٤/ ١(أبو الحسن علي بن عبد السالم التسولي ـ البھجة في شرح التحفة، )  التسولي /(٣
: األولى ، تحقیق : م، الطبعة ١٩٩٨ -  ھـ ١٤١٨ -بیروت /  لبنان - دار الكتب العلمیة : النشر 

 .٢/ محمد عبد القادر شاھین ، عدد األجزاء : ضبطھ وصححھ
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والحكم عند أھل المعقول ... بعد أخرى وعلى ما وقع في الخارج على صفة اتفاقامرة
  .١}...یطلق ویراد بھ القضیة إطالقا السم الجزء على الكل وقد یطلق على التصدیق 

قضى رسول اهللا صلى {: ففي حدیث جابر رضي اهللا عنھ ،قولھ. وھو بمعنى قضى
سم ربعة أو حائط ال یحل لھ أن یبیع حتى اهللا علیھ  وسلم بالشفعة في كل شركة لم تق

  .   ٢}یؤذن شریكھ فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم یؤذنھ فھو أحق بھ
مصدر : والبیع{:جاء في المعجم.  مصدر باع وھو مبادلة مال بمال:معنى البیع: ثانیًا

والبیع .مبادلة مال بمال، وأطلق على العقد مجازا، ألنھ سبب التملیك: باع، وأصلھ
، ولكن » بائع«: من األضداد مثل الشراء ویصدق على كل واحد من المتعاقدین لفظ

: اللفظ إذا أطلق فالمتبادر إلى الذھن باذل السلعة، ویطلق البیع على المبیع، فیقال
  .» بیع جید«

عبارة عن اإلیجاب والقبول إذا تناول عینین أو عینا بثمن، :والبیع في اللغة أیضا
مقابلة شيء بشيء، قال : وھو أیضا. یسموا عقد النكاح واإلجارة بیعًاولھذا لم 

  .وال أسلمتھا إال یدا بید... ما بعتكم مھجتي إال بوصلكم : الشاعر
. إخراج ذات عن الملك بعوض: وقیل. تملیك المال بالمال على نحو ما أسلفنا: وقیل

الباع، ألن كل واحد أخذ شيء وإعطاء شيء، قالھ ابن ھبیرة مأخوذ من : وھو أیضا
ویستعمل البیع أیضا متعدیا لمفعولین، . من المتبایعین یمد باعھ لألخذ واإلعطاء

على المفعول األول على وجھ التأكید، » من«، وقد تدخل » بعتك الشيء«: یقال
: فھي» بعت لك الشيء«: ، وربما دخلت الالم، فیقال» بعت من زید الدار«: فیقال
وذكر . من غیر رضاه: اشتراھا، وباع علیھ القاضي:  بمعنىوابتاع الدار. زائدة

إذا أخرج الشيء من ملكھ، وھو أفصح : » باع«أن لغة قریش استعمال : الخطابي
  .٣}وعلى ذلك اصطلح العلماء تقریبا للفھم

والبیع من األضداد كالشراء ومنھ وشروه بثمن بخس {: ویقول صاحب التعاریف
نھ بائع ومشتر لكن إذا أطلق البائع فالمتبادر للذھن ویطلق على كل من العاقدین أ

باذل السلعة ومن أحسن ما وسم بھ البیع أنھ تملیك عین مالیة أو منفعة مباحة على 
  .٤}التأیید بعوض مالي

  .إعطاء المثمن وأخذ الثمن{:  وفي القاموس الفقھي
  ) .ضد(الشراء : -    

                                                           

أیوب بن موسى الحسیني الكفومي، كتاب الكلیات معجم في المصطلحات والفروق ) أبو البقاء /( ١
مؤسسة : ، دار النشر) ٥٩٢/٥٩٥: ص( محمد المصري - عدنان درویش : اللغویة،تحقیق

 .١/ عدد األجزاء . م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩ - بیروت - لرسالة ا
). ١٢٢٩ /٣( ، ١٦٠٨أخرجھ االمام مسلم في صحیحھ، كتاب المساقاة ، باب الشفعة، ر / ٢

 ٥:  بیروت، عدد األجزاء–دار إحیاء التراث العربي : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: المحقق
 -، مدرس أصول الفقھ بكلیة الشریعة والقانون محمود عبد الرحمن عبد المنعم) الدكتور / (٣

 .دار الفضیلة،: ، الناشر)٣٩٩/ ١(جامعة األزھر، معجم المصطلحات واأللفاظ الفقھیة، 
، دار الفكر ).١٥٣: ص(محمد عبد الرؤوف ، التوقیف على مھمات التعاریف،)المناوي / (٤

 .)١٥٣: ص(ه، ١٤١٠، ١دمشق، ط،  بیروت -دار الفكر ، المعاصر 
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تملیك : وھو بھذا المعنى. معنى الشراءمقابل :   أحدھما:شرعا یطلب لمعنیین: -    
  .والشراء مقابلھ. عین بعوض

 مركب من البیع بالمعنى االول، ومن مقابلھ الذي ھو الشراء، وھما :    الثاني
  .االیجاب والقبول

  .١}عقد معاوضة مالیة تفید ملك عین على التأبید:     وھو بھذا المعنى
قال ابن اَألثیر ... {: ویمَلك، جاء في لسان العربھو كل ما ُیْقَتَنى : معنى المال:ثالثًا

المال في اَألصل ما ُیملك من الذھب والفضة ثم ُأطِلق على كل ما ُیْقَتَنى ویمَلك من 
  .٢}اَألعیان

: َما مَلْكَتُھ من ُكلِّ شيٍء، َقاَل الَجْوَھِرّي: مول ـ الماُل{: مفردة{ :  وفي تاج العروس
َوقد ... الماُل ُتْزِري بَأقواٍم َذوي َحَسٍب : ( یَؤنَُّث وَأنشَد ِلَحّسانوذكَر بعُضُھم َأنَّ الماَل
  .ولكن ربما قصد ھنا اإلبل).ُتَسوُِّد غیَر السَّیِِّد الماُل

َما ُیْمَلُك من الذََّھِب والِفضَِّة، ثمَّ ُأْطِلَق على : الماُل ِفي اَألْصِل: َوَقاَل ابُن اَألثیِر{:وفیھ
نى وُیْمَلُك من اَألعیاِن وَأكَثُر َما ُیطَلُق الماُل عنَد العرِب على اإلِبِل، َألنَّھا ُكلِّ َما ُیْقَت
  .}َأمواِلِھْم{َكاَنت َأكَثَر 

، َأي اْجَعْلُھ ٣)ُخْذُه فَتَموَّْلُھ... {: ِإذا اتََّخَذ َقْیَنًة، َوِفي الحدیِث: َماال} َتَموََّل فالٌن{:وفیھ
  .٤}لَك َماال

ما یعد ماال في العرف : ما یتمول، أي: في قول الفقھاء... {:الفقھي  وفي القاموس 
كل ما یملكھ الفرد، أو تملكھ : صیره ذا مال، المال: مول فالنا تمویال) الفیومي(

، وھو یذكر، .الجماعة من متاع، أو عروض تجارة، أو عقار، أو نقود، أو حیوان
  .٥}أموال ) ج(ویؤنث 

مصدر، ومعناه القرض، وفیھ مقرض ومستقرض، أو دائن الدین :  معنى الدین:رابعًا
  .ومدین

                                                           

دمشق ـ سوریة، . دار الفكر:، الناشر)٤٤: ص(سعدي أبو جیب، القاموس الفقھي، ) الدكتور /(١
 .،١: عدد األجزاء. م١٩٨٨=  ھـ ١٤٠٨م الطبعة الثانیة ١٩٩٣تصویر :الطبعة

 ).٤٣٠٠/ ٦(مرجع سبق ذكره، لسان العرب،  / ٢
محمد بن [لعاملین علیھا، أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب األحكام ،باب رزق الحكام وا /  ٣

 –دار ابن كثیر، الیمامة : ، الجامع الصحیح المختصر الناشر]إسماعیل أبو عبداهللا البخاري الجعفي
مصطفى دیب البغا أستاذ الحدیث وعلومھ . د: ، تحقیق١٩٨٧ – ١٤٠٧بیروت، الطبعة الثالثة، 

مصطفى دیب البغا ، ر . لیق دتع: ، مع الكتاب٦:  جامعة دمشق، عدد األجزاء-في كلیة الشریعة 
٢٦٢٠ / ٦(، ٦٧٤٤.( 

: المتوفى(محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسیني، أبو الفیض، ) مرتضى الزَّبیدي / (٤
 .دار الھدایة : مجموعة من المحققین، الناشر: ، المحقق)٤٢٧/ ٣٠(، تاج العروس)ھـ١٢٠٥

 –دمشق . دار الفكر: ،الناشر)٣٤٤: ص(سعدي أبو حبیب، القاموس الفقھي، ) الدكتور / (٥
 ١:  م، عدد األجزاء١٩٩٣:  م، تصویر١٩٨٨=  ھـ ١٤٠٨الثانیة : سوریة،الطبعة
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: ودنتھ. إذا أقرضتھ: دنت الرجل: ویقال أیضا) دین:( جاء في إسفار الفصیح عبارة 
  .١}إذا استقرضت منھ بال ألف متعدیا

اَل اْبُن َداَن الرَُّجُل َیِدیُن َدْیًنا ِمْن اْلُمَداَیَنِة َق) : د ي ن({:  وفي المصباح المنیر مفردة
ُقَتْیَبَة َلا ُیْسَتْعَمُل إلَّا َلاِزًما ِفیَمْن َیْأُخُذ الدَّْیَن َوَقاَل اْبُن السِّكِّیِت َأْیًضا َداَن الرَُّجُل إَذا 
 اْسَتْقَرَض َفُھَو َداِئٌن َوَكَذِلَك َقاَل َثْعَلٌب َوَنَقَلُھ اْلَأْزَھِريُّ َأْیًضا َوَعَلى َھَذا َفَلا ُیَقاُل ِمْنُھ
َمِدیٌن َوَلا َمْدُیوٌن ِلَأنَّ اْسَم اْلَمْفُعوِل إنََّما َیُكوُن ِمْن ِفْعٍل ُمَتَعدٍّ َوَھَذا اْلِفْعُل َلاِزٌم َفِإَذا َأَرْدَت 

ْعَلٌب التََّعدِّي ُقْلَت َأَدْنُتُھ َوَداَیْنُتُھ َقاَلُھ َأُبو َزْیٍد اْلَأْنَصاِريُّ َواْبُن السِّكِّیِت َواْبُن ُقَتْیَبَة َوَث
َوَقاَل َجَماَعٌة ُیْسَتْعَمُل َلاِزًما َوُمَتَعدًِّیا َفُیَقاُل ِدْنُتُھ إَذا َأْقَرْضَتُھ َفُھَو َمِدیٌن َوَمْدُیوٌن َواْسُم 

َل اْلَفاِعِل َداِئٌن َفَیُكوُن الدَّاِئُن َمْن َیْأُخُذ الدَّْیَن َعَلى اللُُّزوِم َوَمْن ُیْعِطیِھ َعَلى التََّعدِّي َوَقا
} ِإَذا َتَداَیْنُتْم ِبَدْیٍن{اْبُن اْلَقطَّاِع َأْیًضا ِدْنُتُھ َأْقَرْضُتُھ َوِدْنُتُھ اْسَتَقَرْضُت ِمْنُھ وَقْولھ َتَعاَلى 

  ] .٢٨٢: البقرة[
 ُلَغًة ُھَو اْلَقْرُض َأْي إَذا َتَعاَمْلُتْم ِبَدْیٍن ِمْن َسَلٍم َوَغْیِرِه َفَثَبَت ِباْلآَیِة َوِبَما َتَقدََّم َأنَّ الدَّْیَن

  .٢}َوَثَمُن اْلَمِبیِع
أن القرض أكثر ما یستعمل في : الفرق بین القرض والدین{ :   وفي الفروق اللغویة

العین والورق ھو أن تأخذ من مال الرجل درھما لترد علیھ بدلھ درھما، فیبقى دینا 
ن ما یشترى علیك إلى أن ترده فكل قرض دین ولیس كل دین قرضا، وذلك أن أثما

بالنسأ دیون ولیست بقروض، فالقرض یكون من جنس ما اقترض ولیس كذلك 
الدین، ویجوز أن یفرق بینھما فنقول قولنا یداینھ یفید أنھ یعطیھ ذلك لیأخذ منھ بدلھ، 
ولھذا یقال قضیت قرضھ وأدیت دینھ وواجبھ، ومن أجل ذلك أیضا یقال أدیت صالة 

  .ة النھ بمنزلة القرضالوقت وقضیت ما نسیت من الصال
مالھ أجل، وماال أجل لھ : الدین: قال في القاموس:  الفرق بین القرض والدین 

: كل معاوضة یكون أحد العوضین فیھا مؤجال،  وأما القرض: الدین: فقرض، وقیل
  .فھو إعطاء الشئ لیستعید عوضا وقتا آخر من غیر تعیین الوقت

). ٢٨٢: البقرة( "اینتم بدین إلى أجل مسمى إذا تد: " ویدل علیھ قولھ تعالى: قلت
من :حیث اعتبر األجل في مفھوم الدین ولم یعتبر ذلك في القرض، كما في قولھ تعالى

ھذا وقد یراد من الدین ما ثبت في الذمة من مال . ذا الذي یقرض اهللا قرضًا حسنًا 
  .٣}اآلخر، سواء كان مؤجال أم لم یكن 

                                                           

أبو سھل محمد بن علي بن محمد الھروي النحوي، إسفار الفصیح للھروي، دراسة ) الھروي  / (١
سالمیة، المدینة عمادة البحث العلمي بالجامعة اإل: أحمد بن سعید بن محمد قشاش الناشر:وتحقیق

 ).٢/٣٢٠(ھـ ١٤٢٠المنورة، المملكة العربیة السعودیة،األولى، 
، المصباح )ھـ٧٧٠نحو : المتوفى(أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي، ) أبو العباس / (٢

 ٢:  بیروت، عدد األجزاء–المكتبة العلمیة : ، الناشر)٢٠٥/ ١(المنیر في غریب الشرح الكبیر 
 ).٤٢٥/٤٢٧: ص] (ترقیم الكتاب موافق للمطبوع [ ق اللغویة، موقع یعسوب الفرو / ٣
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وحقیقة الدین عبارة عن كل معاملة كان أحد { :  وفي الجامع ألحكام القرآن
العوضین فیھا نقدا واآلخر في الذمة نسیئة ، فإن العین عند العرب ما كان حاضرا ، 

  .١}والدین ما كان غائبا
ــ ) السوداني(م ١٩٨٤في قانون المعامالت المدنیة لسنة ) القرض(  وجاء تعریف 

 شيء أو مال تملیك القرض ٢٧٧: دةالقرض ـ ما الثامن ــ القرض ـ تعریف الباب
  .}القرض مدة نھایة عند المقرض إلي وصفة نوعا مثلھ یرد أن على آلخر

ــ مادة ) المصري(م ١٩٩٠   وجاء تعریفھ أیضًا في قانون المعامالت المدنیة لسنة 
القرض عقد یلتزم بھ المقرض أ ن ینقل إلى المقترض ملكیة مبلغ من {]:٥٣٨:[

مثلي آخر ، على أن یرد إلیھ المقترض عند نھایة القرض شیئًا النقود أو أي شئ 
  . }مثلھ في مقداره ونوعھ وصفتھ

  وھو الذي یأخذ  المال على سبیل القرض، أي الدین،  فھو مدین، أو :أما المدین
  . مدیون

ن رجٌل َمِدی: ِدنُت الرجل َأْقَرْضُتُھ،َوِمْنھ َقاُلوا:َوَقاَل َأُبو عبید{:جاء في التھذیب
  .٢}وِدْنُتھ استقرضُت ِمْنُھ:وَمْدیون، َقاَل

) َداَنُھ(َوَقْد ) الدُُّیوِن(َواِحُد ) الدَّْیُن: (د ي ن{ : جاء في مختار الصحاح في مفردة 
َأْي َعَلْیِھ ) َداِئٌن(ُھَو َأِي اْسَتْقَرَض َفُھَو ) َداَن(َو  .  )َمْدُیوٌن(َو ) َمِدیٌن (َأْقَرَضُھ َفُھَو

. َفَصاَر َداَن ُمْشَتَرًكا َبْیَن اْلِإْقَراِض َواِلاْسِتْقَراِض َوَكَذا الدَّاِئُن: ُقْلُت. اُبُھَما َباَعَدْیٌن َوَب
َأْي َعاَدُتُھ َأْن َیْأُخَذ ِبالدَّْیِن ) ِمْدَیاٌن(َكُثَر َما َعَلْیِھ ِمَن الدَّْیِن َو ) َمْدُیوٌن(َوَرُجٌل 

) ادَّاَن(َو . َعَشَرَة َدَراِھَم) َأِدنِّي( َباَع ِإَلى َأَجٍل َتُقوُل ِمْنُھ ُفَلاٌن) َأَداَن(َو . َوَیْسَتْقِرَض
َأِي اْسَتَداَن َواْلُمْعِرُض » ادَّاَن ُمْعِرًضا«: َوِفي اْلَحِدیِث. ِبالتَّْشِدیِد اْسَتْقَرَض َوُھَو اْفَتَعَل

َو . اْسَتْقَرَض) اْسَتَداَن(َو . لدَّْیِنَتَباَیُعوا ِبا) َتَداَیُنوا(َو ] ع ر ض[ُذِكَر َتْفِسیُرُه ِفي 
  .٣}ُفَلاًنا ِإَذا َعاَمْلَتُھ َفَأْعَطْیَتُھ َدْیًنا َوَأَخْذَت ِمْنُھ ِبَدْیٍن) َداَیْنُت(

نسبة لإلجبار أو الجبر، أي أجبره إجبارًا وجبرًا، جاء في لسان : معنى جبرًا: خامسًا
وقال اللحیاني َجَبَره لغة تمیم حدھا قال وعاّمة َأْجَبَره َأكرھھ واَألخیرة َأعلى { :العرب 

العرب یقولون َأْجَبَرُه والَجْبُر تثبیت وقوع القضاء والقدر واِإلْجباُر في الحكم یقال 
  .٤}َأْجَبَر القاضي الرجَل على الحكم ِإذا َأكرھھ علیھ

                                                           

أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدین ) القرطبي / (١
دار :ھشام سمیر البخاري، الناشر: ، المحقق)٣٧٧/ ٣(، الجامع ألحكام القرآن ) ھـ٦٧١:المتوفى(

 . م٢٠٠٣/  ھـ١٤٢٣: ض، المملكة العربیة السعودیة، الطبعةعالم الكتب، الریا
، تھذیب )ھـ٣٧٠: المتوفى(محمد بن أحمد بن األزھري الھروي، أبو منصور ) أبو منصور  / ( ٢

 بیروت –دار إحیاء التراث العربي : محمد عوض مرعب، الناشر: ، المحقق)١٢٩/ ١٤(اللغة،
  ٨: م، عدد األجزاء٢٠٠١األولى، : الطبعة

، )ھـ٦٦٦: المتوفى(، زین الدین أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي )الرازي /(٣
 الدار -المكتبة العصریة : یوسف الشیخ محمد، الناشر: ، المحقق)١١٠: ص(مختار الصحاح 

 ١: م، عدد األجزاء١٩٩٩/ ھـ ١٤٢٠الخامسة، :  صیدا، الطبعة–النموذجیة، بیروت 
 ).١١٣/ ٤(ق ذكره، لسان العرب مرجع سب / ٤
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 لكن اإلجبار في األصل حمل الغیر على أن یجبر األمر أي یصلح خللھ{:وفي التعاریف
    .١}تعورف ذلك في اإلكراه المجرد فقیل أجبره على كذا أكرھھ

 أما اإلكراه، فھو غیر اإلجبار، على الصحیح، حیث أن اإلجبار بحق، واإلكراه بغیر 
حق، فاإلجبار یعنى حمل اإلنسان على فعل الواجبات التي یغفل عنھا جبرًا، واإلكراه 

  .لك بالتھدید والتخویفما یحمل علیھ اإلنسان من فعل بغیر حق، وذ
أّن اإلجبار ھو حمل الغیر على إصالح خللھ { :   وقد عرفھ صاحب التعاریف، بقولھ 

  .٢}كما سبق في التعریف، وأما اإلكراه حمل الغیر على ما یكرھھ بالوعید الشدید
حمل اإلنسان : لغة: تعریف اإلكراه { : وقد عرفة صاحب صحیح فقھ السنة قولھ

  .على شيء یكره
 فعل یوجد من المْكَره فُیحدث في المحل معنى یصیر بھ مدفوًعا إلى الفعل :شرًعا

  .الذي طلب منھ
، في معنى اإلجبار عند البعض، ومن نموذج )األكراه بحق(    وقد استخدم عبارة   

ھذا كلھ في اإلكراه بغیر حق، لكن لو {:ذلك ما ذكره صاحب صحیح فقھ السنة یقول
ق، كالُمؤلي إذا انقضت مدة اإلیالء بدون فئ، فأجبره القاضي أُكره على الطالق بح

  .٣}على الطالق فطلَّق، فإنھ یقع باإلجماع

يضا لسنة  ل صاح صحيح فقه  ك  عا{ :    :إلك ن

وھذا ینعقد، كما لو أكرھھ الحاكم على بیع ما لھ لوفاء دینھ، فإن : إكراه بحق) أ (
  .ھذا إكراه بحق

ألن . وبھ ال ینعقد البیع سواء كان إكراًھا ملجًئا أو غیر ملجىء: یر حقإكراه بغ) ب(
َیا َأیَُّھا الَِّذیَن {: اإلكراه یزیل الرضا الذي ھو شرط في صحة ھذه العقود قال تعالى
  .٤}ِمْنُكْمآَمُنوا َلا َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْیَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإلَّا َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض 

... {:   وجعل البعض اإلكراه بغیر حق أیضًا نوعان، وقد ورد ذلك في الموسوعة 

ِ  َنْوٌع ُیوِجُب اْإللَجاَء َواِالْضِطَراَر َطْبًعا، َكاْإلْكَراِه ِباْلَقْتل َأِو اْلَقْطِع َأِو :�ْإلك�� ن�ع�ا

َوَھَذا النَّْوُع . ِو اْلُعْضِو، َقل الضَّْرُب َأْو َكُثَرالضَّْرِب الَِّذي ُیَخاُف ِفیِھ َتَلُف النَّْفِس َأ
َوَنْوٌع َال ُیوِجُب اْإلْلَجاَء َواِالْضِطَراَر، َوُھَو اْلَحْبُس َأِو اْلَقْیُد َأِو . ُیَسمَّى ِإْكَراًھا َتاما

  .٥}ِه ُیَسمَّى ِإْكَراًھا َناِقًصاالضَّْرُب الَِّذي َال ُیَخاُف ِمْنُھ التََّلُف، َوَھَذا النَّْوُع ِمَن اْإلْكَرا

                                                           

 ).٣٥: ص(مرجع سبق ذكره، التوقیف على مھمات التعاریف   / ١
 ).٨٤: ص: (المرجع السابق / ٢
ناصر الدین / فضیلة الشیخ: ، كمال بن السید سالم، مع تعلیقات فقھیة معاصرة)أبو مالك / (٣

د بن صالح العثیمین، صحیح فقھ محم/ عبد العزیز بن باز، فضیلة الشیخ/ األلباني، فضیلة الشیخ
 مصر، عام –المكتبة التوفیقیة، القاھرة : ،الناشر)٢٧٠/ ٤(السنة وأدلتھ وتوضیح مذاھب األئمة،

 .٤:  م، عدد األجزاء٢٠٠٣: النشر
 ).٢٧٠/ ٤(المرجع السابق   / ٤
 ).١٨٢/ ٢٢(مرجع سبق ذكره،الموسوعة الفقھیة الكویتیة  / ٥
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، فالرضا في اللغة من الرضوان ]أي عكسھ[واألجبار واإلكراه، خالف الرضا، 
. الِرضا، وكذلك الُرْضواُن بالضم{:واالرتضاء، وجاء ذلك جاء في الصحاح قولھ

  . ١}ورضیت الشئ واْرَتَضْیُتُھ فھو َمْرِضيٌّ. والمرضاة مثلھ
  .٢}َواْلِإْكَراُه َیْسُلُب الرَِّضا... {: اه، جاء في البدائع   والرضا ُیسلب باإلكر

 وحكمھ شرط في العقود، وقیل شرط في البیع دون النكاح، یقول صاحب تبیین 
  . ٣}...ِلَأنَّ َتَماَم الرَِّضا َشْرٌط ِفي اْلَبْیِع ُدوَن النَِّكاِح ...{:الحقائق، من كتب الحنفیة قولھ

في البیوع ، ففي البدائع من كتب الحنفیة ) حةشرط ص(واعتبره الجمھور 
َفاْنِعَداُم الرَِّضا َیْمَنُع ِصحََّة {:، إلى أن یقول}ِلَأنَّ الرَِّضا َشْرُط ِصحَِّة اْلَبْیِع...{:قولھ

  .٤}اْلَبْیِع، َواْخِتَلاُلُھ ُیوِجُب اْلِخَیاَر ِفیِھ إْثَباًتا ِلْلُحْكِم َعَلى َقْدِر الدَِّلیِل
فقد علمنا أن الرضا { :الفقھ المنھجي على مذھب اإلمام الشافعي قولھوفي كتاب 

  .  ٥}شرط لصحة عقد البیع
ِلَأنَّ ؛ ) َفِإْن َلْم َیْرَضَیا َأْو َأَحُدُھَما، َلْم َیِصحَّ(...َكاْلَبْیِع {:وفي المبدع من فقھ الحنابلة 

  . ٦}... الرَِّضا َشْرٌط
فعقد المحجور علیھ {:الفواكھ الدواني: في ویرى المالكیة أن الرضا شرط لزوم، ف

صحیح غیر الزم كعقد المكره إكراھا حراما، ثم إن وقع على خیار التروي ولو 
بالعادة كان منحال وال یلزم إال بما یدل على الرضا من قول أو فعل أو بمضي 

  .٧}...مدتھ

                                                           

الصحاح تاج اللغة ،)ھـ٣٩٣: المتوفى( حماد الجوھري الفارابي إسماعیل بن) أبو نصر ( /١
 – دار العلم للمالیین :، الناشر أحمد عبد الغفور عطار:تحقیق، )٢٣٥٧/ ٦(وصحاح العربیة 

  ٦ :عدد األجزاء م، ١٩٨٧ -   ھـ١٤٠٧ الرابعة :، الطبعةبیروت
/ ٧ (،  الشرائع ط الكتاب العربي، بدائع الصنائع في ترتیبعالء الدین الكاساني، )الكاساني / (٢

م، ١٩٨٢، الناشر دار الكتاب العربي بیروت، سنة النشر ٥٨٧سنة الوفاة / سنة الوالدة )١٨٦
 .٧عدد األجزاء 

، تبیین )ھـ٧٤٣: المتوفى(عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدین الزیلعي الحنفي  /  ٣
ین أحمد بن محمد بن أحمد بن یونس بن إسماعیل شھاب الد: الحقائق شرح كنز الدقائق ، الحاشیة

 بوالق، القاھرة، -المطبعة الكبرى األمیریة : ، الناشر) ھـ١٠٢١: المتوفى(بن یونس الشِّْلِبيُّ 
 ).٢٥/ ٣( ھـ ١٣١٣األولى، : الطبعة

 ).٢٧٤/ ٥(مرجع سبق ذكره ــ بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع  / ٤
، والدكتور ُمصطفى الُبغا، وعلي الّشْربجي ــ  الفقھ المنھجي على ، ُمصطفى الِخْن)الدكتور / (٥

: دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، الطبعة: ، الناشر)١٣/ ٦(مذھب اإلمام الشافعي، 
 .٨:  م، عدد األجزاء١٩٩٢ -  ھـ ١٤١٣الرابعة، 

: المتوفى(، أبو إسحاق، إبراھیم بن محمد بن عبد اهللا بن محمد ابن مفلح) برھان الدین / (٦
:  لبنان، الطبعة–دار الكتب العلمیة، بیروت : ، الناشر)٩٨/ ٦(، المبدع في شرح المقنع،)ھـ٨٨٤

 . ،٨: م، عدد األجزاء١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨األولى، 
: المتوفى(أحمد بن غانم بن سالم ابن مھنا، شھاب الدین النفراوي األزھري المالكي )  أو غنیم/(٧

دار الفكر، : ،الناشر)١٠٩/ ٢(واكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني،، الف)ھـ١١٢٦
 . ٢: م، عدد األجزاء١٩٩٥ - ھـ ١٤١٥: بدون طبعة، تاریخ النشر: الطبعة
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قید التراضي فزیادة ...{:ویعتبره البعض شرط نفاذ، ففي الفقھ على المذاھب األربعة
في التعریف إلخراج بیع المكره لیست بشيء، ألن الرضا شرط بنفاذ البیع ال جزء 

  .١}...من مفھومھ الشرعي
َواْخَتَلُفوا ِفي َكْوِن ... {: وجاء في الموسوعة الفقھیة الكویتیة تفاصیل آراء الفقھاء

ِفیَُّة ِإَلى َأنَّ الرَِّضا َشْرٌط ِلِصحَِّة اْلُعُقوِد َفَذَھَب اْلَحَن. الرَِّضا ِفي التََّصرَُّفاِت َشْرًطا َأْو َال؟
 َأْي َأنََّھا َال َتِصحُّ - َوِھَي اْلُعُقوُد اْلَماِلیَُّة ِمْن َبْیٍع َوِإَجاَرٍة، َوَنْحِوَھا -الَِّتي َتْقَبل اْلَفْسَخ 

ُن َفاِسَدًة َكَما ِفي َبْیِع اْلُمْكَرِه َوَنْحِوِه، ِإالَّ َمَع التََّراِضي، َوَقْد َتْنَعِقُد اْلَماِلیَُّة َلِكنََّھا َتُكو
َوَجاَء ِفي " ؛ ِألنَّ ِمْن ُشُروِط ِصحَِّة َھِذِه اْلُعُقوِد التََّراِضَي  :َوَیُقول اْلَمْرِغیَناِنيُّ

 الرَِّضا؛ ِلَكْوِنِھ ِممَّا  َیْعَتِمُد اْلَقْصَد َتْصِحیًحا ِلْلَكَالِم، َوَیْعَتِمُد- َأِي اْلَبْیَع -َأنَُّھ : التَّْلِویِح
َوَقْد َصرََّح اْلَحَنِفیَُّة ِبَأنَّ َأْصل اْلُعُقوِد اْلَماِلیَِّة َتْنَعِقُد " َیْحَتِمل اْلَفْسَخ، ِبِخَالِف الطََّالِق 

 َبْیُع اْلُمْخِطِئ َوَیْنَعِقُد: ِبُدوِن الرَِّضا، َلِكنََّھا َال َتُكوُن َصِحیَحًة، َیُقول َأِمیُر َباْدَشاْه اْلَحَنِفيُّ
َنَظًرا ِإَلى َأْصل اِالْخِتَیاِر؛ ِألنَّ اْلَكَالَم َصَدَر َعْنُھ ِباْخِتَیاِرِه، َأْو ِبِإَقاَمِة اْلُبُلوِغ َمَقاَم اْلَقْصِد، 

  ".َلِكْن َیُكوُن َفاِسًدا َغْیَر َناِفٍذ ِلَعَدِم الرَِّضا َحِقیَقًة  
ْقَبل اْلَفْسَخ ِفي َنَظِرِھْم، َفالرَِّضا َلْیَس َشْرًطا ِلِصحَِّتَھا َوَال َلُھ َأَثٌر َوَأمَّا اْلُعُقوُد الَِّتي َال َت

ِفیَھا، َفَقْد َذَكَر اْلَفِقیُھ َأُبو اللَّْیِث السََّمْرَقْنِديُّ التََّصرَُّفاِت الَِّتي َتِصحُّ َمَع اْإلْكَراِه ِعْنَدُھْم، 
ا، ِمْنَھا الطََّالُق، َوالنَِّكاُح، َواْلَعَتاُق، َوالرَّْجَعُة، َواْلَحِلُف َفَبَلَغْت َثَماِنَیَة َعَشَر َتَصرًُّف

: َوَیُقول اْبُن اْلُھَماِم. ِبَطَالٍق َوَعَتاٍق َوِظَھاٍر، َواْإلیَالُء، َوَقُبول اْلَمْرَأِة الطََّالَق َعَلى َماٍل
، "ى اللَّْفِظ َخِفيٌّ، َفُأِقیَم َتْمِییُز اْلُبُلوِغ َمَقاَمُھ َوَیَقُع َطَالُق اْلُمْخِطِئ؛ ِألنَّ اْلَغْفَلَة َعْن َمْعَن

  .َوَعلَّل َعْبُد اْلَعِزیِز اْلُبَخاِريُّ َذِلَك ِبَأنَّ َحِقیَقَة اْلَعْقِد ُتَعلَُّق ِبالسََّبِب الظَّاِھِر الدَّال َعَلْیِھ  
َن التَّْصِریِح ِبَأنَّ الرَِّضا َأْصٌل َأْو َأَساٌس َأْو  َوَأمَّا ُجْمُھوُر اْلُفَقَھاِء َفَتُدوُر ِعَباَراُتُھْم َبْی

َشْرٌط ِلْلُعُقوِد ُكلَِّھا، َفَعَلى َضْوِء َما َصرَُّحوا ِبِھ ِإَذا َلْم َیَتَحقَِّق الرَِّضا َال َیْنَعِقُد اْلَعْقُد، 
ِإنَّ اْلَمْطُلوَب ِفي : ِشيُّ َوَغْیُرُھَماَسَواٌء َأَكاَن َماِلیا َأْم َغْیَر َماِليٍّ، َیُقول الدُُّسوِقيُّ َواْلَخَر

َوَیُقول " اْنِعَقاِد اْلَبْیِع َما َیُدل َعَلى الرَِّضا، َوِإنَّ اْنِتَقال اْلِمْلِك ُمَتَوقٌِّف َعَلى الرَِّضا 
 التََّراِضي َوُیَصرُِّح اتَِّباُع. اْألْصل الَِّذي ُتْبَنى َعَلْیِھ اْلُعُقوُد اْلَماِلیَُّة: الزَّْنَجاِنيُّ الشَّاِفِعيُّ

اْلَحَناِبَلُة ِبَأنَّ التََّراِضَي َشْرٌط ِمْن ُشُروِط ِصحَِّة اْلَعْقِد َما َلْم ُیْكَرْه ِبَحقٍّ، َكالَِّذي ُیْكِرُھُھ 
  .٢}اْلَحاِكُم َعَلى َبْیِع َماِلِھ ِلَوَفاِء َدْیِنِھ

  
  
  
  
  

                                                           

، الفقھ على المذاھب األربعة )ھـ١٣٦٠: المتوفى(عبد الرحمن بن محمد عوض ) الجزیري / (١
 م، ٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤ الثانیة، :، الطبعة لبنان–، بیروت  دار الكتب العلمیة:، الناشر )١٣٦/ ٢(

 ٥ :عدد األجزاء
 . )٢٣٣/ ٢٢(مرجع سبق ذكره، الموسوعة الفقھیة الكویتیة  / ٢
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  املبحث الثاني

حكم الدين، وأصله الشرعي، وتوثيقه،
َّ

   وبعض األحكام العامة املتعلقة به

ي: ال    أي التداین، وحكمھ الجواز، واإلباحة، وقد نقل ابن بطال في شرح :حك ل

أجمع كل من نحفظ : قال ابن المنذر... {:صحیح البخاري قول ابن المنذر في ذلك، یقول 
ر والتمر عنھ من أھل العلم على أن استقراض الدنانیر والدراھم والحنطة والشعی

  .١}...والزبیب، وكل ما لھ مثل من سائر األطعمة جائز، والشراء بالدین مباح
فأحادیث النھي لمن استدان فیما یكره الرب جل جاللھ وال یرید ...{: وفي التوضیح 

  .٢}قضاءه، واإلباحة فیما یرضیھ ویرید قضاءه، وعنده في األغلب ما یؤدیھ منھ

ي:ثانيا    عي لل  الشك في مشروعیتھ، حیث یقول اهللا سبحانھ وتعالى ،ألصل لش

مححببًا في اإلقراض بصفة عامة بل سمى مایقدم إلیھ تقربًا ــ مجازًا وتحبیبًا ـــ سماه  
َمْن َذا الَِّذي ُیْقِرُض اللََّھ َقْرًضا َحَسًنا :( اهللا سبحانھ وتعالى قرضًا حیث یقول سبحانھ

وفي ] البقرة/ ٢٤٥[ِثیَرًة َواللَُّھ َیْقِبُض َوَیْبُسُط َوِإَلْیِھ ُتْرَجُعوَنَفُیَضاِعَفُھ َلُھ َأْضَعاًفا َك
اإلقراض للخلق وھم أھل الحاجة إلیھ حقیقًة، المجازًا، یقول المصطفى صلى اهللا علیھ 

  .٣)من أقرض ورقًا مرتین كان كعدل صدقة مرة: (وسلم
فقھاء في جواز اإلستدانة لم یختلف ال ھذا في المقرض، وأما في االستقراض، فإنھ

للمستقرض، حیث ذكر اهللا سبحانھ وتعالى، ذلك فى القرآن الكریم، اقرارًا بجواز الدین، 
َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا َتَداَیْنُتْم ِبَدْیٍن ِإَلى َأَجٍل ُمَسّمًى َفاْكُتُبوُه {:وذلك فى قولھ تعالى

  ].االبقرة٢٨٢[}...
معناه . ھذه اآلیة نزلت في السلم خاصة: وقال ابن عباس {: القرآن وفي الجامع ألحكام

  .٤}أن سلم أھل المدینة كان سبب اآلیة ، ثم ھي تتناول جمیع المداینات إجماعا

                                                           

أبو : ، تحقیق)ھـ٤٤٩: المتوفى(ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ) ابن بطال/ (١
ِكَتاب االْسِتْقَراِض َوَأَداِء [یح البخارى ــ تمیم یاسر بن إبراھیم، شرح صحیح البخارى، شرح صح

/ ٦(، ]الدُُّیوِن، َواْلَحْجِر، َوالتَّْفِلیِس ــ َباب َمِن اْشَتَرى ِبالدَّْیِن َوَلْیَس ِعْنَدُه َثَمُنُھ َأْو َلْیَس ِبَحْضَرِتِھ
م، عدد ٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٣الثانیة، :  السعودیة، الریاض، الطبعة-مكتبة الرشد : ، دار النشر)٥١٢

  ١٠: األجزاء
: المتوفى(سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري ) ابن الملقن/ (٢

دار الفالح للبحث العلمي : ، المحقق)٤٢٣/ ١٥(، التوضیح لشرح الجامع الصحیح،)ھـ٨٠٤
 م، ٢٠٠٨ -  ھـ ١٤٢٩األولى، :  سوریا، الطبعة–دار النوادر، دمشق : وتحقیق التراث، الناشر

 ).  أجزاء للفھارس٣ و ٣٣ (٣٦: عدد األجزاء
، )٢٨٣/ ٣(،٣٥٦٠أخرجھ البیھقي في شعب اإلیمان ، باب في الزكاة ، فصل في القرض، ر / ٣

محمد السعید بسیوني : ، تحقیق ١٤١٠ بیروت، الطبعة األولى ، –دار الكتب العلمیة : الناشر 
 ٧: زغلول، عدد األجزاء 

 ). ٣٧٧/ ٣(لجامع ألحكام القرآن مرجع سبق ذكره، ا/ ٤
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باب من اشترى بالدین ولیس عنده ثمنھ أو لیس ( {:   وقد بوب لھ البخاري بقولھ
كثر من مرٍة، فعن جابر بن عبد ، وذكر فیھ أنھ صلى اهللا علیھ وسلم استدان أ)بحضرتھ

كیف ترى بعیرك :( غزوت مع النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال: اهللا رضي اهللا عنھما قال
  .١)، قلت نعم فبعتھ إیاه فلما قدم المدینة غدوت إلیھ بالبعیر فأعطاني ثمنھ)أتبیعنیھ

قدمت : قال:(وكأنھ یشیر إلى ضعف ما جاء عن بن عباس مرفوعًا...{:وفي المستدرك
على عیر فابتاع النبي صلى اهللا علیھ وسلم منھا بیعا فربح أواقًا من ذھب فتصدق بھا 

  .   ٢}ال أشتري ما لیس عندي ثمنھ: بین أبناء بني عبد المطلب وقال
وقد استدان الّنبّى صلى اهللا علیھ وسلم من الیھودي راھنًا درعھ، ُروى عن أنس رضي 

، ولقد ٣ى اهللا علیھ وسلم بخبز شعیر وإھالة سنخةأنھ مشى إلى النبي صل: اهللا عنھ 
رھن النبي صلى اهللا علیھ، وسلم درعا لھ بالمدینة عند یھودي وأخذ منھ شعیرا ألھلھ 

ماأمسى عند آل محمد صلى اهللا علیھ وسلم صاع بروالصاع حب :(ولقد سمعتھ یقول
  .٤)وإن عنده لتسع نسوة

كان : تدانة من یھودي، عن عائشة قالت  وقد طلب الرسول صلى اهللا علیھ وسلم االس
على رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم ثوبان قطریان غلیظان فكان إذا قعد فعرق ثقال 
علیھ فقدم بز من الشام لفالن الیھودي فقلت لو بعثت إلیھ فاشتریت منھ ثوبین إلى 

بدراھمي فقال المیسرة فأرسل إلیھ فقال قد علمت ما یرید إنما یرید أن یذھب بمالي أو 
   .٥}رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم كذب قد علم أني من أتقاھم هللا وآداھم لألمانة

ولكن لو أصبح الدین مما ُیدخل الشخص في الھموم، ویوقع في المشاكل مع الّدائنین، 
  .فال خیر فیھ

  . ٦)وإیاك والدین فإن أولھ ھّم وآخره حرب ... { : روي عن عمر رضي اهللا عنھ  قولھ
  ـــ: وقد اشترط البعض في جواز الدین اآلتي 

                                                           

باب من [أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب االستقراض وأداء الدیون والحجر والتفلیس ،  / ١
 ).٨٤١ / ٢(  ،٢٢٥٥،ر]اشترى بالدین ولیس عنده ثمنھ أو لیس بحضرتھ

 : ]محمد بن عبد اهللا أبو عبد اهللا الحاكم النیسابوري [ أخرجھ الحاكم في المستدرك ، / ٢
مصطفى عبد القادر : ، تحقیق )٢/٢٨(،   ٢٢٠٩، ر]كتاب البیوع [المستدرك على الصحیحین،

 .م تعلیق الذھبي قي التلخیص، صحیح١٩٩٠ھـ ١٤١١، ١دار الكتب العلمیة ، ، ط: عطا، بیروت
 )سنخة ( قال في القاموس االھالة الشحم أو ما أذیب منھ أو الزیت وكل ما أئتدم بھ ) وإھالة  /( ٣

دار الكتب : ، بیروت)٣٤٠/ ٤( بفتح السین المھملة وكسر النون المتغیرة الریح ، تحفة األحوذي، 
 .العلمیة

أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب البیوع ،باب شراء النبي صلى اهللا علیھ وسلم بالنسیئة ، ر  / ٤
٧٢٩ / ٢( ، ١٩٦٣.( 

اء في الرخصة في الشراء إلى أجل،ر أخرجھ الترمذي  في سننھ، كتاب البیوع ، باب ما ج  / ٥
 دار إحیاء التراث :، الناشر، محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي السلمي)٥١٨ / ٣(،١٢١٣
 ٥ :عدد األجزاء أحمد محمد شاكر وآخرون، :، تحقیق بیروت–العربي 

 أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى ، كتاب التفلیس ، باب الحجر على المفلس وبیع مالھ في/ ٦
 – دار الكتب العلمیة، بیروت :، الناشر محمد عبد القادر عطا:المحقق )٨١/ ٦ (١١٢٦٥دیونھ، ر
 . م٢٠٠٣ -  ھـ ١٤٢٤ الثالثة، :الطبعةلبنات، 



 - ٣٠٩٤ -

  .أال یكون الدین للسرف، بل للحاجة .١
  .أن تكون االستفادة بھ فیما ینفع .٢
  .١)أن یكون للمستدین القدرة على السداد .٣

" والغارمین"في معرض تفسیره لقول اهللا تعالى ) بحر العلوم(  وفي ذلك یقول صاحب 
ون الذین إستدانوا في غیر فساد وال تبذیر، وقال یعني أصحاب الدی" والغارمین "{ : 

مجاھد ثالثة من الغارمین رجل ذھب السیل بمالھ ورجل أصابھ حریق فھلك مالھ ورجل 
  .٢}لیس لھ مال ولھ عیال فھو یستدین وینفق على عیالھ

الذین لزمھم الدیون في غیر معصیة وال : الغارمون: ( وفي التفسیر البسیط قولھ
  .٣)إسراف

جاء في ھذا المعنى  في السنة النبویة المطھرة ما ُروي عن أبي ھریرة رضي اهللا   و
من أخذ أموال الناس یرید أداء ھا أدى اهللا :(عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال: عنھ

  .٤)عنھ ومن أخذ یرید إتالفھا أتلفھ اهللا

ي : ثالثا ل ثي  القرآن الكریم،  وقد وردت أحكام توثیق الدین في أطول آیة في :ت

أخرى ، توضحان جمیع  وسائل التوثیق المشروعة، وذلك حفاظًا على  وملحقة بھا
َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا َتَداَیْنُتْم ِبَدْیٍن ِإَلى َأَجٍل ُمَسمى {:الحقوق بین العباد، قال تعالى

َلا َیْأَب َكاِتٌب َأْن َیْكُتَب َكَما َعلََّمُھ اللَُّھ َفْلَیْكُتْب َوْلُیْمِلِل َفاْكُتُبوُه َوْلَیْكُتْب َبْیَنُكْم َكاِتٌب ِباْلَعْدِل َو
الَِّذي َعَلْیِھ اْلَحقُّ َوْلَیتَِّق اللََّھ َربَُّھ َوَلا َیْبَخْس ِمْنُھ َشْیًئا َفِإْن َكاَن الَِّذي َعَلْیِھ اْلَحقُّ َسِفیًھا َأْو 

ُیِملَّ ُھَو َفْلُیْمِلْل َوِلیُُّھ ِباْلَعْدِل َواْسَتْشِھُدوا َشِھیَدْیِن ِمْن ِرَجاِلُكْم َفِإْن َضِعیًفا َأْو َلا َیْسَتِطیُع َأْن 
َلْم َیُكوَنا َرُجَلْیِن َفَرُجٌل َواْمَرَأَتاِن ِممَّْن َتْرَضْوَن ِمَن الشَُّھَداِء َأْن َتِضلَّ ِإْحَداُھَما َفُتَذكَِّر 

ْأَب الشَُّھَداُء ِإَذا َما ُدُعوا َوَلا َتْسَأُموا َأْن َتْكُتُبوُه َصِغیًرا َأْو َكِبیًرا ِإَلى ِإْحَداُھَما اْلُأْخَرى َوَلا َی
َأَجِلِھ َذِلُكْم َأْقَسُط ِعْنَد اللَِّھ َوَأْقَوُم ِللشََّھاَدِة َوَأْدَنى َألَّا َتْرَتاُبوا ِإلَّا َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َحاِضَرًة 

ْم َفَلْیَس َعَلْیُكْم ُجَناٌح َألَّا َتْكُتُبوَھا َوَأْشِھُدوا ِإَذا َتَباَیْعُتْم َوَلا ُیَضارَّ َكاِتٌب َوَلا ُتِدیُروَنَھا َبْیَنُك
َوِإْن * َشِھیٌد َوِإْن َتْفَعُلوا َفِإنَُّھ ُفُسوٌق ِبُكْم َواتَُّقوا اللََّھ َوُیَعلُِّمُكُم اللَُّھ َواللَُّھ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِلیٌم 

 َعَلى َسَفٍر َوَلْم َتِجُدوا َكاِتًبا َفِرَھاٌن َمْقُبوَضٌة َفِإْن َأِمَن َبْعُضُكْم َبْعًضا َفْلُیَؤدِّ الَِّذي اْؤُتِمَن ُكْنُتْم
                                                           

شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف / ١
، )ھامش(ھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، ، موا)ھـ٩٥٤: المتوفى(بالحطاب الرُّعیني المالكي 

 .٦: م، عدد األجزاء١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثالثة، : دار الفكر، الطبعة: ، الناشر)٥٨٨/ ٦(
: ،تحقیق)٢/٦٨(أبواللیث نصر بن محمد بن إبراھیم السمرقندي الفقیھ الحنفي، بحر العلوم/٢
 .دار الفكر: ، بیروت٣:محمود مطرجي، عدد األجزاء.د
: المتوفى(علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النیسابوري، الشافعي ) حسنأبو ال/ (٣

رسالة دكتوراة بجامعة ) ١٥(أصل تحقیقھ في : ،المحقق)٥١٤/ ١٠(، التفسیر البسیط،)ھـ٤٦٨
عمادة البحث : اإلمام محمد بن سعود، ثم قامت لجنة علمیة من الجامعة بسبكھ وتنسیقھ، الناشر

 ٢٥:  ھـ ، عدد األجزاء١٤٣٠األولى، : ، الطبعة.مام محمد بن سعود اإلسالمیة جامعة اإل- العلمي 
 .،)،وجزء للفھارس٢٤(
أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب االستقراض وأداء الدیون والحجر والتفلیس،باب من أخذ /٤

 )٢/٨٤١(،٢٢٥٧أموال الناس یریدأداءھاأوإتالفھا،ر
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ْعَمُلوَن َأَماَنَتُھ َوْلَیتَِّق اللََّھ َربَُّھ َوَلا َتْكُتُموا الشََّھاَدَة َوَمْن َیْكُتْمَھا َفِإنَُّھ آِثٌم َقْلُبُھ َواللَُّھ ِبَما َت
  ].االبقرة٢٨٢/٢٨٣[َعِلیٌم 

  ففي ھاتین اآلیتین الكریمتین، جمع اهللا سبحانھ وتعالى من األحكام، والضوابط، 
وذلك أن اهللا ... {:یقول القرطبي في تفسیر اآلیة. والتوثیقات، مایحفظ حقوق الدائنین

  .١} اإلشھادتعالى جعل لتوثیق الدین طرقا ، منھا الكتاب ، ومنھا الرھن ، ومنھا

ل على   ، ي عية لل لش ثيقا  لت ب  ك ض ضيح، ن لت لتفصيل،  على با  

آلتي   :لنح 

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا َتَداَیْنُتْم ِبَدْیٍن ِإَلى : (حیث یقول اهللا سبحانھ وتعالى: كتابة الدین/ أ
ففي . الوجوب ، وقول الجمھور على الندب، قیل ب]٢٨٢...) [َأَجٍل ُمَسمى َفاْكُتُبوُه

ذھب بعض الناس إلى أن كتب الدیون واجب على أربابھا ، {الجامع ألحكام القرآن 
فرض بھذه اآلیة ، بیعا كان أو قرضا ، لئال یقع فیھ نسیان أو جحود ، وھو اختیار 

كانوا : وقال الشعبي . من اّدان فلیكتب ، ومن باع فلیشھد: وقال ابن جریج . الطبري
وحكى . ناسخ ألمره بالكتب] ٢٨٣: البقرة [} َفِإْن َأِمَن َبْعُضُكْم َبْعضًا{ یرون أن قولھ 

وذھب الربیع إلى أن . نحوه ابن جریج ، وقالھ ابن زید ، وروي عن أبي سعید الخدري
  . }فإن أمن بعضكم بعضا{: ذلك واجب بھذه األلفاظ ، ثم خففھ اهللا تعالى بقولھ 

 األمر بالكتب ندب إلى حفظ األموال وإزالة الریب ، وإذا كان الغریم تقیا :ور وقال الجمھ
قال . فما یضره الكتاب ، وإن كان غیر ذلك فالكتاب ثقاف في دینھ وحاجة صاحب الحق

وھذا ھو القول : ابن عطیة . إن أشھدت فحزم ، وإن ائتمنت ففي حل وسعة: بعضھم 
ن اهللا تعالى ندب إلى الكتاب فیما للمرء أن یھبھ وال یترتب نسخ في ھذا ، أل. الصحیح

  .٢}ویتركھ بإجماع ، فندبھ إنما ھو على جھة الحیطة للناس
َواْسَتْشِھُدوا َشِھیَدْیِن ِمْن ِرَجاِلُكْم َفِإْن َلْم َیُكوَنا َرُجَلْیِن :(قولھ تعالى:اإلشھاد في الدین/ ب

وفي الجامع ألحكام ]. البقرة/ ٢٨٢)[ الشَُّھَداِءَفَرُجٌل َواْمَرَأَتاِن ِممَّْن َتْرَضْوَن ِمَن
واختلف الناس ھل ھي فرض أو ندب، والصحیح أنھ . االستشھاد طلب الشھادة{:القرآن

  .٣}ندب
َوِإْن ُكْنُتْم َعَلى َسَفٍر َوَلْم َتِجُدوا َكاِتًبا َفِرَھاٌن :( قال تعالى:  قبض الرھن في الدین/ج

  .البقرة)٢٨٣...) (َمْقُبوَضٌة 
وذلك أن اهللا تعالى جعل لتوثیق الدین طرقا ، منھا ... { :  یقول القرطبي في تفسیر اآلیة

وال خالف بین علماء األمصار أن الرھن . الكتاب ، ومنھا الرھن ، ومنھا اإلشھاد
                .٤}مشروع بطریق الندب ال بطریق الوجوب

                                                           

 ،)٣٨٣/ ٣(ن، مرجع سبق ذكره، الجامع ألحكام القرآ / ١
 ).٣٨٣/ ٣: (المرجع السابق / ٢
 ).٣/٣٨٩(المرجع نفسھ، /٣
 ).٤٠٤/ ٣(المرجع نفسھ، / ٤
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یعتبر الرھن  وثیقة لحفظ الحقوق و  والرھن، ھو حبس عین وثیقة، لضمان رد الدین، 
من وجھ ، وضمانًا الستیفاء الدین من العین المرھونة من وجھ ، وذلك حال عجز 

  .المدین الوفاء بدینھ بدون العین المرھونة
والرھن ھو احتباس العین وثیقة بالحق لیستوفى الحق من ثمنھا أو {: یقول القرطبي 

  .            ١} وھكذا حده العلماء ،یممن ثمن منافعھا عند تعذر أخذه من الغر
وقد أسلفنا أن الرھن جائز حضًرا وسفًرا عند جمیع الفقھاء، ... {:وفي التوضیح قولھ

  .وعن مجاھد تخصیصھ بالسفر
وبھ قال داود  لظاھر اآلیة المذكورة،  وحجة الجماعة أن اهللا . صح عنھ: قال ابن حزم

ا في الرھن، وإنما ذكره ألن الغالب فیھ أن تعالى لم یذكر السفر على أن یكون شرًط
الكاتب یعدم في السفر، وقد یوجد الكاتب في السفر، ویجوز فیھ الرھن، فكذلك الحضر 

َفِإْن َأِمَن {:وإن كان الكاتب حاضًرا؛ ألن الرھن إنما ھو معنى التوثقة، بدلیل قولھ تعالى
أن یستوثق بھ في السفر جاز في وكل ما جاز ] ٢٨٣: البقرة[اآلیة } َبْعُضُكْم َبْعًضا

الحضر كالضمین، وقد رھن سید األمة درعھ بالمدینة عند یھودي في شعیر أخذه ألھلھ 
  . فطاح قولھم-حضرتھ ووطنھ-من المدینة 

حدیث الباب لیس فیھ اشتراط الرھن، ونحن ال نمنع من الرھن بغیر : وقال ابن حزم
فإن : قال. لتطوع بما لم ینھ عنھ حسنشرط في العقد، إنما ھو تطوع من الراھن، وا

 إلى یھودي لیسلفھ طعاًما - صلى اهللا علیھ وسلم -ذكر حدیث أبي رافع وبعثھ النبي 
ھذا حدیث تفرد بھ موسى بن عبیدة : لضیف نزل بھ فأبى إال برھن فرھنھ درعھ، قلنا

  .٢}الربذي وھو ضعیف
 أخذ الرھن وثیقة للدین، م، جاء جواز١٩٨٤  وفي قانون المعامالت المدنیة لسنة 

) ٧٤٤:(ـ مادة) استیفاء الدین المضون بالرھن: (وضمانًا للوفاء، وذلك تحت عنوان
 أجل  للمرتھن رھنًا تأمینیًا أن یستوفى دینھ من العقار المرھون عند حلول{):١:(بند

المنصوص علیھا فى قانون االجراءات   االجراءات اتخاذ الدین طبقًا لمرتبتھ وبعد
  . الخاصة دنیة أوالقوانینالم

 أموال   بباقى دینھ على  لھ الرجوع  یف العقار بدینھ كان اذا لم{): ٢( وفي البند 
  .}المدین كدائن عادى

  : بعض األحكام العامة المتعلقة بالدین:  رابعًا
وقد وردت من اآلیات، واألحادیث ما یدل . (الحث على سداد الدین، وتحریم المطل/  أ

  ).على ذلك
  ].٢٨٣: البقرة،...) [َفِإْن َأِمَن َبْعُضُكْم َبْعًضا َفْلُیَؤدِّ الَِّذي اْؤُتِمَن َأَماَنَتُھ:(... قال تعالى

  وقد جاء ذلك األمر في آیة الدین أمرًا للمدین ألداء دینھ؛ باعتبار الدین أمانة من 
  . األمانات

                                                           

 ).٣٨٩، ٣٨٣/ ٣(مرجع سبق ذكره، الجامع ألحكام القرآن،  / ١
 ).١١٢/ ١٦(التوضیح لشرح الجامع الصحیح  / ٢
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للَِّھ َأنَّ َرُجًلا َأَتى النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ  وفي السنة المطھرة، ما روي َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد ا
َوَسلََّم َفَقاَل َأَرَأْیَت ِإْن َجاَھْدُت ِبَنْفِسي َوَماِلي َفُقِتْلُت َصاِبًرا ُمْحَتِسًبا ُمْقِبًلا َغْیَر ُمْدِبٍر َأَأْدُخُل 

اًثا َقاَل ِإْن َلْم َتُمْت َوَعَلْیَك َدْیٌن َلْیَس ِعْنَدَك َوَفاُؤُه اْلَجنََّة َقاَل َنَعْم َفَأَعاَد َذِلَك َمرََّتْیِن َأْو َثَل
وَعْن َأِبي َكِثیٍر َأنَّ َسْعَد ْبَن َأِبي َوقَّاٍص َجاَء َیَتَقاَضى َدْیًنا َلُھ َعَلى َرُجٍل َفَقاُلوا َقْد . ١}

 َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُقوُل َلْو َأنَّ َرُجال ُقِتَل ِفي َخَرَج َقاَل َفَأْشَھُد َأنِّي َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ
، وعن عقبة ٢َسِبیِل اللَِّھ ُثمَّ ُأْحِیَي ُثمَّ ُقِتَل ُثمَّ ُأْحِیَي ُثمَّ ُقِتَل َلْم َیْدُخِل اْلَجنََّة َحتَّى َیْقِضَي َدْیَنُھ

یقول  بن عامر الجھني رضي اهللا عنھ أنھ سمع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 
ال تخیفوا أنفسكم أو قال األنفس فقیل لھ یا رسول اهللا وما نخیف أنفسنا قال : ألصحابھ 

 .٣}) الدین
إن : یستعیذ باهللا من المغرم ویقول] صلى اهللا علیھ وسلم [ وكان النبي ...{:وفیھ أیضًا

اهللا عنھ ، وعن َأِبي ُموَسى اْلَأْشَعِريَّ رضي ٤}الرجل  إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف
ِإنَّ َأْعَظَم الذُُّنوِب ِعْنَد اِهللا َأْن ُیْلَقى ِبَھا : " َعْن َرُسوِل اِهللا َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َأنَُّھ َقاَل

وعن . ٥}"َبْعَد اْلَكَباِئِر الَِّتي َنَھى اهللا َعْنَھا َأْن َیُموَت الرَُّجُل َوَعَلْیِھ َدْیٌن َلا َیَدُع َلُھ َقَضاَءُه 
َمْن َكاَن َعَلْیِھ َدْیٌن َفَأْیَسَر َوَلْم َیْقِضِھ َفُھَو َكآِكِل «: أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال 

َأیَُّما َرُجٍل َكاَن َعَلْیِھ َدْیٌن إَلى َأَجٍل َفَأْیَسَر {:وَعْن ِعْكِرَمَة رضي اهللا عنھ ،قولھ. ٦»السُّْحِت
  . ٧}َوَلْم َیْقِضِھ، َفَقْد َھَلَك

                                                           

 ).٣٧٣/ ٢٢(مرجع سبق ذكره، مسنداإلمام أحمد  / ١
 / ٧( ،٤٦٨٤المجتبى من السنن، كتاب البیوع، باب التغلیظ في الدین ، ر أخرجھ النسائي في  /٢

المستخرج من األحادیث المختارة مما لم یخرجھ البخاري = وفي األحادیث المختارة ) .٣١٤
، ضیاء الدین أبو عبد اهللا محمد بن عبد الواحد المقدسي )٢٧٦/ ٣(ومسلم في صحیحیھما 

معالي األستاذ الدكتور عبد الملك : ، دراسة وتحقیق)ْسَناده َصِحیحِإ(، وذكر أّن )ھـ٦٤٣: المتوفى(
:  لبنان،الطبعة–دار خضر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت : بن عبد اهللا بن دھیش، الناشر

 ١٣:  م، عدد األجزاء٢٠٠٠ -  ھـ ١٤٢٠الثالثة، 
 ٤( ،١٧٤٤٣ھني، حمرجع سبق ذكره،مسند أحمد، مسند الشامیین، حدیث عقبة بن عمار الج / ٣
رواه أحمد بإسنادین رجال أحدھما ثقات رواه الطبراني في الكبیر وأبو : ، قال الھیثمي)١٥٤/

 .  جمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدین علي بن أبي بكر الھیثمي. انظر)یعلى
 ٢٨٦/ ١( ، ٧٩٨ الصالة ،باب الدعاء قبل السالم،رأخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب صفة / ٤
.( 
 ).٢٦٦ / ٢(،٣٣٤٢أخرجھ أبوداود في سننھ، كتاب ،البیوع ، باب في التشدید في الدین ، ر /٥
أبو ) . ٣١٧ / ٨( ،١٥٣٥٧أخرجھ عبد الرزاق في مصنفھ، كتاب البیوع،باب مطل الغني، ر   /٦

ب حبی: ، المحقق)ھـ٢١١: المتوفى(بكر عبد الرزاق بن ھمام بن نافع الحمیري الیماني الصنعاني 
   بیروت-المكتب اإلسالمي :  الھند، یطلب من-المجلس العلمي: الرحمن األعظمي، الناشر

 ١١: ، عدد األجزاء١٤٠٣الثانیة، : الطبعة
أخرجھ ابن أبي شیبة في مصنفھ، كتاب البیوع واألقضیة ،في الرجل یكون علیھ الدین وھو   /٧

، عبد اهللا بن محمد بن إبراھیم بن أبو بكر بن أبي شیبة). ٢٥ /٥(،٢٣٣٦٨موسر فال یقضیھ ،ر 
مكتبة : كمال یوسف الحوت، الناشر: ، المحقق)ھـ٢٣٥: المتوفى(عثمان بن خواستي العبسي 

 ٧: ، عدد األجزاء١٤٠٩األولى، :  الریاض، الطبعة–الرشد 
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ویعتبر ذلك ربا إال إذا كان بینھما اإلھداء قبل ذلك، وربما . إھداء المدین لدائنھمنع / ب
  ).            قد یكون ذریعة للمطل

إَذا ُأْقِرْضَت َقْرًضا َفَال ُتْھِدَینَّ َھِدیًَّة {:   جاء مرویًا عن اْبُن َعبَّاٍس رضي اهللا عنھما 
اذا أقرضت قرضا {:ایة البیھقي في شعب اإلیمانوفي رو. ١}ُكَراًعا ، َوَال ُرُكوَب َدابٍَّة

إْذ {: وَعِن ُأَبيٌّ بن كعب رضي اهللا عنھ قال . ٢}...ألخیك فال تركب دابتھ وال تقبل ھدیتھ
َوُردَّ َعَلْیِھ ، َفُخْذ ِمْنُھ َقْرَضُھ ، َأْقَرْضت َقْرًضا ، َفَجاَء َصاِحُب اْلَقْرِض َیْحِمُلُھ َوَمَعُھ َھِدیٌَّة 

ُذِكَر ِالْبِن َمْسُعوٍد أن {:، ویعتبر اإلھداء للمقرض ربا ، فعِن اْبِن ِسیِریَن، َقاَل٣}َتُھَھِدیَّ
َما َأَصاَب ِمْن َظْھِر َفَرِسِھ ، َفُھَو : َرُجًال َأْقَرَض َرُجًال دراھم َواْشَتَرَط َظْھَر َفَرِسِھ ، َقاَل 

: ل اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، وعن علي بن أبي طالب رضیاهللا عنھ قال قال رسو٤}ِرًبا
  .٥)كل قرض جر منفعة فھو ربا

إَذاَكاَن ِللرَُّجِل َعَلى الرَُّجِل الدَّْیُن َفَأْھَدى إَلْیِھ {:ویجوزحسبانھ من الدین، فَعن َعْلَقَمَة، َقاَل
  . ٦}ِلُیَؤخَِّر َعْنُھ َفْلَیْحِسْبُھ ِمْن َدْیِنِھ

، فقد سئل َأَنس ْبن َماِلٍك َعِن الرَُّجِل ُیْھِدي َلُھ ویجوز اإلھداء إذا كان بینھا  ذلك قبًال
ِإْن َكاَن ُیْھِدي َلُھ َقْبَل َذِلَك َفَال َبْأَس ، َوِإْن َلْم َیُكْن ُیْھِدي َلُھ َقْبَل َذِلَك َفَال { :َغِریُمُھ َفَقاَل 

  .٧}َیْصُلُح
ُجٍل دراھم َأْسَتِعیُر ِمْنُھ َدابًَّة، َأْو َأْطُلُب إَذا َكاَن ِلي َعَلى َر{: ُقْلُت َلُھ : وَعْن ُمَجاِھٍد، َقاَل
  .٨}َال َبْأس: ِمْنُھ َمْعُروًفا ، َقاَل

 

                                                           

 ) .٣٢٦ / ٤(،٢٠٦٧٠المرجع نفسھ والباب ، ر  / ١
 ) .٣٢٧ / ٤(،٢٠٦٨٠المرجع نفسھ والباب ، ر / ٢
 ).٣٢٦ / ٤(،٢٠٦٧١المرجع نفسھ والباب ، ر / ٣
 ).٣٢٧ / ٤(،٢٠٦٨٠المرجع نفسھ والباب ، ر / ٤
أخرجھ الحارث بن أبي أسامة في مسنده ،كتاب البیوع ،  باب في القرض یجر المنفعة،   /٥
، أبو محمد الحارث بن محمد بن داھر التمیمي البغدادي الخصیب المعروف بابن )٥٠٠ /١(،٤٣٧ر

أبو الحسن نور : المنتقي. بغیة الباحث عن زوائد= ، مسند الحارث )ھـ٢٨٢: المتوفى(امة أبي أس
حسین . د: ،المحقق) . ھـ٨٠٧: المتوفى(الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان بن أبي بكر الھیثمي 

:  المدینة المنورة، الطبعة-مركز خدمة السنة والسیرة النبویة : أحمد صالح الباكري، الناشر
  ٢: م، عدد األجزاء١٩٩٢ – ١٤١٣ولى، األ

. رواه الحارث بن أبى أسامة وإسناده ساقط): ١٧٦ /١(قال الحافظ ابن حجر فى بلوغ المرام،= ( 
وآخر موقوف عن عبد اهللا بن سالم عند . ولھ شاھد ضعیف عن فضالة بن عبید عند البیھقى

مسند . منكر الحدیث: البخارىمتروك، وقال :فإسناده سوار بن مصعب، قال النسائى.) البخارى
 .بغیة الباحث عن زوائد= الحارث 

مرجع سبق ذكره، مسند ابن أبي شیبة، كتاب البیوع واألقضیة، في الرجل یكون لھ على الرجل /٦
 ).٣٢٦/ ٤(،٢٠٦٧٢الدین فیھدي لھ أیحسبھ من دینھ،ر

  ).٤/٣٢٦(، ٢٠٦٦٩المرجع السابق، ر  /  ٧
 ).٣٢٧/ ٤(،٢٠٦٨١المرجع نفسھ، ر  / ٨
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  املبحث الثالث

جربا عنه) املعسر(أحكام وضوابط بيع مال املدين 
ً

  

حكمًا شرعیًا، وربطھ ) بیع مال المدین جبرًا عنھ(   جعلت الشریعة اإلسالمیة أحكام 
ین، ومطلھ ففي كلیھما یباع مال المدین ولو جبرًا عنھ، لسداد عسر المد: بأمرین ھما

من  دینھ، ومع ذلك فقد وضعت الشریعة اإلسالمیة التفریق البیِّن بین العسر والمطل،
 . حیث األحكام والضوابط

، فقد جاء أمره فى القرآن )وھو العاجز عن سداد الدین، وعدیم القدرة(فالمعسر، 
/ ٢٨٠...)[وإن كان ذو عسرة فنظرٌة إلى میسرة: ( عالىالكریم ـ قولھ سبحانھ وت

مطل الغني : (وأما المماطل، فھو ما قال فیھ الرسول صلى اهللا علیھ وسلم].  البقرة
  .    ٢)لي الواجد یحل عقوبتھ وعرضھ:( ، وأیضًا قولھ صلى اهللا علیھ وسلم١)ظلم

كذا المعالجات، والتي    وفي ھذا المبحث، یتناول البحث أھم األحكام والضوابط، و
  .وضعتھا الشریعة اإلسالمیة لحالة اإلعسار بالدین

   فقد وضعت ھذه األحكام، والضوابط، وتلك المعالجات التي بنیت علیھما مراعاة 
لعذر المعسر، وحتى ال یرھق المدین من أمره عسرًا، وكذلك لحفظ حق  الدائن ، 

ام والضوابط والمعالجات، تنتھي وحتى الیضیع حقھ حال عسر المدین، وھذه األحك
  :في آخر األمر إلى بیع مال المدین، ولو جبرًا عنھ، وھي تتدرج على النحو اآلتي

َوِإْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة ِإَلى :( إنظار المدین، وھو ما جاء في قولھ تعالى/ أ
 ].البقرة/٢٨٠...) [َمْیَسَرٍة

إلنظار، أھو مختص بدین الربا فقط أم في كل   وقد اختلف الفقھاء فیما یكون فیھ ا
  . دین

وأحسن ما قیل في ھذه اآلیة قول عطاء : ٣قال النحاس:(...    ویقول القرطبي
ھي لكل معسر ینظر في الربا والدین كلھ فھذا قول : والضحاك والربیع بن خیثم قال

كم غیره یجمع األقوال ألنھ یجوز أن تكون ناسخة عامة نزلت في الربا ثم صار ح
  .}كحكمھ

ذلك في : وقال بن عباس وشریح: (...    ثم ذكرالقرطبي قول المخالفین یقول فیھ
الربا خاصة فأما الدیون وسائر المعامالت فلیس فیھا نظرة بل یؤدي إلى أھلھا أو 

إن اهللا یأمركم أن : یحبس فیھ حتى یوفیھ وھو قول إبراھیم واحتجوا بقول اهللا تعالى 
  .}ت إلى أھلھا اآلیةتؤدوا األمانا

                                                           

أخرجھ البخاري  في صحیحھ ،كتاب الحواالت ، باب في الحوالة وھل یرجع في الحوالة ر  / ١
٧٩٩/ ٢ ( ٢١٦٦.( 

أخرجھ البخاري في صحیحھ معلقا ، كتاب االستقراض وأداء الدیون والحجر والتفلیس ، باب  / ٢
 ].٨٤٥ / ٢[ لصاحب الحق مقال، 

 مصري من مؤلفاتھ المقنع في -نحوي .عیل ابو جعفر ھو احمد بن محمد بن إسما) النحاس / (٣
 ھـــــــ٣٣٨اإلختالف بین الكوفیین والبصریین والناسخ والمنسوخ والكافي وإعراب القران توفي 
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قال { :   ثم أورد قول ابن عطیة ردًا على قول المخالفین متأوًال قول المخالفین، یقول
فكان ھذا القول یترتب إذا لم یكن فقر مدقع، وأما مع العدم والفقر : بن عطیة 

  .}الصریح فالحكم ھو النظرة ضرورة 
... {:  بالناحیة اللغویة یقول   وقد رجح القرطبي القول بالعموم لكل دین ، معلًال

وإن وقع ذو عسرة من الناس أجمعین، ولو كان في : وألن القراءة بالرفع بمعنى 
  .١}الربا خاصة لكان النصب الوجھ، بمعنى وإن كان الذي علیھ الربا ذا عسرة

لك كل فدخل في ذ} َوِإْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة ِإَلى َمْیَسَرٍة{ :ویقول صاحب األضواء
  .  ٢}معسر بدین حالل، وثبت ذلك قیاسة

   ومما یدل أیضًا على رجاحة القول بوقوع ھذا الحكم على الدیون عامة ما ورد في  
أن أباه قتل یوم أحد شھیدا، : السنة النبویة في قصة حائط جابر،  ما روي عنھ 

تھ فسألھم أن فاشتد الغرماء في حقوقھم فأتیت رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم فكلم
یقبلوا ثمر حائطي ویحللوا أبي فأبوا فلم یعطھم رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم 

فغدا علینا حین أصبح فطاف في ). سأغدو علیك:(حائطي ولم یكسره لھم ولكن قال
النخل ودعا في ثمره بالبركة فجددتھا فقضیتھم حقوقھم وبقي لنا من ثمرھا بقیة ثم 

 علیھ وسلم وھو جالس فأخبرتھ بذلك فقال رسول اهللا صلى جئت رسول اهللا صلى اهللا
، فقال أال یكون ؟ قد علمنا أنك )یاعمر – وھو جالس -اسمع ( اهللا علیھ وسلم لعمر

  .٣}رسول اهللا واهللا إنك لرسول اهللا
البیع  تأجیل إجراءات  :(م تحت عنوان١٩٨٣وفي قانون اإلجراءات المدنیة لسنة 

یجوز للمحكمة بناء على طلب المحكوم علیھ أن  )١: (بند) ٢٦٠: (مادة). للوفاء
بیع العقار المحجوز لمدة مناسبة لتمكینھ من تدبیر المبلغ الذي یجرى البیع  تؤجل 

  :وفاء لھ و ذلك في الحاالت اآلتیة، إذا 
أثبت أن صافى ما تغلھ أموالھ في سنة واحدة یكفى لوفاء حقوق الدائنین  )أ   (

  ًا في إجراءات التنفیذ ،الذین أصبحوا طرف
 المشار  أثبت انھ یستطیع تدبیر المبلغ الذي یكفى للوفاء بحقوق الدائنین) ب (

برھن العقار كلھ أو بعضـھ ، ویلزم إلجراء الرھـن ) أ(إلیھم في الفقرة 
الحصول على شھادة من المحكمة تأذن فیھا بالرھن وإیداع المتحصل في 

  صادقت علیھ المحكمة ، ذا خزانتھا وال ینفذ الرھن أال إ

                                                           

 ).٣/٣٧٢(مرجع سبق ذكره، الجامع ألحكام القرآن،  /١
، )ھـ١٣٩٣: ى المتوف(، محمد األمین بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني )الشنقیطي / (٢

:  لبنان، عام النشر –دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع بیروت : أضواء البیان، الناشر 
 ١٤١٥:  لبنان، الطبعة – مـ ، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع بیروت ١٩٩٥ - ھـ ١٤١٥

 ).١٩٦ / ٤( م ١٩٩٥ -ھـ
( ،٢٤٦١ إذا وھب دینا على رجل ، ر أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الھبة وفضلھا ،باب / ٣
٩١٩/ ٢ .(  
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أثبت انھ یستطیع تدبیر المبلغ الذي یجرى التنفیذ وفاء لھ عن طریق بیع  )ج  (
ذلك العقار بطریقتھ الخاصة ویلزم إلجراء البیع بھذه  الطریقة الحصول على 

المتحصل خزینتھا وال ینفذ البیع  شھادة من المحكمة تأذن فیھا بالبیع وإیداع
  .یھ المحكمة إال إذا صادقت عل

َوِإْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة : ( التصدق على المدین، وھو ماجاء في قولھ تعالى/ ب
  ].٢٨٠: البقرة) [ِإَلى َمْیَسَرٍة َوَأن َتَصدَُّقوْا َخْیٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم َتْعَلُموَن

: البقرة[} ْم ِإْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَنَوَأْن َتَصدَُّقوا َخْیٌر َلُك: َقْوِلِھ َتَعاَلى{ :ویقول الصنعانى 
  .١»ِبَرْأِس اْلَماِل«: َقاَل] ٢٨٠

ِإنََّما الصََّدَقـاُت ِلْلُفَقَرآِء َواْلَمَسـاِكیِن َواْلَعـاِمِلیَن َعَلْیَھا َواْلُمَؤلََّفِة ُقُلوُبُھْم { : وقولھ تعالى
  ].التوبة/ ٦٠[ }اْبِن السَِّبیِل َفِریَضًة مَِّن اللَِّھَوِفى الرَِّقاِب َواْلَغـاِرِمیَن َوِفى َسِبیِل اللَِّھ َو

  .٢)یرید أھل الدین: (، قال ابن عباس}َواْلَغاِرِمیَن{
 وقد وردت أحادیث كثیرة تدل على ذلك منھ قولھ صلى اهللا علیھ وسلم من روایة 

 -  َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم - ُأِصیَب َرُجٌل ِفي َعْھِد َرُسوِل اللَِّھ: َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ، َقاَل
َتَصدَُّقوا : "- َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم -ِفي ِثَماٍر اْبَتاَعَھا، َفَكُثَر َدْیُنُھ، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ 

 َصلَّى اللَُّھ - اللَِّھ َفَتَصدََّق النَّاُس َعَلْیِھ، َفَلْم َیْبُلْغ َذِلَك َوَفاَء َدْیِنِھ، َفَقاَل َرُسوُل" َعَلْیِھ
  .٣)َیْعِني اْلُغَرَماَء" ُخُذوا َما َوَجْدُتْم َوَلْیَس َلُكْم ِإلَّا َذِلَك: "-َعَلْیِھ َوَسلََّم 

قال تحملت حمالة فأتیت :   وعن قبیصة بن مخارق الھاللي رضي اهللا عنھ ، قال
نا الصدقة فنأمر لك بھا أقم حتى تأتی: رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أسألھ فیھا فقال

(...٤.  
من ضمن ) السوداني(م ٢٠٠١في قانون الزكاة لسنة ) الغارمین( وقد وردت عبارة 

مصارف الزكاة ( تحت عنوان  الفصل الرابعأصحاب الحق في المصارف وذلك في  
تصرف الزكاة بصورة فوریة ما { ) ١(ـ بند  ٣٨ــــ) والصدقات والتبرعات والھبات

   : رورة ذلك على المصارف الشرعیة اآلتیةلم تقتض الض
 الفقراء،) أ (
 المساكین،) ب(
 العاملین علیھا،)  ج(
 المؤلفة قلوبھم،) د(
 في الرقاب،) ھـ(

                                                           

، )ھـ٢١١: المتوفى(، أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام بن نافع الحمیري الیماني )الصنعاني / (١
: محمود محمد عبده، الناشر. د: دار الكتب العلمیة، دراسة وتحقیق: تفسیر عبد الرزاق، الناشر

 ).١/٣٧٨(،٣:ھـ ،عدد األجزاء١٤١٩لى، سنة األو: ، الطبعة. بیروت-دار الكتب العلمیة 
 ).٥١٤/ ١٠(مرجع سبق ذكره، التفسیر البسیط  / ٢
/  ، ٣[ ١٥٥٦، كتاب المساقاة ، باب استحباب الوضع من الدین، ر: أخرجھ مسلم في صحیحھ / ٣

١١٩١.[ 
 ]. /٧٢٢/ ٢[ ،١٠٤٤أخرجھ  مسلم  في صحیحھ، كتاب الزكاة، باب من تحل لھ المسألة ر  / ٤

 ].٧٢٢/ ٢[ ،١٠٤٤أخرجھ  مسلم  في صحیحھ، كتاب الزكاة، باب من تحل لھ المسألة ر 
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 الغارمین،)  و(
 في سبیل اهللا،)  ز(
  .}ابن السبیل،) ح(

 إذا تنازل أنھ) السوداني(م ١٩٨٣                    وقد جاء في قانون اإلجراءات المدنیة لسنة 
الدائن عن دینھ لمدینھ، أطلق سراح المدین، وھذا یعتبر نوع من التصدق، ورد ذلك 

   .إطالق سراح المدین: تحت عنوان 
 ٢٢٥ أو ١٤٢ المادة  لنص  تطبیقًا   إذا حبس المدین وفاء لحكم      )١ (  ـ٢٢٦

  :فال یطلق سراحھ إال اذا 
  أو،  دفع المبلغ المحكوم بھ      )أ( 
  أو،  حصل الوفاء بالحكم الصادر ضده بأیة طریقة أخرى قبلھا المحكوم لھ    )ب(

  أو،  تنازل المحكوم لھ كتابة وبحضور شھود عند الحكم     )ج( 
  . أثبتت بینة كافیة إعسار المدین      )د (
  ].من باب التصدق على المدین من الدائن) ج(ویعتبر البند   [   
بیع مالھ، وھذا ھو آخر العالج، وھو كما قیل ــ آخر العالج الحجر على المدین، و/ ج

  .الكي ـــ وھو  األشد علیھ، ولكن ذلك حتى الیضیع مال الدائن 
صّلى (باع عنھ النبي ) رضي اهللا عنھ(    واألصل في ذلك ما ُروي أن معاذ ابن جبل 

ِد الرَّْحَمِن ْبِن َكْعِب روي َعْن َعْب.مالھ لغرمائھ، حتى قام معاذ بال شئ) الّلھ علیھ وسّلم
َكاَن ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َشابا َحِلیًما َسْمًحا ِمْن : ْبِن َماِلٍك ، َعْن َأِبیِھ َقاَل 

ي الدِّیِن َأْفَضِل َشَباِب َقْوِمِھ َوَلْم َیُكْن ُیْمِسُك َشْیًئا ، َفَلْم َیَزْل ُیَداُن َحتَّى َأْغَرَق َماَلُھ ُكلَُّھ ِف
، َفَأَتى النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ُغَرَماُؤُه ، َفَلْو َتَرُكوا َأَحًدا ِمْن َأْجِل َأَحٍد َلَتَرُكوا 

ِھ ُمَعاًذا ِمْن َأْجِل َرُسوِل اِهللا َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ، َفَباَع َلُھْم َرُسوُل اِهللا َصلَّى اللَُّھ َعَلْی
:( ، وفي ذلك یقول صاحب الفتح، قولھ ١».َوَسلََّم َماَلُھ َحتَّى َقاَم ُمَعاٌذ ِبَغْیِر َشْيٍء

وذھب الجمھور إلى أن من ظھر فلسھ فعلى الحاكم الحجر علیھ في مالھ حتى یبیعھ 
  . ٢}وخالف الحنفیة واحتجوا بقصة جابر ،علیھ وقسمھ بین غرمائھ على نسبة دیونھ

                                                           

أخرجھ الحاكم في المستدرك ،كتاب معرفة الصحابة رضي اهللا تعالى عنھم ذكر مناقب أحد  / ١
 أبو عبد اهللا ، )٣٠٦ / ٣(،٥١٩٢الفقھاء الستة من الصحابة معاذ بن جبل رضي اهللا عنھ، ر 

ن عبد اهللا بن محمد بن حمدویھ بن ُنعیم بن الحكم الضبي الطھماني النیسابوري الحاكم محمد ب
 دار الكتب :، الناشر مصطفى عبد القادر عطا:، تحقیق)ھـ٤٠٥: المتوفى(المعروف بابن البیع 

  ١٩٩٠ - ١٤١١ األولى، :، الطبعة بیروت–العلمیة 
تعلیق الذھبي »َلى َشْرِط الشَّْیَخْیِن، َوَلْم ُیَخرَِّجاُهَھَذا َحِدیٌث َصِحیٌح َع: قال الحاكم . (٤ :عدد األجزاء

 ).على شرط البخاري ومسلم: قي التلخیص 
أخرجھ البخاري ، كتاب االستقراض وأداء الدیون والحجر والتفلیس،  باب من أخر الغریم إلى  / ٢

اْشَتدَّ : َوَقاَل َجاِبٌر: ونصھ ، )١١٩/ ٣( صحیح البخاري - ٢٤٠٢الغد أو نحوه َوَلْم َیَر َذِلَك َمْطًلا، ر
الُغَرَماُء ِفي ُحُقوِقِھْم ِفي َدْیِن َأِبي، َفَسَأَلُھُم النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َأْن َیْقَبُلوا َثَمَر َحاِئِطي، َفَأَبْوا، 

، َفَغَدا َعَلْیَنا ِحیَن َأْصَبَح، َفَدَعا ِفي »ْیَك َغًداَسَأْغُدو َعَل«: َفَلْم ُیْعِطِھُم الَحاِئَط َوَلْم َیْكِسْرُه َلُھْم، َوَقاَل
 .}َثَمِرَھا ِباْلَبَرَكِة، َفَقَضْیُتُھْم
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وال حجة ... {:قصة جابر للتأخیر ولیس لمنع البیع ، ففي الفتح أیضًا ورد علیھم أن 
فیھ ألنھ أخر القسمة لیحضر فتحصل البركة في الثمر بحضوره فیحصل خیر 

  .  ١}الفریقین وكذلك كان
، وذلك ٢أن بیع مال المدین جبرًا عنھ، ھو ما علیھ الجمھور: ومجمل القول في ذلك 

الف أبوحنیفة الفقھاء، فلم یجز بیع مالھ عنھ ، ویقول فیمن غرق بالدین مالھ، وقد خ
  .٣بحبسھ حتى یفي بدینھ

وردت ضوابط بیع مال المدین جبرًا . م١٩٨٤قانون لمعامالت المدنیة لسنة  وفي
تتم   ]١/ ٧٥٦: [مادة. اإلجراءات عند عدم وفاء الدینعنھ في القانون أیضًا، 

الدین طبقًا ألحكام قانون اإلجراءات اجراءات نزع الملكیة الجبرى عند عدم وفاء 
  .}المدنیة والقوانین الخاصة

: م ـ الفصل الثاني ــ تحت عنوان١٩٨٣  وفي قانون اإلجراءات المدنیة لسنة 
  . الحجزـ حجز المال المنقول

المحكمة  من  المدین  لدى  المنقول  بحجز  األمر  یصدر{ ]٢٢٧/١ :[مادة 
  .}المحجوز بالحراسة التي تقررھا المحكمة المختصة بالتنفیذ ویحفظ المال 

إذا { :     وقد اختلف الفقھاء في جواز مالزمة المدین المعسر، یقول صاحب النكت
خالفًا ألبي حنیفة في قولھ لھم . ثبت إعسار المفلس خلي ولم یكن للغرماء مالزمتھ

بھا وكثر دینھ، أن یالزموه وال یمنعوه التصرف لما روي أن رجًال ابتاع ثیابًا فأصیب 
: تصدقوا علیھ فلم یف بدینھ، فقال لغرمائھ: - صلى اهللا علیھ وسلم -فقال النبي 

خذوا ما وجدتم ولیس لكم إال ذلك؛ وألن كل دیٍن لم یملك المطالبة بھ لم یلزم 
  .٤}المالزمة ألجلھ كالدین المؤجل

                                                           

كتاب في [، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي، فتح الباري )ابن حجر / (١
حوه ولم یر ذلك االستقراض وأداء الدیون والحجر والتفلیس، باب من آخر الغریم إلى الغد أو ن

 ).٦٦/ ٥(ھـ ١٣٧٩، فتح الباري شرح صحیح البخاري، دار المعرفة ، بیروت ، ]مطال
، للقاضي أبو محمد عبد الوھاب بن علي بن )اإلشراف على نكت مسائل الخالف(راجع في ذلك /٢

 دار ابن حزم،: الحبیب بن طاھر، الناشر: ، المحقق)٥٨٩/ ٢(، )ھـ٤٢٢(نصر البغدادي المالكي 
وراجع الحاوى ). في ترقیم مسلسل واحد (٢: م، عدد األجزاء١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠األولى، : الطبعة

الكبیر ، ألبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشھیر بالماوردي 
. ١٨/ دار الفكر ـ بیروت، عدد األجزاء / ، دار النشر )٥٥٧/ ٦(،ط دار الفكر )ھـ٤٥٠: المتوفى(

اجع الكافي في فقھ اإلمام أحمد، ألبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة ور
/ ٢(، )ھـ٦٢٠: المتوفى(الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي 

 ٤:  م، عدد األجزاء١٩٩٤ - ھـ ١٤١٤األولى، : دار الكتب العلمیة، الطبعة: ،الناشر)٩٦
/ ٥(،حاشیة رد المختار على الدر المختار شرح تنویر األبصار فقھ أبو حنیفة،)ابن عابدین( / ٣

 .٨عدد األجزاء . م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١، الناشر دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت، )٣٨٠
 ).٢/٥٩٠(مرجع سبق ذكره ، اإلشراف على نكت مسائل الخالف،  / ٤
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: فمن قال{:لھم ویري الشافعیة أن المالزمة مخالفة لمضمون اآلیة، ففي البیان قو
  .١}فقد خالف ظاھر اآلیة..إنھ یالزمھ

رھنًا تأمینًا،وذلك حال عجز أومماطلة                  ویجوز استیفاء الدین من العین المرھونة 
  .الدائن بالسداد من غیر العین المرھونة

م ١٩٨٤ لسنة ، فقد جاء في قانون المعامالت المدنیةوأما تعریف الرھن التأمیني                 
ــ الباب الحادى والعشرون ــ التأمینات العینیة ــ الفصل األول ــ الرھن التأمینى ــ 

الرھن التأمینى عقد بھ یكسب الدائن على { ـ٧٢٧: تعریف الرھن التأمینى ـــ مادة
عقار مخصص لوفاء دینھ حقًا عینیًا یكون لھ بمقتضاه أن یتقدم على الدائنین 

 التالین لھ فى المرتبة فى استیفاء حقھ من ثمن ذلك العقار فى  ینالعادیین والدائن
  .}أى ید یكون

للمرتھن {] ١ /٧٤٤[ : مادة). استیفاء الدین المضمون بالرھن:(                وتحت عنوان
 أجل الدین طبقًا  رھنًا تأمینیًا أن یستوفى دینھ من العقار المرھون عند حلول

 المنصوص علیھا فى قانون االجراءات المدنیة أو  جراءات اال  اتخاذ لمرتبتھ وبعد
  .} الخاصة القوانین

                       والینتھي األمر ببیع العین المرھونة إذا لم یف لھ الدین ، بل لھ الرجوع 
  .بالباقي على مال المدین مع الدائنیبن

   بباقى دینھ على  لھ الرجوع  بدینھ كان یف العقار اذا لم{) ٢:(                      وفي البند 
  } أموال المدین كدائن عادى

  .    ویرى القانون حق الدائن المرتھن فى تتبع العقار،الستیفاء دینھ
 تتبع العقار  للدائن المرتھن رھنًا تأمینیًا حق{ ] ١/ ـ٧٥٤: [جاء ذلك في المادة

  أجل الوفاء بھ طبقًاالمرھون فى ید أى حائز لھ ال ستیفاء دینھ عند حلول 
        .}لمرتبتھ

 العقار   یتخذ اجراءات نزع ملكیة للدائن المرتھن رھنًا تأمینیًا أن{ )٢: (  وفي البند
 بعد انذار المدین وحائز العقار   میعاده وذلك  فى المرھونة وبیعھ اذا لم یؤد الدین

  .} والقوانین الخاصةطبقًا لالجراءات المنصوص علیھا فى قانون االجراءات المدنیة
  یجوز للراھن { ـ٧٨٧: مادة. جواز طلب اإلذن ببیع المرھون وجاء تحت عنوان ــ 

   المرھون اذا سنحت فرصة لبیعھ صفقة  المحكمة اذنًا ببیع الشئ أن یطلب من
رابحة ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدین وتحدد المحكمة عند االذن شروط البیع 

  . }الثمنوتفصل فى أمر ایداع 
دعوى  شروط إقامة( م تحت عنوان ١٩٨٣وفي قانون اإلجراءات المدنیة لسنة 

 أو أي   بالرھن إذا تأخر الراھن في سداد المبلغ المضمون{ ] ١/ ١٢٤ :[مادة) البیع

                                                           

) ھـ٥٥٨: المتوفى(سالم العمراني الیمني الشافعي  یحیى بن أبي الخیر بن ) أبو الحسین /(١
دار المنھاج : قاسم محمد النوري، الناشر: ،المحقق)١٣٢/ ٦(،البیان في مذھب اإلمام الشافعي، 

 ١٣:  م، عدد األجزاء٢٠٠٠ - ھـ١٤٢١األولى، :  جدة،الطبعة–
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دعوى بیع  قسط مستحق لمدة شھر جاز للمرتھن بعد إخطار الراھن كتابة أن یقیم
  .} العقار المرھون أو غلق الرھن

  .وللرھن الحیازي امتیاز على الدیون العادیة
م، ١٩٨٤، فقد جاء في قانون المعامالت المدنیة لسنة أما تعریف الرھن الحیازى

   أو ید عدل ضمانًا  ید الدائن  مال فى الرھن الحیازى ھو احتباس{ ):٧٦٦: (مادة
  .}لحق یمكن استیفاؤه منھ كلھ أو بعضھ بالتقدم على سائر الدائنین

الرھن  الحیازي {):١٠٩٦: (ــ مادة) المصري(م ١٩٩٠القانون المدني لسنة وفي 
عقد بھ یلتزم شخص ، ضمانًا لدین علیھ أو غیره ، أو یسلم إلى الدائن أو إلى 
أجنبي یعینھ المتعاقدان، شیئًا یترتب علیھ للدائن حقًا عینیًا یخولھ حبس الشئ لحین 

  . }...استیفاء الدین 
قانون ضوابط الرھن الحیازي، واألحكام المترتبة علیھ، ففي   وقد بین ھذا ال

الیكون محًال للرھن الحیازي إال ما یمكن بیعھ استقالًال بالمزاد {):١٠٩٧:(المادة
  .} العلني من منقول أو عقار 

  ثم حدد ھذا القانون ضوابط للرھن وكیفیة التعامل مع العین المرھونة، ففي المادة 
  .}لیس للدائن أن ینتفع بالشئ المرھون لھ دون مقابل{ :مانصھ] ١٠٤٠/١:[

  .}وعلیھ أن یستثمره استثمارًا كامًال ما لم یتفق على غیر ذلك{ ) :٢:(وفي البند 
وما حصل علیھ الدائن من صافي الریع وما استفاده من استعمال {) :٣:( وفي البند 

ھ، على أن یكون الشئ یخصم من المبلغ المضمون بالرھن ولو لم یكن قد حل أجل
الخصم أوًال من قیمة ما أنفقھ في المحافظة على الشئ وفي اإلصالحات ، ثم من 

  .} المصروفات والفوائد ، ثم من أصل الدین
 فیبدأ البیع با لمنقول قبل العقار، یقول الدكتور وھبة   أما إجراءات البیع،

یبدأ أوًال ببیع المنقول، وفي بیع مال المدین المحجوز علیھ لوفاء دینھ ... {:الزحیلي
  .١}فإن لم یف ثمنھ انتقل إلى العقار تحقیقًا لمصلحة المدین

ویقدم في البیع مایخاف فساده كالفواكھ والبقول، ثم ما ... {:  وفي موضع آخر یقول
یتعلق بھ حق كالمرھون، ثم الحیوان لحاجتھ إلى النفقة، وألنھ معرض للتلف، ثم 

 بسرقة ونحوھا، ویقدم الملبوس على النحاس ونحوه، المنقول؛ ألنھ یخشى ضیاعھ
وإنما أخر العقار؛ ألنھ یؤمن علیھ من الھالك . ثم العقار، ویقدم البناء على األرض

والسرقة؛ وألن العقار یعد لالقتناء، فیلحقھ ضرر ببیعھ، فال یبیعھ إال عند الضرورة، 
  .}ویستأنى عند المالكیة في بیع العقار نحو شھرین

م ــ الفصل الثالث ــ بیع ١٩٨٣ قانون اإلجراءات المدنیة لسنة فيورد وقد 
یصدر األمر ببیع {]٢٤٢/١: [مادة. بالبیع المنقوالت المحجوزة ــ استصدار األمر

  .}المحكمـة المختصة بالتنفیذ بناء على طلب المحكوم لھ من المحجوزة  المنقوالت  

                                                           

 -، دار الفكر )٢٨٨٤/ ٤(وأدلتھ،َوْھَبة بن مصطفى الزَُّحْیِلّي،الفقھ اإلسالمي ) الزَُّحْیِلّي  / (١
 .،٤ دمشق، ط–سوریَّة 



 - ٣١٠٦ -

المحضر أو أي  ویباشره  العلني  د بالمزا البیع  یتم {):٢٤٣(وجاء في المادة 
   .}تعینھ المحكمة ویشترط دفع الثمن فورًا شخص  

) ١: (بند) ـ٢٥٤(وفي الفصل الرابع منھ ـ بیع العقار المحجوز ـ أمر البیع ــ مادة 
یصدر أمر بیع العقار المحجوز من المحكمة المختصة بالتنفیذ بناء على طلب {

    .}المحكوم لھ 
ما ] ٨٩٣/١: [مادة ). المصري(م ١٩٩٠المعامالت المدنیة لسنة    وفي قانون 

 یحصلھ من حقوقھا ، ومما تشتمل یقوم المصفي بوفاء دیون التركة مما{ :نصھ 
علیھ من نقود، ومن ثمن ما یكون قد باعھ بسعر السوق من أوراق مالیھ ومن ثمن 

ا في التركة من ما في التركة من منقول، فإن لم یكن كل ذلك كافیًا فمن ثمن م
  .}عقار

    وقد قسم القانون  األموال إلى نوعین، وذلك من حیث خــضوعھا للحجز، وعدم  
  .خــضوعھا

األموال : (، تحت عنوان)السوداني(م ١٩٨٣   ففي قانون اإلجراءات المدنیة لسنة 
  .  )٢٣٠(مادة ، )القابلة للحجز
األموال { :الحجز، ونصھ اآلتي منھا أوضحت األموال التي تقبل  )١: (  ففي البند

األراضي والمنازل، أو غیرھا : اآلتي بیانھا قابلة للحجز والبیع تنفیذًا لألحكام وھـى
والشیكات، والكمبیاالت، والسندات،  من المباني، والبضائع، والنقود، وأوراق النقد،

وأوراق الضمان الحكومیة، أو أي سندات مالیة أخرى، والدیون، واألسھم في 
للبیع منقولة كانت أو ثابتة والمملوكة  الشركات، وجمیع األموال األخرى القابلة

للمحكوم علیھ، أو التي لھ علیھا أو على أرباحھا سلطة التصرف التي یباشرھا 
باسمھ أم كانت تحت ید شخص آخر بصفة أمانة  لمصلحتھ الشخصیة، سواء أكانت

  .}للمحكوم علیھ أو بالنیابة عنھ
األشیاء اآلتي {:منھا حددت األموال التي التقبل الحجز، مانصھ) ٢:(  وفي البند

  :بیانھا غیر قابلة للحجز والبیع وھى
ما یلزم المدین وزوجھ وأقاربھ على عمود النسب وأصھاره ممن یعولھم  )أ  (

ویلتزم قانونًا بنفقتھم ویقیمون معھ في معیشة واحدة من فراش وثیاب وأدوات 
  ،م من غذاء لمدة شھرطھى وكذلك ما یلزمھ

 األدوات واآلالت واألشیاء الالزمة لحرفة المدین أو مھنتھ والتي تراھا  )ب       (
عیشھ إال إذا كان الحجز القتضاء ثمن تلك  لتمكینھ من كسب المحكمة ضروریة

  ،األشیاء أو مصاریف صیانتھا 
  ، دفاتر الحسابات     )ج(  
  ، حق التقاضي بالتعویضات     )د (  
  ،    أي حق في الخدمة الشخصیة    )ھـ( 
  ، أجور العمال وخدم المنازل سواء كانت تدفع نقدًا أو عینًا     )و (          

  ، الحق في النفقة مستقبًال    )ز         (  
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 أي أجر أو مرتب أو عالوة أو مبلغ من النقود أو أي شي آخر مما ال    )ح         (  
  أو بیعھ بنص  صریح في أي تشریع معمول بھ ،یجوز الحجز علیھ 

 المنشآت واألدوات واآلالت والمھمات المخصصة إلدارة المرافق العامة    )ط (       
سواء أكانت تدیرھا جھة اإلدارة   بنفسھا أم كانت تعھد باستغاللھا إلى شخص 

  .} طبیعي أو اعتباري
إذا كان المفلس ] ٥ /٢٣:[ ، مادة)السوداني(م ١٩٩١وفي قانون اإلفالس لسنة 

مزارعًا محلیًا تحقق المحكمة في مقدار ما یملكھ من األرض مما یكون ضروریًا 
لمعیشتھ ومعیشة من یعولھم من أفراد أسرتھ، ویستثنى من آثار أمر إشھار اإلفالس 
ذلك القدر من األرض المملوكة للمزارع مع ما یكون ضروریًا لزراعتھا من األدوات 

    .وتبقى األرض واألدوات المستثناة مملوكة للمالك الزراعیة 
  ومن وجد عین مالھ عند من أفلس فلھ أخذه، لما ورد عنھ قولھ صّلى الّلھ علیھ 

  َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة، رضي اهللا عنھ، : وسّلم
من أدرك مالھ بعینھ عند رجل أو ( سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقول : قال

  .١)س فھو أحق بھ من غیرهإنسان قد أفل
َقْوُلُھ َمْن َأْدَرَك َماَلُھ ِبَعْیِنِھ اْسُتِدلَّ ِبِھ َعَلى َأنَّ َشْرَط اْسِتْحَقاِق َصاِحِب {: وفي الفتح

  .٢}اْلَماِل ُدوَن َغْیِرِه َأْن َیِجَد َماَلُھ ِبَعْیِنِھ َلْم َیَتَغیَّْر َوَلْم َیَتَبدَّْل
ھل الفقھ في ذلك، أي في جواز أخذ عین مالھ من   والنجد في ذلك خالفًا عند أ

ولكن اختلف قولھم فیما تغیر وصفھ، أو قبض جزءًا من ثمنھ، أو إذا مات . المفلس
صاحبھ، أوما تغیر بزیادة أونقصان، وذھب الشافعي خالفًا للجمھور إلي جواز أخذه 

  .في كل األحوال وعلل ذلك بعلة سند الحدیث
أفاد قولھ بعینھ أنھ إذا وجده وقد تغیر بصفة من ...{:  یقول صاحب سبل السالم

الصفات أو بزیادة أو نقصان فإنھ لیس صاحبھ أولى بھ بل یكون أسوة الغرماء وقد 
اختلف العلماء في ذلك فذھبت الھادویة و الشافعي إلى أنھ إذا تغیرت صفتھ بعیب 

تلك الزیادة وھي ما فللبائع أخذه وال أرش لھ وإن تغیر بزیادة كان للمشتري غرامة 
انفق علیھ حتى حصلت وكذلك الفوائد للمشتري ولو كانت متصلة ألنھا إنما حدثت 
في ملكھ ویلزم لھ قیمة ما ال حد لبقائھ كالشجرة إذا غرسھا وإبقاء مالھ حد بال أجرة 
كالزرع وكذلك إذا نقصت العین فلھ أخذ الباقي بحصتھ من الثمن یتناولھ ألن الباقي 

المسألة الثالثة دل لفظ أبي بكر بن عبد الرحمن المرسل أن البائع .  بعینھمبیع باق
إذا كان قد قبض بعض الثمن فلیس لھ حق في استرجاع المبیع بل یكون أسوة 

                                                           

أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب االستقراض وأداء الدیون والحجر والتفلیس ، باب إذا وجد  / ١
 ٢٢٧٢ ،ح٨٤٦ ،  ص٢مالھ عند مفلس في البیع والقرض والودیعة فھو أحق بھ ، ج 

حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي، ، أحمد بن علي بن )٦٣/ ٥(فتح الباري البن حجر  / ٢
محمد فؤاد عبد الباقي، قام : ، رقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ١٣٧٩ بیروت، - دار المعرفة : الناشر

عبد العزیز بن : محب الدین الخطیب، علیھ تعلیقات العالمة: بإخراجھ وصححھ وأشرف على طبعھ
 .١٣: عبد اهللا بن باز،عدد األجزاء
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الغرماء وبھذا أخذ جمھور العلماء وعند الھادویة وھو راجح قولي الشافعي أنھ ال 
بائع أولى بھ وكأن الشافعي ذھب یصیر المبیع بقبض بعض ثمنھ أسوة الغرماء بل ال

إلى ھذا ألنھ لم یصح الحدیث عنده بل قال إنھ منقطع فمن قال بصحة الحدیث وأنھ 
  . ١}موصول قال بما قالھ

المسألة الرابعة في معرفة ما یكون بھ الغریم أحق من {:وفي مناھج التحصیل
حق بھ ال في الغرماء في الموت والفلس، أو في الفلس دون الموت مما ال یكون أ

  . الموت، وال في الفلس
  :أن األشیاء المبیعة بالدین تنقسم في التفلیس على ثالثة أقسام: وتحصیلھ

  .عرض یتعین، وعین اختلف فیھ ھل یتعین أم ال، وعین ال یتعین
 فال یخلو من أن یكون باقًیا في ید بائعھ، ولم یسلمھ إلى المشتري، :فأمَّا العرض

  .مھ إلیھ وقبضھ منھوإما أن یكون قد أسل
فإن كان في ید بائعھ لم یسلمھ إلى المشتري حتى فلس، والبائع أحق بھ في الموت 

  .والفلس، وال خالف في ذلك
فقد : وإن قبضھ المشتري منھ، وصار في حوزه، ثم أفلس المشترى والسلعة في یده

  :اختلف فیھ فقھاء األمصار على ثالثة مذاھب
  . الموت والفلس جمیًعا، وھو مذھب الشافعي أن یكون أحق بھا في:أحدھا

  .٢ أنھ یكون أسوة الغرماء في الموت والفلس جمیًعا، وھو مذھب أبي حنیفة:والثاني
 أنھ یكون أحق بھا في الفلس، وھو في الموت أسوة الغرماء وھو مذھب :والثالث

  .٣}مالك، رضي اهللا عنھم أجمعین، وھو أقرب إلى الصواب
مالھ للغرماء ولم یف مالھ الغرماء، فلیس لھم إال ذلك، أى ما   ولكن إذا تم بیع 

وجدوه اآلن، إال أن یتیسر حالھ فیوفیھم، وھو ما جاء في قولھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ 
 . ٤}َیْعِني اْلُغَرَماَء" ُخُذوا َما َوَجْدُتْم َوَلْیَس َلُكْم ِإلَّا َذِلَك{: َوَسلََّم

ولیس لكم إال :( ن مقصود قولھ صلى اهللا علیة وسلم   وقد اختلط في فھم الكثیری
، بأنھ لیس لھم ما نقص من دیونھم وإن حسن حالھ، ولكن المقصود لیس لكم )ذلك

ُربَما { :یقول صاحب كشف المشكل. اآلن، فینظر إلى یساره فقط، وال یسقط الدین
وجدوه َوِإن لم َیِف ِبَأْمَواِلِھْم َأن َما )) َلْیَس لكم ِإلَّا َذِلك: ((توھم متوھم َأن معنى َقْولھ

                                                           

، سبل )ھـ١١٨٢: المتوفى (حمد بن إسماعیل األمیر الكحالني الصنعاني ، م)الصنعاني  / (١
 .م١٩٦٠/ ھـ١٣٧٩، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، الرابعة ) ٥٤/ ٣(السالم

 ).٢٥٢/ ٥(مرجع سبق ذكره ـــ  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع  / ٢
أبو الفضل الّدمَیاطي : ى بھ،اعتن)ھـ٦٣٣بعد : المتوفى(علي بن سعید الرجراجي ) أبو الحسن / (٣
، مناھج التحصیل ونتائج لطائف التأویل في شرح المدونة وحل مشكالتھا، ١٠ أحمد بن علّي-

 ).٢١٥/ ٨: ( م، عدد األجزاء٢٠٠٧ - ھـ ١٤٢٨األولى، : دار ابن حزم، الطبعة: الناشر
/  ، ٣[ ١٥٥٦، ر، كتاب المساقاة ، باب استحباب الوضع من الدین: أخرجھ مسلم في صحیحھ / ٤

١١٩١[ 
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َلْیَس لكم اْلآن ِإلَّا َما وجْدُتم َویبقى : ُھَو قدر َما یجب َلُھم، َوَلْیَس َكَذِلك، َوِإنََّما اْلَمْعنى
  .١}.من الدُُّیون ِفي ذمَّتھ ِإَلى ِحین یَساره

 واإلمھال أي ما وجدتم، والمعنى لیس لكم إال أخذ ما وجدتم... {:وفي تحفة األحوذي
ولیس معناه . بمطالبة الباقي إلى المیسرة، ولیس لكم زجره وحبسھ ألنھ ظھر إفالسھ

أنھ لیس لكم إال ما وجدتم وبطل ما بقي من دیونكم لقولھ تعالى وإن كان ذوعسرة 
  .٢}فنظرة إلى میسرة، كذا في المرقاة

لثمرة غیر على أن ا" ولیس لكم إال ذلك"ویدل أیضا قولھ { :  وفي سبل السالم
مضمونة إذ لو كانت مضمونة لقال وما بقي فنظرة إلى میسرة أو نحوه إذ الدین ال 
یسقط بإعسار المدین وإنما تتأخر عنھ المطالبة في الحال ومتى أیسر وجب علیھ 

  .٣}القضاء
إذا كان المفلس { : ونصھ] ٢٢/٣: [مادة) السوداني(وقد أخذ بذلك قانون اإلفالس 

فیطلق سراحھ ) ١٩( المادة أو) ١٦(من المادة ) ٢(أحكام البند في السجن بمقتضى 
وال یبقى بعد ذلك ألي دائن لھ دین على المفلس فیما یتعلق بأي دین یمكن إثباتھ 
بموجب أحكام ھذا القانون وجھ حق على مال المفلس أو على شخصھ فیما یتعلق 
بالدین إال على الوجھ المنصوص علیھ في ھذا القانون وال یجوز للدائن أن یقیم أیة 

 إجراء قانوني آخر أو یستمر في أیھما ما لم تأذن المحكمة بذلك دعوى أو أي
  .}وبالشروط التي قد تفرضھا

وال یجبر المدین المفلس على مؤاجرة نفسھ، وال یلزم إن كان ذا صنعٍة أن یكتسب 
بھا، خالفًا لما یحكى عن أحمد وإسحاق لما روي أن معاذًا رضي اهللا عنھ كثر دینھ 

 مالھ بین غرمائھ، ففي صحیح - صلى اهللا علیھ وسلم -اهللا فلم یزد أن جعل رسول 
ُخُذوا َما َوَجْدُتْم َوَلْیَس َلُكْم ِإلَّا {:  قال لغرمائھ- صلى اهللا علیھ وسلم -مسلم أنھ 

؛ وألن ما ذكروه كسٌب، والمفلس ال یجبر على الكسب، كما ال } َیْعِني اْلُغَرَماَء. ٤"َذِلَك
 على أن یسأل الناس، وال على أن یطلق زوجتھ لیرجع یجبر على قبول الھبة، وال

  .٥}بنصف المھر
ولو كان ...{: ویرى البعض جواز ذلك، لقضاء دینھ ، یقول صاحب البحر الرائق

وعن أبي یوسف {:وفیھ} للمدیون حرفة تفضي إلى قضاء دینھ فامتنع منھا ال یعذر

                                                           

، كشف )ھـ٥٩٧: المتوفى(جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي  / ١
  )١٦٨/ ٣(المشكل من حدیث الصحیحین 

 .٤: ، عدد األجزاء: الریاض، سنة النشر–دار الوطن : علي حسین البواب، الناشر: المحقق
، تحفة )ھـ١٣٥٣: المتوفى( الرحیم  المباركفورى ، محمد عبد الرحمن بن عبد)أبو العال  /  (٢

   ١٠: دار الكتب العلمیة، عدد األجزاء: ، بیروت)٢٥٧ / ٣(األحوذي، 
 ).٣/٥٦(مرجع سبق ذكره، سبل السالم،  / ٣
، كتاب المساقاة ، باب استحباب الوضع من : أخرجھ مسلم في صحیحھ / ٤

 ].٣/١١٩١[،١٥٥٦الدین،ر
 ).٢/٥٩٠(اف على نكت مسائل الخالف مرجع سبق ذكره، اإلشر /٥
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ن أنھ باع حرًا في دینھ أن القاضي یؤجره لقضاء دینھ وعلیھ حمل ما في الحدیث م
  .١}أي أجره

ویجوز قبول الصلح على األقل، من الدین، ففیماروي َعِن اْبِن َكْعِب ْبِن َماِلٍك، َعْن 
َأِبیِھ، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َمرَّ ِبِھ َوُھَو ُمَلاِزٌم َرُجًلا ِفي ُأوِقیََّتْیِن، َفَقاَل النَِّبيُّ 

َنَعْم َیا : َضْع َعْنُھ الشَّْطَر، َقاَل الرَُّجُل: َأْي" َھَكَذا : " ى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم ِللرَُّجِلَصلَّ
   .٢}" َأدِّ ِإَلْیِھ َما َبِقَي ِمْن َحقِِّھ : " َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم ِللرَُّجِل. َرُسوَل اِهللا

ضع َعنُھ الّشْطر : َھَذا، َأي: َتْفِسیر لَقْولھ) َأي الّشْطر: (ْولھَق{:  وفي عمدة القارئ 
  .  }الّنْصف: َأي

َأمر على ِجَھة اْلُوُجوب، ) فاقضھ: (َقْولھ. ، خطاب ِلاْبِن أبي َحْدَرد) ُقم: (َقْولھ{:وفیھ
َبِقي َعَلْیِھ ِلَأن رب الّدین لما أَطاع ِبَوْضع َما َأمر ِبِھ تعین على اْلمدَیان َأن یقوم ِبَما 

  .٣}ِلَئلَّا یْجَتمع على رب الّدین وضیعة ومطل
أن الحاكم إذا سمع قول الخصمین أن یشیر علیھما : فیھ أیضا{ :وفي التوضیح 

بالصلح، ویأمرھما بھ وأنھ إذا ثبت عنده عسر المدیون یأمر بالوضیعة؛ لقطع 
  .٤}الخصوم، وإصالح ذات البین

 َقْوًما َلِزَمُھْم ُدُیوٌن ِفي َزَمِن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب ، َفَكَتَب َأنَّ: (وفي مصنف ابن أبي شیبة
  .٥)َأْن ُیَؤخُِّروا ُثُلًثا إَلى اْلَمْیَسَرِة َوَیُحطُّوا ُثُلًثا َوَیْجَعُلوا ُثُلًثا ، َفَفَعُلوا : ُعَمُر إَلى َعاِمِلِھ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

، وفي )ھـ٩٧٠: المتوفى(زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف المصري ) ابن نجیم /(١
 ١١٣٨ت بعد (تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسین بن علي الطوري الحنفي القادري : آخره

 ( ٨: دار المعرفة ، عدد األجزاء:منحة الخالق البن عابدین، البحر الرائق ، الناشر: ،وبالحاشیة)ھـ
٢٧٧/ ٦.( 
 ).٤٦/ ٢٥(، ١٥٧٦٦مرجع سبق ذكره، مسند اإلمام أحمد ،ر / ٢
، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى )أبو محمد /( ٣
اء التراث دار إحی: ، الناشر) ٢٢٩/ ٤(، عمدة القاري شرح صحیح البخاري، )ھـ٨٥٥: المتوفى(

 .١٢ × ٢٥:  بیروت ، عدد األجزاء–العربي 
 ).٥٧٨/ ٥(مرجع سبق ذكره، التوضیح لشرح الجامع الصحیح، / ٤
أخرجھ ابن أبي شیبة في مصنفھ،كتاب البیوع واألقضیة ، باب في الرجل یلحقھ الدین فیحط  / ٥

 ].١٣ / ٥[ ،٢٣٢٥٣عنھ، ر 
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  املبحث الرابع

جربا عنه) ماطلامل(أحكام وضوابط بيع مال املدين 
ً

  

     فالمطل، وھو عدم سداد الدین مع القدرة، وقد اعتبره الشرع ظلمًا یستوجب 
  .١)مطل الغنّى ظلم({ :العقوبة، یقول النبي صّلى الّلھ علیھ وسّلم

لي الواجد یحل عقوبتھ : ( وجاء في البخاري تعلیقًا قولھ صلى اهللا علیھ وسلم
   .٢})تني، وعقوبتھ الحبسقال سفیان عرضھ یقول مطل). وعرضھ 

اللي بالفتح المطل لوى یلوي والواجد بالجیم الغني من الوجد، بالضم {:وفي الفتح
  .٣}بمعنى القدرة، ویحل بضم أولھ أي یجوز وصفھ بكونھ ظالما

بفتح الالم ثم مثناة تحتیة مشددة مصدر لوى یلوي أي ": لي... {:  وفي سبل السالم
  . ٤}بالجیم یعني من الوجد بالضم أي القدرة " لواجدوھو ا"مطل أضیف إلى فاعلھ 

  .   ویتحقق المطل على المدین بیسر المدین، ومطالبة الدائن، وامتناع المدین
   وقد وضعت الشریعة اإلسالمیة عقوبات للمدین المماطل، وذلك باعتبار المطل 

اه واضحًا على ظلمًا ُیوجب العقوبة، لداللة الحدیث المذكور آنفًا، والذي جاء معن
تجریم المطل، وإیقاع العقوبة علیھ، وذلك ماعلیھ اتفاق الفقھاء، وأیضًا باعتبار 
وجوب سداد الدین، وھذه العقوبات أیضًا تنتھي إلي اجبار المدین على السداد، أو 
بیع مالھ جبرًا عنھ ، إن أبى وأصر على المطل، وھذه العقوبات المشروعة على 

  :النحو اآلتي
د القول على المدین المماطل، وذلك باعتباره ظالمًا، واهللا سبحانھ وتعالى تشدی/ أ

َلا ُیِحبُّ اللَُّھ اْلَجْھَر ِبالسُّوِء ِمَن اْلَقْوِل ِإلَّا َمْن ُظِلَم َوَكاَن اللَُّھ َسِمیًعا {:یقول
  ].النساء/١٤٨[}َعِلیًما

شة رضي اهللا عنھا وقد روي أبو داود عن عائ...{:وفي الجامع ألحكام القرآن قولھ
ال : "سرق لھا شيء فجعلت تدعو علیھ ؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم : قال

وروي ، أیضا عن عمرو بن .  أي ال تخففي عنھ العقوبة بدعائك علیھ٥"تسبخي عنھ
لي الواجد ظلم یحل : "الشرید عن أبیھ عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال 

                                                           

ت ، باب في الحوالة وھل یرجع في الحوالة ،ر أخرجھ البخاري  في صحیحھ ، كتاب الحواال / ١
٧٩٩ / ٢[،٢١٦٦.[ 

المرجع السابق، كتاب االستقراض وأداء الدیون والحجر والتفلیس ، باب لصاحب الحق مقال،  / ٢
 ]. ٨٤٥ / ٢ ] [ ٢١٨٢ر [
 ).٥/٦٢(مرجع سبق ذكره، فتح الباري،  / ٣
 ).٣/٥٥(مرجع سبق ذكره ، سبل السالم، /   ٤
 ٢[،٤٩٠٩ أبو داود في سننھ ،  كتاب األدب ، باب فیمن دعا على من ظلمھ ، ر أخرجھ / ٥
/٦٩٥.[ 
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. یحل عرضھ یغلظ لھ ، وعقوبتھ یحبس لھ: ابن المبارك ، قال ١"عرضھ وعقوبتھ
فالموسر المتمكن إذا طولب باألداء ومطل " . مطل الغني ظلم"وفي صحیح البخاري 

فالن یمطل الناس ویحبس حقوقھم ویبیح : ظلم ، وذلك یبیح من عرضھ أن یقال فیھ 
ھو معنى قول لإلمام أدبھ وتعزیره حتى یرتدع عن ذلك؛ حكي معناه عن سفیان ، و

ولیس من ھذا الباب ما وقع في صحیح مسلم من : ابن المبارك رحمھ اهللا   الثانیة 
قول العباس في علي رضي اهللا عنھما بحضرة عمر وعثمان والزبیر وعبد الرحمن 

... یا أمیر المؤمنین اقض بیني وبین ھذا الكاذب اآلثم الغادر الخائن: بن عوف 
فالن یمطل الناس : احد منھم ؛ عرضھ أن یقال فیھ ، ولم یرد علیھ و ٢)الحدیث

ویحبس حقوقھم ویبیح لإلمام أدبھ وتعزیره حتى یرتدع عن ذلك ؛ حكي معناه عن 
  .  ٣}سفیان ، وھو معنى قول ابن المبارك رحمھ اهللا 

اِهللا َقاَل َرُسوُل : وفي السنة المطھرة، ماروي َعْن َعْمِرو ْبِن الشَِّریِد، َعْن َأِبیِھ، َقاَل
: ِعْرُضُھ: " َقاَل َوِكیٌع" َليُّ اْلَواِجِد ُیِحلُّ ِعْرَضُھ، َوُعُقوَبَتُھ : " َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم

  "٤َحْبُسُھ : ِشَكاَیُتُھ، َوُعُقوَبُتُھ
ُتوَحِة َأْي ُیَغلَُّظ ِبَتْشِدیِد اللَّاِم اْلَمْف) : ُیِحلُّ ِعْرَضُھ ُیَغلَُّظ: َقاَل اْبُن اْلُمَباَرِك: (وفي المرقاة

فالموسر " . مطل الغني ظلم"وفي صحیح البخاري . ، وعقوبتھ یحبس لھ)َلُھ(اْلَقْوُل 
فالن : المتمكن إذا طولب باألداء ومطل ظلم، وذلك یبیح من عرضھ أن یقال فیھ 

یمطل الناس ویحبس حقوقھم، ویبیح لإلمام أدبھ وتعزیره حتى یرتدع عن ذلك ؛ 
  .٥}. سفیان ، وھو معنى قول ابن المبارك رضي اهللا عنھماحكي معناه عن

أتى النبي صلى اهللا علیھ و سلم رجل یتقاضاه :  وعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ
، وفي التوضیح ٦})دعوه فإن لصاحب الحق مقاال(فأغلظ لھ فھم بھ أصحابھ فقال 

وة الحجة، صولة الطلب، وق: أي" إن لصاحب الحق مقاًلا"{:لشرح الجامع الصحیح
لكن على من یمطل أو یسيء المعاملة، وأما من أنصف من نفسھ فبذل ما عنده 

  .٧}واعتذر عما لیس عنده، فال یجوز االستطالة علیھ بحال

                                                           

أخرجھ البخاري في صحیحھ معلقا ، كتاب االستقراض وأداء الدیون والحجر والتفلیس ، باب  / ١
 ].٨٤٥ / ٢[ لصاحب الحق مقال، 

 / ٣( ،١٧٥٧يء ،ر أخرجھ االمام مسلم في صحیحھ، كتاب الجھاد والسیر ،باب حكم الف  / ٢
١٣٧٦.( 

 ).٣/ ٦(مرجع سبق ذكره، الجامع ألحكام القرآن،   / ٣
 )٤٦٥/ ٢٩(مرجع سبق ذكره، مسند أحمد ط الرسالة  / ٤
، )ھـ١٠١٤: المتوفى(، محمد أبو الحسن نور الدین المال الھروي القاري )سلطان(علي بن  / ٥

:  لبنان، الطبعة–دار الفكر، بیروت : اشر، الن)١٩٦١/ ٥(مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، 
 ٩: م، عدد األجزاء٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢األولى، 

 / ٢[، ٢١٨٣أخرجھ البخاري  في صحیحھ ، كتاب الوكالھ ،باب الوكالة في قضاء الدیون ر  / ٦
٨٠٩[ 

 ).١٧٩/ ١٥(التوضیح لشرح الجامع الصحیح   / ٧
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مالزمة المدین المماطل ، وھو متابعة الغریم ولزومھ، بقصد أن یضجر من / ب
  .المالزمة ویسدد لھ دینھ

َتاِب َمْن ِإْن َتْأَمْنُھ ِبِقْنَطاٍر ُیَؤدِِّه ِإَلْیَك  َوِمْنُھْم َمْن ِإْن َتْأَمْنُھ َوِمْن َأْھِل اْلِك:(  قال تعالى
  ].     ٧٥: البقرة، اآلیة...)[ ِبِدیَناٍر َلا ُیَؤدِِّه ِإَلْیَك ِإلَّا َما ُدْمَت َعَلْیِھ َقاِئًما

ُھ ِبِدیَناٍر َلا ُیَؤدِِّه ِإَلْیَك ِإلَّا َما َوِمْنُھْم َمْن ِإْن َتْأَمْن:(...   وقد ذكر القرطبي في تفسر اآلیة
  .ومنعھ غیره. أّن أبا حنیفة استدل على جواز مالزمة الغریم ) ُدْمَت َعَلْیِھ َقاِئًما

َأنَّ النَِّبيَّ صلى اهللا علیھ وسلم :   وفي السنة المطھرة، ماروي َعِن َكْعِب ْبِن َماِلٍك  
 ِفي ُأوِقیََّتْیِن ، َفَقاَل النَِّبّي صلى اهللا علیھ وسلم ِللرَُّجِل َھَكَذا َمرَّ ِبِھ َوُھَو ُمَالِزٌم َرُجًال

َأدِّ إَلْیِھ َما : َنَعْم َیا َرُسوَل اِهللا ، َفَقاَل : ِبَیِدِه ، َأْي َضْع َعْنُھ الشَّْطَر ، َفَقاَل َلُھ الرَُّجُل 
  . ١}َبِقَي ِمْن َحقِِّھ 
كر حدیث مالزمھ كعب لعبد اهللا بن أبي حدرد، وذلك بعد ذ) التوضیح (   جاء في 

وقد سلف في الصالة وھو حجة للكوفیین في قولھم بالمالزمة للغریم؛ {: یقول فیھ
لعدم إنكار الشارع المالزمة، وأشار علیھ بالصلح، وسائر الفقھاء ال ینكرون على 

ك، وإنما صاحب الدین أن یطلب دینھ كیف أمكنھ بإلحاح علیھ أو مالزمتھ أو غیر ذل
اختلفوا في الغریم المعدم، ھل یالزمھ غریمھ بعد ثبوت األعذار وإطالقھ من السجن 

  .                                                    ٢}"مطل الغني ظلم: "أم ال ؟ وقد سلف ذلك في حدیث
 والراجح عند الجمھور جواز مالزمة المماطل دون المعسر، وخالف في ذلك 

  .یفة قول الجمھور، وقال بجواز مالزمة المعسر كذلك أبوحن
منع المدین المماطل من السفر، اتفق الفقھاء على جواز منع المدین المفلس من / ج

  . السفر حال تعرض حق الدائن للخطر
ِفي َمْنِعِھ ِمْن السََّفِر ِبِھ، ... {:   فیرى الحنفیة المنع إذا كان الدین حاًال، ففي المبسوط

  . ٣} َكاَن الدَّْیُن َحالا َكاَن َلُھْم َأْن َیْمَنُعوُه ِمْن َذِلَكَوَلْو
  ویرى المالكیة منعھ من السفر إذا كانت غیبتھ  مما یحل فیھا أجل حلول الدین، في 

 ِبَغْیَبِتِھ َیْعِني َأنَّ ِلْلَغِریِم َأْن َیْمَنَع اْلَمِدیَن ِمْن السََّفِر إَذا َكاَن الدَّْیُن َیِحلُّ{:مواھب الجلیل
  .٤}َوُھَو َواِضٌح

{ :  وقید بعضھم المنع بالسفر البعید مع عدم توكیل غیره للسداد، ففي منح الجلیل
  .٥}َقیََّد َبْعُض الشُُّیوِخ َمْنَعُھ ِمْن السََّفِر اْلَبِعیِد ِبَعَدِم َتْوِكیِل َمْن ُیوِفیِھ

ن یستنیب غیره، ففي تحفة أما الشافعیة فیرون جواز المنع لمن حل دینھ ، إال أ
َوِلَصاِحِب الدَّْیِن اْلَحالِّ َوَلْو ِذمِّیا َمْنُع اْلَمْدُیوِن اْلُموِسِر ِبالطََّلِب ِمْن السََّفِر {:المحتاج 

                                                           

 ).٢٢ص .(سبق تخریجھ  / ١
 ).١٤ص.(سبق تخریجھ / ٢
، دار الفكر ، )١٣٧/ ٢٥(محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس األئمة ، المبسوط، ) السرخسي / (٣

 .م٢٠٠٠ھـ ١٤٢١، ١بیروت، لبنان ، ط
 .٣٦/ ٥مرجع سبق ذكره ، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل،  / ٤
 .١٠/ ٦سبق ذكره، منح الجلیل شرح مختصر خلیل مرجع ،  / ٥
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 َنَعْم إْن اْلَمُخوِف َوَغْیِرِه ِبَأْن َیْشَغَلُھ َعْنُھ ِبَرْفِعِھ إَلى اْلَحاِكِم َوُمَطاَلَبِتِھ َحتَّى ُیوِفَیُھ َدْیَنُھ
اْسَتَناَب َمْن ُیوِفیِھ ِمْن َماِلِھ اْلَحاِضِر َفَلْیَس َلُھ َمْنُعُھ، َأمَّا َصاِحُب اْلُمَؤجَِّل َفَلْیَس َلُھ 
َمْنُعُھ ِمْن السََّفِر َوَلْو َكاَن َمُخوًفا َكِجَھاٍد َأْو اْلَأَجُل َقِریًبا َوَلا ُیَكلَُّف َمْن َعَلْیِھ اْلُمَؤجَُّل 

ا َوَلا َكِفیًلا َوَلا إْشَھاًدا؛ ِلَأنَّ َصاِحَبُھ ُھَو اْلُمَقصُِّر َحْیُث َرِضَي ِبالتَّْأِجیِل ِمْن َغْیِر َرْھًن
َرْھٍن َوَلا َكِفیٍل َوَلُھ السََّفُر ُصْحَبَتُھ ِلُیَطاِلَبُھ ِعْنَد ُحُلوِلِھ ِبَشْرِط َأْن َلا ُیَلاِزَمُھ ُمَلاَزَمَة 

  .١}ِھ إْضَراًرا ِبِھ اھـ ُمْغِنياْلَغِریِم؛ ِلَأنَّ ِفی
  وقد ربط الحنابلة المنع بحلول الدین في زمن مدة السفر، وأما إن كان مما الیحل 

وجملة ذلك أن المدین إذا ... {:في مدة األجل فلھم في ذلك رأیان، ففي الشرح الكبیر
 السفر أراد السفر وأراد غریمھ منعھ نظرنا فإن كان محل الدین قبل محل قدومھ من

كمن یسافر إلى الحج ال یقدم االفي صفر ودینھ یحل في المحرم فلھ منعھ من السفر 
ألن علیھ ضررًا في تأخیر حقھ عن محلھ فإن أقام ضمینًا ملیئًا أو دفع رھنًا یفي 

فإن كان ال یحل الدین قبلھ ففي ... (بالدین عند المحل فلھ السفر لزوال الضرر بذلك 
  .٢})منعھ روایتان

، الجواز للمحكمة األمر بالتحفظ على )٥٨٦م (اء في القانون التجاري المصري وج
و الغرف التجاریة .شخص المفلس ومنعھ من مغادرة البالد لمدة محددة قابلة للتجدید

  .}أو الصناعیة، أو النقابات المھنیة
 ولم أقف على مایوازي ھذه المادة في قانون المعامالت المدنیة، ولكن ورد في 

 من المدین منع المحكمة من یطلب أن أوالوجھ بالمال للكفیل{ ]٥٠٤/٦[ :مادةال
 الضرر الحاق معھا یخشى دالئل وقامت بأمره الكفالة كانت إذا البالد خارج السفر

  .}بالكفیل
َليُّ الَواِجِد «: حبس المدین المماطل ، جاء في الحدیث قولھ  صلى اهللا علیھ وسلم/ د

  .٣"َمَطْلَتِني َوُعُقوَبُتُھ الَحْبُس : ِعْرُضُھ َیُقوُل: " َقاَل ُسْفَیاُن. » َوِعْرَضُھُیِحلُّ ُعُقوَبَتُھ 
ِبَضمِّ َحْرِف اْلُمَضاَرَعِة، َأْي َیْجَعُل َطْعَن ِعْرِضِھ ) : ُیِحلُّ ِعْرَضُھ... ({:  وفي المرقاة

  .٤}َحَلاًلا ، وعقوبتھ أي حبسھ
ومنھم من إن تامنھ بدینار ال یؤده إلیك إال  (: ویقول القرطبي في تفسیر قولھ تعالى

ذكر القرطبي أن اآلیة داللة على جواز الحبس للمدیان ) ما دمت علیھ قائما
: وقد استدل بعض البغدادیین من علمائنا على حبس المدیان بقولھ تعالى{:یقول

                                                           

 علي بن حجر الھیتمي، تحفة المحتاج في شرح المنھاج ،أحمد بن محمد بن)ابن حجر/(١
 .م١٩٨٣ - ھـ ١٣٥٧،المكتبة التجاریة الكبرى بمصر ، )٥/١٤٣(
عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي،الشرح الكبیر على متن ) ابن قدامة المقدسي/(٢

 .، دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع)٤٥٧/ ٤(المقنع، 
 ).٢٤ص . (ھسبق تخریج /٣
 ).١٩٦١/ ٥(مرجع سبق ذكره، مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح  / ٤
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مالزمتھ ومنھم من إن تأمنھ بدینار ال یؤده إلیك إال ما دمت علیھ قائما فاذا كان لھ 
  .١}ومنعھ من التصرف جاز حبسھ

   وال خالف في جواز حبس المماطل، وقد ورد جواز الحبس حتى للمفلس عن 
َوِإْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة :( بعض الصحابة، ففیما ذكره القرطبي في  تفسیر قولھ تعالى

اصة فأما ذلك في الربا خ: وقال بن عباس وشریح { :یقول ) َفَنِظَرٌة ِإَلى َمْیَسَرٍة 
الدیون وسائر المعامالت فلیس فیھا نظرة بل یؤدي إلى أھلھا أو یحبس فیھ حتى 

إن اهللا یأمركم أن تؤدوا األمانات : یوفیھ وھو قول إبراھیم واحتجوا بقول اهللا تعالى 
  .٢}إلى أھلھا اآلیة
یَھا إَذا ِخیَف َأنَُّھ َیِفرُّ من َوِف .إَذا َخاَف ِفَراَرُه َقیََّدُه َكَذا في اْلَبزَّاِزیَِّة{:وفي المنتقي

  .٣}السِّْجِن ُیَحوَُّل إَلى ِسْجِن اللُُّصوِص
تنفیذًا  القبض والحبس):[السوداني( م ١٩٨٣   وفي قانون اإلجرات المدنیة لسنة 

بأیة  المساس   ودون ٢٢٦مع مراعاة أحكام المادة ) ١: (  بند٢٢٥: مادة] للحكم
یقضى  حكام متى كان الحكم متعلقا بالوفاء بدین أوطریقة أخري من طرق تنفیذ األ 

بسداد مال فیجب القبض على المدین وحبسھ حتى تمام الوفاء إال إذا كانت المحكمة 
  .                                        قد قضت بذلك عند النطق بالحكم

حبس، ولكن یقع على وفي ھذا القانون أن الشخص االعتباري مشمول  بحكم ال               
  .الشخص الطبیعى المناط بھ سداد الدین، أو المعني باألمر

إذا كان المدین شخصًا إعتباریًا تحبس المحكمة الشخص أو {):٢(البند           ففي 
  } األشخاص الذین یناط بھم سداد الدین أو األمر بالوفاء بھ

مدیرو اجھزة الدولة ) ٢( البند  یستثني من تطبیق احكام )٣: (             وفي البند
والعاملون بھا فیما یتعلق بالدیون المستحقة علي وحداتھم اال في حالة عدم تنفیذھم 

  .المر المحكمة المختصة بالتنفیذ
المادة  لنص  تطبیقًا  إذاحبس المدین وفاء لحكم {]:١/ ٢٢٦:[  وفي المادة                   

  :راحھ إال اذافال یطلق س{ ):٢٢٥(أو ) ١٤٢ :(
  أو،  دفع المبلغ المحكوم بھ  )أ( 

  أو،  حصل الوفاء بالحكم الصادر ضده بأیة طریقة أخرى قبلھا المحكوم لھ  )ب(
  أو، تنازل المحكوم لھ كتابة وبحضور شھود عند الحكم ) ج( 
  . أثبتت بینة كافیة إعسار المدین  )د (
 إذا أطلق سراح  )٢: (في البند، وذلك  ثم إذا ظھر لھ مال جاز حبسھ مرة أخرى        

فیجوز إعادة القبض علیھ وحبسھ ) د(المدین بعد ثبوت إعساره تطبیقا لحكم الفقرة 
متى ثبت للمحكمة أنھ أصبح قادرًا على الوفاء بالحكم ما لم یكن الوفاء قد تم بأیة 

  .وسیلة أخرى من وسائل تنفیذ األحكام 

                                                           

 ).١١٧/ ٤(مرجع سبق ذكره،الجامع ألحكام القرآن، / ١
 ).٣٧٢ / ٣(المرجع نفسھ، /٢
 ).٣٠٨٢٧٧ /٦( مرجع سبق ذكره، البحر الرائق،  /  ٣
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إذا اقتنعت {]:١٩/٢: [ــ مادة) السوداني(م ١٩٢٩  وفي قانون اإلفالس لسنة 
المحكمة بأن المدین قد قام بقصد اإلضرار بدائنیھ أو تعطیلھم أو تجنب أي جزء من 

  .إجراءات المحكمة
الھروب أو مبارحة دائرة اإلختصاص المحلي للمحكمة أو كان على وشك   ) أ(

  الھروب من تلك الدائرة أو مبارحتھا أو البقاء خارجھا، أو
 بإخفاء أو إتالف أو نقل أي مستند أو إخراجھ من دائرة اختصاصھا وكان  ) ب(

محتمًال أن یكون ذلك المستند مفیدًا لدائنیھ أثناء السماع أو أي جزء من مالھ غیر 
األنواع التي یعفیھا القانون من الحجز والبیع تنفیذا لحكم صادر بدفع نقود وال تدخل 

ت أو كان على وشك القیام بأي من تلك األفعال فیجوز في ذلك اإلعفاء دفاتر الحسابا
للمحكمة باإلضافة إلى تعیین أمین ومدیر مؤقت أن تصدر أمر بكفالة أو بدونھا 
بالقبض على المدین وأن توجھ أما بإبقائھ في السجن إلى حین الفصل في العریضة 

  .}أو بإطالق سراحھ بالشروط الالزمة والمعقولة فیما یتعلق بالضمان
وأبد حبس : (   ویرى البعض تأبید المماطل في السجن، ففي البحر الرائق، قولھ

ألنھ جزاء الظلم إذا امتنع من ایفاء الحق مع القدرة علیھ خلده في الحبس، ) الموسر
صاحب الھدایة قولھ في الجامع الصغیر أنھ یؤبد حبس الموسر إذا أقر على ما إذا 

  .١}فظھرت مماطلتھأقر عند غیر القاضي أو عنده مرة 
وقد أخذت بعض القوانین بالحظر على المفلس التاجر تولي بعض المناصب التي لھا 

  .عالقة بالمال
حظر على المفلس أن یكون مدیرًا ]١ /٥٥٨: [ ففي القانون التجاري المصري المادة

أوعضوًا في مجلس إدارة شركة ، وال أن یشتغل بأعمال البنوك أو الوكالة التجاریة 
 التصدیر أو اإلستیراد أوالسمسرة في بیع أوشراء األوراق المالیة أوالبیع بالمزاد أو

  .}العلني وذلك ما لم یرد إلیھ اعتباره
  . ٢ وحظر المشرع التجاري أیضًا على المدین المفلس أن یتولى إدارة أموال الغیر

 ما إذا تفتیش المدین المماطل، أي البحث في داره، ومتاعھ، ونحو ذلك، لمعرفة/ه
  .كان المدین یخبئ ماًال عن سداد دینھ

 .   وقد ورد ذلك في كتب المالكیة، ولم أقف على ذلك عند غیرھم
یعني أن ) ش ( وإن سأل تفتیش داره ففیھ تردد ... {:    جاء في مختصر خلیل قولھ

، رب الدین وھو الطالب إذا سأل الحاكم أن یفتش لھ دار المدین ال بقید كونھ مفلسا 

                                                           

 ).٢٧٧ /٦(مرجع سبق ذكره، البحر الرائق،  / ١
، ] ٥٥٨: [القانون التجاري المصري المادة). ١٩٥:ص(یحة قلیوبي ، سم: نقًالعن / ٢

 ]٥٥٦/١:[والمادة
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أو نحو ذلك عسى أن یجد شیئا من متاعھ لیبیعھ لھ ھل یجاب إلى ذلك ، أو حانوتھ 
  .١}ألن ھذا أمر خفیف؛ وأما جیبھ فیجاب لذلك ، أم ال فیھ تردد للمتأخرین 

ضرب المدین المماطل ، وقد اختلف الفقھاء في جواز الضرب للمحبوس في /و
 . الدین، فأجاز المالكیة الضرب، ولم أجد عند غیرھم

وقال سحنون یضرب المرة بعد المرة حتى یؤدي أموال { :    ففي القوانین الفقھیة
  .٢}الناس

والظاھر أن . وإن علم بالناض لم یؤخر وضرب مرة بعد مرة الخ { :   وفي البھجة
وكذا المعسر . ظاھر المالء إذا سجن وتخلد في السجن یجري فیھ قولھ فالضرب الخ 

ا فلم یفعل بعد السجن فإنھ یضرب أیضًا إذ كل من لم یفد الذي لھ أصول وأجل لبیعھ
  .٣}فیھ السجن یضیق علیھ بالضرب

و بذلك یعتبر المالكیة أكثر تشدیدًا على المماطل، وقد یجد ھذا الرأي من یستحقھ، 
  . مثًال إذا كان ممن عنده السداد      ویستھزئ باألحكام، والینصاع لواقعھ ویتواضع 

  ) .الحجر علیھ، وبیع مالھ لغرمائھ، ولو جبرًا عنھ: (المماطلتفلیس المدین / ز
  ولكن ھل یلحق المماطل بمن استغرق الدین مالھ، في جواز الحجر علیھ وبیع مالھ؟  

 اختلف في ذلك الفقھاء في ذلك لما ورد من أحادیث ببیع مال المستغرقین، ولم تكن 
ود تركھم، بل یرى القائلون النصوص ظاھرة في غیر المستغرقین، ولكن لیس المقص

  .بالمنع ، أن یحبسوا حتى یؤدوا بأیدیھم، أو یكونوا محبوسین 
ظاھر الحدیث أن مالھ كان مستغرقا بالدین، فھل ... {: یقول صاحب سبل السالم

یلحق بھ من لم یستغرق مالھ في الحجر والبیع عنھ، كالواجد إذا مطل؟ اختلف 
ویة، والشافعي إنھ یلحق بھ فیحجر علیھ ویباع العلماء في ذلك فقال جمھور الھاد

مالھ ألنھ قد حصل المقتضي لذلك وھو عدم المسارعة بقضاء الدین، وقال زید بن 
علي والحنفیة إنھ ال یلحق بھ فال یحجر علیھ وال یباع عنھ بل یجب حبسھ حتى 

  .٤}یقضي دینھ
اٌل َیِفي ِبَدْیِنِھ ، َفَأَبى َأْن ِفیَمْن َكاَن َلُھ َم... {:وفي ذلك یقول صاحب بدایة المجتھد

ُیْنِصَف ُغَرَماَءُه ، َھْل َیِبیُع َعَلْیِھ اْلَحاِكُم َفُیَقسُِّمُھ َعَلْیِھْم ، َأْم َیْحِبُسُھ َحتَّى ُیْعِطَیُھْم ِبَیِدِه 
 ِمْنُھ ُغَرَماَءُه ، َأْو َیِبیُع اْلَحاِكُم َماَلُھ َعَلْیِھ ، َفُیْنِصُف: َما َعَلْیِھ ؟ َفاْلُجْمُھوُر َیُقوُلوَن 

                                                           

، شرح مختصر )ھـ١١٠١: المتوفى(محمد بن عبد اهللا الخرشي المالكي أبو عبد اهللا  / ١
بدون طبعة وبدون تاریخ، عدد : الطبعة  بیروت–دار الفكر للطباعة : ،الناشر]٥/٢٧٩[خلیل،

 ٨: األجزاء
، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهللا الكلبي الغرناطي القوانین الفقھیة ) جزيابن / (٢
 ).٢٠٩: ص(، 
 -األولى : دار الكتب العلمیة ، الطبعة : بیروت/ ، لبنان )٥٣٨/ ٢(البھجة في شرح التحفة،  / ٣

 . م١٩٩٨ - ھـ ١٤١٨
 ).  ٥٦/ ٣(مرجع سبق ذكره، سبل السالم،  / ٤
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َغِریَمُھ ِإْن َكاَن َمِلیا َأْو َیْحُكُم َعَلْیِھ ِباْلِإْفَلاِس ِإْن َلْم َیِف َماُلُھ ِبُدُیوِنِھ َوَیْحُجُر َعَلْیِھ 
  . ١}التََّصرَُّف ِفیِھ ، َوِبِھ َقاَل َماِلٌك ، َوالشَّاِفِعيُّ ، َوِباْلَقْوِل اْلآَخِر َقاَل َأُبو َحِنیَفَة

یجوز للمحكمة إما من تلقاء { ]: ١٩/١: [مادة) السوداني(وجاء في قانون اإل فالس 
نفسھا أو بناء على طلب أي دائن أن تعین أمینا ومدیرا مؤقتا ألموال المدین أو ألي 
جزء منھا، ولھا أیضا أن تأمر بالحجز الفعلي على أموالھ كلھا أو على جزء منھا 

ن أو تحت سلطتھ ما عدا األنواع التي یعفیھا القانون من مما یكون في حیازة المدی
الحجز والبیع تنفیذا لحكم صادر بدفع مبلغ من النقود وال یشمل ذلك اإلعفاء دفاتر 

  .}الحسابات
مع مراعاة الشروط المحـددة في ھـذا القانون { :جاء مانصھ]١/  ٢٢:[   وفي المادة

مة إذا قدم لھا الدائن أو المدین أو وزیر ارتكب المدین فعل إفالس فیجوز للمحك إذا 
یقضي ) یسمى فیما بعد بأمر إشھار اإلفالس( العدل عریضة إفالس أن تصدر أمرًا 

  . بإشھار إفالسھ 
، ولم یستطع )٢١:(إذا لم ترفض العریضة بمقتضى أحكام المادة) ٢: ( وفي البند

یھ المحكمة بالكیفیة المدین اقتراح أي صلح أو مشروع یقبلھ الدائنون وتوافق عل
  .التي سیأتي بیانھا تصدر المحكمة أمرًا بإشھار اإلفالس 

یؤول كل مال المفلس إلى اإلفالس متى صدر أمر إشھار { ]:  /٢٣:[ وفي المادة 
المحكمة أو إلى األمین حسبما ھو منصوص علیھ فیما بعد ما عدا األنواع التي یعفیھا 

وال یشمل ذلك (فیذًا لحكم صادر بمبلغ من النقود القانون من توقیع الحجز والبیع تن
   .}یصبح ذلك المال قابًال للتوزیع على الدائنین) اإلعفاء دفاتر الحسابات

جمیع األموال التي قد یمتلكھا المدین أو تؤول إلیھ بعد تاریخ أمر {) ٣:( وفي البند
ألمین وتصبح إشھار اإلفالس وقبل إبراء ذمتھ تؤول فورًا إلى المحكمة أو إلى ا

   .})١(قابلة للتوزیع على الدائنین وفقًا ألحكام البند 
یشھر إفالس التاجر بناًء على طلبھ {):٥٥٢(وفي القانون التجاري المصري ــ مادة 

أو طلب أحد الدائنین أو النیابة العامة، ویجوز للمحكمة أن تقضي بشھر اإلفالس 
  .}من تلقاء ذاتھا

  
  
  
  

                                                           

محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشھیر بابن رشد ) أبو الولید) (شدابن ر / (١
، ٤، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ،ط)٦٢٧ /٦٢٦:ص: (الحفید، بدایة المجتھد و نھایة المقتصد

 .م١٩٧٥/ھـ١٣٩٥
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  لخاتمة 

أحكام بیع مال المدین جبرًا :(  وتوفیقھ تم ھذا البحث، في موضوع    بحمد اهللا
، وقد بذلت فیھ ما في وسعي من جھٍد في توضیح أحكامھ الفقھیة، معتمدًا فیھ )عنھ

على كتب التفاسیر ، وشروح السنة، وأقوال الفقھاء، وكذلك الضوابط القانونیة، مع 
بحث، وفي ھذه الخاتمة أوضح أھم إیراد النصوص القانونیة التي عالجت موضوع ال

  :نتائج وتوصیات البحث، أتمني أن تفید األمة بإذن اهللا تعالى، وذلك على النحو اآلتي
  :أھم النتائج التي توصل إلیھا البحث : أوًال

 أن أحكام الشریعة اإلسالمیة أخذت بمشروعیة اإلجبار استثناءًا في بعض  -١
 .ھاألحكام مع تحدید مواضع ونطاق استخدام

أن أحكام الشریعة اإلسالمیة بینت مشروعیة اإلجبار على بیع مال المدین  -٢
جبرَا عنھ لسداد الدین، وذلك حال العسر بالدین أو المطل بھ، ویرى جمھور 
الفقھاء بیع مال المدین جبرًا عنھ، والحنفیة یرون إجبار المدین على بیع 

 .مالھ، وال یباع عنھ
اإلسالمیة، لیس فیھا مایشیر إلى التفریق بین  أن أحكام الَدین في الشریعة  -٣

نوع الضرر الذي یلحق باستقرار المعامالت بسبب تأخر سداد الدین؛ سواءًا 
كان بسبب  دین التاجر، أودین المدني؛ بل میزت بین أحكام ومقاضاة المدین 

 . المعسر، وبین أحكام ومقاضاة المدین المماطل
یة، بضوابطھا العامة والتوثیقیة، والنظم  أحكام الَدین في الشریعة اإلسالم -٤

  .القانونیة الموضوعة لتلك األحكام كفیلة بحفظ الحقوق بین الدائن والمدین
  :ھنالك توصیات عامة ، وتوصیات خاصة وذلك على النحو اآلتي: التوصیات : ثانیًا

  :التوصیات العامة ، وذلك على النحو اآلتي/ أ 
لقانونیة في البالد اإلسالمیة على أحكام  ضرورة متابعة، وتكییف النظم ا -١

 .الشریعة اإلسالمیة واستحداثھا
 ضرورة عرض تلك األحكام بالصورة المقنعة لغیر أھل اإلسالم، باعتبارھا  -٢

  .الفطرة التي فطر اهللا الناس علیھا
  : التوصیات الخاصة ، وذلك على النحو اآلتي/ ب

ع متابعة مستجداتھا، المزید من البحث في ھذا الموضوع بصفة خاصة،م -١
  .ومواكبتھا، وتأصیلھا الشرعي

توحید طرق التقاضي في دین التاجر، ودین المدني، وأن یكون التمییز فقط  -٢
  .بین دین المعسر ودین المماطل

  .ھذا ،،، وباهللا التوفیق
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  قائمة المصادر والمراجع

 ال�شنقیطي   أضواء البیان، محمد األمین بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني           -١
دار الفكر للطباعة و الن�شر و التوزی�ع بی�روت         : ، الناشر   )ھـ١٣٩٣: المتوفى  (
 م�ـ ، دار الفك�ر للطباع�ة و الن�شر و     ١٩٩٥ - ھ�ـ   ١٤١٥:  لبنان، عام النشر     –

 .م١٩٩٥ - ھـ١٤١٥:  لبنان، الطبعة –التوزیع بیروت 
: المت�وفى (ني   أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام ب�ن ن�افع الحمی�ري الیم�اني ال�صنعا                -٢

دار الكت��ب العلمی��ة، دراس��ة : ، الناش��ر)١/٣٧٨(، تف��سیر عب��د ال��رزاق،)ھ��ـ٢١١
: ، الطبع�ة  . بیروت -دار الكتب العلمیة    : محمود محمد عبده، الناشر   . د: وتحقیق

 .٣:ھـ ،عدد األجزاء١٤١٩األولى، سنة 
أبو سھل محمد بن علي بن محم�د الھ�روي   ) الھروي ( إسفار الفصیح للھروي،  -٣

عمادة البح�ث  : أحمد بن سعید بن محمد قشاش الناشر:حوي، دراسة وتحقیق  الن
العلمي بالجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة، المملكة العربیة ال�سعودیة،األولى،     

 .ھـ١٤٢٠
اإلشراف عل�ى نك�ت م�سائل الخ�الف، عب�د الوھ�اب ب�ن عل�ي ب�ن ن�صر البغ�دادي                     -٤

دار : الحبیب بن طاھر، الناشر: ، المحقق)ھـ٤٢٢) (القاضي أبو محمد(المالكي 
، اإلش�راف عل�ى   :م، عدد األج�زاء  ١٩٩٩ -ھـ  ١٤٢٠األولى،  : ابن حزم، الطبعة  

 .نكت مسائل الخالف
، ع�الء ال��دین الكاس��اني، ب��دائع  )الكاس��اني(ب�دائع ال��صنائع ف��ي ترتی�ب ال��شرائع،    -٥

س�نة  / س�نة ال�والدة   )١٨٦/ ٧(الصنائع في ترتیب ال�شرائع ط الكت�اب العرب�ي،          
م، ع��دد ١٩٨٢، الناش��ر دار الكت��اب العرب��ي بی��روت، س��نة الن��شر    ٥٨٧ف��اة الو

 . ٧األجزاء 
بحر العلوم، الفقیھ الحنفي، أبو اللیث ن�صر ب�ن محم�د ب�ن إب�راھیم ال�سمرقندي،               -٦

 .دار الفكر: محمود مطرجي، بیروت. د:  ، تحقیق٣: عدد األجزاء 
حمد بن محم�د ب�ن أحم�د        أبو الولید محمد بن أ    :  بدایة المجتھد و نھایة المقتصد     -٧

مطبع�ة م�صطفى الب�ابي الحلب�ي     )  بن رشد القرطب�ي ال�شھیر ب�ابن رش�د الحفی�د          
 .م١٩٧٥/ھـ١٣٩٥، ٤،ط

أبو الحسن علي بن عب�د ال�سالم الت�سولي،       )  التسولي(البھجة في شرح التحفة،    -٨
م، الطبعة ١٩٩٨ - ھـ ١٤١٨ -بیروت /  لبنان -دار الكتب العلمیة : دار النشر 

/ محمد عبد القادر شاھین ، عدد األج�زاء   : ضبطھ وصححھ : ، تحقیق   األولى  : 
٢  

أبو الحسن علي بن عبد السالم الت�سولي     )  التسولي( البھجة في شرح التحفة،      -٩
 -بی��روت /  لبن��ان -دار الكت��ب العلمی��ة : ـ� البھج��ة ف��ي ش��رح التحف��ة، دار الن�شر  

محم�د عب�د   : ھضبطھ وصحح: األولى ، تحقیق   : م، الطبعة   ١٩٩٨ - ھـ   ١٤١٨
 .٢/ القادر شاھین ، عدد األجزاء 
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البحر الرائق ،زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري  -١٠
 ٨: دار المعرفة ، عدد األجزاء: ، الناشر)ھـ٩٧٠: المتوفى(
تحفة المحتاج في شرح المنھاج ،أحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتم�ي،               -١١

البیان في مذھب اإلمام . م١٩٨٣ - ھـ ١٣٥٧ بمصر ، المكتبة التجاریة الكبرى 
أب��و  ( ال��شافعي ، یحی��ى ب��ن أب��ي الخی��ر ب��ن س��الم العمران��ي الیمن��ي ال��شافعي          

دار : قاس���م محم���د الن���وري، الناش���ر : ،المحق���ق)ھ���ـ٥٥٨: المت���وفى) (الح���سین
 \١٣:  م، عدد األجزاء٢٠٠٠ - ھـ١٤٢١األولى، :  جدة،الطبعة–المنھاج 

المب�اركفورى  ) أبو الع�ال  (مد عبد الرحمن بن عبد الرحیم   تحفة األحوذي، مح   -١٢
 .دار الكتب العلمیة: بیروت١٠: ، عدد األجزاء)ھـ١٣٥٣: المتوفى(
تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان بن عل�ي ب�ن محج�ن الب�ارعي، فخ�ر         -١٣

ش��ھاب ال��دین أحم��د ب��ن : ، الحاش��یة)ھ��ـ٧٤٣: المت��وفى(ال��دین الزیلع��ي الحنف��ي 
 ١٠٢١: المت�وفى (د ب�ن ی�ونس ب�ن إس�ماعیل ب�ن ی�ونس ال�شِّْلِبيُّ               محمد ب�ن أحم�    

األول��ى، :  ب��والق، الق��اھرة، الطبع��ة  -المطبع��ة الكب��رى األمیری��ة   : ، الناش��ر)ھ��ـ
 . ھـ١٣١٣

،محّم��د ب��ن محّم��د ب��ن عب��د   )الزَّبی��دي(ت��اج الع��روس م��ن ج��واھر الق��اموس،    -١٤
تحقیق مجموعة من أبو الفیض ، الملّقب بمرتضى الزَّبیدي، (الرّزاق الحسیني،  

  ٤٠/المحققین، دار الھدایة ، عدد األجزاء
محمد بن أحمد بن األزھري الھروي، أبو منصور ) أبو منصور(تھذیب اللغة،  -١٥

دار إحیاء الت�راث    : محمد عوض مرعب، الناشر   : ،  المحقق  )ھـ٣٧٠: المتوفى(
 ٨: م، عدد األجزاء٢٠٠١األولى، :  بیروت الطبعة–العربي 

، دار الفك�ر    )محم�د عب�د ال�رؤوف       (مات التعاریف، المن�اوي     التوقیف على مھ   -١٦
التوضیح لشرح الجامع . ه١٤١٠، ١دمشق، ط،  بیروت -دار الفكر ، المعاصر 
ابن الملق�ن س�راج ال�دین أب�و      ( ، عمر بن علي بن أحمد     ) ابن الملقن   (الصحیح،  

دار الف��الح للبح��ث : ، المحق��ق)ھ��ـ٨٠٤: المت��وفى(، ال��شافعي الم��صري )حف��ص
:  س���وریا، الطبع���ة–دار الن���وادر، دم���شق : لم���ي وتحقی���ق الت���راث ، الناش���ر الع

 ). أجزاء للفھارس٣ و ٣٣ (٣٦:  م، عدد األجزاء٢٠٠٨ - ھـ ١٤٢٩األولى، 
سراج ال�دین أب�و حف�ص عم�ر         ) ابن الملقن (التوضیح لشرح الجامع الصحیح،    -١٧

، التوض��یح ل��شرح  )ھ��ـ٨٠٤: المت��وفى(ب��ن عل��ي ب��ن أحم��د ال��شافعي الم��صري    
: دار الف�الح للبح�ث العلم�ي وتحقی�ق الت�راث، الناش�ر            : امع الصحیح، المحقق  الج

 م، ع��دد ٢٠٠٨ - ھ��ـ ١٤٢٩األول��ى، :  س��وریا، الطبع��ة–دار الن��وادر، دم��شق 
 ).  أجزاء للفھارس٣ و ٣٣ (٣٦: األجزاء

التن��ویر ش��رح الج��امع ال��صغیر، محم��د ب��ن إس��ماعیل ب��ن ص��الح ب��ن محم��د         -١٨
، أب�و إب�راھیم، ع�ز ال�دین، المع�روف، كأس�الفھ             الحسني، الكحالني ثم ال�صنعاني    

محمَّ���د إس���حاق محمَّ���د إب���راھیم،  . د: ، المحق���ق)ھ���ـ١١٨٢: المت���وفى(ب���األمیر 
 م، ٢٠١١ - ھ��ـ ١٤٣٢األول��ى، : مكتب��ة دار ال��سالم، الری��اض، الطبع��ة: الناش��ر

  ١١: عدد األجزاء
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الملّق�ب  تاج العروس، محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسیني، أبو الفیض،             -١٩
 .دار الھدایة: بمرتضى، الزَّبیدي، مجموعة من المحققین، الناشر

التف��سیر الب��سیط، أب��و الح��سن عل��ي ب��ن أحم��د ب��ن محم��د ب��ن عل��ي الواح��دي،    -٢٠
) ١٥(أص��ل تحقیق��ھ ف��ي  : ،المحق��ق)ھ��ـ٤٦٨: المت��وفى(النی��سابوري، ال��شافعي 

ن رس��الة دكت��وراة بجامع��ة اإلم��ام محم��د ب��ن س��عود، ث��م قام��ت لجن��ة علمی��ة م��       
 جامعة اإلمام محمد بن -عمادة البحث العلمي : الجامعة بسبكھ وتنسیقھ، الناشر

 ٢٥:  ھـ ، عدد األجزاء١٤٣٠األولى، : ، الطبعة.سعود اإلسالمیة
تحقیق برسالة دكتوراة بجامعة اإلم�ام محم�د ب�ن س�عود ث�م       ] التفسیر البسیط [ -٢١

ي ب�ن أحم�د ب�ن       قامت لجنة علمیة من الجامعة بسبكھ وتنسیقھ، أب�و الح�سن عل�            
: ، المحق�ق  )ھ�ـ ٤٦٨: المت�وفى (محمد بن علي الواحدي، النیسابوري، ال�شافعي        

 جامع�ة اإلم�ام محم�د ب�ن     -عمادة البحث العلم�ي    : الناشر) ١٥(أصل تحقیقھ في    
 وج�زء   ٢٤ (٢٥:  ھ�ـ،عدد األج�زاء    ١٤٣٠األول�ى،   : ، الطبع�ة  .سعود اإلس�المیة  

 ).للفھارس
 الملق�ن س�راج ال�دین أب�و حف�ص عم�ر             التوضیح لشرح الجامع الصحیح، اب�ن      -٢٢

 دار الف�الح  :المحق�ق ،  )ھ�ـ ٨٠٤: المتوفى( الشافعي المصري    بن علي بن أحمد،   
 :الطبعة س�وریا، – دار الن�وادر، دم�شق    :الناش�ر للبحث العلمي وتحقیق الت�راث،      

 أج������زاء ٣ و ٣٣ (٣٦ :ع������دد األج������زاء ،  م٢٠٠٨ - ھ������ـ ١٤٢٩األول������ى، 
مرك�ز خدم�ة ال�سنة    : لح الب�اكري، الناش�ر  حسین أحمد صا  . د: المحقق)للفھارس

، ع��دد ١٩٩٢ – ١٤١٣األول��ى، :  المدین��ة المن��ورة، الطبع��ة-وال��سیرة النبوی��ة 
 .بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث=  مسند الحارث ٢: األجزاء

الج��امع ألحك��ام الق��رآن، أب��و عب��د اهللا محم��د ب��ن أحم��د ب��ن أب��ي بك��ر ب��ن ف��رح    -٢٣
ھ�شام  : ،المحق�ق ) ھ�ـ  ٦٧١:المتوفى(القرطبي  األنصاري الخزرجي شمس الدین     

دار ع�الم الكت�ب، الری�اض، المملك�ة العربی�ة ال�سعودیة،       :سمیر البخاري، الناش�ر  
 . م٢٠٠٣/  ھـ١٤٢٣: الطبعة

محم���د ب���ن إس���ماعیل أب���و عب���داهللا البخ���اري  [الج���امع ال���صحیح المخت���صر ،  -٢٤
 – ١٤٠٧ة،  بی�روت، الطبع�ة الثالث�   –دار اب�ن كثی�ر، الیمام�ة     : ، الناشر ]الجعفي
مصطفى دیب البغا أستاذ الحدیث وعلومھ في كلیة الشریعة   . د: ، تحقیق ١٩٨٧

 .مصطفى دیب البغا. تعلیق د: ، مع الكتاب٦:  جامعة دمشق، عدد األجزاء-
سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر ب�ن ش�داد        ) أبو داود   .( سنن أبوداود  -٢٥

 -ش�َعیب األرن�ؤوط     : المحق�ق ) ھ�ـ ٢٧٥: المتوفى(بن عمرو األزدي السِِّجْستاني     
 ھـ ١٤٣٠األولى،  : دار الرسالة العالمیة، الطبعة   : مَحمَّد كاِمل قره بللي، الناشر    

  ٧:  م، عدد األجزاء٢٠٠٩ -
، )ھ�ـ ٢٧٣: المتوفى(محمد بن یزید القزویني     ) أبو عبد اهللا   (سنن ابن ماجھ،   -٢٦

األحادی�ث مذیل�ة    محمد ف�ؤاد عب�د الباقي،و     :  بیروت، تحقیق وتعلیق     –دار الفكر   
 ).بأحكام األلباني علیھا
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دار : سنن الترمذي، محم�د ب�ن عی�سى أب�و عی�سى الترم�ذي ال�سلمي، الناش�ر                  -٢٧
أحم��د محم��د ش��اكر وآخ��رون، ع��دد   :  بی��روت، تحقی��ق –إحی��اء الت��راث العرب��ي  

 . ٥: األجزاء
، محم��د ب��ن إس��ماعیل األمی��ر الكحالن��ي ال��صنعاني )ال��صنعاني (س��بل ال��سالم،  -٢٨

/ ھ���ـ١٣٧٩، مكتب���ة م���صطفى الب���ابي الحلب���ي، الرابع���ة )ھ���ـ١١٨٢: المت���وفى (
 .م١٩٦٠

السنن الكبرى للبیھقي، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخ�ْسَرْوِجردي          -٢٩
 دار الكتب العلمیة، بیروت :الناشر محمد عبد القادر عطا،   :المحققالخراساني،  

 . م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤ الثالثة، :الطبعة لبنات، –
 بی�روت، الطبع�ة األول�ى    –دار الكتب العلمیة  : للبیھقي، الناشر   شعب اإلیمان    -٣٠

 ٧: محمد السعید بسیوني زغلول، عدد األجزاء : ، تحقیق ١٤١٠، 
اب�ن بط�ال أب�و الح�سن عل�ي ب�ن خل�ف ب�ن         ) ابن بط�ال (شرح صحیح البخارى،  -٣١

: أبو تمیم یاسر بن إب�راھیم، دار الن�شر        : ، تحقیق )ھـ٤٤٩: المتوفى(عبد الملك   
م، ع�دد   ٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٣الثانیة،  :  السعودیة، الریاض، الطبعة   -الرشد  مكتبة  

 ١٠: األجزاء
سلیمان بن األش�عث  ) أبو داود (  شرح سنن أبي داود ـ عبد المحسن العباد،   -٣٢

: المت���وفى(ب���ن إس���حاق ب���ن ب���شیر ب���ن ش���داد ب���ن عم���رو األزدي السِِّج���ْستاني   
دار : ره بلل��ي، الناش��ر  مَحمَّ��د كاِم��ل ق��  -ش��َعیب األرن��ؤوط  : ، المحق��ق)ھ��ـ٢٧٥

  ٧:  م، عدد األجزاء٢٠٠٩ - ھـ ١٤٣٠األولى، : الرسالة العالمیة، الطبعة
عب�د ال�رحمن ب�ن محم�د     (الشرح الكبیر على متن المقنع، ابن قدامة المقدسي   -٣٣

 . دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع: ،)بن أحمد بن قدامة المقدسي
، كم��ال ب��ن )أب��و مال��ك(ئم��ة، ص��حیح فق��ھ ال��سنة وأدلت��ھ وتوض��یح م��ذاھب األ  -٣٤

ناص�ر ال�دین األلب�اني،      / ف�ضیلة ال�شیخ   : السید سالم، مع تعلیقات فقھیة معاصرة     
محم�د ب�ن ص�الح العثیم�ین،        / عبد العزیز ب�ن ب�از، ف�ضیلة ال�شیخ         / فضیلة الشیخ 

 م، ع���دد ٢٠٠٣:  م���صر، ع���ام الن���شر –المكتب���ة التوفیقی���ة، الق���اھرة  : الناش���ر
  ٤:األجزاء

: المت�وفى (ن الحجاج أبو الح�سن الق�شیري النی�سابوري        مسلم ب .صحیح مسلم  -٣٥
 –دار إحی�اء الت�راث العرب�ي       : ،تحقیق محم�د ف�ؤاد عب�د الب�اقي، الناش�ر          )ھـ٢٦١

  ٥: بیروت، عدد األجزاء
عمدة القاري شرح صحیح البخاري ،أبو محمد محم�ود ب�ن أحم�د ب�ن موس�ى               -٣٦

، )ھ��ـ٨٥٥: فىالمت��و(ب��ن أحم��د ب��ن ح��سین الغیت��ابى الحنف��ى ب��در ال��دین العین��ى   
 ١٢ × ٢٥:  بیروت ، عدد األجزاء-دار إحیاء التراث العربي : الناشر

ف��تح الب��اري ش��رح ص��حیح البخ��اري، أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن حج��ر أب��و الف��ضل        -٣٧
، رق�م كتب�ھ وأبواب�ھ    ١٣٧٩ بیروت، - دار المعرفة   :، الناشر العسقالني الشافعي 

 :ش�رف عل�ى طبع�ھ     ، ق�ام بإخراج�ھ وص�ححھ وأ        محمد فؤاد عبد الباقي    :وأحادیثھ
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،عدد  عبد العزیز بن عبد اهللا بن باز  :، علیھ تعلیقات العالمة   محب الدین الخطیب  
 .١٣ :األجزاء

عب���د ال���رحمن ب���ن محم���د ع���وض الجزی���ري   الفق���ھ عل���ى الم���ذاھب األربع���ة   -٣٨
 :، الطبع��ة لبن��ان– دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت :، الناش��ر) ھ��ـ١٣٦٠: المت��وفى(

 ٥ :دد األجزاءع م، ٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤الثانیة، 
ُم���صطفى الِخ���ْن، ) ال���دكتور(الفق���ھ المنھج���ي عل���ى م���ذھب اإلم���ام ال���شافعي،   -٣٩

دار القل�م للطباع�ة والن�شر       : والدكتور ُم�صطفى الُبغ�ا، وعل�ي ال�ّشْربجي، الناش�ر          
 ٨:  م، عدد األجزاء١٩٩٢ - ھـ ١٤١٣الرابعة، : والتوزیع، دمشق، الطبعة

أو (قیروان��ي،  أحم��د ب��ن غ��انم  الفواك��ھ ال��دواني عل��ى رس��الة اب��ن أب��ي زی��د ال  -٤٠
: المت�وفى (بن سالم ابن مھن�ا، ش�ھاب ال�دین النف�راوي األزھ�ري الم�الكي                ) غنیم

 -ھ�ـ  ١٤١٥: بدون طبعة، ت�اریخ الن�شر  : دار الفكر، الطبعة  : ، الناشر )ھـ١١٢٦
  ٢: م، عدد األجزاء١٩٩٥

 ].ترقیم الكتاب موافق للمطبوع [ الفروق اللغویة موقع یعسوب  -٤١
الفقھیة ، أب�و القاس�م، محم�د ب�ن أحم�د ب�ن محم�د ب�ن عب�د اهللا، اب�ن                     القوانین   -٤٢

 .جزي الكلبي الغرناطي
 –دم�شق   . دار الفك�ر  : سعدي أب�و حبی�ب، الناش�ر      ) الدكتور(القاموس الفقھي،  -٤٣

 م، ع����دد ١٩٩٣:  م، ت����صویر١٩٨٨=  ھ����ـ ١٤٠٨الثانی����ة : س����وریة،الطبعة
 ١: األجزاء

دم�شق ـ    . دار الفك�ر : الناش�ر س�عدي أب�و جی�ب،   ) ال�دكتور (الق�اموس الفقھ�ي،    -٤٤
ع��دد . م١٩٨٨=  ھ��ـ ١٤٠٨م الطبع��ة الثانی��ة ١٩٩٣ت��صویر :س��وریة، الطبع��ة

 ١: األجزاء
كشف المشكل من حدیث الصحیحین، جمال الدین أبو الفرج عبد ال�رحمن ب�ن         -٤٥

عل�ي ح�سین الب�واب، دار       : ،المحق�ق )ھـ٥٩٧: المتوفى(علي بن محمد الجوزي     
 .م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨ - الریاض -دار الوطن / النشر 

الكلیات ـ ألبى البقاء الكفومى معجم في الم�صطلحات والف�روق اللغوی�ة ، دار      -٤٦
ع��دنان : ،تحقی��ق. م١٩٩٨ -ھ��ـ ١٤١٩ - بی��روت -مؤس��سة الرس��الة  : الن��شر

 ١/ عدد األجزاء ،  محمد المصري-درویش 
، محمد بن مك�رم ب�ن منظ�ور األفریق�ي الم�صري،          )ابن منظور (لسان العرب،    -٤٧

مرف���ق بالكت���اب  [١٥: الطبع���ة األول���ى ، ع���دد األج���زاء : بی���روت –در دار ص���ا
  ].حواشي الیازجي وجماعة من اللغویین 

مسند أبي أس�امة، أب�و محم�د الح�ارث ب�ن محم�د ب�ن داھ�ر التمیم�ي البغ�دادي                  -٤٨
أب�و الح�سن   : ، المنتق�ي )ھ�ـ ٢٨٢: المت�وفى (الخصیب المعروف بابن أبي أس�امة    

 ٨٠٧: المت�وفى (لیمان ب�ن أب�ي بك�ر الھیثم�ي     نور الدین علي بن أبي بكر ب�ن س�   
 ).ھـ
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محم��ود عب��د ال��رحمن عب��د ) ال��دكتور( معج��م الم��صطلحات واأللف��اظ الفقھی��ة،  -٤٩
:  جامع�ة األزھ�ر، الناش�ر   -المنعم، مدرس أصول الفقھ بكلیة ال�شریعة والق�انون        

 .دار الفضیلة
ادر مختار الصحاح، زی�ن ال�دین أب�و عب�د اهللا محم�د ب�ن أب�ي بك�ر ب�ن عب�د الق�              -٥٠

: یوس�ف ال�شیخ محم�د ـ الناش�ر       : ،المحق�ق )ھ�ـ ٦٦٦: المت�وفى (الحنف�ي ال�رازي   
الخام���سة، :  ص���یدا، الطبع���ة– ال���دار النموذجی���ة، بی���روت  -المكتب���ة الع���صریة 

 ١: م، عدد األجزاء١٩٩٩/ ھـ ١٤٢٠
مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، ش�مس ال�دین أب�و عب�د اهللا محم�د ب�ن            -٥١

ي المغرب���ي، المع���روف بالحط���اب الرُّعین���ي محم���د ب���ن عب���د ال���رحمن الطرابل���س
الثالث��ة، : دار الفك��ر، الطبع��ة : ، الناش��ر)ھ��امش(، )ھ��ـ٩٥٤: المت��وفى(الم��الكي 
 ٦: م، عدد األجزاء١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢

 .  ه١٤١٢ -مسنداالمام أحمد بن حنبل، دار الفكر، بیروت  -٥٢
 ع��ادل مرش��د، وآخ��رون،   -ش��عیب األرن��ؤوط  : م��سند اإلم��ام أحم��د، المحق��ق    -٥٣

 :، الطبع�ة  مؤس�سة الرس�الة  :،الناشر المحسن التركيد عبد اهللا بن عبد  : فإشرا
 . ط ٢٠٠١ - ھـ ١٤٢١األولى، 

مصنف عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام بن نافع الحمیري الیم�اني             -٥٤
 :، الناش��ر حبی��ب ال��رحمن األعظم��ي  : المحق��ق،)ھ��ـ٢١١: المت��وفى(ال��صنعاني 

 الثانیة، :الطبعة بیروت، –المكتب اإلسالمي  :، یطلب من الھند-المجلس العلمي
 ١١ :عدد األجزاء، ١٤٠٣

مصنف ابن أبي شیبة أبو بكر بن أبي ش�یبة، عب�د اهللا ب�ن محم�د ب�ن إب�راھیم                -٥٥
 كم��ال یوس��ف :، المحق��ق)ھ��ـ٢٣٥: المت��وفى (ب��ن عثم��ان ب��ن خواس��تي العب��سي 

ع���دد ، ١٤٠٩ األول���ى، :، الطبع���ة الری���اض– مكتب���ة الرش���د :، الناش���رالح���وت
 .٧: األجزاء

بغی�ة الباح�ث ع�ن زوائ�د، أب�و محم�د الح�ارث         = مسند الحارث بن أبي أسامة       -٥٦
ب��ن محم��د ب��ن داھ��ر التمیم��ي البغ��دادي الخ��صیب المع��روف ب��ابن أب��ي أس��امة         

أب��و الح��سن ن��ور ال��دین عل��ي ب��ن أب��ي بك��ر ب��ن    : ، المنتق��ي)ھ��ـ٢٨٢: المت��وفى(
ح�سین أحم�د   . د: ق،المحق� ) . ھ�ـ ٨٠٧: المت�وفى (سلیمان بن أب�ي بك�ر الھیثم�ي     

 المدین�ة المن�ورة،     -مركز خدمة السنة والسیرة النبویة      : صالح الباكري، الناشر  
 ٢: م، عدد األجزاء١٩٩٢ – ١٤١٣األولى، : الطبعة

مناھج التح�صیل ونت�ائج لط�ائف التأوی�ل ف�ي ش�رح المدون�ة وح�ل م�شكالتھا،             -٥٧
أب�و  : ى ب�ھ  ،اعتن� )ھ�ـ ٦٣٣بعد  : المتوفى(علي بن سعید الرجراجي     ) أبو الحسن (

األول�ى،  : دار اب�ن ح�زم، الطبع�ة   : ، الناش�ر ١٠ أحم�د ب�ن عل�يّ   -الفضل الّدمَیاطي  
 . م٢٠٠٧ - ھـ ١٤٢٨

محم��د، أب��و  ) س��لطان(مرق��اة المف��اتیح ش��رح م��شكاة الم��صابیح،  عل��ي ب��ن       -٥٨
دار : ، الناش��ر)ھ��ـ١٠١٤: المت��وفى(الح��سن ن��ور ال��دین الم��ال الھ��روي الق��اري   

 .٩: م، عدد األجزاء٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢ األولى، : لبنان، الطبعة–الفكر، بیروت 



 - ٣١٢٦ -

 المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس األئمة السرخسي ، دار الفك�ر         -٥٩
 .م٢٠٠٠ھـ ١٤٢١، ١، بیروت، لبنان ، ط

 المبدع في شرح المقنع،إبراھیم بن محمد بن عبد اهللا ب�ن محم�د اب�ن مفل�ح،                  -٦٠
دار الكت��ب العلمی��ة،  : ، الناش��ر)ھ��ـ٨٨٤: المت��وفى(أب��و إس��حاق، برھ��ان ال��دین   

  ٨: م، عدد األجزاء١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨األولى، :  لبنان، الطبعة–بیروت 
محم���د ب���ن عب���د اهللا أب���و عب���د اهللا الح���اكم     [ الم���ستدرك عل���ى ال���صحیحین ،   -٦١

دار الكت�ب العلمی�ة ،      : مصطفى عبد القادر عطا، بی�روت     : ،تحقیق  ]النیسابوري  
  .خیصم تعلیق الذھبي قي التل١٩٩٠ھـ ١٤١١، ١، ط

الم��ستدرك للح��اكم، أب��و عب��د اهللا الح��اكم محم��د ب��ن عب��د اهللا ب��ن محم��د ب��ن           -٦٢
حمدویھ بن ُنعیم بن الحكم ال�ضبي الطھم�اني النی�سابوري المع�روف ب�ابن البی�ع                

 دار الكت��ب :، الناش��ر م��صطفى عب��د الق��ادر عط��ا  :، تحقی��ق)ھ��ـ٤٠٥: المت��وفى(
 ٤ :جزاءعدد األ١٩٩٠ - ١٤١١ األولى، :، الطبعة بیروت–العلمیة 

، دار القل��م : ص��فوان ع��دنان داوودي، دار الن��شر: ال��وجیز للواح��دي، تحقی��ق -٦٣
 الدار الش

المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر،  أحمد بن محمد ب�ن عل�ي الفی�ومي                  -٦٤
 –المكتب�ة العلمی�ة     : ، الناش�ر  )ھ�ـ ٧٧٠نح�و   : المت�وفى (ثم الحموي، أبو العب�اس      

 ٢: بیروت، عدد األجزاء
وزارة األوق���اف وال����شئون  : ی���ة الكویتی���ة ـ���ـ ص���ادر ع���ن     الموس���وعة الفقھ  -٦٥

   ٤٥:  الكویت، عدد األجزاء–اإلسالمیة 
الطبع�ة الثانی�ة،   : ٢٣ - ١األجزاء  ..،  ) ھـ ١٤٢٧ - ١٤٠٤من  : (جزءا، الطبعة 
 . الكویت–دارالسالسل 

 .١:  ھـ، عدد األجزاء١٤١٥األولى، :  دمشق، بیروت، الطبعة-امیة  -٦٦
  :   القوانین

 )السوداني(م ـ ١٩٨٣جراءات المدنیة لسنة قانون اإل .١
 )السوداني. (م ١٩٢٩ قانون اإلفالس لسنة  .٢
 ).المصري(القانون التجاري  .٣
 )السوداني(م ٢٠٠١قانون الزكاة لسنة  .٤
 )السوداني(.م١٩٨٤ قانون لمعامالت المدنیة لسنة  .٥
 ).المصري(م ١٩٩٠القانون المدني لسنة  .٦

  
 




