
 

 

 - ٢٥٤١ - 

 المملكة العربیة السعودیة          

 وزارة التعلیم                

        جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة     

 المعھد العالي للقضاء              

 

 

 تصرفات املدين قبل نفاذ إجراءات اإلفالس

  دراسة فقهية مقارنة بنظام اإلفالس السعودي الصادر باملرسوم امللكي 

 ـه٢٨/٥/١٤٣٩وتاريخ ) ٥٠/م(قم ر

 

 إعداد

 عبد الحمید بن عبداهللا بن ناصر المجلي. د

  األستاذ المساعد  في قسم الفقھ المقارن

   بالمعھد العالي للقضاء بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة

AAalMagali@imamu.edu.sa  

  

  

 



 

 

 - ٢٥٤٢ - 



 

 

 - ٢٥٤٣ - 

 ملخص بحث

 تصرفات المدین قبل نفاذ إجراءات اإلفالس

) ٥٠/م( فقھیة مقارنة بنظام اإلفالس السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم دراسة
 ـھ٢٨/٥/١٤٣٩وتاریخ 

  إعداد

 عبد الحمید بن عبداهللا بن ناصر المجلي

  عضو ھیئة التدریس في المعھد العالي للقضاء

AAalMagali@imamu.edu.sa  

ودي بالن�سبة إل�ى   بین البح�ث القیم�ة الم�ضافة الت�ي أض�افھا نظ�ام اإلف�الس ال�سع                   
األنظمة السابقة لھ، وأنھ قد أتى بإجراءات جدیدة تھدف إلى غای�ات س�امیة، كتمك�ین     
المدین المفلس أو المتعثر، من تنظیم أوضاعھ المالیة ومعاودة نشاطھ واإلسھام ف�ي             
دعم االقتصاد وتنمیتھ، ومراع�اة حق�وق ال�دائنین عل�ى نح�و ع�ادل وض�مان المعامل�ة                   

ظیم قیمة أصول التفلیسة والبیع المنتظم لھا وضمان التوزیع الع�ادل      العادلة لھم، وتع  
. لحصیلتھ على الدائنین عند التصفیة، وغیرھا م�ن األھ�داف الت�ي أش�ار إلیھ�ا البح�ث           

وبین البحث التكییف الفقھي إلجراءات اإلفالس السبعة، والمنصوص علیھا في نظام  
ُث كل إج�راء  م�ن إج�راءات اإلف�الس     اإلفالس السعودي في المادة الثانیة، وقسم البح 

وب�ین  . إلى مرحلتین، وأسقط التكییف الفقھي على كل مرحل�ة م�ن مراح�ل ك�ل إج�راء           
البحث رأي نظام اإلفالس السعودي في تصرفات المدین الصادرة قب�ل نف�اذ إج�راءات                

 اإلفالس، وأن ھذا النظام قد بین األحكام المتعلقة بتصرفات المدین قبل نفاذ إجراءات    
اإلفالس، وكذلك الشروط والقیود المتعلقة باإلبطال أو النفاذ لھذه التصرفات ال�سابقة            
إلجراءات اإلفالس، كما منح السلطة التقدیری�ة للمحكم�ة ف�ي التخی�ر ب�ین أم�ور ی�رى                  

وذك�ر البح�ث ال�رأي الفقھ�ي تج�اه      . المنظم إضافتھا إلى آثار البطالن بعد قیام أسبابھا       
قب�ل نف�اذ إج�راءات  اإلف�الس، وخل�ص البح�ث إل�ى اختی�ار               تصرفات الم�دین ال�صادرة      

رأي المالكیة ومن وافقھم في إبطال تصرفات الم�دین الت�ي تقت�ضي تبرًع�ا أو م�ا ف�ي                     
معن��اه، ك��البیع بقیم��ة غی��ر  عادل��ة، ونح��و ذل��ك، وھ��و م��ا یتط��ابق م��ع نظ��ام اإلف��الس   

 الت�ي اكت�سبھا    بین البحث أن النظام السعودي یقرر الحمای�ة لحق�وق الغی�ر           . السعودي
وذك�ر البح�ث أن العق�د إذا قام�ت     .  بحسن نی�ة م�ا ل�م یك�ن طرًف�ا ف�ي الت�صرف الباط�ل               

أركانھ وشروطھ فقد انعقد، وال عبرة بعد ذل�ك بم�ا انط�وت علی�ھ نی�ة المتعاق�دین ھ�ذا          
قول فریق من الفقھاء، وأما الفریق اآلخر فیرى أن العقد حتى وإن ك�ان ف�ي الظ�اھر                  

  شروطھ إال أن النیة تقدم إذا كان العاقدان أو أحدھما قد بیَّت أمًرا قد توافرت أركانھ و
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وبین البحث تأثیر النیة ف�ي ت�صرفات       . واختار البحث الرأي األخیر   . محرًما أو مخالًفا  
الم���دین، ول���یس ف���ي حق���وق الغی���ر، وإنم���ا ف���ي ت���صرفات الم���دین المفل���س ال���سابقة   

 صح ما بع�ده م�ن الت�صرفات، وإذا      إلجراءات اإلفالس، وأنھا إذا صح التصرف األول      
 .فسد التصرف األول فسد ما انبنى علیھ

 اإلفالس، إجراءات اإلفالس، تصرفات المدین: الكلمات المفتاحیة
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Research Summary 

The actions of the debtor before the enforcement of 
bankruptcy proceedings 

A Jurisprudential Study of the Saudi Bankruptcy System Issued 
by Royal Decree No. (M / ٥٠) dated ٢٨/٥/١٤٣٩ AH 

Abdulhameed Abdullah almojaly  

Summary Consideration of the debtor's actions before 
bankruptcy takes effect 

AAalMagali@imamu.edu.sa  

The research showed the added value that the Saudi 
bankruptcy system has added to its predecessors, and that it 
has introduced new measures aimed at lofty goals, such as 
enabling the bankrupt or distressed debtor to regulate its 
financial situation, resume its activity, contribute to supporting 
the economy and its development, and fairly respect the rights 
of creditors. Fair treatment of them, maximization of the value 
of bankruptcy assets and regular sale of them and ensuring the 
fair distribution of its proceeds to creditors upon liquidation, 
and other objectives referred to by the research. The paper also 
discussed the jurisprudential adaptation of the seven 
bankruptcy procedures, which are stipulated in the Saudi 
bankruptcy system in Article ٢ 

The research divided each bankruptcy procedure into two 
phases, and dropped the jurisprudential adjustment on each 
stage of the procedure. The paper also indicated the opinion of 
the Saudi bankruptcy system in the debtor's actions issued 
before the bankruptcy proceedings took effect. 

As well as the conditions and restrictions related to the 
revocation or entry into force of these actions prior to the 
bankruptcy proceedings, and granted discretion to the court in 
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choosing between matters that the organizer believes to add to 
the effects of invalidity after the causes have arisen. 

The research mentioned the jurisprudential opinion on the 
actions of the debtor issued before the bankruptcy proceedings 
took effect, and the research concluded to choose the opinion 
of al-Malikiyah and those who agreed to nullify the actions of 
the debtor requiring a donation or its meaning, such as selling 
an unfair value, etc., which is in accordance with the Saudi 
bankruptcy system. The research showed that the Saudi regime 
decides to protect the rights of others acquired in good faith 
unless it is a party to the wrongful act. The research stated that 
the contract, if the pillars and conditions have been held, there 
is no lesson thereafter, including the intention of the 
contractors, this is a team of scholars ،The other party is of the 
view that the contract, even if on the face of it the elements 
and conditions have been met, the intention is given if the 
contractor or one of them has made an order prohibited or 
otherwise. The search chose the last opinion. The research 
showed the effect of the intention in the actions of the debtor, 
not in the rights of others, but in the actions of the bankrupt 
debtor previous bankruptcy proceedings, and that if the first 
act is true after the actions, and if the first act corrupted 
corrupted what was built upon. 

Keywords: bankruptcy, bankruptcy proceedings, debtor actions 
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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 المقدمة

الحمد هللا وحده، والصالة والسالم على أفضل خلقھ، نبینا محمد علیھ وعلى آلھ 
 :أما بعد. أفضل صالة وأزكى سالم دائمین إلى یوم الدین

فھذا بحث فقھي مقارن بنظام اإلفالس السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
اول جزئیة من جزئیات النظام، مما تمس ه، ویتن٢٨/٥/١٤٣٩وتاریخ )   ٥٠/م(

الحاجة إلیھا، وتعتبر ذات قیمة وأھمیة بالغة في حمایة جانب الدائنین من التصرفات 
التي قد تصدر من المدین، وال تكون فیھا مصلحة محقََّقٌة للدائنین، وإنما تثیر شیًئا 

.  المصلحة للدائنینمن الریبة جرَّاء ھذا التصرف الذي یفتقد لعماد النفاذ، وھو تحقق
كما نجد أن الفقھ اإلسالمي لھ رأي في ھذه المسألة ومناھج متباینة ومختلفة یستفاد 
. منھا في التصحیح والتعدیل لما قرره المنظم، أو دعم موقفھ في بعض الجزئیات

داخل المنظومة النظامیة -وكون ھذه الدراسة تجمع بین البحث الفقھي والقانوني 
بر إضافة جدیدة في الدراسات المقارنة، سیما إذا علمنا أن نظام  ُیعت-السعودیة

اإلفالس السعودي ُیعتبر نظاًما جدید الصدور والنفاذ، والدراسات الفقھیة والقانونیة 
على مواد ھذا النظام ُتعدَّ على أصابع الید الواحدة؛ ألجل ھذا كلھ عزم الباحث على 

نظام، والمقارنة بینھ وبین الفقھ اإلسالمي، أن ینصبَّ اھتمامھ على العنایة بھذا ال
 : فاتجھت الرغبة واإلرادة إلى اختیار ھذه الفكرة البحثیة، وتسمیتھا بــ

دراسة فقھیة مقارنة بنظام اإلفالس . تصرفات المدین قبل نفاذ إجراءات اإلفالس(
 ).ه٢٨/٥/١٤٣٩وتاریخ ) ٥٠/م(السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

أل أن یوفقني ویسددني، ویھدیني للصواب، وأن یجنبني الخطل والزلل،  واهللا أس
وسوء العمل؛ إنھ ولي ذلك والقادر علیھ، وصلى اهللا وسلم على نبینا محمد وآلھ 

 .وصحبھ أجمعین

ض لم ختيا   :سبا 

الرغبة في بحث بعض الموضوعات المھمة التي لھا أثر في التخصص، أو لمن -١
 للمھتمین بالنشاط المھني في مجال الحقوق، أو حاجة المتعاملین یتولى القضاء، أو

في النشاط التجاري، وتتأكد الرغبة إذا كانت تتعلق بنظام جدید ال یزال طرًیا لم تنلھ 
الدراسات التخصصیة بمزید من العنایة واالھتمام، سیما إذا كان یحظى بمیزات 

ي تكلم عنھا الفقھاء یمكن أن متعددة، ویجد الباحث أن ھناك بعض األسالیب الت
 .تضیف جدیًدا، أو تقترح تعدیًلا لمواده، مما قد یخفى على من سنَّ النظام

أن أغلبیة األنظمة المعمول بھا في المملكة، تعتبر أنظمة مرعیة، راعى فیھا -٢
 عدم مخالفة أحكام الشریعة اإلسالمیة، والتي تعتبر ھي النظام -قدر اإلمكان-المنظم 

 -حرسھا اهللا-في المملكة العربیة السعودیة العام 
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محاولة إبراز قیمة الفقھ اإلسالمي وأھمیتھ، وقدرتھ على استیعاب جمیع النوازل -٣
والحوادث بأحكام وأسالیب لم تخطر على بال غیر المتخصصین فیھ، وھذه إضافة ال 

 .تخفى أھمیتھا

ض لم  : همية 

، وھو نظام حظي بحفاوة -ارد ھذا البحثالذي ھو أحد مو-أھمیة نظام اإلفالس -١
من جمیع المھتمین بالنشاط التجاري من شخصیات طبیعیة أو اعتباریة، وكذا من 
الممارسین للعمل المھني من المستشارین والمحامین؛ ألنھ قد أتى بأسالیب 

 .وإجراءات وقائیة لم تشتمل علیھا جمیع األنظمة التي سبقتھا

الفقھاء، وتكلموا عن بعض األسالیب التي یمكن أن اإلفالس موضوع طرقھ -٢
للغرماء اتخاذھا تجاه المدین، ودراستھا بالمقارنة مع نظام اإلفالس الجدید، یتیح 
للباحث آفاًقا معرفیة، ویوصلھ بعد استطالعھ إلى نتائج من شأنھا أن تبین اإلشكاالت 

طبق ما في الفقھ التي تضمنتھا بعض مواد النظام، ولیس لھا سند في الفقھ، ولو 
لوجدنا االطراد في اإلجراء وعدم التناقض، ولوجدنا ظھور المصلحة فیھ أكثر من 

 .غیره

ض لم  :ه 

بیان وجھ االتفاق والمخالفة بین ما سار علیھ المنظم في نظام اإلفالس السعودي -١
 .وبین ما ھو متقرر في الفقھ اإلسالمي فیما یخص فكرة البحث

فقھ اإلسالمي، وأنھ سبق القوانین في التقعید لبعض النظریات التي بیان قیمة ال-٢
حاول بعض القانونین حصر ابتكارھا وابتداع فكرتھا بھم، وأنھم سبقوا لھا دون 

 .غیرھم

لسابقة سا   : ل

یعتبر ھذا البحث في حدود النطاق الذي یبحث فیھ وموارد المقارنة فیھ جدیًدا على 
ظًرا لحداثة صدور ھذا النظام، فلم یدخل ھذا النظام حیز الدراسات المتخصصة؛ ن

) ٦٢٢(التنفیذ إال بعد صدور الئحتھ التنفیذیة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 
من نظام اإلفالس ) ٢٣١(ه؛ استناًدا لما نصت علیھ المادة ٢٤/١٢/١٤٣٩وتاریخ 

 . السعودي



 

 

 - ٢٥٤٩ - 

لبح  :منهج 

 : مور اآلتیةراعیت في كتابة ھذا البحث المنھج األ

 إذا كانت المسألة الفقھیة من مواضع االتفاق، فأذكر حكمھا بدلیلھ مع توثیق -١
 .االتفاق من مظانھ المعتبرة

 : إذا كانت المسألة من مسائل الخالف فأتبع ما یلي-٢

 تحریر محل النـزاع إذا كانت بعض صور المسألة محل خالف، وبعضھا محل -أ 
 .اتفاق

في المسألة المباشرة بفكرة البحث حسب االتجاھات الفقھیة مع  ذكر األقوال -ب 
توثیق األقوال من مصادرھا، واستقصاء أدلة األقوال وبیان وجھ الداللة، وما ورد 

 .علیھا من مناقشات، وما یجاب بھ عنھا إن وجد، مع الترجیح وبیان سببھ

 وقانون اإلفالس المقارنة في الفكرة التي یعالجھا البحث بین الفقھ اإلسالمي-٣
ه، وال یلتزم ٢٨/٥/١٤٣٩وتاریخ ) ٥٠/م(السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

البحث بالمقارنة باألنظمة األخرى محلیة أو خارجیة التزاًما مطرًدا؛ لعدم حاجة 
البحث وطبیعتھ ونطاقھ وتخصصھ، وصغر الحجم ومحدودیتھ، وفي أحیان یرى 

خرى قد یكون مفیًدا؛ لتجلیة أمر معین، أو توضیح البحث أن المقارنة باألنظمة األ
 .صورة مھمة، فیذكر الباحث المقارنة مع أشھر األنظمة العربیة

 .كتابة اآلیات بالرسم العثماني، مع ترقیمھا وبیان سورھا-٤ 

- تخریج األحادیث واآلثار من مصادرھا، وبیان ما ذكره أھل الشأن في درجتھا -٥
 الصحیحین أو أحدھما، فإذا كانت فیھما أو في أحدھما  إن لم تكن في-باختصار

 .فیكتفى حینئٍذ بتخریجھا منھما أو من أحدھما

 التعریف بالمصطلحات من كتب الفن الذي یتبعھ المصطلح، أو من كتب -٦
 .المصطلحات المعتمدة

 توثیق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة، وتكون اإلحالة علیھا بالمادة، والجزء، -٧
 .والصفحة

 . العنایة بقواعد اللغة العربیة، واإلمالء، وعالمات الترقیم-٨

 . ترجمة األعالم غیر المشھورین-٩

 . ختم البحث بخاتمة متضمنة ألھم النتائج-١٠

 .  إتباع البحث بفھرس المصادر، وفھرس الموضوعات-١١
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لبح ة   :خ

 .اتمة، وفھارساشتمل ھذا البحث على خطة انتظمت في تمھید، ومبحثین، وخ

 :المبحث التمھیدي، وفیھ ثالثة مطالب

 .التعریف بمفردات العنوان: المطلب األول

 .إجراءات اإلفالس في النظام السعودي: المطلب الثاني

 .التكییف الفقھي إلجراءات اإلفالس في النظام السعودي: المطلب الثالث

 . في النظام السعوديتصرفات المدین قبل نفاذ إجراءات اإلفالس: المبحث األول

 .تصرفات المدین قبل نفاذ إجراءات اإلفالس في الفقھ اإلسالمي: المبحث الثاني

 .حمایة حقوق الغیر حسن النیة من تصرفات المدین: المبحث الثالث

 . الخاتمة

 .فھرس المصادر

 .فھرس الموضوعات

 .والحمد هللا أوًلا وآخًرا، وظاھًرا وباطًنا
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 :ي، وفیھ ثالثة مطالبالمبحث التمھید

 

 .التعریف بمفردات العنوان: المطلب األول

 

 .إجراءات اإلفالس في النظام السعودي: المطلب الثاني

 

 .التكییف الفقھي إلجراءات اإلفالس في النظام السعودي: المطلب الثالث
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  اطب اول

  ارف ردات اوان

  :تصرفات: أوًلا

أن تصرف إنسانا عن وجھ : ف، وھو مصدر، والصرفجمع تصر :التصرفات: لغة
أعملھ في غیر وجھ كأنھ یصرفھ عن : وصرف الشيء. یریده إلى مصرف غیر ذلك

ومن معاني ھذه .  )١(تخالیفھا: وتصاریف األمور. وجھ إلى وجھ، وتصرف ھو
یكتسب : فالن یصرف ویتصرف ویصطرف لعیالھ، أي: التقلب والحیلة، یقال: المادة

  .)٢(لھم

 في كتبھم تعریًفا للتصرف، وإنما -رحمھم اهللا تعالى-لم یذكر الفقھاء  :واصطالًحا
ھو مصطلح اشتھر في القانون الوضعي، ولكن قد حاول بعض الفقھاء المعاصرین 

رحمھم اهللا -أن یستنبطوا تعریًفا للتصرف من خالل ما فھموه من كالم الفقھاء 
  : ، ومن ھذه التعاریف-تعالى

  .)٣(ل ما یصدر عن شخص بإرادتھ، ویرتب علیھ الشرع نتائج حقوقیةك: التصرف-

ھو ما یصدر عن الشخص بإرادتھ، ویرتب الشرع علیھ أحكاما : التصرف: وقیل-
  .)٤(مختلفة

أن التصرف أعم من العقد : ویتضح مما قالھ الفقھاء في معنى العقد والتصرف
 ال التزام فیھ؛ كالسرقة، بمعنییھ العام والخاص؛ ألن التصرف قد یكون في تصرف

  .)٥(والغصب، ونحوھما

  : والتصرف نوعان

وھو ما كان مصدره عمال فعلیا غیر اللسان، بمعنى أنھ یحصل : تصرف فعلي-١
الغصب، وقبض البائع الثمن من المشتري، وتسلم : ومن أمثلتھ. باألفعال ال باألقوال

 یعتمد المتصرف في المشتري المبیع من البائع، وھكذا سائر التصرفات التي
  .مباشرتھا على األفعال دون األقوال

                                                           

 .٩/١٨٩، )صرف( لسان العرب، مادة )١(
 .١٢/١١٤، )صرف( تھذیب اللغة، مادة )٢ (
 .١/٣٧٩ المدخل الفقھي العام، مصطفى الزرقا، )٣(
عبدالحلیم القوني، حیث عرفھا .تعریف د: ، وقریٌب منھ١٢/٧١ الموسوعة الفقھیة الكویتیة، )٤(

حسن ". كل ما صدر عن الشخصین من قول أو فعل یرتب علیھ الشارع أثر من اآلثار: "بقولھ
 .٧٨النیة وأثره في التصرفات، 

 . المرجع السابق)٥(
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وھو الذي یكون منشؤه اللفظ دون الفعل، ویدخل فیھ الكتابة : تصرف قولي-٢
  : واإلشارة، وھو نوعان

أنھ یحتاج إلى صیغة : وھو الذي یتم باتفاق إرادتین، أي :تصرف قولي عقدي -أ
سائر العقود التي :  ومثال ھذا النوعتصدر من الطرفین، وتبین اتفاقھما على أمر ما،

الموجب والقابل؛ كاإلجارة، والبیع، والنكاح، والوكالة، : ال تتم إال بوجود طرفین، أي
  .فإن ھذه العقود ال تتم إال برضا الطرفین

  :وھو ضربان: وتصرف قولي غیر عقدي -ب

 أو  ما یتضمن إرادة إنشائیة وعزیمة مبرمة من صاحبھ على إنشاء حق:أحدھما
إنھائھ أو إسقاطھ، وقد یسمى ھذا الضرب تصرفا عقدیا؛ لما فیھ من العزیمة 
واإلرادة المنشئة أو المسقطة للحقوق، وھذا على قول من یرى أن العقد بمعناه العام 
یتناول العقود التي تكون بین طرفین؛ كالبیع واإلجارة، والعقود التي ینفرد بھا 

: ، ومن أمثلتھ-كما سبق-اء والحلف وغیرھا المتصرف؛ كالوقف والطالق واإلبر
  .الوقف، والطالق

 تصرف قولي ال یتضمن إرادة منشئة، أو منھیة، أو مسقطة :الضرب الثاني
للحقوق، بل ھو صنف آخر من األقوال التي تترتب علیھا أحكام شرعیة، وھذا 

الدعوى، : الضرب تصرف قولي محض لیس لھ شبھ بالعقود، ومن أمثلتھ
  .)١(رواإلقرا

  :المدین: ثانًیا

استقرض وصار علیھ دین، ورجل : المدین ھو المقترض، وداَن فالن یدین دینا: لغة
إذا كان عادتھ أن یأخذ بالدین : ورجل مدیان. إذا كثر ما علیھ من الدین: مدیون

  . )٢(ویستقرض

-ألن الفقھاء إذا أردنا أن ُنعرَِّف بالمدین، فینبغي أن ُنعرَِّف الدین أوًلا؛ : واصطالًحا
وقد اختلفت .  عرفوا الدین دون المدین؛ لظھوره بمعرفة مصدره-رحمھم اهللا تعالى

عبارات الفقھاء في المذاھب الفقھیة األربعة في تعریف الدین، ویجمع ھذه 
فھذا ھو القدر . )٣(كل ما یثبت في الذمة غیر معین: التعریفات كلھا أن الدین ھو
  . ، وما زاد علیھ فھو زیادة أمثلة وبیان لھذا الحدالمشترك بین جمیع التعریفات

  :ومن تلك التعریفات

                                                           

 .٣٨١- ١/٣٧٩، المدخل الفقھي العام، ١٢/٧٢ الموسوعة الفقھیة الكویتیة، )١(
 .١٣/١٦٧، )ندی(، لسان العرب، مادة ٥/٢١١٧، )دین(الصحاح، مادة : ینظر )٢(
 .٢/١٤٣، المھذب في فقھ اإلمام الشافعي، ٣/١٤٩، الدر المختار، ١٥/٢٥٣المبسوط، : ینظر )٣(
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اسم لمال واجب في الذمة، یكون بدال عن مال أتلفھ، أو قرض اقترضھ، أو ":  الدین
مبیع عقد بیعھ، أو منفعة عقد علیھا من بضع امرأة وھو المھر، أو استئجار 

  .)١("عین

  .)٢("وضین فیھا نقدا واآلخر في الذمة نسیئةكل معاملة كان أحد الع: "الدین :وقیل

  . ھو كل من ثبت في ذمتھ مال للغیر: فالمدین: وعلیھ

  .)٣("شخص ثبت في ذمتھ دین: "وعَّرف نظام اإلفالس السعودي المدین بأنھ

  :نفاذ: ثالًثا

یجوزه : الجواز والخلوص من الشيء، ونفذت أي جزت، وطریق نافذ: النفاذ: لغة
  .)٤(كل أحد

  .)٥("تصرف ال یقدر فاعلھ على رفعھ: "طالًحاواص

  .)٦("ھو ترتب األثر على التصرف: "وقیل

  :إجراءات: رابًعا

جررت : یقال.  جمع إجراء، والجیم والراء أصل واحد، وھو مدُّ الشيء وسحبھ:لغة
  .)٨(ھو الوجھ الذي تأخذ فیھ وتجري علیھ: وقیل. )٧(الحبل وغیره أجره جرا

ھذا المصطلح معاصًرا، ال وجود لھ في كتب الفقھاء، ولیس لھ ُیعتبر : واصطالًحا
اتصاٌل بالمعنى اللغوي إال بنوع تكلف، وأغلب ورود ھذا المصطلح في كتب القانون، 

اإلجراءات الجزائیة، وإجراءات المحاكمة، ونحو : ولكنھ یرد باعتبارات، كقولھم
  . لة إلى تحقیق المرادذلك، ویمكن أن ُیعرف بتعریف سھل وعام ، وھو أنھ الوسی

  :اإلفالس: خامًسا

 مصدر للفعل أفلس، والمفلس اسم فاعل من الفعل نفسھ،  وھو الذي ال مال لھ، :لغة
صار مفلسا، كأنما : وقد أفلس الرجل. )٩(إذا لم یبق لھ مال: أفلس الرجل: یقال

                                                           

 .٧/٢٢١ فتح القدیر، للكمال ابن الھمام، )١(
 .١/٣٢٧ أحكام القرآن، البن العربي، )٢(
 . المادة األولى من نظام اإلفالس السعودي)٣(
 .١٤/٣١٤، )نفذ(تھذیب اللغة، مادة ، ٨/١٨٩، )نفذ(العین، مادة : ینظر )٤(
 .٣/١١٠٦ التحبیر في شرح التحریر، للمرداوي، )٥(
 .٥٣٠ قواعد الفقھ، للمجددي، )٦(
 .١/٤١٠، )جر(مقاییس اللغة، مادة : ینظر )٧(
 .١٢٧٠، )جرى(القاموس المحیط، مادة : ینظر )٨(
 .١٢/٢٩٧، )فلس(تھذیب اللغة، مادة : ینظر )٩(
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 لیس :صارت دراھمھ فلوسا وزیوفا، ویجوز أن یراد بھ أنھ صار إلى حال یقال فیھا
  .عدم المال: فاإلفالس: وعلیھ. )١(معھ فلس

 تعریًفا لإلفالس، وإنما ذكرت المذاھب -رحمھم اهللا تعالى- لم یذكر الفقھاء :اصطالًحا
الفقھیة األربعة تعریف المفلس، وبإمكاننا بعد أن ُنعرَِّف بالمفلس عند المذاھب 

خالل التعاریف التي الفقھیة األربعة، أن نصل إلى تعریف اصطالحي لإلفالس؛ من 
  .نسوقھا في المفلس

من : المفلس: وقیل. )٢(ھو من ال یقدر على وفاء دینھ:  المفلس:تعریف الحنفیة -
  .)٣(تزید دیونھ على موجوده

  :یطلق المفلس عندھم على إطالقات متعددة: تعریف المالكیة -

  .ھو المحكوم علیھ بحكم الفلس: المفلس-١

  .)٤(لھھو الذي ال مال : المفلس-٢

  .)٥("من ال یفي مالھ بدینھ"ھو :  المفلس:تعریف الشافعیة -

: وقیل. )٦(ھو الذي ال مال لھ، وال ما یدفع بھ حاجتھ:  المفلس:تعریف الحنابلة -
  .)٧("من دینھ أكثر من مالھ، وَخْرُجُھ أكثر من دخلھ"

ھ، الستحقاق مالھ الصرف في جھة دین:  وسمي المفلس مفلًسا وإن كان ذا مال
فكأنھ معدوم، أو لما یؤول إلیھ من عدم مالھ بعد وفاء دینھ؛ ألنھ یمنع من التصرف 

  .)٨(في مالھ إال بالشيء التافھ الذي ال یعیش إال بھ؛كالفلوس

فقد جاء تعریفھ في نظام اإلفالس السعودي، الصادر : وأما النظام السعودي
لمادة األولى من النظام ه، في ا٢٨/٥/١٤٣٩وتاریخ ) ٥٠/م(بالمرسوم الملكي رقم 

ویتمیز تعریف المفلس في ". مدین استغرقت دیونھ جمیع أصولھ: "بأن المفلس
نظام اإلفالس عن األنظمة المقارنة األخرى، بأنھ ألصق بالتعریف الفقھي؛ إذا ھو 
یوافق بعض التعریفات المنقولة عن بعض الحنفیة والشافعیة والحنابلة، بخالف 

                                                           

 .٣/٩٥٩، )فلس( الصحاح، مادة )١(
 .٥٠٥ حاشیة الطحطاوي على مراقي الفالح، )٢(
 .١٢/٢٢٥ عمدة القاري شرح صحیح البخاري، للعیني، )٣(
، شرح مختصر خلیل، ٢/٥٠٢، مواھب الجلیل، ٢/٣١٥ المقدمات الممھدات، البن رشد الجد، )٤(

 .٥/٢٦٢للخرشي، 
، مغني المحتاج ٥/١١٩، للھیتمي، ، تحفة المحتاج في شرح المنھاج٤/١٢٧ روضة الطالبین، )٥(

 .٣/٩٧في شرح المنھاج، للشربیني، 
 .٢/١١٥٥، شرح منتھى اإلرادات، للبھوتي، ١٣/٢٢٦ الشرح الكبیر على المقنع، )٦(
، شرح منتھى اإلرادات، للبھوتي، ٤/٢٨٢، المبدع في شرح المقنع، ٤/٣٠٦ المغني، )٧(

٢/١١٥٥. 
 .٢/١٥٥دات، ، شرح منتھى اإلرا٤/٣٠٦ المغني، )٨(
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 تعریفھا للمفلس جاء بعیًدا عن التعریف الفقھي، ومن ذلك األنظمة األخرى، فإن
من القانون التجاري ) ٥٥٠(تعریف المفلس في القانون المصري، فقد عرفت المادة 

كل تاجر توقف عن دفع دیونھ التجاریة، إثر اضطرابات : "المصري المفلس بأنھ
 الذي علیھ أكثر وھذا التعریف مستقى من القانون الفرنسي، وھو". أعمالھ المالیة

ویتبین بھذا أن حقیقة المفلس وماھیتھ في القوانین الوضعیة، تختلف . )١(األنظمة
  .عن حقیقتھ في الفقھ اإلسالمي والنظام السعودي

  .زیادة الدیون على الموجودات: فیمكن أن نعرَِّف اإلفالس بأنھ :وعلیھ

بر مصطلًحا مركًبا ورد یعت) إجراءات اإلفالس(كما ال ننسى أن نشیر إلى أن مصطلح 
بھ النظام، وجاء ذكره في المادة الثانیة من نظام اإلفالس السعودي، وذكر فیھ سبع 
إجراءات تتعلق بترتیب اإلفالس، واختیار الطرق المناسبة لحال المدین والدائنین، 
وال یمكن تصور ھذا المصطلح إال بتعریفھ مركًبا، ویمكن أن نعرف إجراءات 

، )٢( مجموعة الوسائل النظامیة التي یختارھا المدین أو ذو المصلحة:اإلفالس بأنھا
والتي تؤدي إلى اتفاق المدین مع دائنیھ على آلیة لسداد دیونھ مستقبًلا عند تحقق 

  .موجبھ، أو إلى تصفیة أموالھ عند تعذر التأجیل

ب اطا  

وديإم اظا  سراءات ا 

 في النظام السعودي بمراحل، كانت بدایاتھا من نظام المحكمة لقد مرَّ تنظیم اإلفالس
ه وذلك من ١٥/١/١٣٥٠وتاریخ ) ٣٢(التجاریة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

بیان أنواع اإلفالس : ، وأھم ما ورد في ھذه المواد)١٣٥(إلى المادة ) ١٠٣(المادة 
، وصلح الدائنین مع ، وإعالن اإلفالس-الحقیقي والتقصیري واالحتیالي-الثالثة 

المفلس، ثم تاله نظام التسویة الواقیة من اإلفالس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
ه، والذي أشار فیھ إلى بعض التدابیر الواقیة من ٤/٩/١٤١٦وتاریخ ) ١٦/م(

اإلفالس، كاللجوء إلى الصلح بین المفلس والدائنین؛ كما في المادة األولى منھ، ثم 
 الثاني من التدابیر، وھو التسویة الواقیة من اإلفالس بین المفلس أشار إلى الطریق

ودائنیھ، وطرق تقدیمھا؛ كما في المادة الثانیة منھ، ثم جاء بعد ھذین النظامین، 
وتاریخ ) ٥٠/م(نظام اإلفالس السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

قیق مصلحة المدین ه، وقد أتى بإجراءات وتدابیر وقائیة من شأنھا تح٢٨/٥/١٤٣٩
سواء كان شخًصا طبیعًیا - والدائنین -سواء كان شخًصا طبیعًیا أو اعتباریا-المفلس 

، وأغلب ھذه التدابیر لم یكن منصوًصا علیھا في األنظمة السابقة لھذا -أو اعتبارًیا

                                                           

 .١/٣١عبدالمجید المنصور، . إفالس الشركات وأثره في الفقھ والنظام، د:  ینظر)١(
من ) الثانیة واألربعون(المادة : ینظر. یمكن أن یكون الدائن، أو الجھة المختصة:  ذو المصلحة)٢(

 .نظام اإلفالس السعودي
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النظام مما أشرنا لھ قبل قلیل؛ كنظام المحكمة التجاریة، ونظام التسویة الواقیة من 
 .فالساإل

من نظام  ) الثانیة(وھذه اإلجراءات المنظمة لإلفالس، ورد ذكرھا في المادة 
ه، ٢٨/٥/١٤٣٩وتاریخ ) ٥٠/م(اإلفالس السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

وھي سبع إجراءات على سبیل التفصیل، أو ثالث إجراءات على سبیل اإلجمال، 
ن اضطراب أوضاعھ المالیة في وبإمكان كل مدین متعثر أو مفلس أو من یخشى م

، والتي یمكن -حسب ما یوافق وضعھ حقیقة-المستقبل، أن یختار أحد ھذه الطرق 
  . أن یستفید منھا في تنظیم أوضاعھ المالیة، ومعاودة نشاطھ

 :)١(وھذه اإلجراءات ھي

وھي إجراء یھدف إلى تیسیر توصل المدین إلى اتفاق مع : التسویة الوقائیة-١
وقد ورد تنظیم . )٢( تسویة لدیونھ، ویحتفظ المدین فیھ بإدارة نشاطھدائنیھ على

أحكام ھذا اإلجراء في المادة الثالثة عشرة إلى المادة الحادیة واألربعین من نظام 
وخالصة ھذه اإلجراءات الواردة في ھذه المواد، یمكن تلخیصھا في . اإلفالس

 :األسطر اآلتیة

 بطلب افتتاح إجراء التسویة الوقائیة إذا )٣(لمحكمة التقدم إلى ا-دون سواه-للمدین 
، أو مفلًسا، أو كان من المرجح أن )٤(إما متعثًرا: كان وضعھ المالي أحد ثالث حاالت

فإذا تم قید طلب افتتاح إجراء . )٥(ُیعاني من اضطرابات مالیة ُیخشى معھا تعثره
لمحكمة موعًدا للنظر في التسویة لدى المحكمة بمرفقاتھ المطلوبة نظاًما، فتحدد ا

ھذا الطلب خالل مدة ال تزید على أربعین یوًما من تاریخ قید الطلب، وتبلغ المحكمة 
المدین بموعد الجلسة خالل خمسة أیام من تاریخ قید الطلب، وفي موعد الجلسة ال 

 :یخرج ما تقرره المحكمة عن أحد ثالث احتماالت

اء، وھذا ال یكون إال إذا توفرت أربعة أمور إما قبول الطلب والحكم بافتتاح اإلجر-أ
 :ھي

 ترجح لدیھا إمكانیة استمرار نشاط المدین وتسویة مطالبات الدائنین خالل مدة -١
 .معقولة

                                                           

وتاریخ ) ٥٠/م( بالمرسوم الملكي رقم من نظام اإلفالس السعودي الصادر) الثانیة( ینظر المادة )١
 .ه٢٨/٥/١٤٣٩

 . المادة األولى من نظام اإلفالس)٢
المادة األولى : ینظر. المحكمة التجاریة:  المقصود بالمحكمة في جمیع أحكام نظام اإلفالس ھي)٣

 .من نظام اإلفالس
د دین مطالب بھ في مدین توقف عن سدا:" عرفت المادة األولى من نظام اإلفالس المتعثر بأنھ )٤

 ".موعد استحقاقھ
 . المادة الثالثة عشرة من نظام اإلفالس)٥
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 كان المدین مفلسًا أو متعثرًا أو من المرجح أن یعاني من اضطرابات مالیة -٢
 .یخشى معھا تعثره

من ) الرابعة عشرة(ر إلیھا في المادة  قدم المدین المعلومات والوثائق المشا-٣
 .النظام

 . )١( بذل المدین العنایة الواجبة في تصنیف الدائنین إلى أكثر من فئة بشكل عادل-٤

 :وإما رفض الطلب، وھذا ال یكون إال في حالتین ھي-ب

 إذا كان الطلب غیر مستوف للمتطلبات النظامیة أو غیر مكتمل دون مسوغ -١
 .مقبول

رف مقدم الطلب بسوء نیة أو ارتكب أیًا من األفعال المجرَّمة في  إذا تص-٢
 .)٢(النظام

وفي حال رفضت المحكمة الطلب، فإن نظام اإلفالس قد منح للمحكمة السلطة 
وھناك عدد من األحكام . التقدیریة في أن تقضي بافتتاح اإلجراء المناسب لإلفالس

مملكة العربیة السعودیة قضت فیھا القضائیة الصادرة من المحاكم التجاریة في ال
المحكمة برفض الطلب المقدم من المدین؛ لكون إجراء اإلفالس الذي اختاره ال 
یتناسب مع وضع المدین، وجاء مخالًفا لما نصَّ علیھ نظام اإلفالس السعودي، 
وقررت المحكمة في ھذه الحالة أن تبحث عن إجراء یتناسب مع وضع المدین 

نظام، ثم حكمت بما تراه مناسًبا؛ مستندة في ھذا لما نصت ویتفق مع نصوص ال
 .)٣(من نظام اإلفالس السعودي) الخامسة عشرة(من المادة ) ب(علیھ الفقرة 

                                                           

 .من نظام اإلفالس) الخامسة عشرة(من المادة ) أ(الفقرة :  ینظر)١
 .من نظام اإلفالس) الخامسة عشرة(من المادة ) ب(الفقرة :  ینظر)٢
لتجاریة بمدینة جدة في القضیة رقم الحكم القضائي الصادر من المحكمة ا:  ینظر على سبیل المثال)٣
، حیث قررت فیھ المحكمة رفض الطلب المقدم من المدین، والمتضمن اختیاره .ه١٤٤٠لعام ) ق/٣٧٦٤(

؛ لعدم انطباق ھذا اإلجراء على وضع المدین، واختارت المحكمة إجراء آخر )التسویة الوقائیة(إلجراء 
 ). إعادة التنظیم المالي: (مناسًبا ھو

لعام ) ١٥٠٧٢(الحكم القضائي الصادر من المحكمة التجاریة بالریاض، في القضیة رقم :  أیًضاوینظر
التصفیة (ه، حیث قررت فیھ المحكمة رفض الطلب المقدم من الدائن، والمتضمن اختیاره إلجراء ١٤٤٠

وھو  (باعتراض المدین على ھذا النوع من اإلجراء: "؛ وسببت المحكمة لھذا الرفض)ألموال المدین
 أن المدین قادر على االستمرار -بعد االطالع على جمیع الوثائق والمستندات-، ولتأكد المحكمة )التصفیة

في نشاطھ بالنظر إلى حجم أصولھ، ونوعیة نشاطھ، ووجود النشاط القائم في ھذا الوقت، باإلضافة إلى أن 
جال العمل التجاري یمكن أن اسمھ التجاري المعروف في السوق، وما یملكھ من خبرة طویلة في م

: یساعدانھ على تجاوز ما یمر بھ من إفالس في الوقت الحالي، وبما أن من أھداف سن نظام اإلفالس
تمكین المدین المفلس أو المتعثر، أو الذي یتوقع أن یعاني من اضطراب أوضاعھ المالیة من االستفادة من 

دة نشاطھ، واإلسھام في دعم االقتصاد وتنمیتھ؛ فإن إجراءات اإلفالس؛ لتنظیم أوضاعھ المالیة، ومعاو
". ، وافتتاح إجراء إعادة التنظیم المالي)الدائن...(الدائرة تنتھي إلى رفض طلب افتتاح التصفیة المقدم من 

 .أھـ تسبیب الدائرة
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، وھذا ال یكون إال إذا )واحد وعشرین یوًما(وإما تأجیل الجلسة لمدة ال تزید على -ج
 :توفر سببان ھما

 .بھا المحكمة من المدین تقدیم أي معلومة أو وثیقة إضافیة تطل-١

 طلب المحكمة من المدین تعدیل تصنیف فئات الدائنین الوارد في المقترح بما -٢
فإذا حكمت المحكمة بقبول الطلب وافتتاح إجراء التسویة . )١(یضمن عدالة تصنیفھم 

الوقائیة، فتحدد في حكمھا موعًدا الطالع الدائنین على تفاصیل المقترح الذي قدمھ 
والتصویت علیھ، وذلك خالل مدة ال تزید على أربعین یوًما من تاریخ افتتاح المدین 

 . )٢(ھذا اإلجراء

، فإن )٣(فإذا قبل الدائنون ھذا المقترح بأغلبیة تبلغ الثلثین من جمیع فئات الدائنین
، ثم تقوم المحكمة بالتحقق من )٤(على المدین أن یطلب من المحكمة التصدیق علیھ

، فإذا )٥(للمقترح، واستیفائھ لمعاییر العدالة، وبعدھا تصادق علیھقبول الدائنین 
 ملزًما للمدین والدائنین، وعلى المدین أن -حینئٍذ-صادقت علیھ؛ فإن المقترح یصبح 

 .)٦(یستكمل اإلجراءات التي أوجبھا النظام

وھو إجراء یھدف إلى تیسیر توصل المدین إلى اتفاق مع : إعادة التنظیم المالي-٢
. )٧(ائنیھ على إعادة التنظیم المالي لنشاطھ، تحت إشراف أمین إعادة التنظیم الماليد

وقد ورد تنظیم أحكام ھذا اإلجراء في المادة الثانیة واألربعین إلى المادة الحادیة 
 .والتسعین من نظام اإلفالس

وإجراءاتھ العامة تتفق في غالبھا مع ما سبق أن ذكرناه في إجراءات التسویة 
لوقائیة؛ كاتصاف المدین بأحد الصفات الثالث التي تخولھ حق التقدیم على المحكمة ا

وھو أن یكون مفلًسا، أو متعثًرا، أو یخشى من اضطراب (بطلب افتتاح ھذا اإلجراء، 
وكذا أمد موعد جلسة نظر الطلب، وقضاء المحكمة ) أوضاعھ المالیة في المستقبل

إما قبول الطلب والحكم بافتتاح (ث حاالت في ھذا الطلب، وأنھ ال یخلو من ثال
، )اإلجراء، أو رفضھ، وإما تأجیل الجلسة لمدة ال تزید على واحد وعشرین یوًما

ومن االختالفات بین ھذا . والتصویت على المقترح، والمصادقة علیھ، وأثرھا
ام أن إجراء إعادة التنظیم المالي، قد نص النظ: اإلجراء وإجراء التسویة الوقائیة

                                                           

 .من نظام اإلفالس) الخامسة عشرة(من المادة ) ج(الفقرة :  ینظر)١
 .من نظام اإلفالس) شرةالخامسة ع(المادة :  ینظر)٢
 .من نظام اإلفالس) الحادیة والثالثون(المادة :  ینظر)٣
 .من نظام اإلفالس) الثانیة والثالثون(المادة :  ینظر)٤
 .من نظام اإلفالس) الرابعة والثالثون(المادة :  ینظر)٥
 .من نظام اإلفالس) السابعة والثالثون(المادة :  ینظر)٦
 .ام اإلفالس المادة األولى من نظ)٧
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، وأما التسویة )١(على أنھ یمكن أن یتقدم بھ المدین، أو الدائن، أو الجھة المختصة
 .الوقائیة، فنص على أن المخول بالتقدیم بھذا اإلجراء ھو المدین دون سواه

وھي إجراء یھدف إلى حصر مطالبات الدائنین، وبیع أصول التفلیسة، :  التصفیة-٣
وقد ورد تنظیم أحكام . )٢(دارة أمین التصفیةوتوزیع حصیلتھ على الدائنین تحت إ

 . ھذا اإلجراء في المادة الثانیة والتسعین إلى المادة السادسة والعشرین بعد المائة

 فیما قلناه فیھ، -إعادة التنظیم المالي-وإجراءاتھ العامة تتفق مع  إجراءات سابقھ 
 .دون غیرھا من األمور التفصیلیة التي لم نتعرض لھا

 )٣(وھو إجراء یھدف لتمكین المدین الصغیر: سویة الوقائیة لصغار المدینین الت-٤
من التوصل إلى اتفاق مع دائنیھ لتسویة دیونھ خالل فترة معقولة، عبر إجراءات 

وقد ورد . )٤(یسیرة بتكلفة منخفضة، وكفایة عالیة، مع احتفاظ المدین بإدارة نشاطھ
ابعة والعشرین إلى المادة الحادیة واألربعین تنظیم أحكام ھذا اإلجراء في المادة الس

 .بعد المائة من نظام اإلفالس

وھو إجراء : وإجراءاتھ العامة تتفق مع ما سبق أن ذكرناه في اإلجراء األول
 .التسویة الوقائیة

وھو إجراء یھدف إلى تیسیر توصل :  إعادة التنظیم المالي لصغار المدینین-٥
دائنیھ إلعادة التنظیم المالي لنشاطھ خالل فترة المدین الصغیر إلى اتفاق مع 

معقولة، عبر إجراءات یسیرة، بتكلفة منخفضة، وكفایة عالیة، وذلك تحت إشراف 
وقد ورد تنظیم أحكام ھذا اإلجراء في المادة الثانیة واألربعین بعد المائة . )٥(األمین

تتفق إجراءاتھ العامة و. إلى المادة التاسعة والخمسین بعد المائة من نظام اإلفالس
 .مع ما سبق أن ذكرناه في إجراء إعادة التنظیم المالي

وھو إجراء یھدف إلى بیع أصول التفلیسة، وتوزیع :  التصفیة لصغار المدینین-٦
حصیلتھ على الدائنین خالل فترة معقولة، عبر إجراءات یسیرة، بتكلفة منخفضة، 

وقد ورد تنظیم أحكام ھذا اإلجراء في . )٦(وكفایة عالیة، وذلك تحت إدارة األمین

                                                           

 .من نظام اإلفالس) الثانیة واألربعون(المادة :  ینظر)١
 . المادة األولى من نظام اإلفالس)٢
مدین تنطبق علیھ المعاییر التي : " بینت المادة األولى من نظام اإلفالس أن المدین الصغیر)٣

وقد صدر قرار ". ةتضعھا لجنة اإلفالس، بالتنسیق مع الھیئة العامة للمنشآت الصغیرة والمتوسط
: " ه، ونصھ٢٩/٢/١٤٤٠وتاریخ ) ٠٢١٨/١٢(لجنة اإلفالس بشأن معاییر صغار المدینین، رقم 

كل مدین ال یتجاوز إجمالي الدیون : یعد مدیًنا صغیًرا بموجب أحكام نظام اإلفالس والئحتھ التنفیذیة
 ".وديملیوني ریال سع) ٢,٠٠٠,٠٠٠(في ذمتھ عند افتتاح إجراء اإلفالس مبلغ 

 . المادة السابعة والعشرون بعد المائة من نظام اإلفالس)٤
 . المادة الثانیة واألربعون بعد المائة من نظام اإلفالس)٥
 . المادة الستون بعد المائة من نظام اإلفالس)٦
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. المادة الستین بعد المائة إلى المادة السادسة والستین بعد المائة من نظام اإلفالس
 .وتتفق إجراءاتھ العامة مع ما سبق أن ذكرناه في إجراء التصفیة

وھي إجراء یھدف إلى بیع أصول التفلیسة التي ال یتوقع أن :  التصفیة اإلداریة-٧
ن بیعھا حصیلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفیة، أو إجراء التصفیة ینتج ع

وقد ورد تنظیم أحكام ھذا اإلجراء في . )١(لصغار المدینین، تحت إدارة لجنة اإلفالس
. المادة السابعة والستین بعد المائة إلى المادة الحادیة والثمانین بعد المائة

 .كرناه في إجراء التصفیةوإجراءاتھ العامة تتفق مع ما سبق أن ذ

من نظام اإلفالس األھداف التي یمكن أن تحققھا ) الخامسة(وقد بینت المادة 
إجراءات اإلفالس السبعة، وأثرھا على المدین المفلس والدائن والنشاط االقتصادي، 

 :وجملة ھذه األھداف التي بینتھا ھذه المادة تنتظم في اآلتي

ر أو الذي یتوقع أن ُیعاني من اضطراب تمكین المدین المفلس أو المتعث -١
أوضاعھ المالیة من االستفادة من إجراءات اإلفالس؛ لتنظیم أوضاعھ المالیة، 

 .ولمعاودة نشاطھ، واإلسھام في دعم االقتصاد وتنمیتھ

 .مراعاة حقوق الدائنین على نحو عادل، وضمان المعاملة العادلة لھم -٢

ظم لھا، وضمان التوزیع العادل تعظیم قیمة أصول التفلیسة والبیع المن -٣
 .لحصیلتھ على الدائنین عند التصفیة

خفض تكلفة اإلجراءات ومددھا، وزیادة فعالیتھا، وبخاصة في إعادة ترتیب  -٤
أوضاع المدین الصغیر، أو بیع أصول التفلیسة وتوزیعھا على الدائنین على 

 .نحو عادل خالل مدة محددة

توقع أن ینتج عن بیع أصولھ حصیلة التصفیة اإلداریة للمدین الذي ال ی -٥
 .تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفیة، أو التصفیة لصغار المدینین

                                                           

 . المادة األولى من نظام اإلفالس)١
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  اطب اث

 ف اوديام اظا  سراءات ا 

مرَّ معنا في المطلب الماضي تعداد إجراءات اإلفالس، وبیان ماھیتھا واألحكام 
نا نقف على التكییف الفقھي لكل إجراء من ھذه اإلجرائیة بشكل موجز، وھ

اإلجراءات السبعة المنصوص علیھا في المادة الثانیة من نظام اإلفالس السعودي؛ 
 .لما للتكییف الفقھي لكل إجراء من ھذه اإلجراءات من أثر عملي في التطبیق

ھا وبتأمل نصوص النظام الواردة في جمیع إجراءات اإلفالس السبعة المنصوص علی
في المادة الثانیة من نظام اإلفالس، یتبین لي أن التكییف الفقھي بوجھ دقیق یحتم 

 : جعل ھذه اإلجراءات تمر بمرحلتین

 من ابتداء تقدیم طلب افتتاح أحد إجراءات اإلفالس السبعة للمحكمة :المرحلة األولى
 .إلى حین الفصل في قبول الطلب أو رفضھ

 .دائنین للمقترح، وتصدیق المحكمة علیھ من قبول ال: المرحلة الثانیة

وسأبین كل ما یمكن تكییفھ فقًھا من إجراءات اإلفالس السبعة، وفق ھاتین 
 .المرحلتین

 :التكییف الفقھي إلجراء التسویة الوقائیة: أوًلا

 وھي من ابتداء تقدیم طلب افتتاح إجراء التسویة الوقائیة :أما المرحلة األولى -أ
في ھذه المرحلة نجد أن النظام أطلق ید المدین ولم یحجر علیھ كما ف: إلى الفصل فیھ

ھو الواجب فقًھا في حال إفالسھ وعدم وفاء أصولھ بموجوداتھ وطلب الدائنین لذلك، 
فلم یجعل النظام نفاذ تصرفاتھ مرتبًطا بإذن المحكمة، أو بإذن أمین ینصبھ علیھ؛ بل 

رحلة، والوفاء بعقوده والتزاماتھ كما ھو جعل لھ الحریة في إدارة نشاطھ في ھذه الم
كما أن النظام لم یفرق بین . الحال قبل تقدیم طلب افتتاح إجراء التسویة الوقائیة

المدین المفلس والمتعثر ومن یرجح أن ُیعاني من اضطرابات مالیة یخشى معھا 
-ثر تعثره، ویتصور قبول ما جاء بھ النظام في ھذا اإلجراء في حال المدین المتع

 ومن یرجح أن ُیعاني من اضطرابات مالیة یخشى -بالمصطلح الذي سبق بیانھ نظاًما
معھا تعثره، وأما المدین المفلس، فاألولى فقًھا أن تخضع تصرفاتھ لرقابة المحكمة 

فالتسویة الوقائیة في : وعلیھ. أو ألمین تنصبھ لُیشرف على تصرفاتھ على أقل حال
ا فقًھا؛ ألنھا أبقت تصرف الشخص على أموالھ وإدارة ھذه المرحلة ال یمكن تكییفھ

نشاطھ كما ھو الحال قبل طلب إجراء التسویة الوقائیة، مع أنھ من المفترض أن 
یكون ھناك إجراء فقھي معتبر في المدین المفلس بالحجر علیھ، وإخضاع تصرفاتھ 

 .لرقابة المحكمة أو ألمین

: لدائنین للمقترح، وتصدیق المحكمة علیھ فھي من قبول ا:وأما المرحلة الثانیة -ب
فھذه تكیف فقًھا بأنھا صلح عن دین بإقرار؛ إذ جماع معنى الصلح في اصطالح 
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أنھ معاقدة یرتفع بھا النزاع بین الخصوم، ویتوصل بھا إلى الموافقة بین : الفقھاء
ال، ، وھنا المدین ُینازعھ الدائنون، وُیطالبون منھ سداد دینھ الح)١(المختلفین

الصلح بتأجیل السداد عنھ إلى : فیتوصل معھم إلى ھذه التسویة الوقائیة التي مفادھا
والصلح جائز بین المسلمین . الوقت الذي اتفقوا علیھ؛ لعدم قدرتھ على السداد فوًرا

، إال ما تضمن تحریم حالل، أو تحلیل )٤(، واإلجماع في الجملة)٣( والسنة)٢(بالكتاب
ذا وقع الصلح أصبح الزًما واجب النفاذ على أطرافھ، وھو ما حرام؛ فإنھ یبطل وإ

بیان أثر تصدیق ): السابعة والثالثین(نص علیھ نظام اإلفالس، فقد جاء في المادة 
 ملزًما للمدین والدائنین، وعلى -حینئٍذ-المحكمة على المقترح، وھو أنھ یصبح 

قد الصلح عند جمھور وع. المدین أن یستكمل اإلجراءات التي أوجبتھا األنظمة
الفقھاء لیس عقدا مستقال قائما بذاتھ في شروطھ وأحكامھ، بل ھو متفرع عن غیره 
في ذلك، بمعنى أنھ تسري علیھ أحكام أقرب العقود إلیھ شبھا بحسب مضمونھ، 
فالصلح عن مال بمال یعتبر في حكم البیع، والصلح عن مال بمنفعة یعد في حكم 

 العین المدعاة ھبة بعض المدعى لمن ھو في یده، اإلجارة، والصلح على بعض
والصلح عن نقد بنقد لھ حكم الصرف، والصلح عن مال معین بموصوف في الذمة 
في حكم السلم، والصلح في دعوى الدین على أن یأخذ المدعي أقل من المطلوب 

 أن: إلخ، وثمرة ذلك. . . لیترك دعواه یعتبر أخذا لبعض الحق، وإبراء عن الباقي
 .)٥(تجري على الصلح أحكام العقد الذي اعتبر بھ وتراعى فیھ شروطھ ومتطلباتھ

 : إعادة التنظیم المالي: ثانًیا

وھي من ابتداء تقدیم طلب افتتاح إجراء التسویة الوقائیة إلى : أما المرحلة األولى-أ
 :الفصل فیھ

                                                           

، مغني المحتاج، ٣١٤صاع، ، شرح حدود ابن عرفة، للر٥٣٩الدر المختار، للحصكفي، :  ینظر)١
 .٤/٣٥٧، المغني، ٣/١٦١
لَّا َخیَۡر ِفي َكِثیر مِّن نَّجَۡوىُٰھمۡ ِإلَّا َمنۡ َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأوۡ َمعُۡروٍف َأوۡ ِإصَۡلِٰحۢ َبیَۡن ۞}: قال اهللا عز وجل)٢

مات المقد( في -رحمھ اهللا- قال ابن رشد -١١٤سورة النساء، جزء من اآلیة رقم -}ٱلنَّاِسۚ
وھذا عام في الدماء واألموال واألعراض، وفي كل شيء یقع التداعي ): "٢/٥١٥الممھدات، 

سورة النساء، جزء من اآلیة رقم . }َوٱلصُّلُۡح َخیۡر{:وقال تعالى". واالختالف فیھ بین المسلمین
)١٢٨.( 
الصلح جائز ": -صلى اهللا علیھ وسلم- قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا عنھ-  روى  أبو ھریرة )٣

، كتاب األقضیة، )٣٥٩٤(أخرجھ أبو داود ". بین المسلمین إال صلحا أحل حراما، أو حرم حالال
صلى اهللا علیھ -، أبواب األحكام عن رسول اهللا )١٣٥٢(، والترمذي ٣/٣٠٤باب في الصلح، 

ابن ، و٣/٢٨ في الصلح بین الناس، -صلى اهللا علیھ وسلم- ، باب ما ذكر عن رسول اهللا - وسلم
 ".ھذا حدیث حسن صحیح: "قال الترمذي. ٢/٧٨٨، كتاب األحكام، باب الصلح، )٢٣٥٣(ماجھ 

 .٤/٣٥٧، المغني، ٣/١٦١، مغني المحتاج، ٤/٧٧بدایة المجتھد، :  ینظر)٤
، بدایة ٢/٥١٨، المقدمات الممھدات، ٥/٣١، تبیین الحقائق، ٦/٤٣بدائع الصنائع، :  ینظر)٥

 .٢٧/٣٢٧، الموسوعة الفقھیة ، ٣٥٩- ٤/٣٥٨، المغني، ٤/٧٧المجتھد، 
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ھو أن المدین : القاعدة النظامیة في إجراء إعادة التنظیم المالي في ھذه المرحلة
ُیدیر نشاطھ بإشراف األمین الذي تعینھ المحكمة، فتصرف المدین في ھذه الحالة 
لیس تصرًفا مطلًقا، كما في إجراء التسویة الوقائیة، بل ھو تصرف مقید بنظر 

وھذا المبدأ یجعل الناظر یتحیر في التكییف . األمین وإذنھ فیما یحتاج إلى إذن منھ
أال : لة، ھل ھذا من قبیل الحجر أم ال؟ وھل الحجر معناهالفقھي في ھذه المرح

یتصرف المدین مطلًقا في أموالھ حتى وإن كان تحت نظر المحكمة أو من تنیبھ 
؟ وھل آثار الحجر موجودة في النظام في ھذه المرحلة حتى یمكن -كاألمین-المحكمة 

ھا إجابة في القول بتحقق صورة الحجر فیھ؟ كل ھذه التساؤالت یمكن أن نجد ل
 .نصوص المواد التي تكلمت عن إجراء إعادة التنظیم المالي في ھذه المرحلة

والمادة ) ٧٠(والمادة ) ٩٦(والمادة ) ٦١(والمادة ) ٥٧(فإذا تأملنا في المادة 
نجد أن ھذه المواد یمكن أن تعطینا انطباًعا : من نظام اإلفالس) ٨٥(والمادة ) ٧١(

لتصرفات المدین في ھذه المرحلة، صحیح أن المدین عن تحقق وصف الحجر حكًما 
من ) ١(كما ھو نص الفقرة -ھو الذي یدیر نشاطھ، ولكن تحت إشراف األمین 

بتحقق وصف الحجر حكًما ال حقیقة؛ ألن : ، وإنما قلنا-)التاسعة والستین(المادة 
: یقةآثار الحجر في ھذه المرحلة متحققة، بخالف صورة الحجر؛ إذ صورة الحجر حق

ھي غلُّ ید المدین مطلًقا عن أموالھ، والنظام ھنا سمح لھ بإدارة نشاطھ ولكن بإذن 
 :األمین وتحت نظره وإشرافھ، ویدل على ما قلناه

أن األمین مھمتھ حمایة نشاط المدین من األمور التي تؤثر على المقترح، وتخل -
 اإلفالس نصت على أنھ من نظام) السبعین(بمصالح الدائنین، وألجل ھذا فإن المادة 

یحظر على المدین اإلقدام على واحد من ستة عشر تصرًفا إال بعد موافقة مكتوبة 
من األمین على ذلك، وذلك خالل المدة من افتتاح إجراء إعادة التنظیم المالي إلى 

 :التصدیق على المقترح ومن ھذه التصرفات

 .ة الدائنین للتصویت علیھ إعداد المقترح وتنفیذ إجراءاتھ، بما في ذلك دعو-١
 . طلب الحصول على تمویل-٢
 . سداد دیون حالة أو لم تحل آجالھا-٣
 . إبرام عقد تأمین جدید یرتب التزاما مؤثًرا علیھ-٤
إخالء أيٍّ من أصول التفلیسة المؤجرة، وإبرام أي عقد إیجار الزم لنشاطھ أو -٥

 .نافع لھ
 .أكثرإبرام أي اتفاق أو تسویة مع دائن أو -٦
 .تقدیم ضمان للغیر أو تجدیده-٧
 .تغییر أي مقر أو مكتب مسجل لھ-٨
التصویت على مقترح لمدین المدین في أي من إجراءات اإلفالس یترتب علیھ -٩

 .التنازل عن حقوق المدین
إبرام عقد للحصول على خدمات استشارات قانونیة أو محاسبیة أو غیرھا -١٠

 .مالي لنشاطھلمساعدتھ في إعادة التنظیم ال
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إقامة أي دعوى أو الترافع في أي دعوى مقامة أمام الجھات القضائیة وشبھ -١١
 .القضائیة والتحكیم

تعیین وكیل للتصرف نیابة عنھ، عدا ما یكون ضمن ممارسة المدین لنشاطھ  -١٢
 .بالطریقة المعتادة

 .تأسیس شركة تابعة أو شراء حصص أو أسھم في شركة أخرى-١٣
 .یة كل أو بعض أعمالھ أو أصولھ خارج نطاق مزاولة نشاطھ المعتادنقل ملك-١٤
 ...طلب إنھاء اإلجراء-١٥
 ".ما تنص علیھ الالئحة-١٦

 :كما أنھ یمنع أیًضا بعد تصدیق المحكمة على المقترح إلى إنھاء اإلجراء اآلتي
 .طلب الحصول على تمویل -١
 .تقدیم ضمان للغیر أو تجدیده -٢
 .سجل للمدینتغییر أي مقر أو مكتب م -٣
التصویت على مقترح لمدین المدین في أي من إجراءات اإلفالس یترتب  -٤

 .علیھ التنازل عن حقوق المدین
 .تأسیس شركة تابعة أو شراء حصص أو أسھم في شركة أخرى -٥
نقل ملكیة كل أو بعض أعمالھ أو أصولھ خارج نطاق مزاولة نشاطھ  -٦

 .المعتاد
 .ئحةأي عمل آخر وفًقا لما تنص علیھ الال -٧

من نظام اإلفالس األثر المترتب على حظر ) الحادیة والسبعون(كما بینت المادة 
التصرف في األصول، فبینت أن المدین إذا تصرف في أي من أصول التفلیسة خارج 

، )السبعین(من المادة ) ن/١(نطاق مزاولة نشاطھ المعتاد، مخالًفا بھذا حكم الفقرة 
 ببطالن تصرفھ، واسترداد -ب ذي مصلحةبناء على طل-فللمحكمة أن تقضي 

 ).حسن النیة(األصول، أو بما تراه مناسًبا، وذلك مع مراعاة حقوق الغیر 
من المادة الحادیة والستین منحت لألمین سلطة على عقود ) ١( أن الفقرة -

 .)١(المفلس، وإنھاء ما یرى إنھائھ قبل وقتھ
نحت للمدین سلطة التأجیر من الباطن من المادة الحادیة والستین م) ٦( أن الفقرة -

 .للعقار المستأجر من المدین، دون رجوع إلیھ، إذا رأى مصلحة في ھذا التصرف
 : التكییف الفقھي إلجراء التصفیة: ثالًثا

 وھي من ابتداء تقدیم طلب افتتاح إجراء التسویة الوقائیة إلى :أما المرحلة األولى-أ
 :الفصل فیھ

ھو أنھ إذا تم تعیین األمین في إجراء :  ھذه المرحلةالقاعدة القانونیة في
التصفیة؛ فإن ید المدین تغلُّ عن إدارة نشاطھ وتصرفھ، ویحل األمین محل المدین 

                                                           

 ھذا اإلبطال ال یكون نھائًیا، إال إذا لم یعترض علیھ المدین، وتحققت فیھ القیود الواردة في )١
أن یكون اإلنھاء الزًما لتنفیذ المقترح، ویھدف : ، وھي)الحادیة والستین(من المادة ) ١(الفقرة 

 .لحق ضرًرا بالًغا بالمتعاقد مع المدینإلى حمایة مصالح أغلبیة الدائنین، وال ی
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في إدارة نشاطھ، والوفاء بواجبات المدین النظامیة خالل فترة اإلجراء، وھذا ھو ما 
 .من نظام اإلفالس) المائة(نصت علیھ المادة 

أنھ ُیعتبر محجوًرا : التكییف فقھًا بالنسبة للمدین في ھذه المرحلة فإن :وعلیھ
علیھ؛ لوفاء دینھ، وإذا كان محجوًرا علیھ؛ فإن أيَّ تصرف من المدین في أصولھ 

كما سبق معنا في -في ھذه المرحلة؛ یعتبر باطًلا، وھذا ھو مذھب جمھور الفقھاء 
جاء نظام اإلفالس موافًقا لمذھب ، وقد )١(-مسألة تصرفات المفلس بعد الحجر علیھ

على أنھ ) المادة المائة(من ) ٣(جمھور الفقھاء في مثل ھذه الحالة، فنصت الفقرة 
یعدُّ باطًلا كل تصرف یقع من المدین على أيِّ من أصول التفلیسة بعد تعیین األمین، "

ك مع وللمحكمة أن تقضي باسترداد ذلك األصل من الغیر أو بما تراه مناسًبا، وذل
وأما قبل تعیین األمین، فإن ید المدین غیر ). حسن النیة(مراعاة حقوق الغیر 

مغلولة عن أموالھ وإدارة نشاطھ، وبھذا یكون النظام قد جاء موافًقا لمذھب جمھور 
  الفقھاء فیما یتعلق بتصرفات المدین قبل الحجر، وأنھا نافذة، وأما تصرفاتھ بعد 

  . )٢(الحجر فھي باطلة
بناء على طلب ذي -برعاتھ قبل غلِّ یده، فقد أتاح النظام للمحكمة الحكم وأما ت

 بإبطال التصرف وأثره، أو الحكم باسترداد أي أصول للمدین وأي حقوق -مصلحة
 واهللا اعلم. مرتبطة بھا

 : فھي من قبول الدائنین للمقترح، وتصدیق المحكمة علیھ:وأما المرحلة الثانیة -ب
أن افتتاح إجراءات التصفیة یترتب علیھ البدء : ي ھذه المرحلةالقاعدة القانونیة ف

 تصفیة أصول -الذي عینتھ المحكمة-في تصفیة أصول التفلیسة، ویتولى األمین 
التفلیسة، عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدین ذي الصفة الطبیعیة بھ؛ لتوفیر 

، ویلتزم األمین -دیر األمینبناء على تق-ما یكفي لھ ولمن یعولھ لمعیشة بالمعروف 
بمساعدة األمین على تقویم األصول؛ لتقدیر ما یحتفظ بھ منھا، وھذا ھو ما نصت 

 ).الثانیة بعد المائة(علیھ المادة 
                                                           

 .-إن شاء اهللا تعالى- سیأتي الكالم على ھذه المسألة بالتفصیل في المبحث الثاني )١
 في حكم العقود والتصرفات التي ُیجریھا المفلس بعد حكم - رحمھم اهللا تعالى- اختلف الفقھاء )٢

  :القاضي بالحجر على أموالھ على ثالثة أقوال
أن عقود المفلس وتصرفاتھ بعد الحجر علیھ غیر نافذة، وھذا ھو مذھب الحنفیة : ولالقول األ

وعلیھ الفتوى، وھو مذھب المالكیة، وأصح القولین في مذھب الشافعیة، وھو المذھب عند 
  .الحنابلة

أن عقود المفلس وتصرفاتھ بعد الحجر علیھ من القاضي موقوفة، فإن فضل ما : القول الثاني
ن الدین؛ إما الرتفاع القیمة، أو إلبراء بعض المستحقین؛ فإن التصرف ینفذ، وإال تصرف فیھ ع

وھذا ھو القول اآلخر في مذھب الشافعیة، ووصفھ أبو الحسین العمراني . بان أنھ كان لغوا
  .بأنھ أضعف القولین في مذھب الشافعي: الشافعي

- وھو قول اإلمام أبي حنیفة . افذةأن عقود المفلس وتصرفاتھ بعد الحجر علیھ ن: القول الثالث
، شرح التلقین، ٨/٩٤، البحر الرائق، ٢٤/٣٠٣المبسوط، : ینظر في ھذه المسألة. -رحمھ اهللا

، اإلنصاف، ٤/١٣٠، روضة الطالبین، ٨/٢٠٢، مختصر المزني، ٥/٣٩، مواھب الجلیل، ٣/٢٤٥
 .٣/٤٢٣، كشاف القناع، ٢٥٠-١٢/٢٤٩
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أو من ینیبھ من أمین -ھو بیع الحاكم :  فإن التوصیف الفقھي لھذه الحالة:وعلیھ
 ھو مقصود الحجر وأثره،  ألصول المدین وموجوداتھ؛ لسداد دیونھ، وھذا-ونحوه

   من أن الحاكم یتولى بعد الحجر على -رحمھم اهللا-وھذا ھو ما علیھ جمھور الفقھاء 
 .)١(-كما ھو نص النظام ھنا-المدین بیع أموالھ، ولھ أن ُینیب من یبیع أموالھ 

وُیقال فیھ ما : التكییف الفقھي إلجراء التسویة الوقائیة لصغار المدینین: رابًعا
 .ابًقا في التسویة الوقائیة في مرحلتیھا، فال حاجة لتكرارھا وإعادتھاقیل س
ویقال : التكییف الفقھي إلجراء إعادة التنظیم المالي لصغار المدینین: خامًسا

 .فیھ ما قیل سابًقا في إعادة التنظیم المالي، فال حاجة إلعادتھ وتكراره ھنا
ویقال فیھ ما قیل :  المدینینالتكییف الفقھي إلجراء التصفیة لصغار: سادًسا

 .سابًقا في التصفیة، فال حاجة إلعادتھ وتكراره ھنا
 :التكییف الفقھي إلجراء التصفیة اإلداریة: سابًعا

 وھي من ابتداء تقدیم طلب افتتاح إجراء التسویة الوقائیة :أما المرحلة األولى -أ
 :إلى الفصل فیھ

لى أن إجراء التصفیة اإلداریة ُیفتتح بناء  القاعدة القانونیة في ھذه المرحلة تنص ع
السبعون بعد (من المادة ) ١(على حكم المحكمة بذلك، وفًقا لما نصت علیھ الفقرة 

، وإذا حكمت المحكمة بافتتاح إجراء التصفیة اإلداریة؛ فإنھا ُتعین في حكمھا )المائة
مین الذي تعینھ لجنة اإلفالس؛ للقیام بمھمات إدارة اإلجراء، فھي تمارس دور األ

المحكمة، ویترتب على تعیینھا أمیًنا على أموال المدین ونشاطھ، ما نصت علیھ 
 :من نظام اإلفالس، وھو) الحادیة والسبعون بعد المائة(المادة 
 .أن ید المدین تغلُّ عن إدارة نشاطھ فور تعیین لجنة اإلفالس -١
بواجباتھ النظامیة تحل لجنة اإلفالس محل المدین في إدارة نشاطھ، والوفاء  -٢

 .خالل فترة اإلجراء
عدُّ باطال كل تصرف یقع من المدین على أصولھ بعد تعیین لجنة اإلفالس،  -٣

 أن تقضي باسترداد األصول -بناء على طلب لجنة اإلفالس-وللمحكمة 
 ).حسن النیة(أو بما تراه مناسًبا، وذلك مع مراعاة حقوق الغیر 

ھو أن المدین محجوٌر : لفقھي لھذه المرحلةفإن التوصیف ا: وبناء على ما سبق
، -كما عبر النظام بھذا-علیھ في تصرفھ في أموالھ، فیده مغلولة عن التصرف 

بطالن تصرف المدین في أموالھ بأي نوع من أنواع : ویترتب على ھذا الحجر فقًھا

                                                           

، التاج ٨/١٦٧، الذخیرة، للقرافي، ٢/٥٨٨ الخالف، اإلشراف على نكت مسائل:  ینظر)١
، تحفة المحتاج، ٥/٣٦٢، بحر المذھب، للرویاني، ٤/٥، الوسیط، للغزالي، ٦/٦٠٥واإلكلیل، 

، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، ١٣/٣٠٩، الشرح الكبیر على المقنع، ٥/١٢
 .٣/٤٣٢، كشاف القناع، ١٣/٣٠٩
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ع ، وقد جاء النظام متسًقا م)١(-رحمھم اهللا-التصرف، كما ھو رأي جمھور الفقھاء 
 .ھذا الرأي

فھي من قبول الدائنین للمقترح، وتصدیق المحكمة : وأما المرحلة الثانیة -ب
 :علیھ

أن لجنة اإلفالس مأمورة ببیع أصول : القاعدة القانونیة في ھذه المرحلة ھي
التفلیسة من تاریخ افتتاح اإلجراء، وتعیینھا أمیًنا على ھذه األموال، ما لم تقرر أن 

الثامنة والسبعون بعد (مجدیة، وھذا ھو ما نصت علیھ المادة حصیلة البیع غیر 
 . من نظام اإلفالس) المائة
ھو بنفسھ التوصیف الذي مرَّ معنا في : فإن التوصیف الفقھي لھذه المرحلة: وعلیھ

 ألموال -أو من ینیبھ-، وھو أن ھذا من قبیل بیع الحاكم -سابًقا-إجراء التصفیة 
مقصوده، وھذا اإلجراء متسٌق مع ما قرره جمھور وھو ثمرة الحجر و. المدین

 . واهللا أعلم-كما سبق-الفقھاء من بیع أموال المدین المفلس لسداد دیونھ 

                                                           

 في حكم التصرفات الصادرة من المدین بعد -رحمھم اهللا تعالى-لفقھاء  سبق اإلشارة إلى خالف ا)١
 .الحجر علیھ حین الكالم على التكییف الفقھي للمرحلة األولى من إجراءات التصفیة
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  تصرفات المدین قبل نفاذ إجراءات اإلفالس : المبحث األول

 .في النظام السعودي

 

  ت المدین قبل نفاذ إجراءات اإلفالستصرفا: المبحث الثاني

 . في الفقھ اإلسالمي

 

  حمایة حقوق الغیر حسن النیة : المبحث الثالث

 .من تصرفات المدین
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  املبحث األول

 راءات اإلفالس يف النظام السعوديتصرفات املدين قبل نفاذ إج

إدارة أموالھ األصل أن اإلفالس ُینتج آثاره بالنسبة للمستقبل؛ كغلِّ ید المفلس عن 
والتصرف فیھا، على أنھ قد ینتج آثاًرا قد ترتد إلى الماضي، وھي اآلثار المتعلقة 
بتصرفات المفلس في الفترة التي كان متوقًفا عن الدفع قبل افتتاح إجراء اإلفالس، 
ففي ھذه الفترة تضطرب أعمال المدین، مما قد یدفعھ ذلك إلى القیام ببعض 

ئنیھ؛ لذا فقد سمح نظام اإلفالس السعودي الجدید للمحكمة التصرفات التي تضر بدا
بالتدقیق في تصرفات المدین التي صدرت قبل افتتاح إجراء اإلفالس متى تحققت 
شروط ذلك، وذلك بھدف التمییز بین التصرفات الحقیقیة والتصرفات التي تھدف إلى 

بل نفاذ إجراءات وتصرفات المدین ق. )١(إخفاء أصول المدین واإلضرار بالدائنین
ولم یكن النظام التجاري . )٢ ()فترة الریبة(اإلفالس تسمى في القوانین المقارنة 

السعودي ینصُّ على قواعد منظمة لفترة الریبة، بل كان یعتبر أن تصرفات المدین 
، ومن ثمَّ فال محلَّ إلبطال )٣(غیر نافذة بدء من تاریخ حكم اإلفالس، ولیس قبل ذلك

-ین المفلس السابقة على صدور حكم إشھار إفالسھ، ویقتصر اإلبطال تصرفات المد
 على تصرفات المدین من تاریخ صدور حكم اإلفالس، بخالف نظام -في النظام القدیم

اإلفالس السعودي الجدید الذي حدد فترة الریبة، وجعل التصرفات الواقعة فیھا قابلة 
) العاشرة بعد المائتین(ي المادة لإلبطال متى ما تحققت الشروط المنصوص علیھا ف

  .من نظام اإلفالس

فترة -وأغلب التشریعات الحدیثة تقرر إبطال تصرفات المدین المفلس في ھذه الفترة 
 .)٤( مع االختالف قي تحدید مدتھا-الریبة

 وبالتأمل في النصوص الواردة في الفصل الثالث عشر من نظام اإلفالس السعودي 
لتعامالت القابلة لإللغاء؛ نجد أن النظام قد بین األحكام المتعلقة في الجانب المتعلق با

، وكذلك الشروط والقیود )فترة الریبة(بتصرفات المدین قبل نفاذ إجراءات اإلفالس 
المتعلقة باإلبطال أو النفاذ لھذه التصرفات السابقة إلجراءات اإلفالس، كما منح 

مور یرى المنظم إضافتھا إلى آثار السلطة التقدیریة للمحكمة في التخیر بین أ
وسیتعرض البحث في ھذه الجزئیة لبیان موقف النظام . البطالن بعد قیام أسبابھا

                                                           

 .٥٢٧األوراق التجاریة واإلفالس، إیمان مأمون، :  ینظر)١
، وما بعدھا، والتوقف ٥مفھوم التوقف عن الدفع في نظام اإلفالس، صفوت بھنساوي، :  ینظر)٢

 .، وما بعدھا٨٧عن الدفع وأثره على حقوق دائني المفلس، شریف مكرم، 
من نظام المحكمة التجاریة السعودي، والملغاة بموجب المادة ) ١١٠(نص المادة :  ینظر)٣
 .من نظام اإلفالس السعودي الجدید) ٢٣٠(
 .٧٨، عبدالرحمن شمسان، نظریة إبطال تصرفات المفلس خالل فترة الریبة:  ینظر)٤
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السعودي فیما یتعلق بتصرفات المدین قبل نفاذ إجراءات اإلفالس، وكذا القیود 
 .والشروط واآلثار المتعلقة بالحكم النظامي لھذه المسألة

أجاز المنظم السعودي للمحكمة إبطال تصرفات المدین :  -وباهللا التوفیق-فنقول 
متى تحققت جمیع الشروط ) الواقعة في فترة الریبة(السابقة إلجراءات اإلفالس 

 :اآلتیة

أن یكون االعتراض على تصرفات المدین السابقة إلجراءات اإلفالس مقدًما  :أوًلا
 .)١(من ذي مصلحة

حة على التصرفات الصادرة من المدین  أن یكون االعتراض من صاحب المصل:ثانًیا
 مقدًما في المدة المنصوص علیھا نظاًما، وھي قبل -قبل نفاذ إجراءات اإلفالس-

شھرًا من تاریخ افتتاح اإلجراء، فإذا مضت أربعة ) أربعة وعشرین(مضي 
 . )٢(وعشرون شھرًا من تاریخ افتتاح اإلجراء؛ فإن االعتراض حینھا ال یكون مقبوًلا

 أن تكون التصرفات المعترض علیھا من قبل صاحب المصلحة من التصرفات :ثالًثا
الواقعة من المدین في المدد المنصوص علیھا نظاًما، وھي التصرفات التي أجراھا 

شھرًا السابقة الفتتاح اإلجراء مع طرف غیر ذي عالقة، ) االثني عشر(المدین خالل 
وھذا . )٣(لالفتتاح مع طرف ذي عالقةشھرًا السابقة ) األربعة والعشرین(أو خالل 

الشرط میزة انفرد بھا نظام اإلفالس السعودي عن بعض األنظمة المقارنة، حیث 
حدد مدة الریبة، بخالف بعض األنظمة المقارنة، حیث تركت للمحكمة الحریة في 

 .)٤(تقدیر فترة الریبة

-ت اإلفالس  أن تكون التصرفات الصادرة من المدین قبل نفاذ إجراءا:رابًعا
 : أحد خمسة تصرفات، وھي-والمعترض علیھا من ِقَبِل صاحب المصلحة

                                                           

 .من المادة العاشرة بعد المائتین من نظام اإلفالس) ١(الفقرة :  ینظر)١
 .من المادة العاشرة بعد المائتین من نظام اإلفالس) ٢(الفقرة :  ینظر)٢
من نظام اإلفالس، وأنھ ال یعدو أن یكون أحد ) المادة األولى( واألطراف ذوي العالقة بینتھ )٣

 : ص ھمخمسة أشخا
مدیر المدین وعضو مجلس إدارتھ ومن في حكمھما وشریك المدین والمالك، وأقرباء  -١

 .ھؤالء األشخاص والمدین حتى الدرجة الثالثة
 . من یكون بینھ والمدین عالقة عمل -٢
 شخص آخر أو - بشكل مباشر أو غیر مباشر- الشخص الذي یسیطر علیھ وعلى المدین  -٣

 .د على خمسین في المائة من رأس مال كل منھماأكثر بما یوازي نسبة ملكیة تزی
 بما یوازي نسبة ملكیة -بشكل مباشر أو غیر مباشر-  الشخص الذي یسیطر على المدین  -٤

 .تزید على خمسین في المائة من رأس مال المدین
 بما یوازي نسبة ملكیة - بشكل مباشر أو غیر مباشر- الشخص الذي یسیطر علیھ المدین  -٥

 .ي المائة من رأس مالھتزید على خمسین ف
 .٥٢٨األوراق التجاریة واإلفالس، إیمان مأمون، :  ینظر)٤
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 . التنازل كلیًا أو جزئیًا عن أي من أصولھ أو حقوقھ أو الضمانات المقدمة لھ- أ

 . إبرام صفقة دون مقابل أو بمقابل یقل عن القیمة العادلة-ب

 أو تسویتھا على نحو  إبرام صفقة تتضمن تسویة دیون قبل مواعید استحقاقھا-ج
 .غیر عادل

 . تقدیم ضمانات لدیون قبل ثبوتھا في ذمتھ-د

 .)١( إبراء ذمة مدینھ جزئیًا أو كلیًا في دین مستحق لھ-ھـ

 أال تكون التصرفات الصادرة من المدین قبل نفاذ إجراءات اإلفالس محققة :خامًسا
 فإن كانت التصرفات لمصلحة المدین، وأن یكون متعثًرا أو مفلًسا وقت إجرائھ،

محققة للمصلحة وكان غیر متعثر أو مفلس وقت إجرائھ؛ فال یكون ھذا التصرف 
 .)٢ (عرضة لإلبطال

 من توافر جمیع الشروط -التي تنظر االعتراض- عندما تتأكد المحكمة :سادًسا
السابق ذكرھا؛ فإنھا تقضي ببطالن تصرف المدین واآلثار المترتبة علیھ، وتقضي 

 :الن بأي مما یأتيمع البط

 أو دفع القیمة العادلة لألصول عند تعذر -إن وجدت- استرداد األصول وعوائدھا -أ
 .استردادھا

 . استرداد الضمانات المقدمة من المدین-ب

 . إلزام أي شخص تسلم مبالغ مالیة من المدین بردھا إلى أمین اإلفالس-ج

إعادة ضمانھ إلى ما كان علیھ، أو  إلزام الضامن المبرأة ذمتھ كلیًا أو جزئیًا ب-د
بتقدیم ضمان جدید ال تقل قیمتھ ودرجة أولویتھ عن قیمة ودرجة أولویة الضمان 

 .)٣(السابق، وذلك في حال تعذر إعادة الضمان

التي قید المنظم بھا إبطال تصرفات المدین -وبنظرة تأملیة دقیقة للشروط السابقة 
؛ نجد أنھا جاءت مراعیة -)فترة الریبة(س الصادرة منھ قبل نفاذ إجراءات اإلفال

لمصلحة الدائن والمدین، وموافقة للعدل بینھما، وإذا أمعنا النظر في نوعیة 
 والتي ُقیَِّد اإلبطال -والتي ذكرناھا في الفقرة رابعا-التصرفات الصادرة من المدین 

ت، وبسبر بھا؛ وجدنا أن المنظم قد راعى الدقة والنوعیة في تحدید ھذه التصرفا
ھذه التصرفات نجد أنھا تصرفات ال تراعي مصلحة المدین، وبالقطع ال تراعي 
مصلحة عموم الدائنین، فھي ترجع في جملتھا إلى التبرعات، أو إلى تصرفات 
عوضیة ولكنھا تحمل معنى التبرع أو التبرع المستتر، فمثال ما یمكن أن یدخل تحت 

                                                           

 .من المادة العاشرة بعد المائتین من نظام اإلفالس) ١(الفقرة :  ینظر)١
 .المادة الحادیة عشرة بعد المائتین من نظام اإلفالس:  ینظر)٢
 .فالسالمادة الحادیة عشرة بعد المائتین من نظام اإل:  ینظر)٣
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التنازل كلیًا أو جزئیًا عن أي من أصولھ : رةالتبرعات مما نصت علیھ المادة المذكو
أو حقوقھ أو الضمانات المقدمة لھ، أو إبرام صفقة دون مقابل، أو إبراء ذمة مدینھ 

تصرفات عوضیة ولكنھا تحمل -ومثال الثاني . جزئیًا أو كلیًا في دین مستحق لھ
العادلة، أو إبرام صفقة بمقابل یقل عن القیمة : -معنى التبرع أو التبرع المستتر

إبرام صفقة تتضمن تسویة دیون قبل مواعید استحقاقھا أو تسویتھا على نحو غیر 
فإقدام المدین على مثل ھذا . عادل، أو تقدیم ضمانات لدیون قبل ثبوتھا في ذمتھ

النوع من التصرفات یثیر نوًعا من الشكوك حیال سلوك ھذا المسلك، وتنھض 
دین قد بیَّت سوء النیة في ارتكاب مثل ھذه القرائن القویة لتؤكد على أن الم

التصرفات، وأنھ قد قصد التھرب والمطل واللدد، وإلحاق الضرر بالدائنین والغرماء، 
وھو مسلك محرٌم شرًعا، ویستتبعھ جواز إیقاع العقوبة التعزیریة على مرتكبھ، وقد 

ھ لي الواجد یحل عرض: " أنھ قال-علیھ الصالة والسالم-جاء عن النبي 
فالبحث یرى أن . )٢("مطل الغني ظلم: "-علیھ الصالة والسالم-، وقال )١("وعقوبتھ

المنظم قد راعى في النطاق الذي تبطل بھ التصرفات ما جاءت بھ النصوص 
الشرعیة، والتي تنھى عن إلحاق الضرر بالغرماء، أو ارتكاب الحیل ألجل التھرب 

 واألخرویة على فاعل ذلك، أما العقوبة من الوفاء، ورتبت الشریعة العقوبة الدنیویة
الدنیویة؛ فھي العقوبة التعزیریة من القاضي، وأما األخرویة فھي التلف والخسارة، 

من أخذ أموال الناس : " أنھ قال-علیھ الصالة والسالم-ویدل علیھ ما جاء عن النبي 
  .)٣"(یرید أداءھا أدى اهللا عنھ، ومن أخذ یرید إتالفھا أتلفھ اهللا

في تنظیم إعادة الھیكلة (ما األنظمة المقارنة، فنالحظ أن القانون المصري وأ
 قد قسم التصرفات الصادرة من المدین قبل نفاذ )٤ ()والصلح الواقي واإلفالس

  : إلى قسمین-أو ما ُیعبر عنھ بفترة الریبة-إجراءات اإلفالس، 

                                                           

 أخرجھ البخاري تعلیًقا ال موصوال، كتاب في االستقراض وأداء الدیون والحجر والتفلیس، باب )١
، كتاب في األقضیة، باب في الحبس )٣٦٢٨(، وأبو داود في سننھ ٣/١١٨لصاحب الحق مقال، 
، كتاب البیوع، باب مطل الغني، )٤٦٨٩(، والنسائي في سننھ ٣/٣١٣في الدین وغیره، 

، والحاكم في ٢/٨١١، كتاب، باب الحبس في الدین والمالزمة، )٢٤٢٧( وابن ماجھ ،٧/٣١٦
، "ھذا حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه: "، وقال٤/١١٤، كتاب األحكام، )٧٠٦٥(المستدرك 

 .وأقره الذھبي في تلخیصھ بھامش المستدرك
 .٣/٩٤الحوالة؟ ، كتاب اإلجارة، باب الحوالة، وھل یرجع في )٢٢٨٧( أخرجھ البخاري )٢
، كتاب المساقاة، باب من أخذ أموال الناس یرید أداءھا أو إتالفھا، )٢٣٨٧( أخرجھ البخاري )٣
٣/١١٥. 
م بشأن إصدار قانون تنظیم إعادة ٢٠١٨ لسنة ١١ ھذا ھو قانون اإلفالس المصري الجدید، وھو قانون )٤

 / ٢ / ١٩بتاریخ ) د( مكرر ٧میة العدد الھیكلة والصلح الواقي واإلفالس، وقد نشر في الجریدة الرس
)  تجاري٢٢٧(م، وقبل ھذا كانت أحكام البطالن الوجوبي والجوازي منصوص علیھا في المادة ٢٠١٨

من قانون التجارة المصري، وجوھر المادتین في القانون القدیم والجدید متفقة؛ )  تجاري٢٢٨/١(والمادة 
ن الجدید على بعض حاالت البطالن الوجوبي، كما أضاف شرًطا باستثناء بعض القیود التي أضافھا القانو

وینظر في . آخر للبطالن الجوازي، فأصبح في النظام الجدید شرطان بعد أن كان في القدیم شرطا واحدا
 . وما بعدھا٣٥٨، حسني المصري، -اإلفالس-القانون التجاري :  أحكام النظام القدیم
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ة ومحصورة، تصرفات تقتضي اإلبطال الوجوبي، وقد جاءت محدد: القسم األول
  :وھي

منح التبرعات أیا كان نوعھا ما عدا الھدایا الصغیرة التي یجرى علیھا ) أ "(
  .       العرف

وفاء الدیون قبل حلول األجل أیا كانت كیفیة الوفاء، ویعتبر إنشاء مقابل وفاء ) ب (
  . ورقة تجاریة لم یحل میعاد استحقاقھا في حكم الوفاء قبل حلول األجل

 الدیون الحالة بغیر الشيء المتفق علیھ، ویعتبر الوفاء بطریق األوراق وفاء) جـ(
  . التجاریة أو النقل المصرفي في حكم الوفاء بالنقود

كل رھن أو تأمین اتفاقي آخر وكذلك كل اختصاص یتقرر على أموال المدین ) د(
  .)١("ضمانا لدین سابق على التأمین

وھذا القسم مقابل للقسم الذي : لجوازيتصرفات تقتضي البطالن ا: القسم الثاني
قبلھ، فلما كان اإلبطال الوجوبي محصوًرا، جاء اإلبطال الجوازي لیكون مفتوًحا غیر 
محصور، ویشمل ما سوى حاالت اإلبطال الوجوبي، ولكن ال یتحقق اإلبطال 

  : الجوازي إال بتوفر شرطین ھما

  .اعة الدائنینأن یكون التصرف الصادر من المدین المفلس ضارا بجم -١

 أن یكون المتصرف إلیھ یعلم وقت وقوع التصرف بتوقف المفلس عن  -٢
  .الدفع

من قانون تنظیم إعادة الھیكلة والصلح الواقي واإلفالس ) ١٢٢(جاء في المادة 
من ) ١٢١(كل ما أجراه المفلس من تصرفات غیر ما ذكر في المادة : "المصري

لیھا فیھا؛ یجوز الحكم بعدم نفاذه في  وخالل الفترة المشار إ)٢(ھذا القانون
مواجھة جماعة الدائنین إذا كان التصرف ضارا بھم، وكان المتصرف إلیھ یعلم 

ووفًقا لعبارة ھذا النص، فإن ". وقت وقوع التصرف بتوقف المفلس عن الدفع
كل ما ال یخضع من تصرفات المفلس للبطالن الوجوبي؛ فإنھ یخضع للبطالن 

  . شرطاهالجوازي إذا تحقق

من قانون تنظیم إعادة الھیكلة والصلح الواقي ) ١٢٥(كما بینت المادة 
واإلفالس المصري، أنھ یجوز ألمین التفلیسة وحده أو بناء على طلب قاضي 

                                                           

م بشأن إصدار قانون تنظیم إعادة الھیكلة والصلح ٢٠١٨ة  لسن١١من قانون ) ١٢١(  المادة )١
ال یجوز التمسك في مواجھتھم : " الواقي واإلفالس المصري، وبدایة محل الشاھد من ھذه المادة

 بالتصرفات التالیة إذا قام بھا المدین بعد تاریخ التوقف عن الدفع، وقبل -أي جماعة الدائنین-
 .أھـ:...." الحكم بشھر اإلفالس

ھي المادة المتعلقة  بحاالت البطالن الوجوبي من قانون تنظیم إعادة ) ١٢١(  المقصود بالمادة )٢
 .الھیكلة والصلح الواقي واإلفالس المصري، والتي سبق ذكرھا بأسطر
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التفلیسة؛ أن یطلب عدم نفاذ تصرفات المدین في حق جماعة الدائنین إذا وقع 
كام القانون المدني، التصرف قبل صدور حكم شھر اإلفالس، وذلك وفقا ألح

ویسري الحكم الصادر بعدم نفاذ التصرف في حق جمیع الدائنین، سواء نشأت 
  .حقوقھم قبل حصول التصرف أو بعد حصولھ

من القانون نفسھ األثر المترتب على الحكم بعدم نفاذ ) ١٢٦(كما بینت المادة 
عدم نفاذ تصرفات المدین المفلس قبل شھر اإلفالس، فنصت على أنھ إذا حكم ب

أي تصرف في حق جماعة الدائنین؛ التزم المتصرف إلیھ بأن یرد إلى التفلیسة 
ما حصل علیھ من المفلس بمقتضى ھذا التصرف، أو قیمة الشيء وقت قبضھ، 

ویكون للمتصرف . كما یلزم بدفع عوائد ما قبضھ أو ثماره من تاریخ القبض
ذا وجد ھذا العوض بعینھ في إلیھ الحق في استرداد العوض الذي قدمھ للمفلس إ

التفلیسة، فإذا لم یوجد كان من حق المتصرف إلیھ أن یطالب جماعة الدائنین 
بالمنفعة التي عادت علیھم من التصرف، وأن یشترك في التفلیسة بوصفھ دائنا 

  .عادیا بما یزید على قیمة ھذه المنفعة

ین شروط البطالن م، فقد ب٢٠١٨لسنة ) ٢١(وأما قانون اإلعسار األردني رقم 
الوجوبي لتصرفات المدین السابقة إلجراءات اإلفالس، وحكم على ھذه 

  :التصرفات بأنھا غیر نافذة متى احتف بھا أحد شرطین

  .إذا ألحقت ھذه التصرفات ضررا بذمة اإلعسار -١

  .)١( أو منحت معاملة تفضیلیة غیر مبررة ألي من دائني المدین -٢

تي یتحقق بھا الضرر، والصورة التي تتحقق بھا كما بین ھذا القانون الصورة ال
إذا أبرم المدین تصرفا یحقق لھ : المعاملة التفضیلیة غیر المبررة، فمثال األولى

: ومثال الصورة الثانیة. )٢(عائدا أقل بكثیر من البدل الذي تحقق للطرف اآلخر
غیره إذا قام المدین بعمل من شأنھ أن یجعل أحد الدائنین في وضع أفضل من 

  .  )٣(من الدائنین في إجراءات اإلعسار

 على ذمة اإلعسار، وھي ثم بین ھذا القانون الحاالت التي تعتبر ضررا واقعا
  :الحصرعلى سبیل 

  . الھبة أو أي تصرف بدون عوض-١
  . سداد التزام غیر مضمون وغیر مستحق األداء قبل تاریخ إشھار اإلعسار-٢
  .خاص ذوي الصلة بھ إبرام تصرفات لصالح أحد األش-٣

                                                           

 .م٢٠١٨لسنة ) ٢١(من قانون اإلعسار األردني رقم ) ٣٣(من المادة ) أ(الفقرة :   ینظر)١
 .م٢٠١٨لسنة ) ٢١(من قانون اإلعسار األردني رقم ) ٣٣(من المادة ) ١ - ب(الفقرة :   ینظر)٢
 .م٢٠١٨لسنة ) ٢١(من قانون اإلعسار األردني رقم ) ٣٣(من المادة ) ٢ - ب(الفقرة :   ینظر)٣
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 منح ضمانات لدین سابق أو دین جدید حل محل دین سابق إذا كان الدین -٤
  .السابق غیر مضمون أو مضمون بضمانة أقل قیمة من الضمانات الممنوحة

  .)١( سداد دین مضمون غیر مستحق األداء قبل إشھار اإلعسار-٥
أي -بلة إلثبات العكس غیر قا) ب-أ(وبین قانون اإلعسار األردني أن الفقرتین 

، بمعنى أن الصورتین المذكورتین في ھاتین -أنھا غیر قابلة إلثبات عدم الضرر
 -أو عدم النفاذ بتعبیر ھذا القانون-الفقرتین تعتبران ھما حالتي البطالن 

الوجوبي، وأما باقي الحاالت المنصوص علیھا في بقیة الفقرات، فیجوز للمدین 
المشار إلیھا في الفقرات لم تلحق ضررا بذمة إثبات أن ھذه التصرفات 

 .)٢(اإلعسار
                                

 

                                                           

 .م٢٠١٨لسنة ) ٢١(من قانون اإلعسار األردني رقم ) ٣٣(من المادة ) ج(الفقرة :   ینظر)١
 .م٢٠١٨لسنة ) ٢١(من قانون اإلعسار األردني رقم ) ٣٣(لمادة من ا) د(الفقرة :   ینظر)٢



 

 

 - ٢٥٧٧ - 

  املبحث الثاني

 راءات اإلفالس يف الفقه اإلسالميتصرفات املدين قبل نفاذ إج

سبق معنا في المبحث السابق بیان موقف النظام السعودي من تصرفات المدین قبل 
ا أردنا أن نعرف رأي الفقھ اإلسالمي في ھذا المسألة، نفاذ إجراءات اإلفالس، وإذ

فإننا نستذكر صورة المسألة التي ذكرھا المنظم السعودي، والمتمثلة في الشروط 
وھذه . والقیود التي سبق ذكرھا؛ لیحسن تصور الرأي الفقھي على وجھ رشید
ل نفاذ المسألة قد بین المنظم أنھا تتكلم عن التصرفات الصادرة من المدین قب

العاشرة بعد المائتین من (إجراءات اإلفالس في المدة المنصوص علیھا في المادة 
، وقبل الحكم بشھر إفالسھ، مع تحقق اإلفالس الفعلي منھ أثناء )نظام اإلفالس

رحمھم -إجراء تلك التصرفات، وھذه المسألة تتنزل على المسألة التي بحثھا الفقھاء 
ین المفلس قبل شھر القاضي إفالسھ، وھل تنفذ تلك  في تصرفات المد-اهللا تعالى

 التصرفات أو ال تنفذ؟

ونحن ھنا سنبین ھذه المسألة بالتفصیل؛ ألھمیتھا، ولقیام الرأي الفقھي في ھذه 
 .المسألة علیھا

 في تصرفات المفلس قبل صدور حكم من -رحمھ اهللا تعالى-اختلف الفقھاء 
 :القاضي بتفلیسھ على قولین مشھورین

. أن عقود المفلس وتصرفاتھ كلھا نافذة وصحیحة ولو طالبھ الغرماء :لقول األولا
. )٣( والحنابلة في الصحیح من مذھبھم)٢( والشافعیة)١(وھذا ھو مذھب الحنفیة

أن كل ما یفعلھ المفلس قبل الحجر علیھ من بیع، أو ھبة، أو : ومقتضى ھذا القول
، ویأثم إن قصد تفریق )٤( جائز نافذإقرار، أو قضاء بعض الغرماء دون بعض فھو

 .)٥(مالھ، والفرار من سداد دیونھ

                                                           

، رد ٢/٢٧٥، درر الحكام شرح غرر األحكام، ١١/١٢١البنایة شرح الھدایة، للعیني، :  ینظر)١
 .٤/٣٩٧المحتار على الدر المختار، 

 .٣/١٠١، مغني المحتاج، ٤/١٣٤روضة الطالبین، :  ینظر)٢
، اإلنصاف في معرفة الراجح من ٤/٢٨٧ في شرح المقنع، ، المبدع٤/٣٢٩المغني، :  ینظر)٣

 .٣/٤٢٣، كشاف القناع عن متن اإلقناع، ١٣/٢٤٨الخالف، 
 .٣/٤٢٣، كشاف القناع عن متن اإلقناع، ٤/٣٢٩ المغني، )٤
". یحرم إن أضر بغریمھ، ذكره اآلدمي البغدادي: " قال برھان الدین أبو إسحاق ابن مفلح)٥

 .٢/١٦٠،  شرح منتھى اإلرادات، للبھوتي، ١٣/٢٤٩صاف، ، اإلن٤/٢٨٧المبدع، 
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أن المدین یمنع من جمیع التبرعات إذا أحاط الدین بمالھ ولو لم  :القول الثاني
، وقول في مذھب اإلمام أحمد، )١(وھذا ھو مذھب المالكیة. یحجر علیھ القاضي

، وصوبھا أبو )٣(وتلمیذه ابن القیم، )٢(اختاره شیخ اإلسالم، أبو العباس ابن تیمیة
وأما البیع والشراء، فاختلفت النقول . )٤(-رحمة اهللا على الجمیع-الحسن المرداوي 

، فطائفة ألحقت البیع والشراء بالتبرعات، فأجازت -رحمھم اهللا-عن المالكیة 
، وھذا النقل )٥(للغرماء منع المفلس من التصرف بمالھ ولو لم یحجر علیھ القاضي

، وطائفة قصرت المنع على -رحمھما اهللا-تفق مع ما نقل عن ابن تیمیة والمرداويی

                                                           

أصل مذھب مالك وجمیع : قال ابن حارث:" ، وفیھ٦/٥٩٠التاج واإلكلیل لمختصر خلیل، :  ینظر)١
أن الذي ال وفاء عنده بما علیھ من الدین، ال یجوز عتقھ، وال ھبتھ، وال كل ما : الرواة من أصحابھ

ره لمن یتھم علیھ، ویجوز بیعھ وشراؤه، فإذا ضرب على یدیھ لم فعلھ من باب المعروف، وال إقرا
من حق الغرماء إذا تبین فلس غریمھم الحجر : وقال اللخمي. یجز إقراره وال بیعھ وال شراؤه

منع التصرف في المال الموجود : ومن أحكام الحجر: وقال ابن شاس. علیھ وانتزاع ما في یدیھ
لعتق، والھبة، والبیع بالمحاباة في معنى التبرع، وأما ما كان عند خوف الحجر بوجوه التبرع؛ كا

وبھذا یتبین عدم دقة ما ذكره موفق الدین ابن ". من غیر محاباة فھو موقوف على إجازة الغرماء
من نسبة القول لإلمام مالك بموافقتھ لقول الجمھور ) ٤/٣٢٩المغني، ( في - رحمھ اهللا- قدامة 

قبل حجر الحاكم علیھ، من بیع، أو ھبة، أو إقرار، أو قضاء بعض ما فعلھ المفلس : "حین قال
وال نعلم أحدا . الغرماء، أو غیر ذلك، فھو جائز نافذ، وبھذا قال أبو حنیفة، ومالك، والشافعي

 ما ذكره عن البیع والشراء، وال یسلم لھ غیره؛ كالتبرعات -رحمھ اهللا-فیسلم لھ ". خالفھم
 - رحمھ اهللا-  فیما نقلھ الموفق - رحمھ اهللا- ة النقل عن اإلمام مالك ونحوھا، فتبین بھذا عدم دق

: حین قال) ٢/٣١٣المقدمات والممھدات، ( ابن رشد الجد في -رحمھ اهللا-ویؤكد مذھب مالك . عنھ
ومن أحاط الدین بمالھ فال تجوز لھ ھبة، وال صدقة، وال عتق، وال إقرار بدین لمن یتھم علیھ، " 

، الكافي ٤/٦٣المدونة، : وینظر في المسألة. واهللا أعلم".  ما لم یحجر علیھ- عھویجوز بیعھ وابتیا
، ٥/٣٣، مواھب الجلیل، ٢٥٤-٣/٢٥٣، شرح التلقین، للمازري، ٢/٨٢٩في فقھ أھل المدینة، 

 .٢/٢٤٠، )المعروف بشرح میاره(االتقان واإلحكام في شرح تحفة الحكام 
، قواعد ابن رجب، ٤/٢٨٧ع في شرح المقنع، ، المبد٣١/٢٩٢مجموع الفتاوى، :  ینظر)٢
، ولكن ابن رجب - وعده الماوردي روایة-وذكر أن ابن تیمیة حكاه قوًلا في المذھب، . ١/٧١

 :ویمكن تخریجھ في المذھب من أصلین: "، فقال- ال منصوًصا-ارتضى أن یكون قوًلا مخرًجا 
من تبرع بمالھ بوقف أو صدقة وأبواه  في روایة حنبل فی- رحمھ اللَّھ-ما نص علیھ أحمد : أحدھما

: أنھ نص في روایة أخرى على: والثاني. أن لھما رده، واحتج بالحدیث المروي في ذلك: محتاجان
فتخرج من ذلك أن من تبرع . أن من أوصى ألجانب ولھ أقارب محتاجون أن الوصیة ترد علیھم

ذا یباع المدبر في الدین خاصة على أنھ یرد، ولھ: وعلیھ نفقة واجبة لوارث أو دین لیس لھ وفاء
ھذا مردود، لو كان في : ونقل ابن منصور عن أحمد فیمن تصدق عند موتھ بمالھ كلھ، قال. روایة

) الثالثة والخمسین(ومع ذلك فإن ابن رجب قد جزم في القاعدة ". حیاتھ لم أجوز لھ إذا كان لھ ولد
فإنھ ) الحادیة عشرة(ف ما ذكره في القاعدة ، بخال- رحمھ اهللا-بالقول الذي ارتضاه ابن تیمیة 

 .واهللا أعلم. ساق الخالف وبین المشھور في المذھب ورأي ابن تیمیة، ولم یجزم بشيء
 .٥/٤٠٤إعالم الموقعین عن رب العالمین، :  ینظر)٣
 .١٣/٢٤٨ اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، )٤
 . ٢/٧٨٥عقد الجواھر الثمینة، البن شاس، :  ینظر)٥
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التبرعات، وأجازت البیع والشراء مع عدم المحاباة وھو القول األشھر واألكثر في 
 .-رحمھ اهللا-، وھذا النقل یتفق مع كالم ابن القیم واختیاره )١(مذھبھم

لدیون مالھ لم یصح تبرعھ بما یضر إن استغرقت ا: " -رحمھ اهللا-قال ابن القیم 
بأرباب الدیون، سواء حجر علیھ الحاكم أو لم یحجر علیھ، ھذا مذھب مالك، واختیار 

. یصح تصرفھ في مالھ قبل الحجر بأنواع التصرف: )٢(وعند الثالثة. شیخنا
والصحیح ھو القول األول، وھو الذي ال یلیق بأصول المذھب غیره، بل ھو مقتضى 

 .)٣(..."ع وقواعدهأصول الشر

وھذا القول ھو الصواب، خصوصا وقد كثرت حیل : " -رحمھ اهللا-وقال المرداوي 
بالتفلیس األعم؛ ألن التفلیس عندھم : وتسمى ھذه المسألة عند المالكیة. )٤("الناس
من :  وھو-وھو ما نحن فیھ-تفلیس أعم، وتفلیس أخص، فالتفلیس األعم : نوعان

قبل الحجر علیھ من -فلصاحب الدین .  زاد علیھ، أو ساواه:أحاط الدین بمالھ، أي
 أن یمنعھ من تبرعاتھ؛ كالعتق، والصدقة ونحوھما، وسواء كان صاحب -القاضي

: وأما التفلیس األخص. الدین متعددا، أو منفردا، وسواء كان دینھ حاال، أو مؤجال
 .)٥( لزمھفھو حكم الحاكم بخلع كل مال المدین لغرمائھ لعجزه عن قضاء ما

 :أدلة أصحاب القول األول

 .أن المفلس یعتبر رشیًدا غیر محجور علیھ، فنفذ تصرفھ كغیر المفلس -١

 على -وھو المنع-أن سبب المنع من التصرف ھو الحجر، فال یتقدم المسبب  -٢
 .-وھو الحجر-سببھ 

                                                           

، التاج واإلكلیل لمختصر خلیل، ٢/١٠٩٦، شرح التلقین، ٢/٣١٣المقدمات والممھدات، :  ینظر)١
أحواًلا ثالثة ) ٣/٣٤٥(وقد ذكر الشیخ الدردیر في شرحھ الصغیر على مختصر خلیل . ٦/٥٩٠

للمفلس، یمكن أن یستفاد منھا في تقریب التصور، وتضییق الدائرة على النقول المتعددة في كتب 
-رحمھ اهللا-، یقول - وال شك أنھ الخبیر والبصیر بمذھب مالك من متأخري أتباعھ- المذھب المالكي 

قبل التفلیس، وھي منعھ وعدم جواز : األولى: اعلم أن لمن أحاط الدین بمالھ ثالثة أحوال: " 
 التصرف في مالھ بغیر عوض فیما ال یلزمھ مما لم تجر العادة بفعلھ من ھبة، وصدقة، وعتق،
. وما أشبھ ذلك؛ كخدمة، وإقرار بدین لمن یتھم علیھ، ویجوز بیعھ وشراؤه كما نبھ علیھ ابن رشد

، وھو قیام الغرماء علیھ، ولھم سجنھ، ومنعھ حتى -قبل حجر القاضي-تفلیس عام : الحالة الثانیة
ھ إذا كان من البیع والشراء، واألخذ والعطاء، نص علیھ ابن رشد، ویقبل إقراره لمن ال یتھم علی

- تفلیس خاص وھو خلع مالھ لغرمائھ : الحالة الثالثة. في مجلس واحد أو قریبا بعضھ من بعض
 .واهللا أعلم". - من الحاكم

 .وقد سبق بیان مذاھبھم معزوة إلى مصادرھا. مذھب الحنفیة والشافعیة والحنابلة:  یقصد)٢
 .٥/٤٠٤ إعالم الموقعین عن رب العالمین، )٣
 .١٣/٢٤٨معرفة الراجح من الخالف،  اإلنصاف في )٤
، ٣/٣٤٧، بلغة السالك ألقرب المسالك، ٥/٢٦٣شرح الخرشي على مختصر خلیل، :  ینظر)٥

 .٢/٢٤٠، )المعروف بشرح میاره(االتقان واإلحكام في شرح تحفة الحكام 
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     .                  )١( أن المفلس من أھل التصرف، ولم یحجر علیھ، فأشبھ المليء -٣
بأن قیاس المدین المفلس على المدین : ونوقش ھذا الدلیل األخیر

المليء قیاس مع الفارق، حیث إن غرماء المفلس یتضررون بتصرفاتھ، 
ویدخل النقص على الجمیع في الباقي من مالھ، بخالف المدین المليء، 

 .)٢(فال ضرر علیھم في تصرفھ

ء بجامع عدم الحجر في كل منھما، بأن المدین المفلس ُألحق بالملي :ویجاب عنھ
ولیس إلحاقھ بھ ألجل جامع آخر، إذا االشتراك بینھما ال یكون إال فیما ذكرنا، وما 
عداه ال ُیلحق بھ؛ الختالف المفلس والمليء في الحقیقة والوصف، فصحَّ ھذا 

ثم إن منع المفلس من التصرف ال یكون إال بحكم القاضي، . القیاس، وال إشكال فیھ
كما ھو متقرر - یمكن ألي شخص غیر القاضي أن یوقع الحجر على المفلس وال

، فإذا منعنا نفاذ تصرفاتھ وعقوده قبل الحجر علیھ من القاضي؛ نكون بھذا قد -فقًھا
خالفنا ھذا األصل؛ وأوقعنا الحجر علیھ من غیر ذي صفة، ألن المنع ھنا كالحجر 

تعلق الدین -واعلم أن التعلق : " )٣(-ھ اهللارحم-قال النووي . حكًما، وھذا ممتنع فقًھا
وقال موفق .  )٤(" المانع من التصرف، یفتقر إلى حجر القاضي علیھ قطعا-بالمال

وأما ما ذكر من .)٦("وال یحجر علیھ إال الحكام: ")٥(-رحمھ اهللا-الدین بن قدامة 
لرفع تضرر الغرماء بتصرفات المفلس قبل الحجر، فیدفعھ أن بإمكان الغرماء ا

بالمفلس إلى الحاكم وطلب الحجر عنھ؛ لیرفع عنھم الضرر الذي یدعونھ، ویحجزه 
 .عن التصرف بما ال یكون فیھ مصلحة للغرماء

 :أدلة أصحاب القول الثاني

أن حق الغرماء قد تعلق بمالھ؛ ولھذا یحجر علیھ الحاكم، ولوال تعلق حق  -١
 .)٧(الغرماء بمالھ لم یسع الحاكم الحجر علیھ

                                                           

 .٤/٣٩٧، رد المحتار على الدر المختار، ٤/٣٢٩المغني، :  ینظر في ھذه األدلة وغیرھا)١
 .١/٢٠٢ إفالس الشركات وأثره في الفقھ والنظام، )٢
 ھو العالمة أبو زكریا، یحیى بن شرف بن مري بن حسن بن حسین النووي، ولد في المحرم )٣

. سنة إحدى وثالثین وستمائة بنوى، من مصنفاتھ، المنھاج، والمجموع شرح المھذب، وغیرھا
 .٨/٣٩٥یة الكبرى، طبقات الشافع: ینظر. توفي سنة ستمائة وستة وسبعون

 .٥/١٢٠، تحفة المحتاج، ٤/١٢٧ روضة الطالبین، )٤
 ھو الفقیھ المحقق، موفق الدین، أبو محمد، عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، ثم )٥

: الدمشقي، الصالحي، ولد في شعبان سنة إحدى وأربعین وخمسمائة بجماعیل، من مصنفاتھ
 یوم السبت یوم عید -رحمھ اهللا-توفي . كافي في الفقھ، وغیرھاالمغني في شرح الخرقي، وال

ذیل طبقات الحنابلة، : ینظر. الفطر سنة عشرین وستمائة بمنزلھ بدمشق وصلى علیھ من الغد
 .٣/٢٨٣البن رجب، 

 .٣/٤٥٢، كشاف القناع، ٣١٤/ ٤، المبدع في شرح المقنع، ٤/٣٥٢ المغني، )٦
 .٥/٤٠٤، إعالم الموقعین، ٣/٣٤٥ الشرح الصغیر، للدردیر،:  ینظر)٧
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یاس على المریض مرض الموت، فإنھ لما تعلق حق الورثة بمالھ، منعھ الق -٢
الشارع من التبرع بما زاد على الثلث، فإن في تمكینھ من التبرع بمالھ 
إبطال حق الورثة منھ، فكذلك المفلس ھنا، فإن في تمكین ھذا المدیان من 

 .التبرع إبطال حقوق الغرماء، والشریعة ال تأتي بمثل ھذا

یعة جاءت بحفظ حقوق أرباب الحقوق بكل طریق، وسد الطرق أن الشر -٣
من أخذ : "-صلى اهللا علیھ وسلم-المفضیة إلى إضاعتھا، وقد قال النبي 

أموال الناس یرید أداءھا أداھا اهللا عنھ، ومن أخذھا یرید إتالفھا أتلفھ 
وال ریب أن ھذا التبرع إتالف لھا، فكیف ینفذ تبرع من دعا رسول . )١("اهللا

 ؟)٢( على فاعلھ-صلى اهللا علیھ وسلم-اهللا 

 معقًبا على ما ذكره من أدلة على مذھبھ في منع المفلس -رحمھ اهللا-یقول ابن القیم 
رحمھ -وسمعت شیخ اإلسالم ابن تیمیة : "من التبرع ولو لم یحجر علیھ القاضي

یحكي عن بعض علماء عصره من أصحاب أحمد، أنھ كان ینكر ھذا المذھب -اهللا
واهللا مذھب مالك ھو : إلى أن بلي بغریم تبرع قبل الحجر علیھ، فقال: یضعفھ، قالو

وتبویب البخاري وترجمتھ واستداللھ یدل على اختیاره ھذا ! الحق في ھذه المسألة
من رد أمر السفیھ والضعیف العقل وإن لم یكن حجر : (المذھب، فإنھ قال في باب

 ردَّ على المتصدق -صلى اهللا علیھ وسلم-لنبي ویذكر عن جابر أن ا: )٣()علیھ اإلمام
 - واهللا أعلم-أراد بھ : )٤(قبل النھي ثم نھاه، فتأمل ھذا االستدالل، قال عبد الحق

إذا : وقال مالك: ، ثم قال البخاري في ھذا الباب نفسھ)٥(حدیث جابر في بیع المدبر
ز عتقھ، ثم ذكر كان لرجل على رجل مال ولھ عبد و ال شيء لھ غیره فأعتقھ لم یج

  من أخذ أموال الناس یرید أداءھا أداھا اهللا عنھ، ومن أخذھا یرید إتالفھا : "حدیث

                                                           

، كتاب )٢٣٨٧ (-  مرفوًعا-رضي اهللا عنھ-من حدیث أبي ھریرة - أخرجھ البخاري في صحیحھ )١
في االستقراض وأداء الدیون والحجر والتفلیس، باب من أخذ أموال الناس یرید أداءھا أو إتالفھا، 

٣/١١٥. 
 .٥/٤٠٤، إعالم الموقعین:  ینظر في ھذا الدلیل وما قبلھ)٢
 صحیح البخاري، كتاب الخصومات، باب من رد أمر السفیھ والضعیف العقل، وإن لم یكن حجر )٣

 .٣/١٢١علیھ اإلمام، 
، وإشارة ابن القیم ھي ) ھـ٥٨٢: المتوفى(  ھو أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن اإلشبیلي )٤

 .٤/٤٢٦الجمع بین الصحیحین، : إلى كتابھ
، كتاب األحكام، باب بیع اإلمام على الناس أموالھم )٧١٨٦( صحیحیھ  أخرجھ البخاري في)٥

كتاب الزكاة، باب االبتداء في النفقة بالنفس ثم ) ٩٩٧(، ومسلم في صحیحھ ٩/٧٣وضیاعھم، 
 - صلى اهللا علیھ وسلم- بلغ النبي : "عن جابر بن عبد اهللا قال: ، ونصھ٢/٦٩٢أھلھ ثم القرابة، 

الما لھ عن دبر، لم یكن لھ مال غیره، فباعھ بثمان مائة درھم، ثم أن رجال من أصحابھ أعتق غ
 ".أرسل بثمنھ إلیھ
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: )٢(، وھذا الذي حكاه عن مالك ھو في كتب أصحابھ، وقال ابن الجالب)١("أتلفھ اهللا
وال تجوز ھبة المفلس وال عتقھ وال صدقتھ إال بإذن غرمائھ، وكذلك المدیان الذي "

وھذا القول ھو الذي ال نختار غیره، ". غرماؤه في عتقھ وھبتھ وصدقتھلم یفلسھ 
وعلى ھذا فالحیلة لمن تبرع غریمھ بھبة أو صدقة أو وقف أو عتق، ولیس في مالھ 
سعة لھ ولدائنھ أن یرفعھ إلى حاكم یرى بطالن ھذا التبرع، ویسألھ الحكم 

 .)٣("ببطالنھ

 : الموازنة والترجیح

في عرض الخالف السابق، أن جمھور الفقھاء من الحنفیة وجدنا : الموازنة-أ
یرون أن االعتبار بحجر القاضي، وال : والشافعیة والحنابلة في الصحیح من مذھبھم

نفاذ جمیع : عبرة بوجود اإلفالس وتحققھ في شخص ما، ویرتبون على ھذا
 . تصرفاتھ من تبرعات ومعاوضات؛ لعدم تحقق الحجر ممن یملك إیقاعھ

؛ فإنما ینظرون إلى وجود وصف -وھم المالكیة ومن أخذ بقولھم-الفریق اآلخر وأما 
: اإلفالس وتحققھ في الشخص، دون تقییده بحجر القاضي علیھ، ویرتبون على ھذا

أنھ إن قام علیھ الغرماء : منع تبرعاتھ دون سائر عقود المعاوضات، ویزید بعضھم
 منعھ حتى من البیع والشراء إن رأوا ؛ فإن لھم-عند غیر الحاكم-وطالبوه بالوفاء 

 . ذلك

من علیھ : " أنھ سئل-رحمھ اهللا-  عن اإلمام أحمد -رحمھم اهللا-ونقل بعض الحنابلة 
وقد فھم . )٤("الشيء الیسیر، وقضاء دینھ أوجب علیھ: دین، أیتصدق بشيء؟ قال

من  ھو منع المفلس -رحمھ اهللا-على أن أصل قول اإلمام :  بعض األصحاب منھا
التبرع كمذھب مالك؛ ألنھ رخص للمفلس بالتبرع بالشيء الیسیر عرفا، مما یدل 

من : ولكن ھذا ُیخالف الروایة المشھورة عنھ. على أن ما عداه فھو ممنوع منھ
ویمكن . صحة تصرفات المفلس قبل الحجر علیھ، سواًء كانت تبرعات أو معاوضات

ر ال یمنع منھ حتى على مذھب المانعین أن الشيء الیسیر غیر المؤث: أن ُیستفاد منھ
من تبرعات المفلس؛ ألن الیسیر معفو عنھ شرًعا، كما أن الیسیر محتقر في نفوس 

 .العقالء، وال تتبعھ ھمتھم ورغبتھم، وال أثر لھ على الغرماء غالًبا

                                                           

كتاب الزكاة، باب ال صدقة إال ( في صحیحھ، -رحمھ اهللا-قول البخاري :  وأصرح من ھذا كلھ)١
ومن تصدق وھو محتاج، أو أھلھ محتاج، أو علیھ دین، فالدین : "قال): ٢/١١٢عن ظھر غنى، 

ى من الصدقة، والعتق والھبة، وھو رد علیھ لیس لھ أن یتلف أموال الناس، وقال أحق أن یقض
 .أھـ". من أخذ أموال الناس یرید إتالفھا، أتلفھ اهللا: "- صلى اهللا علیھ وسلم-النبي 

 التفریع في فقھ اإلمام مالك بن أنس، ألبي القاسم عبید اهللا بن الحسین بن الحسن ابن الَجلَّاب )٢
 .٢/٢٦٧، )ھـ٣٧٨: لمتوفىا(المالكي 

 ٤٠٥- ٥/٤٠٤ إعالم الموقعین، )٣
، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، ٦/٤٦٤الفروع، ألبي عبداهللا بن مفلح، :  ینظر)٤

١٣/٢٤٨. 
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 : الترجیح-ب

  ھو أن المفلس قبل الحجر علیھ من القاضي ُیمنع من-واهللا أعلم-الذي یظھر 
التبرعات مطلًقا، ومن البیع بقیمة غیر عادلة أو مع المحاباة، دون تصرفاتھ 
وعقوده القائمة على المعاوضة والتصرف السلیم غیر المریب، وأن على غرمائھ 

ومطالبتھ بالوفاء، وإبطال عقوده وتصرفاتھ القائمة -القاضي-الرفع بأمره إلى الحاكم 
 :ھاعلى التبرع، وھذا الترجیح ألسباب أھم

بلغ النبي : " قال-رضي اهللا عنھ-ما أخرجھ الشیخان، عن جابر بن عبد اهللا  -١
 أن رجال من أصحابھ أعتق غالما لھ عن دبر، لم یكن لھ مال -صلى اهللا علیھ وسلم-

 .)١("غیره، فباعھ بثمان مائة درھم، ثم أرسل بثمنھ إلیھ

دَّ تصرف الصحابي في  ر-علیھ الصالة والسالم-أن النبي : وجھ الداللة من الحدیث
مالھ لما علم أنھ لیس لھ مال سواه، وتصرفھ ھذا یتمثل في إعتاق غالمھ تدبیًرا 

تصرف ھذا الرجل في مالھ، -صلى اهللا علیھ وسلم-ولیس لھ غیره،  فإذا ردَّ النبي 
مع أن ذمتھ لیست مشغولة بدیون اآلدمیین، وإنما ألنھ سیصیر معدًما بعد إعتاقھ 

 . بطال تبرعاتھ في حال انشغال ذمتھ بدیون اآلدمیین من باب أولىلغالمھ، ففي إ

:  فیمن تصدق عند موتھ بمالھ كلھ، قال-رحمھ اهللا-وقد نقل ابن منصور عن أحمد 
ونقل حنبل عن اإلمام ". ھذا مردود، لو كان في حیاتھ لم أجوز لھ إذا كان لھ ولد"

أن لھما : و صدقة وأبواه محتاجانفیمن تبرع بمالھ بوقف أ:  أیًضا-رحمھ اهللا-أحمد 
 .تبرعاتھ في حال انشغال ذمتھ بدیون اآلدمیین باطلة من باب أولى: فیقال. )٢("رده

أن التبرع أمٌر مندوب إلیھ في حال السعة ویسر الحال، وقضاُء الدین واجب  -٢
في كل حال، والمدین مأمور أمًرا عینًیا بالسعي لتفریغ ذمتھ مما تعلق بھا من 

آلدمیین، وذلك لخطورة بقاء ذمتھ مشغولة، وأن تتوافاه المنیة وذمتھ معلقة حقوق ا
ومن المعلوم أن األوامر في الشریعة تتفاوت . -والنصوص في ھذا مشھورة-بدینھ 

رتبھا، وأن الواجب أعلى رتبة من المندوب، وما كان أعال رتبة فھو المقدم في 
ب على ترك الواجب وفعل المندوب في األداء، وتأسیًسا على ھذا؛ فإن األثر المترت

 .ھو إبطال أثر المندوب لتحقیق أثر الواجب: حقوق اآلدمیین

أن تبرع المدین وھو في حال العسر وضیق الحال، ومطالبة غرمائھ لھ،  -٣
ُیورث شًكا بسوء نیة المدین في ھذه الحالة، وأن قصده قد انطوى على اإلضرار 

ء لھم؛ إذ العقالء یستبعدون وقوع مثل ھذا بغرمائھ بتبدید أموالھ، وعدم الوفا
التصرف وفي مثل ھذه الحال بحسن نیة من المدین؛ لعدم قیام الباعث المصلحي 
                                                           

، كتاب األحكام، باب بیع اإلمام على الناس أموالھم )٧١٨٦( أخرجھ البخاري في صحیحیھ )١
كتاب الزكاة، باب االبتداء في النفقة بالنفس ثم ) ٩٩٧(، ومسلم في صحیحھ ٩/٧٣وضیاعھم، 

 .٢/٦٩٢أھلھ ثم القرابة، 
 .١/٧١قواعد ابن رجب، :  ینظر)٢
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وإذا ثار الشك، ووجد ما یدعمھ من . الذي تقبلھ العقول لإلقدام على ھذا الفعل
الواقع وظروف الحال؛ صح القول بعدم نفاذ التصرف؛ سًدا لذریعة تضییع أموال 

 . غرماء وتبدیدھاال

أن الشریعة أمرت بتأدیة األمانات، وإرجاع الحقوق إلى أصحابھا، وجعلت  -٤
حفظ المال من مقاصدھا الكبرى، وحذرت من أخذ أموال الناس بقصد إتالفھا، كما 

 أن -رضي اهللا عنھ-جاء في الحدیث الذي أخرجھ البخاري من حدیث أبي ھریرة 
من أخذ أموال الناس یرید أدائھا أدى اهللا عنھ، ":  قال-صلى اهللا علیھ وسلم-النبي 

والمدین إذا تبرع بالمال، وھو في حال ضیق . )١("ومن أخذھا یرید إتالفھا أتلفھ اهللا
ومطالبة من الغرماء، فإنھ یكون قد أتلف المال، والتلف ھنا تلف على الغرماء، إذ  

 ھذا أنھ قد بذلھ في وال ُیعارض. المصلحة في ھذا التصرف منتفیة في حق الغرماء
وجھ من وجوه الخیر؛ فإن الغاصب إذا غصب المال، والسارق إذا سرقھ، ثم تصدقا 
بھ؛ فإنھ ال یكون مقبوًلا، فإن اهللا طیب ال یقبل إال طیبا، وال ُیتقرب إلى اهللا بمعصیتھ 

، وإذا انتفى القبول األخروي ولم یترتب أثره؛ فكذلك األثر الدنیوي؛ -كما ھو معلوم-
 .وھو عدم نفاذ التصرف

أن تبرع المدین الذي أحاط الدین بموجوداتھ، لیس من األمور التي یحتاجھا  -٥
حتى -وال تقوم حیاتھ إال بھا، فإنھ لو كان كذلك لُرخَِّص فیھ، فإن الفقھاء أجازوا لھ 

 قطع نفقة لھ ولمن یعولھ، وكذا مسكن صالح لمثلھ، وكذا مؤونة -في حال الحجر
، ونحو ذلك من األمور الضروریة أو الحاجیة، وأما التبرع، -اج إلیھإن احت-زواجھ 

فلیس ضرورًیا وال حاجًیا، وال یحقق مصلحة لغرمائھ، فألجل ھذا منع منھ، ولو 
 .تصرف بھ كذلك لم یكن نافًذا

وأما عقود معاوضاتھ إذا خلت عن المحاباة والقیمة غیر العادلة فإنما  -٦
حبھا أو غرمائھ كالتبرعات، وإنما یكون للمدین صححناه؛ ألنھا ال تتلف على صا

، وكلٌّ منھما یمكن التصرف فیھ من القاضي -بحسب الحال-فیھا عوض أو معوض 
لصالح الغرماء، إن كان عیًنا باعھ لصالح الغرماء، وإن كان نقًدا قسمھ بین 

ن وأما إن اشتملت عقود المعاوضات التي یجریھا المدین على محاباة؛ كأ. الغرماء
یبیعھا بثمن بخس والعین تستحق أكثر من ذلك، أو یشتري شیًئا بأكثر من ثمنھ، 
وتكون الزیادة مما یتغابن فیھ الناس؛ فإنھ یمنع من ھذا التصرف والحالة ھذه، 

رحمھم اهللا -وُیلحق بالتبرع في الحكم، كما نصَّ على ذلك بعض فقھاء المالكیة 
 . )٢(تعالى

                                                           

 . سبق تخریج ھذا الحدیث)١
منع التصرف في المال الموجود عند خوف : ومن أحكام الحجر: "-رحمھ اهللا- قال ابن شاس )٢

عقد الجواھر الثمینة، ". محاباة في معنى التبرعالحجر بوجوه التبرع؛ كالعتق، والھبة، والبیع بال
 .٤/٦٨، بدایة المجتھد، ٢/٧٨٥



 

 

 - ٢٥٨٥ - 

إذا قامت القرائن القویة على أن :  رأي بعض الجمھوربأنھ حتى على: ویمكن القول
المدین قد قصد بتصرفاتھ الصادرة قبل إجراءات اإلفالس اإلضرار بدائنیھ، والفرار 
من الوفاء، وقصد المطل واللدد؛ فإن تصرفاتھ تبطل؛ منًعا للظلم، ورفًعا للضرر بعد 

المعاملة بنقیض وھو -وقوعھ، ومعاملة لھ بنقیض قصده، وھذا األصل األخیر 
رحمھ -قال ابن القیم .  معتبٌر شرًعا، ومحل اعتبار عند الفقھاء في الجملة-القصد

وقد استقرت سنة اهللا في خلقھ شرًعا وقدًرا على معاقبة العبد بنقیض : " -اهللا
قصده، كما حرم القاتل المیراث، وورث المطلقة في مرض الموت، وكذلك الفار من 

 فراره، وال یعان على قصده الباطل فیتم مقصوده ویسقط الزكاة ال یسقطھا عنھ
مقصود الرب تعالى، وكذلك عامة الحیل إنما یساعد فیھا المتحیل على بلوغ غرضھ 

 .واهللا أعلم. ١"ویبطل غرض الشارع

 :ویتبین بعد ھذا العرض الفقھي لھذه المسألة أمور: استنتاج

ذه المسألة على خالف قول أن المنظم في نظام اإلفالس الجدید قد سار في ھ -١
الذي قال بھ المالكیة، وأحد القولین في مذھب -الجمھور، فقد أخذ بالقول الثاني 

 فالمنظم متفق تماًما -اإلمام أحمد، واختاره أبو العباس ابن تیمیة، وتلمیذه ابن القیم
قل بأقل من ثمن المثل أو بأ-مع ھذا القول، حیث منع التبرعات، والبیع مع المحاباة 

العاشرة بعد (، ونحن إذا رجعنا إلى ما نصت علیھ المادة -من القیمة العادلة
من نظام اإلفالس، وجدنا أن أغلب التصرفات التي جعلتھا قابلة لإلبطال ) المائتین

والصادرة من المدین في فترة الریبة؛ ترجع في جملتھا إلى التبرعات، أو إلى إبرام 
ا یمكن أن یدخل تحت التبرعات مما نصت علیھ صفقة بقیمة غیر عادلة، فمثال م

التنازل كلیًا أو جزئیًا عن أي من أصولھ أو حقوقھ أو الضمانات : المادة المذكورة
المقدمة لھ،  أو إبرام صفقة دون مقابل، أو إبراء ذمة مدینھ جزئیًا أو كلیًا في دین 

عادلة، أو إبرام إبرام صفقة بمقابل یقل عن القیمة ال: ومثال الثاني. مستحق لھ
صفقة تتضمن تسویة دیون قبل مواعید استحقاقھا أو تسویتھا على نحو غیر 

 .عادل، أو تقدیم ضمانات لدیون قبل ثبوتھا في ذمتھ

                                                           

 .١٩٦ -٥/١٩٥ إعالم الموقعین عن رب العالمین، ١
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 قبل )١(-نظام المحكمة التجاریة-وھذا بخالف ما سار علیھ المنظم في النظام القدیم 
مھور الذي یجیز تصرفات صدور نظام اإلفالس الجدید، فقد كان یأخذ بقول الج

المدین المفلس قبل صدور الحكم بإفالسھ وشھره، وأن الحظر والمنع ال یبدأ إال بعد 
 .صدور الحكم القضائي باإلفالس

: أن المنظم راعى في إبطال التصرفات الصادرة من المدین في زمن الریبة -٢
 تفلیسھ أن تكون قد صدرت منھ وقد تلبس بوصف اإلفالس حقیقة حتى ولو لم یكن

حیث ) الحادیة عشرة بعد المائتین(قد صدر من المحكمة، وھذا نجده في المادة 
اشترطت بطریق المفھوم أن یكون ھذا التصرف صادًرا في حال كون المدین مفلًسا 

 .أو متعثًرا

                                                           

من نظام المحكمة التجاریة السعودي، والملغاة بموجب المادة ) ١١٠(نص المادة :  ینظر)١
 .من نظام اإلفالس السعودي الجدید) ٢٣٠(
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                                                                              املبحث الثالث

املدين قبل نفاذ إجراءات اية حقوق الغري حسن النية من تصرفات مح

 اإلفالس

  : تمھید

 والنظام -في الجملة-یعتبر مبدأ حسن النیة من المبادئ التي جاءت الشریعة 
السعودي وكذا األنظمة المقارنة بمراعاتھا في حمایة الطرف األجنبي من الضرر 

ن أو عقوده التي أجراھا قبل نفاذ الذي قد یلحقھ نتیجة إبطال تصرفات المدی
 . إجراءات اإلفالس

في الشریعة ) حسن النیة(ولذا فإن من المستحسن أن نبین معنى ھذا المبدأ 
والقانون؛ لمناسبة االستفتاح بھ في ھذا المبحث، واالتصال المباشر بھ؛ لیحسن 

 .التصور قبل التصدیق

أغلب المصادر القانونیة قد أفادت بأن أما تعریف ھذا المبدأ في القانون؛ فإنا نجد أن 
محاولة وضع تعریف محدد لمبدأ حسن النیة في التصرفات القانونیة لیست من 

 : السھولة التي قد یتصورھا البعض، وذلك راجع إلى أمور متعددة أھمھا

تعدد أدوار حسن النیة وتباینھا في التصرفات القانونیة، األمر الذي یترتب علیھ -أ
األمانة : اختالف المعنى من حالة إلى أخرى، ففي نطاق تنفیذ العقود نجده یعني

عدم : واالستقامة، وفي إطار كسب الحقوق على خالف القواعد العامة نجده یعني
 . العلم بالعیب الذي یشوب التصرف

ن فكرة حسن النیة ھذه تختلط فیھا األخالق بالقانون، فھي لیست فكرة بسیطة أ-ب
في تحدیدھا، وإنما یشوبھا الغموض وعدم التحدید؛ ألن وحدة القیاس في األخالق 

 .)١(تختلف عنھا في القانون، وھذا من شأنھ أن یجعل مھمة التحدید صعبة ومعقدة

یة ھذا المبدأ دون الخوض في وعلى أیة حال؛ فإنا مھمتنا ھنا ھي كشف ماھ
تفاصیلھ، ولھذا فقد وقع االختیار أحد التعریفات التي یرى الباحث أنھا أجمع 

قصد االلتزام بالحدود التي یفرضھا : التعریفات، وأسھلھا في تصور ھذا المبدأ، وھو
وھذا التعریف حاول الخروج من اإلشكال الذي وقعت فیھ التعریفات . القانون

 المصادر القانونیة؛ مجعل ماھیة ھذا المبدأ قائمة على وصفھ بمعان المذكورة في
 تقوم على -في نظر القانون-أخالقیة؛ كاألمانة واالستقامة؛ إذ المعان األخالقیة 

المثالیة التي ال یأخذ بھا القانون؛ وذلك بدافع استقرار النظام، وتوفیر حد أدنى من 
ولیس االلتزام في ذاتھ؛ إذ قد یقصد ) مقصد االلتزا(ونص التعریف على . العدالة

                                                           

، حسن النیة وأثره في ١٣نعمان خلیل جمعة ،. ھر كمصدر للحق، دأركان الظا:  ینظر)١
 .١٥١- ١٥٠الھادي عرفة، . ، حسن النیة في العقود، د٧٩عبدالحلیم القوني، . التصرفات، د
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المرء االلتزام بحدود القانون، ورغم ذلك تقع منھ المخالفة؛ لعدم إدراكھ لكل حقائق 
 .)١(الموضوع أو لجھلھ بالقانون

حسن ( تعریف ھذا المبدأ في الفقھ اإلسالمي؛ فغني عن البیان أن مصطلح وأما
- دون الفقھ اإلسالمي، ولذا فإن الفقھاء اشتھر استعمالھ في القانون الوضعي ) النیة

، وإن كان كالمھم في )حسن النیة( لم یتعرضوا للتعریف بمصطلح -رحمھم اهللا تعالى
 من أمانة وثقة -وأھمھا العقود-المعامالت یتناول ما ینبغي أن یسود ھذه المعامالت 

 والسنة وتعاون، وبعد عن الغش والتدلیس والكذب؛ أخًذا من نصوص الكتاب الكریم
النبویة، والتي تحث على أداء األمانة، والوفاء بالعقود، والتعاون على البر 

 .    )٢(والتقوى، وتحث على الصدق، وتنھى عن الكذب

استھداًء بالكتاب الكریم والسنة النبویة وكالم -ولقد حاول بعض الفقھاء المعاصرین 
اعد الفقھ اإلسالمي، یتناسب مع قو) حسن النیة( وضع تعریف لمصطلح -الفقھاء

قصد االلتزام بأحكام الشریعة : "ومن أجمع ھذه التعریفات، تعریف حسن النیة بأنھ
فإذا بیََّت الشخص النیة على عدم . )٣("اإلسالمیة ومقاصدھا في تصرف معین

الخروج على أحكام الشریعة ومقاصدھا في كل ما صدر من قول أو فعل یرتب علیھ 
 .)٤(؛ فإنھ بھذا یكون حسن النیةالشرع أثًرا من اآلثار

حسن (والمتدبر ألحكام الشریعة اإلسالمیة ومقاصدھا في التصرفات، یجد أن مبدأ 
من المبادئ المھمة التي تقوم علیھا شرعیة التصرفات، ذلك أن جل ) النیة

، )مشروعیة(التصرفات المعتبرة في نظر الشرع البد أن تكون وراءھا نیة حسنة 
حسن (ویجد مبدأ . سنھا شيء أساسي لوجود التصرفات وصحتھافوجود النیة وح

 .)٥(أساسھ التشریعي في القرآن الكریم والسنة المطھرة وفقھ الصحابة) النیة

 :  وإلى ھنا نصل إلى ما أردنا التمھید بھ، وھذا أوان الشروع في المقصود، فنقول

سن النیة في جاء نظام اإلفالس السعودي بالتأكید على حمایة حقوق الغیر ح
التصرفات الصادرة من المدین قبل نفاذ إجراءات اإلفالس فیما إذا حكمت المحكمة 

على أنھ ال ) الثانیة عشرة بعد المائتین(بإبطال تلك التصرفات، فقد نصت المادة 
یترتب على الحكم ببطالن التصرفات الصادرة من المدین قبل نفاذ إجراءات اإلفالس 

، وقیدت ھذا الحكم بما إذا  لم )حسن النیة(ي اكتسبھا الغیر أي أثر في الحقوق الت

                                                           

 .٨٧ المرجع السابق، )١
 .١٦٤ -١٦٣الھادي عرفة، . حسن النیة في العقود، د:  ینظر)٢
 .٧٥ي، القون. حسن النیة وأثره في التصرفات، د)٣
 .٧٨-٧٦ المرجع السابق، )٤
، حسن النیة وأثره في التصرفات، ١٦٤ - ١٦٣الھادي عرفة، . حسن النیة في العقود، د:  ینظر)٥
 تأسیس مفصل لمبدأ حسن النیة -وخصوًصا األخیر منھما-، ففي ھذین المرجعین ٧٥القوني، .د

ج عن مقصود البحث؛ لذكرُت شیًئا واعتباره في الشریعة اإلسالمیة، ولوال خشیة االستطراد الخار
 .من ذلك ھنا، ولذا جرت اإلشارة للمرجعین لمن أراد استكمال الفائدة، وما الیدرك كلھ ال یترك جلھ
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یكن الغیر طرفًا في التصرف الذي أبرمھ المدین، فإن كان طرًفا في التصرف الذي 
أبرمھ المدین؛ فإنھ یكون حینھا سيء النیة، وسيء النیة ال تفترض الشریعة وال 

ة، والتي ال تحقق المصلحة القانون حمایتھ؛ ألنھ شارك المدین في التصرفات المخالف
للمدین وال للدائنین، بل تنطوي على نیة سیئة مبیتة، وإلحاق ضرر بدائني المدین، 

 . ومن كان كذلك فإنھ ال یوجد أي مبرر لحمایتھ

فالنظام السعودي یقرر الحمایة لحقوق الغیر التي اكتسبھا بحسن نیة ما لم یكن 
خص الذي تصرف إلیھ المتعامل مع الش: ومثال ذلك. طرًفا في التصرف الباطل

المدین الخاضع لإلجراء في التصرف الذي ُقضي ببطالنھ، حیث ال یجوز استرداد 
المال من تحت ید حسن النیة الذي لم یكن طرًفا في التصرف الباطل ولم یقصد 

  .)١(اإلضرار بالدائنین

قوق الغیر حسن ولم ُیبین نظام اإلفالس السعودي وال الئحتھ التنفیذیة وجھ حمایة ح
النیة فیما لو حكمت المحكمة بإبطال التصرفات الصادرة من المدین قبل نفاذ 
إجراءات اإلفالس، وإنما قرر النظام ھذا المبدأ وسكت عن تفاصیلھ، وفسح المجال 
للمحكمة لتبسط سلطتھا ونفوذھا  وتقرر ما تراه متسًقا مع روح النظام، وحال 

من وجھة -كما أن الذي یظھر أن النظام . الت الحالالمدین، ومجریات الواقع، ودال
-الطرف الثالث- قد قرر تأثیر حسن النیة بالنسبة للمتصرف إلیھ الثاني -نظر الباحث

  .-المتعامل المباشر مع المدین-، ولیس مع المتصرف إلیھ األول 

 فإننا إذا رجعنا إلى شروح القوانین المقارنة، وخصوًصا الشروح: وعلى أیة حال
المتعلقة بمواد اإلفالس وتصرفات المدین قبل شھر إفالسھ في قانون التجارة 

؛ وجدنا أن ھذه الشروح قد فصَّلت القول في ما )٢(م١٩٩٩لسنة ) ١٧(المصري رقم 
یجب فعلھ بعد أن ظھر للمحكمة حسن النیة من المتصرف إلیھ األول أو المتصرف 

إن كان تبرًعا؛ فإنھ ال أثر لحسن النیة إلیھ الثاني، وأن التصرف الصادر من المدین 
حینئذ، وال حمایة توجب ھذا التصرف، وإن كان معاوضة، فإن العالقة بین المفلس 

أن التصرف یصبح صحیًحا، ولكنھ غیر نافذ في حق : والمتصرف إلیھ مؤداھا
جماعة الدائنین، ولذلك یكون المتصرف إلیھ أن ینتظر حتى تنتھي التفلیسة بالصلح 

التحاد، فإن انتھت التفلیسة بالصلح فإن المفلس تعود إلیھ أموالھ، ولذلك یكون أو ا
للمتصرف إلیھ مطالبتھ بتنفیذ العقد المبرم بینھما، وبالمثل إذا انتھت التفلیسة 
باالتحاد وعادت للمفلس فضلة من أموالھ بعد الوفاء بجمیع الدیون، وكان المال 

ادت إلیھ، أما إذا كان المال قد باعھ األمین محل التصرف من بین األموال  التي ع

                                                           

 .٤٧٧عبدالرحمن قرمان، .األوراق التجاریة وإجراءات اإلفالس، د:  ینظر)١
 لسنة ١١قانون (ري  لم یعالج قانون تنظیم إعادة الھیكلة والصلح الواقي واإلفالس المص)٢

ما یتعلق بحمایة حقوق الغیر حسن النیة في تصرفات المدین السابقة لنفاذ إجراءات ) ٢٠١٨
 . اإلفالس، بخالف ما كان علیھ القانون القدیم؛ فإنھ قد عالج ذلك بشكل صریح وواضح
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أثناء التصفیة، فال یكون للمتصرف إلیھ سوى فسخ العقد المبرم بینھ وبین المفلس 
  .)١(والمطالبة بالتعویضات

وأما قانون اإلعسار األردني، فقد قرر مبدأ حسن النیة في حمایة تصرفات المدین 
، فبین أنھ ال یجوز الحكم بعدم نفاذ حسن النیة السابقة لنفاذ إجراءات اإلفالس

  -:التصرفات التالیة

 التصرفات التي یبرمھا المدین بحسن نیة، بعد إجراء تسویة للدیون مع دائنیھ -١
جمیعھم لغایات تسییر أعمالھ مع وجود ما یدفع لالعتقاد بأن التصرف سیعود بالنفع 

  .على أعمال المدین

  .سیاق أعمالھ المعتادة التصرفات التي یبرمھا المدین في -٢

 الكفاالت وحقوق الضمان الخاضعة للحمایة بموجب القواعد الخاصة التي تسري -٣
  .)٢(على العقود المالیة

وأما وجھة نظر الفقھ اإلسالمي فیما یتعلق بحمایة حقوق الغیر حسن النیة فیما إذا 
س؛ فإن األمر حكمت المحكمة بإبطال تصرفات المدین السابقة لنفاذ إجراءات اإلفال

یحتاج إلى تفصیل فیما یتعلق بمدى تأثیر حسن النیة في التصرفات بوجھ عام، أو 
بتأثیرھا ھنا بوجھ خاص من وجھة نظر الفقھاء حسب اجتھاداتھم الفقھیة في نظائر 

وسنعرض لوجھة نظر . ھذه المسائل، وحسب أصولھم وقواعدھم المقررة في العقود
أحدھا في اعتبار النیة في العقود والتصرفات؛ ألن ھذه : الفقھ اإلسالمي في فقرتین

المسألة ھي األصل الذي یتفرع عنھ غیره، والثانیة في تطبیق األصل السابق على 
  .المسألة التي نحن بصددھا

  :رأي المذاھب الفقھیة في اعتبار النیة والقصد في العقود والتصرفات: أوًلا

ي التعویل على النیة في العقود  ف-رحمھم اهللا- حصل خالف بین الفقھاء 
والتصرفات، وھل العبرة لھا أو للفظ؟ والمذاھب الفقھیة لھا رأي في ھذه المسألة 
مستقر في الجملة، وقد تشُذ بعض الفروع والمسائل عن أصلھم  المقرر في ھذه 
. المسألة استثناء لسبب قائم یخالف األصل المطرد، ولیس اضطرابا أو تناقًضا

بین الحنفیة والشافعیة من جھة، :  ھذه المسألة في أصلھا بین فریقینوالخالف في
  :ویقابلھم المالكیة والحنابلة من جھة أخرى، فإلى سرد الخالف

وھذا أصل في . أن االعتبار في األصل للفظ، ولیس للنیة والقصد :القول األول
طبیقات الفقھیة في  في الجملة، وھو الذي تدلُّ علیھ الت)٤( والشافعیة)٣(مذھب الحنفیة

                                                           

 .١٨٦نظریة إبطال تصرفات المفلس خالل فترة الریبة، عبدالرحمن شمسان، :  ینظر)١
 . من نظام اإلعسار األردني) ٣٣(من المادة ) ه(الفقرة : ینظر )٢
 .٤/٦٣، البحر الرائق، ١٠/٥٢، البنایة في شرح الھدایة، ٣/١٨٧بدائع الصنائع، :  ینظر)٣
 .٩/١٩٠، المجموع شرح المھذب، ٣/٧٥األم، :  ینظر)٤
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:  قاعدة من ھذا األصل مفادھا-رحمھم اهللا تعالى-ھذین المذھبین، حتى قعد الحنفیة 
 -رحمھم اهللا تعالى-وأما الشافعیة . )١("العبرة للملفوظ نًصا دون المقصود"

ومن النصوص المنقولة عن . فعباراتھم أظھر وأوضح، وصرح بھا إمام المذھب
أصل ما أذھب : "-رحمھ اهللا-قولھ : ید نسبة ھذا األصل إلیھاإلمام الشافعي والتي تؤ

إلیھ أن كل عقد كان صحیحا في الظاھر لم أبطلھ بتھمة وال بعادة بین المتبایعین 
وأجزتھ بصحة الظاھر وأكره لھما النیة إذا كانت النیة لو أظھرت كانت تفسد 

  : -رحمھ اهللا أیًضا-وقال . )٢ (..."البیع

م على أن العقود إنما یثبت بالظاھر عقدھا وال یفسدھا نیة عامة حكم اإلسال"
العاقدین كانت العقود إذا عقدت في الظاھر صحیحة أولى أن ال تفسد بتوھم غیر 

ولم یجعل لنبي مرسل وال ألحد من : "-رحمھ اهللا-وقال . )٣("عاقدھا على عاقدھا
  .)٤("ده بعلمھاخلقھ أن یحكم إال على الظاھر، وتولى دونھم السرائر؛ النفرا

إذا وجدت أركان العقد وشروطھ؛ صح ونفذ، والعبرة بما : فعند أصحاب ھذا القول
 .ظھر، وال عبرة بالنیة المخالفة ما دام أنھا لم تظھر

أن االعتبار في العقود والتصرفات للقصد والنیة، وھي مقدمة على : القول الثاني
 الجملة، ونصره أبو العباس ابن  في)٦( والحنابلة)٥(وھذا مذھب المالكیة. اللفظ
  .)٨( وتلمیذه ابن القیم)٧(تیمیة

االعتبار في العقود بالمعاني والمقاصد، ال بمجرد ": -رحمھ اهللا-قال ابن تیمیة 
وقد تظاھرت أدلة الشرع  : "-رحمھ اهللا-وقال ابن القیم . )٩("اللفظ ھذا أصل أحمد

ا تؤثر في صحة العقد وفساده وقواعده على أن القصود في العقود معتبرة، وأنھ
وفي حلھ وحرمتھ، بل أبلغ من ذلك، وھي أنھا تؤثر في الفعل الذي لیس بعقد تحلیال 
وتحریما، فیصیر حالال تارة وحراما تارة باختالف النیة والقصد، كما یصیر صحیحا 

األعمال بالنیات، : "-رحمھ اهللا-وقال الشاطبي . )١٠("تارة وفاسدا تارة باختالفھا

                                                           

في سلك األمالي، ، ترتیب الآللي ٢/٢٠٧درر الحكام شرح غرر األحكام، منال خسرو، :  ینظر)١
 .٢/٨٥٥، )١٦٦(ناظر زاده، قاعدة 

 .٣/٧٥األم، :  ینظر)٢
 .٧/٣١٣األم، :  ینظر)٣
 .٧/٣١٣األم، :  ینظر)٤
 .٦/٣٣٦، الذخیرة، للقرافي، ٣/٣١٥، ٢/١١٢٢شرح التلقین، للمازري،:  ینظر)٥
 .١١/١٦٨، اإلنصاف، للمرداوي، ١/٢٦٧، )٣٨(قواعد ابن رجب، القاعدة رقم :  ینظر)٦
 .١٩٨، ٣٠/١١٢مجموع الفتاوى، :  ینظر)٧
 .٣/١٠٣إعالم الموقعین، :  ینظر)٨
 .٥/١٠١ الفتاوى الكبرى، )٩

 .٤/٥٢٠ إعالم الموقعین، )١٠
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لمقاصد معتبرة في التصرفات من العبادات والعادات، واألدلة على ھذا المعنى ال وا
  .)١("تنحصر

  : )٢(أدلة القول األول

 : -صلى اهللا علیھ وسلم- قالت، قال رسول اهللا -رضي اهللا عنھا-حدیث أم سلمة -١
إنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم ألحن بحجتھ من بعض، فمن قضیت لھ بحق " 

  .)٣("ئا، بقولھ، فإنما أقطع لھ قطعة من النار فال یأخذھاأخیھ شی

-ولي السرائر، فالحالل والحرام على ما یعلمھ اهللا -عز وجل-أن اهللا : وجھ الداللة
  .)٤(، والحكم على ظاھر األمر وافق ذلك السرائر أو خالفھا-تبارك وتعالى

 وكفرھم؛ كما أخبره اهللا  كان یعلم بكذب المنافقین-علیھ الصالة والسالم-أن النبي -٢
ِإنَّ ٱلُۡمَنِٰفِقیَن ِفي ٱلدَّرِۡك ٱلَۡأسَۡفِل ِمَن { : في كتابھ، وأخبره اهللا تعالى أنھم في النار فقال

 دماءھم بما أظھروا من - صلى اهللا علیھ وسلم -، ومع ذلك حقن رسول اهللا )٥(}ٱلنَّاِر
 أعلم بدینھم بالسرائر، وھذا اإلسالم، وأقرھم على المناكحة والموارثة، وكان اهللا
  .)٦(یوجب على الحكام ترك الداللة الباطنة والحكم بالظاھر

أن اعتبار المعنى یؤدي إلى ترك اللفظ؛ ألنا اإلجماع منعقد على أن ألفاظ اللغة ال -٣
 .)٧(ُیعدل بھا عما وضعت لھ، وھكذا ألفاظ العقود

  : أدلة أصحاب القول الثاني

ۦٓ ِإلَّا َمنۡ ُأكِۡرَه َوَقلُۡبُھۥ ُمطَۡمِئنُّۢ ِبٱلِۡإیَمِٰنَمن َك{: قولھ تعالى-١   .)٨(}َفَر ِبٱللَِّھ ِمنۢ َبعِۡد ِإیَمِٰنِھ

صلى اهللا علیھ -سمعت رسول اهللا : ، قال-رضي اهللا عنھ-عن عمر بن الخطاب -٢
إنما األعمال بالنیة، وإنما المرئ ما نوى، فمن كانت ھجرتھ إلى اهللا : " یقول-وسلم

                                                           

 .٣/٤٦٧، ٢٢٢، ٢، ٣/٧ الموافقات، )١
 لن نستطرد في ذكر أدلة كل فریق، وإنما سنختار أقوى ھذه األدلة؛ ألن كل فریق استدل بأدلة )٢

قصاؤھا ھنا، خروج عن مقصود البحث، وطبیعتھ ال تسعف بذلك، مع ما یضاف إلى كثیرة، واست
 .وضوح ھذه المسألة وشھرتھا، والمقصود ھو البیان

، ومسلم ٣/٨٠، كتاب الشھادات، باب من أقام البینة بعد الیمین، )٢٦٨٠( أخرجھ البخاري )٣
 .٣/١٣٣٧، باب الحكم بالظاھر، واللحن بالحجة، )١٧١٣(
 .٧/٤٢األم، :  ینظر)٤
 ).١٤٥( سورة النساء، جزء من اآلیة رقم )٥
 .٥/١٣٧األم، :  ینظر)٦
 .١/٤٦٨المجموع المذھب في قواعد المذھب، للعالئي، :  ینظر)٧
 ).١٠٦( سورة النحل، جزء من اآلیة رقم )٨(
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ولھ، فھجرتھ إلى اهللا ورسولھ، ومن كانت ھجرتھ إلى دنیا یصیبھا أو امرأة ورس
  .)١(یتزوجھا، فھجرتھ إلى ما ھاجر إلیھ

ھذا الحدیث ظاھر الداللة، وھو عمدة أصحاب ھذا القول، حیث دل  :وجھ الداللة
الحدیث على أن األعمال بالنیات، وأن المقاصد معتبرة في التصرفات من العبادات 

  .)٢(داتوالعا

، مع القصد الذي )وھو النطق بكلمة الكفر(أنھ قد تقابل ظاھر اللفظ  :وجھ الداللة
 .)٣(یكتمھ في قلبھ، وصار التعویل على القصد ولیس اللفظ

:  في الزكاة، وفیھ-رضي اهللا عنھ- ألنس بن مالك -رضي اهللا عنھ-كتاب أبي بكر -٣
  .)٤(" الصدقةوال یجمع بین متفرق، وال یفرق بین مجتمع خشیة"

دلَّ الحدیث على أن المعتبر ھو القصد ال ظاھر اللفظ، وقد استدل بھ  :وجھ الداللة
  .)٥(بعض العلماء على إبطال الحیل، والعمل على المقاصد المدلول علیھا بالقرائن

  :الموازنة والترجیح

د كل تبین لنا بعد العرض الموجز للخالف في ھذه المسألة، أن ھناك أصًلا متبًعا عن
فریق، وأن ھذا األصل معتبر من حیث العموم، وتدلُّ علیھ أغلب التطبیقات الفقھیة 
عند كل فریق، ویتضح أن النیة واعتبارھا في األصل محل اعتبار من جمیع المذاھب 

  الفقھیة، وأن أصل الخالف إنما یتوجھ عند وجود التعارض بینھما، فأیھما ُیقدم؟

یرى أنھ األصل، وأن العقد إذا قامت أركانھ : قدیم اللفظوالحظنا أن الفریق القائل بت
وشروطھ فقد انعقد، وال عبرة بعد ذلك بما انطوت علیھ نیة المتعاقدین، وأما الطرف 
اآلخر فیرى أن العقد حتى وإن كان في الظاھر قد توافرت أركانھ وشروطھ إال أن 

  .محرًما أو مخالًفاالنیة تقدم إذا كان العاقدان أو أحدھما قد بیَّت أمًرا 

أنھ إذا أمكن معرفة النیة في التصرفات أو : -واهللا أعلم-الذي یظھر : الترجیح
العقود من خالل معرفات ودالئل معینة؛ كإقرار العاقد بمقصده األصلي، أو وجود 
بینة تثبت ما یضمره العاقد من قصد مخالف للصیغة، أو قرائن حالیة، أو عرٌف 

                                                           

، ٨/١٤٠، كتاب األیمان والنذور، باب النیة في األیمان، )٦٦٨٩( أخرجھ البخاري في صحیحھ )١(
إنما األعمال : "-صلى اهللا علیھ وسلم-، كتاب اإلمارة، باب قولھ )١٩٠٧(ومسلم في صحیحھ 

 .٣/١٥١٥، وأنھ یدخل فیھ الغزو وغیره من األعمال، "بالنیة
 ،٣/٧الموافقات، :  ینظر)٢(
 .٢/١٠٠٩خالد آل سلیمان، .تعارض داللة اللفظ والقصد، د:  ینظر)٣(
اب الزكاة، باب ال یجمع بین متفرق، وال یفرق بین مجتمع، ، كت)١٤٥٠( أخرجھ البخاري )٤(

٢/١١٧. 
 .٣/٣١٥فتح الباري، البن حجر، :  ینظر)٥(



 

 

 - ٢٥٩٤ - 

قدم على اللفظ، ویكون المعول واالعتبار علیھا ال على اللفظ؛ ؛ فإن النیة ت)١(جاٍر
؛ لكافة األعمال والتصرفات، في العبادات )األعمال بالنیات(وذلك لشمول حدیث 
  .واهللا أعلم. والعادات والمعامالت

ھل لحسن النیة أثر في حمایة حقوق الغیر التي یمكن أن تتأثر بإبطال  :ثانًیا
  ن السابقة إلجراءات اإلفالس؟المحكمة لتصرفات المدی

القول بأن بعض الفقھاء القائلین : إن النتیجة التي توصل إلیھ البحث ھو: ُیقال جواًبا
بإعمال النیة واعتبارھا في العقود والتصرفات صحة وفسادا، إبطاًلا وإمضاًء؛ یتأتى 

ي على قواعدھم تأثیر النیة في تصرفات المدین، ولیس في حقوق الغیر، وإنما ف
تصرفات المدین المفلس السابقة إلجراءات اإلفالس، فنرى أنھم قد أبطلوا تصرفات 
المدین المفلس قبل تفلیس القاضي لھ، مع أن العقود أو التصرفات التي صدرت منھ 
قد جاءت في ظاھرھا صحیحة مكتملة األركان والشروط وخالیة من القیود الظاھرة 

ھا؛ ألن تصرفات المفلس المدین في ھذا من حجر ونحوه، ومع ذلك قالوا بإبطال
الوقت قد جاءت على خالف مصلحة الدائنین، وظھر من وقائع الحال أن المدین قد 
بیَت فیھا نیة سیئة، إذ ال ُیفھم من تبرع المفلس مع إفالسھ، أو بیعھ أموالھ بأقل من 

لدائنین، ثمنھا دون إجبار من سلطة أو غیرھا؛ إال سوء النیة، ومحاولة اإلضرار با
والمطل واللدد وتأخیر الوفاء، وألجل ھذا استقام على قواعد بعض القائلین بإعمال 
النیة وإظھار أثرھا في التصرفات القول بتأثیرھا ھنا، فاتفق رأیھم في إعمال النیة 
في العقود والتصرفات مع رأیھم في إبطال تصرفات المفلس قبل تفلیسھ من 

ین بتقدیم الظاھر على ما انطوت علیھ نیة المتعاقدین، القاضي، كما اتفق رأي القائل
  .مع رأیھم في تصحیح تصرفات المفلس قبل تفلیسھ من القاضي

 وھو ما یقصده -الطرف الثالث-وأما تأثیر حسن النیة في المتصرف إلیھ الثاني 
؛ فإن تأثیر النیة في ھذه العالقة مع المتصرف -فیما ظھر للباحث-المنظم السعودي 

ھ الثاني غیر متأت ھنا في نظر الفقھاء، حتى الفقھاء اللذین قالوا بتأثیر النیة؛ إلی
ألن نظر ھؤالء الفقھاء ُیعتبر نظًرا شمولًیا متراكما ال جزئیا منفصال، والسبب في 

ھو بطالن العالقة : عدم تأتي إعمال النیة في ھذه العالقة مع المتصرف إلیھ الثاني
لمفلس والمتصرف إلیھ األول، ویستتبع ھذا البطالن بطالن األولى التي بین المدین ا

التصرف مع المتصرف إلیھ الثاني؛ ألن التصرف مع ھذا األخیر قد انبنى على 
التصرف األول، والتصرف األول قد أبطلناه، وإذا بطل األصل بطل ما تفرع عنھ، 

عالقة المدین مع والفقھاء القائلین بتأثیر النیة في التصرفات قد أعملوا النیة في 
المتصرف إلیھ األول، وھي التي علیھا االعتبار، وعلیھا مدار التصرفات الالحقة؛ 
ألنھا نشأت منھا، فلو قلنا بإعمال النیة حتى مع المتصرف إلیھ الثاني لحصل ھناك 

  .واهللا أعلم. تناقض في األحكام، وعدم ترابط بین األصل وما تفرع عنھ

                                                           

 .٦/٢٩٤الفتاوى الكبرى، البن تیمیة، :  ینظر)١(
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صور؛ فسأضرب مثالین یتعلق بالجزئیة التي نبحثھا وحتى یتضح ھذا الرأي وُیت
الثانیة عشرة بعد (والتي تكلم علیھا المنظم السعودي في نظام اإلفالس في المادة 

  .، ونسقط الحكم الذي انتھى إلیھ البحث ھنا)المائتین

قام المدین المفلس قبل نفاذ إجراءات اإلفالس بالتبرع بأحد عقارتھ  :المثال األول
، ثم قام ھذا األخیر ببیع ھذا العقار على طرف )المتصرف إلیھ األول (لشخص ما

، فالمنظم یرى بطالن التصرف األول؛ لكونھ تبرًعا، )المتصرف إلیھ الثاني(ثالث 
، ولكنھ )العاشرة بعد المائتین(وھو أحد حاالت البطالن المنصوص علیھا في المادة 

، )الطرف الثالث(لغیر حسن النیة یقرر في التصرف الثاني ضرورة مراعاة حقوق ا
وأما في نظر الفقھ . بأي طریقة تراھا المحكمة مناسبة في نظرھا وتقدیرھا

اإلسالمي، فطائفة ترى إجازة ھذا التصرف كامال بكافة مرحلتیھ وعالقتیھ األولى 
والثانیة وھم الجمھور، وعلیھ فال أثر لحسن النیة وال لبحثھا في رأیھم، والفریق 

رى بطالن التصرف األول الصادر بین المدین المفلس والمتصرف إلیھ األول، اآلخر ی
  .ویستتبع ھذا النظر بالبطالن كل تصرف ناشئ عنھ

قام المدین المفلس قبل نفاذ إجراءات اإلفالس ببیع أحد أصولھ بثمن : المثال الثاني
األخیر ، ثم قام ھذا )المتصرف إلیھ األول(بخس وبقیمة غیر عادلة إلى شخص ما 

فالمنظم السعودي یرى بطالن ). المتصرف إلیھ الثاني(وتبرع بھ إلى شخص ثالث 
التصرف األول؛ لكون البیع بغیر القیمة العادلة أحد حاالت البطالن المنصوص علیھا 

، ولكنھ یقرر في التصرف الثاني ضرورة مراعاة )العاشرة بعد المائتین(في المادة 
، بأي طریقة تراھا المحكمة مناسبة في )ف الثالثالطر(حقوق الغیر حسن النیة 

وأما في نظر الفقھ اإلسالمي، فطائفة ترى إجازة ھذا التصرف . نظرھا وتقدیرھا
كامال بكافة مرحلتیھ وعالقتیھ األولى والثانیة وھم الجمھور، وعلیھ فال أثر لحسن 

ل الصادر بین النیة وال لبحثھا في رأیھم، والفریق اآلخر یرى بطالن التصرف األو
المدین المفلس والمتصرف إلیھ األول، ویستتبع ھذا النظر بالبطالن كل تصرف 

 .ناشئ عنھ
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  الخاتمة

  :وفیھا أبرز نتائج البحث وخالصتھ وتوصیاتھ، وتنتظم جمیعھا في الفقرات التالیة

  :النتائج والخالصة: أوًلا

سعودي بالنسبة إلى بین البحث القیمة المضافة التي أضافھا نظام اإلفالس ال-١
األنظمة السابقة لھ، وأنھ قد أتى بإجراءات جدیدة تھدف إلى غایات سامیة، كتمكین 
المدین المفلس أو المتعثر، من تنظیم أوضاعھ المالیة ومعاودة نشاطھ واإلسھام في 
دعم االقتصاد وتنمیتھ، ومراعاة حقوق الدائنین على نحو عادل وضمان المعاملة 

تعظیم قیمة أصول التفلیسة والبیع المنتظم لھا وضمان التوزیع العادل العادلة لھم، و
  .لحصیلتھ على الدائنین عند التصفیة، وغیرھا من األھداف التي أشار إلیھا البحث

بین البحث التكییف الفقھي إلجراءات اإلفالس السبعة، والمنصوص علیھا في -٢
لبحُث كل إجراء  من إجراءات نظام اإلفالس السعودي في المادة الثانیة، وقسم ا

  .اإلفالس إلى مرحلتین، وأسقط التكییف الفقھي على كل مرحلة من مراحل كل إجراء

 بین البحث رأي نظام اإلفالس السعودي في تصرفات المدین الصادرة قبل نفاذ -٣
إجراءات  اإلفالس، وأن ھذا النظام قد بین األحكام المتعلقة بتصرفات المدین قبل 

راءات اإلفالس، وكذلك الشروط والقیود المتعلقة باإلبطال أو النفاذ لھذه نفاذ إج
التصرفات السابقة إلجراءات اإلفالس، كما منح السلطة التقدیریة للمحكمة في 

وبین . التخیر بین أمور یرى المنظم إضافتھا إلى آثار البطالن بعد قیام أسبابھا
ل تصرفات المدین المفلس في ھذه البحث أن أغلب التشریعات الحدیثة تقرر إبطا

  . مع االختالف قي تحدید مدتھا-فترة الریبة-الفترة 

بین البحث الرأي الفقھي تجاه تصرفات المدین الصادرة قبل نفاذ إجراءات  -٤
اإلفالس، وأن ھذه المسألة تنزل على مذاھب الفقھاء في تصرفات المدین المفلس 

ى اختیار رأي المالكیة ومن وافقھم في قبل تفلیسھ من القاضي، وخلص البحث إل
إبطال تصرفات المدین التي تقتضي تبرًعا أو ما في معناه، كالبیع بقیمة غیر  عادلة، 

  .ونحو ذلك، وھو ما یتطابق مع نظام اإلفالس السعودي

 -في الجملة- بین البحث أن مبدأ حسن النیة من المبادئ التي جاءت الشریعة -٤
 األنظمة المقارنة بمراعاتھا في حمایة الطرف األجنبي من والنظام السعودي وكذا

الضرر الذي قد یلحقھ نتیجة إبطال تصرفات المدین أو عقوده التي أجراھا قبل نفاذ 
  .إجراءات اإلفالس

 بین البحث أن النظام السعودي یقرر الحمایة لحقوق الغیر التي اكتسبھا بحسن -٥
  .لنیة ما لم یكن طرًفا في التصرف الباط

 بین البحث أن النیة واعتبارھا في األصل محل اعتبار من جمیع المذاھب -٦
الفقھیة، وأن أصل الخالف إنما یتوجھ عند وجود التعارض بینھما، فأیھما ُیقدم؟ 
ففریق یرى أن العقد إذا قامت أركانھ وشروطھ فقد انعقد، وال عبرة بعد ذلك بما 
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 اآلخر فیرى أن العقد حتى وإن كان في انطوت علیھ نیة المتعاقدین، وأما الطرف
الظاھر قد توافرت أركانھ وشروطھ إال أن النیة تقدم إذا كان العاقدان أو أحدھما قد 

  .واختار البحث الرأي األخیر. بیَّت أمًرا محرًما أو مخالًفا

 بین البحث رأي الفقھ فیما یتعلق بتأثیر النیة في حقوق الغیر وحمایتھا في -٧
الس بوجھ عام، وبین أن بعض الفقھاء القائلین بإعمال النیة واعتبارھا عملیة اإلف

في العقود والتصرفات صحة وفسادا، إبطاًلا وإمضاًء؛ یتأتى على قواعدھم تأثیر 
النیة في تصرفات المدین، ولیس في حقوق الغیر، وإنما في تصرفات المدین 

رف األول صح ما بعده من المفلس السابقة إلجراءات اإلفالس، وأنھا إذا صح التص
التصرفات، وإذا فسد التصرف األول فسد ما انبنى علیھ؛ ألن نظر الفقھ شموليٌّ ال 

  .آحادي

  :التوصیات

یوصي البحث بضرورة تعمیق الدراسات الفقھیة المقارنة بأنظمة اإلفالس، وأن -١
یة الفقھ اإلسالمي قد یوجد لدیھ من الحلول لبعض المشكالت التي تعرض في عمل

 مع مصلحة الدائنین -أحیاًنا-اإلفالس، وتكون األنظمة قد عالجتھا بأسلوب ال یتفق 
  .على حد سواء، أو تتضمن عسًرا في التنفیذ على أحد األطراف

یرى البحث أن نظام اإلفالس السعودي الجدید، وما فیھ من قیمة مضافة، -٢
راسات الفقھیة المقارنة وإجراءات جدیدة، بحاجة ماسة إلى تعمیق النظر وتكثیف الد

بھذا النظام ؛ حصوًصا في المملكة، والتي تجعل إطاًرا عاًما مقیًدا لكل أنظمتھا، وھو 
أحكام الشریعة اإلسالمیة، فھناك من : أن تراعي فیما تسنھ من أنظمة ولوائح

أحكام التمویل أثناء : المسائل التي ذكرھا النظام وتحتاج مسائلھا إلى دراسة
فالس، وأنواع الدیون وطریقة التعامل معھا في اإلدخال واالستبعاد، إجراءات اإل

وأثر الوفاة على إجراءات اإلفالس، والنفقات والمصروفات في إجراءات اإلفالس، 
والدیوان ذات األولویة، والمقاصة والدیون التبادلیة، وغیر ذلك من الفروع 

 . فالس السعوديوالجزئیات التي تتطلب دراسة فقھیة مقارنة بنظام اإل
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 فھرس المصادر

، أبو عبد اهللا، )المعروف بشرح میارة(اإلتقان واإلحكام في شرح تحفة الحكام  .١
دار : ، الناشر)ھـ١٠٧٢: المتوفى(محمد بن أحمد بن محمد الفاسي، میارة 

  .المعرفة
محمد : أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص، تحقیق: أحكام القرآن، تألیف .٢

  .لبنان- دار إحیاء التراث العربي، بیروتصادق قمحاوي،
علي بن محمد بن علي الطبري المعروف بالكیا الھراسي : أحكام القرآن، تألیف .٣

- موسى محمد علي وعزة عبد عطیة، دار الكتب العلمیة، بیروت: الشافعي، تحقیق
  .ھـ١٤٠٥لبنان، الطبعة الثانیة، 

عبد الوھاب بن علي بن اإلشراف على نكت مسائل الخالف، القاضي أبو محمد  .٤
: دار ابن حزم، الطبعة: الحبیب بن طاھر، الناشر: نصر البغدادي المالكي، المحقق

  .م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠األولى، 
محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزیة، قدم : إعالم الموقعین عن رب العالمین، تألیف .٥

ابن مشھور بن حسن آل سلمان، دار : لھ وعلق علیھ وخرج أحادیثھ وآثاره
  .ھـ١٤٢٣الجوزي، السعودیة، الطبعة األولى، 

عبدالمجید بن صالح بن عبدالعزیز .إفالس الشركات وأثره في الفقھ والنظام، د .٦
 الریاض، الطبعة - المنصور، طبعة دار كنوز إشبیلیا، المملكة العربیة السعودیة

  .م٢٠١٢ -ه١٤٣٣األولى، 
 أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن األمنیة في إدراك النیة، أبو العباس شھاب الدین .٧

  . بیروت–دار الكتب العلمیة : المالكي، الشھیر بالقرافي، الناشر
، )المطبوع مع المقنع والشرح الكبیر(اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف  .٨

الدكتور عبد : عالء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان بن أحمد الَمْرداوي، تحقیق
ھجر :  الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر-كي اهللا بن عبد المحسن التر

:  جمھوریة مصر العربیة، الطبعة-للطباعة والنشر والتوزیع واإلعالن، القاھرة 
  .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥األولى، 

األوراق التجاریة وإجراءات اإلفالس طبًقا لألنظمة القانونیة المنفذة لرؤیة في  .٩
دالرحمن السید قرمان، دار اإلجادة، عب.م، د٢٠٣٠المملكة العربیة السعودیة 

 .م٢٠١٩-ه١٤٤٠مصر، الطبعة األولى، 
األوراق التجاریة واإلفالس وفًقا لألنظمة التجاریة في المملكة العربیة السعودیة،  .١٠

- ه١٤٤٠إیمان مأمون أحمد سلیمان، دار اإلجادة، مصر، الطبعة األولى، . د
 .م٢٠١٩

ین بن إبراھیم بن محمد، المعروف بابن البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زین الد .١١
  . بدون تاریخ-دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة الثانیة : نجیم المصري، الناشر

، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعیل )في فروع المذھب الشافعي(بحر المذھب  .١٢
دار الكتب العلمیة، : طارق فتحي السید، الناشر: ، المحقق) ھـ٥٠٢ت (الرویاني 

  .  م٢٠٠٩ة األولى الطبع
بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن  .١٣

 القاھرة، بدون –دار الحدیث : رشد القرطبي الشھیر بابن رشد الحفید، الناشر
  . م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥: طبعة، تاریخ النشر
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ود بن أحمد بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، عالء الدین، أبو بكر بن مسع .١٤
الثانیة، : دار الكتب العلمیة، الطبعة: ، الناشر)ھـ٥٨٧: المتوفى(الكاساني الحنفي 

 .م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦
بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر  .١٥

الشرح الصغیر ھو شرح الشیخ الدردیر لكتابھ المسمى أقرب المسالك ِلَمْذَھِب (
، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشھیر بالصاوي المالكي، )اِلٍكاْلِإَماِم َم

  .دار المعارف، بدون طبعة وبدون تاریخ: الناشر
البنایة شرح الھدایة، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین  .١٦

 بیروت، لبنان، - دار الكتب العلمیة : الغیتابي الحنفي بدر الدین العیني، الناشر
  .م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢٠بعة األولى، الط

البیان في مذھب اإلمام الشافعي، أبو الحسین یحیى بن أبي الخیر بن سالم  .١٧
 –دار المنھاج : قاسم محمد النوري، الناشر: العمراني الیمني الشافعي، المحقق

  .م٢٠٠٠ -ھـ١٤٢١األولى، : جدة، الطبعة
أبي القاسم، أبو عبد اهللا محمد بن یوسف بن : التاج واإلكلیل لمختصر خلیل، تألیف .١٨

-ھـ١٤١٦، دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى، )ھـ٨٩٧ت(المواق المالكي، 
  .م١٩٩٤

التبصرة في أصول الفقھ، أبو اسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي،  .١٩
 دمشق، الطبعة األولى –دار الفكر : محمد حسن ھیتو، الناشر. د: المحقق
  .ه١٤٠٣

كنز الدقائق، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدین تبیین الحقائق شرح  .٢٠
 بوالق، -المطبعة الكبرى األمیریة : ، الناشر) ھـ٧٤٣: المتوفى(الزیلعي الحنفي 
  . ه١٣١٣األولى، : القاھرة، الطبعة

التجرید، أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسین القدوري،  .٢١
د علي . أ... د محمد أحمد سراج . ة واالقتصادیة، أمركز الدراسات الفقھی: المحقق

  .م٢٠٠٦ -ھـ ١٤٢٧الثانیة، :  القاھرة، الطبعة–دار السالم : جمعة محمد، الناشر
تحفة المحتاج في شرح المنھاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي،  .٢٢

المكتبة : على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء، الناشر: روجعت وصححت
  .م١٩٨٣ -ھـ ١٣٥٧: اریة الكبرى بمصر، بدون طبعة، عام النشرالتج

خالد بن عبدالعزیز آل سلیمان، دار كنوز اشبیلیا، .تعارض داللة اللفظ والقصد، د .٢٣
 .م٢٠١٣ -ه١٤٣٤الریاض، الطبعة األولى، 

، عبید اهللا بن الحسین بن الحسن - رحمھ اهللا - التفریع في فقھ اإلمام مالك بن أنس  .٢٤
دار الكتب : سید كسروي حسن، الناشر:  ابن الَجلَّاب المالكي، المحققأبو القاسم

  .م٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٨األولى، :  لبنان، الطبعة–العلمیة، بیروت 
تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم  .٢٥

توزیع، دار طیبة للنشر وال: سامي بن محمد سالمة، الناشر: الدمشقي، المحقق
  .م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠الطبعة الثانیة، 

تقریر القواعد وتحریر الفوائد، المشھور بـقواعد ابن رجب، زین الدین عبد  .٢٦
أبو عبیدة مشھور بن حسن آل : الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، المحقق
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: دار ابن عفان للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: سلمان، الناشر
  .ه١٤١٩ى، األول

التقریر والتحبیر، أبو عبد اهللا، شمس الدین محمد بن محمد بن محمد المعروف  .٢٧
: دار الكتب العلمیة، الطبعة: بابن أمیر حاج ویقال لھ ابن الموقت الحنفي، الناشر

  .م١٩٨٣ -ھـ١٤٠٣الثانیة، 
 عبد الوھاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي: التلقین في الفقھ المالكي، تألیف .٢٨

محمد بو خبزة الحسني التطواني، دار الكتب العلمیة، الطبعة : المالكي، تحقیق
  .م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥األولى، 

محمد عوض : ، تحقیق)ھـ٣٧٠ت(محمد بن أحمد األزھري : تھذیب اللغة، تألیف .٢٩
  . م٢٠٠١مرعب، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة األولى، 

ئني المفلس، شریف مكرم، دار النھضة التوقف عن الدفع وأثره على حقوق دا .٣٠
 .م٢٠٠٥العربیة، القاھرة، الطبعة األولى، 

جامع البیان عن تأویل آي القرآن، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب  .٣١
الدكتور عبد اهللا بن عبد : ، تحقیق)ھـ٣١٠: المتوفى(اآلملي، أبو جعفر الطبري 

الدراسات اإلسالمیة بدار ھجر، المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث و
الدكتور عبد السند حسن یمامة، الناشر، دار ھجر للطباعة والنشر والتوزیع 

  . م٢٠٠١ - ھـ ١٤٢٢األولى، : واإلعالن، الطبعة
الجامع الصحیح وھو الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهللا وسننھ  .٣٢

 بن إبراھیم بن المغیرة الجعفي أبي عبد اهللا محمد بن إسماعیل: وأیامھ، تألیف
محمد زھیر بن ناصر الناصر، دار طوق : البخاري، تشرف بخدمتھ والعنایة بھ

  .ھـ١٤٢٢ لبنان، الطبعة األولى، –النجاة، بیروت 
الجامع الصحیح وھو الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهللا وسننھ  .٣٣

یل بن إبراھیم بن المغیرة الجعفي أبي عبد اهللا محمد بن إسماع: وأیامھ، تألیف
محمد زھیر بن ناصر الناصر، دار طوق : البخاري، تشرف بخدمتھ والعنایة بھ

  .ھـ١٤٢٢ لبنان، الطبعة األولى، –النجاة، بیروت 
حاشیة الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإلیضاح، أحمد بن محمد بن  .٣٤

محمد عبد العزیز : حققھـ، الم١٢٣١ المتوفى -إسماعیل الطحطاوي الحنفي 
 -ھـ ١٤١٨ لبنان، الطبعة األولى –دار الكتب العلمیة بیروت : الخالدي، الناشر

  .م١٩٩٧
علي بن أحمد بن ، حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني، أبو الحسن .٣٥

دار الفكر : یوسف الشیخ محمد البقاعي، الناشر: مكرم الصعیدي العدوي، تحقیق
  .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤: بعة، تاریخ النشر بیروت، بدون ط–

الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلمام الشافعي وھو شرح مختصر المزني، أبو  .٣٦
الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشھیر بالماوردي، 

دار :  الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر-الشیخ علي محمد معوض : المحقق
  .م١٩٩٩-ھـ ١٤١٩األولى، :  لبنان، الطبعة–بیروت الكتب العلمیة، 

حسن النیة في العقود، دراسة مقارنة لمفھوم حسن النیة وتطبیقاتھ في الشریعة  .٣٧
الھادي السعید عرفة ،بحث منشور في مجلة البحوث .اإلسالمیة والقانون المدني، د
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عة  جام- مجلة فصلیة یصدرھا أساتذة كلیة الحقوق-القانونیة واالقتصادیة
  .ه١٤٠٧م، صفر ١٩٨٦المنصورة، العدد األول، السنة األولى، أكتوبر 

عبدالحلیم عبداللطیف القوني، دار المطبوعات . حسن النیة وأثره في التصرفات، د .٣٨
  .م٢٠٠٤الجامعیة، اإلسكندریة، 

حسن النیة وأثره في العقوبة التعزیریة، حسن بن ھندي بن محمد العماري،  .٣٩
 - ه١٤٢٩محمد بن سعود اإلسالمیة، الطبعة األولى، مطبوعات جامعة اإلمام 

  .م٢٠٠٨
الدر المختار شرح تنویر األبصار وجامع البحار، محمد بن علي بن محمد الِحْصني  .٤٠

عبد المنعم خلیل إبراھیم، : المعروف بعالء الدین الحصكفي الحنفي، المحقق
  .م٢٠٠٢ -ھـ١٤٢٣األولى، : دار الكتب العلمیة، الطبعة: الناشر

 أو منال أو -ر الحكام شرح غرر األحكام، محمد بن فرامرز بن علي الشھیر بمال در .٤١
  .دار إحیاء الكتب العربیة، بدون طبعة وبدون تاریخ:  خسرو، الناشر–المولى 

دقائق أولي النھى لشرح المنتھى المعروف بشرح منتھى اإلرادات، منصور بن  .٤٢
عالم الكتب، : الحنبلي، الناشریونس بن صالح الدین ابن حسن بن إدریس البھوتي 

  .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤األولى، : الطبعة
محمد حجي، دار : ، تحقیق)ھـ٦٨٤ت(أحمد بن إدریس القرافي : الذخیرة، تألیف .٤٣

  .م١٩٩٤لبنان، الطبعة األولى، -الغرب اإلسالمي، بیروت
 محمد: رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر األبصار في فقھ أبو حنیفة، تألیف .٤٤

لبنان، الطبعة الثانیة، -أمین بن عمر عابدین، دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت
  .م١٩٩٢-ھـ١٤١٢

الرد على المنطقیین، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم بن  .٤٥
دار : عبد اهللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي، الناشر

  .روت، لبنانالمعرفة، بی
روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، شھاب الدین محمود بن  .٤٦

دار الكتب : علي عبد الباري عطیة، الناشر: عبد اهللا الحسیني األلوسي، المحقق
  . ه١٤١٥األولى، :  بیروت، الطبعة–العلمیة 

لنووي أبي زكریا یحیى بن شرف ا: روضة الطالبین وعمدة المفتین، تألیف .٤٧
 عمان، - دمشق-زھیر الشاویش، المكتب اإلسالمي، بیروت: الدمشقي، تحقیق

  .م١٩٩١-ھـ١٤١٢الطبعة الثالثة، 
الزاھر في غریب ألفاظ الشافعي، محمد بن أحمد بن األزھري الھروي، أبو  .٤٨

  .دار الطالئع: مسعد عبد الحمید السعدني، الناشر: منصور، المحقق
: جھ أبو عبد اهللا محمد بن یزید القزویني، تحقیقابن ما: سنن ابن ماجھ، تألیف .٤٩

  .فیصل عیسى البابي الحلبي-محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة
، تحقیق )ھـ٢٧٩ت(محمد بن عیسى بن َسْورة الترمذي : سنن الترمذي، تألیف .٥٠

أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراھیم عطوة، شركة مكتبة : وتعلیق
  .م١٩٧٥-ھـ١٣٩٥مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثانیة، و

عبد اهللا : أبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي، قدم لھ: السنن الكبرى، تألیف .٥١
: شعیب األرنؤوط، حققھ وخرج أحادیثھ: بن عبد المحسن التركي، أشرف علیھ

  .ھـ١٤٢١حسن عبدالمنعم شلبي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، 
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أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي : السنن الكبرى، تألیف .٥٢
محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، : الخراساني، أبو بكر البیھقي، تحقیق

  .م٢٠٠٣-ھـ١٤٢٤ لبنان، الطبعة الثالثة، –بیروت 
لى أبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي، حكم ع:  سنن النسائي، تألیف .٥٣

أبو عبیدة : محمد ناصر الدین األلباني، اعتنى بھ: أحادیثھ وآثاره وعلق علیھ
مشھور حسن آل سلمان، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض، الطبعة 

  .ھـ١٤١٧األولى، 
شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الّذھبّي : سیر أعالم النبالء، تألیف .٥٤

شعیب األرنؤوط، مؤسسة : خرج أحادیثھ، أشرف على تحقیق الكتاب و)ھـ٧٤٨ت(
  .ھـ١٤٠٣لبنان، الطبعة األولى، -الرسالة، بیروت

شرح التلقین، أبو عبد اهللا محمد بن علي بن عمر التَِّمیمي المازري المالكي،  .٥٥
دار الغرب اِإلسالمي، : سماحة الشیخ محمَّد المختار الّسالمي، الناشر: المحقق

  .م٢٠٠٨الطبعة األولى، 
مكتبة : ویح على التوضیح، سعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني، الناشرشرح التل .٥٦

  اإلحكام في أصول األحكام، لآلمدي، . صبیح بمصر، بدون طبعة وبدون تاریخ
شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقھ على مذھب اإلمام أحمد بن حنبل،  .٥٧

لي، تحقیق شمس الدین محمد بن عبد اهللا الزركشي المصري الحنب: تألیف
عبد اهللا بن عبد الرحمن الجبرین، مكتبة العبیكان، الریاض، الطبعة : وتخریج
  .ھـ١٤١٣األولى، 

أبي البركات : الشرح الصغیر على أقرب المسالك إلى مذھب اإلمام مالك، تألیف .٥٨
أحمد محمد الصاوي المالكي، : أحمد بن محمد بن أحمد الدردیر، وبھامشھ تعلیق

  .م١٩٨٦كتور مصطفى كمال وصفي، دار المعارف، الد: خرج  أحادیثھ
، شمس الدین أبو الفرج عبد )المطبوع مع المقنع واإلنصاف(الشرح الكبیر  .٥٩

الدكتور عبد اهللا بن عبد : الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، تحقیق
ھجر للطباعة والنشر :  الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر-المحسن التركي 

ھـ ١٤١٥األولى، :  جمھوریة مصر العربیة، الطبعة-التوزیع واإلعالن، القاھرة و
  . م١٩٩٥ -

شرح تنقیح الفصول، أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن  .٦٠
شركة الطباعة : طھ عبد الرؤوف سعد، الناشر: المالكي الشھیر بالقرافي، المحقق

  . م١٩٧٣ -ھـ ١٣٩٣الفنیة المتحدة، الطبعة األولى، 
محمد بن عبد اهللا الخرشي المالكي، : شرح مختصر خلیل للخرشي، تألیف .٦١

  .لبنان-، دار الفكر للطباعة، بیروت)ھـ١١٠١ت(
إسماعیل بن حماد الجوھري : الصحاح وتاج اللغة وصحاح العربیة، تألیف .٦٢

 لبنان، - أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للمالیین، بیروت: ، حققھ)ھـ٣٩٣ت(
  .م١٩٩٠الطبعة الرابعة، 

. د: طبقات الشافعیة الكبرى، تاج الدین عبد الوھاب بن تقي الدین السبكي، المحقق .٦٣
ھجر للطباعة والنشر : عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر. محمود محمد الطناحي د

 .ھـ١٤١٣الثانیة، : والتوزیع، الطبعة
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د جالل الدین عبد اهللا بن عقد الجواھر الثمینة في مذھب عالم المدینة، أبو محم .٦٤
حمید بن . د. أ: نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي، دراسة وتحقیق

 ١٤٢٣ لبنان، الطبعة األولى، –دار الغرب اإلسالمي، بیروت : محمد لحمر، الناشر
  .م٢٠٠٣ -ھـ 

عمدة القاري شرح صحیح البخاري، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن  .٦٥
دار إحیاء التراث : ین الغیتابي الحنفي بدر الدین العیني، الناشرأحمد بن حس

  . بیروت–العربي 
د مھدي : ، ترتیب وتحقیق)ھـ١٧٠ت(الخلیل بن أحمد الفراھیدي : العین، تألیف .٦٦

  .المخزومي، د إبراھیم السامرائي، دار ومكتبة الھالل
د الرافعي فتح العزیز بشرح الوجیز، أو الشرح الكبیر، عبد الكریم بن محم .٦٧

  .دار الفكر، بدون معلومات أخرى: ، الناشر)ھـ٦٢٣: المتوفى(القزویني 
فتح القدیر،كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف بابن الھمام  .٦٨

  .دار الفكر، بدون معلومات: ، الناشر)ھـ٨٦١: المتوفى(
نھج م(فتوحات الوھاب بتوضیح شرح منھج الطالب المعروف بحاشیة الجمل  .٦٩

الطالب اختصره زكریا األنصاري من منھاج الطالبین للنووي ثم شرحھ في شرح 
، سلیمان بن عمر بن منصور العجیلي األزھري، المعروف بالجمل، )منھج الطالب

  . دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاریخ: الناشر
شمس الدین محمد بن مفلح المقدسي، ومعھ تصحیح الفروع : الفروع، تألیف .٧٠

عبد اهللا بن عبد : المرداوي، وحاشیة ابن قندس على الفروع، تحقیق: تألیف
  .ھـ١٤٢٤المحسن التركي، مؤسسة الرسالة ودار المؤید، الطبعة األولى، 

م بشأن إصدار قانون تنظیم إعادة الھیكلة والصلح الواقي ٢٠١٨ لسنة ١١قانون  .٧١
 / ١٩بتاریخ ) د( مكرر ٧واإلفالس المصري، وقد نشر في الجریدة الرسمیة العدد 

 .م٢٠١٨ / ٢
 .م٢٠١٨لسنة ) ٢١(قانون اإلعسار األردني رقم  .٧٢
 اإلفالس، شروطھ، آثاره، إجراءاتھ، انتھاؤه، التسویة الودیة، -القانون التجاري .٧٣

  .حسني المصري، دون معلومات.الصلح الواقي من اإلفالس، د
. د: ، المحققالكاشف عن حقائق السنن، شرف الدین الحسین بن عبد اهللا الطیبي .٧٤

  ). الریاض-مكة المكرمة (مكتبة نزار مصطفى الباز : عبد الحمید ھنداوي، الناشر
یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن : الكافي في فقھ أھل المدینة، تألیف .٧٥

محمد أحید ولد مادیك الموریتاني، : ، تحقیق)ھـ٤٦٣ت(عاصم النمري القرطبي 
  .م١٩٨٠-ھـ١٤٠٠السعودیة، الطبعة الثانیة، -اضمكتبة الریاض الحدیثة، الری

منصور بن یونس بن إدریس البھوتي، : كشاف القناع عن متن اإلقناع، تألیف .٧٦
 لبنان، الطبعة األولى، –محمد أمین الضناوي، عالم الكتب، بیروت : تحقیق
  .ھـ١٤١٧

كشف األسرار شرح أصول البزدوي، عبد العزیز بن أحمد بن محمد، عالء الدین  .٧٧
  .دار الكتاب اإلسالمي، بدون طبعة وبدون تاریخ: لبخاري الحنفي، الناشرا
، دار صادر، )ھـ٧١١ت(محمد بن مكرم بن على ابن منظور : لسان العرب، تألیف .٧٨

  .ھـ١٤١٤لبنان، الطبعة الثالثة، -بیروت
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برھان الدین إبراھیم بن محمد ابن مفلح الحنبلي، : المبدع شرح المقنع، تألیف .٧٩
لبنان، الطبعة األولى، - حسن الشافعي، دار الكتب العلمیة، بیروتمحمد: تحقیق
  .م١٩٩٧-ھـ١٤١٨

  .ھـ١٤٠٩ لبنان -شمس الدین السرخسي، دار المعرفة، بیروت : المبسوط، تألیف .٨٠
أبي محمد :  مجمع الضمانات في مذھب اإلمام األعظم أبي حنیفة النعمان، تألیف .٨١

علي . محمد أحمد سراج و د.  د:بن غانم بن محمد البغدادي، دراسة وتحقیق
مصر، الطبعة األولى، -دار السالم للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، جمعة محمد

  .م١٩٩٩-ھـ١٤٢٠
، جمع )ھـ٧٢٨ت(مجموع الفتاوى، لشیخ اإلسالم أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة  .٨٢

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف : وترتیب
  .م١٩٩٥-ھـ١٤١٦السعودیة، -یف، المدینة النبویةالشر

ھب في قواعد المذھب، صالح الدین خلیل بن كیكلدي العالئي، ١المجموع المذ .٨٣
مجید العبیدي وشریكھ، المكتبة المكیة، مكة المكرمة، دار عمار، عمان، .د: تحقیق
 .م٢٠٠٤- ه١٤٢٥

 محیي الدین ، أبو زكریا)مع تكملة السبكي والمطیعي(المجموع شرح المھذب  .٨٤
  .دار الفكر: یحیى بن شرف النووي، الناشر

المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد  .٨٥
عبد : ، المحقق)ھـ٥٤٢: المتوفى(الرحمن بن تمام بن عطیة األندلسي المحاربي 

األولى، : عة بیروت، الطب–دار الكتب العلمیة : السالم عبد الشافي محمد، الناشر
  .ه١٤٢٢

، )ھـ٤٥٨ت(علي بن إسماعیل بن سیده : المحكم والمحیط األعظم في اللغة، تألیف .٨٦
عبد الستار أحمد فراج، معھد المخطوطات بجامعة الدول العربیة، الطبعة : حققھ

  .م١٩٥٨-ھـ١٣٧٧األولى، 
، إسماعیل بن یحیى بن إسماعیل، )مطبوع ملحقا باألم للشافعي(مختصر المزني  .٨٧

-ھـ١٤١٠:  بیروت، سنة النشر–دار المعرفة : بو إبراھیم المزني، الناشرأ
  .م١٩٩٠

دمشق، الطبعة -المدخل الفقھي العام، مصطفى بن أحمد الزرقا، طبعة دار القلم .٨٨
  .م٢٠٠٤ -ه١٤٢٥الثانیة، 

دار الكتب : المدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني، الناشر .٨٩
  .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥ولى، العلمیة، الطبعة األ

المستدرك على الصحیحین، أبو عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن محمد بن  .٩٠
حمدویھ بن ُنعیم بن الحكم الضبي الطھماني النیسابوري المعروف بابن البیع، 

:  بیروت، الطبعة–دار الكتب العلمیة : مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: تحقیق
 .م١٩٩٠ – ١٤١١األولى، 

مسند اإلمام أحمد بن حنبل، أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن ھالل بن أسد  .٩١
د عبد اهللا :  عادل مرشد، وآخرون، إشراف-شعیب األرنؤوط : الشیباني، تحقیق

 - ھـ ١٤٢١األولى، : مؤسسة الرسالة، الطبعة: بن عبد المحسن التركي، الناشر
  . م٢٠٠١
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دل عن العدل إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ المسند الصحیح المختصر بنقل الع .٩٢
محمد فؤاد : وسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري، المحقق

 . بیروت–دار إحیاء التراث العربي : عبد الباقي، الناشر
المصنف في األحادیث واآلثار، أبو بكر بن أبي شیبة، عبد اهللا بن محمد بن إبراھیم  .٩٣

مكتبة : كمال یوسف الحوت، الناشر: ي العبسي، المحققبن عثمان بن خواست
  .ه١٤٠٩األولى، :  الریاض، الطبعة–الرشد 

عبد الرزاق بن ھمام بن نافع الحمیري الیماني الصنعاني : المصنف، تألیف .٩٤
الھند، المكتب -حبیب الرحمن األعظمي، المجلس العلمي: ، تحقیق)ھـ٢١١ت(

  .ھـ١٤٠٣یة، لبنان، الطبعة الثان-اإلسالمي، بیروت
المعجم األوسط، سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم  .٩٥

طارق بن عوض اهللا بن محمد، عبد المحسن بن إبراھیم : الطبراني، تحقیق
  .  القاھرة-دار الحرمین: الحسیني، الناشر

معرفة السنن واآلثار، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي  .٩٦
: عبد المعطي أمین قلعجي، الناشرون: الخراساني، أبو بكر البیھقي، المحقق

، دار )بیروت-دمشق (، دار قتیبة ) باكستان-كراتشي (جامعة الدراسات اإلسالمیة 
، الطبعة األولى، ) القاھرة- المنصورة (، دار الوفاء ) دمشق-حلب (الوعي 
  .م١٩٩١ -ھـ١٤١٢

لفاظ المنھاج، شمس الدین، محمد بن أحمد مغني المحتاج إلى معرفة معاني أ .٩٧
 - ھـ ١٤١٥دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى، : الخطیب الشربیني الشافعي، الناشر

  .م١٩٩٤
عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة : المغني شرح مختصر الخرقي، تألیف .٩٨

، عبد اهللا بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو: ، تحقیق)ھـ٦٢٠ت(
  . ھـ١٤١٧السعودیة، الطبعة الثالثة، -دار عالم الكتب للطباعة والنشر، الریاض

المفردات في غریب القرآن، أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب  .٩٩
 –دار القلم، الدار الشامیة : األصفھاني، تحقیق صفوان عدنان الداودي، الناشر

  . ه١٤١٢ بیروت، الطبعة األولى،  -دمشق
م التوقف عن الدفع في نظام اإلفالس، صفوت ناجي بھنساوي، دار مفھو .١٠٠

 .م١٩٨٩النھضة العربیة، القاھرة، 
: أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، تحقیق : مقاییس اللغة، تألیف .١٠١

 - ھـ ١٣٩٩عبد السالم محمد ھارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، 
  .م١٩٧٩

 محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المقدمات الممھدات، أبو الولید .١٠٢
دار الغرب اإلسالمي، : الدكتور محمد حجي، الناشر: ، تحقیق)ھـ٥٢٠: المتوفى(

  . م١٩٨٨-ه١٤٠٨األولى، :  لبنان، الطبعة–بیروت 
مناھج التحصیل ونتائج لطائف التَّْأِویل في شرِح المدونة وحل مشِكالتھا،  .١٠٣

 أبو الفضل أحمد بن علي :أبو الحسن علي بن سعید الرجراجي، اعتنى بھ
  .م٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٨دار ابن حزم، الطبعة األولى، : الدمیاطي، الناشر

المھذب في فقة اإلمام الشافعي، أبو اسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف  .١٠٤
  .دار الكتب العلمیة: الشیرازي، الناشر



 

 

 - ٢٦٠٦ - 

الموافقات، إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر  .١٠٥
دار ابن : أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان، الناشر: حققبالشاطبي، الم

  .م١٩٩٧ -ھـ١٤١٧عفان، الطبعة األولى 
مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، شمس الدین أبو عبد اهللا محمد  .١٠٦

بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعیني 
  .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢ثة، دار الفكر، الطبعة الثال: المالكي، الناشر

الموسوعة الفقھیة الكویتیة، صادره عن وزارة األوقاف والشئون  .١٠٧
  .ھـ١٤٢٧-١٤٠٤اإلسالمیة، الكویت، 

عبدالرحمن عبداهللا . نظریة إبطال تصرفات المفلس خالل فترة الریبة، د .١٠٨
 .م١٩٨٩شمسان، مكتبة النھضة المصریة، 

شرح . (ن عرفة الوافیةالھدایة الكافیة الشافیة لبیان حقائق اإلمام اب .١٠٩
، محمد بن قاسم األنصاري، أبو عبد اهللا، الرصاع )حدود ابن عرفة للرصاع
  .ھـ١٣٥٠المكتبة العلمیة، الطبعة األولى، : التونسي المالكي، الناشر

برھان الدین علي بن أبي بكر : الھدایة شرح بدایة المبتدي، تألیف .١١٠
عبد الرزاق غالب المھدي، دار : المرغیناني، علق علیھ وخرج آیاتھ وأحادیثھ

 .ھـ١٤٢٤ لبنان، الطبعة األولى، –الكتب العلمیة، بیروت 
الواضح في أصول الفقھ، أبو الوفاء، علي بن عقیل بن محمد بن عقیل  .١١١

: الدكتور َعبد اهللا بن َعبد الُمحسن التركي، الناشر: البغدادي الظفري، المحقق
األولى، :  لبنان، الطبعة– بیروت مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع،

  .  م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠

  




