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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 املقدمة

ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن احلمد هلل الذي هدانا لرشعه، وما كنَّا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل، وأشهد أن 

سيدنا حممدا عبُده ورسوُله، اهلادي البشري، املبعوث رمحة للعاملني، أرسله اهلل باهلدى ودين احلق، ليخرج الناس من الظلامت 

 الدين. إىل النور بإذن ربه، فصلوات ريب وسالمه عليه، وعىل آله وصحبه، ومن اتبع طريقته وسار عىل سنته إىل يوم

 وبعد:

اإلسالم يف مصدريه األساسيني القرآن الكريم  ه عىل غريه من الكائنات، وإنَّ ل  ، وفضَّ اإلنسان   م  فإن اإلسالم قد كرَّ 

كتب أصول الفقه، وما كان من اجتهاد الفقهاء وآرائهم  املذكورة يفوالسنة النبوية الرشيفة، ويف مصادره الفرعية املنبثقة منهام 

شتمل عىل أحكام للعالقات املالية واالقتصادية، كالبيع واإلجارة، والرهن، والرشكة بأنواعها، واملداينة بنيني يف ضوئها، ي

وذلك ألن التعامل باملال يعترب من رضورات احلياة التي ال غنى إلنسان عنهنيا، ولنيذا حرصنيل الرشنييعة  ؛الناس وتوثيقها

 عجز مالكه عن إدارته عىل الوجه األمثل. ر هبا هذا املال إن  اإلسالمية عىل املحافظة عليه، فوضع النظم التي يدا

اإلنسان ما رشعه اإلسالم من احلجر عىل املفلس، وذلك محاية حلقوق النيدائنني منين مال ومن أسباب املحافظة عىل 

 م.ترصفات املدين الضارة هب

يع الوضعي: للقد وضنيع الترشنييع وكام يقول أحد الباحثني املعارصين عند مقارنته بني الترشيع اإلسالمي والترش

اإلسالمي، لكل ترصف حيدثه اإلنسان، حكمني: حكام يف الدنيا يتعلق بمظهر العمل وأثنيره بنيني الننياس، وحكنيام يتعلنيق 

أما الترشيع الوضعي: فإنه  .باآلخرة بتعلق بالقصد احلقيقي والباعث عليه، وحياسب عىل األعامل الداخلية حتى التحضريية

ِّ والعالنية، وال يستطيع أن حياسب عىل األ
عامل اخلارجية فقط، والترشيع اإلسالمي رادع يف أحكامه، خيشاه اإلنسان يف الِسر

ُم منصفا.  هيرب منها، أو حيتال عليها، لكل ذلك وغريه، تصبح املوازنة يف صالح الفقه اإلسالمي إذا كان احل ك 

 تعود   ن  جا عمليا كدليل عىل صالحية الرشيعة اإلسالمية ألر  ونحن إذا أخذنا نظام اإلفالس يف الفقه اإلسالمي نموذ

إىل احلكم بني الناس من جديد، وأن تبعث من نومها العميق إىل اآلفاق الرحبة للحياة احلارضة، لوجنيدنا ذلنيك نكننيا بنيل 

 .(1ل.(.وخالقا

 ألنه:ثم إن موقف اإٍلسالم من الغارمني واملستدينني، بصفة عامة، موقف فريد رائع، وذلك 

ژ : ، قال تعاىل يف صفة عبنياده املنينمننييف حياته حتى ال يلجأ إىل االستدانة واالقتصاد   االعتدال   املسلم   مُ لِّ ع  يُ  أوال:

 .(1ل ژېئ  ېئ        ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   

                                                 

 (.63لص/ ، ملنلفه: الدكتور سالم مدكوراملدخل يف الفقه اإلسالمي (1ل
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عجينيل بالوفنياء واألداء، إذا اضطرت املسلم  ظروُف احلياة إىل االستدانة، كان عليه أن يعقنيد العنيزم عنيىل الت ثانيا:

، ومن أخنيذها عنه ى اهلليريد أداءها، أدَّ أموال الناس، من أخذ : »فيكسب بذلك معونة اهلل تعاىل وتأييده فيام نوى، قال 

 .(2ل«أتلفه اهلل ،هاإتالف   يدير

من نري  ورثته نقاذفإذا عجز عن أداء الدين كله أو بعضه، مع دالئل تصميمه عىل الوفاء، فإن الدولة تتدخل إل ثالثا:

كان ينتى بالرجل املتوىف عليه  ويذل أعناق الرجال، عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل الدين الذي يقصم الظهر، 

ا عنيىل : »للمسنيلمني ، صنيىلَّ علينيه، وإال قنيالوفنياء  لدينه أنه ترك  ثدِّ ؟ فإن حفضال، فيسأل: هل ترك لدينه  دينال صنيلوو 

، ومن تنيرك أنا أوىل باملنمنني من أنفسهم، فمن تويف وعليه دين، فعيلَّ قضاؤه»تح اهلل عليه الفتوح، قال: ، فلامَّ ف«صاحبكم

 .(6ل«ماال، فلورثته

قال: أصيب  يرغب املسلمني يف معونة الغارمني، قضاء حلق األخوة، وابتغاء مثوبة اهلل، فعن أيب سعيد  كام كان 

: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه، ومل تاعها، فكثر دينه، فأفلس، فقال رسول اهلل يف ثامر اب رجل يف عهد رسول اهلل 

 .(4ل«خذوا ما وجدتم، وليس لكم إال ذلك»لغرمائه:  يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول اهلل 

قنيوانني منيا جنياءت بنيه ال فهذا ما جاءت به رشيعة اهلل، رشيعة العدل والرمحة منذ أربعة عرش قرنا، فنيأين منين هنيذا 

هتم، وخنيراب االوضعية، قوانني احلضارة واملدنية احلديثة من اضطرار التجار املدينني إىل إعالن إفالسهم، وتصنيفية انيار

 .(5لبيوهتم، دون أن تقدم هلم الدولة، أو املجتمع عونا

 :آلتيةعىل املباحث ابعد املقدمة اخلطة التي سلكناها يف دراسة هذا املوضوع تشتمل ثم إن 

 حقيقة اإلفالس. حث األول:املب

 .عىل املدين املفلس احلجر املبحث الثاني:

 رشوط اإلفالس. املبحث الثالث:

 حقوق الغرماء عىل املفلس. املبحث الرابع:

                                                                                                                                                                  

 (.36لسورة الفرقان:  (1ل

 (.2636(، رقم ل5/33صحيح البخاري مع فتح الباري، كتاب االستقراض، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتالفها ل (2ل

ين لصحيح البخاري، كتاب الكفالة، ب (6ل (، صحيح مسلم مع رشح النووي، كتاب الفرائض، باب من ترك 2223(، رقم ل4/556اب الدَّ

 (.1312[ ل14(، رقم ]4/266ماال فلورثته ل

 (. 1553( ل13(، رقم ]4/133أخرجه مسلم، كتاب املساقاة واملزارعة، باب وضع اجلوائح ل (4ل

 (.2/322فقه الزكاة، بيشء من الترصف ل (5ل



5 

 

 املال الذي وجده صاحبه عند املفلس.حكم  املبحث اخلامس:

 ترصفات املفلس. املبحث السادس:

  اخلامتة.
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 املبحث األول

 سيف حقيقة اإلفال

 وفيه مطلبان

 لغة واصطالحا: إلفالســ ا املطلب األول

صار مفلسا، كأنام صارت درامهه فلوسا، أو صار بحيث يقنيال: لنييس معنيه  :: من أفلس الرجلاإلفالس لغة  

 .(1لفلس

ف عند الفقهاء بعدة تعريفات،  وأما اصطالحا: املالك للنيامل،  وإهنا تدور حول حالة يصل إليها املدينفقد ُعرِّ

 .(2لوالزمةٍ  ةٍ الَّ ال يستطيع معها الوفاء بام عليه من ديون ح   بحيث

ه ملا كان مستحق األداء يف جهة دينه، فكان كأنه معدوم، أو مال   ذو مال، ومع ذلك سمي مفلسا، ألنَّ  فاملفلس إذا

م ماله بعد وفاء دينه، أو ألنه مل لترصف يف ماله، كان كمن ال مال له من ا عُ ن  م  ا يُ نيَّأن ذلك باعتبار ما ينول إليه حاله من ُعد 

 .(6لأصال

 ذات الصلة:  األلفاظاملطلب الثاني ــ 

 هلا عالقة وصلة باملفلس، منها: فقه اإلسالمي عدة ألفاظاستعملل يف ال

 نيني الغارم. 6     املسكني.و نيني الفقري 2  نيني املعِس 1

 بيان ذلك: يأيتوفيام 

ه: طلب منه غريم   ِس   ، يقال: ع  ِس  ِس بسكون السني وضمها، ضد اليُ ، قال الرازي: لالعُ ِس  من العُ  لغة: املعسر

 ِس   ن عىل عُ ي  الدَّ 
 .(4له(تر

 .(5للضيق احلال من جهة عدم املال( ويف االصطالح:

                                                 

 (.626املحيط، مادة لفلس(، لص/ القاموس (1ل

 (.3/563( ني املغني: ل2/232( ني بداية املجتهد ل6/422( ني تبيني املسالك ل2/235( ني قليويب وعمرية ل3/222انظر: رد املحتار ل (2ل

 (.3/566انظر تقرير هذا املعني يف: املغني ل (6ل

 (.131خمتار الصحاح، مادة لعِس( لص/ (4ل

 (.6/666آن لاجلامع ألحكام القر (5ل
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 ق بني اإلعسار واإلفالس من جهتني: يفرتيمكن الهذا وعىل 

 ــ من جهة اللغة واملعنى:  أ

النقدين، واملعِس: من عدم املال أصال، وعِست عليه  سو خ  هو من صار ماله فلوسا، وهي أ  وذلك بأن املفلس 

ة الالزمة، وأما الَّ أموره، وبذلك يكون املعِس أسوأ حاال من املفلس، ألن املفلس يكون عنده مال، ولكنه ال يفي بديونه احل  

 املعِس: فهو املدين الذي ليس عنده مال أصال.

، وذلك أن ثقيفا ملا طلبوا أمواهلم التي هلم عىل بننيي (1ل ژ ې  ى             ى  ائ    ائ  ەئ     ەئژ : ينيده قوله تعاىل

 .(2لاملغرية شكوا العِسة نيني يعني: بني املغرية نيني وقالوا: ليس لنا يشء، وطلبوا األجل إىل وقل ثامرهم، فنزلل هذه اآلية

 ــ من جهة األثر:  ب

 ،عليه، وتنتهي ببينيع مالنيه جنيربا عننيه رر ج  يه أحكام اإلفالس التي تبدأ بتوقيع احل  فتجري عل :فبالنسبة للمفلس

 .وإنصاف الغرماء بالتفصيل الذي سيأيت يف خالل البحث

حبسه به، وإنام جيب إنظاره إىل امليِسة، عمال ليس هلم أن ال سبيل للدائنني عليه، و :حلكم الرشعيوأما املعِس: فا

ائ  ەئ         ژ ، قال القرطبي: لوقال مجاعة من أهل العلم: قوله تعاىل: (6ل ژ ى  ائ    ائ  ەئ     ەئ         ې  ى    ژ بقوله تعاىل: 

ِسر   ژ ەئ ة يف مجيع الناس، فكل من ُأع   .(4لُأن ظرر، وهذا قول أيب هريرة، واحلسن، وعامة الفقهاء( ،عامَّ

 .(3لهو الذي ال يشء له ، سكني: لبفتح امليم يف لغة بني أسد، وبكِسها عند غريهم(، وامل(5ل: ضد الغنىالفقر لغة

: فريى شيخ املفِسين اإلمام الطربي رمحه اهلل: أن املراد بالفقري: املحتاج املتعفف الذي ال وأمـا يف االصـطالح  

ژ بئ عن ذلك، كام قال تعاىل يف شأن اليهود: يسأل، واملسكني: املحتاج املتذلل الذي يسأل، وأيَّد ترجيحه بأن لفظ املسكنة ين

 .(6ل ژۉ  ې  ې   ې  

                                                 

 (.232لسورة البقرة:  (1ل

 (.32أسباب الننيزول للواحدي لص/ (2ل

 (.232لسورة البقرة:  (6ل

 (.662ني6/661اجلامع ألحكام القرآن ل (4ل

 (.533القاموس املحيط، مادة لفقر( لص/ (5ل

 (.123ني126(، وانظر أيضا: املصباح املنري، مادة لسكن(، لص/14/623تفسري الطربي ل (3ل

 (.31سورة البقرة: ل :(، واآلية من622ني14/623تفسري الطربي ل (6ل
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، أي: كان لكل منهام معنى خاص، وإذا يف املعنى  لفظان نيني كاإليامن واإلسالم نيني إذا اجتمعا، افقرقاامأهنوالواقع: 

  .(1لأهل العوز واحلاجة :هبذا النوع ، وأعنيا، أي: كانا نوعا واحديف املعنى افقرقا، اجتمعا

، ومنه (2ل ژەئ  وئ  وئ      ۇئ   ۇئ  ژ : اللزوم، ومنه: قوله تعاىل يف جهنم: مُ ر  ، والغُ مر ر  من الغُ  :الغارم يف اللغة

ي ن  قد لزمه، والغريم، ملالزمته املدين  .(6لسمي الغارم، ألن الدَّ

 .(4لال يملك نصابا فاضال عن دينهويه دين، ل: من ععند احلنفيةوالغارم 

 : فالغارمون نوعان: وأما عند اجلمهور

 .  غارم استدان ملصلحة نفسه، كأن يستدين يف نفقة، أو كسوة، أو زواج

أو أموال، وحيدث بسببها الشنيحناء  ،وذلك بأن يقع بني فئتني تشاجر يف دماءوغارم يغرم إلصالح ذات البني، 

 .(5لماال عوضا عام بينهموالعداوة، فيتوسط الرجل بالصلح بينهام، فيلتزم يف ذمته 

                                                 

 (.123( ني املصباح املنري لص/533انظر: القاموس املحيط، مادة لفقر(، لص/ (1ل

 (.35لسورة الفرقان:  (2ل

 (.162ني132ح املنري لص/ا( ني املصب1465انظر: القاموس املحيط، مادة لغرم( لص/ (6ل

 (،2/36رد املحتار عىل الدر املختار ل( ني 2/232ر الرائق لالبح (4ل

 (.362ني2/322( ني فقه الزكاة ل2/626( ني املغني ل1/162( ني املهذب ل134ني3/136انظر: اجلامع ألحكام القرآن ل (5ل
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 املبحث الثاني

 احلجر على املدين املفلس

  : ثالثة مطالب:وفيه

 األول ــ معنى احلجر لغة واصطالحا: املطلب 

: هو املنع والتضييق، يقال: حجر القايض عليه، أي: منعه من الترصف يف ماله، ويسمى العقل احلجر يف اللغةة 

، أي: لنيذي (2ل ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ژ قنيال تعنياىل: ، (1لعاقبته ب ما يقبح، وتُضو ه من ارتكاألنه يمنع صاحب  را، ج  حر 

  .(6لعقل

  .(4ل: لمنع من نفاذ ترصف قويل(هو يف االصطالحو

وإنام ُقيِّد املنع بنفاذ ترصف قويل: ألن املقصود، هو منع نفاذ الترصفات القولية، وإبطال أثرها، ال الترصفات 

ا ال يمكن إزالتها بعد وقوعها، ألن املقصود ليس املنع احليس، وإنام منع نفاذ الترصف، حتى ولو وقع الترصف ، ألهنةالفعلي

 فعال، فإنه ال يقع أثره، وال ينعقد.

 املدين لغة واصطالحا: املطلب الثاني ــ

 املدين هو الشخص الذي عليه الدين.

، بدين لغنية بنيل رشعنيا لليس الصداق والغصب ونحومهفاهو القرض وثمن املبيع، وعىل هذا،  والدَّْين لغةة  

 .(5ليف الذمة اواستقراره الثبوهت

 : اآليتفاختلفل عبارات الفقهاء يف تعريفه عىل النحو  وأما اصطالحا 

 .(3لنيني فعرفه احلنفية بأن الدين هو: لما وجب يف الذمة بعقد أو استهالك( 1

 .(6لة كان أحد العوضني فيها نقدا واآلخر يف الذمة نسيئة(وقال املالكية: لالدين عبارة عن كل معاملنيني  2

                                                 

 (.46( ني املصباح املنري لص/56ني52انظر: مادة لحجر( يف: خمتار الصحاح لص/ (1ل

 (.5لسورة الفجر:  (2ل

 (. 4/646لانظر: تفسري الكشاف  (6ل

 (.6/222( ني حاشية الدسوقي عىل رشح الكبري ل3/146رد املحتار الين عابدين ل (4ل

 (.63املصباح املنري، مادة لدين(، لص/ (5ل

 (. 5/156رد املحتار ل (3ل

 (6/666اجلامع ألحكام القرآن  (6ل
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 .(1لوقال الشافعية: لهو ما ثبل يف الذمة بأي سبب من األسباب(نيني  6

 .(2لما ثبل يف الذمة بأي سبب من األسباب املوجبة له( :نيني وعند احلنابلة: لهو 4

شمالن مجيع أنواع احلقوق الثابتنية يف الذمنية، ألهنام عامان ي ؛والتعريف املختار: هو تعريف الشافعية واحلنابلة

 سواء كانل حقوق اهلل أو حقوق العباد، كام أهنام يشمالن احلقوق املالية وغري املالية.

 املفلس: املدين حكم احلجر على املطلب الثالث ــ 

أجيب طلبه إن مل يتبني و ،كان للدائن مالزمته وطلب حبسه ،ن أداء دينهمأن املدين إذا امتنع  :قرر مجهور الفقهاء

فيحمل املدين عىل رفعه باحلبس إىل أن يندي ما عليه من  ،والظلم جيب رفعه ،الغني ظلم ل  ط  وذلك ألن م   ؛للقضاء عِسه

 .(6لإذ لديه من املال ما يندي منه ،حقوق ثابتة حكم هبا القضاء وهو يستطيع أداءها

 :قولنيوبيع ماله لسداد دينه عىل  املفلس، ولكن حدث اخلالف بني الفقهاء يف احلجر عىل املدين

 ، إىل القولوحممد من احلنفية ،يوسف وأيب ،واحلنابلة ،والشافعية ،املالكيةمن  ،ذهب مجهور الفقهاء األول  القول

 .(4لوبيع ماله لسداد دينه ،املفلس باحلجر عىل املدين

 واستدلوا عىل ذلك، بالسنة، واآلثار، واملعقول.

 أما السنة  

 .(5ل«هحجر عىل معاذ بن جبل، وباع مال  » أن رسول اهلل  ما روى كعب بن مالك  وال:أ

، وباع عنه ماله، لقضاء غرمائه، قنيال حجر عىل معاذ بن جبل  أن رسول اهلل  وجه الداللة من احلديث:

ت نيُه إجنيابتهم، ه هبا، فسأل غرماُؤه ال يفي مالُ  ةٍ ابن قدامة رمحه اهلل: لومتى لزم اإلنسان ديون حالَّ  احلاكم  احلجنير  علينيه، لزم 

ت ن ب معاملته(ويُ  بو أن يظهر احلجر عليه، لُتج    (3لستح 

                                                 

 (.653األشباه والنظائر للسيوطي لص/ (1ل

 (.2/222كشاف القناع ل (2ل

 (.3/566ني املغني ل (16/265( نيني املجموع رشح املهذب ل3/132الذخرية ل( ني 2/462دائع الصنائع لانظر: ب (6ل

 (.3/566ي ل( ني املغن16/266( ني املجموع رشح املهذب ل2/613بداية املجتهد ل( ني 6/231اهلداية ل (4ل

( ني واحلاكم يف املسنيتدرك، كتنياب 3/43اله يف ديونه لأخرجه البيهقي يف السنن الكربى، كتاب التفليس، باب احلجر عىل املفلس وبيع م (5ل

م  حالال ل ، رقنيم (4/261ل ، كتاب األقضية واألحكنيام( ني والدارقطني يف سننه4/121األحكام، باب الصلح جائز بني املسلمني إال ما حرَّ

 . (4551ل

 (.3/566املغني ل (3ل
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من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، فهو »يقول:  قال: سمعنا رسول اهلل  ما روي عن أيب هريرة  ثانيا:

 .(1ل«أحق به من غريه

، وهذا دليل قية البائع بامله الذي باعه للمشقري املفلسحكم بأح أن الرسول  ووجه الداللة من احلـديث: 

 .عىل أنه ال يملك الترصف يف ماله، وإال كان له أن يمنع الغريم الذي وجد ماله الذي ابتاعه منه

  اليت يستأنس بها هنا، ومنها آثار الصحابة رضوان اهلل عليهم ةة ثانيا

 ،فيسنيبق احلنياج ،فيِسع املسنيري ،شقري الرواحل فيغايل فيهاأخرج مالك يف املوطأ: أن رجال من جهينة كان يما 

أما بعد أهيا الناس! فإن األسيفع أسيفع جهينة قد ريض من دينه وأمانته أن لفقال:  ،ه إىل عمر بن اخلطابأمرُ  ع  فر فرُ  ،فأفلس

فنقسم ماله  ،فليأتنا بالغداة ،فمن كان له عليه دين ،(2لين بهرفأصبح وقد  ،إال أنه أدان معرضال :وفيه ،(سبق احلاج :يقال

   . (6ل(ب  ر  وآخره ح   م  ه ه  ل  فإن أوَّ  ،وإياكم والدين ،بني غرمائه

 ،قد حجر عىل أسيفع جهينة حينام ركبته الديون وأفلس أن سيدنا عمر بن اخلطاب  مـن األثـر:  لداللة وجه ا

 .(4لاملفلس دينوهذا دليل احلجر عىل امل ،وقسمه بني غرمائه ،ومنعه من الترصف يف ماله

ه واجب عليه إليفاء الدين الذي مالر  بيع   فإنَّ  ،إذا ماطل يف إعطاء الدين لغرمائه وهو أن املدين املعقول  ةة ثالثا

ر نِّ والعر  كاملجبوبر  ،فوجب أن ينوب القايض منابه ،عن ذلكإذا امتنع هو و ،لزمه ناب  ،فإهنام إن امتنعا عن طالق الزوجة ،ني 

فدل ذلك عىل جواز  ،ال تكون إال بعد احلجر عليه ،ومن املعلوم أن إنابة القايض بيع مال املفلس ، الطالقالقايض عنهام يف

 .(5لاملفلس ىلاحلجر ع

 .(3ليرى اإلمام أبو حنيفة رمحه اهلل منع احلجر عىل املدين، ومنع بيع ماله لسداد دينه الثاني: قولال

 ل:واملعقو ،والسنةواستدل عىل ذلك: بالكتاب، 

                                                 

[ 22(، رقم ]4/161ا باعه عند املشقري وقد أفلس، فله الرجوع فيه لصحيح مسلم مع رشح النووي، كتاب املساقاة، باب من أدرك م (1ل

 (.1552ل

ين: التغطية، ومنه قوله تعاىل:  (2ل اه  كال بل ران عىل قلوهبم ما كانوا يكسبونالرِّ ء عن سامع احلق، وهذا غطَّ م كسُبهم اليسِّ أي: غطَّى قلوهب 

 (.3/153دينُه، الذخرية ل

 (. 6/123مالك يف املوطأ بسند منقطع، ورواه الدارقطني يف غرائب مالك بإسناد متصل(، سبل السالم ل قال الصنعاين: لأخرجه (6ل

 (.3/153انظر: الذخرية ل (4ل

 (.2/616بداية املجتهد ل (5ل

 (6/422( ني فتح باب العناية ل3/146( ني رد املحتار ل24/156املبسوط ل (3ل
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 ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃژ : فقوله تعاىل: أما الكتاب

 .(1ل ژ

التعدي عىل أموال الغري إال إذا كان بطريق التجارة املنوط  م  رَّ ح  أن اهلل سبحانه وتعاىل : وجه الداللة من اآلية

 فيكون باطال.  ،ضال يكون اارة عن ترا ،رضاه وبيع مال املديون بغري ،بالرضا الكامل

 .(2ل«ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيب نفس منه: »قال فقد روى أن الرسول وأما السنة:

ومقتىض  ،ن مال املسلم ال حيل لغري مالكه إال عن طيب نفس منه وبرضاه الكاملأ وجه الداللة من احلديث:

 .منه إخراج املال من غري طيبة من نفسه وال رضا ،احلجر والبيع

  وجهني: فمن  :املعقول وأما

وإنه يمكن  ،أكثر من الضر الالحق بالدائنني يف تأخري ديوهنم عليه احلجر عىل املدين فيه رضرأن  الوجه األول 

بأن  ،التلجئة بيعر  خوف   وإنَّ  ،وذلك بحبسه ومحله عىل الوفاء ،اجلمع بني حقه يف حرية الترصف وتنفيذه وحقهم يف االستيفاء

إىل إننيزال ظلنيم واقنيع  ،وال يصح أن يدفعنا احلرص عىل حقوق النيدائنني ،أمر غري واقع ،ويضيع حقهم ،ايبيع بيعا صوري

 خلشية ظلم متوقع للدائنني. ،باملدين

يف ماله  ولكن حيبس أبدا حتى يبيع ،فال جيوز لدفع رضر خاص ،إهدار أهليته ،احلجر عليهيف ن أ الوجه الثاني 

 .(6لا لظلمهحلق الغرماء ودفع إيفاء   ،دينه

 :رمحه اهلل اجلمهور ألدلة أيب حنيفةمناقشة 

 :يأيتبام  رمحه اهلل ناقش اجلمهور أدلة اإلمام أيب حنيفة

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ژ : بقول اهلل تعنياىل رمحه اهلل مناقشة االستدالل باآلية: إن استدالل اإلمام أيب حنيفة أوال:

املفلس  ترصف  احلجر عليه، غري صحيح، ألن  يف منع (4 ژ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

 َّ َّ   ،بالناس أرض  وهنا القايض يقوم مقام  ،ه ملنع الضرفإن الويل يقوم مقام   ،بأمواله أو بأموال الغري ومن الثابل أن من أرض 

 ألنه قام مقام املفلس يف سداد ديونه. ،فيكون ترصف القايض ترصفا عن تراض ،املفلس يف سداد ديونه

                                                 

 (.22لسورة النساء:  (1ل

 (.6/23( ني والدارقطني يف سننه، كتاب البيوع ل5/62املسند لأخرجه أمحد يف  (2ل

 (.24/156( ني املبسوط ل6/235اهلداية ل (6ل

 (.22لسورة النساء:  (4ل
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ال حيل مال امرئ » مناقشة االستدالل باحلديث: وأما استدالل اإلمام أيب حنيفة رمحه اهلل بقول الرسول  ا:ثاني

ألن مال املفلس الذي أحاطل به النيديون بعنيد  ؛ليس بحجة هنااحلديث  ، فيمكن مناقشته بأن«مسلم إال بطيب نفس منه

بل نفسنيه تطينيب  ،صار هو اآلكل من غري طيب نفس ،للغرماءفإن بقي يف ملكه ومل يدفعه  ،ماال للغرماء صار ،اإلفالس

 ،يمنع استغالله ،ألن بيع احلاكم ملال املدين وتقسيمه بني غرمائه ،واحلجر هنا أشفق وأرحم باملدين قبل الدائن ،بسداد دينه

 .(1لوحيافظ عىل حقوقه وحقوق الدائنني

 الرتجيح  

وهنيو رأي مجهنيور  ،أرى أن الرأي الراجح هو الرأي األول ،قولالفقهاء وبيان أدلة كل  أقوالبعد استعراض 

  وبيع ماله لسداد دينه وذلك ملا يأيت: ،الفقهاء القائل: بجواز احلجر عىل املدين

 التي استدلوا هبا. األدلة: قوة أوال

ألدى ذلك  ،اتهوإقرار هت ترصفاتذنفمل حيجر عىل املدين، وألنه لو  ،احلجر يف ال حتقق إال ن مصلحة الناسأ ثانيا:

فتذهب  ،باملال لغري الدائنني رَّ قر أو يُ  ،ه بيعا صوريا ليهرب من أداء الديونإذ يمكن أن يبيع أموال   ،إىل ضياع حقوق الدائنني

 .وهو ظامل باالمتناع عن األداء ،ب االحتياط حلفظ األموالفوجوعدوانا، هم ظلام حقوقُ 

ه،  ثالثا: فقنيد  يف أموالنيه، فإن ترصف بعنيد ذلنيك ،هبا الدائنني متعلقة   قوُق صارت حملا استغرقل الديوُن أموال 

 .كالترصف يف مال الغري، وهذا ال جيوز ،ه يف مالهفُ ، بل كان ترصو ترصف يف مال تعلق به حق الغري

 ،ه ظلم  ألن امتناع   ؛يقوم القايض مقامه يف ذلك ،ن من يمتنع عن الوفاء بحق وجب عليه واستحق الوفاءأ :رابعا

 .ايض والية رفع املظاملوللق

 املطلب الرابع ــ زوال احلجر عن املفلس: 

 اتفق الفقهاء عىل أن احلكمة من احلجر عىل املفلس، هي حتقيق املصلحة للدائنني واملدين:

 مصلحة الدائنني: هي إعطائهم حقوقهم من أموال املفلس.

 .لدينعودة احلياة الطبيعية له، وبراءة ذمته من اومصلحة املدين: هي 

 وإذا تم ذلك، ُفكَّ احلجر عنه، ولكن اختلفوا يف طريقة ف كِّ احلجر عىل قولني:  

                                                 

 (.453األحوال الشخصية للشيخ أيب زهرة لص/ (1ل
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القول األول: إنه يزول عنه احلجر بقسمة ماله من غري حكم احلاكم، ذهب إىل هذا املالكية، ورواية عن بعنيض 

قد زال املال فزال احلجر بزوالنيه،كام أن الشافعية، ورواية عن بعض احلنابلة، واستدلوا لذلك بأن احلجر كان ألجل املال، و

  (1لاملجنون حمجور عليه باجلنون، فإذا زال اجلنون زال احلجر

ال يزول احلجر عن املفلس إال بحكم احلاكم، ذهب إىل هذا احلنفية وبعض الشافعية يف الرواية الثانية،  الثاين: القول

 .(2لوبعض احلنابلة يف رواية أخرى

 كاملحجور عليه لسفه. ،احلجر عىل املفلس ثبل بحكم احلاكم، فال يزول إال بحكمهبأن  :واستدلوا لذلك

ألن قياس املفلس  ؛نا سبق أرى رجحان الوجه الثاين القائل: بأن احلجر عىل املفلس ال يزول إال بحكم احلاكم 

وألن فراغ مال املفلنيس حيتنياج إىل معرفنية  عىل املجنون، قياس مع الفارق، ألن اجلنون يثبل بنفسه، فيزول احلجر بزواله،

 وبحث، فيوقف ذلك عىل احلاكم بخالف اجلنون.

                                                 

 (.534ني3/536ني املغني البن قدامة ل 666ص 16ني املجموع رشح املهذب جني  233ص  6حاشية الدسوقي جني (1ل

 (.  3/536( ني املغني ل16/663( ني املجموع رشح املهذب ل143انظر: العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية البن عابدين لص/ (2ل
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 املبحث  الثالث

 شروط اإلفالس

نوضحها اتفقوا يف بعضها واختلفوا يف بعضها اآلخر، لقد وضع فقهاء الرشيعة اإلسالمية رشوطا لتفليس املدين، 

 :أيتفيام ي

واء كانل املطالبة من مجيع الدائنني ، أو من بعضهم، فال جيوز للحاكم ه: سالغرماء تفليس   طلُب  الشرط األول:

م إأن يفلِّسه قبل سنال الغرماء، حيث  ن احلكم بتفليس املدين يصدر ملصلحة الغرماء، وهم ناظرون ألنفسهم، فال ينيتحكَّ

 .(1ل، ألنه ال والية له عليهم يف ذلكاحلاكم عليهم

طفال، أو حمجور عليهم للسفه، أو غفلة(، فللقايض تفليسه من تلقاء نفسه من إال إذا كانل الديون ملجانني، أو أ

غري طلب من هنالء، ألن له والية علنييهم، وألهننيم ال يعرفنيون مصنيلحتهم، فللقنيايض أن يترصنيف يف حقهنيم بنيام حيقنيق 

 .(2لمصلحتهم

ين الذي عليه، و :: أياًل كون الدين حا الشرط الثاني: ، أصالة، أو بانتهاء س ألجله، حااًل ُطلرب التفليأن يكون الدَّ

ين منجَّ  لَُّس بد   .(6للٍ أجله، فال ُيف 

 : قولنيل، فهل حيل بالتفليس أم ال؟ اختلف الفقهاء يف ذلك عىل أما إذا كان عىل املفلس دين منجَّ 

رواية الصحيحة ن دينه املنجل ال حيل بتفليس من هو عليه، ذهب إىل هذا الشافعية، واحلنابلة يف الأ األول  القول

س ال يوجب حلول ماله إذا يفلتسه، كسائر حقوقه، وألن اليفلت، ودليلهم يف ذلك: أن األجل حق للمفلس، فال يسقط بعندهم

 .(4لول ما عليهلكان له دين عىل غريه، فال يوجب كذلك ح

ن اإلفالس يتعلق به أك: ه يف ذللن الدين املنجل حيل بالتفليس، ذهب إىل هذا اإلمام مالك، ودليأ الثاني  القول

 .(5لالدين باملال، فأسقط األجل كاملوت، فكام أن الدين املنجل حيل باملوت، فكذلك حيل بالتفليس

 : أيتملا ي األول القائل بأن الدين املنجل ال حيل بالتفليس، وذلك قولوالذي يظهر رجحانه: هو ال

                                                 

( ني املغننيي 1/636( ني حاشية الباجوري عىل رشح ابن قاسم ل6/234( ني حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ل6/235انظر: اهلداية ل (1ل

 (.4/431ل

 (.4/433( ني املغني ل12/222( ني فتح العزيز ل3/24لة بحر الرائق لمتك انظر: (2ل

 انظر: املراجع السابقة. (6ل

 (.4/431( ني املغني ل1/636انظر: حاشية الباجوري عىل رشح ابن قاسم ل (4ل

 (.2/613بداية املجتهد ل (5ل
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 نيني قوة األدلة التي استدل هبا أصحاب هذا الرأي. 1

ن سلمنا، فالفرق بينهام: أن ذمته إما قاله ابن قدامة: لال نسلم أن الدين املنجل حيل باملوت، فهو كمسألتنا، و نيني 2

املفلس، يرجى املال هلا، بخالف ذمة امليل، وألن  ة  مَّ فإن ذر  ،وهذا الفرق بنيِّ   ،(1ل(باملوت، بخالف املفلس ل  ل  ط  وب   ل  ب  رر خ  

  .عليه ُت وَّ ف  األجل مقصود له، فال يُ 

 تفليسه:حضور املدين عند احلكم عىل : الشرط الثالث

 وهذا الرشط خمتلف فيه بني الفقهاء:

يمنعه عن الترصف يف ماله، مدة غيابه يصح، ف، تفليس املدين الغائبباحلكم  بأننيني فذهب احلنفية إىل القول  1

بفعل كان يف األصل مباحا، ثم حظنير علينيه ومل  ألن اإلنسان ال يناخذ ؛ه بهموبعد رجوعه، ولكنهم اشقرطوا لصحته، إعال

 .(2ليبلغه، عمال باالستصحاب

حنيارضا،  يكنين بأن التفليس ال يكون صحيحا وال نافذا يف حق املنيدين منيا مل :نيني وذهب الشافعية إىل القول 2

ُ ما يف مالر  ؛ذلك أنفى للتهمة، وأطيب للقلوبودليلهم يف ذلك: أن  ، ومن صفة مطلوبة، دو ر  ال يُ ه من عيب، فوألن املفلس يبنيِّ

 .(6لأعرف بثمن ماله هفيه، وألن ُب غَّ فرُي  

محاينية املصلحة من احلكم بنيالتفليس وهنيي:  ق  قو حت    يف ذلك ألن ؛والذي يظهر رجحانه: هو ما ذهب إليه احلنفية

 ملنع احلكم بتفليسه. ه ذريعة  ب  أموال الناس، وإال سيتخذ املدين املفلس تغيو 

 ،يشقرط يف التفليس أن يكون الدين الذي عىل املدين :لدين عىل ما بيد املدين من املال، أيط الرابع: زيادة االرش

يزيد عىل ما بيده من املال، واملراد من املال: ما يشمل العيني منه، واملنفعة، واملستغالت ونحوها، فيجمع ماله احلاصل عنده 

ة، حجر ه احلاصل من ذلك قارصا عن ديونه احلالَّ كان مالُ  ، فإن  ةٍ الَّ بام عليه من ديون ح   من مجيع هذه اجلهات، ثم يقابل ذلك كله

ألنه ال حاجة إليه، إلمكان الوفاء من عند نفسه، أو حينيث  ؛عليه، وإن مل يكن ماله قارصا عن الوفاء بذلك، فال حجر عليه

 .(4ليأمره القايض بقضاء الدين

                                                 

 (.533/ 3املغني ل (1ل

ليني هو: لبقاء ما كان عىل ما كان، حتى يثبل تغيريه بدليل(، انظر: أصول الِسخيس (، واالستصحاب عند األصو2/31الفتاوى اهلندية ل (2ل

 (.4/426( ني رشح الكوكب املنري ل1/216( ني املستصفى ل2/226ل

 (.2/152مغني املحتاج ل (6ل

 (.2/235( ني قليويب وعمرية ل2/66أقرب املسالك ل(4ل
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 ء:تفصيل عند الفقها ويف هذا الرشط

 حيكنيم عنيىل املنيدين الشافعية واحلنابلة: إىل أنه الو احلنفية، من رمحهام اهلل( أبو يوسف وحممدلذهب الصاحبان 

 .(1لبالتفليس، إال إذا كان ماله ال يفي بديونه احلالة

 وقال املالكية: حيكم عىل املدين باإلفالس، يف حالتني:

 املال.األوىل: أن يكون دينه احلال يزيد عىل ما بيده من 

  .(2لال تفي بالدين املنجلالثانية: إذا كان ما بيده يزيد عىل الدين احلال، ولكن تلك الزيادة، 

ني  املدين  
دين أداء ديوهنم، وتلك الديون تزيد عىل ما بيد املبولكن ملا كان سبب التفليس مطالبة الدائن أو الدائنر

ر ق  السببان غري متحقِّ  نمن املال، وهذا ، لذا ال نرى وجاهة قوية للحالنية ملن بيده من املال ما يزيد عىل الدين احلالِّ  بالنسبة ني 

 الثانية التي يرى املالكية فيها جواز احلكم عىل املدين باإلفالس.

  احلالَّة نهو  االمتناع عن الوفاء بديامسالشرط اخل

 ماله مع قدرته عليه، يستحق العقاب، برفعه ة الزائدة عىلوذلك ألن املدين املامطل املمتنع عن الوفاء بديونه احلالَّ 

ه للغرماء،  ُر مال  هر ه، وأما املدين املنصاع للحق الذي ُيظ  ليستوفوا حقنيوقهم مننيه، ال للحاكم، ليأمره باألداء، فإن امتنع فلَّس 

 .(6ليكون ثمة داع لتفليسه وإيذائه

 نيني حكم ما إذا طلب املفلُس تفليس  نفسه: تنبيه

  الغريمر  تفليس طلُب من رشط القلنا: 
ر
 نفسه، فهل جياب إليه؟  تفليس   ، ولكن إذا طلب املفلُس التفليس   أو الغرماء

لَُّس بطلبه هو ألن احلجر عليه  ؛ذهب بعض الفقهاء إىل أن املفلس إذا طلب تفليس نفسه، ال جياب إليه، أي: ال ُيف 

 .(4لحق لغرمائه ال له

 .(5ل، وألن احلجر عىل معاذ كان بالتامسه هوفيه ألن له غرضا ظاهرا ؛لبه طجابته إىلىل إإ وذهب الشافعية يف وجه:

 

                                                 

 (.3/566( ني املغني ل1/636عىل رشح ابن قاسم ل( ني حاشية الباجوري 6/161انظر: بدائع الصنائع ل (1ل

 (.6/234حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ل (2ل

 (. 3/132( ني الذخرية ل6/62أقرب املسالك ل (6ل

 (.6/666مطالب أويل النهى ل (4ل

 (.12/222تكملة املجموع ل (5ل
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وذلك ألن علة احلكم بالتفليس هو: طلب الغرماء ومحاية  ؛ولعل الراجح هو القول بعدم احلجر والتفليس بطلبه

وإال ملا أقدم عىل أمر جيلب ار بالغرماء، يقصد بتفليسه اإلرضأمواهلم، ال مصلحة املدين، فلذا ال جيوز تفليسه بطلبه هو، وقد 

 له عارا.

ٍّ ف، يدل عىل أن احلكم بتفليسه مل يكن بطلبه هو، بل كان من عند رسول اهلل  كام أن سياق حديث معاذ  عن أيب 

ي نٍ  : لأن رسول اهلل ريض اهلل عنهام بن كعب مالك عن أبيه ه، وباعه يف د  وهذا رصيح بأن ، (1لكان عليه( حجر عىل معاذ مال 

 .ال بطلب من معاذ  كان من عند رسول اهلل  احلجر عىل معاذ 

 

                                                 

 (.11تقدم خترجيه لص/ (1ل
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 املبحث اخلامس

 حقوق الغرماء على املفلس

 وفيه أربعة مطالب:

 املطلب األول ــ مالزمة الغريم املفلس:

 إذا حكم عىل املدين باإلفالس، ففيه ثالث حاالت: 

 ة.معلوم العِساملدين احلالة األوىل: أن يكون 

 .ةيِساحلالة الثانية: أن يكون معلوم امل

 احلالة الثالثة: أن يكون جمهول احلال.

 :ففي احلالة األوىل: وهي أن يكون املدين معلوم العِسة

كام أن يطالبه بدينه،  يف هذه احلالة ال جيوز للدائنإىل أنه فذهب مجهور العلامء من الشافعية، واملالكية واحلنابلة: 

 ودليلهم يف ذلك: يالزمه، ووجب عليه إنظاره إىل وقل امليِسة،رم عليه أن حي

، واملعنى: أن اهلل تبارك وتعاىل أمر بإنظار املعِس، ومن (1ل ژ ې  ى             ى  ائ    ائ  ەئ     ەئژ قوله تعاىل: نيني  1

 نجل.املدينه   يفوجب إنظاره، حرمل مالزمته، كام

تصدقوا »: يف ثامر ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول اهلل   يف عهد رسول اهلل  عن أيب سعيد اخلدري قال: أصيب رجلنيني  2

، وهذا نص يف (2ل«وليس لكم إال ذلكخذوا ما وجدتم، »لغرمائه:   رسول اهللفقال بلغ ذلك وفاء دينه، عليه، فلم ي ، فتصدق الناس«عليه

 وز.ازائد عام ُوجد عنده، فال  الزمته، أمرمأن الغرماء ليس هلم إال ما وجدوا عند املدين، ف

هذا احلديث: لويف الرواية األخرية: التعاون عىل الرب والتقوى، ومواساة املحتنياج  يف رشح النووي قال اإلمام

 .(6لومن عليه دين، واحلث عىل الصدقة عليه، وأن املعِس ال حتل مطالبته، وال مالزمته، وال سجنه(

]أي القايض[ أنه فقري، خىلَّ سبيله،  م  لر وإن ع  الزمة املدين، قال الكاساين: لوذهب عامة احلنفية إىل أن للغريم م

 .(4ل(ألنه ظهر أنه ال يستوجب احلبس، فيطلقه، ولكن ال يمنع الغرماء عن مالزمته عند أصحابنا الثالثة ريض اهلل عنهم

                                                 

 ( 632لالبقرة:  (1ل

 (.5تقدم خترجيه لص/ (2ل

 (.4/136مسلم ل حرشح النووي عىل صحي (6ل

 (.6/166بدائع الصنائع ل (4ل
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و دخل داره حلاجته، ال يتبعه، بل . يدور معه أينام دار، وال جيلسه يف موضع، ألنه حبس، ول.وجاء يف اهلداية: ل

 (1لجيلس عىل باب داره إىل أن خيرج(

فقنيالوا: املنيراد بالينيد: املالزمنية، وباللسنيان: ، (2ل«لصاحب احلنيق الينيد واللسنيان: » واستدلوا لذلك بقوله 

 .(6لالتقايض

 : أيتملا ي ملدين املعِس، وذلكوالذي يظهر يل رجحانه: هو القول األول القائل بأنه ال جيوز للغرماء مالزمة ا

 أوال: قوة األدلة التي استدل هبا أصحاب هذا القول.

 لفظ لاليد(، الذي استنبطوا منه معنى لاملالزمة(. استدل هبا احلنفية ليس يف الصحيحن احلديث الذي أثانيا: 

يتنيه  ال فائدة من وراء مالزمته ووجب إنظاره رشعا، ن املعِس الذي ليس له مال،أ ثالثا: سنيوى احلنيد منين حرِّ

 .وعقال االشخصية التي هي أثمن لإلنسان من كل يشء رشع

وأما احلالة الثانية والثالثة: وهي التي يكون املدين فيها معلوم امليِسة، أو جمهول احلال، فتفصيلها يف املطلب الثاين 

 التايل: 

 املطلب الثاني ــ حق حبس املدين:

 :كام سبق ث حاالتن ثالمإن املدين املفلس ال خيلو 

 إما أن يكون معلوم العِسة، وقد سبق حكمه يف املطلب األول.

 وإما أن يكون معلوم اليِس واملالءة.

 وإما أن يكون جمهول احلال.

ه، أن يطالبنيه أجُلني الذي حلَّ  لر ، أو املنجَّ ين احلالِّ فلصاحب الدَّ بحيث يفي ماُله بدينه، فإن كان معلوم امليِسة: 

 إبُل  ل  م  در را، فق  ك  استسلف من رجل ب   اهلل  أن رسول   ب عىل املدين قضاء تلك الديون فورا، خلرب أيب رافع بالوفاء، وجي

                                                 

 (.622ني6/621اهلداية ل (1ل

(، ولكن مل أطلع عىل هذا اللفظ فيام لدي من املراجع من كتب 2/22هذا الذي استدل به احلنفية يف هذا املقام، انظر: االختيار لتعليل املختار ل (2ل

مَّ به أصحابه، فقال:  أن رجال تقاىض رسول اهلل  ما روي عن أيب هريرة احلديث، والذي اطلعل عليه، هو:  دعوه، فإن »، فأغلظ له، فه 

 (.   2622(، رقم ل5/32، صحيح البخاري مع فتح الباري، كتاب االستقراض، باب استقراض اإلبل ل«لصاحب احلق مقاال

 (.2/22انظر: االختيار رشح املختار ل (6ل
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 ب  : مل أجد فيها إال خيارا ر  ه، فقلُل ر  ك  أن أقيض الرجل ب   الصدقة، فأمرين رسول اهلل 
أعطه، إن خيار الناس، : » ، فقال(1ليا  اعر

 .(2ل«أحسنهم قضاء

أنه قال:  ه، ملا روي عن النبي س  ب  ى، ح  ب  أ   إىل القايض، والقايض يأمره بقضاء الدين، فإن   ه الغرماءُ ع  ف  ر   ى،ب  أ   فإن  

ه وعقوبته» ض  ر 
 .(6ل«يلو الواجد ظلم، حيل عر

 ه يِسا أو عِسا.ه، فعىل القايض أن حيبسه حتى يتضح حالُ س  حب   الغرماءُ  ب  ل  ط   وأما إن كان جمهول احلال: فإن  

 .هه، ال خيرجه من السجن حتى يقيض دين  ظهر يُِس  فإن

ج  من السجن فورا، لقوله تعاىل: وإن ظهر عُِس  رر  .(4ل ژ ې  ى             ى  ائ    ائ  ەئ     ەئژ ه، ُأخ 

 :وإن مل يظهر له حال، أخرج من السجن بعد حبسه مدة، واختلفوا يف حتديد هذه املدة، قيل: إهننيا شنيهر، وقينيل

 .(5لثة أشهر، وقيل: ستة أشهرثال :شهران، وقيل

الدين قلة وكثرة، فإن كان ال ينزجر مقدار  الشخص، و حال   سب تقدير القايض، يراعي يف املدةواألصح أهنا بح

 ه يف الغالب.حالُ  إال باحلبس الطويل، أطال حبسه، وإال أخرج بعد مدة تكفي ألن يتبنيَّ  

 لسداد دينه: نفسه ارإجيعىل إجبار املدين املفلس  طلب الثالث نيني امل

 إذا كان للمفلس صنعة، فهل جيربه احلاكم عىل إجيار نفسه لسداد دينه؟ اختلف الفقهاء يف ذلك عىل قولني:

ليقيض به دينه، ذهنيب إىل هنيذا احلنفينية، واملالكينية،  ون ال جيرب عىل االكتساب بالصنعةن املديإ القول األول:

 .(3لوالشافعية، واحلنابلة يف رواية عنهم

 . ذلك، بالكتاب، والسنةواستدلوا عىل

                                                 

كرة وقلوص، وهي الصغرية ووي رمحه اهلل: لالب كر من اإلبل: فبفتح الباء، وهو الصغري، كالغالم من اآلدميني، واألنثى: ب  قال اإلمام الن (1ل

باعيةكاجلارية، فإذا استكمل سل سنني  يا بتخفيف الياء ودخل يف السابعة، وألقى ر  اعر ب  ي ة بتخفيف الياء، وأعطاعها ر 
اعر ب  ، واألنثى: ر  باع  ، فهو ر 

  (.4/215فيفها(، رشح النووي عىل صحيح مسلم لبتخ

 (.1322ل [113(، رقم ]4/214صحيح مسلم مع رشح النووي، كتاب املساقاة واملزارعة، باب اققراض احليوان واستحباب توفيته خريا نا عليه ل (2ل

، والنسائي، كتاب احلوالة، باب مطل الغني (6323(، رقم ل43ني4/45أخرجه أبو داود، كتاب األقضية، باب يف احلبس يف الدين وغريه ل (6ل

(، واملراد بيلِّ الواجد: أي: مطله، 2/311(، وابن ماجه، كتاب الصدقات، باب احلبس يف الدين واملالزمة ل4322(، رقم ل616ني6/613ل

ول: ظلمني، وعقوبته: حبسنيه، والواجد: القادر عىل األداء، ومعنى حيل عرضه وعقوبته: أي الذي جيد ما يندي، حيل عرضه للدائن، بأن يق

 (. 2/311تعليقات حممد فناد عبد البايف عىل سنن ابن ماجه ل

 (.232لالبقرة:  (4ل

 (. 3/133( ني املحىل ل2/31ل (1/621املهذب لأقرب املسالك ني ( ني 245( ني اجلوهرة النرية لص/6/224انظر: فتح القدير ل (5ل

 (.3/531( ني املغني ل16/262( ني املجموع رشح املهذب ل3/152( ني الذخرية ل1/563أحكام القرآن للجصاص ل (3ل
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، فقد أوجب اهلل تعاىل إنظار املعِس، ومل يلزمه (1ل ژ ې  ى             ى  ائ    ائ  ەئ     ەئژ : فقوله تعاىل: أما الكتاب

  بيشء آخر، فدل ذلك عىل أنه ال جيرب عىل الكسب بالصنعة، أو بأي عمل آخر لقضاء دينه.

ه، يف ثامر ابتاعها، فكثر دينُ  قال: أصيب رجل يف عهد رسول اهلل    سعيد اخلدريفام روي عن أيب وأما السنة:

خذوا ما »لغرمائه:  ، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول اهلل «تصدقوا عليه: »فقال رسول اهلل  

رماء، مل يأمره باالكتساب هلم، فدل عىل أنه ال جيرب ه بني الغمال   م  سَّ بعد أن ق   ، فالرسول (2ل«وجدتم، وليس لكم إال ذلك

 عىل االكتساب.

قال به ابن حزم ه ما دام معِسا، إن املديون جيرب عىل الكسب بالصنعة، ليحصل ما يقيض به دين   القول الثاني:

 ومن أدلتهم عىل ذلك: ، الظاهري، واحلنابلة يف الرواية الثانية عنهم

، فقالوا: لإن اآلية الكريمة توجب استئجاره، ألن (6ل ژ ى  ائ    ائ  ەئ     ەئ           ې  ى  ژ قوله تعاىل:  نيني  1

 امليِسة ال تكون إال بأحد وجهني: 

 إما بالسعي عىل املعايش.

 وإما بال سعي.

ره ، فنحن نجربه عىل ابتغاء فضل اهلل تعاىل الذي أمره تعاىل بابتغائه، فنأم(4ل ژڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ وقد قال تعاىل: 

ه، ويقوم بعياله ونفسه، وال نضعه يضيع نفسه وعياله، واحلق الالزم له  .(5لونلزمه التكسب، لينصف غرماء 

ق  قد دخل املدينة، وذكر أن وراءه ماال، فدايننيه الننياس،  نيني ما روي أن النبي  2 قا  يف دينه، وكان َس   باع َس  

ا، وباعه بخمسة أبعرةَس    فركبته ديون، ومل يكن وراءه مال، فسامه الرسول  ، وجه الداللة من احلديث: أن احلرَّ ال يباع، (3لق 

 فثبل أنه باع منافعه.

                                                 

 (.232لالبقرة:  (1ل

 (.5تقدم خترجيه لص/ (2ل

 (.232لالبقرة:  (6ل

 (.12لسورة اجلمعة:  (4ل

 (.3/166املحىل ل (5ل

 (.3/52السنن الكربى، باب ما جاء يف بيع احلر املفلس ل (3ل
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ھ        ھ  ھ   ے  ژ : لبأن اهلل تعاىل أمر بالقسط، وهنى عن املطل والظلم يف قوله تعاىل: ابن حزم نيني ما ذكر 6

مة بالقسط، وترك منين صنيحَّ إفالسنيه لينيناجر وامن القوإنصاف الغرماء من املفلس القادر عىل الكسب، ، (1ل ژ ے

 .(2للغرمائه، ظلم ومطل، فال جيوز يشء منه، وبام روي أن عمر بن عبد العزيز كان يناجر املفلس يف رش صنعة(

يف كسبه فضلة  يتضح نا سبق أن الراجح هو القول الثاين القائل بأنه جيرب عىل الكسب، ولكن برشط أن يكون

 نفقته ونفقة من تلزمه مننتهم، وذلك:  كافية عن

 دلة التي استدل هبا أصحاب هذا القول.األأوال: لقوة 

ن القصد من احلكم بالتفليس واحلجر عليه، إنام هو حلق الغرماء، وسداد دينه، وال شك أن إجباره عىل الكسب، طريق أثانيا: 

 يمكن التوصل به إىل وفاء دينه، وهو املقصود. من طرق الوصول إىل هذا اهلدف، وال سيام إذا كان يف كسبه ما

  بع ة بيع دار املفلساملطلب الرا

 :قولني إذا كان للمفلس دار ال غنى له عن سكناها، فهل جيوز بيعها لسداد دينه أم ال؟ اختلف الفقهاء يف ذلك عىل

احلنابلة، واستدل أصحاب هذا األول: ال تباع داره التي ال غنى له عن سكناها، ذهب إىل هذا احلنفية، و القول

 .(6لالرأي، بأن هذا نا ال غنى للمفلس عنه، فلم يرصف يف دينه، كثيابه وقوته

، واستدلوا بالسنة ر، واختاره ابن املنذاملالكية والشافعيةالثاين: تباع داره، ويكقرى له بدهلا، ذهب إىل هذا  قولال

 واملعقول:

 .(4ل«خذوا ما وجدتم، وليس لكم إال ذلك»قال لغرماء املدين املفلس:  نيني أما السنة: فام روي من أن النبي  1

، ومن املعلوم أن لفظة لما( من ألفاظ العموم، فيشمل كل «خذوا ما وجدتم: »وجه الداللة من احلديث: قوله 

 .(5للهاملفلس، عني ماله، فوجب رصفه يف دينه، كسائر أموا ما وجده الغرماء، ونا وجدوه داره، وألن دار  

 املناقشة: 

له : لبأن احلديث قضية يف عني، وحيتمل أنه مل يكن لنيناقش أصحاب الرأي األول االستدالل هبذا احلديث قائ

ق  به عليه، فإنه املذكور قبل ذلك، فقد روي أن النبي «خذوا ما وجدتم»قال:  ، وحيتمل أن النبي عقار  ، أي: نا ُتُصدِّ

                                                 

 (.3لاملائدة:  (1ل

 (.3/162املحىل ل (2ل

 (.562ني3/563( ني املغني ل2/446انظر: جممع األهنر ل (6ل

 (.5تقدم خترجيه لص/ (4ل

 .(16/221ني  املجموع رشح املهذب ل (6/262حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ل (5ل
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ق به عليه، والظاهر «خذوا ما وجدتم» وا عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال ، فتصدق«تصدقوا عليه»قال:  ، أي: نا ُتُصدِّ

 .أنه مل يتصدق عليه بدار وهو حمتاج إىل سكناها

وألن احلديث خمصوص بثياب املفلس وقوته، فنقيس عليهام داره التي حيتاج إىل سكناها، كام أن قوهلم: نكقري له 

 لفظ احلديث، فام كان هلم جوابا عنه، يكون جوابا لنا.دارا، مناقض لعموم 

نيني القياس: وهو: أن العرف جرى بأن الشخص إذا كان حيتاج إىل مال، يبيع داره، ويستأجر دارا ليسنيكنها،  2

رر باكت  .(1ل رائها، ولذا ال تباع عىل املفلس ثيابهنيوذلك بخالف الثياب، فإن العادة مل ا  

 : 

ستطيع أن أقول: ال بد يف املسألة من التفصيل، وهو: أن ينظر إىل حال املفلس االجتامعية، ومنزلته يف نا سبق أ

فضل للغرماء، فتباع  انا يناسبه، وكانل لقيمته أفضل  أعىل من مستواه وه يسكنها، فإن كانل دارُ  تياملجتمع، وإىل الدار ال

 حلالته، أو مل تكن لقيمتها فضل للغرماء، فال داعي لبيعها. ةر مناسبناسبه، وأما إن كانل الداتعليه، وُيشقرى له دار 

ناسبه، وأما الغرماء: تا له دارا ن  ر  فَّ قد و  وأرى أن هذا فيه رعاية للجانبني، للمفلس: ألنه ال تباع عليه داره، إال و

اء رعاية هلم، وبذلك نكون قد وفقنا فإذا كانل الدار كبرية، وبيعل، واشقُريل له دار صغرية تناسبه، ويرجع بالفضل للغرم

 بني الرأيني.

 .(2لوأما إن كان له داران، يستغني بسكنى إحدامها، بيعل األخرى مطلقا، ألن هبا غنى عن سكناها

ه أعيان أموال أفلس بأثامهننيا، بعض الغرماء، أو كان مجيع مالر  مالر  ولو كانل الدار التي ال يستغني عنها، عنيُ 

من أدرك ماله بعيننيه عننيد : » ، وذلك لقول النبي ةها يف هذه املسألط التي ذكرناوفلهم أخذها بالرشووجدها أصحاهبا، 

 .(6ل«رجل قد أفلس، فهو أحق به من غريه

وألن منع الغرماء من أخذ أعيان أمواهلم، يفتح باب احليل أمام املحتالني، بأن جييء من ال مال له، فيشقري يف ل

ار يسكنها، ويمتنع عىل أرباهبا أخذها لتعلق حاجته هبا، فتضيع أمواهلم، فعىل هذا للغرماء أخذ أعيان ذمته ثيابا يلبسها، أو د

أمواهلم، ولو مل يبق هلا يشء حيتاج إليه، ألنه أعيان أموال الناس، فكانوا أحق هبا منه، كام لو كانل يف أيدهيم أو أخذها منهم 

 .(4لا(غصب

                                                 

 (.16/222املجموع رشح املهذب ل (1ل

 (.3/562املغني ل (2ل

 (.12تقدم خترجيه لص/ (6ل

 (.532ني3/562املغني ل (4ل
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 المبحث الخامس

 جده صاحبه عند المفلسالمال الذي وحكم 

 وفيه ستة مطالب:

 ةة حق االسرتداد  املطلب األول

به، أو يكون أسوة بالغرماء؟ اختلف  ماله عنده، فهل يكون أحقَّ  الغرماء عني   القايض رجال، فوجد أحدُ  س  لَّ إذا ف  

 أقوال: ثالثةالعلامء فيه عىل 

ة، وهبذا قال الشافعي، وأمحد، وأبو ثور، خيتار املحاصَّ إال أن يقركها و، السلعة أحق هبا إن صاحب   ألول:ا القول

 .(1ل، وأيب هريرةوروي ذلك عن عثامن، وعيلٍّ 

 ودليلهم يف ذلك: 

 .(2ل«ه بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من غريهمن أدرك مال  : » قوله السنة النبوية، وهي نيني  1

ع متاعه عند من اشقراه منه، وقد أفلس، فهو أحق به من سائر قالوا: إن احلديث بعمومه يدل عىل أنه إذا وجد البائ

 .(6لالغرماء، فيأخذه إذا كان له غرماء

نيني املعقول: وهو أن اإلفالس إنام ثبل لعجز املدين عن تسليم العني، وإذا كان تسليم العني مقدورا، فال جيري  2

 .(4لاحكم التفليس بالنسبة لصاحب العني، وهو املطلوب هن

احب السلعة بني أن يأخذها ينظر إىل قيمة السلعة يوم التفليس، فإن كانل أقل من الثمن، ُخريِّ  ص الثاني:القول 

 .(5لصَّ الغرماء، وإن كانل أكثر، أو مساوية للثمن، أخذها بعينها، قال هبذا اإلمام مالك وأصحابهأو حيا

منين »يقنيول:  ل: سمعنا رسول اهلل قا بالسنة، وهي ما روي عن أيب هريرة واستدل أصحاب هذا القول 

 .(3ل«أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من غريه

                                                 

 (.3/563( ني املغني ل16/223: املجموع رشح املهذب لانظر (1ل

 (.12تقدم خترجيه لص/ (2ل

 (.6/62سبل السالم ل (6ل

 املرجع السابق. (4ل

 (.2/646بداية املجتهد ل (5ل

 (.12جيه، انظر لص/تقدم ختر (3ل
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وجه الداللة من احلديث: أن القصد من هذا السياق، هو الرفق بصاحب السلعة، لكنيون سنيلعته باقينية، وإننيام 

رناه، وإال مل تكن له ميزة مع بقاء سلعته عند  .(1لاملفلس يتحقق ذلك إذا حكمنا له بام قرَّ

ن صاحب املتاع، أسوة للغرماء فيه عىل كل حال، وهبذا قال احلسن، والنخعي، وابن شنيربمة، إ القول الثالث:

 .رمحهم اهلل واإلمام أبو حنيفة

 ودليلهم يف ذلك: 

إمساك السلعة، فلم يكن لنيه أن يرجنيع يف ذلنيك  يفأن البائع بعد تسليمه السلعة إىل املشقري، أسقط حقه نيني  1

 الرهن إىل الراهن، ليس له حق الرجوع فيه.إلفالس، كاملرهتن إذا سلَّم  با

نيني أنه ملَّا ساوى الغرماء يف سبب االستحقاق، وهو اإلفالس، فيساوهيم يف االستحقاق، وهو املال الذي عند  2

 .(2لاملفلس

م رجال، فأ صاب أحد الغرماء عني ماله، يتضح نا سبق، أن الراجح هو القول األول القائل بأنه إذا فلَّس احلاك

 ه، ويكون أسوة الغرماء، وذلك ملا يأيت: ك  ر  فهو أحق به، إال أن يشاء ت  

 أوال: قوة األدلة التي استدل هبا أصحاب هذا القول.

د عىل سبيل الوثيقة وليس ببدل، والثمن ههنا ب دل ثانيا: أن املبيع يفارق الرهن، فإن إمساك الرهن، إمساك جمرَّ

ر استيفاؤه، رجع إىل املبدل، وهو السلعة املباعة.  عن العني، فإذا تعذ 

ختلفوا يف الرشط، فنيإن بقنياء ثالثا: إذا كان بائع السلعة القائمة والغرماء تساووا يف سبب االستحقاق، لكن ا

ن أدرك ماله بعينه عند م»وهو قوله: عليه الصالة والسالم:  رشط مللك الفسخ، عىل ما هو رصيح يف حديث النبي  العني

ه، دون من مل جيده، (6ل«رجل قد أفلس، فهو أحق به من غريه د  متاع  ج   .(4لوهو موجود يف حق من و 

  لصاحبها الدائن بذل الغرماء مثن السلعةةة  املطلب الثاني

أحق بنيه، إال أن رجحنا فيام سبق الرأي القائل بأن احلاكم إذا فلَّس رجال، فأ صاب أحد الغرماء عني ماله، فهو 

 يلزمه قبوله أم ال؟هل يشاء تركه، ويكون أسوة الغرماء، ولكن إن بذل الغرماء الثمن لصاحب السلعة ليقركها، ف

                                                 

 (.2/612بداية املجتهد ل (1ل

 (.2/236اهلداية ل (2ل

 (.12تقدم خترجيه لص/ (6ل

 (.3/562املغني ل (4ل
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 فيه قوالن للفقهاء: 

جيوز له ه، وليس له الرجوع، ذهب إىل هذا املالكية، واستدلوا لذلك: بأن الرجوع إنام القول األول: يلزمه قبولُ 

 .(1لل  له بكامله، مل يكن له حق الرجوع، كام لو زال العيب عن املبيعن الضر يف الثمن، فإذا بذلحقه ملدفع ما ي

القول الثاين: ال يلزمه قبوله، وله حق الرجوع، نصَّ عليه اإلمام أمحد رمحه اهلل، وبه قال اإلمام الشافعي رمحه اهلل، 

 ودليلهام  يف ذلك: 

، واحلديث (2ل«ن أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من غريهم: »نيني السنة النبوية: وهي قوله  1

رصيح يف أن البائع إذا أدرك سلعته عند املفلس بعينها، فله أخذها، وال جُي رب  عىل أخذ ثمنها من الغرمنياء، ألن حقنيه يف ذمنية 

 أخذه.املفلس، وليس يف ذمة غريه من الغرماء، وما دام قد وجد ماله بعينه عنده، فله 

  إن بذل  نيني  2
ر
بدفع احلق من غري من هو عليه، فلم جيرب صاحب احلق عىل قبضه، كام لو أعِس الزوج  تربع   الغرماء

 .(6ل، فإنه ال يلزمها ذلك، وكذلك يف مسألتناالفسخ   الزوجةُ  ه لتقرك  ا غريُ هل  ذ  بالنفقة، فب  

 القرجيح: 

ئل: بأنه إذا بذل الغرماء الثمن لصاحب السلعة ليقركها، مل الثاين القا قولبعد هذا العرض، فإين أرى رجحان ال

 ، وذلك ملا يأيت:يف ماله الذي وجده عند املفلس يلزمه قبوله، وله حق الرجوع

 قوة األدلة التي استدل هبا أصحاب هذا الرأي. أوال:

يس له الرجنيوع فينيه، رضر ن القول بأنه إذا بذل الغرماء الثمن لصاحب السلعة ليقركها، لزمه قبوله، ولأ ثانيا:

ين آخر، فيحاص الغرماء، فيقل نصيبه من الدين الذي له عىل املفلس، وبذلك  ؛صاحب السلعةب ألنه ال يأمن ادد ثبوت د 

 .(4ل«يف اإلسالم ال رضر وال رضار: » يتضر، وقال النبي 

                                                 

 (.3/166( ني الذخرية ل6/236حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ل (1ل

 (.12تقدم خترجيه لص/ (2ل

 (. 3/542املغني ل (6ل

ني وابن ماجه عن عبادة بن الصامل، يف كتاب األحكام، باب من بنى يف حقه ( مرسال من حديث حييى املازين 2/645رواه مالك يف املوطأ ل (4ل

(، ويف زوائد ابن ماجه: لهذا إسناد رجاله ثقات، إال أنه منقطع، ألن إسحاق بن الوليد، قال القرمذي، 2642(، رقم ل2/634ما يض بجاره ل

(، إال أن يف 2641وابن عدي: مل يدرك عبادة بن الصامل، وقال البخاري: مل يلق عبادة(، كام رواه ابن ماجه عن ابن عباس ريض اهلل عنهام برقم ل

 (.635ني2/634جلعفي، وهو متهم، انظر: تعليقات حممد فناد عبد الباقي عىل سنن ابن ماجه لإسناده: جابر ا
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ألنه قنيد زال ن له حق الفسخ يف هذه احلال، للبائع، مل يك إىل املفلس، فبذله املفلُس  الثمن   الغرماءُ  ع  ف  د   هذا وإن  

العجز عن تسليم الثمن، فزال حق الفسخ، كام لو أسقط سائر الغرماء حقوقهم عنه، فتمكن من األداء، أو غلل أعيان ماله، 

الوصول فصارت قيمتها وافية بحقوق الغرماء، بحيث يمكنه أداء الثمن كله، مل يكن للبائع الفسخ، لزوال سببه، وألنه أمكنه 

 .(1لإىل ثمن سلعته من املشقري، فلم يكن له الفسخ، كام لو مل يفلس

 رجوع البائع إىل ماله الذي باعه للمفلس بعد احلجر عليه ةة  املطلب الثالث

بعد ثبوت احلجر عليه، فرشاؤه صحيح، ولكن هل يثبل للبائع  بثمن يف ذمته إذا اشقرى املفلس من إنسان سلعة

 له أم ال؟ اختلف الفقهاء يف ذلك عىل ثالثة أقوال: الرجوع إىل عني ما

كان عاملا بفلسه أم مل أ سواء  ، أي: ال يثبل له حق الرجوع إىل عني مالهمطلقا الفسخ حق ليس له القول األول:

 ورواية عند احلنابلة أيضا.، ذهب إىل هذا احلنفية، واملالكية، ورواية عن بعض فقهاء الشافعية، يكن

بأنه باعه مع العلم بإفالسه وخراب ذمته، فلم يثبل له حق الفسخ، كام لو اشقرى سلعة معيبة لك: واستدلوا لذ

رصِّ  أيضاأما مع العلم بعيبها، و ي واالستقصاء، ومن املفروض إعنيالن احلنياكم  ؛إن مل يكن عاملا بفلسه، فهو مق  لعدم التحرِّ

 .(2لبالتفليس، وتشهريه بني الناس

، ذهب إىل و غري عالرنيمٍ سواء باعه عاملا بفلسه، أ ،له حق الفسخ طلقا، أي: أنَّ ر الفسخ مله خيا القول الثـاني: 

من أدرك ماله بعينه عند » قال: أنه عن النبي ، ودليلهم يف ذلك: ما روييف رواية أخرى عنهم هذا بعض الشافعية واحلنابلة

( عام يشمل كل من و  لم   ، ومن املعلوم أن لفظ(6ل«رجل قد أفلس، فهو أحق به من غريه ه عند املفلس، سواء كان متاع   د  ج  ن 

 .(4لبغري علم وقد باعه قبل اإلفالس أو بعده، وسواء كان باعه بعلم أ

وهو: إن باعه عاملا بفلسه، فال فسخ له، وإن باعه من غنيري علمنيه بنيذلك، فلنيه حنيق  التفصيل، :القول الثالث

فإن من اشقرى متاعا معيبنيا، تدلوا ملا ذهبوا إليه: بقياسه بمشقري املعيب، الفسخ، ذهب إىل هذا بعض فقهاء احلنابلة، واس

وعلم بعيبه وريض به، ليس له حق الفسخ بسبب هذا العيب، بخالف ما إذا اشقراه وهو ال يعلم هبذا العينيب، وكنيذلك يف 

 .(5لمسألتنا

                                                 

 (.3/542( ني املغني ل16/621املجموع رشح املهذب ل (1ل

 (.6/32( ني سبل السالم ل541ني3/542( ني املغني ل3/162الذخرية ل (2ل

 (.12تقدم خترجيه لص/ (6ل

 (.3/541املغني ل (4ل

 .(3/541املغني ل (5ل
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ا بفلسه، فال فسخ له، وإن باعه من غري علمه القائل: بأن من باعه عامل نا سبق يتضح يل رجحان القول الثالث

ما إن جهل ألك حق الفسخ والرجوع إىل ماله، و، ألنه إن باعه عاملا بفلسه، فال عذر له، وعىل هذا ال يمبذلك، فله حق الفسخ

، واغقر البائع ألن البائع قد يكون غريبا عن البلد، أو يكون قد دلَّس  عليه املشقري، وتظاهر بالغنى ؛حاله، فله حق الفسخ

 بمظهره.

 شيئا من مثنه  البائع قبض الذياملبيع ةة  الرابعاملطلب 

إن وجد البائع املبيع عند املفلس، وقد قبض شيئا من ثمنه، فهل له حق الفسخ أم ال؟ اختلف الفقهاء يف ذلك عىل 

 ثالثة أقوال: 

الشافعي ماء بباقي الثمن، ذهب إىل هذا يسقط حق البائع من الرجوع إىل العني، ويضب مع الغر القول األول:

 ، واستدلوا عىل ذلك بالسنة واملعقول:الظاهري، وإسحاق، وأمحد بن حنبلداود يف القديم، و

ته بعينها عند عأيام رجل باع سلعة، فأدرك سل»قال:  أن رسول اهلل  أما السنة: فهي ما روي عن أيب هريرة 

 .(1ل«شيئا، فهي له، وإن كان قد قبض من ثمنها شيئا، فهو أسوة الغرماء رجل قد أفلس، ومل يكن قد قبض من ثمنها

بنيَّ  أن البائع إذا قبض من ثمن السنيلعة شنييئا، ثنيم أفلنيس املشنيقري،  وجه الداللة من احلديث: أن الرسول 

 .(2لووجدها عنده بعينها، فليس له الرجوع، وإنام يكون أسوة للغرماء بباقي الثمن

 مناقشة احلديث: 

مرسال، ألن أبا بكر  نوقش هذا احلديث بأنه مروي عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام عن النبي 

 إذا ريض بذلك. :أي :ل أسوة الغرماء( وإن صح فمعنى قوله ،ليس بصحايب، وال حجة يف املراسيل

 رد املناقشة: 

نا قد رواه مالك وموسى بن عقبة عن الزهري عن أيب قلليف كتابه املغنى بقوله: وقد رد ابن قدامة تلك املناقشة  

والدار قطني يف سننهم متصال،  ،وابن ماجه ،وأخرجه أبو داوود ،بن عبد الرباكذلك ذكره  ،بكر بن عبد الرمحن عن أيب هريرة

فال يض  ،حجة وعىل أن املرسل ،فإن راوي املسند معه زيادة ال يعارضها ترك مرسل احلديث هلا ،فال يض إرسال من أرسله

 .(6ل(إرساله

                                                 

 (.6521( ل6522(، رقم ل622ني6/621أخرجه أبو داود، كتاب البيوع واإلجارات ل (1ل

 (.3/531املغني ل (2ل

 (.3/531املغني ل (6ل
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 احلديث عىل ظاهره أوىل من تأويله. محل  ثم إن 

 وأما املعقول: فإن يف الرجوع يف قسط ما بقي تبعيضا للصفقة عىل املشقري وإرضارا به وليس ذلك للبائع.

 .(1لعنه الضرفيزول  ،مناقشة دليل املعقول: قد يقال: ال رضر عىل املشقري يف ذلك ألن ما له يباع وال يبقى له

شنيقيص  وال تفإنه قيمته تنقص بال ،ال يندفع الضر بالبيعلرد املناقشة: وقد رد ابن قدامة هذه املناقشة بقوله: 

كالرد بالعيب  ،فلم جيز تشقيصه ،وألنه سبب يفسخ به البيع ؛فيتضر املفلس والغرماء بنقص القيمة  ،يرغب فيه مشقصا

وال فرق بني كون املبيع عينا واحدة أو عيننيني ملنيا ذكرننيا منين  ،أوىل من قياسه عىل النكاح ،وقياس البيع عىل البيع ،واخليار

 .(2ل(احلديث واملعنى

ن البائع إذا قبض شيئا من الثمن، والعني باقية، كان باخليار بني أن يرد ما قنيبض منين النيثمن، إ القول الثاني:

 .(6لضارب مع الغرماء فيام بقي، ذهب إىل هذا، املالكيةويرجع يف العني املبيعة، وبني أن ال يرجع يف العني، وي

فيه رعاية للجانبني:  وربام يكون دليله أن ،املالكية فلم أجد دليال هلذا الرأيوأما عن دليلهم: فبحثل يف كتب 

ن ذلك ليس فيه تفريقا أل ؛فال رضر يف ذلك عىل املفلس أو الغرماء ،ما قبض وأخذ سلعته كلها البائعُ  دَّ فإذا ر   ،البائع واملشقري

فنيال  ،فيام بقي من سنيلعته الغرماء   وكذلك إن حاصَّ  ،ألنه قد حصل  عىل سلعته بعينها ؛كام أنه ال رضر عىل البائع ،للصفقة

 فال يأخذ أكثر من حقه. واهلل أعلم ،ألنه قد أصبح واحدا منهم ؛يكون يف ذلك رضر أيضا عىل الغرماء

وع بخصم ما بقي من الثمن، أي: يأخذ ما بقي من سلعته بام بقي من النيثمن، نه يثبل له الرجإ القول الثالث:

 ذهب إىل هذا اإلمام الشافعي رمحه اهلل يف قوله اجلديد.

 ،فجاز أن يرجع به إىل بعضها ،ن التفليس سبب يرجع به العاقد إىل مجيع العنيأ هو:ودليله يف ذلك: القياس، و

وتارة  ،خر عيباأو وجد أحدمها باآل ،وهو ما إذا ارتدت ،وذلك أن الزوج يرجع تارة بجميع الصداق ،كالفرقة قبل الدخول

 .(4لوهو ما إذا طلقها ،بالنصف

 مناقشة هذا االستدالل: 

أوىل  نيني كام ذكرنانيني قياس البيع عىل البيع ولاألول هذا االستدالل: فقد قال ابن قدامة:  قولناقش أصحاب ال

 .(5ل(النكاحمن قياسه عىل 

                                                 

 املرجع السابق. (1ل

 املرجع السابق. (2ل

 (.2/622بداية املجتهد ل (6ل

 (.16/626املجموع رشح املهذب ل (4ل

 (.3/531املغني ل (5ل



30 

 

ثم  ،األول القائل بأن البائع إن كان قد قبض من ثمن سلعته شيئا قولأن ال -واهلل أعلم -بعد هذا العرض أرى

 هو الراجح ملا يأيت: ،أرى أن هذا الرأي ، فإين أسوة للغرماء بباقي الثمنفيكون  ،فقد سقط حق الرجوع ،أفلس املشقرى

 دل هبا أصحاب هذا الرأي.أوال: قوة األدلة التي است

، الغرماء بباقي الثمن وإن شاء حاصَّ  ،ورجع يف مجيع العني ،إن شاء رد ما قبضه ،ن القول بأن البائع خمريأثانيا: 

فيكون بذلك قد  ،فريجع ،ة قد زاد ثمنها عن وقل البيععألن البائع قد يرى أن السل ؛قد يكون فيه رضر بالغرماء واملفلس

ففي  ،وال يرجع ،الغرماء   فيحاصو  ،وقد يرى أن سلعته قد نقص ثمنها عن وقل البيع ،عىل املفلس والغرماء الزيادة   ت  وَّ ف  

 دون املشقري املفلس والغرماء. ،هذا الرأي نفع للبائع

 ،وقد ينقص ذلك من قيمتهنيا ،فيه تفريق للصفقةف ،: بأن له أن يرجع يف قدر ما بقي من الثمنكذلك فإن القول

 .ملشقري  املفلس والغرماءفيتضر ا

أم بقي كام  ،أم نقص ،وأما القول: بأنه يكون أسوة للغرماء بباقي الثمن سواء زاد ثمن السلعة عن وقل البيع

وملصلحة املشقري  ،ألنه ريض بالثمن األول وإن زادت قيمتها بعد ذلك :ملصلحة البائع ،قول فيه رعاية ملصلحة اجلانبني ،هو

ه كنيام هنيو حنيق اآلخنيرين منين  فيام كان من املال عند املفلس، م  هُ صَّ افحنه كان أحد الغرماء، أل :املفلس والغرماء وهذا حقو

 أعلم. تعاىل واهللالغرماء، 

  اةة إذا وجد البائع سلعته عند املفلس، وقد تلف بعضه املطلب اخلامس 

 :من أمرين إذا وجدها ناقصة فال خيلوفأما  ،مل تنقص ومل تزد التي ذكرنا حكم ما إذا وجد البائع العني املبيعة

م بعض اهنداأو أو السيارة،  ،تلف بعض الثوب، كإما أن يكون نقصان جزء ال ينقسم عليه الثمن وال يصح إفراده بالبيعنيني 

 .الدار

  :قولفأ ه اخلاص،حكممنهام ولكل  ،أو نخلة مثمرة تلفل ثمرهتا ،كثوبني تلف أحدمها ،نقصان جزء ينقسم عليه الثمن أونيني 

وال  ،عند املشقري املفلس ناقصة نقصان جزء ال ينقسم عليه الثمن السلعة   وجد البائعُ وهي ما إذا املسألة األوىل: 

 :قولنياختلف الفقهاء يف هذه احلال عىل  ،يصح إفراده بالبيع

 :ب إىل هنيذاذهني ،بثمن سنيلعته الغرماء   حياصو  :أي ،الغرماءبوكان أسوة  ،س للبائع الرجوعيل :األول قـول ال

 .(1لوفقهاء احلنابلة ،إسحاق

                                                 

 (.3/546املغني ل (1ل
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 واستدلوا على ذلك بالسنة واملعقول:

 .(1ل«من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من غريه: »أما السنة: فهي قوله 

وجده  مل جيد ماله بعينه، بل ، فمفهومه املخالف: أنه إذا«من وجد متاعه بعينه: » قوله وجه الداللة من احلديث، 

 ،فإذا تلف بعضه مل جيده بعينه ،رشط أحقيته باملبيع، أن جيده بعينهوألن القيد بمنزلة الرشط،  ؛، فليس له أن يأخذهوقد تغريَّ 

 وكان أسوة للغرماء. ،وهلذا مل يكن للبائع الرجوعففات الرشط، 

مة وانقطاع ما بينهام من املعاملة، وأما املعقول: فإن البائع إذا أدرك املبيع بعينه، حصل له بالرجوع فصل اخلصو

بخالف ما إذا وجد بعضه، وال فرق بني أن يرىض باملوجود بجميع الثمن أو يأخذه بقسطه منين النيثمن، ألننيه فنيات رشط 

 (2لالرجوع

 :ففيه تفصيل، وهو أنه الرأي الثاني:

 .بيع ناقصا بجميع الثمنامل فإن البائع يرجع يف ،بأن ذهب ذلك بآفة ساموية ،إن مل جيب يف مقابلة ما ذهب أرش

ويضب منيع  ،فإن البائع له أن يرجع يف املبيع بحصته من الثمن ،يببأن أتلفها أجن ،وإن وجب النقصان بأرش

 ،ذهنيب إىل هنيذا اإلمنيام مالنيك ،ويرجع املشقري عىل األجنبي باألرش ،الغرماء بحصة ما تلف من العني املبيعة من الثمن

 .اهلل مام الشافعي رمحهواإلم ،والعنربي ،واألوزاعي

 : أتيواستدلوا مبا ي

فله حنيق  ،فقد وجد سلعته ناقصة ،ألن هذا حقه ؛يضب مع الغرماء بالثمن فال كالم اختار البائع أن   أوال: إن  

 وال جيرب عىل أخذ السلعة ناقصة. ،فيضب به مع الغرماء ،املطالبة بالثمن

فإن البائع يرجع يف بآفة ساموية، بأن ذهب  ،ب يف مقابلة ما ذهب  أرشومل جي ،يرجع بعني ماله اختار أن   ثانيا: إن  

أخذه  ،املشقري إذا اختار إجازة البيع فإن  ،عينها بآفة ساموية يف يد البائع ، كمن اشقرى دابة فذهبلبيع ناقصا بجميع الثمنامل

 فكذا هذا. ،بجميع الثمن

 ،بينيع بحصنيته منين النيثمنالبائع يرجع يف امل فإنَّ  ،جنبيذهب ذلك بفعل أ بأن   ،وجب النقصان بأرش ثالثا: إن  

 ألنَّ  ؛وإنام كان كذلك ،ويرجع املشقري عىل األجنبي باألرش ،ويضب مع الغرماء بحصة ما تلف من العني املبيع من الثمن

                                                 

 (.12تقدم خترجيه لص/ (1ل

 (.3/546املغني ل (2ل
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فإذا  ،جع به البائعلر ،ولو كان ذلك اجلزء موجودا ،دل عن اجلزء الفائل من املبيعباألرش الذي يأخذه املشقري من األجنبي 

 .(1لرجع بام قابله من الثمن ،كان معدوما

وكان أسنيوة  ،مل يكن للبائع الرجوع  ،نا سبق يتضح يل رجحان الرأي األول القائل: بأنه إذا تلف بعض املبيع

 :وذلك ،لغرماءبا

 .لقوة أدلته أوال:

 نص قد ،«ه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق بهمن أدرك متاع: »والذي يقول فيه  ألن حديث الرسولثانيا: 

 واملعروف أنه ال اجتهاد مع النص.، وجود املبيع بعينهأن أحقيته باملبيع، يكون عند عىل 

وجد البائع السلعة عند املشقري املفلس ناقصة نقصان جزء ينقسنيم علينيه : ما إذا وهي ــ المسألة الثانية

 :قولنيتلف الفقهاء يف ذلك عىل فقد اخ ،كثوبني تلف أحدمها  ،الثمن

 ،ويضب بجميع الثمن مع الغرماء ،البائع باخليار بني أن يقرك ما بقي من املبيع بحصته من الثمن األول: القول

سواء تلف بآفة  ،ويضب مع الغرماء بحصة ما تلف من املبيع من الثمن ،وبني أن يرجع فيام بقي من املبيع بحصته من الثمن

 فاحلكم واحد  يف رجوع البائع. ،ل أجنبيمفعل املشقري أو بعأو ب ،ساموية

 .لذهب إىل هذا املالكية والشافعية ورواية عن اإلمام أمحد بن حنب

  عىل ذلك بام يأيت: واستدلوا 

من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس » ن السامل من املبيع قد وجده البائع بعينه، فيدخل يف عموم قوله أنيني  1

 .(2ل«و أحق بهفه

ن البائع يستحق املبيع يف يد املفلس بالثمن، كام يستحق املشقري املبيع يف يد البائع بالثمن، ثم املشقري إذا أنيني  2

 .ايأخذه بحصته من الثمن، فكذلك هذ وجد بعض املبيع يف يد البائع، كان له أن  

 .(6لاملبيع مجيع   وجدو كام ل ،الرجوع فيهه فكان ل ،بعينهالبائع ألنه مبيع وجده نيني  6

ذهب إىل هنيذا اإلمنيام أمحنيد بنين حنبنيل يف الرواينية  الغرماء،ب، ويكون أسوة الثاين: ال يرجع ببقية العني القول

 .(1لوالتي نقلها عنه أبو طالب من فقهاء احلنابلة ،الراجحة

                                                 

  (.16/621( ني املجموع رشح املهذب ل56ني5/52مواهب اجلليل ل (1ل

 (.12تقدم خترجيه لص/ (2ل

 (.544ني3/546( ني املغني البن قدامة ل16/622( ني املجموع رشح املهذب ل6/233حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ل (6ل
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 وهو: الرأي باملعقول،هذا واستدل أصحاب 

فلم يملك الرجوع كام لو قطعل يد  ،وألن بعض املبيع تالف ؛عينا واحدة فأشبه ما لو كان ،مل جيد املبيع بعينه أنه

 .(2لالعبد

وبنيني  ،من هذا العرض يتضح يل رجحان الرأي األول القائل بأن البائع باخليار بني الرجوع فيام بقي من املبيع

 :وذلك ،عدم الرجوع

 .لقوة أدلتهأوال: 

 فدخل يف عموم احلديث. ،البائع بعينه أن السامل من املبيع قد وجدهثانيا:

 لفرعان(:

 ألن البائع ما أدرك ماله بعينه. ؛فهو بمنزلة تلفه ،أو وقفه ،أو وهبه ،باع املفلس بعض املبيع إن  نيني  1

 ،أو مرض ،أو كتابة أو كرب ،أو نيس صناعة ،كعبد هزل ،مع بقاء عينه ،نقصل مالية املبيع لذهاب صفة إن  نيني  2

لكنه يتخري بني أخذه ناقصا  ،ال خيرجه عن كونه عني ماله ،ألن فقد الصفة ؛مل يمنع الرجوع ،أو كان ثوبا فخلق ،أو تغري عقله

أو  ،أو علم ،أو هزال ،ألن الثمن ال يتقسط عىل صفة السلعة من سمن ؛وبني أن يضب مع الغرماء بكامل ثمنه ،بجميع حقه

 .(6لفيصري كنقصه لتغري األسعار ،نحوه

  احلاصلة عند املشرتي املفلسالزيادة املتصلة  السادس ةةطلب امل

ونحو  ،أو القرآن ،أو الكتابة ،وتعلم الصناعة ،والكرب ،كالسمن ،عند املشقري املفلس زيادة متصلة إذا زاد املبيع

 فقد اختلف الفقهاء يف رجوع البائع ومنعه عىل رأيني: ،ذلك

ذهب إىل هذا فقهاء  ،الثمنيف الغرماء بويصبح أسوة  ،متنع رجوع البائع الزيادة املتصلة يف املبيع أنالرأي األول: 

 احلنابلة يف الرواية الراجحة عندهم.

                                                                                                                                                                  

 (.544ني3/546املغني ل (1ل

 (.3/546املغني ل (2ل

 املرجع السابق. (6ل



35 

 

وألن النامء مل  ؛: بأن هذه الزيادة حصلل يف ملك املفلس، فلم يستحق البائع أخذها كاملنفصلةعىل ذلك واواستدل

 . (1لالهيصل إليه من البائع، فلم يستحق أخذه منه كغريه من أمو

ورواية عن اإلمام  ،والشافعي ،ذهب إىل هذا مالكة ال متنع رجوع البائع يف املبيع، الزيادة املتصلأن الرأي الثاين: 

 أمحد.

 بالسنة واملعقول:هذا الرأي، استدل أصحاب و

درك ماله من أ: »يقول قال: سمعنا رسول اهلل أما السنة: فقد روي عن أيب بكر بن عبد الرمحن عن أيب هريرة

 .(2ل«فهو أحق به من غريه ،بعينه عند رجل قد أفلس

والعني املبيعة إذا  ،فهو أحق هبا ،املفلس دوجه الداللة من احلديث: يدل هذا احلديث عىل أن من أدرك عني ماله عن

 .(6لفيكون للبائع  حق الرجوع فيها ،زادت زيادة متصلة فهي موجودة بعينها ومل يتعلق حق الغري هبا

اقشة االستدالل باحلديث: ناقش أصحاب الرأي األول االستدالل هبذا احلديث قائال: لبأن اخلرب حممول عىل من

من وجد متاعه عىل صفته، ليس بزائد، ومل يتعلق به حق آخر، وههنا قد تعلقل به حقوق الغرماء، ملا فيه من الزيادة، ملا ذكرنا 

يمننيع  مانعا من الرجوع من غري رضر يلحق باملفلس، وال بالغرمنياء، فني ن  من الدليل بحقه أنه إذا كان تلف بعض املبيع 

وإذا رجع يف الزائد  ،فام رجع إال فيام باعه وخرج منه ،وألنه إذا رجع يف الناقص ؛الزيادة فيه مع تفويتها بالرجوع عليهم أوىل

 .(4ل(فكان باملنع أحق ،واسقرجع ما مل خيرج منه ،مل يبعه أخذ ما

 .فال متنعه املتصلة كالرد بالعيب ،فسخ ال متنع منه الزيادة املنفصلةأنه  ،ول: فهووأما املعق

 هذا االستدالل: دو ر  

 بأنه قد فارق الرد بالعيب من وجهني: هذا االستدالل  القول األول  أصحاُب  دَّ وقد ر  

 بخالف مسألتنا. ،فهو راض بإسقاط حقه من الزيادة وتركها للبائع ،أحدمها: أن الفسخ فيه من املشقري

                                                 

 (.3/542املغني ل (1ل

 (.12تقدم خترجيه لص/ (2ل

 (.3/552( ني املغني ل16/216ح املهذب ل( ني املجموع رش6/236حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ل (6ل

 (.3/542املغني ل (4ل
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 ،والفسخ ههنا لسبب حادث ،وهو العيب القديم ،كان ملعنى قارن العقد ،لفسخ يف الرد بالعيبان أالوجه الثاين: 

 .(1لفسخ النكاح الذي ال يستحق به اسقرجاع العني الزائدةبفهو أشبه 

 القرجيح: 

ويكنيون  ،متنع البائع من الرجنيوع ،متصلةنا سبق يتضح يل رجحان الرأي األول القائل بأن زيادة املبيع زيادة 

 ،كام أن أدلة أصحاب الرأي الثاين مل تسلم من املناقشة ،وذلك لقوة األدلة التي استدل هبا أصحاب هذا الرأي ؛الغرماءبأسوة 

 أعلم. تعاىل واهلل ،والقول هبذا الرأي أوىل حتى ال يضار الغرماء واملفلس

  اصلة عند املشرتي املفلساحل  الزيادة املنفصلة طلب السابعامل

، فقد اتفق الفقهاء عنيىل أن والكسب، والثمرة، كالولد ،عند املشقري املفلس إذا حدث يف املبيع زيادة منفصلة 

 .(2لوفقهاء احلنابلة ،والشافعي ،اإلمام مالك اذهب إىل هذ ، رجوع البائع يف املبيع :أي ،ال متنع الرجوعالزيادة املنفصلة 

 :قولنيدة املنفصلة عن املبيع تكون للمفلس أم للبائع؟ اختلف الفقهاء يف ذلك عىل ولكن هل الزيا

والرواية الراجحة عند  ،ذهب إىل هذا اإلمام الشافعي ،الزيادة املنفصلة عن املبيع تكون للمفلس األول: القول

 احلنابلة.

 :واستدلوا عىل ذلك بالسنة واملعقول

، وجه االستدالل من احلديث: أن النامء، والغلة للمشنيقري، لكنيون (6ل«ناخلراج بالضام: »أما السنة: فقوله 

 الضامن عليه.

ه بعيب  ؛وأما املعقول: فام ذكره ابن قدامة بقوله: لولنا أهنا زيادة انفصلل يف ملك املشقري، فكانل له، كام لو ردَّ

خ العيب بالعيب أو اخليار أو اإلقالة، وفسخ به اسقرجاع العني، فلم يستحق أخذ الزيادة املنفصلة، كفسوألنه فسخ استحق 

 (4لالنكاح بسبب من أسباب الفسخ(

                                                 

 (.3/542( ني املغني ل12/243( ني تكملة املجموع ل6/234حاشية الدسوقي ل (1ل

 (.3/552( ني املغني ل16/214( ني املجموع رشح املهذب ل6/236حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ل (2ل

، أخرجه أبو داود، كتاب البيوع واإلجارات، باب فيمن اشقرى عبدا، «اخلراج بالضامن: »عن عائشة ريض اهلل عنها، قالل: قال رسول اهلل  (6ل

( ني والقرمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء فيمن يشقري العبد، ويستغله، ثم جيد به عيبا 6523(، رقم ل6/662فاستعمله، ثم وجد به عيبا ل

ي هذا احلديث من غري هذا الوجه، والعمل عىل هذا عند أهل العلم(، 1235(، رقم ل6/531ل (، وقال: لهذا حديث حسن صحيح، وقد ُرور

 (.4422(، رقم ل6/255ن لوأخرجه النسائي، كتاب البيوع ، باب اخلراج بالضام

 (.551ني3/552املغني ل (4ل



37 

 

 ورواية أخرى عن اإلمام أمحد. ،ذهب إىل هذا اإلمام مالك ،الزيادة املنفصلة تكون للبائع الثاني: القول

فكانل  ،ألهنا زيادة ؛تكون للبائع ،ونتاج الدابة ،ن الزيادة املنفصلة كولد اجلاريةهذا الرأي: بأواستدل أصحاب 

 .(1لللبائع كاملتصلة

 : أنه ال بد يف املسألة من التفصيل، وهو: يل والذي يظهر

يف بطنها جننيني، فولنيدت عننيد املشنيقري كان أصلها ومنشأها عند البائع، كمن باع دابة  الزيادة املنفصلة إن   أنَّ 

املشنيقري،  أصنيلها يف ملنيك حصنيلتكون تابعة ألصل امللك، وأما إن ألهنا حصلل يف ملكه، ف ؛اأحق هبالبائع  املفلس، فإنَّ 

يف حنيديث  ألن هذه الزيادة حصلل يف ملك املشقري، فتكون لنيه، وقولنيه  ؛، فإن املشقري أحق هباكحليب البقر والغنم

لك املشقري كانل حكم بأن الزيادة التي حصلل يف م ، يشهد بذلك، فإن النبي (2ل«اخلراج بالضامن»عائشة ريض اهلل عنها: 

له، وأما الزيادة التي كان أصلها يف ملك البائع، فاحلديث مسكوت عنها، وجيب إرجاعها إىل القاعدة الفقهينية التنيي تقنيول: 

 .(6للالتابع تابع(

                                                 

 (.3/551( املغني ل5/56مواهب اجلليل ل (1ل

 (.44تقدم خترجيه لص/ (2ل

(، وقال العالمة عيل حيدر يف رشح هذه القاعدة: ليعني: التابع لليشء يف الوجود، تابع لذلك اليشء يف احلكم، 1/631غمز عيون البصائر ل (6ل

لو اغتصب شخص فرسا من آخر،  ..ثال: يف بطنها جنني، دخل اجلنني يف البيع بال نص عليه، ألنه تبع هلا، فيتبعها يف احلكم، فلو بيعل بقرة م

ونتجل عنده مهرا مثال: فاملهر لصاحبها، تبعا هلا، وليس للمغتصب أن يدعيه لنفسه، كذلك يف الرهن، فلو رهن رجل عند شخص ناقة، ونتجل 

 (.1/46اج يكون رهنا أيضا تبعا ألمه، وال حيق للراهن أن يأخذه قبل فك الرهن(، درر احلكام، رشح جملة األحكام لعند املرهتن، فالنت
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 المبحث السادس

 تصرفات المفلس

 :وفيه مطلبان

   تصرفات املفلس قبل احلجر عليه املطلب األول 

 ني:قولفات املفلس قبل احلجر عليه، عىل اختلف الفقهاء يف حكم ترص

ما يفعله املفلس املدين قبل حجر احلاكم عليه من بينيع، أو هبنية، أو إقنيرار، أو قضنياء بعنيض  نَّ إاألول:  القول

احلنفينية،  منين الغرماء، أو غري ذلك من الترصفات، فهو جائز نافذ، فيكون كسائر الننياس، ذهنيب إىل هنيذا مجهنيور الفقهنياء

 :يأيتنابلة، واستدلوا عىل ذلك بام والشافعية، واحل

 قبل احلجر عليه، يعترب رشيدا، غري حمجور عليه، فينفذ ترصفه كغريه. سن املفلأنيني  1

 . (1لن سبب املنع من الترصف، هو احلجر، فال يتقدم املسبب عىل السببأنيني  2

ري عوض معقول إذا كان ال يلزمه، الثاين: إن املفلس قبل احلجر عليه، ال جيوز له إتالف يشء من ماله بغ القول

ونا ال اري العادة بفعله، وجيوز بيعه وابتياعه إذا مل يكن فيه حماباة، وكذلك ال جيوز إقراره بالدين ملن يتهم عليه، ذهب إىل 

 هذا اإلمام مالك رمحه اهلل.

ين، وهذا هو السبب احلقيقي للحجر عليه مستق فام دام السبب كان بال، واستدل عىل ذلك: بأن ماله حماط بالدَّ

موجودا، كان املسبب موجودا، وهو عدم الترصف يف ماله، إال فيام يلزمه، كالنفقة عىل من يعوله، وكاألضحية، والصدقة 

 .(2لاليسرية، وكل ما جري العرف به من الترصفات ملثل هذا الشخص

 القرجيح: 

 : مما سبق يتضح لي أنه ال بد يف املسألة من التفصيل، وهو

ةُ  ؛نفذأن ترصفات املفلس يف ماله إن كانل نا اعتاده الناس، فإهنا ت يَّ الترصنيف يف  ألن األصل يف اإلنسان، حرِّ

ماله، إال بدليل يغريِّ هذا األصل، والدليل املغريِّ هلذا األصل، هو احلجر، ومل يتحقق، فيعمل باألصل، وهو حق الترصف يف 

 ماله.

                                                 

 (.562ني3/532( ني املغني ل6/133( ني األم ل5/31الفتاوى اهلندية ل (1ل

 (.2/616بداية املجتهد ل (2ل
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ابتياعه ماال مل يكن بيعه و معتاد، كهبته كل ماله ألحد أوالده، أو لزوجاته، أو وأما إذا ثبل أنه ترصف ترصفا غري

ألن السبب يف تفليسه، واحلجنير  ؛فإنه يمنع من هذا الترصفأو ملن يتهم هبذا البيع واالبتياع بالنسبة له، من عادته ابتياعه، 

يَّة ترصفه قبل حجر احل ة مطلقة ينايف هذا اهلدف، فيمنع منهعليه، هو محاية أموال الغرماء، والقول بحرِّ يَّ ألنه  ؛اكم عليه، حرِّ

 حيلة للضر باآلخرين، فيمنع منها، واهلل تعاىل أعلم.

 تصرفات املفلس بعد احلجر عليه   ةة الثاني املطلب

ذ ترصفه يف أمواله أم ال ،عىل املفلس ر  جر متى ُح   :؟ اختلف الفقهاء يف ذلك عىل قولنيهل ُينّفَّ

ذ يف  نَّ إول: األ القول أو  ،ماال له ةأو أصدق امرأ ،أو وقف ،أو هبة ،ترصف ببيع فإن   ،يشء من مالهترصفه ال ُين فَّ

 واحلنابلة. ،والشافعي يف الرواية الراجحة ،ومالك ،ذهب إىل هذا احلنفية ،نحو ذلك مل يصح

ن حقوق الغرمنياء تعلقنيل وأل ؛فلم يصح ترصفه كالسفيه ،بأنه حمجور عليه بحكم حاكم :واستدلوا عىل ذلك

 .(1لكاملرهونة ،ترصفه فيها حَّ صر فلم ي   ،بأعيان ماله

فإن  ،ه موقوفف  فإن ترصو  ،أو أعتق ،أو أقرض ،أو وهب ،بأن باع ،الثاين: إن ترصف املفلس يف أعيان ماله القول

املذهب  أضعف الروايتني يف ا  القول هووهذ، مل ينفذ ترصفه ،وإن مل يف بدينه ،نفذ ترصفه ،وفاء بدينه ،كان فيام بقي من ماله

 الشافعي.

وألنه حجر عليه حلق  ؛كغري املفلس ،ه ألعيان مالهبيع صحَّ  ،ه يف ذمتهابتياعُ  بأن من صحَّ  :واستدل من قال بهذا

 .(2له موقوفا كاحلجر عىل املريضفُ فكان ترصو  ،الغري

ألن كل من  ؛ه يف ماله بعد احلجر عليه باطلف  أن ترصو  :هوو األول، هو القولبعد هذا العرض، أرى أن الراجح 

 كالرهن ال يصح ترصف الراهن فيه. ،وجب أن يكون ننوعا من الترصف فيه ،تعلق بامله حق الغري

 وتظهر ثمرة هذا اخلالف فيام يأيت:

بأن زادت  ،ه بدينه مالُ إن وىفَّ حتى و ،وأعتق ،ووهب ،مجيع ما باع دَّ رُ  ،إذا قلنا: إن ترصفه باطل يف أعيان ماله

 .وفضل ما كان ترصف فيه عن الدين ،أو أبرئ من بعض دينه ،قيمته

                                                 

 (.562ني3/561( ني املغني ل2/66سالك لأقرب امل ( ني2/233( ني قليويب وعمرية ل6/161بدائع الصنائع ل (1ل

 (.16/236املجموع رشح املهذب ل (2ل
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وإن مل  ،نفذ ترصفه ،فإن وىف ماله بدينه غري الذي ترصف فيه ،همالُ  م  سِّ قُ  ،ترصفه صحيح موقوف إنَّ  :وإن قلنا

نقنيض منهنيا  ،إال بعض األعيان التي ترصف فيهاوإن مل يف بدينه  ،نقض مجيعه ،ه إال أن ينقض مجيع ما ترصف فيهمالُ  فر ي  

 ما الذي ينقض أوال؟ فيه وجهان: ، ولكنيشء

تنقض  ،فعىل هذا ،الوجه األول: قال عامة الشافعية: ينقض األضعف فاألضعف وإن كان متقدما يف الترصف

 .فتق ثم الوقثم الع ،ألنه يلحقه الفسخ ،ثم البيع بعدها ،ألنه ال عوض فيها ،ألهنا أضعف ،اهلبة أوال

كام يف تربعات املريض املنجزة إذا عجز  ،الوجه الثاين: ينقض اآلخر فاآلخر من ترصفه عتقا كان أو هبة أو غريمها

 .(1لفإنه ينقض اآلخر فاآلخر ،عنها الثلث

نه أل ؛هفُ صح ترصو  ،أو تكفل ،أو اققرض ،فاشقرى ،ترصف يف ذمته أما إن   ،ترصف املفلس يف أعيان ماله هذا إن  

 ؛الغرماء   هذه الديونر  ولكن ال يشارك أصحاُب  ،واحلجر إنام يتعلق بامله البذمته ،وإنام وجد يف حقه احلجر ،أهل للترصف

ويتبع هبا بعد فك  ،فإن هذا يف مظنة الشهرة ،فقد فرط يف ذلك ،ومن مل يعلم ،ألهنم رضوا بذلك إذا علموا أنه مفلس وعاملوه

 . (2لور الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلةمجه ،ذهب إىل هذا، احلجر عنه

  ٍنْياحملجور عليه بَد املفلس ةة إقرار املطلب الثالث

به الغرماء، تعلَّق الدين أو بعدهاإلفالس، بدين لزمه قبل احلجر، أقرَّ املحكوم عليه بإذا  ، وصادقه املقر له، وكذَّ

رو له؟ اختلف الفقهاء يف ذلك عىل قولني:بذمته قوال واحد، ولكن هل يقبل إقراره   يف حق الغرماء ليشاركهم املق 

أنه ال يقبل إقرار املفلس يف حقِّ الغرماء، فال يشاركهم يف مال املفلس، قال به مجهور الفقهاء من  القـول األول: 

 .هاحلنفية، واملالكية، واحلنابلة، واإلمام الشافعي يف أحد قولي

 : يتبام يأ استدل أصحاب هذا القول

ر عليه فيه، كالسفيه، أو كالراهن يقر عىل الرهن.أنيني  1  ن املفلس حمجور عليه، فلم يصح إقراره فيام ُحجر

، وهو الغرماء فلم يقبل. 2 رِّ
 نيني أنه إقرار يبطل ثبوته حقَّ غري املقر

رَّ متهم يف إقراره، فهو كاإلقرار عىل غريه 6
 .(6لنيني أن املقر

                                                 

 (.16/236املجموع رشح املهذب ل (1ل

 (.3/556( ني املغني ل16/231ح املهذب ل( ني املجموع رش2/613( ني بداية املجتهد ل6/233اهلداية ل (2ل

 (.3/566( ني املغني ل16/233( ني املجموع رشح املهذب ل6/236( ني حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ل6/233انظر: اهلداية ل (6ل
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رو له، ذهب إىل هذا القول اإلمام الشافعي أن إقر القول الثاني: ار املفلس مقبول يف حق الغرماء، فيشاركهم املق 

 .يف قوله الثاين

 ودليله يف ذلك: 

نيني أن إقراره حق ثبل بسبب منسوب إىل ما قبل احلجر، فوجب أن يشارك صاحب احلق بحقه الغرماء، كام لو  1

 ثبل حقه بالبينة.

فإن املريض لو أقرَّ لرجل بدين لزمه يف حال الصحة، لشارك من أقنيرَّ لنيه يف حنيال  نيني قياسا بإقرار املريض، 2

 .(1لاملرض، كذلك هذا املفلس، لو أقرَّ بدين قبل احلجر، لشارك الغرماء، وكذلك إذا أقر بدين بعد احلجر

فلس املحجور عليه، يتعلنيق الراجح من هذا اخلالف، هو القول األول القائل: بأن إقرار املوالذي يظهر يل أن 

 : يأيت الغرماء، وال يشاركهم، وذلك ملابذمته، وال يقبل يف حقِّ 

 أوال: قوة األدلة التي استدل هبا أصحاب هذا القول.

ين، ليشاركه الغرماء، ثم يسلمه إىل املفلس، وربام يقر بدين أثانيا:  نه ال ينامن أن يواطئ املفلس من يقر له بالدَّ

رو له سائر الغرماء لرجع كبري يزيد ع أكثر من نصنيف املنيال منيثال إىل املفلنيس ىل دين مجيع الغرماء عليه، فلو شارك هذا املق 

رِّ له.  املواطئ مع املق 

 نفقه املفلس احملجور عليه  طلب الرابع ة  امل

قته يف كسبه، فإنه ففن اتفق العلامء عىل أنه إذا حجر عىل املفلس، وكان ذا كسب يفي بنفقته ونفقة من تلزمه نفقته،

لناها من  ذال حاجة إىل إخراج ماله مع غناه بكسبه، فلم جيز له أخ ماله، كالزيادة عىل النفقة، وإن كان كسبه دون نفقته، كمَّ

 ماله.

أعتق ملن  ه باق، وقد قال النبي ألن ملك   ؛عليه من ماله مدة احلجر وإن طالل ق  فر ن  وأما إن مل يكن ذا كسب، أُ 

، ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل يشء، ف هلك: »وأعطاه ثمنه  باعه النبي ومل يكن له مال غريه،  ه عن دبر،عبدا ل

 .(2ل.«.فإن فضل عن أهلك يشء، فلذي قرابتك

                                                 

 (.16/233املجموع رشح املهذب ل (1ل

 (.226[ ل41(، رقم ]6/32صحيح مسلم مع رشح النووي، كتاب الزكاة، باب اإلنفاق عىل النفس، واألهل ولذي القربى ل (2ل



42 

 

يدل عىل أن له أن يأخذ من .« .فإن فضل يشء ف هلك، فإن فضل عن أهلك يشء، فلذي قرابتك: » وإن قوله 

نيلنفقة من اب عليه نفقته، كزوجته، ومن تلزمه نفقته من أقاربه، مثل الوالد  ماله قدر ما يكفي  ين واملولنيودر ين، ين املعِس 

  .(1لوغريهم نن اب عليه نفقتهم

  

                                                 

( ني 565ني3/564( ني املغني ل16/222( ني املجموع رشح املهذب ل6/266( ني حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ل6/233انظر: اهلداية ل (1ل

(.3/621نيل األوطار ل



43 

 

 الخاتمة:

َّ بإمتام هذا البحث الذي بذلل فيه جهدي،  يف ختام هذا البحث أمحد اهلل سبحانه وتعاىل عىل توفيقه وإنعامه عيل 

ق   دو ذلك راجع إىل قرص إدراكي، سُل فيه إىل احلق، فهذا من اهلل، وهو الذي أفإن ُوفِّ عى إليه وأمتناه، وإن جانبي الصواب، فمر 

ل ُل إليه منين فقه اإلسالميوحسبني أن بذلل جهدي يف تقديم بحث عن: لالتفليس يف ال (، أخلص للقارئ الكريم ما توصَّ

 نتائج، حسب ورودها يف البحث: 

 ه بدينه وإن كثر.من ال يفي مالُ  املفلسني  1

 ذات الصلة:  ومن األلفاظ

 أ ني املعِس: وهو املدين الذي ليس عنده مال أصال.

كنيان لكل واحد منهام معننيى خنياص، وإذا افقرقنيا  :مها لفظان إذا اجتمعنيا افقرقنيا، أيالفقري واملسكني، ب ني 

 واحلاجة. ، وأعني هبذا النوع: أهل العوزااجتمعا، أي كانا نوعا واحد

 ج ني الغارم: هو من عليه دين، ولكن ال يملك نصابا فاضال عن دينه.  

 .ر هو: منع من نفاذ ترصف قويلج  ني احل   2 

    ن هو: ما ثبل يف الذمة بأي سبب من األسباب املوجبة له.ي  ني الدَّ  6

 ه.دينر  ه لسدادر مالر  عىل املدين، وبيعُ  ني جيوز احلجرُ  4 

م  ماُله بني الغرماء، فإن احلجر  ال يزول عنه من غري حكم احلاكم.نيني  إذا حكم احلاك 5   م بإفالس املدين واحلجر عليه، وُقسِّ

 نيني لإلفالس رشوط، هي:  3 

 .املدين غرماء تفليسأ نيني طلب ال   

 .ب نيني كون الدين حااًل   

 جني نيني عدم اشقراط حضور  املدين عند احلكم بتفليسه.  

 ىل ما بيد املدين من املال.د نيني زيادة الدين ع   

 وفاء دينه.املدين املفلس عن  هني نيني امتناع  

 م عىل املفلس بالتفليس واحلجر عليه، بطلب منه.ك  نيني ال حُي  6 

 املدين املعِس. نيني ال جيوز للغرماء مالزمةُ  3 
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 نيني إذا أبى املدين املوَس عن الوفاء بدينه، فللقايض حبسه. 2 

، ورصف ما فضل عن ملدين، فضلة كافيه عن نفقته ونفقة عياله، جيربه احلاكم عىل الكسبنيني إذا كان يف كسب ا 12 

 .النفقة، للدائنني

، تباع عليه، وترشى ا فضللقيمته وأعىل من مستواه االجتامعي، وكاندار املفلس أفضل نا يناسبه،  لنيني إذا كان 11 

 .، ويعطى فرق الثمن للغرماءله دار تناسبه

س احلاكم رجال، ووجد أحد الغرماء عني ماله عنده، فهو أحقو به، إال أن يشاء تركه، ويكنيون أسنيوة نيني إذا فلَّ  12 

 الغرماء.ب

نيني إذا بذل الغرماء الثمن لصاحب السلعة ليقركها، مل يلزمه قبوله، وله حق الرجوع يف ماله الذي وجنيده عننيد  16 

 املفلس.

 فسخ له، وإن باعه من غري علمه بذلك، فله حق الفسخ.نيني من باع للمفلس ماال عاملا بفلسه، فال  14 

 املبيع. ا من ثمنه، سقط عنه حق الرجوع يفإذا وجد البائُع املبيع  عند املفلس، وكان قد قبض شيئنيني  15 

 . نيني إذا وجد البائُع العني  املبيعة عند املفلس ناقصة نقصان جزء ال ينقسم عليه الثمن، مل يكن للبائع حق الرجوع 13 

نيني إذا وجد البائُع العني  املبيعة عند املفلس ناقصة نقصان جزء ينقسم عليه الثمن، كان للبائع اخليار بني الرجوع  16 

 الغرماء.يفيام بقي من املبيع، وبني عدم الرجوع، ويكون أسوة 

 الغرماء.يأسوة  نيني إذا زاد املبيع عند املشقري املفلس زيادة متصلة، فليس للبائع الرجوع فيه، ويكون 13 

ي املفلس، فإن كان أصل الزيادة عند البائع، فإن البائع أحق هبا، نيني إذا حدث يف املبيع زيادة منفصلة عند املشقر 12 

 وإما إن حصل أصل الزيادة يف ملك املشقري، فإن املشقري أحق هبا.

، وأما إن كانل غري نفذ، وهي صحيحةانل نا اعتاده الناس، فإهنا تنيني ترصفات املفلس قبل احلجر عليه إن ك 22 

 . تنفذ، وهي باطلةمعتادة، فال 

 نيني ترصفات املفلس يف ماله بعد احلجر عليه، باطلة. 21 

ٍن لزمه قبل احلجر، فهذا الدين يتعلق بذمته، وال يقبل يف حق الغرماء، وال  رَّ ق  نيني إذا أ   22  ي  املحكوم عليه باإلفالس بد 

رو له يشاركهم  مال املفلس.يف  امُلق 
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والنظائر: للسيد أمحد بن حممد احلموي، دار الكتب العلمية، بريوت، غمز عيون البصائر رشح األشباه  .42

 .(م1235( هني، ل1425لبنان، الطبعة األوىل، ل

( 1411لإلمام نظام ومجاعة من علامء اهلند، دار الفكر للطباعة والنرش، بريوت، لبنان، لالفتاوى اهلندية:  .41

 .(م1221هني، ل

حلسن عيل بن سلطان اهلروي القارئ، دار األرقم للطباعة والنرش فتح باب العناية: لإلمام نور الدين أيب ا .42

 .(م1226( هني، ل1413والتوزيع، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، ل

فتح العزيز رشح الوجيز: لإلمام أيب القاسم الرافعي، مطبعة التضامن األخوي، القاهرة، مرص، الطبعنية  .46

 .األوىل

د الواحد املعروف بابن اهلامم، دار إحياء القراث العريب، بريوت، فتح القدير: لكامل الدين بن حممد بن عب .44

 لبنان. 

( 1412فقه الزكاة، للدكتور/ يوسف القرضاوي، منسسة الرسالة، بريوت، لبنان، الطبعة العرشون، ل .45

 .(م1221هني، ل

منهنياج قليويب وعمرية: للشيخ شهاب الدين القليويب، والشيخ عمرية عىل رشح جالل الدين املحيل عنيىل  .43

 .الطالبني، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، مرص، القاهرة

كشاف القناع عن متن اإلقناع: للشيخ منصور بنين ينيونس البهنيويت، مكتبنية النرصني احلديثنية بالرينياض،  .46

 .السعودية

( هنيني 1422املبسوط: لإلمام أيب بكر حممد بن أمحد أيب سهل الِسخيس، دار املعرفنية، بنيريوت، لبننيان، ل .43

 .(م1232ل

جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر: للشيخ عبد اهلل بن حممد، املعروف بداماد أفندي، دار إحياء القراث  .42

 .( هني1612العريب، بريوت، لبنان، ل

لإلمام أيب زكريا حمي الدين بن رشف النووي، مطابع دار الفكر للطباعة والنرش املجموع رشح املهذب:  .52

  .والتوزيع

لشيخ اإلسالم أمحد بن تيمية، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة  فتاوى ابن تيمية: جمموع .51

 .(م1225( هني ل1415املنورة، السعودية، ل
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املحىل: لإلمام أيب حممد عنييل بنين أمحنيد بنين حنيزم الظنياهري، إدارة الطباعنية املنريينية، القنياهرة، مرصني،  .52

 .(هني1652ل

كور، دار النهضة العربية، مرص، القاهرة، الطبعة الثانية، املدخل للفقه اإلسالمي، الدكتور/ حممد سالم مد .56

 .(م1233(هني ل1633ل

دار إحياء القراث العريب، بريوت، لبنان، الطبعة الثالثة، املستصفى: لإلمام حممد بن حممد بن حممد الغزايل،  .54

  .(م1226ل ،( هني1414ل

عىل نفقة صاحب السمو، الشيخ عيل مطالب أويل النهى: للشيخ مصطفى بن سعد بن عبده الرحيباين، طبع  .55

 .( هني1646بن الشيخ عبد اهلل بن قاسم الثاين، ل

( 1412املغني: ملوفق الدين أيب حممد عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، هجر، القاهرة، الطبعة األوىل، ل .53

 .(م1222هني ل

بعة مصنيطفى البنيايب احللبنيي، مغني املحتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج: للشيخ حممد الرشبيني اخلطيب، مط .56

 .(م1253( هني، ل1666القاهرة، ل

  املهذب: لإلمام إبراهيم بن عيل الشريازي، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع. .53

املوافقات يف أصول الرشيعة: أليب إسحاق إبراهيم بن موسى الشنياطبي، دار املعرفنية، بنيريوت، لبننيان،  .52

 .(م1223( هني ل1413الطبعة الثانية ل

للشيخ أيب عبد اهلل حممد بن حممد الطرابليس، املعروف باحلطاب، طبع اهب اجلليل لرشح خمترص خليل: مو .32

 مكتبة النجاح، طرابلس، لبنان.

اهلداية مع فتح القدير: لشيخ اإلسالم برهان الدين عيل بن أيب بكر املرغيناين، دار إحياء القراث العنيريب،  .31

 بريوت، لبنان.

الفقه الكلية: للدكتور/ حممنيد صنيدقي البورننيو، مكتبنية املعنيارف، الرينياض،  الوجيز يف إيضاح قواعد .32

 (م1232( هني ل1412السعودية، الطبعة الثانية، ل

 د ــ كتب اللغة: 

القاموس املحيط: ملجد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي، منسسة الرسالة، بريوت، لبنان، الطبعة  .36

 .(م1236( هني، ل1426الثانية، ل



51 

 

( هني 1413رب: للعالمة ابن منظور، دار إحياء القراث العريب، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، للسان الع .34

 .(م1223ل

 .(م1236املصباح املنري: ألمحد بن حممد بن عيل الفيومي املقرئ، مكتبة لبنان، بريوت، لبنان، ل .35

 .(م1233، لبنان، لخمتار الصحاح: ملحمد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي، مكتبة لبنان، بريوت .33

 

 


