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 باب الصلح
 تعريفه :

 عة .ز لغة : قطع املنا
 هو معاقدة يرتفع هبا النزاع بني اخلصوم ، ويُتوصل هبا إىل املوافقة بني املختلفني . واصطالحاً : 

 والسنة واإلمجاع . بالكتابوالصلح مشروع 
 ( . َوالصُّْلُح َخي ْر    (قال تعاىل 

َر ِفي َكثيرٍي ميْن ََنَْوا (وقال تعاىل   ( . ُهْم إيالا َمْن أََمَر بيَصَدَقٍة أَْو َمْعُروٍف أَْو إيْصالٍح بَ نْيَ النااسي ال َخي ْ
َ َوَأْصليُحوا َذاَت بَ ْينيُكمْ وقال تعاىل )   ( . فَات اُقوا اَّللا
نَ ُهَماوقال تعاىل )  نينَي اقْ َتتَ ُلوا فََأْصليُحوا بَ ي ْ  ( . َوإيْن طَائيَفَتاني ميَن اْلُمْؤمي

َها أَْو  ُساَلَمى ميْن النااسي َعَلْيهي َصَدَقة ، ُكلا يَ ْوٍم َتْطُلُع فييهي الشاْمُس تَ ْعديُل بَ نْيَ اثْ نَ نْيي َصَدَقة ، َوتُعينيُ  ) ُكلُّ  وقال  ُلُه َعَلي ْ الراُجَل ِفي َداباتيهي فَ َتْحمي
َها َمَتاَعُه َصَدَقة ، َواْلَكليَمُة الطاي يَبُة َصدَ  يَها إىَل الصااَلةي َصَدقَة ، َوَتُييُط اْْلََذى َعْن الطارييقي َصَدَقة ( َرَواُه تَ ْرَفُع َلُه َعَلي ْ َقة ، َوبيُكل ي ُخْطَوٍة ََتْشي

 اْلُبَخارييُّ َوُمْسليم .
 ) أال أخربكم بأفضل من درجة الصالة والصيام والص دقة ؟ قالوا : بلى ؟ قال : إصالح ذات البني ( رواه أمحد  وقال 

 رواه البخاري  .(بذلك فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم أن أهل قباء اقتتلوا حىت تراموا باحلجارة ، فأخرب رسول هللا هل بن سعد )وعن س
 قال أنس : من أصلح بني اثنني أعطاه هللا بكل كلم  ة عتق رقبة .

 .ثالثة أميال وأصلح بني اثنني وقال أبو أمامة : امش مياًل وعد مريضاً ، وامش ميلني وزر أخاً ِف هللا ، وامش 
 .وقال بعض العلماء : من أراد فضل العابدين فليصلح بني الناس ، وال يوقع بينهم العداوة والبغضاء 

فالصلح عقد ُوضَع لرفع املنازعة بعد وقوعها بالرتاضي ، كاإلصالح بني قبيلتني ، أو بني زوجني ، أو بني مسلمني وأهل حرب ، أو بني  -
 ، وهذا هو املراد هبذا الباب دون ما تقدم .ِف مال  متخاصمني

ه ( .
ُ
 ) يصح ممن يصح تربع

 والذي يصح تربعه : هو البالغ العاقل احلر الرشيد املالك .
 فإذا كان ال ميلك التصرف كناظر وقف ، وويل صغري ، وجمنون مل يصح منه الصلح .

 ْلنه تربع بإسقاط بعض احلق ، وهؤالء ال ميلكونه .
 مع اإلقرار واإلنكار ( .)  

 أي : أن الصلح ينقسم إىل قسمني : 
 : الصلح مع اإلقرار . النوع األول

 . أن يقر الطرفان باحلق مث يتصاحلا عليه ، فهذا حكمه حكم البيعوهو : 
 : الصلح على اإلنكار . النوع الثاين

 تصاحلان على شيء معني .وهو : أن يدعي شخص على آخر ديناً أو عيناً فينكر املدَعى عليه مث ي
  أو عي   فإذا أقر له بدين  ) 

 
  فأسقط

 
 ( .البعض وأخذ الباقي صح بال شرط  أو وهب

 : وهو الصلح على جنس احلق . هذا النوع األول من أنواع الصلح على اإلقرار
 ( أي : أن يقر له مث يصاحله ِف نفس العني فيجوز . .) فإذا أقر له بدين ..فقوله 

 .لكن خذ النصف وأنا النصف ، ل له  هذه اْلرض اليت عندك يل ، فقال له :  نعم أنا أقر أن اْلرض لك مثالً : قا
 هنا مصاحلة على نفس العني . 
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مثال آخر : قال رجل لرجل : هذه الدراهم ) ألف درهم (  اليت بيدك يل  ، فقال املدعى عليه : نعم أقر بذلك ، فقال املدعي : أعطين 
 سقط عنه .، فهنا أ 600

 . 100أو يهب : يأخذ اْللف ، مث يعطيه : 
 .فهذا يصح ، ْلن اإلنسان ال مُينع من إسقاط حقه كما ال مينع من استيفائه 

 أي : ال يكون اإلسقاط أو اهلبة شرطاً .) بال شرط (  قوله -
 أي : ال يشرتط املدعى عليه ذلك . 

 كون اهلبة أو الوضع شرطاً لإلقرار .أي : أن هذا النوع من اإلقرار يشرتط لصحته أال ت
 مثال : قال له : هذه الدراهم اليت بيدك يل ، فقال : ال أقر لك هبا حىت هتب يل نصفها ، أو تضع عين نصفها .

 ْلنه مادام أنه يقر جيب أن خيرج احلق ْلهله .، فإذا قال ذلك نقول : هذا شرط باطل وال يسقط شيء 
 وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ( . ل )اس بالباطل ، وقال هللا عز وجوهذا الشرط من أكل أموال الن

 على عي  غري املدعاة فهو بيع ( .
ُ
 صاحله

ْ
 ) وإن

 ، وهو الصلح على غري العني املدعاة ، أو على غري الدين الذي يدعيه . هذا النوع الثاين من أنواع اإلقرار مع احلق
 ه على عني غري املدعاة .أن يقر املدعى عليه باحلق مث يصاحل

 مثال : أن يقر له بألف لاير ، لكن قال : سأعطيك بدهلا شاة ، فرضي ، فإنه جيوز .
 أو يقول : نعم هذه اْلرض لك وليست يل ، لكن سأعطيك بدهلا كتباً .

 .ْلنه مبادلة مال مبال ، وهذا هو البيع ، فهذا حكمه حكم البيع 
 .خيار العيب وغري ذلك  من اْلحكام ، و خيار الشرط ، و يثبت فيه خيار اجمللس وعلى هذا تثبت فيه أحكام البيع 

لو أنه أقر له هبذه اْلرض مث صاحله على أرض أخرى قال أ عطيك بداًل عنها اُْلرض الفالنية فاتفقا على ذلك ، مث بدا له أن  :فمثاًل  
 خيار اجمللس . يفسخ املدعي ، أو املدعى عليه ، يصح ذلك ْلن هذا بيع يثبت فيه

أو قال أعطيك بدل هذه اْلرض اليت تدعيها سيارة ، فقال يل اخليار ملدة ثالثة أيام أو يوم أو يومني ، حكم ذلك : صحيح ، ْلن هذا 
 ِف حكم البيع فتثبت له أحكام البيع .

أحكام الصرف ، فيشرتط فيه التقابض  مثال آخر : أن يعرتف له بأن هذه الرياالت له ، فيصاحله على نقد آخر ، فيصح ، ولكنه يأخذ
 قبل التفرق وإال مل يصح .

 دعوى املدعِي أو سكت وهو جيهله ، ثم صاحله ، صح الصلح ، وكان إبراء يف حقه ،  
 
) وإن أنكر

 وبيعًا يف حق املدعي ( .
 : وهو الصلح على إنكار . هذا النوع الثاين من أنواع الصلح

 أو ديناً أو منفعة ، فينكر ما ادعاه مث يتصاحلان . وهو : أن يدعي شخص على آخر عيناً 
 وهو جائز عند مجاهري العلماء .

 ، وبدالً ه: أن يد عي )زيد( على )عمرو( عشرة آالف لاير، أو يدعي عليه سيارة بيده، أو داراً، فأنكر املدعى عليه )عمرو( هذا الدْينمثال
، املدعي على سبعة آالف لاير مثالً ، فصاحل املدعى عليه قطع النزاع وافتداًء اليمني عليه، أراد املدعى من الذهاب إىل احملكمة والقضاء

 فأخذها زيد وانتهى ما بينهما .
 يف حقه باطنًا وما أخذه حرام ( .

َّ
 أحدهما مل يصح

 
ب
 
ذ
 
 ) وإن ك

 . أي: املدعى عليه أو املدعي(  أحدمهاقوله ) 
 . ينه وبني هللاأي: فيما ب(  مل يصح يف حقه باطناً  وقوله )
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لى أما ظاهراً فإهنما لو ترافعا إىل القاضي ِف احملكمة حكم بالصلح، لكن باطناً فيما بينه وبني هللا، فالكاذب ال يصح الصلح ِف حقه، وع
  سواء كان هذا فال يصح أن يتصرف ِف العني اليت أخذها وهو يعتقد أهنا ليست له ِف الواقع؛ ْلنه ادعاها كذباً، وما أخذه من العوض 

 املدعي أو املدعى عليه   حرام ال حيل له؛ ْلنه أخذه بغري حق.
: رجل ادعى على رجل أن قطعة اْلرض هذه له، وهي أرض مشرتكة، فأنكر من بيده اْلرض مث اتفقا على الصلح، فأعطى مثال ذلك

 . املدعى عليه للمدعي مائة درهم، عوضاً عن اْلرض
 . كر   املدعى عليه   كاذباً، فاْلرض حرام على املدعى عليه كاْلرض املغصوبة َتاماً كان املدعي صادقاً، واملن إن 
، املدعى عليه هو احملق واملدعي هو املبطل، فالعوض الذي أخذه عن اْلرض وهو الدراهم تكون حرامًا عليه، وهذا  وإن كان بالعكس 

 ه . حق فهو حرام عليواضح ويتمشى مع القواعد الشرعية؛ ْلن كلا من أخذ شيئاً بغري
إنكم ختتصمون إيلا ولعلا بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض فأقضي له، وإمنا أقضي بنحو ما أمسع، فمن )  وهلذا قال النيب  

 ( .اقتطعت له شيئاً من مال أخيه فإمنا أقتطع له مجرة من النار فليستقل أو ليستكثر 
الظاهر حيكم حبسب الظاهر، وجهة الباطن يعذب على حسب الباطل، لو كان احلكم  هذا احلكم له جهتان، جهة فجعل النيب  

الظاهر يقضي على احلكم الباطن، لكان إذا حكم ْلخيه بشيء حسب الدعوى ال تكون قطعة من النار، لكنها إذا كانت دعوى باطلة 
 ) الشرح املمتع ( . كانت قطعة من النار.

 ملال الذي أخذه ، ْلنه مل يأخذه حبقه .فليزم املدعي إن كان كاذباً رد ا
 ويلزم املدعى عليه إن كان هو الكاذب أن يربأ ذمته ، وأن يقر باحلق الذي عليه ، وال تربأ ذمته إال بذلك .

ه فصاحله على شيء . صح ذلك  ( .
 
 ) أو كان له عليه دين ال يعلمان قدر

مقدار الدين ، فتصاحلا على شيء معني ، فزيد يقول أذكر أين أخذت منك  مثال : زيد وعمرو بينهما دين ، ولكن كل منهما ال يعلم
 دراهم لكن ال أذكر كم ، وعمرو يقول أذكر أين أعطيتك دراهم ، لكن ال أذكر كم هي ؟ فتصاحلا على ألف لاير وينتهي اْلمر بذلك .

 نه أخفى وجحد فإنه ال يصح ِف حقه باطناً .( مفهومه أنه إذا كان أحدمها يعلم قدر الدين ولك ال يعلمان قدرَه  فقوله ) 

  فائدة :
ه حاالً جاز على القول الراجح .   وإن صاحل عن الدْين املؤجل ببعضي

 هذه تسمى عند العلماء مسألة ) ضع وتعجل ( .
 وقد تقدمت املسألة واخلالف فيها :

وأسقط الباقي عنك ،  500هر ، قلت له : أعطين اآلن : مثاهلا : أنا أطلب شخصاً ألف لاير حتل بعد ستة أشهر ، بعد مضي ثالثة أش
 فتصاحلا على ذلك .

 رمتها .حب فقيل :
 جبوازها . وقيل :

 .أهنا جائزة وهو اختيار ابن تيمية ، 
ال : ضعوا حني أمر بإخراج بين النضري من املدينة ، جاءه أناس منهم فقالوا : إن لنا ديوناً مل حتل ؟ فق ابن عباس . ) أن النيب  حلديث

 وتعجلوا ( رواه الدارقطين .
 فيه ْلصحاب احلقوق أن يضعوا من ديوهن م مقابل التعجيل بالوف اء فدل ذلك على جوازه . حيث أذن النيب 
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 باب أحكام اجلوار
 ) واجلار له حق عظيم يف اإلسالم ( .

 اإلحسان إليه ، وِف حترمي إيذائه . أي : أن اجلار حل حق عظيم وكبري ِف اإلسالم ، وقد حث اإلسالم ورغ ب ِف
ييني )  قَاَل َرُسوُل اَّللاي . قال : ُعَمَر عن ابن  رْبييُل يُوصي  ( متفق عليه .بياجْلَاري َحىتا ظَنَ ْنُت أَناُه َسيُ َور يثُُه  َما زَاَل جي

ري فَ ْلُيْكريْم َمْن َكاَن يُ ْؤميُن بياَّللاي  )قَاَل  َعْن َأِبي ُهرَيْ رََة َعْن َرُسولي اَّللاي و  رًا أَْو ليَيْصُمْت َوَمْن َكاَن يُ ْؤميُن بياَّللاي َواْليَ ْومي اآلخي ري فَ ْليَ ُقْل َخي ْ  َواْليَ ْومي اآلخي
َفُه  ري فَ ْلُيْكريْم َضي ْ  ( متفق عليه .َجاَرُه َوَمْن َكاَن يُ ْؤميُن بياَّللاي َواْليَ ْومي اآلخي

ري َفالَ يُ ْؤذيى َجارَهُ َمْن َكاَن يُ ْؤميُن بياَّللاي وِف رواية )   ( .  َواْليَ ْومي اآلخي
ا  ي ي َعْن َأِبي ُشَرْيٍح اخْلُزَاعي وِف رواية  ْن إيىَل َجاريهي  )قَاَل   أَنا النايبي ري فَ ْلُيْحسي  ...( رواه مسلم .َمْن َكاَن يُ ْؤميُن بياَّللاي َواْليَ ْومي اآلخي

ريَاَنَك )  اَّللاي  قَاَل َرُسولُ  : َعْن َأِبي َذرٍ  قَالَ و   ( رواه مسلم .يَا أَبَا َذرٍ  إيَذا طََبْخَت َمَرَقًة فََأْكثيْر َماَءَها َوتَ َعاَهْد جي
 ( رواه مسلم .الَ يَْدُخُل اجْلَناَة َمْن الَ يَْأَمُن َجارُُه بَ َوائيَقُه  )قَاَل  َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة أَنا َرُسوَل اَّللاي و 

 ْلخالق وحسن اجلوار يزيدان ِف اْلعمار ( رواه أمحد .: ) حسن ا قال 
 رواه أمحد ( ا غري أهنا تؤذي جرياهنا بلساهنا؟ قال: هي ِف النار! إن فالنة تكثر من صالهتا وصيامهعن أيب هريرة قال )قال رجل: يا رسول هللا

 1 فائدة :
 :أقسام اجلريان  

 سام :اجلريان إىل ثالثة أق -هللا رمحهم-قسم الفقهاء 
 جار له حق واحد ، وهو الذمي اْلجنيب . -أ

 جار له حقان ، وهو املسلم اْلجنيب ، له حق اجلوار ، وحق اإلسالم . -ب
 جار له ثالثة حقوق ، وهو املسلم القريب ، له حق اإلسالم ، وحق اجلوار ، وحق القرابة . -ج

 2فائدة : 
 حدود اجلوار: 

 على أقوال :حد اجلوار املعترب شرًعا،  اختلفت عبارات أهل العلم اختلفت ِف
 : إن حد اجلوار املعترب شرًعا: أربعون دارًا من كل جانب . القول األول

 وقد جاء ذلك عن عائشة رضي هللا عنها كما جاء ذلك عن الزهري واْلوزاعي.
 أبو يعلى وهو ضعيف .) حق اجلار أربعون داراً هكذا وهكذا وهكذا ... ( رواه  حلديث أيب هريرة . قال : قال 

 : اجلار هو املالصق فقط . القول الثاين
 وبه قال أبو حنيفة وزفر .

 قة .قالوا : ْلن اجلار من اجملاورة وهي املالصقة حقيقة ، واالتصال بني امللكني بال حائل بينهما ، فأما مع احلائل فال يكون جماوراً حقي
 ن جيمعهم املسجد إذا كانوا أهل حملة واحدة .: أن اجلار هو املالصق وغريه مم القول الثالث

 وبه قال القاضي أبو يوسف ، وحممد بن احلسن الشيباين .
 اجلار هو من قاربت داره دار جاره ، ويرجع ِف ذلك إىل العرف . القول الرابع :

 وهذا اختيار ابن قدامة ، وصوبه ِف اإلنصاف .
 وهذا القول هو الراجح .

بأربعني  ( ، وكل ما جاء حتديده عنه 367/  10تلف العلماء ِف حد اجلوار على أقوال ذكرها ِف "الفتح" ): وقد اخ قال األلباين
 ضعيف ال يصح ، فالظاهر أن الصواب حتديده بالعرف .
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 يف أرض غريه أو سطحه بال إذنه ( . 
ً
جري ماء

ُ
 ) حيرم على الشخص أن ي

ا ، وخاصة إذا كان فيه ضرر على صاحب اْلرض ، كأن يفسد عليه زرعه ، كالزرع فيه  ْلن فيه تصرفاً ِف أرض غريه بغري إذنه، فلم جيز،
 أو حرثه .

 واختلف العلماء إذا مل يكن هناك ضرر على صاحب اْلرض ، واجلار حمتاجاً لذلك على قولني : -
 ال جيوز إال بإذنه .فقيل : 
زَانَ ُتُه فَ يُ نْ اَل حيَْ  )قَاَل  اْبن ُعَمَر أَنا َرُسوَل اَّللاي حلديث  َيَة َأَحٍد إيالا بيإيْذنيهي َأحيُيبُّ َأَحدُُكْم أَْن تُ ْؤَتى َمْشرُبَ ُتُه فَ ُتْكَسَر خي تَ َقَل َطَعاُمُه ُلََبا َأَحد  َماشي

َيَة َأَحٍد إيالا بيإي  يهيْم أَْطعيَمتَ ُهْم َفاَل حَيُْلََبا َأَحد  َماشي َا خَتُْزُن هَلُْم ُضُروُع َمَواشي  ه ( متفق عليه .ْذني إيمنا
 جيوز بال إذنه ، لكن بشرطني :  وقيل :
 أن يكون حمتاجاً . أوالً :
 ومل يكن هناك ضرر على صاحب اْلرض . ثانياً :

 الصحيح . وهذا القول هو
م ع) وح 

ُ
 ر جباره ، كحمام ، أو كنيف ، وله منعه من ذلك ( لى اجلار أن حيدث مبلكه ما يضر

 ن يتصرف ِف ملكه تصرفاً يضر جباره ضرراً معترباً ، وأن جلاره منعه من ذلك .أي : حيرم على اجلار أ
 بروائحها وأصواهتا . نكأن جيعل بيته مكاناً للحيوانات ، فتؤذي اجلريا

 أن جيعل الكنيف إىل جهة جاره .
 أو يرفع بيته رفعاً يكشف من خالله عورات جريانه .

ري َفالَ يُ ْؤذيى َجاَرهُ َمْن َكاَن يُ ْؤميُن بي وقد تقدم حديث )   ( . اَّللاي َواْليَ ْومي اآلخي
 ( .الَ يَْدُخُل اجْلَناَة َمْن الَ يَْأَمُن َجارُُه بَ َوائيَقُه وحديث ) 

 ) وال مينع جار جاره أن يغرز خشبة إذا كان حمتاجًا وال ضرر عليه ( . 
 :أي : ال مينع اجلار جاره إن أراد أن يضع خشبة على جداره بشرطني 

 أن يكون اجلار حمتاجاً لذلك . الشرط األول :
 وأن ال يكون هناك ضرر على صاحب اجلدار . والشرط الثاين :

 ويدل لذلك :
َداريهي  أَنا َرُسوَل اَّللاي  َأيبي ُهَريْ رََة حديث أيب  َها مُثا يَ ُقوُل ، قَاَل ) ال مَيْنَ َعنا َجار  َجارَُه : أَْن يَ ْغريَز َخَشَبًة ِفي جي أَبُو ُهرَيْ رََة : َما يلي أَرَاُكْم َعن ْ

ا بَ نْيَ َأْكَتافيُكْم ( نَي ؟ َوَاَّللاي َْلْرمينَيا هبي  متفق عليه . ُمْعريضي
[  الضمري يعود على اجلار ]  ] يف جداره[ أي من خشب سقفه الذي يسقف به داره . ] خشبة[ اجلار املراد به هنا املالصق  ] جار

 [ أي غري مسارعني للعمل هبا وتضييعها . معرضنيود إىل السنة املذكورة ِف كالمه ] [ الضمري يع عنها
 ِف هذا احلديث هنى اجلار أن مينع جاره أن يضع خشبة على جدار جاره .

 وهذا مذهب احلنابلة ، وبه قال أبو ثور ، وإسحاق ، وابن حزم .
 ( . ...ْغريَز َخَشَبًة ال مَيْنَ َعنا َجار  َجاَرُه : َأْن ي َ للحديث السابق ) 

: أنه هني صريح عن منع اجلار من االنتفاع جبدار جاره ، وظاهر النهي يقتضي التحرمي ، وبالتايل فال جيوز للجار منع جاره وجه الداللة 
 من االنتفاع جبداره عند احلاجة .

 إن مل يأذن فال جيز ، لكن يستحب له بذله .إىل أنه ال جيوز وضع اخلشب على حائط اجلدار إال بإذنه ، و  وذهب بعض العلماء :
 وهذا مذهب أيب حنيفة ومالك ، والقول اجلديد عند الشافعية . 
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 واستدلوا بعموم اآليات اليت تنهى عن الظلم والتعدي على أموال اآلخرين وحقوقهم .
نينَي َواْلُمْؤميَناتي بيَغرْيي مَ  )كقوله تعاىل :   . (ا اْكَتَسُبوا فَ َقدي اْحَتَمُلوا بُ ْهَتاناً َوإيْْثاً ُمبييناً َوالاذييَن يُ ْؤُذوَن اْلُمْؤمي

 وباْلحاديث اليت تنهى عن أخذ أموال اآلخرين ظلماً وعدواناً .
 ) ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيب نفس منه ( . كقوله 
 ) إن دماؤكم وأموالكم عليكم حرام ( . وقوله 

 والقول األول هو الصحيح .
 واب عن أدلة أصحاب القول الثاين :وأما اجل

 أهنا نصوص عامة ، وحديث : ) ال مينع ... ( خاص ، واخلاص يقضي على العام .
مل َند ِف السنن الصحيحة ما يعارض هذا احلكم إال عمومات ال يستنكر أن خنصها وقد محله الراوي على ظاهره وهو قال البيهقي :

 د .أعلم باملرا
 فائدة :
خل ِف هذا النزاع االنتفاع الذي ينتج عنه إحلاق ضرر جبدار اجلار كتهدميه أو وهنه ، فذلك غري جائز ، حلديث : ) ال ضرر ال يد أواًل :

 وال ضرار ( .
كذلك ال يدخل ِف هذا النزاع االنتفاع الذي ليس له به حاجة ، فليس للجار أن يضع خشبة على جدار جاره إن كان به غنية عن   ثانياً :

 نه انتفاع مبلك غريه بغري إذنه من غري حاجة ، فلم جيز .ذلك ، ْل
 ِف االنتفاع غري املضر باجلار ، وهو الذي حيتاج إليه املنتفع لتسقيف بيته أو قيام بنائه .:  اخلالف وقع

 
 باب احلجر

 تعريفه :
 املنع . لغة :

 .: منع اإلنسان من التصرف ِف ماله إما ملصلحته أو ملصلح ة الغري  وشرعاً 
 وينقسم إىل قسمني :

 : حجر ملصلحة الغري : األول
فيمنع اإلنسان من التصرف ِف ماله فقط ، فإذا كان اإلنسان مدين ، وديْنه أكثر من ماله ، ُحجر عليه ملصلحة الغرماء ، ومينع من 

 تدان من غريه شيء فإن له ذلك .التصرف ِف ماله فقط ، فال يبيع وال يشرتي وال يرهن وال يهب ، أما ِف الذمة فال بأس ، فلو اس
 : وحجر ملصلحة احملجور عليه : الثاين

 ) كاحلجر على السفيه واجملنون والصغري ( .
 ) وهو منع اإلنسان من التصرف يف ماله ( .

 هذا تعريف احلجر ، فيمنع اإلنسان من التصرف ِف ماله ، فال يصح بيعه وشراؤه وصدقته وهبت  ه .
 :ان عليه دي ن فإنه ال خيلو من ثالث حاالت إذا كان اإلنسفإذا  -

 أن يكون معسراً ليس عنده مال ، فهذا حيرم مطالبته كما سيأيت . األوىل :
 أن يكون ماله أكثر من دينه ، فهذا يلزم بالسداد والوفاء كما سيأيت . الثانية :
 وهو املفلس عند الفقهاء ( . أن يكون دينه أكثر من ماله ، فهذا حيجر عليه بطلب الغرماء ، ) الثالثة :

 وهذه تفصيلة هذه احلاالت :
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بِس ( . 
ُ
 ح
 
 أبى

ْ
 ) من كان قادرًا جيب عليه الوفاء بطلب ربه ومل حيجر عليه ، فإن

 هذه احلالة اْلوىل : أن يكون عنده مال : 
 فهذا يؤمر بالوفاء وال حيجر عليه  لعدم احلاجة إىل احلجر عليه .-أ

  ظلم ( متفق عليه .) مطل الغين  لقوله 
 .فإذا كان ظلم وجب أن يزال 

 فإن أِب حبس بطلب صاحب الدين ْلن احلق له .-ب 
  يل الواجد حيل عرضه وعقوبته( رواه أبوداود . ) لقوله 

 ) وعقوبته ( أي : حبسه . ( القادر على الوفاء. الواجد)  .( يعين  مطل يل) 
 فإن أِب باع احلاكم ماله . -ج

 احلق إىل صاحبه واجب ، دفعاً للظلم ، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب .ْلن إيصال 
ْيني إَذا اْمتَ َنَع الْ  :قال ابن قدامة ُر ميْن َقَضاءي الدا ْغاَلُظ لَ ُماَلَزَمُتُه ، َوُمطَالََبُتهُ ، فَليَغريمييهي ُموسي ُ، يَا ُمْعَتٍد وَ ، َواإْلي ، فَ يَ ُقوُل: يَا ظَاملي  .ََنْوي َذليكَ ُه بياْلَقْولي

دي ، حيُيلُّ ُعُقوبَ َتُه َوعيْرَضُه )  ليَقْولي َرُسولي اَّللاي   هي بياإْليْغاَلظي َلُه .( يَلُّ اْلَواجي  فَ ُعُقوبَ ُتُه َحْبُسُه ، َوعيْرُضُه َأْي حيُيلُّ اْلَقْوَل ِفي عيْرضي
 ُّ  ( .َمْطُل اْلَغيني ي ظُْلم   ) َوقَاَل : النايبي

بي احلَْق ي َمَقاالً  إنا  ل )َوقَا   ( .                ) املغين ( .ليَصاحي
طالب مدين مبؤجل ( .

ُ
 ) وال ي

 أي : من كان دينه مؤجالً ، فال ميلك غرميه مطالبته بالدين قبل حلوله ، وال حيجر عليه .
 ه .ْلنه ال يلزم ه أداؤه قبل حلول

 حبســه واحلجر عليه ما دام معسرًا ( .) فإن كان ذو عسرة وجبت ختليته ، وحرمت مطالبته و 
 .فهذا ال جيوز مطالبت ه وال حبسه وال احلجر عليه : أن ال يكون عنده مال ،  هذه احلالة الثانية

 لقوله تعاىل ) وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة ( .
يَب َرُجل  ِفي َعْهدي َرسُ  َوَعْن َأيبي َسعييٍد َاخْلُْدريي ي  -ب َاٍر ايبْ َتاَعَها، َفَكثُ َر َديْ ُنُه، فَ َقاَل َرُسوُل َاَّللاي  ولي َاَّللاي قَاَل: ) ُأصي : َتَصداُقوا  ِفي ْثي

ُلْغ َذليَك َوفَاَء َديْنيهي، فَ َقاَل َرُسوُل َاَّللاي   ْيَس َلُكْم إيالا َذليَك ( َرَواُه ُمْسليم  .ليُغَرَمائيهي: " ُخُذوا َما َوَجْدُُتْ، َولَ  َعَلْيهي " فَ َتَصداَق اَلنااُس َعَلْيهي، ومََلْ يَ ب ْ
 احلديث دليل على أن املعسر ال حتل مطالبته ، وال مالزمته ، وال سجنه ، وهبذا قال الشافعي ومالك ومجهور العلماء .

ُقوا َخي ْر  َلكُ   ْم إيْن ُكْنُتْم تَ ْعَلُموَن ( .كما قال تعاىل ) َوإيْن َكاَن ُذو ُعْسرٍَة فَ َنظيَرة  إيىَل َمْيَسَرٍة َوأَْن َتَصدا
 ولقوله ) وليس لكم إال ذلك ( .

 1فائدة : 
 (  خذوا ما وجدمتقوله )  

 أن املفلس يؤخذ منه كل ما يوجد له ، ويستثىن من ذلك ما كان من ضرورته . فيه :
 زاد على ما عنده . أنه ال حق للغرماء ِف ما وفيه أيضاً :

 الدين ؟ لكن هل هذا يعين سقوط بقية -
 اجلواب : ال ، ولكن املراد سقوط الطلب ببقية الدْين ، وليس املراد سقوط بقية الدين .

 2فائدة : 
 فضل إنظار املعسر والوضع عنه .

رًا فَ َتَجاَوْز َعْنُه َلَعلا اَّللَا يَ َتَجاَوُز َعناا. فَ َلقيَى  َكاَن َرُجل  يَُداييُن النااَس َفَكاَن يَ ُقوُل ليَفَتاُه إيَذا أَتَ ْيتَ   )قَاَل  ْن َأِبي ُهَريْ رََة أَنا َرُسوَل اَّللاي ع ُمْعسي
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 ( متفق عليه .اَّللَا فَ َتَجاَوَز َعْنُه 
ُ ميْن ُكَربي يَ ْومي اْلقيَياَمةي فَ ْليُ نَ ف يْس عَ      َمْن سَ )يَ ُقوُل  َرُسوَل اَّللاي  : مسعتعن أيب قتادة قال َيُه اَّللا ٍر أَْو َيضَ راُه أَْن يُ ْنجي  رواه مسلم  .(ْع َعْنهُ      ْن ُمْعسي

ُ ِفي ظيلي   لقا عن أيب اْلَيَسري عن َرُسول اَّللاي  رًا أَْو َوَضَع َعْنُه أَظَلاُه اَّللا  ه ( رواه مسلم .) َمْن أَْنظََر ُمْعسي
نيا ، نَ فاَس هللاُ َعْنُه ُكْربًَة ميْن ُكَربي يَومي القيياَمةي ، و  َعن رسول هللا  أيب ُهريرة عن  َمْن َيساَر قال ) َمْن نَ فاَس َعْن ُمؤميٍن ُكْربًة ميْن ُكَربي الدُّ

نيا واآلخَرةي  ٍر ، َيساَر هللا َعليهي ِف الدُّ  . ( رواه مسلم ...على ُمعسي
 من جهة املال يكون بأحد أمرين :والتيسري على املعسر ِف الدنيا :  قال ابن رجب

 ( .َوإْن َكاَن ُذو ُعْسرٍَة فَ َنظيَرة  إيىَل َمْيَسرٍَة  )إم ا بإنظاره إىل امليسرة ، وذلك واجب  ، كما قال تعاىل  
 وتارًة بالوضع عنه إن كان غرمياً ، وإال  فبإعطائه ما يزوُل به إعسارُه ، وكالمها له فضل عظيم . 
 وجب احلجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم ( .) ومن ماله ال يف 

ً
 ي مبا عليه حاال

 أن يكون دينه أكثر من ماله . الثالثة :هذا احلالة 
 مثال : دينه عشرة وماله مخسة .

 حلجر ال، بطلب غرمائه أو بعضهم ، فافهذا ال حيبس ولكن حيجر عليه بالدين احلال ال املؤجل ، فيمنعه القاضي من التصرف من ماله 
 .يكون إال بطلب من الغرماء 

ومعىن احلجر : منع اإلنسان من التصرف ِف مجيع ماله ، ومينع من التصرف ِف ماله فقط ، فال يبيع وال يشرتي وال يرهن وال يهب ،  -
 أما ِف الذمة فال بأس ، فلو استدان من غريه شيء فإن له ذلك .

 . َحَجَر َعَلى ُمَعاٍذ َمالَُه، َوبَاَعُه ِفي َدْيٍن َكاَن َعَلْيهي ( َرَواُه اَلداارَُقْطيني   ) أَنا َرُسوَل َاَّللاي َعني ايْبني َكْعبي ْبني َماليٍك، َعْن أَبييهي -أ
 وْلن ِف احلجر عليه محاية حلق الدائن ، ومحاية لذمة املدين ، لئال تبقى ذمته مشغولة بالدين . -ب
 ) ويستحب إظهاره ( . 

 وذلك لفائدتني :حلجر وإعالن   ه ، أي : ويستحب إظهار ا
 : ليظهر من لديه  دين عند هذا الرج ل . األوىل
 : حىت ال يتصرف أحد معه ِف هذا املال الذي عنده اآلن ، ْلن تصرفه بعد احلجر باطل . الثانية

َر َوُيْسَتَحبُّ إْظَهاُر احلَْْجري َعَلْيهي ، ليُتْجتَ َنَب ُمَعاَمَلُتُه ،  قال ابن قدامة :  ْشَهاُد َعَلْيهي ، لييَ ْنَتشي را النااُس بيَضَياعي أَْمَواهلييْم َعَلْيهي ، َواإْلي َكْي اَل َيْسَتضي
يه ، َواَل حَيَْتاجُ  َا ُعزيَل احْلَاكيُم أَْو َماَت ، فَ َيْثُبُت احلَْْجُر عيْنَد اآْلَخري ، فَ ُيْمضي  ) املغين ( .     ٍن .إىَل ابْتيَداءي َحْجٍر ثَا َذليَك َعْنُه ، َوُرمبا

 ( .يف ماله بعد احلجر  هال ينفذ تصرف) و
 أي : أنه بعد احلجر عليه ، ال ينفذ تصرفه ِف ماله ، ال ببيع ، وال بشراء ، وال هبة ، وال وقف 

 فإن باع بيته فالبيع غري صحيح وغري ناف ذ .
شيئاً بثمن مؤجل، وهو كذلك، فلو اشرتى احملجور عليه ِف ذمته مل يؤخذ منه أنه يصح تصرفه ِف ذمته، بأن يشرتي وقوله ) ِف ماله (  -

مننعه؛ ْلن املال الذي حجر عليه ال يتضرر بذلك، ولكن البائع ال يدخل مع الغرماء فيما حجر عليه فيه هذا الشخص، فإذا اشرتى من 
وصاحب السيارة ال ،  لسيارة للمحجور عليهشخص سيارة فنقول: الشراء صحيح، لكن ال ينقد ْثنها من املال الذي عنده، وتكون ا

 ) الشرح املمتع ( . يدخل مع الغرماء ِف ماله السابق؛ وذلك ْلنه حجر عليه قبل هذا التصرف.
 وأما تصرفه ِف ماله قبل احلجر عليه فصحيح ، ْلنه رشيد غري حمجور عليه ، لكن حيرم عليه اإلضرار بغرميه . -

 ) وال إقراره عليه ( .
 يصح بعد احلجر أن يقر على شيء من ماله الذي بيده . أي : ال

 مثال : ملا ُحجر عليه ، قال هذه السيارة اليت عندي ليست يل ، هذه لفالن ، فإنه ال يقبل .
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 ولفظه : لنيب لفظ حديث عن ا هذا
 هي .يَ ُقوُل: ) َمْن أَْدَرَك َماَلُه بيَعْينيهي عيْنَد َرُجٍل َقْد أَفْ َلَس، فَ ُهَو َأَحقُّ بيهي ميْن َغرْييهي ( ُمت اَفق  َعَليْ  قال مسَيْعُت َرُسوَل َاَّللاي  َعْن َأيبي ُهرَيْ رََة 

 من دينه أكثر من ماله . قوله ) ... عيْنَد َرُجٍل َقْد أَفْ َلس ... ( املفلس : هو
من تزيد ديونه على موجوده ، مسي مفلساً ْلنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانري ، إشارة إىل اً : : املفلس شرع قال ابن حجر

م ما كانوا يتعاملون أنه صار ال ميلك إال أدىن اْلموال وهي الفلوس ، أو مسي بذلك ْلنه مينع التصرف إال ِف الشيء التافه كالفلوس ، ْلهن
 هبا إال ِف اْلشياء احلقرية ، أو ْلنه صار إىل حالة ال ميلك فيها فلساً .

 : َواْلُمْفليُس ِفي ُعْرفي اْلُفَقَهاءي : َمْن َديْ ُنُه َأْكثَ ُر ميْن َماليهي ، َوَخراَجُه َأْكثَ ُر ميْن َدْخليهي . وقال ابن قدامة
َهةي َديْنيهي ، َفَكأَناُه َمْعُدوم  .َومَساْوُه ُمْفليًسا َوإيْن َكا َنا َماَلُه ُمْسَتَحقُّ الصاْرفي ِفي جي  َن َذا َماٍل ؛ ْلي

َنا َوجَيُوُز أَْن َيُكوَن مُس يَي بيَذليَك ليَما يَ ُئوُل إلَْيهي ميْن َعَدمي َماليهي بَ ْعَد َوفَاءي َديْنيهي ، َوجَيُوُز أَْن يَ  ُه مُيَْنُع ميْن التاَصرُّفي ِفي َماليهي ، إالا ُكوَن مُس يَي بيَذليَك ، ْلي
 الشاْيَء التاافيَه الاذيي اَل يَعييُش إالا بيهي ، َكاْلُفُلوسي َوََنْويَها . ) املغين ( .

 1فائدة : 
بأن كان ماله ال يفي  أن من باع متاعه ] كسيارة ، أو ثوبًا ، أو غريه [ ْلحد مؤجاًل، أو ودعه ، فأفلس املشرتي ، احلديث دليل على

كون بديونه ، فللبائع أخذ متاعه إذا وجد عينه ، بأن كان حبالة مل تتغري صفاته مبا خيرجه عن امسه ، ومل يقبض من ْثنه شيئًا ، فحينئٍذ ي
 أحق به من الغرماء .

 وهذا مذهب مجهور العلماء من املالكية ، والشافعية ، واحلنابلة .
 .هبذا احلديث، واستعمله وأفىت به، فقهاء املدينة، وفقهاء الشام، وفقهاء البصرة، ومجاعة من أهل احلديثال وممن ققال ابن عبد الرب: 

 وقد جاء ِف رواية : ) إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها فهو أحق هبا دون الغرماء ( رواه ابن حبان .
 2فائدة : 

سلعة على غريه يكون بشرط : أن جيد ماله بعينه ، أي مل يتغري ومل يتبدل ، فإن تغري فهو ( أن تقدمي صاحب ال بعينه نستفيد من قوله ) 
 أسوة الغرماء .

 مثال : باع رجل على رجل بعرياً ، مث أفلس هذا الرجل ، لكن البعري مسنت أكثر ، فهنا ال يستحق هذا املال ، بل يكون أسوة الغرماء .
 ِف هذه احلالة ال حق له ، ويكون أسوة الغرماء .كذلك إذا قبض من ْثنه شيئاً ، فإنه 

إذا  فقد جاء ِف رواية : ) أميا رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ومل يقبض البائع من ْثنه شيئًا فوجده بعينه فهو أحق به ( فمفهومه أنه
 قبض من ْثنه شيئاً كان أسوة الغرماء .

 يشرتط : إذاً 
 ودة عند املشرتي املفلس مل تتغري لقوله ) بعينه ( .أن تكون عني املتاع موج أوالً :
: أن يكون الثمن غري مقبوض من املشرتي ، فإن قبض البائع شيئاً من الثمن فال رجوع له على املفلس بعني ماله ، لرواية أيب داود ) الثاين 

 ومل يقبض الذي باعه من ْثنه شيئاً ( .
 فال رجوع للبائع بل هو أسوة الغرماء . ) وهذا املذهب كما سيأيت ( .أن يكون املشرتي حياً ، فإن مات  الثالث :
 3فائدة : 

 ما احلكم إذا مات املفلس ، هل يكون الرجل أحق مباله أو يكون أسوة الغرماء ؟ 
 اختلف العلماء ِف هذه املسألة على قولني :

 هو أحق مباله . : فقيل
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 وهذا مذهب الشافعي .
ملتاع أحق مبتاعه أميا رجل مات أو أفلس فصاحب ا قضى رسول هللا ج الشاف عي حبديث أيب هريرة قال )واحتقال احلافظ ابن حجر: 

 ، أخرجه أمحد وأبو داود .إذا وجده بعينه( وهو حديث حسن حيتج مبثله
 بل يكون أسوة الغرماء . وقيل :

 وهذا مذهب مالك وأمحد .
 ه ال يكون أدركه عند هذا الرجل ، وإمنا أدركه عند الورثة .لقوله ) من أدرك ماله بعينه عند رجل ( وبعد م وت

 وهذا الراجح .
 4فائدة : 

 ما احلكم إذا مات صاحب املتاع ؟ فهل تسقط حق ورثته ، أو أن الورثة ينزلون منزلة املورث ؟ 
 .قوالن للعلماء ، والراجح فيها أنه يورث فيكون الورثة أحق به من بقية الغرماء 

 ) و 
ُ
 ويقسم مثنه بقدر ديون غرمائه ( .اكم مال املفلس احل يبيع

 يقسم احلاكم املال بقدر الديون ويكون التوزيع بالتقسيط .أي : 
، ومل َند عنده إال }  10000{ اجملموع : 5000{ وأمحد }3000{ وخالد }2000مثال : إذا كان رجل عليه دين ، وحممد يطلبه }

 { فيكون التوزيع كالتايل . 5000
 ب املوجود إىل املطلوب ونعطي كل واحد من الغرماء بقدر نسبته ( .) ننس

 . 2500وأمحد :  1500، وخالد :  1000{ ، خيرج النصف فيصري حممد له :  1000{ إىل }  5000ننسب } 
 من جنس الدين فال يبيعه . الدين إذا كان  -

 . مثال : مطلوب بر ، وعنده بر ، فهنا ال يبيع ه بل يسلم ه الغرماء
 1فائدة : 

 وجيب على احلاكم أن يقسم املال فوراً . 
 وال يفرق بني صاحب السابق والالحق .

 2فائدة : 
 ْلنه ثبت حبكم احلاكم فال يرتفع إال حبكم ه .، ال يفك حجر املفلس إال حاكم و 

ُْكميهي ، : ال  قال ابن قدامة َناُه ثَ َبَت حبي ُْكمي احْلَاكيمي ؛ ْلي ُْكميهي ، َكاْلَمْحُجوري َعَلْيهي ليَسَفٍه .يَ ُزوُل إالا حبي  َفاَل يَ ُزوُل إالا حبي
هي ، فَ زَاَل بيَزَواليهي .  َوفَاَرَق اجْلُُنوَن ، فَإيناُه يَ ْثُبُت بينَ ْفسي

 ) املغين ( .      َمْجُنوني .َوْليَنا فَ رَاَغ َماليهي حَيَْتاُج إىَل َمْعريَفٍة َوحبيَث ي ، فَ َوْقُف َذليَك َعَلى احْلَاكيمي ، ِبيياَلفي الْ 
كناها ( .

ُ
ه التي ال غىن له عن س

ُ
 دار

ُ
باع

ُ
 ) وال ت

ا حيتاج إليه وال يستغين عنه مثل: الثياب، والكتب، والبيت الذي يسكنه، وآالت الصنعة، : مللمفلس من ماله : أن احلاكم يرتك أي
 .. إخلوالقوت الضروري، ورأس مال التجارة .

 حاجته من هذه اْلشياء ، ويرتك له ما يكفيه بال زيادة .ويؤخذ الزائد عن 
 ا .اَل تُ َباُع َدارُُه الايتي اَل غيىَن َلُه َعْن ُسْكَناهَ و  ... قال ابن قدامة :

  ( ..         ) املغين نا َهَذا ممياا اَل غيىَن ليْلُمْفليسي َعْنُه ، فَ َلْم ُيْصَرْف ِفي َديْنيهي ، َكثيَيابيهي َوُقوتيهي ْل
 1فائدة : 

َر َعَلْيهي ، بَاَع احْلَاكيُم َماَلُه ، َويُْسَتَحبُّ أَْن حَيُْضَر اْلُمْفليُس اْلبَ يْ  قال ابن قدامة :  :َع ، َلَمَعاٍن أَْربَ َعٍة َومُجَْلته َأنا اْلُمْفليَس إَذا ُحجي
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َي َْثََنُه ، َوَيْضبيطَُه . :َأَحد َها    ليُيْحصي
 .أَْعَرُف بيَثَمني َمَتاعيهي ، َوَجي يديهي َوَردييئيهي ، فَإيَذا َحَضَر َتَكلاَم َعَلْيهي ، َوَعَرَف اْلَغَْبَ ميْن َغرْييهي أَناُه  :الثَّايني 

بيهي َأَحبُّ إىَل اْلُمْشرَتيي :الثَّاليث   رَاَءُه ميْن َصاحي  . أَْن َتْكثُ َر الراْغَبُة فييهي ، فَإينا شي
هي ، َوَأْسَكُن ليَقْلبيهي .أَنا ذَ  : الرَّابيع     ليَك أَْطَيُب لينَ ْفسي

 2فائدة : 
 :َوُيْسَتَحبُّ إْحَضاُر اْلُغَرَماءي أَْيًضا ، َْلُُموٍر أَْربَ َعٍة :  قال ابن قدامة

 أَناُه يُ َباُع هَلُْم . :َأَحد َها 
ْنُه ، فَ زَ  :الثَّايني  رَاءي َشْيٍء مي َا َرغيُبوا ِفي شي  اُدوا ِفي َْثَنيهي ، فَ َيُكوُن َأْصَلَح هَلُْم َوليْلُمْفليسي .أَن اُهْم ُرمبا

 أَناُه أَْطَيُب ليُقُلوهبييْم ، َوأَبْ َعُد ميْن الت ُّْهَمةي . :الثَّاليث  
َا َكاَن فييهيْم َمْن جيَيُد َعنْيَ َماليهي ، فَ َيْأُخُذَها فَإيْن ملَْ يَ ْفَعْل ، َوبَاعَ  :الرَّابيع   َنا َذليَك َموُْكول  إلَْيهي ، أَناُه ُرمبا ُه ميْن َغرْيي ُحُضوريهيْم ُكل يهيْم ، َجاَز ؛ ْلي

اَلفي َذليَك ، َوبَاَنْت َلُه اْلَمْصَلَحُة ِفي اْلمُ  َا أَدااُه اْجتيَهاُدُه إىَل خي  ) املغين ( .  َباَدَرةي إىَل اْلبَ ْيعي قَ ْبَل إْحَضاريهيْم .َوُمَفواض  إىَل اْجتيَهاديهي ، َوُرمبا
س  ( . 

 
ل
 
  بِف
ُ
ل
َّ
وج

ُ
 م
ٌّ
 ) وال حيِل

 أي : إذا كان الدْين مؤجالً ، فأفلس من هو عليه ، ال يصري الدين حااًل .
 ْلن اْلجل حق للمفلس ، فال يسقط بفلسه كسائر حقوقه .   ) الروض املربع ( .

 ال بعد سنة ، فال حيل هذا الدْين املؤجل لتفليس املدين .فلو أن رجالً أفلس وحجرنا عليه ، ولشخص آخر عليه دين مؤجل ال حيل إ
هي ، َكَسائيري ُحُقوقيهي  :ا . ولن: .. قال ابن قدامة  .أَنا اْْلََجَل َحقٌّ ليْلُمْفليسي ، َفاَل َيْسُقُط بيَفَلسي

ُب ُحُلوَل َما َعَلْيهي ، َكاجْلُنُ  ُب ُحُلوَل َماليهي ، َفاَل يُوجي َناُه اَل يُوجي ْغَماءي َوْلي  .وني َواإْلي
َناُه َدْين  ُمَؤجال  َعَلى َحيٍ  ، فَ َلْم حيَيلا قَ ْبَل َأَجليهي ، َكَغرْيي اْلُمْفليسي   :إَذا ثَ َبَت َهَذا  ... َوْلي

َر َعَلى اْلُمْفليسي ، فَ َقاَل َأْصَحابُ َنا اَل ُيَشاريُك َأْصَحاُب الدُّيُوني اْلُمَؤجاَلةي  ُغَرَماَء الدُّيُوني احْلَالاةي ، َبْل يُ ْقَسُم اْلَماُل اْلَمْوُجوُد بَ نْيَ  فَإيناُه إَذا ُحجي
َقى اْلُمَؤجاُل ِفي الذ يماةي إىَل َوْقتي ُحُلوليهي   .             ) املغين ( .َأْصَحابي الدُّيُوني احْلَالاةي ، َويَ ب ْ

 الورثة برهن  حمرِز أو كفيل مل
 
ق
ّ
 .ء  ( ي) وال مبوت إن وث

 أي : كذلك ال حيل املؤجل مبوت املدين بشرطني :
 إن وثق الورثة من  الدْين برهن يكفي . األوىل :
 ء .يأو أتوا بكفيل مل الثانية :

 ْلنه ال ضرر على صاحب احلق .
 فإن مل يوثقوا حل لغلبة الضرر .   ) الروض املربع ( .

 يُون  ُمَؤجاَلة  ، فَ َهْل حتَيلُّ بياْلَمْوتي ؟ فََأماا إْن َماَت َوَعَلْيهي دُ ...  قال ابن قدامة :
 .يهي ريَوايَ َتاني ف
 .اَل حتَيلُّ إَذا َوثاَق اْلَورَثَُة  :إْحَدامه َا  

ريييَن َوَعْبدياَّللاي ْبني احلََْسني ، َوإيْسَحاَق ، َوَأيبي ُعبَ ْيدٍ   . َوُهَو قَ ْوُل اْبني سي
 لُّ بياْلَمْوتي .أَناُه حيَي  : َوالر يَوايَة  اأْل ْخَرى

ُّ ، َوالناَخعييُّ ، َوَسواار  ، َوَماليك  ، َوالث اْورييُّ ، َوالشاافيعييُّ ، َوَأْصَحاُب الراْأيي   . َوبيهي قَاَل الشاْعيبي
َناُه اَل خَيُْلو إماا أَْن يَ ب َْقى ِفي ذيماةي اْلَمي يتي ، أَْو اْلَورَثَةي ، أَْو يَ تَ َعلاُق بيا  َا ، َواَل ْلي َا ، َوتَ َعذُّري ُمطَالََبتيهي هبي َرَاهبي ْلَمالي ، اَل جَيُوُز بَ َقاُؤُه ِفي ذيماةي اْلَمي يتي خلي

ْيني بيذيمَميهيْم ، َوهيَي ُُمَْتليَفة  ُمتَ  ُب الدا َي َصاحي َن اُهْم ملَْ يَ ْلَتزيُموَها ، َواَل َرضي َناُه َباييَنة  ، َواَل جيَُ ذيماةي اْلَورَثَةي ؛ ْلي يُلُه ؛ ْلي وُز تَ ْعلييُقُه َعَلى اْْلَْعَياني َوتَْأجي
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بي الداْيني ، َواَل نَ ْفَع ليْلَورَثَةي فييهي   . َضَرر  بياْلَمي يتي َوَصاحي
ا  َنا النايبي ُبُه فَ َيَتَأخاُر َحقُّهُ َصاَوأَماا ( ْلَمي يُت ُمْرتَ َهن  بيَديْنيهي، َحىتا يُ ْقَضى َعْنهُ ا)قَاَل  أَماا اْلَمي يُت َفِلي َلُف اْلَعنْيُ فَ َيْسقُ حي ُط َحقُُّه َوأَماا ، َوَقْد تَ ت ْ

َفَعة  ، وَ َواَل يَ َتَصراُفوَن فييَها ، يَ ْنَتفيُعوَن بياْْلَْعَياني ، فَإين اُهْم اَل اْلَوَرثَةُ  بي إيْن َحَصَلْت هَلُْم َمن ْ يْ  ، َفاَل َيْسُقُط َحظُّ اْلَمي يتي َوَصاحي َفَعةي هَلُمْ الدا                 .ني ليَمن ْ
 )املغين( 

 : ومجهور العلماء على أن الديون حتلُّ باملوت . وقال ابن رشد
 بعد القسمة رجع على الغرماءِ بقسطهِ ( .

ٌ
 ) وإن ظهر غريم

 ْلنه لو كان حاضراً شاركه   م ، فكذا إذا ظه    ر .
ََذا قَاَل الشاافيعييُّ  َوَلْو َقَسَم احْلَاكيمُ  ..: . قال ابن قدامة  ، َوُحكيَي َماَلُه بَ نْيَ ُغَرَمائيهي ، مُثا َظَهَر َغريمي  آَخُر ، َرَجَع َعَلى اْلُغَرَماءي بيقيْسطيهي ، َوهبي

َناُه نَ ْقض  حليُْكمي احْلَاكيمي َولََنا ، أَناُه غَ  رًا قَامَسَُهْم ، فَإيَذا َظَهَر بَ ْعَد َذليَك ، َذليَك َعْن َماليٍك ، َوُحكيَي َعْنُه : اَل حَيَاصُُّهْم ؛ ْلي ريمي  َلْو َكاَن َحاضي
َا ُهوَ  َم َماَل قيْسَمة  بَاَن اخْلَطَُأ فييَها ، فََأْشَبَه َما َلْو َقسا  قَامَسَُهْم ، َكَغريميي اْلَمي يتي يَْظَهُر بَ ْعَد َقَسَم َماليهي ، َولَْيَس َقْسُم احْلَاكيمي َماَلُه ُحْكًما ، إمنا

 اْلَمي يتي بَ نْيَ ُغَرَمائيهي مُثا َظَهَر َغريمي  آَخُر .
 أَْو َقَسَم أَْرًضا بَ نْيَ ُشرََكاَء ، مُثا َظَهَر َشرييك  آَخُر .

ياة  ، مُثا َظَهَر ُموَصى َلُه آَخرُ  َواُه ، أَْو َوصي  .            ) املغين ( . أَْو َقَسَم اْلميريَاَث بَ نْيَ َورَثٍَة ، مُثا َظَهَر َواريث  سي
 لــــفص

حجر على الصغري واجملنون والسفيه حلظهم ( . 
ُ
 ) وي

 وهم السفيه والصغري واجملنون .،  احملج ور عليه ملصلح ة نفس ه ( ) القسم الثاين من أنـواع احلجـرهذا 
 فه ؤالء مينعون من التصرف ِف املال والذمة .

 ، أو يغَب كثرياً .أو ِف غري فائدة ، ماله بأن يبذل ماله ِف حرام السفيه : الذي ال حيسن التصرف ِف 
 الصغري : هو من مل يبلغ .
 اجملنون : من ال عقل له .

 ( .من أعطاهم ماله بيعًا أو قرضًا ) و
 
 مبا بقي ال ما تلِف

 منه . أي : من أعطى ماله ) ببيع أو قرض أو غريمها ( لصيب أو لسفيه أو جملنون فإنه يرجع مبا بقي
 ْلنه ماله .

 ) ال ما تلف ( .
 أي : أن ما أتلفوه فإهنم ال يضمنونه .

 ْلن البيع غري صحيح ، ْلنه هو الذي سلطهم على ماله ، فال شيء له إذا تلف .
بلهِ شعر خشن أو أنزل ، أو عقل جمنون ورشد ، 

ُ
 لصغري  مخس عشرة سنة ، أو نبت حول ق

ّ
) وإن مت

 .أو رشد سفيه زال حجرهم ( 
 ِف هذه القطعة ذكر مىت يزول حجر هؤالء :

 : الصيب:  أوالً 
 ويزول حج ره بأمور : 
 ـرة سنة .15بلوغ مخس عشـ -أ 

 .وقال الشافعي وأمحد وابن وهب واجلمهور : حده فيها استكمال مخس عشرة سنة  :  قال ابن حجر
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 .رة سنة يصري مكلفاً وإن مل حيتلم: باستكمال مخس عشقالواواْلوزاعي وابن وهب وأمحد وغريهم، وهو مذهب الشافعي :  وقال النووي
يَ ْوَم اخْلَْنَدقي َوأَنَا اْبُن مَخَْس  َوَعَرَضيني  اْلقيَتالي َوأَنَا اْبُن أَْربََع َعْشرََة َسَنًة فَ َلْم جيُيْزيني  يَ ْوَم ُأُحٍد ِفي  َرُسوُل اَّللاي  حلديث اْبني ُعَمَر قَاَل ) َعَرَضيني 

 َسَنًة فََأَجاَزيني ( متفق عليه . َعْشَرَة 
 وِف رواية البيهقي ) فلم جيزين ومل يرين بلغت ( وصححها ابن خزمية .

 ) لكن ال بد أن ينظم إىل هذا الشرط الرشد ( .
ُهْم ُرْشًدا فَادْ لقوله تعاىل )  ن ْ  ( . فَ ُعواْ إيلَْيهيْم أَْمَواهَلُمْ َوابْ تَ ُلواْ اْلَيَتاَمى َحىتاَ إيَذا بَ َلُغواْ الن يَكاَح فَإيْن آَنْسُتم م ي

( هذا الشرط اْلول وهو البلوغ )  َحَّتَّ إيَذا بـََلغ وا الن يَكاحَ ( أي اختربوهم ، كأن يعطيه مال وينظر كيف يتصرف فيه ) وابـْتَـل وا اْلَيَتاَمى ) 
ه ْم ر ْشدًا ( علمتم )  فَإيْن آَنْست مْ  ( وأما قبل البلوغ وقبل الرشد فَاْدفـَع وا إيلَْيهيْم َأْمَواََل ْم لتصرف ) ( هذا الشرط الثاين ، والرشد حسن امينـْ

 ال يدفع إليهم أمواهلم .
 يدفع إليه مال حىت خيترب ليعلم رشده . لكن ال -

 : ) أن ينبت الشعر اخلشن حول ذكر الرجل أو فرج املرأة ( . اإلنبات -ب
 وأبو ثور اإلنبات . فاعترب مالك والليث وأمحد وإسحاق قال ابن حجر :

 . واإلنبات بلوغ صحيح :  وقال ابن حزم
ْقَتْل ، َفُكْنُت فييَمْن مَلْ ُكْنُت ميْن َسيْبي َبيني قُ رَْيظََة ، َفَكانُوا يَ ْنظُُروَن ، َفَمْن أَنْ َبَت الشاْعَر قُتيَل ، َوَمْن ملَْ يُ ْنبيْت ملَْ ي ُ   )َعطيياُة اْلُقَرظييُّ ، قَاَل  عن 

 رواه أبوداود .ت ( يُ ْنبي 
 : ) وهذا باإلمجاع حكاه ابن قدامة ( .اإلنزال  -ج

 .دود وسائر اْلحكام        وقد أمجع العلماء على أن االحتالم ِف الرجال والنساء يلزم به العبادات واحل:  قال احلافظ ابن حجر
 قال تعاىل ) وإذا بلغ اْلطفال منكم احللم فليستأذنوا ( .

 القلم عن ثالثة : ... وعن الصيب حىت حيتلم ( رواه أبو داود . : ) رفع وقال 
 وه ذه الثالث ة للذكر واْلنثى وتزيد اْلنثى احليض ( .) 

 . وأما احليض فهو علم على البلوغ ، ال نعلم فيه خالفاً  قال ابن قدامة :
 . وقد أمجع العلماء على أن احليض بلوغ ِف حق النساء :  وقال احلافظ ابن حجر
ُ َصاَلَة َحائيٍض إيالا ِبييَماٍر ( َرَواُه َاخْلَْمَسُة إيالا الناَسائييُّ  عن عائشة . َعْن اَلنايبي ي   قَاَل : ) اَل يَ ْقَبُل َاَّللا

 صالة ) حائض ( أي بالغ . وقال ابن اْلثري : أي اليت بلغت سن احمليض وجرى عليها القلم ، ومل يرد ِف أيام حيضها ، ْلن احلائض ال -
 عليها .
 يزول حجره بأمرين :: اجملنـون ثانياً : 

 زوال اجلنون بأن يعقل ، وذلك بالتمييز ِف تصرفاته . -1
 الرشد . -2

 ويزول حجره بشرط واحد وهو الرشد :: السفيه ثالثاً : 
 ْلنه بالغ عاقل .

 كما تقدم .هو الصالح ِف املال   الرشد :
 ) بال حكم حاكم ( .

 ول حجرهم بال قضاء حاكم .هؤالء يز أي : 
 ْلنه ثبت بغري حكمه فزال بغري حكم ه .
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 ) وال ينفك احلجر قبل شروطه ( .
 أي : ال ينفك احلجر عن هؤالء الثالثة قبل شروطه السابقة حبال ، ولو صار شيخاً .

 وقد تقدم :
 . البلوغ والرشد يشرتط ِف الصغري :

 . العقل والرشد: وِف اجملنون  
 الرشد، فال بد إذن من َتام الشروط، فإذا َتت الشروط انفك، وال حاجة للحاكم.: وِف السفيه 

 ) والرشد هنا الصالح يف املال ( .
 أي : الرشد هنا ِف باب املال .

 وتقدم من هو الرشيد : وهو من يتصرف مراراً فال يغَب غالباً .
 خيدع .ويكون السفيه : من ال حيسن التصرف باملال ، بأن يغَب كثرياً و 

م حال احلجرِ األب ، ثم وصيه ثم احلاكم ( .
ُ
 ) ووليه

 أي : وويل السفيه الذي بلغ سفيهاً واستمر ، والصغري ، واجملنون حال احلجر أبوهم .
 ْلنه أكمل شفقة ونصحاً من غريه .

 يشرتط ِف هذا اْلب أن يكون رشيداً ، فإن كان سفيهاً ، أو جمنوناً ، فال يكون ولياً هلم . -
 ْلنه هو حباجة لويل ، فكيف يكون ولياً على غريه .

. ) 
ُ
 ) ثم وصيه

 بأن قال : يتوىل أمر أوالدي بعد مويت فالن ، فإن الوالية تكون له .
 ) ثم احلاكم ( .

 ْلن احلاكم ويل من ال ويل له .
 إال باألحظ ( .

ُ
 ) وال يتصرف ألحدهم وليه

 ليت هي أحسن ( .لقوله تعاىل ) وال تقربوا مال اليتيم إال با
 وْلن هذا الويل يتصرف لغريه ، فوجب عليه أن يأخذ باْلحظ .

 ه .فإذا أراد أن يبيع له عقاراً  فال يتعجل ِف بيعه بل يرتيث حىت يكون ذلك أحظ ل -
يها من صديقه مبائة وأيضاً ال حيل له أن يهب من ماله أو يعتق وال أن يهدي ، وال أن حيايب كأن تكون اْلرض تساوي مائة ألف فيشرت  -

 وعشرة آالف لليتيم ، وإن تصرف مبثل هذه التصرفات فهم ضامن ْلنه متع د ( .
 


