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المقدم ــة

كثير كما ينبغي لجالل وجهه ولعظيم سلطانه والصالة والسـال للـ
الحمد هلل رب العالمين حمداً اً
خــا م رســله وانبيايــه ســيدنا محمــداً المبعــلم رحمــة للعــالمين مــن انســه وجانــه ولل ـ

لــه الطيبــين

الطاهرين وصحابته الغر الميامين الذين شيدوا دلايم هذا الدين ورفعلا بنيانه.

اما بعد:

ف ـ م ممــا

شــأ فيــه ام ه عــال امــر هــذ اامــة ك ارمــة مــا بعــدها ك ارمــة وف ــلها لل ـ ســاير

اامم والنحل إمراماً لنبيها الذي هل خا م اانبياء والمرسلين وخصها بف ايل ومزايا كثيـرة

عـد

و حصـ وجعــل منهــا رجــا ً حملـلا البــاء هــذا الــدين ونقلــل للجيــال جــيالً بعــد جيــل ب ــل د ــة

وامانة هدفهم خدمة هذا الدين فأخلصلا في لملهم هلل عال

ل ً وفعالً ونية وبذلأ ابدللا في

شـت اصــنال العلــل ومــن هـذ العلــل للــم الفقــه فـي الــدين الــذي ــال لنـه إمامنــا ال ــافعي بأنــه
طب العلل ذاك انه ي بط الفرد ويحدد له مسار الصحيح ضمن مـراد ه عـال ومـراد رسـلله

المصــطف  فــالفرد المســلم من ــبط ب ـلابط شــرلية مــن اخمــف دميــه إل ـ يــافل ارســه فــال

لجــد مســألة مــن المســايل التــي هــم المجتمــح إ و جــد لهــا ح ـالً ومالرج ـاً فــي ش ـريعتنا ا ســالمية

الغ ـراء ومــن هــذ المســايل التــي احبب ـ

لنــدها وا ناولهــا بالبحــب ابــين للقــار ال ـريم

ام ا ـ

الح ــم ال ــرلي فيهــا مســألة اصــيرورة الــدين ا جــل إل ـ لاجــل او نافــذ كــي ا ــد هــذا البحــب

م ـارك ًة فـي مـر مر كليتنـا كليــة العلـل ا سـالمية المباركـة فـي مر مرهــا الثـاني لي ـلم ارفـداً معينـاً
للعلل ال رلية فيها ولل وجه الالصلص ضمن سم الفقه واصلله.

اما خطة البحب:
ات

طبيعة بحثي ام ا سمه إل ثالثة محاور:

المحلر ااول :مقدمة مهيدية عريفية بمفردات الفاظ لنلام البحب اللغلية وا صطالحية.

والمحـلر الثـاني :ناولـ

ا سالمية فيها.

فيـه مســألة ح ـم الـديلم المرجلـة وحلللهــا بـالملت وا ـلال للمـاء المــذاهب

وام ـا المحــلر الثالــب :ناول ـ

فيــه مســألة حلــلل الــديلم المرجلــة بــالتفليذ وا ـلال للمــاء المــذاهب

ا سالمية فيها.

فيه ــا راء س ــاد نا اص ــحاب الم ــذاهب ا س ــالمية

ف انـ ـ د ارس ــتي له ــا د ارس ــة فقهي ــة مقارنـ ـ ًة بينـ ـ
مالحنفيــة والمال يــة وال ــافعية والحنابلــة ثــم اضــف
بحسب ااسبقية.

لهــا الظاهريــة والزيديــة وا ماميــة مر بــة
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ثم بعد ذلأ لمل
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ال ـراجح مــن هــذ اا ـلال لل ـ حســب ــلة اادلــة ال ــرلية س ـلاء النقليــة منهــا
فيها اهم النتايج التي لصل

خا مة بين

إليها من خالل البحب.
م ــن معــين للمهــا ال ــذي

يليهــا بعــد ذلــأ ايم ــة بــأهم المصــادر الت ــي التمــدت لليهــا وار ــف

ين ب.

واسأل ه عال باسمه االظم وبحبيبه اامر سيدنا محمداً  ام يلفقنـا جميعـاً بـاحثين و ـاريين

لمــا يحبــه ويرضــا وام ينفعنــا وينفــح بنــا ويجعلنــا جنــلداً اوفيــاء لالدمــة هــذا الــدين العظــيم الــذي
امرمنا ه به ...مين ...مين.

والحمد هلل رب العالمين

له وصحبه اجمعين

وصل ه لل ازك النبيين سيدنا محمد ولل
مقدمة تمهيدية في التعريف

بــل الــدخلل فــي ماهيــة الملضــلف ا نــاول مفــردات البحــب بــالتعري

ي تمــل البحــب بـ ذم ه عــال مــن كــل جلانبــه وكــي نحــاول للـ

اللغــلي وا صــطالحي ل ــي

ــدر المســتطاف ام نعطــي هــذ

الجزيية من البحب بعض حقل ها فأ لل:

معن الصيرورة في اللغة:

الصــيرورة لنــد اهــل اللغــة هــي المــقل والمرجــح ــال ابــن فــارص فــي المعجــم :صــير :الصــاد واليــاء
وال ـراء اصــل صــحيح وهــل المــقل والمرجــح مــن ذلــأ صــار يصــير صــي اًر وصــيرورة مصــدر
ٍ
حال وهل من افعال المطاولةا. 1
وهل :التنقل من م ام إل خر او من حال إل

ف ــأم المـراد بهــذا اللفــة بالنســبة إلـ ملضــللنا ام المــال بعــدما كــام دينـاً إلـ اجــل معلــل صــار
لاجالً او نافذاً اسباب سنأ ي لل ذكرها او معرفتها.

او انه صار واشرل من

اصير .

ايه لـنفذ ااسـباب الـال وهـي ـأ ي لهـذا المعنـ اي ـاً النـي كلمـة

ال ابن فارص :يقال انا لل صير ٍ
امر اي :إشرال من

ا 1معجم مقاييذ اللغـة  29/2مـادة صـير ـألي
دار ال تــب العلميــة

ايه وذلأ هل الذي يصار إليها. 2

ابـي الحسـين احمـد بـن فـارص بـن زكريـا الـرازي ات 395

1429-2008 2ه ــو وينظــر :الصــحاا ــاو اللغــة وصــحاا العربيــة  2116/5للعالمــة

ابي نصر إسماليل بن حماد الجلهري ات 393هـ دار العلم للماليين بيروت

1407 4هـ. 1987-

ا 2المصدر نفسه.
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واما معناها في ا صطالا:

فهي :انقالب العين و حلل ماهيتها إل ماهية اخرى والمراد به هنا مطلق التحـلل وكـذا انتهـ

ص ّر الباب :اي في نقله و حركه ومصير الذي انته إليه ال عال  :ﭽ ﭲ ﭳ ﭽ
إليه ومنه ُ
اي يرول امر العباد إليه في ا خرةا 2وصار لبارة لن التنقل من حال إل حالا. 3

ا1

والذي ا ار ام المعاني ا صطالحية ريبة من المعاني اللغلية وم ـاركة لهـا فـي بعـض المفـردات

مالتحلل وا نتقال.

الدين في اللغة:
واما ّ

فيقح هذا ا سـم :للـ مـن اخـذ والطـ بـدين يقـال :داينـ
إلطاء.

ويقال اي اً :دن

وادن

فدن  :إذا اخذت بدين و ّادن

فالنـاً إذا لاملتـه دينـاً إمـا اخـذاً و مـا
إذا ا ْرض

والطي

ديناً ودام فالم

بدين ديناً :استقرض وصار لليه دين فهل داين ومنها لل ال الر:
ا4
فمطلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً وادت بع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
داينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اروى وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديلم ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ورجل مديلم :اي كثر ما لليه من الدينا. 5

والتداين والمداينة :دفح الدين ال عال  :ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭘ ﭽ

ا6

ا. 7

واما الدين اصطالحاً :هل ما وجب في الذمة بعقد او اسـتمالك ومـا صـار فـي ذمتـه باستق ارضـه

فهل الم من القرضا. 8

ا 1سلرة المايدة ية .18
ا 2الجامح اح ا القرم  389/7لإلما ابي لبد ه محمـد بـن احمـد بـن ابـي ب ـر القرطبـي حقيـق :د .لبـد
ه بن لبد المحسن التركي مرسسة الرسالة

1427 1هـ. 2006-

ا 3ينظر :المصدر نفسهو معجم مفردات الفاظ القرم  299مادة صـير للعالمـة ال ار ـب ااصـفهاني حقيـق:
نديم مرل لي دار ال تاب العربي.

ا 4معجم مقاييذ اللغة  428/2مادة دينو الصحاا او اللغة وصحاا العربية .2116/5
ا 5المصادر السابقة
ا 6سلرة البقرة ية .282
ا 7معجم مفردات الفاظ القرم ص 177مادة دين.

ا 8ينظر :حاشية ابن لابدين لل الدر المالتار  383/7لالا مة المحققـين محمـد امـين ال ـهير بـابن لابـدين
دار ال تب العلمية

1415 1هـ. 1994-
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واما معاني :ا جل والعاجل والنافذ فهي:

ا جل :يقال :اجل هذا ال يء بأجل فهل جـل وهـل نقـيض العاجـل ـال وااجيـل والمرجـل إلـ
و ا. 1

ااجـ ُـل :وهـل المــدة الم ــروبة لل ـيء ــال عـال  :ﭽ ﭬ ﭬ ﭮ ﭽ
ومنهـا ل
ي ﭽا . 3
ويقال دينه مرجل و د اجلته جعل

ا2

و ــال عــال  :ﭽ ﯼ ﯽ

له اجالً.

ويقــال للمــدة الم ــروبة لحيــاة ا نســام :اجــل فيقــال :دنــا اجلــه لبــارة لــن دنــل المــلت واصــله

استيفاء ااجل :اي مدة الحياة ال عال  :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ
واما في ا صطالا:

ﮝ ﮞﭽ

ا4

هــل المــدة المتبقيــة التــي ي ــال إليهــا امــر مــن اامــلر س ـلاء امان ـ
بــالت از او اج ـالً نهــاء الت ـ از س ـلاء امان ـ

الملتز ا. 6

ا. 5

لــأ ا ضــافة اج ـالً لللفــاء

لــأ المــدة مقــررة فــي ال ــرف ابــل بالق ــاء او ب ـ رادة

والعاجل في اللغة :هل من لجل والعاجل والعاجلة ضد ا جل وا جلةا. 7

واما اصطالحاً :هل صرل ما كام مأخلذاً في الذمةا. 8
واما النافذ :نفذ ال يء نفذاً ونفاذاً ونفلذاً ونفذ اامر والقلل نفاذاً اي م ـ كأنـه مسـتعار مـن
نفاذ السهم في الرمية ف نه مرد لها 9ومنه العقد النافذ الذي تر ب لليه ثار ا. 10
واصطالحاً :يعني ام العقد منتج لنتايجه المتر بة لليه شرلاً بمجرد انعقاد ا. 11
ا 1هذيب اللغة للزهري  132/11حقيق :محمد للض مرلب دار إحياء الترام العربي

. 2001 1

ا 2سلر افر ية .67
ا 3سلرة القصف ية .28
ا 4سلرة ا نعا

ية .128

ا 5معجم المصطلحات واالفاظ الفقهية  66/1مـادة ااجـل د .محمـد لبـد الـرحمن لبـد المـنعم اسـتاذ اصـلل
الفقه ب لية ال ريعة والقانلم اازهر دار الف يلة للن ر.

ا 6المصدر نفسه.

ا 7مالتار الصحاا للعالمة زين الدين الرازي .201/1
ا 8ينظر :البهجة في شرا التحفة  82/2ابل الحسن للي بن لبد السال دار ال تـب العلميـة حقيـق :محمـد
لبد القادر 1418 1هـ. 1998/
ا 9معجم مقاييذ اللغة  572/2مادة نفدو مالتار الصحاا للعالمة زين الدين الرازي .315/1
ا 10معجم لغة الفقهاء  454مادة نفاذ د .محمد رواص لعة جي دار النفايذ 1431 3هـ. 2010-
ا 11معجم المصطلحات واالفاظ الفقهية  428/3مادة نفاذ العقد.
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هذا وبعد ام انتهينا من الل لل لل المعاني اللغلية وا صطالحية لمفردات لنلام البحب حام
ا م ال ــروف فــي المقصــلد ا وهــل بيــام مل ـ ال ـريعة الغـراء مــن الــديلم المرجلــة المعلقــة فــي
ذمــم المــدينين وذلــأ مــن خــالل اســتعراض راء الســادة الفقهــاء مــن اصــحاب المــذاهب ا ســالمية
الم ــهلرة كالســادة الحنفيــة والســادة المال يــة والســادة ال ــافعية والســادة والحنابلــة واضــف إلــيهم
المذاهب ااخرى كالظاهرية والزيدية وا مامية.
وسأ ناول في ملضلف بحثي هذا حالتين من الحا ت التي حل فيها الديلم ا جلـة و تحـلل إلـ
لاجلــة او نافــذة وهــي المــلت والتفلــيذ وذلــأ مــن خــالل إف ـراد ل ــل واحــدة منهــا بمســألة خاصــة
مبتدا بحللل الدين المرجل بالملت وكا ي:
المسألة ااول
حللل الدين المرجل بالملت
خالل بين العلماء -رحمهم ه عال  -لل ام القرض فعل خيرا 1و نه إل اجل محدود او
حال في الذمة جايزا. 2
ٌّ
ا3
وا فقلا اي اً لل وجلب رد مثل ال يء المستقرض .

ال ابن حز  :القرض فعل خير وهل ام عطي إنساناً شيئاً بعينه من مالأ دفعه إليه ليرد لليأ
وهذا مجمح لليه.

مثله اما حا ً في ذمته واما إل اجل مسم
و خـالل اي ـاً :ام الـديلم المرجلــة للميـ للـ النــاص إنهـا إلـ

جالهــا إ ابـن حــز الظــاهري

فقد ساوى بين الدين الذي للمي ولل المي فالتبرها ُكّلها حاّل ًة بالملتا. 4
وحصل الالالل بين العلماء في الدين إذا كام لل ال الف إل اجل ومـات صـاحبه هـل يبقـ
إل اجله او يعتبر حا ً بالملت لل المذهبين:

ا 1فــي المســألة يــات واحاديــب كثي ـرة حــب لل ـ ا حســام للنــاص ــال عــال ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭘ ﭚ ﭽ
اسلرة البقرة ية  282ومنها حديب ابي هريرة ام رسلل ه  ال :امام فيمن بل م اجر يداين النـاص فـ م
راى معس اًر ال لفتيانه جاو از لنه لعل ه يتجاوز لنا فتجاوز ه لنه ال الحافة إم اليسير من الحسنات إذا
مام خالصاً هلل ف نه كفر كثي اًر من السـيئات وفيـه ام ااجـر يحصـل لمـن يـأمر بـه و م لـم يتـلل ذلـأ بنفسـه وهـذا
مله بعد قريـر ام شـرف مـا بلنـا إذا جـاء فـي شـرلنا فـي سـياا المـدا كـام حسـناً لنـا صـحيح البالـاري ب ـرا افـتح
البــاري  390/4ر ــم الحــديب ا 2087لإلمــا الحــافة ابــل لبــد ه محمــد بــن إســماليل البالــاري وفــتح البــاري
للحافة احمد بن للي بن حجر العسقالني دار السال الرياض دار الفيحاء دم ق 1421 3هـ. 2000-
ا 2ينظــر :ا نــاف فــي مســايل ا جمــاف  1668/3للحــافة ابــي الحســن للــي بــن القطــام الفاســي حقيــق :د.
فاروا حمادة دار القلم 1424 1هـ2003-
ا 3المصدر نفسه.
ا 4ينظــر :المحل ـ

 90/5للحــافة ابــي محمــد للــي بــن حــز ااندلســي صــحيح :محمــد خليــل ه ـراص مطبعــة

ا ما القلعة.
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المذهب ااول:

إم الدين الذي لل الرجل إل اجل ومـات فقـد حـل بـالملت وذلـأ لالـراب ذمتـه روي ذلـأ لـن:
سيدنا لثمام بن لفام للي بـن ابـي طالـب وابـي هريـرة وال ـعبي والنالعـي وسـلار والثـلري

والحسن البصـري والـ هـذا ذهـب الحنفيـة والمال يـة فـي روايـة وبـه ـال ال ـافعية والحنابلـة فـي

رواية اي اً وهل لل الظاهرية وا ماميةا. 1
واستدللا بما يأ ي:

 .1بقلل عال  :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﭽ ا. 2

وجه الد لة:

إم ا يــة ــد ح م ـ

بحلــلل اللصــية وكــذا الــدين إذا مــات المي ـ

حقلا وهي جهيز ودفنه و ق

ام بعــد مل ــه يتعلــق بتركتــه

ديلنه ثم نفيذ وصايا ه ذا ذكر العلماء هذ الحقلا وللـ

هذا التر يب و م الدين مقد لل اللصية و نه لليه الصالة والسـال

واامة مجمعة لليها. 3

ـ بالـدين بـل اللصـية

ف م يل:

إذا كام الـدين مقـد للـ اللصـية با جمـاف فمـا الح مـة فـي قـديم ذكـر اللصـية للـ ذكـر الـدين

في كتاب ه بارك و عال ا. 4
اجيب لل هذا بجلابين:

ا 1ينظــر :الهدايــة شــرا بدايــة المبتــد
المر ينــاني ات 593

 542 478/4لإلمــا برهــام الــدين ابــي الحســن للــي بــن ابــي ب ــر

حقيــق :احمــد محمــلد شــحاذة دار الفرفــلرو ا ختيــار لتعليــل المالتــار 547/5و لبــد ه

محملد ملدود الملصلي الحنفي شركة دار ابي اار م

1420 1ه ـ 1999-و حاشـية ابـن لابـدين 383/7و

مل ــة المجم ــلف ش ــرا المه ــذب 338/13و بداي ــة المجتهـ ـد  312/2للح ــافة اب ــي الللي ــد اب ــن رش ــد القرطبـــي

1386هـ1966-

م تبة ال لياتو المغني مح ال را ال بير بن دامة  192-176/6ملفـق الـدين ابـي محمـد

لبد ه بن احمد بن محمد بن دامة المقدسي الدم قي الحنبلي ات  620ويليه ال را ال بيـر ل ـمذ الـدين ابـن
دام ــة ات 682ه ـ ـ

حقيـ ــق :د .محم ــد ش ــرل الـ ــدين خط ــاب د .الس ــيد محمـ ــد الس ــيد دار الحـ ــديب القـ ــاهرة

1425هـ 2004-و المحل

99/5و شرايح ا سال مح عليقات ال يرازي .356/2 1

ا 2سلرة النساء ية .11

ا 3ينظر :اح ا القرم للقرطبي 122/6و ا ناف في مسايل ا جماف .1402/3
ا 4المصدر السابق.
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ااول :بــأم ا يــة مجملــة و م ســيدنا رســلل ه  ــد الــدين للـ اللصــية و

ذلــأ لــن ســيدنا للــي  ام النبــي  اا

الدين

ا1

وهذا بيام للمجمل.

ـ بــه كمــا روي

ـ بالــدين بــل اللصــية وانــتم قــراوم اللصــية بــل
لله :اوانتم قـراوم اللصـية بـل الـدين اي فـي:

ونقل المباركفلري في التحفة لن الطيبي معن

لله عال ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﭽ ا . 2و لله ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭬ ﭽا. 3

للــه انــتم قــراوم إخبــار فيــه معنـ ا ســتفها يعنــي انــتم قــراوم هــذ ا يــة هــل ــدروم معناهــا

فاللصية مقدمة لل الدين في القراءة متأخرة لنه في الق اءا. 4

ال الترمذي :والعمل لل هذا لند لامة اهل العلم إنه يبدا بالدين بل اللصيةا. 5

اض

إل هذا:

فقــد روى الــدار طني مــن حــديب لاصــم بــن ضــمرة لــن للــي  ــال :ــال رســلل ه  :االــدين
بل اللصية وليذ للارم وصية ا. 6

الجلاب الثاني:

اجاب العالمة القرطبي لليه من اوجه خمسة:
ااول :إنما صد قديم هذين الفعلين لل الميرام ولم يقصد ر يبهما في انفسهما فلـذلأ قـدم

اللصية في اللفة.
الثاني :لما كان

ﮎ

اللصية ا ل لزوماً من الـدين ـدمها اهتمامـا بهـا كمـا ـال عـال  :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮏ ﮐ ﭽا . 7

الثالب :دمها ل ثرة وجلدها وو للها فصارت كالالز ل ـل ميـ

الدين ل ذوذ ف نه د ي لم و د
ويقلي هذا :العط

مـح نـف ال ـرف لليهـا واخـر

ي لم فبدا بذكر الذي بد منه ولط

بأو ولل كام الدين ار باً ل ام العط

باللاو.

بالذي ـد يقـح احيانـاً

ا 1سنن الترمذي ب را حفة ااحلذي  313/6للحافة محمد بن ليس بن ابي ليس الترمـذي ات 279ه ـ و
التحفة للحافة ابي العالء محمد بن لبـد الـرحمن بـن لبـد الـرحيم المبـاركفلري ات 1353ه ـ التنـ بهـا :لـادل
محمد معلض لادل احمد لبد الملجلد دار إحياء الترام العربي بيروت لبنام.

ا 2سلرة النساء ية .11
ا 3سلرة النساء ية .12
ا 4ينظر :حفة ااحلذي .314 313/6
ا 5سنن الترمذي ب را حفة ااحلذي .314/6
ا 6سنن الدار طني .97/4
ا 7سلرة ال ه

ية .49
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ال اربــح :إنمــا ــدم

اللصــية إذ هــي حــة مســامين وضــعفاء واخــر الــدين إذ هــل حــة ـريم يطلبــه

الالامذ :لما كان

مردى ذكر او لم يذكر ا. 1

بقلة وسلطام.

اللصية ين ئها من بل نفسه دمها والدين ثاب

 .2ومن اادلة ااخرى لل ام الدين حال بالملت:

بما روي لن لبد ه بن لمر  :ام النبي  ال :ااإذا مات الرجل وله دين إل اجل ولليـه

دين إل اجل فالذي لليه حال والذي له إل اجله ا. 2
ل :

وهذا صريح في الباب ام الدين الذي لليه يحل بالملت والذي له يبق إل اجله.

 .3بما روي لن ابي هريرة  : ام النبي  ال :اانفذ المرمن مر هنة في بر بدينه إل
لنه

ام يق

وفي رواية امعلقة بدينه ا. 3

ال ا ما ال افعي :افلما كام كفنه مـن راص مالـه دوم رمايـه ونفسـه معلقـة بدينـه وكـام المـال

مل اً له اشبه ام يجعل
لنه فال يصير إل
وـ

إلـ

اء دينه ام نفسه معلقـة بدينـه ولـم يجـز ام ي ـلم مـال الميـ

رمايه و إل ورثته وذلأ انه

ازيـداً

يجلز ام يأخذ ورثته دوم رمايه ولل

ــاء دينــه للــق روحـه بدينــه وكــام مالــه معرضـاً ام يهلـأ فــال يــردى لــن ذمتــه و

ي لم للرثته فلم ي ن فيه منزلة اول من ام يحل دينه ثم يعط ما بقي ورثته ا. 4

 .4ونقــل ا مــا ال ــافعي  ا جمــاف للـ ام الــديلم المرجلــة التــي للـ الميـ
بالملت فقال :اولل كان
لقي

مان

الديلم لل المي

إل اجل فلم اللم مالالفاً حفظـ

إنهــا حــل

لنـه ممـن

بأنها حالة يتحاص فيها الغرماء ف م ف ل ف ل كام اهل الميرام ووصايا إم
له ا. 5

ا 1ينظر :الجامح اح ا القرم .123/6
ا 2سنن الدار طني .232/4
ا 3سـ ــنن الترمـ ــذي ب ـ ــرا حفـ ــة ااحـ ــلذي 193-192/4و سـ ــنن ابـ ــن ماجـ ــه 806/2و مسـ ــند ا مـ ــا احمـ ــد
.440/2
ا 4اا  216/3لإلما ابي لبد ه محمد بن إدريذ ال افعي ات 204هـ دار الف ر للطبالـة والن ـر
1400هـ. 1980-

ا 5اا 216/3و ملة المجملف .328/13
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ل  :وما نقله إمامنا ال ـافعي  انـه لـيذ هنـاك مالـال

سيما وام هنـاك مـن يقـلل إنهـا إلـ اجلهـا

ام الـديلم حالـة بـالملت فهـذا م ـ ل

حـل بـالملت كمـا ذهـب إلـ هـذا اصـحاب المـذهب

الثاني كما سنأ ي لليه إ إذا صد بذلأ لل الجمح ال ثير من العلماء وهل كذلأ.
 .5روى ابن حز ثا اًر دل لل ام الدين يحل بالملت.

ااول :لن ال عبي والنالعي ا جميعاً :امن كام له دين إل اجل ف ذا مات فقد حل .
الثــاني :لــن لبيــد لــن معــاذ بــن معــاذ العنبــري لــن اشــعب لــن الحســن البصــري :اإنــه كــام يــرى

الدين حا ً إذا مات ولليه دين .

الثالب :لن طريق محمد بن المثن

ال :حدثني لبد الرحمن بن مهـدي لـن سـفيام الثـلري لـن

المغيرة بن مقسم لن إبراهيم ال :اإذا مات المي

وجه الد لة:

فقد حل دينه ا. 1

إم هذ ا ثار دل د لة واضحة لل ام الدين ا جل يحـل بـالملت و نـه لمـا كـام الغرمـاء احـق
بماله في حيا ه منه كانلا احق بماله بعد وفا ه.

المذهب الثاني:
ام الدين

يحل بالملت فمن مات ولليه دين إل اجل مسم فهل إل اجله و لال ة للمـلت

بحللل ااجل روي ذلأ لن محمد بن سيرين ولبد ه بن الحسن و سحاا وابي لبيد.
واليه ذهب المال ية والحنابلة في رواية ثانية ل ل منهما وبه ال الزيديةا. 2

وبــين ابــن رشــد القرطبــي لــن بع ــهم ام الــدين يبقـ إلـ اجلــه ام ذلــأ م ــرو برضــا الغرمــاء

فقال :اإم رضي الغرماء بتحمله في ذممهم ابقي

الديلم إل اجلها ا. 3

والحنابل ــة ف ــي ه ــذ الرواي ــة اش ــترطلا لع ــد حل ــلل ال ــدين ب ــالملت وث ــلا اللرث ــة كم ــا اخت ــار ذل ــأ

الالر يا. 4

ا 1ينظر هذ ا ثار في المحل

.90/5

ا 2ينظر :بداية المجتهد 313 312/2و المغني مح ال را ال بيـر 192 166/6و البحـر الزخـار 628/4و
الجــامح لمــذاهب وللمــاء اامصــار ــألي

المهــدي لــدين ه احمــد بــن يحي ـ بــن المر ـ ات 840هـ ـ

1422هـ 2001-دار ال تب العلمية بيروت – لبنام.

ا 3بداية المجتهد .315/2
ا 4ينظر :المغني

بن دامة .169/6
1386

املؤمتر العلمي الثاني لكلية العلوم اإلسالمية  -الرمادي

 2012/4/12-11م
Issn:2071-6028

1

صريورة الدين اآلجل عاجالً أو نافذاً

احملور الثالث  :الفقه وأصوله

واستدللا بما يأ ي:

 .1بما روي لن ابي هريرة  لن النبي  انه ال :اامن رك حقاً او ما ً فللرثته ا. 1

وجه الد لة:

بين رسلل ه  ام ا جـل هـل مـن حـق الميـ

فانتقـل إلـ اللرثـة فيبقـ إلـ اجلـه والمـلت مـا

جعــل مــبطالً للحقــلا و نمــا هــل ميقــات للالالفــة ولالمــة للـ الل ارثــة فعلـ هــذا يبقـ الــدين فــي
ذمة المي كما كـام ويتعلـق بعـين مالـه كتعلـق حقـلا الغرمـاء بمـال المفلـذ لنـد الحجـر لليـه
ف م احب اللرثة اداء الدين والتزامهم للغريم ويتصرفلم في المال لم ي ن لهـم ذلـأ إ ام يرضـ
الغريم او يلثقلا الحق ب مين مليء او رهن يثق بـه للفـاء حقـه فـ نهم ـد

ي لنـلم امليـاء ولـم

يرض بهم الغريم فيردي إل فلات الحق.

وذكر القاضـي ام الحـق ينتقـل إلـ ذمـم اللرثـة بمـلت مـلرثهم مـن يـر ام ي ـتر التـزامهم لـه و
ينبغي ام يلتز ا نسـام ديـن لـم يلتزمـه ولـم يتعـا سـببه ولـل لـزمهم ذلـأ لمـلت مـلرثهم للـزمهم

و م لم يالل

وفاءا. 2

واجيب لل هذا:
إم

وجه لبقاء أجيله –اي الدين -انه

ياللل اما ام يبق في ذمة المي
ام ذمتـه خربـ

او متعلقـاً بأليـام المـال فبطـل ام يبقـ فـي ذمــة الميـ

او في ذمة اللرثـة

بمل ـه وبطـل ام يبقـ

في ذمة اللرثة ام صاحب الدين لم يرض بذممهم وانه لل علق بذممهم –إذا كام للميـ
علق بذممهم -و م لم ي ن للمي

مال وبطل ام يقال :يبق مرجالً متعلقاً بأليام مالـه ام ذلـأ

إض ـرار بصــاحب الــدين ام اليــام المــال ربمــا لف ـ
يق

مـال

و ض ـرار بالمي ـ

ام ذمتــه

لنه لحديب ابي هريرة السابق في ادلة اصحاب المـذهب ااول فـ ذا بطلـ

لم يبق إ القلل بحلللها. 3

ب ـ ار حت ـ

هـذ اا يسـة

ا 1ه ذا ذكر صاحب المغني ابن دامة والحـديب ورد فـي الصـحيحين لـن ابـي هريـرة  بلفـة امـن ـرك مـا ً
فللرثته ومن رك كـل ف لينـا صـحيح البالـاري ب ـرا فـتح البـاري  77/5والحـديب بـر م 2398و صـحيح مسـلم

شــرا النــلوي  62/11ر ــم الحــديب  4137لإلمــا مســلم بــن الحجــاو النيســابلري دار المعرفــة

 2بيــروت

حقق اصلله وخرو احاديثه ال يخ خليل مأملم شـيحاو سـنن الترمـذي ب ـرا حفـة ااحـلذي  256/6والحـديب

بر م .256

ا 2ينظر :المغني بن دامة مح ال را ال بير .193-168/6
ا 3ينظر :ملة المجملف .329/13
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بقــي لنــا ام نــذكر دليــل ابــن حــز الظــاهري الــذي التبــر الــديلم المرجلــة التــي للميـ
ح مها سلاء حالة بالملت و د بطل

وللـ الميـ

ا جال كلهـا وصـار كـل مـا لليـه مـن ديـن حـال وكـل مـا

له من دين حال اي اً سلاء في القرض او البيحا. 1
واستدل لذلأ:

بقلل ــه ع ــال  :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭬ ﭽ

ا2

فص ــح ام بم ــلت ا نس ــام بط ــل ح م ــه م ــن مال ــه

وانتقل إل ملأ الغرماء والملص لهم ووجل اللصايا واللرثة ولقد الغرماء في أجيل ما لليهم

او أجيل ما لل المي

إنما كام بال شأ بينهم وبين المتـلف إذ كـام حيـاً و ـد انتقـل ا م المـال

لن مل ه إل ملأ ير فال يجلز كسب المي

لليهم فيما د سقط مل ه لنـه و يحـل للغرمـاء

شيء من مـال اللرثـة والملصـ لهـم واللصـية بغيـر طيـب انفسـهم فبطـل ح ـم التأجيـل فـي ذلـأ

ووجــب لللرثــة واللصــية اخــذ حقــل هم وكــذلأ

يحــل لللرثــة إمســاك مــال ـريم ميــتهم إ بطيــب

نفسه ام لقد إنما كام مح المتلف إذ كام حياً فال يلزمه ام يبق مال بأيدي ورثه لم يعاملهم

ط و يحل لهـم إمسـاك مـال الـذي لـه الحـق لنـه ىه عـال لـم يجعـل لهـم حقـاً و لللصـية إ
بعد إنصال اصحاب الديلما. 3
ويجاب لل هذا:

بحديب سيدنا لبد ه بن لمر السابق في اول الباب فهل صريح ام الدين الـذي للميـ

لل

جله وكذلأ انعقاد ا جماف لل ام الدين للمي

الترجيح:

هل لل

هـل بـا ي

جله كما د ذكرنا.

بعــد العــرض الســابق للدلــة ومنا ــتها بــين ام ال ـراجح مــن هــذ اا ـلال اصــحاب المــذهب ااول
القايلين بـأم الـدين المرجـل إذا كـام للـ إنسـام ومـات ف نـه يحـل بـالملت وذلـأ لقـلة اادلـة التـي

اســتدللا بهــا مــن كتــاب ه عــال

ومــن ســنة نبيــه  وا ـلال العلمــاء وام المي ـ

هــل فــي حالــة

امذ ما ي لم إل إبراء ذمته بل هي من اهم حلايجه ول ي
ّ
وام ال ـارف ــد حــذر مـن ام يبقـ الميـ مــر هن بـبعض ديلنــه كمــا ــد للمنـا بــل ــد جعلــه –اي
بقـ مسـتحقات ومتعلقـات لليـه

الدين -إذا لم يلف حايالً بينه وبين الجنة كما ورد ذلأ لن سيدنا ثلبام لن النبـي  :انـه ـال
الدين دخل الجنة ا. 4
اامن فارا الروا الجسد وهل بريء من ثالم :ال نز والغللل و ّ
ا 1المحل

بن حز .99/5

ا 2سلرة النساء ية .11
ا 3ينظر :المحل

بن حز  99/5الصفحات السابقة.

ا 4سنن الترمذي ب را حفة ااحلذي  184/5حـديب ر ـم ا 1573ومعنـ

من فارا روحه جسد ينظر :حفة ااحلذي .184/5
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ولهـذا جـاء فــي فسـير حـديب النبــي  الـذي ذكرنـا ســابقاً :اانفـذ المـرمن معلقــة او مر هنـة فــي
بر بدينه حت يق

لنه .

ال السيلطي :ااي محبلسة لن مقامها ال ريم ا. 1
و ال الع ار ي :ااي امرها مل لل

من الدين ا

؟

ا2

ا .هـ .

ح م لها بنجـاة و هـالك حتـ ينظـر :هـل يق ـ مـا لليهـا

و ال ال لكاني :افيـه الحـب لللرثـة للـ

حت يق

لنه وهذا مقيد بمن له مال يق

ـاء ديـن الميـ

لنه ا. 3

وا خبـار لهـم بـأم نفسـه معلقـة بدينـه

ىه عال اللم
المسألة الثانية

حلول الدين المؤجل بالتفليس

()4

حقيقة التفليذ كما ذكر صـاحب ملـة المجمـلف :هـل ا نتقـال مـن حالـة اليسـر إلـ حالـة العسـر

وفلسه القاضي فليساً نادى لليه وشهر بين الناص بأنه صار مفلساًا. 5
ام ــا ف ــي اص ــطالا الفقه ــاء :فق ــد اريـ ـ

حجر

ا6

ام امث ــر لب ــا ار هم متفق ــة للـ ـ ام التفل ــيذ مس ــتعمل ف ــي

الحامم لل المديلم بسبب مطالبة الغرماء لتسديد حقل هم منه و ليأ بع اً منها:

ال ابن لرفه :التفليذ اخف والم.

ا 1حفة ااحلذي .192/4
ا 2المصدر نفسه.
ا 3نيــل ااوطــار  26/4شــرا منتقـ ااخبــار مــن احاديــب ســيد ااخيــار ــألي ال ــيخ ا مــا المجتهــد اضــي
ااخيرة مطبعة مصطف البابي الحلبي.
اة القطر اليماني محمد بن للي بن محمد ال لكاني
ـذ مــن
ا 4الفلــذ :مــأخلذ مــن الفلــلص وهــل اخــذ مــال الرجــل ام ا ــل صــنلل النقــلد هــل الفلــذ ولفّلــذ ولفلـ ل
ال ــيء :خــال منــه كأنــه إذا حجــر لليــه منــح التصــرل فــي مالــه إ فــي شــيء افــه يعــي إ بــه وهــل مرنتــه
ومرونــة ليالــه و يــل :ام مالــه صــار كــالفللص لقلتــه بالنســبة إلـ مــا لليــه مــن الــديلم وافلــذ الرجــل :إذا الــد
و فالذ :ادل الفلذ والتفليذ :يعني ا لدا يقال لنه :فلذ الرجل إذا صـار ذا فلـلص بعـد ام كـام ذا د ارهـم
ينظــر :معجــم مقــاييذ اللغــة  330/2مــادة فلــذو معجــم لغــة الفقهــاء ص119و معجــم المصــطلحات واالفــاظ
الفقهية 480/1و ملة المجملف شرا المهذب .270/13
ا 5ينظر :المصدر ااخير نفسه .271/13
ا 6إ ما كام من ا ما ابي حنيفة رحمه ه عال فقال :احجر لل المفلذ بالدين اي بسـبب الـدين فـ ذا
وجبـ الــديلم لل ـ رجــل وطلــب رمايــه حبســه اي حــبذ المــديلم والحجــر لليــه لــن البيــح وال ـراء لــم احجــر
لليــه ام فــي الحجــر لليــه إهــدار اهليتــه فــال يجــلز لــدفح ضــرر خــاص يعنــي ضــرر الــداين والتــرض لليــه:
بالحجر لل العبد اجل المـلل وهـذا شـايح اجيـب :بـأم العبـد اهـدرت دميتـه و م كـام لـه مـال لـم يتصـرل فيـه
الحامم انه نـلف حجـر وانـه جـارة لـن ـراض في ـلم بـاطالً بـالنف ول ـن يحبسـه الحـامم حتـ يبيعـه اجـل
ــاء دينــه ام ــاء الــدين واجــب لليــه والمماطلــة علــم فيحبســه الحــامم دفع ـاً لظلمــه و يصــا ً للحــق إلــ
مستحقه ينظر :اللباب في شرا ال تاب  72/2لبد الغني الغنيمي دار إحياء الت ارم العربي . 1998 2
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اء ما لزمه.

و ــال المــاوردي :ــال بعــض اصــحابنا :وامــر ام يقــال كتــاب ا فــالص ام ا فــالص مســتعمل فــي

ا لسار بعد اليسار والتفليذ يستعمل في حجر الحامم لل المديلم ف ام اليق بالحالا. 2

و ــال ابــن دامــة :المفلــذ فــي لــرل الفقهــاء مــن دينــه امثــر مــن مالــه وخرجــه امثــر مــن دخلــه

وسمل مفلساً و م كام ذا مال ام ماله مستحق الصرل في جهة دينه ف أنه معدو ا. 3

و ــال ال ــلكاني :المـراد مــن التفلــيذ :هــل الح ــم للـ مــن صــدا لليــه ا لســار وا فــالص لح ــم

ال رفا. 4

وبعــد هــذا نعــلد إلـ اصــل مســألتنا فــالتفليذ كمــا ــد راينــا ي ــلم بح ــم الحــامم و يح ــم الحــامم
ب فالسه إ بعد ام يتقد
يثب ـ

رمايه بطلـب يرفـح إليـه –اي الحـامم -بعـد ثبـلت ديـلنهم لليـه فعنـدها

للحــامم ج ـلاز الحجــر لليــه بــالفلذ و لزمــه إجــابتهم ف ـ ذا حجــر لليــه يســتحب ام يظهــر

الحجر لليه لتجنب معاملته ويثب

بذلأ اربعة اح ا :

احدها :علق حقلا الغرماء بعين ماله.
الثاني :منح صرفه في لين ماله.

الثالب :ام من وجد لين ماله لند فهل احق بها من ساير الغرماء إذا وجدت ال رو .
الرابح :إم للحامم بيح ماله و يفاء الغرماءا. 5

ا 1شرا حدود ابن لرفه .417/2
ا 2ينظــر :الحــاوي ال بيــر للمــاوردي  269/7لإلمــا ابــي الحســن للــي بــن حبيــب المــاوردي حقيــق :لبــد ه
محمد نجيب دار إحياء الترام العربي 1430 2009 1هـ.
ا 3ينظر :المغني بن دامة .133/6
ا 4السيل الجرار المتدفق لل حدايق اازهار  244/4للقاضي شيخ ا سال محمد بـن للـي ال ـلكاني دار
ال تب العلمية بيروت 1405 1هـ 1985-واما للـه اا لسـار وا فـالص فهمـا متحـدام مـن هـذ الحيثيـة
وليذ المراد من هذا التغاير كما ذكر ال لكاني إ بيام ما يجب لليهما للغيـر ام معنـ المعسـر لغـة :هـل مـن
يتعســر لليــه ــاء دينــه والمفلــذ هــل مــن افلــذ لــن ــاء دينــه فــالمراد بيــام انهمــا فــي انفســهما متصــفام
ب لسـار او إفــالص فـ م ذلـأ فايــدة فيــه و جــدوى فالحاصـل ام معناهــا يرجــح إلـ شـيء واحــد ينظــر :الســيل
الجرار .245-244/4
ا 5ينظر :المغني  134/6كما يجـلز اي ـاً لغرمايـه إذا ثبـ لليـه الـدين ام يتفقـلا للـ حبسـه بدينـه فيحـبذ
ام الحبذ يتلصـل بـه إلـ اسـتيفاء الحقـلا ومـا يتلصـل إلـ اسـتيفاء الحـق إ بـه كـام مسـتحقاً كالمالزمـة
و م ا فق ـلا لل ـ ركــه اطلــق و م ا فق ـلا لل ـ مالزمتــه دوم حبســه لــلز ام المالزمــة ا ــل ضــر اًر مــن الحــبذ
ينظر :الحاوي ال بير للماوردي 334/7و المغني  135-134/6كـل ذلـأ ام الـدين ـد علـق بذمتـه و يم ـن
لــه ام يالــرو منــه ونقــل بعــض العلمــاء ا جمــاف لل ـ ام مــن وجــب لليــه ديــن انــه يالــرو منــه إ بــااداء او
ببراءة من له العين ينظر :ا ناف في مسايل ا جماف .1618/3
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حقـلا الغرمـاء بمالـه فـال ياللـل ام ـلم هـذ الحقـلا بـين احـد امـرين امـا ام ـلم

ف ذا علقـ

حالة او مرجلة فالحالة عط لغرمايه واما الحقلا او الديلم المرجلة هل حل بالحجر او ؟
حصل خالل بين العلماء في هذ المسألة ولل مذهبين:

المذهب ااول:

إذا كام لل المفلذ دين مرجل وح ـم الحـامم بـالحجر لليـه فـال يحـل هـذا الـدين بـالتفليذ ويبقـ

إل اجله.

وال ـ هــذا ذهــب الحنفيــة و ــلل للمال يــة واصــح الــروايتين لنــد ال ــافعية واعهــر الــروايتين لنــد

الحنابلة وبه ال الزيدية والظاهرية وا ماميةا. 1
واستدللا بما يأ ي:

 .1الدليل لل جـلاز حجـر جميـح مـال المفلـذ و فريقـه كلـه بـين اهـل الـدين هـل مـا ثبـ

فـي

صــحيح مســلم لــن ابــي ســعيد الالــدري  ــال :اصــيب رجــل فــي لهــد رســلل ه  فــي
ثمار ابتالها ف ثر دينه فقال رسلل ه  :اا صد لا لليه فتصدا الناص لليه فلـم

يبل ــك ذل ــأ وف ــاء دين ــه فق ــال رس ــلل ه  لغرماي ــه :ااخ ــذوا م ــا وج ــد م ول ــيذ ل ــم إ

ذلأ ا. 2

وجه الد لة:

معلل انه إذا جاز فريق مال المفلذ جميعه بين اهل الدين كام جلاز حجر حت يفرا بين اهـل

الدين ثابتاً بفحلى الالطاب
انه

ا3

ومن ثم هذا في الدين الحال

المرجل والسبب ام هذا في الحال:

ي يق لليه الق اء المسلغ لحبذ ماله وحجر لنه إ لند حللل ااجلا. 4

ل :
ا 1ينظــر :الهدايــة مــح شــرحي العنايــة وفــتح القــدير لليهــا 274/9
الب ــابر ي دار الف ـ ــر

بــن الهمــا الحنفــي ولإلمــا اممــل الــدين

 2بيـ ــروتو حاشـ ــية ابـ ــن لابـ ــدين 22/9و بدايـ ــة المجتهـ ــد 315/2و ملـ ــة المجمـ ــلف

289/13و حلي ــة ااولي ــاء ف ــي معرف ــة م ــذاهب الفقه ــاء  494/4للقف ــال :حقي ــق :د .ياس ــين احم ــد د ارم ــة

 1988م تبة الرسالةو البحر الزخار 123/6و المحل

202/5و شرايح ا سال .356/2

1

ا 2صحيح مسلم ب را النلوي  462/10ر م الحديب .3958
ا 3فحــلى الالطــاب :هــل مــا دل لليــه اللفــة

فــي محــل النطــق ويســم بــالفحلى إم كــام اولـ مــن المنطــلا

ولحـن الالطـاب إم كـام مســاوياً للمنطـلا البـدر الطـالح فــي حـل جمـح الجلامـح  187/1لجــالل الـدين ابـي لبــد
ه محمــد بــن احمــد المحلــي ال ــافعي مرسســة الرســالة ناشــروم حقيــق :ابــل الفــداء مر ــ للــي بــن محمــد
الدا ستاني

1429 1هـ 2008-بيروت – لبنام.

ا 4ينظر :السيل الجرار  251/4وما بعدها.
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وهذا يعني لند اصحاب هذا المذهب إذا كام الدين إل اجل فهل إل اجله

هل عاهر من للهم :ام هذا في الدين الحال

المرجل.

يحل بالحجر كما

 .2مــا ذكــر ابــن حــز بقللــه :اويقســم مــال المفلــذ الــذي يلجــد لــه بــين الغرمــاء بالحصــف
بالقيمـة كمــا يقســم الميـرام للـ الحاضـرين الطـالبين الــذين حلـ
يطلب و

يدخل فيهم حاضر

جــال حقــل هم فقــط و

ايب لم يلكل و حاضر او ايب لم يحل اجل حقـه

طلـب او لــم يطلــب فـال يلــز ام يعطـ مــا لـم يطلــب و ــد وجـب فرضـاً إنصــال الحاضــر

الطالــب فــال يحــل مطلــه بفلــذ فمــا فل ــه و ــد ــال رســلل ه  للغرمــاء الحاض ـرين:

ااخذوا ما وجد م

ا1

ف ذا اخذو فقد مل ل فال يحل اخذ شيء مما مل ل ا. 2

 .3إم القــلل بــأم الــديلم ا جلــة

وشبيه به ف ما ام ديلم السـفيه

حــل بــالفلذ فهــذا يجــري مجــرى الحجــر لل ـ الســفيه
حـل لبقـاء مل ـه وجـلاز اسـتفاد ه ف ـذلأ المفلـذ لمـا

مـام ممـن يملــأ ويجـلز ام يحــدم لـه بعــد ذلـأ مل ـاً وي ـلم نيـاً مليـاً و ــلم لـه ذمــة

فلهذا لم حل ديلنها. 3

ف م يل:
لم

ي لم شبيهاً بالمي

ديلنه بالملت كما قد في مسألتنا السابقة سـيما و م هنـاك

الذي حل

شاهداً يريد ذلأ كما ورد لن النبي  :ااايمـا رجـل مـات او افلـذ فصـاحب المتـاف احـق بمتالـه
به إذا وجد بعينه ا. 4

ففي هذ الرواية سلى بين الملت والفلذ بجامح ام كل منها د حل ما لليه حيب جعـل صـاحب
الحق احق بحقه بعد الملت والفلذ.
واجيب:

بأم المفلـذ خـال

الميـ

مـن وجـل منهـا :انـه لـم يبـق لـه ملـأ و يجـلز ام يحـدم لـه ملـأ بعـد

ذلأ ولم بق له ذمه انها خرب

بالملت ولهذا حل

بالديلم الحالة دوم المرجلة بدليل ام لل كان

ديلنه وام الحجر لل المفلذ إنما كام

ديلنه مرجلة لم يجز الحجـر لليهـا بهـا والمفلـذ

إنما يجب صرل ماله فيمن كام الحجـر مـن اجلـه بـدليل ام مـن حـدم دينـه بعـد الحجـر لـم ي ـن

م اركاً في ماله الذي و ح لليه الحجر ف ذلأ ارباب الديلم المرجلةا. 5
ا 1الحديب قد الريجه ص .17
ا 2المحل

بن حز  202/5وما بعدها.

ا 3ينظر :الحاوي ال بير 323/7و المغني .166/6
ا 4سنن الدار طني .29/3

ا 5ينظر :الحاوي ال بير 323/3و ملة المجملف 289/13و حلية ااولياء 494/4و المغني .167/6
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المذهب الثاني:

إذا افلذ الرجل ولليه ديلم مرجلة وح م الحامم ب فالسه ف م هذ الديلم حل بالحجر لليه.

واليــه ذهــب المال يــة للـ الم ــهلر و حــدى الــروايتين لــن ال ــافعية وبــه ــال الحنابلــة فــي روايــة

اخرى ذكرها ابل الالطابا. 1
واستدللا بما يأ ي:

 .1ذهب المال ية ومن وافقهم في هـذا القـلل بـأم الـدين المرجـل يحـل بق ـاء القاضـي حلللـه
بالملت ف ما ام المي

حل ديلنه المرجلة ف ذا من افلذ ام ا فالص يتعلق به الدين

بالمال فأسقط ااجل كالملتا. 2

 .2إم الحجــر للـ المفلــذ يجــري مجــرى الحجــر بــالمرض ام المفلــذ ينتقــل مالــه بــالفلذ
إلـ

رمايــه كمــا ينتقــل مــال المـريض بــالملت إلـ ورثتــه فلمــا كــام المــلت يلجــب حلــلل

ااجل وجب ام ي لم الفلذ بمثابته يلجب حللل المرجل ام كال الذمتين د خرب ا. 3

وا جابة لل ذلأ بما يأ ي:

ا لل ام هناك فر ـاً بـين الحـالتين ذكرنـا وسـبق

ا جابـة لليـه فـي معـرض منا ـة ادلـة اصـحاب

المذهب ااول.
اض

إل هذا:

إم ااجــل حــق للمفلــذ فــال يســقط بفلســه كســاير حقل ــه وانــه

حللل ما لليه كالجنلم وا

يلجــب حلــلل مالــه فــال يلجــب

ماء وانه دين مرجل لل حي فلم يحل بل اجله كغيـر المفلـذ

وااصــل المقــيذ لليــه ممنــلف و م ســلمنا فــالفرا بينهمــا ام ذمتــه –اي المي ـ

المفلـذ فـ ذا ثبـ

هـذا ف نــه إذا حجـر لليـه فهـل

المرجل في ذمته إل و

حلللها. 4

خرب ـ  -بالــالل

ي ـارك اصــحاب الـديلم المرجلـة ويبقـ الــدين

ا 1ينظــر :بدايــة المجته ــد  312/2ومــا بعــدهاو اا لإلمــا ال ــافعي 216/3و الحــاوي ال بيــر  322/7ومــا
بعدهاو ملة المجملف 289/13و المغني مح ال را ال بير .191 166/6

ا 2ينظر :المصادر السابقة.

ا 3ينظـ ــر :اا 216/3و الحـ ــاوي ال بيـ ــر  322/7ومـ ــا بعـ ــدها المغنـ ــي مـ ــح ال ـ ــرا ال بيـ ــر 191/6و حليـ ــة
العلماء .494/4

ا 4ينظر :ال را ال بير مح المغني  191/6وما بعدها.
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زد لل ذلأ :د الترل العالمة ابن رشد القرطبـي بـالفرا بـين الحـالتين فقـال :ا ي ـبه المفلـذ
فـي هـذا المعنـ المـلت كـل ال ـبه و م كانـ

المال بالالل ذمة المي

ا. 1

كــال الـذمتين ـد خربـ

فـ م ذمـة المفلـذ يرجـ لهــا

الترجيح:

بعد إدارة النظر في لرض اادلة السابقة ومنا تها بين ام الراجح في هذ المسألة هل ما ذهـب

إليــه اصــحاب المــذهب ااول القــايلين بــأم الــديلم المرجلــة
وذلأ اننـا لـم نجـد نصـاً صـريحاً يثبـ

حــل بــا فالص و بق ـ إل ـ

جالهــا

ام ديـلم المفلـذ المرجلـة حـل بـا فالص وكـل مـا هنالـأ

اجتهادات وا يسة كما د راينا والذي ا ار إم ما ذهب إليه الجمهلر هل ااصلب وهل ام الديلم

المرجل ــة
المفلذ

ح ــل ب ــالفلذ بالتب ــار حقـ ـاً ل ــه ف ــال يس ــقط كس ــاير الحق ــلا وان ــه با ف ــاا الفقه ــاء إم

حل ديلنه المرجلة للـ النـاص بـل اجلهـا

ا2

ف ـذلأ التـي لليـه بقـ إلـ اجلهـا هـذا

من جانب.

من جانب خر:
إم ذمة المفلذ

زال

صحيحة ادرة ومم ن ام يتدارك نفسـه بال سـب فيعطـ فرصـة يفـاء مـا

لليه ف ذا ما لنا بحللل ما لليه من الدين المرجل فلربما كام إرها اً له و ليفاً بمـا

يسـتطيح

القيا به ونحن نعلم انه حت الدين الحال إذا لـم ي ـن لنـد مـا يفـي بدينـه ينظـر إلـ اجـل كمـا
ــال ع ــال  :ﭽ ﯧ ﯨ

ﯨﯪ ﯫﯬ

اجله ل ل هذا انتهض القلل بأم الدين المرجل

ﯭﭽ

ا3

فالمرج ــل م ــن ب ــاب اولـ ـ ام يبقـ ـ إلـ ـ

يحل با فالص.

ىه عال اللم

ا 1بداية المجتهد  313/2وما بعدها.
ا 2نقـل ابـن القطـام ا جمــاف للـ ذلـأ فقـال :اواجمعـلا ام مـا هـل مــن ديـن المفلـذ إلـ اجــل فهـل إلـ اجلــه

يحل لل المديلم ب فالسه الدين ينظر :ا ناف في مسايل ا جماف .1618/3
ا 3سلرة البقرة ية .280
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الالا م ـ ــة

بعــد لفيــق مــن ه عــال لل ـ إ مــا هــذا البحــب ارى ام اضــح فــي خالصــته اهــم النتــايج التــي
لصل

إليها وهي:

 .1الصيرورة بمعانيها ا صطالحية واللغلية متقاربة من بع ها البعض وم تركة في بعض
المفردات كالتحلل وا نتقال.

 .2الــدين يقس ــم إلـ ـ ا ســا منه ــا :الح ــال والمرجــل او ا ج ــل و م ه ــذا ااخيــر مم ــن ف ــي
حــا ت ام يتحــلل إل ـ لاجــل او نافــذ بمعن ـ

ماهية اخرى وهل الذي يعني بالصيرورة.

خــر انقــالب العــين و حــلل ماهيتهــا إل ـ

 .3ا فــق الفقهــاء لملم ـاً لل ـ ام الــدين هــل فعــل خيــر محمــلد ــدلل و ــجح لليــه ش ـريعتنا
ا سالمية الغراء و نه إل اجل محدود حال في الذمة جايز.

 .4اجمح العلماء لل ام الدين الذي للمي

إل اجل فهل إل اجله

يحل بالملت.

 .5حصل خالل بين للماينا –رحمهـم ه عـال  -بالنسـبة إلـ الـدين المرجـل للـ شـالف

ومــات هــل يعتبــر حــا ً بــالملت او ؟ لل ـ مــذهبين :الجمهــلر لل ـ انــه حــال بــالملت

للدلة الصريحة الصحيحة لل ذلأ والقلل ا خر إنه إل اجله.

 .6مــن خــالل ا ـلال الفقهــاء واســتعراض ادلــة المــذاهب المالتلفــة فــي هــذ المســألة بــين ام
اء لذمة المي .
الراجح هل حللل الدين المرجل بالملت إبر ً
 .7حقيقة التفليذ هل ا نتقـال مـن حالـة اليسـر إلـ حالـة العسـر و ي ـلم الرجـل مفلسـاً إ
بق اء القاضي وبطلب من رماء المديلم.

 .8حصــل خــالل بــين للماينــا –رحمهــم ه عــال  -فــي حلــلل الــدين المرجــل بــالتفليذ هــل
ح مه ح م المـلت فـي حلـلل ااجـل ا
الذي لل المفلذ إل اجل

للـ مـذهبين :جمهـلر العلمـاء للـ ام الـدين

يحل با فالص يبق إل اجله بينما ذهب فريق خـر مـن

العلماء ام الديلم المرجلة عتبر حالة با فالص اي بق اء الحامم.

 .9مــن خــالل اســتعراض ا ـلال الفقهــاء وادلــة المــذاهب المالتلفــة فــي هــذ المســألة بــين ام

الراجح هل لد حللل الديلم المرجلة با فالص بـل بقـ إلـ اجلهـا ام ا جمـاف انعقـد
لل ام ديلم المفلذ المرجلة لل الناص

حل بـا فالص ف ـذا مـا لليـه

اجله.
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يحـل بـل

صريورة الدين اآلجل عاجالً أو نافذاً

احملور الثالث  :الفقه وأصوله

 .10الالــالل الحاصــل بــين للماينــا اافــذاذ وســاد نا مــن اصــحاب المــذاهب ا ســالمية هــل
خالل رحمة و لسعة هدفه إصابة الحق

للنفذ.

ير مبنـي للـ هـلى او لصـبية او انتصـار

 .11واخيـ اًر ...إم هــذا الالــالل الــذي لــد بع ــهم م ار ــب اجتهــاد هــل دليــل للـ مل ــة هــر ء
اايمة ال بار ويعد مفالرة من مفاخر اامة ونه ـتها وثـروة لظيمـة هايلـة انتجتـه لقـلل

جبارة من نصلص ال تاب والسنة لها القدرة لل السبر والتقسيم في المسايل الفقهية.

ه اسال التلفيق والسداد ...وصل ه لل سيدنا محمد ولل

له وصحبه وسلم
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صريورة الدين اآلجل عاجالً أو نافذاً

احملور الثالث  :الفقه وأصوله

المصـ ـ ـ ـ ــادر

القرم ال ريم

 -1ا ختيار لتعليل المالتار ألي
اار م بن ابي اار م

لبد ه محملد بن مـلدود الملصـلي الحنفـي شـركة دار

1420 1هـ. 1999-

 -2ا نــاف فــي مســايل ا جمــاف الحــافة ابــي الحســن للــي بــن القطــام الفاســي حقيــق :د.
فاروا حمادة دار القلم

1424 1هـ. 2003-

 -3اا لإلمــا ابــي لبــد ه محمــد بــن إدريــذ ال ــافعي ات 204هـ ـ دار الف ــر للطبالــة
والن ر

1400 1هـ. 1980-

 -4البحر الزخار الجـامح لمـذاهب للمـاء اامصـار ـألي

المهـدي لـدين ه احمـد بـن يحيـ

1422 1هـ ـ ـ-

بـ ــن المر ـ ـ ات 840هـ ـ ـ دار ال تـ ــب العلميـ ــة بيـ ــروت – لبنـ ــام

. 2001

 -5بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد للحــافة ابــي اللليــد ابــن رشــد القرطبــي م تبــة ال ليــات
1386هـ. 1966-

 -6البــدر الطــالح فــي حــل جمــح الجلامــح ــألي

جــالل الــدين ابــي لبــد ه محمــد بــن احمــد

المحل ـ ــي ال ـ ــافعي ش ـ ــرا و حقي ـ ــق :اب ـ ــي الف ـ ــداء مر ـ ـ ـ لل ـ ــي ب ـ ــن محم ـ ــد المحم ـ ــدي
الدا ستاني مرسسة الرسالة ناشروم

1429 1هـ. 2008-

 -7البهجة فـي شـرا التحفـة ابـل الحسـن للـي بـن لبـد السـال التسـللي دار ال تـب العلميـة
لبنام – بيروت 1418هـ1998/

حقيق :محمد لبد القادر شاهين.

 -8حفة ااحلذي شرا سنن الترمذي الحافة العالمة ابي العال محمد لبد الرحمن بن لبـد
الرحيم المباركفلري ات 1353هـ دار إحياء الترام العربي بيروت – لبنام.

 -9عليقات السيد صادا ال يرازي لل شرايح ا سال مطبلف مح شرايح ا سال .
-10
المنلرة.
-11

ملــة المجمــلف شــرا المهــذب لإلمــا الســب ي الناشــر الم تبــة الســلفية المدينــة

ملة فتح القـدير ـألي

ا مـا كمـال الـدين محمـد بـن لبـد اللاحـد السيلاسـي ثـم

ا س ندري المعرول بابن الهما الحنفي لل الهدايـة بدايـة المبتـد
– لبنام

-12

.2

دار الف ـر بيـروت

هذيب اللغة للزهري حقيـق :محمـد لـلض مرلـب دار إحيـاء التـرام العربـي

. 2001 1
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منه من السنة و ي القـرم ـألي

الجامح اح ا القرم والمبين لما

ه محمــد بــن احمــد بــن ابــي ب ــر القرطبــي ات 671هـ ـ

المحسن التركي مرسسة الرسالة
-14
-15

ابـي لبـد

حقيــق :د .لبــد ه بــن لبــد

1427 1هـ.

جمح الجلامح او الدين السب ي مطبلف مح البدر الطالح.

حاشــية ابــن لابــدين لل ـ الــدر المالتــار لالا مــة المحققــين :محمــد امــين ال ــهير

بابن لابدين دار ال تب العلمية

1415 1هـ. 1994-

-16

الحاوي ال بير لإلما ابي الحسين للـي بـن الحبيـب المـاوردي حقيـق :لبـد ه

-17

الـدين ابــي ب ـر محمــد بــن

محمد نجيب دار إحياء الترام العربي

1430- 2009 1هـ.

حليـة العلمــاء فـي معرفــة مـذاهب الفقهــاء ـألي

ســي

1

احمد ال اشي القفال حقيق :د .ياسين احمد إبراهيم درامة م تبة الرسالة الحديثة
. 1988
-18

سنن الترمذي ب ـرا حفـة ااحـلذي الحـافة محمـد بـن ابـي ليسـ الترمـذي ات

-19

س ــنن ال ــدار طني لم ــر ب ــن لل ــي ب ــن لم ــر اب ــل الحس ــن ال ــدار طني البغ ــدادي

-20

الســيل الج ـرار المتــدفق لل ـ حــدايق اازهــار للقاضــي شــيخ ا ســال محمــد بــن

-21

شرايح ا سال في مسايل الحالل والح ار المحقق :الحلـي ابـل القاسـم نجـم الـدين

279هـ دار إحياء الترام العربي بيروت – لبنام.

حقيق :السيد لبد ه هاشم يماني الناشر دار المعرفة بيروت 1386هـ. 1966-
للي ال لكاني دار ال تب العلمية بيروت

1405 1هـ. 1985-

جعف ــر ب ــن الحس ــن مرك ــز الرس ــلل االظ ــم للتحقي ــق والن ــر بي ــروت – لبن ــام
1419هـ. 1998-

10

-22

شــرا العنايــة لل ـ الهدايــة لإلمــا اممــل الــدين محمــد بــن محمــلد البــابر ي ات

-23

ال را ال بير ل مذ الدين ابن دامة مح المغني.

-24

الصــحاا ــاو اللغــة وصــحاا العربيــة العالمــة ابــي نصــر إســماليل بــن حامــد

786هـ مح فتح القدير.

الج ـ ــلهري حقيـ ـ ــق :احمـ ـ ــد لبـ ـ ــد الغف ـ ــلر دار العلـ ـ ــم للماليـ ـ ــين بيـ ـ ــروت لبنـ ـ ــام

4

1407هـ. 1987-
-25

ص ــحيح البالـ ــاري ب ـ ــرا فـ ــتح البـ ــاري لإلمـ ــا الحـ ــافة ابـ ــي لبـ ــد ه محمـ ــد بـ ــن

إسماليل البالاري دار السال الرياض دار الفيحاء دم ق

1421 3هـ. 2000-
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-26

صحيح مسلم ب را النلوي لإلما مسـلم بـن الحجـاو النيسـابلري حقيـق :خليـل

-27

فــتح البــاري شــرا صــحيح البال ــاري لإلمــا الحــافة ابــن حجــر العس ــقالني دار

مأملم شيحا دار المعرفة بيروت.

السال الرياض دار الفيحاء دم ق
-28

المحل

1421 3هـ. 2000-

للحافة ابي محمد للي بن حز ااندلسي صحيح محمد خليل هراص

مطبعة ا ما القلعة.
-29
-30

مالتار الصحاا للعالمة زين الدين الرازي.

معجــم المصــطلحات واالفــاظ الفقهيــة د .محمــلد لبــد الــرحمن لبــد المــنعم دار

الف يلة للن ر.
-31

معجـ ـ ــم لغـ ـ ــة الفقهـ ـ ــاء الـ ـ ــدكتلر محمـ ـ ــد رواص لعـ ـ ــة جـ ـ ــي دار النفـ ـ ــايذ

3

1431هـ. 2010-
-32

معجم مفردات الفاظ القرم للعالمـة ال ار ـب ااصـفهاني حقيـق :نـديم مرل ـي

دار ال تاب العربي.

ابــي الحســين احمــد بــن فــارص بــن زكريــا ال ـرازي ات

-33

معجــم مقــاييذ اللغــة ــألي

-34

المغني بن دامة المقدسي مح ال ـرا ال بيـر بهـامذ المغنـي ملفـق الـدين ابـي

 395دار ال تب العلمية

1429- 2008 2هـ.

محمــد لبــد ه بــن احمــد بــن محمــد بــن دامــة المقدســي الدم ــقي الحنبلــي ات 620هـ ـ

حقيق :محمد شرل الـدين خطـاب د .السـيد محمـد السـيد دار الحـديب القـاهرة سـمط

1425هـ. 2004-
-35

المهذب مح المجملف لإلما ال يرازي الناشر الم تبة السلفية المدينة المنلرة.

-36

ال ـيخ ا مـا

نيل ااوطار شرا منتق ااخبار من احاديب سيد ااخيار ـألي

المجته ــد اض ــي

ــاة القط ــر اليم ــاني محم ــد ب ــن لل ــي ب ــن محم ــد ال ــلكاني مطبع ــة

مصطف البابي الحلبي الطبعة ااخيرة.

-37

الهدايــة شــرا بدايــة المبتــد

المر يناني ات 593هـ

لإلمــا برهــام الــدين ابــي الحســن للــي بــن ابــي ب ــر

حقيق :احمد محمد شحاذة دار الفرفلر.
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