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والذي يتعلق مبشروعية  -رضي هللا عنه وأرضاه  -حديث أيب هريرة  -رمحه هللا  -ذكر اإلمام احلافظ 
مشروعية أن ُييل املدين الشخص الدائن على من له عليه  Uاحلوالة يف الديون، حيث بني فيه النيب 

قد عقد هذا  - رمحه هللا -احلق، وهذا النوع من املعامالت يتعلق بالديون، ونظرًا إىل أن املصنف 
الباب "باب الرهن" متعلقًا بأحكام القرض والدين ناسب أن يعتين ببيان حكم أن ُييل اإلنسان 

اشتمل على رفق من الشريعة  -وهو باب احلوالة  -غريه على من له عليه حق حبقه، وهذا الباب 
لشخص وعنده  على عباده، وذلك أن اإلنسان قد يكون مديوناً  8اإلسالمية وتيسري من هللا 

حقوق على أشخا  آخرين فمن مساحة الشريعة ويسرها أن ُييل أصحاب الديون الذين يطالبونه 
 سداد احلقوق وردها إىل أصحاهبا. 8على من له عليه من حقوق، واألصل يف شريعة هللا 

ة بني هذه اجلمل [ ) مطل الغين ظلم (] : -صلوات هللا وسالمه وبركاته عليه  -يقول رسول اهلدى 
حرمة التأخري يف سداد الديون، وأذية أصحاب الديون الذين أحسنوا إىل الناس  Uفيها رسول هللا 

أنه ال ُيق للمسلم إذا كان قادراً على  Uفأعطوهم أمواهلم فأعطوا األموال وائتمنوا الغري عليها فبني 
 ] ) مطل الغين ( [ السداد أن يتأخر وأن مياطل، وأنه إذا فعل ذلك كان من الظاملني، فقال:

 املماطلة هي: التأخر وحماولة املديون أن يراوغ صاحب الدين بتأخري سداد حقه.

ليس املراد به أن يكون غنياًّ يف احلقيقة، وإمنا  ] ) مطل الغين ( [: -عليه الصالة والسالم  -وقوله 
اله حال فقر فإنه املراد: كل من لك عليه دين وعنده قدرة على أن يسدد ذلك الدين ولو كان ح

 أصبح غنياًّ أي قادراً على السداد، فإذا كان قادراً على السداد فهو الغىن املقصود يف هذا احلديث.

املماطلة تستلزم التأخري ويكون هذا كلما جاء صاحب الدين سوَّفه وقال له:  ] ) مطل الغين ( [
نظرين شهراً.. مع أنه قادر على أن يسدد سأقضيك.. أنظرين يوماً.. أنظرين أسبوعاً.. أنظرين عاماً.. أ

قال: ) مطل الغين ظلم، فإذا أتبع أحدكم  Uأن رسول هللا  Wعن أيب هريرة  - 922] 
 على مليء فليتبع ( [.
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يف مسألة قضاء الديون احلكم الشرعي فأنصف الناس  -تبارك وتعاىل  -حقه يف احلال. وقد بني هللا 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ژوبني العدل  الذي قامت عليه السماوات واألرض فقال يف كتابه املبني: 

فيها أن الواجب على  8هذه اآلية الكرمية بني هللا   ژ ڻ ڻ  ڻ ڻ ں ں
صاحب الدين أو من له حق أن يرتفق وأن ُيسن إىل أخيه املسلم بأن يطالبه بالسداد باملعروف، 
وواجب على من عليه احلق أن يؤدي وأن يرد احلقوق إىل أهلها على وجه اإلحسان ال على وجه 

 8ق الشرعي الذي سنه هللا اإلضرار واإلساءة، فلو أن الناس ساروا هبذه السرية وانتهجوا هذا الطري

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ژ: ائل احلقوق وأدائها، فقوله تعاىليف كتابه املبني استقامت أمورهم يف مس

"اتباع   ژڻ ں  ژفوجبت الدية دية املقتول  ،أي: عفى أخوه عن القصا  ژ ں
باملعروف" يعين: أن صاحب الدين يتبع املديون باملعروف، فإذا نظرت إىل مديون معسر فليس من 
املعروف أن تضيق عليه، وليس من املعروف أن جتحف به وأن تلزمه أن يسدد وليس عنده شيء، 

فاملعسر ليس حبوله وال  ژ ەئ    ەئ ائ   ائ ى  ى ې ژولذلك قال تعاىل يف كتابه: 
فقال تعاىل:  ،ط ْوله وليس عنده الط ْول والقدرة على السداد فينبغي أن يرفق به صاحب الدين

فالواجب عليه أن يتبع باملعروف ال باإلساءة وباملنكر، ومن هنا إذا علم  ژڻ ںژ
رج ترفق به صاحب الدين أن املديون عنده ضائقة وأن ظروفه ال تساعده على السداد وأنه يف ح

وأعظمها ثوابًا أن يضع اإلنسان عن املعسر أو  ,ويسر عليه، وهذا من أحب األعمال إىل هللا 
: ) إنه  Uخيفف عنه، فمن فعل ذلك فقد ثقل ميزانه يوم القيامة باحلسنات، ومن هنا قال رسول هللا 

 ؛عسراً فتجاوزوا عنهكان فيمن كان قبلكم رجل يعطي الناس وكان يقول لرجاله وغلمانه: إن وجدمت م
: ) فلقي هللا، فقال هللا: يا مالئكيت حنن أحق بالتجاوز، جتاوزوا عن Uلعل هللا أن يتجاوز عنا ( قال 

أنه ال يفك ضائقة مسلم وأنه ال ييسر على معسر وال  Uعبدي ( فاجلزاء من جنس العمل، وبني 
على من فعل ذلك، وأن من فعل ذلك فقد أعان أخاه  8يسهل على ذي حزن إال سهل هللا 

يه يف الدنيا ـلـر هللا عـسـر يـسـعـر على مـسـ: ) ومن يUاملسلم، ومن أعان املسلم أعانه هللا، قال 
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واآلخرة ( وقل أن جتد ذا مال يعامل الناس باليسر إال تيسرت أموره وفتح هللا يف وجهه أبواب اخلري 
سر ال تضيق عليه جتارته، وال تضيق عليه نفسه وكانوا يقولون: ه م التجارة وجعله على السماحة والي

أن أخذ احلقوق وأخذ الديون ينبغي أن  -تعاىل  -زواله بالصدقة والتيسري على املعسر. فبني هللا 
يكون باملعروف ومن ذلك: أن ال يستطيل يف عرض أخيه املسلم، فلو أنه استدان منه مئة أو ألفاً 

قبل أن  8السداد فعلى صاحب املئة واأللف أن يعلم علم اليقني أنه ممتحن من هللا  وجاء وقت
خيطب املديون، فاهلل يريد أن ميتحنه كيف يعامل عباده، فإذا نظر إىل حال املديون واستحى وخجل 

وُيب أهله،  8أن يطالبه ورمحه رمحه هللا من فوق سبع مساوات، وهذا هو املعروف الذي ُيبه هللا 
 أمر به املؤمنني واملؤمنات وحث عليه الصاحلني والصاحلات.و 

أما القضية الثانية واجلانب الثاين وهو الذي بينه احلديث والذي تعلق به صدر هذا احلديث: 
فالواجب على املديون أن يتقي هللا يف حقوق الناس، وأن يتقي هللا يف نفسه فريد إىل الناس حقوقهم 

منقوصة، وأن يؤديها إليهم بإحسان ال بإساءة، وأن يؤديها إليهم شاكراً ويؤديها إليهم كاملة غري 
اليت ثبتت عنه يف احلديث  Uملعروفهم ومن فعل ذلك فإنه تصيبه الرمحة من هللا، وتصيبه دعوة النيب 

 Uالصحيح بقوله: ) رحم هللا امرءًا مسحًا إذا قضى، مسحًا إذا اقتضى ( ) رحم هللا ( دعا النيب 
ملن كان مسحًا إذا قضى، مبعىن: أنه إذا أراد أن يسدد ديون الناس فإنه يكون على السماحة،  بالرمحة

وقلت له: سأعطيك إياها يف هناية شوال  -مثاًل  -ومن السماحة أنك لو استدنت عشرة آالف 
ويسر هللا لك السداد يف شعبان، أو يسر لك السداد يف رمضان فمن السماحة أن تذهب إليه مباله 

أن تشكر معروفه وإحسانه وال تنتظر إىل أن ُيل األجل، فهذه مساحة من املديون مع صاحب و 
الدين، ومن السماحة: أنه إذا حل األجل ال ُيرج الناس أن تقرع بابه أو تبحث عنه أو تسأله أو 

قدرة ترسل إليه فيحرجهم ويلجئهم إىل أن يعاملوه هذه املعاملة، بل إنه يبادر إذا حل األجل وعنده 
على السداد أخذ املال وسدد صاحب احلق وأعطى إليه حقه، وإن كان عاجزاً عن السداد اتصل به 
أو جاءه وقال له: إن عندي ظروف.. أو عندي ضائقة.. أو أنا حبال صعب أريد منك أن متهلين 

سماحة وأن تنظرين.. فعندها تطمئن الناس وخترج عن ضيق احلرج ويرحم املسلم أخاه املسلم، فمن ال
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جعل جزاء اإلحسان اإلحسان، ومل  8فعل هذا كله، وأما إذا كان األمر على خالف ذلك فإن هللا 
عليه واعتدى  8جيعل جزاء اإلحسان اإلساءة، ومن قابل املعروف باإلساءة فقد كفر نعمة هللا 

ال ُيب  أنه لو كان قادرًا على السداد وماطل فقد ظلم وهللا Uحدود هللا، ومن هنا بني النيب 
ال ُيب من ظلم؛ ملا فيه من إضاعة حقوق الناس وأذيتهم واإلضرار هبم، ولذلك  8الظاملني، وهللا 

فنفى حمبته عمن ظلم، فمن أخر أو تأخر يف سداد الديون  ژ ڱ ڱ   ڱ ڳ ژقال تعاىل: 
يف احلديث الصحيح: ) من أخذ أموال  Uوهو قادر على سدادها حمق هللا بركة ماله، ولذلك قال 

 الناس يريد إتالفها أتلفه هللا (.

يف احلديث اآلخر: أنه يبيح عرضه  ] ) مطل الغين ظلم ( [بقوله:  -عليه الصالة والسالم  -وبني 
( فيه دليل على مسائل منها: أن من ماطل  وماله يبيح عرضه ) مطل الغين ظلمولومه، فقوله: 

 جاز لصاحب الدين أن يشتكيه.وتأخر يف السداد 

   ٻ ٻ ٻ ٻ ژثانياً: جاز له أن يتكلم فيه غيبة على سبيل التأمل والتضرر كما قال تعاىل: 

فيقول: فالن ماطلين.. فالن ظلمين.. فالن أحرجين.. فالن ضيق  ژ ڀ ڀ     پ پ پ پ
.. فهذه غيبة ولكنه ال يأمث فيها؛ ألن هللا  أذن للمظلوم أن يشتكي ممن ظلمه، وليس هو  8علي 

 الذي ظلم ولكن الذي ظلم الذي منع حقه وأحرجه وأجلأه إىل أن يتكلم فيه.

كذلك أيضاً: يبيح ماله، وإباحة املال: أنه إذا رُفع إىل القاضي حكم القاضي عليه بالسداد، وأجربه 
 ري منقوصة.على أن يسدد للناس حقوقهم، وأن يرد إليهم أمواهلم كاملة غ

] ) على مليء ويف لفظنا:  [ ) ومن أحيل على غين فليتبع (] : -عليه الصالة والسالم  -يقول 
وصورة احلوالة: إذا كان  ، وهي: نقل الدين من ذمة إىل ذمة.هذه اجلملة تتعلق باحلوالة فليتبع ( [

على حممد عشرة آالف لزيد وحممد له دين على علي بعشرة آالف فيقول حممد لزيد: هذه العشرة 
 ، قد أحلتك على علي فخذها منه.آالف اليت لك علي  
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وهو صاحب الدين األول  -أنه جيب على احملال  ( [ ) فليتبع] أنه جيب وذلك يف قوله:  Uفبني 
لة وأن يتحول باملطالبة إىل من أحيل عليه بشرط أن يكون احملال عليه غنياًّ، واملراد أن يقبل احلوا -

بأن يكون غنياًّ أي قادرًا على السداد أو مليئًا قادرًا على السداد، فإذا توفر فيه هذا الشرط وجب 
ور وطائفة على احملال أن يقبل احلوالة، وهذا هو أصح قويل العلماء، كما هو مذهب احلنابلة وأيب ث

: أن احلوالة واجبة على الشخص الذي ُيال إذا كان -رمحة هللا على اجلميع  -من أئمة السلف 
الذي أحيل عليه مليء وأنه ال جيوز له أن ميتنع، وإذا متت احلوالة يف جملس وأحال املديون دائنه على 

ب على الطرفني الوفاء به، من له عليه احلق والدين فإن احلوالة عقد الزم، والعقد الالزم: الذي جي
 وحينئذ جيب على املديون الثاين أن يسدد صاحب الدين وأن يعطيه حقه كامالً غري منقو .

أمر، ومن هنا أخذ منه من ذكرنا من العلماء  ] ) فليتبع ( [: -عليه الصالة والسالم  -وقوله 
فال جيب عليه أن  -الدين  وهو الذي عليه -وجوب قبول احلوالة، أما بالنسبة للشخص الذي ُييل 

ُييل واألمر راجع إليه، فلو كان الدين الذي علي  ألفًا إن شئت أحلت على شخص آخر يل عليه 
ألف وإن شئت مل أحل، وإن شئت أال أحيل فذلك راجع إيل وال يلزمين أن أحيل، ولو قال صاحب 

علي  أن أحيله، فاألمر الدين: أحلين على فالن، فقلت له: ال أحيلك، فمن حقي ذلك وال جيب 
مل  Uراجع إىل الشخص املديون إن شاء أن ُييل فإنه ُييل وإن مل يشأ فذلك راجع إليه؛ ألن النيب 

يأمر باحلوالة أمر إلزام، وإمنا جعل اإللزام فيها مرتبًا على وجودها وذلك إذا حتقق شرطها وهو: كون 
رمحهم  -وفاء، ومن هنا أخذ مجهور العلماء الشخص الذي أحيل عليه مليئًا قادرًا على السداد وال

أن الشخص احملال عليه إذا كان غري مليء فإنه ال تلزم احلوالة ومن حق احملال أن ميتنع سواء  -هللا 
 - كما هو مذهب مجهور العلماء  م وجوهبا،على القول بوجوب قبول احلوالة أو على القول بعد

 .-رمحهم هللا 

 -مشروعية احلوالة يف األموال ويف الديون، ومن هنا اختلف العلماء  يف هذا احلديث Uبني النيب 
: هل إذا أحال شخص شخصًا على من له عليه حق هل احلوالة بيع أم أهنا نقل للدين -رمحهم هللا 
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، فمن قال: إهنا كالبيع فإنه رتب عليها -رمحة هللا عليهم  -من ذمة إىل ذمة؟ وجهان ألهل العلم 
كإثبات اخليارات، وقال أيضاً: إهنا إذا كانت بيعًا أو حكمنا بكوهنا بيعًا فإنه بيع   مسائل يف البيوع

دين بدين، وبيع الدين بالدين ال جيوز لكنه استثين لورود السنة به، ولذلك يرون أن هذا العقد يعترب 
ملسألة وهو أصح القولني يف ا -رمحهم هللا  -مستثىن خارجًا عن األصل. وذهب طائفة من العلماء 

إىل أهنا نقل للدين من ذمة إىل ذمة وليست ببيع ولذلك ال تدخل يف بيع  -إن شاء هللا تعاىل  -
 الدين بالدين.


