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هذا احلديث الشريف يتعلق مبسألة احلجر على املفلس، واحلكم الذي يف هذا احلديث أثر من اآلثار 
املرتتبة على احلكم بالتفليس، واحلكم بالتفليس ُيتاج إىل مقدمة تبني هدي الشريعة اإلسالمية يف 

ملنع. واملراد احلجر على من يستحق أن ُيجر عليه يف ماله وتصرفاته. وأصل احلجر يف لغة العرب: ا
به يف اصطالح العلماء: املنع من التصرفات املالية. مبعىن: أن الشخص الذي ُيجر عليه ومينع من 
التصرف يف ماله، إما أن مينع ملصلحة نفسه وإما أن مينع ملصلحة غريه، فإذا كان اإلنسان فاقًدا 

ان ال ُيسن التصرف يف املال ، أو ك-كالصغري واليتيم   -، أو كان دون البلوغ -كاجملنون   -للعقل 
: فهؤالء كلهم ُيجر عليهم ملصلحة أنفسهم، ومينعون من التصرف يف -كالسفيه -أخًذا وإعطاًء 

أمواهلم، وهذا من حكمة الشريعة اإلسالمية؛ ألن هؤالء ال ُيسنون النظر يف مصاحل أنفسهم، فإذا 
 8أنفسهم، ومن هنا: حكم هللا  أطلق هلم العنان وأطلقت أيديهم بالتصرف يف األموال: أضروا

 باحلجر على هؤالء، فأمرنا باألخذ على أيديهم ومنعهم من التصرف يف أمواهلم ملصلحة أنفسهم.

، فيحجر -وهو الذي يتعلق حبديثنا  -أما النوع الثاين، فهو: املنع من التصرفات املالية ملصلحة الغري 
ناس هبا، كما يف املفلس، واملديون الذي ثبت أن على اإلنسان أن يتصرف يف أمواله؛ لتعلق حقوق ال

. وأما النوع الثاين -كما سيأيت   -دينه أكثر من ماله، واشرتط بعض العلماء طلب الغرماء للحجر 
ممن ُيجر عليه ملصلحة الغري، فهو: املريض مرض املوت، فإذا كان اإلنسان مريًضا مرض املوت: فإنه 

هنا يتصرف يف ثلث املال، وما زاد عن ثلث املال فهو موقوف  ال يتصدق بأمواله فوق الثلث، ومن
على نظر الورثة، ولذلك قال: يا رسول هللا، إن يل مااًل وليس يل وارث إال ابنة، أفأتصدق مبايل كله؟ 
قال ) ال ( قال: أفبثلثيه؟ قال: ) ال ( قال: فبنصفه؟ قال: ) ال ( قال: فبثلثه؟ قال: ) الثلث، 

ك إن تذر ورثتك أغنياء خري لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس (. فُحجر على والثلث كثري؛ إن

 Uأو قال: مسعت النيب  - Uقال: قال رسول هللا  Wعن أيب هريرة  - 922] 
فهو أحق به من  :قد أفلس -أو إنسان  -: ) من أدرك ماله بعينه عند رجل -يقول 

 غريه ( [.
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حجر عليه أن  -حديث سعد يف الصحيحني رضي هللا عنه وأرضاه  -املسلم كما يف هذا احلديث 
يتصرف يف ما زاد عن الثلث وهذا ملصلحة الورثة، فكما أن املفلس ُيجر عليه ملصلحة أصحاب 

 ض مرض املوت ُيجر عليه ملصلحة الورثة.الديون، كذلك املري

يف كتابه، وجاءت أصول الشريعة دالة على اعتباره، وعمل به أئمة اإلسالم  8هذا احلجر شرعه هللا 
ومن بعدهم، فاتفق  -رضي هللا عنهم وأرضاهم أمجعني  -من اخللفاء الراشدين األئمة املهديني 

أمر باحلجر عليهم،  -تعاىل  -والصغري؛ ألن هللا  على احلجر على اليتيم -رمحهم هللا  -العلماء 

فاشرتط   ژ ې   ې ې  ى  ى ائ ائ  ەئ ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئژ وقال: 
هللا يف إعطاء املال لليتيم شرطني: الشرط األول: أن يبلغ، فدل على أنه إذا كان دون البلوغ ال 

شدين ال تصرف السفهاء يستحق التصرف يف ماله استقالاًل. والشرط الثاين: أن يتصرف تصرف الرا

ومفهوم الشرط: إن مل   ژائ  ەئ  ەئ  وئ وئ ۇئ ۇئژ واملبذرين، وذلك يف قوله: 
. وأما احلجر على الصغري، فمن أمثلته: لو كان هناك تؤنسوا منهم رشًدا فال تدفعوا إليهم أمواهلم

، -ني والبيت كالبسات  -صغري "صيب" توفيت أمه وتركت له مااًل، فلو فرضنا أن هذا املال فيه عقار 
فورث منها مااًل: فإنه ال يستحق التصرف يف هذا املال ما دام صغريًا دون البلوغ حىت يبلغ سن 

، فهذا يسمى بـ"احلجر على الصغري، -على ظاهر اآلية الكرمية  -الرشد ويكون رشيًدا يف تصرفه 
: احلجر على السفيه، والسفه ويتوىل النظر يف ماله أبوه أو من ينصبه القاضي وليًّا عليه. كذلك أيًضا

يف لغة العرب: اخلفة. أما يف اصطالح العلماء، فهو: تبذير األموال يف اللذات والشهوات املباحة. 
فالسفيه هو: الذي ال ُيسن األخذ لنفسه وال اإلعطاء لغريه، شخص يشرتي ما قيمته مئة مبئة 

! فهو ال ُيسن األخذ لنفسه عند الشراء، وال وعشرين! وإذا أراد أن يبيع: يبيع ما قيمته املئة بثمانني
ُيسن اإلعطاء لغريه عند البيع، فإذا ثبت عليه ذلك فباع بيًعا فيه غنب: دل على سفهه، أو أخذ 
أمواله فبذرها يف الشهوات واللذات، فاشرتى األشياء املباحة الغالية وتوسع فيها: فإنه ُيكم عليه 

فحرم   ژۇ  ڭ ڭ  ڭژ يف هذا النوع:  8 بالسفه وُيجر القاضي عليه، قد قال هللا
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متكني هؤالء من أمواهلم؛ ألهنم إذا أسرفوا يف األموال تبذيرًا: ضروا بأنفسهم وضروا باجملتمع   8هللا
، ما فيهم من -كما ال خيفى يف انتشار أمثال هؤالء بني الناس   -وفتحوا على الناس باب شر 

ولو   -ظرالضرر وزوال املصاحل الدينية والدنيوية، فهذا ُيجر عليه ومينع من التصرف حىت ُيسن الن
 حىت ُيسن النظر يف ماله ويعود متصرفًا يف األمور تصرفًا صحيًحا. -كان بالًغا ولو كان كبريًا 

وأما احلجر على املفلس: فاملفلس هو: الشخص الذي أصبحت ديونه أكثر من ماله، فكل من  
ضر مبا بقي كانت ديونه أكثر من ماله فهو مفلس، وحينئذ إذا أطلق له العنان بالتصرف يف املال: أ

من ماله، فمثاًل: لو كان تاجرًا، واستدان من الناس ثالثة ماليني ودخل هبا يف جتارته، مث انكسر 
يكون مفلًسا ولو كان عنده هذان  -حينئذ  -وأصبحت جتارته ال تساوي إال مليونًا أو مليونني: فإنه 

على ذلك: من حكمة الشريعة: املليونان. كل من كانت ديونه أكثر من رأس ماله فهو مفلس، وبناًء 
اليت  -أو املليون  -، وقد ثبت عندنا أنه ضيع املليونني -أو بقي املليون  -أنه إذا بقيت املليونان 

فيها االنكسار: فقد ثبت عجزه عن حسن التصرف يف املال، وحينئذ إذا بقي يتصرف يف بقية املال، 
رر عليهم! فإذا علم أصحاب الديون أن الغرمي فإن معىن ذلك: املخاطرة حبقوق الناس وفتح باب الض

واملديون قد أصبح هبذه احلالة "مفلًسا": كان من حقهم أن يرفعوا أمره إىل القاضي، وإذا رفع أمره إىل 
وأهنا أكثر من رأس ماله املوجود: حجر  -ال املؤجلة  -القاضي وثبت عند القاضي أن ديونه احلال ة 

من ماله يباع مث يقسم بني الغرماء بقدر حصصهم، فلو كانت الثالثة  عليه فيما بقي، هذا الذي بقي
وعبدهللا أعطاه النصف الثاين، فإنه إذا بيعت  -كمحمد مثاًل   -املاليني: شخص أعطاه نصفها 

السلعة املوجودة واألشياء املوجودة وهي تساوي مليونًا: أعطينا كل صاحب دين نصف املليون؛ ألنه 
نصفه، فالباقي من أموال املفلس يقسم بني الغرماء على قدر حصصهم،  يستحق يف أصل الدين

وحينئذ: مل نظلم املديون ومل نظلم أصحاب الديون، وحفظنا أموال الناس من املخاطرة والضرر؛ ألن 
هذا الشخص قد ثبت عجزه، وثبت أنه ال ُيسن التصرف بدليل انكساره وغلبة الدين عليه، وال 

أن يسأل الغرماُء احلجر عليه، واختلف العلماء: لو أنه طلب من القاضي أن ُيجر عليه إال بشرط: 
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ُيجر عليه، هل ُيجر عليه؟ فاجلمهور على املنع، وبعض أصحاب الشافعي على اجلواز. والصحيح: 
 أنه ال ُيجر عليه إال بطلب أصحاب الديون؛ ألن احلق هلم.

، فإن كانت مؤجلة مل ُيل أجلها مل يستحق -يعين: مطالب هبا  -ثانًيا: أن تكون الديون حال ة 
 الغرماء املطالبة.

وثالثًا: أن تكون الديون أكثر من رأس ماله، ورأس املال يشمل األموال املوجودة عنده "النقد 
والسيولة"، ويشمل ما عنده من العقارات واملنقوالت تقدر قيمها، فإذا كان مجيع ذلك دون ما عليه 

يه. ال يشرتط يف الغرماء وأصحاب الديون أن يسألوا كلهم، فلو سأل من الدين: فإنه ُيجر عل
بعضهم استحق احلجر، فالعربة بوجود مطالبة من صاحب احلق. إذا ثبت هذا، فاملفلس إذا ثبت 
عند القاضي فلسه، وحكم القاضي باحلجر عليه: فإن تصرفاته تنقسم إىل ثالثة أقسام، إذا تصرف 

يه، طبًعا احلجر مُينع فيه من البيع، ومن اإلجارة، ومن الشركة، ومن هذا املفلس وحجر القاضي عل
املعاوضات املالية كلها؛ ألنه ثبت أنه ال ُيسن التصرف. فإذا حكمنا باحلجر، فتصرفاته على ثالثة 

 أقسام:

إما أن يكون التصرف ضررًا حمًضا، مثل: أن يقول: تصدقت هبذه العمارة على املساكني. فإن هذه 
تضر بأصحاب الديون ضررًا حمًضا، وتضر مباله: فهذه الغية وجًها واحًدا، وفائدة احلجر:  الصدقة

 منعه من هذا؛ صيانة حلقوق الناس.

ثانًيا: أن يتصرف تصرفًا فيه مصلحة حمضة، مثل: أن يقبل الصدقة، أو يقبل اهلدية، فإذا تصدق 
مزرعيت هدية لك، أو: هذه العشرة عليه أحد أو أهدى إليه أحد، قال: قبلت. قال له شخص: هذه 

آالف هدية لك، قال: قبلت. فهذا تصرف مايل لكنه مبا فيه منفعة: فيقبل ويعترب؛ ملا فيه من 
املصلحة. لكن لو أنه تصرف تصرفًا مبا فيه من النفع "هذا النوع"، أو دخل عليه إرث جديد: هل 

، املشهور: أنه ُيجر -رمحهم هللا  -ُيجر على هذا الشيء اجلديد أو ال ُيجر؟ وجهان للعلماء 
 على هذا الشيء اجلديد ويتبع املال، إال إذا كان أكثر من دينه فيكون مساغاً لفك احلجر عنه.



 هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                                    (922رقم احلديث ) -باب الرهن وغريه  
 

 2253 

ثالثًا: أن يكون تصرفه مرتدًدا بني الضرر والنفع، مثل: أن يبيع، أن يشرتي، أن يؤجر، أن يستأجر، 
يعه فكان نفًعا، ورمبا باع وانكسر يف بيعه فكان ضررًا، ُيتمل النفع وُيتمل الضرر: رمبا باع فربح يف ب

فهذا النوع هو الذي ُيجر عليه أن يتصرف به. فإذا كان هناك شخص مديون، وثبت إعساره 
وحكم باحلجر عليه، وعنده عمارة: فإنه مينع من بيعها ومينع من تأجريها، ويتوىل القاضي النظر يف 

دنا أن نبيع أمواله: فإنه تباع األموال ويستثىن منها حاجاته هذه األموال. يف هذه احلالة إذا أر 
فراشه الذي  -طبًعا  -، وبعضهم يستثين -كملبسه   -الضرورية، فإذا كانت هناك حاجات تتعلق به 

ال بد منه، وآالت طهوه وطعامه، ودابته اليت يرتفق هبا، هذه تستثىن ما مل تكن هذه األشياء غالية 
: فإنه يفعل القاضي ذلك، فإذا ثبت -مما يستغين به مثله  -عطاؤه ما هو دوهنا الثمن ميكن بيعها وإ

إعساره وحجر على ماله: بيعت هذه األموال، وسددت الديون اليت عليه، وأعطي أصحاب الديون 
على قدر حصصهم من الدين العام. فالسؤال اآلن: إذا كان هذا املفلس نبيع أمواله ونسدد أصحاب 

: أنه لو Uذا احلكم عام أو فيه ختصيص؟ واجلواب: جاءت السنة عن رسول هللا الديون، فهل ه
، فوجد صاحُب الطعام وصاحب األرض -كأرض أو طعام اشرتاه   -أخذ هذا املفلس متاًعا أو مااًل 

: كان من حق صاحب املتاع أن يأخذه إذا وجده بعينه، -عند املديون كما هي  -سلعته مل تتغري 
ملتاع يف سداد الديون مع غريه من الغرماء. فالفائدة: أنك لو بعت هذا املفلس سيارة وال يقسم هذا ا

قبل أن ُيجر عليه، والسيارة قيمتها مئة ألف، وثبت عند القاضي أنه مفلس وحجر عليه، ومن 
ضمن أمواله اليت حجر عليها هذه السيارة اليت بعتها عليه: فإنه من حقك أن تطالب هبذه السيارة 

م أهنا بعينها مل يتصرف فيها تصرفًا بزيادة أو نقص، هذا هو الذي جاء احلديث من أجله: أن  ما دا
مل يتصرف فيها املشرتي  -كل من وجد متاعه "سيارته، أرضه، عمارته" إذا وجدها بعينها، ومل تتغري 

فلما حجر عليه أو مل تتغري بطبيعتها، مثاًل: اشرتى مين مثرة البستان، وملا اشرتاها كانت بلًحا،  -
صارت مترًا: فإهنا ليست عني الذي بعته، وحينئذ ال أستحق املطالبة بعني الثمر. كذلك أيًضا: لو 

، وُوجد نفس -فأصبحت طحيًنا  -، فأخذها املفلس وطحنها -كاحلبوب مثاًل   -اشرتى منه طعاًما 
ه حبًّا فاختلف: فليس الذي أعطاه إياه بعينه، لكنه قد طحن -أو املئة صاع أو الكيس  -الصاع 
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بعني املبيع على حاله، فحينئذ ال يستحق املطالبة ويصبح مع أصحاب الديون أسوة، ويقسم ذلك 
 املال بينهم على قدر حصصهم من الديون.

فهو  :قد أفلس -أو إنسان  -] ) من وجد متاعه بعينه عند رجل هذا احلديث دل على استثناء 
     الضمري يف قوله ) هو ( عائد إىل صاحب املتاع.  به ( [ ] ) فهو أحق: Uيقول  أحق به ( [

فال يقسم هذا املتاع بينه وبني بقية الغرماء؛ ألنه رمبا كان صاحب السيارة هذه اليت  [ ) أحق به (] 
تسعمئة ألف، وهذا له قرض مقداره مئة  -مثاًل  -قيمتها مئة ألف نسبة دينه العشر، فهناك من له 

الدين العشر، فلو بيعت السيارة: سيأخذ منها عشرة آالف، ويأخذ صاحب  ألف فهو حصته من
التسعة األعشار التسعني ألف، ولكن إذا قيل هبذا احلكم الذي وردت به السنة: أخذ السيارة كاملة 

 ومل يقاسم بقية الغرماء.

اهرية وأهل ، وهو مذهب املالكية والشافعية واحلنابلة والظUهبذا احلديث قضى بعض أصحاب النيب 
مل تتغري بزيادة أو  -: أن من وجد متاعه وسلعته اليت باعها بعينها -رمحة هللا على اجلميع  -احلديث 

: كان من حقه أن يأخذ عني املتاع وال يقاسم بقية الغرماء. وذهب اإلمام أبو -نقص ومل تتلف كليًّا 
عدم جواز أخذ املال بعد إمتام صفقة  إىل -عليه من هللا شآبيب الرمحات والرضوان  -حنيفة النعمان 

: إن نصو  الشرع دالة على أن البيع إذا مت ووجب فقد انتقلت -رمحه هللا  -البيع، فهو يقول 

فأصبحت   ژ ک ڑ ڑ ژ ژ   ژيقول:  -تعاىل  -امللكية إىل املشرتي، وهللا 
السلعة "السيارة" ملًكا للمديون، وإذا أصبحت ملًكا للمديون: مل يكن من حق الدائن أن يرجع يف 
البيع إال مبسوغ شرعي: من وجود أمر يقتضي فسخ البيع واإلقالة، أو أقاله صاحب السلعة الذي 

املال مال املديون فحينئذ يصح، أما أن يؤخذ ماله بدون طيبة نفس منه، ف -وهو املشرتي  -اشرتاها 
واستقر يف ملكيته، وحينئذ: أصول الشريعة تقتضي أن ال يأخذ صاحب  -ألن البيع صحيح  -

الدين عني متاعه إذا وجده؛ ألن البيع قد مت، هو معسر: تطالبه أن يسدد دينك. مث إن اإلمام أبا 
من حق القاضي أن  ال يرى احلجر على املفلس، ويقول: إذا أفلس شخص كان -رمحه هللا  -حنيفة 
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جيربه على البيع، ال أن ُُيكم باحلجر عليه ومنعه من التصرف، وإلغاء آدميته وكرامته! فهذا ال يسوغ 
شرًعا. والصحيح: ما ذهب اجلمهور "مجهور العلماء" من العمل هبذا احلديث الشريف؛ ألنه دل 

حاب الديون هلم حق يف فدل على أن أص ] ) فهو أحق به ( [على مشروعية احلجر حينما قال: 
نص يف هذا احلديث على أنه أحق مبتاعه بعد ثبوت البيع وبعد متام  Uمال املديون. مث إن النيب 

الصفقة، ولذلك جاء صرًُيا يف بعض الروايات الصحيحة: ) من باع ( وهذا يدل على أن البيع قد 
 -كره اإلمام أبو حنيفة مت وأن الصفقة قد وجبت، وعلى هذا: فمذهب اجلمهور أصح. وأما ما ذ 

من أن األصول دلت على أن من باع أنه ميلك سلعته، نقول: نعم، شيء ثابت وال  -رمحه هللا 
ننكره، وهو أمر نعمل به ونقول: الذي أمرنا بإمتام صفقة البيع هو الذي استثىن هذه املسألة، فالكل 

بني عام وخا ، فالبيع  ، وعلى هذا نقول: ال تعارض-وهي الشرع  -خرج من مشكاة واحدة 
 -رمحهم هللا  -واجب تام ما مل يتعلق به حق الغرمي يف هذه املسألة اخلاصة، وقد خصص العلماء 

العمومات واستثنوا من األصول والقواعد، فهذا من هذا، وحينئذ: ال حرج أن نعمل هبذا احلديث، 
 وليس يف العمل به معارضة لبقية النصو  واألصول الشرعية.

عن هذا احلديث حبمله على الغصب، وقال:  -رمحه هللا برمحته الواسعة  -اإلمام أبو حنيفة  اعتذر
"حممول على الغصب" وهذا ضعيف؛ ألن احلديث نص على وجود الفلس، وهذا ال عالقة له؛ ألن 

 -، مث إنه يرد املال أو يرد قيمته -سواء كان مفلًسا أو غري مفلس  -الغاصب جيب عليه رد املال 
، وهبذا يتقوى -كما هو معلوم   -؛ فإن الضمان ثابت على الغاصب -واء وجده بعينه أو مل جيده س

: أن املفلس ُيجر عليه بسبب الفلس بالشروط اليت -وهو الراجح إن شاء هللا  -مذهب اجلمهور 
تاع : فإنه يستحق املطالبة هبذا امل-كما نص هذا احلديث   -ذكرناها، وأنه إذا وجد متاعه بعينه 

وهللا تعاىل أعلم  -فسخ البيع، فيكون حكم هذا كحكم اإلقالة يف السلم  Uوأخذه؛ ألن النيب 
 .-وأحكم 


