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ريف المفلستع 
فلس هو من تحّولت أمواله إلى مأخوذ من الفلس، وهو أقل النقود قيمة، والم :المفلس في اللغة

  ".كناية عن افتقاره"فلوس، 
  .هو َمْن تراكمت عليه ديون حاّلة زائدة على ماله :المفلس في االصطالح

  :أحكام الحجر على المفلس
ونه عن األموال التي يملكها، فإن تساوت أو قّلت مع ال يحجر على المفلس إال إذا زادت دي :أّوال

  .لم يجز الحجر عليه ما يملك
ذلـك، فـإن اختلفـوا فيمـا بيـنهم، اسـُتجيب لمـن طلـب  ال يحجـر علـى المفِلـس إال بسـؤال الغرمـاء: ثانياً 
حجــر علــى معــاذ بــن  أّن النبــّي : الــدليللــذي يملكــه؛ أن تزيــد ديــونهم بفــردهم علــى مالــه ا :بشــرط
بعد طلب غرماؤه ذلك، وألن الحجر إنما هو لمصلحة الغرماء؛ فإذا لم يطلبوا ذلـك، فيتبـّين أنـه  جبل

  .ال مصلحة لهم، فال نضر بالمفلس
  .تحّولت حقوق غرمائه من التعّلق بذمته إلى التعّلق بأموالهإذا تم الحجر على المفلس  :ثالثا
  .يتقيه الناس ويجتنبوا معاملته ُيندب للحاكم أن ُيشهر الحجر على المفلس حتى: رابعا

  :بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما فعل في مال المحجور عليهيُ  بيان ما
علـى  كـلّ  ثمنه بـين الغرمـاء ةعلى المفلس ببيع ماله وقسم الحجر بعد يبادر أن لقاضيندب ليُ ** 

  :والحكمة من ذلك ترجع إلى، نسبة ديونهم
  ال يطول زمن الحجر عليهحتى.  
 براءة ذمتهومبادرة ل.  
 وٕايصال الحق لذويه.  

  .لئال يطمع فيه بثمن بخس ؛ط في االستعجاليفرّ  أنه ينبغي عليه أالّ  الّ مع القول بُسنّية المسارعة إو 
  :فيراعى في البيع التاليطريقة البيع، وكيفّيته؛  فال بّد من مراعاة مصلحة المحجور عليه في

  .يضيع لئال ؛بقولكالفواكه وال ؛م في البيع ما يخاف فسادهيقدّ  .١
  .كالمرهون ؛ما يتعلق به حق .٢
 يبـاع حتـى فـال ؛ويسـتثنى منـه المـدبر، وألنـه معـرض للتلـف ،لحاجته إلى النفقة؛ حيوانثم ال .٣

  .عن الكل صيانة للتدبير عن اإلبطال وهو صريح في أنه يؤخر، يتعذر األداء من غيره
  .ألنه يخشى ضياعه بسرقة ونحوها؛ ثم المنقول .٤

  .الملبوس على النحاس ونحوه قاله الماوردينقول في المويقدم 
 .ألنه يؤمن عليه من الهالك والسرقة ؛وٕانما أخر العقار ؛ثم العقار .٥



                                                                           

  

  
  .ويقدم البناء على األرض قاله الماوردي

  .إنه مستحب :غيرهما أن هذا الترتيب واجب وقال )النووي والرافعي( وظاهر كالم الشيخين
  .يسرع فساده وغير الحيوان مستحب ال واجب أن الترتيب في غير ما والظاهر

؛ قد تقتضي المصلحة تقديم بيع العقار أو غيره إذا خيف عليه من ظالم أو نحوهأّنه  يرى الشربيني
  .فاألحسن تفويض األمر إلى اجتهاد الحاكم لذا
  .على الغالب يحملأما ما ُفهم من كالم الشيخين فو 

  .يراه األصلحبذل الوسع فيما  يضايجب على القاضي أو 
؛ أو وكـــيلهم ،وغرمائــه أو وكيلــه، المفلــس) بمشــهد(بحضـــرة ع يــيبُينــدب للقاضــي أيضــا أن و ** 

  :في ذلك العّلةو 
 المفلس والغرماء: ؛ لكال الطرفينأن ذلك أنفى للتهمة وأطيب للقلوب.  
 ومن صفة مطلوبة فيرغب فيه ،وألن المفلس يبين ما في ماله من عيب فال يرد.  
 أعرف بثمن ماله فال يلحقه غبن المفلس نوأل.  
 قد يزيدون في السلعة وألن الغرماء.  

أى فـــي ذلـــك إن ر  المفلـــس للحـــاكم تمليـــك الغرمـــاء أعيـــان مـــال وال يتعـــين البيـــع بـــل :قـــال األذرعـــي
  .مصلحة

  :َمْن الذي يتوّلى البيع
اج إلـى بينـة بأنـه بإذن الحاكم ليقـع اإلشـهاد عليـه وال يحتـالمالك أو وكيله األولى أن يتولى البيع * 

  .بأنه له كمٌ إذ بيع الحاكم حُ  ؛ال بد أن يثبت أنه ملكه الحاكمع ملكه بخالف ما لو با
أكثـر والتهمـة فيـه ) أي فـي السـوق(ألن طالبـه فيـه ؛ يع كـل شـيء فـي سـوقهلقاضي بلُيندب و ** 
  .هذا في غير العقارأبعد 
  .باع في غير سوقه بثمن مثله جازليظهر الراغبون فلو  هيشهر بيعأما بالنسبة للعقار ف** 
  .البيع فيه وجبرض معتبر للمفلس أو للغرماء غتعلق بالسوق  وٕاذا

ورأى الحــاكم المصــلحة فــي اســتدعاء أهــل  هنــاك مؤنــة فــي نقلــه مؤنــة كبيــرة فــإن كانــت إذا لــم يكــن
  .الزيادة في غير سوقه عدم إذا ظنّ أو ، فعلالسوق 

التصـرف لغيـره فوجـب  ألنّ : العلّـة ؛ مـن نقـد البلـدحـاالّ  ثريبيع بـثمن مثلـه فـأك يجب عليه أنو ** 
  .البيع بثمن المثل أو أكثرب إّنما تكونكالوكيل والمصلحة  ؛فيه رعاية المصلحة

  .رضي المفلس والغرماء بالبيع نسيئة أو بغير نقد البلد جاز فإذا** 



                                                                           

  

  .أيضاً  جاز الغرماء ولو رأى الحاكم المصلحة في البيع بمثل حقوق
فـإن لـم يقبـل  وجب القبول في المجلس وفسخ البيـعباع ماله بثمن مثله ثم ظهر راغب بزيادة  ولو

  .فسخ الحاكم عليه
  .ولو تعذر من يشتري مال المفلس بثمن مثله من نقد البلد وجب الصبر بال خالف** 

الن أنـه المرهـون يبـاع بـالثمن الـذي دفـع فيـه بعـد النـداء واالشـتهار وٕان شـهد عـد بـأن :ُيعترض عليـه
  .دون ثمن مثله بال خالف

  .؛ بخالف المفلس فهو مضطر للبيعهن التزم ذلك حيث عرض ملكه للبيعبأن الرا :أجيب
ه بــأكثر مــن ثمــن مثلــه أو بــثمن م إليــه فإنــه يلزمــه تحصــيل المســلم فيــه إذا وجــدالــراهن المســلَ  ومثــل
  .ألنه التزامه؛ غال

  م؟إذا كانت الديون من غير جنس النقود، ما الحك
إال بجـنس  ولـم يـرض الغـريم ،النقـد الـذي بيـع بـه أو مـن غيـر نوعـه إن كان الـدين مـن غيـر جـنس

  .وحّقه ألنه واجبه ؛له اشترى حقه أو نوعه
متنـع اإلعتيـاض فيـه ونحـوه ممـا ي في السـلم إليه إالّ  از صرف النقدج بالنقد الذي بيع به وٕان رضي

إذ إّنـــه بيـــع للمبيـــع قبـــل ( المتنـــاع اإلعتيـــاض ؛فـــال يجـــوز صـــرفه إليـــه وٕان رضـــي؛ كبيـــع فـــي الذمـــة
  .)قبضه، وهو ال يصحّ 

 ،كالوكيـل ؛فـإن فعـل ضـمن للغـريم احتياطـاً  مبيعـا قبـل قـبض ثمنـه م الحـاكم أو مأذونـهوال يسلِّ ** 
  .رينبأقل األم :وقيل ،نبالثم :وقيل ،بيعبقيمة الم :والضمان
ده أو بتقليــٍد صــحيح، ويضــمن فقــط إذا كــان ال يضــمن الحــاكم إذا كــان ذلــك باجتهــا :ةــــــــــمالحظ

  .جاهًال أو معتقدًا حرمة تسليمه قبل قبض ثمنه
  .ألن البيع بمؤجل يجب تسليمه قبل قبض الثمن ؛قبل أوان القسمة ال يجوز البيع بمؤجل وٕان حلّ ف

فـي  والعلة، على التدريج بين الغرماءما قبضه من ثمن أموال المفلس  ُيندب للحاكم أن يقّسمو ** 
  .قّ حَ ويصل إليه المستَ ، لتبرأ منه ذمته :ذلك
  .منه ذلكن طلب الغرماء إويجب عليه القسمة ** 

 مــا يســهل قســمته دفعــاً الــديون فيــؤخره ليجتمــع  ةوكثــر لقلتــه قســمته  إال أن يعســرفيقســمها الحــاكم 
الغرمـاء  ترتضـيه أودعـه ثقـة دَ ِقـفـإن فُ ؛ رتضيه الغرمـاءي ،غير مماطل للمشقة فيقرضه أمينا موسرا

  .وال يضعه عند نفسه لما فيه من التهمة



                                                                           

  

ــه ــا بجــواز إقراضــه ألمــين؛ : تنبي ــه يمكــن أن يــتم إقراضــه للمشــتري إن كــان ممــن يجــوز إذا قلن فإّن
إقراضه فيباع السلعة ويجعل الثمن في ذمتـه إلـى وقـت القسـمة؛ إذ ال داعـي لقبضـه منـه ثـم السـعي 

  .إلقراضه إذ قد ال يجد مقترضاً 
، يشـتهر ألن الحجـر ؛أو إخبـار حـاكم بـأن ال غـريم غيـرهم ،عند القسمة بينـة ف الغرماءلَّ كَ يُ  وال** 

  .غريم لظهر هناكفلو كان 
خالفـًا للميـراث؛ ذلـك أّن الغـريم الموجـود تيقّنـا ، قسـمةإدخالـه فـي ال يجـب فلو قسم فظهر غـريم** 

تحقاقه لـــه فـــي الذمـــة اســـتحقاقه لمـــا يخّصـــه وشـــككنا فـــي مزاحمـــه، ومـــع وجـــوده ال يخرجـــه عـــن اســـ
  .بالحصةالغريم شارك فيبخالف الوارث، 

  وهل تنقض القسمة؟
  .ألن المقصود يحصل بذلك :العّلة ؛لم تنقض القسمة :األول: قوالن
  .فلو قسم ماله وهو خمسة عشر على غريمين ألحدهما عشرون ولآلخر عشرة: مثال

  .كل منهما بنصف ما أخذه رجع على ٣٠فأخذ األول عشرة واآلخر خمسة ثم ظهر غريم له 
  .ل خمسة، والثاني اثنان ونصف، والثالث سبع ونصفاألو فيأخذ 

ولو أتلف أحدهما ما أخذه وكان معسـرًا جعـل مـا أخـذه كالمعـدوم وشـارك مـن ظهـر االخـر علـى أن 
  .ما أخذه هو كّل المال

وارث آخـر فـإن  لـو اقتسـمت الورثـة ثـم ظهـر، قياسـا علـى الميـراث؛ فتـنقض القسـمة ):وقيـل(الثاني 
  .القسمة تنقض على األصح

عـين المـال ب يتعّلـق أن هناك فرق بين قسمة الميراث، وقسمة الغرماء؛ فحـق الـوارث: اعترض عليه
  .بخالف حق الغريم فإنه في قيمته وهو يحصل بالمشاركة

صــرف منــه إليــه بقســط مــا  مــال قــديم أو حــادث بعــد الحجــرولــو ظهــر الثالــث وحصــل للمفلــس ** 
  .األوالن والفاضل يقسم على الثالثةأخذه 

والـثمن المقبـوض  اً قبـل الحجـر مسـتحقّ المفلـس باعـه  )رة مـثالً كسـيا( شـيء )أي تبـّين( ولو خرج **
ارم المشــتري غيــره مــن ؛ فيشــالحجــر أم بعــده لثبوتــه قبــل الحجــر ســواء أتلــف قبــلتــالف فكــدين ظهــر 

  .إليه باقيا فإنه يرد فلو كان الثمنالغرماء، 
والــثمن المقبــوض تــالف  )بعــد الحجــر علــى المفلــس( شــيء باعــه الحــاكم أو أمينــه قّ حِ اســتُ وٕان  **

أي بمثلـه علـى بـاقي الغرمـاء لـئال يرغـب النـاس  م المشـتري بـالثمندِّ قُـ: الراجح منهما: فهناك قوالن
  .عن شراء مال المفلس فكان التقديم من مصالح الحجر كأجرة الكيال ونحوها من المؤن

  .ألنه دين في ذمة المفلس ؛كسائر الديونبه  ءالغرما المشتري يحاص: نيالقول الثاو 



                                                                           

  

لئال يرغب الناس عن شراء مال المفلـس فكـان التقـديم أنه إنما قّدمناه على الغرماء : ويعترض عليه
  .رمن مصالح الحج

  .وليس الحاكم وال أمينه طريقا في الضمان ألنه نائب الشرع
  :نفقة المفِلس وحاجاته

حتـى الحاكم من مال المفلس عليه وعلى من عليه نفقتـه مـن زوجـة وقريـب وأم ولـد وخـادم  ينفق** 
ألنـــه موســـر مـــا لـــم يـــزل ملكـــه عنـــه ومحلـــه فـــي الزوجـــة التـــي نكحهـــا قبـــل الحجـــر أمـــا  ؛يقســـم مالـــه

  .المنكوحة بعده فال بخالف الولد المتجدد له
  .ل وفيه نفع للغرماءوال فرق في المملوك بين القديم والحادث بعد الحجر ألنه ما

  .لمزاحمة حق الغرماء وينفق عليه بعد طلبه
  :مالحـظة
يمـون بـدل ينفـق لكـان أولـى ليشـمل النفقـة والكسـوة واإلسـكان واإلخـدام وتكفـين مـن مـات  :لو عبر بـ

  .ألن ذلك كله عليه ؛منهم قبل القسمة
مـن مالـه بـل مـن كسـبه  وال علـيهمينفـق الحـاكم عليـه  الفـالئـق بـه المفلس بكسـب ى ستغنذا اإ** 

  .فإن لم يوف كمل من ماله أو فضل منه شيء أضيف إلى المال
ألن ؛ وٕان احتــــاج إلـــى خــــادم ومركــــوب لمنصــــبه األصــــحويبـــاع مســــكنه وخادمــــه ومركوبـــه فــــي ** 

  .تحصيلهما بالكراء يسهل فإن تعذر فعلى المسلمين
  .يبقيان للمحتاج إذا كانا الئقين به دون النفيسين والثاني

ألنــه موســر فــي أولــه بخــالف مــا  ؛لمــن عليــه نفقتــهوســكناه  بليلتــه ويتــرك لــه قــوت يــوم القســمة** 
  .بعده

هـــذا كلـــه إذا كـــان بعـــض مالـــه خاليـــا عـــن تعلـــق حـــق لمعـــين فـــإن تعلـــق بجميـــع مالـــه حـــق لمعـــين 
  .كالمرهون فال ينفق عليه وال على عياله منه

وجـب علــيهم أن يمهلــوه فيمــا بة حصــته، إذا قسـم المـال أو ثمنــه علـى الغرمــاء، كـّل مــنهم بنسـ** 
  :الدليل، إلى أن يوسر؛ بقي لهم عليه

  .بانتظاره، ولم يأمر باكتسابه فأمر اهللا  ،}وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة{: قوله  *
فـي ثمـار ابتاعهـا،  أصيب رجل في عهـد رسـول اهللا : "ولما روي عن أبي سعيد الخدري، قال *

، ولـم يبلـغ ذلـك وفـاء دينـه، ، فتصّدق النـاس عليـه"تصّدقوا عليه: "سول اهللا فكثرت ديونه، فقال ر 
  ".خذوا ما وجدتم، وليس لكم إال ذلك: "فقال رسول اهللا 



                                                                           

  

يكتسـب أو يـؤجر نفسـه أن مالـه بـين الغرمـاء قسـمة بعد  حجورمفيترّتب على ذلك أنه ليس على ال
  .لبقية الدين

  :أنه معسرإذا ادعى المدين  :ألةـمس
وزعم أنه ال يملك غيره وأنكروا مـا زعمـه  قسم ماله بين غرمائهأو  معسر :أنهإذا ادعى المدين * *
وبأنـه  ،بإعساره في الصـورة األولـىفعليه البينة مال كشراء أو قرض  فإن لزمه الدين في معاملة*

  .ألن األصل بقاء ما وقعت عليه المعاملة ؛ال يملك غيره في الثانية
  ، ففي المسألة ثالثة أقوالكالال في معاملة م لدينبأن لزمه ا وٕاال*

وصــداق أم بغيــر اختيــاره كضــمان ســواء لزمــه باختيــاره يصــدق بيمينــه  :األّول وهــو األصــحّ  .١
  .ألن األصل العدم ؛وغرامة متلف كأرش جناية

  .ألة فيمن لم يعرف له مال قبل ذلكوهذا التعليل يدل على أن صورة المس
  .لظاهر من حال الحر أنه يملك شيئاألن ا :العّلة؛ ينةال يصدق إال بب :والثاني .٢
ألن  ؛)الصـــورة الثانيـــة مـــن االّدعـــاء(بـــأن هـــذا التعليـــل ال يســـتقيم فيمـــا إذا قســـم مالـــه :عتـــرضيُ 

  .مقتضى الظاهر قد تحقق وعمل به
 :فّصلوا فقالوا :والثالث .٣

تـه باختيـاره بمـا ال الظـاهر أنـه ال يشـغل ذم ؛ إذلـم يصـدق إال ببينـةإن لزمه الدين باختياره 
  .يقدر عليه
  .؛ إذ األصل العدم وال اختيار له فيما ثبت في ذمتهصدق بيمينهبغير اختياره  وٕان لزمه

  :شروط بّينة اإلعسار
 البينــة علــى أن ال وارث ســوى هــؤالءك ؛وٕان تعلقــت بــالنفي لمكــان الحاجــةوتقبــل بينــة اإلعســار ** 

  .من البّينات قياسا على غيرهافي الحال و 
المعســر لطــول جــوار أو مخالطــة  فــي ةاطنــب ةخبــر لهمــا وهــو اثنــان  شــاهد ليقبــل فيهــا رطتشــيو ** 

  .فإن المال يخفى فال يجوز االعتماد على ظاهر الحال ؛ونحوها
 وٕاال فلـه اعتمـاد قـولفذاك  ـبالمفلس ـ أي الخبرة الباطنة  فإن عرف القاضي أن الشاهد بهذه الصفة

  .لمفلسذو خبرة بباطن اإنه  الشاهد
ال يملـك شـيئًا غيـر هـو معسـُر : وليس له أن يمّحض النفي؛ بل يجمع بـين نفـي وٕابـات؛ فيقـول** 

  .قوت يومه وياب بدنه
  :ويعترض على ذلك بالتالي



                                                                           

  

أّنه قد اليملك إال قوت يومـه وثيـاب بدنـه لكنـه يكـون موسـرًا ال معسـًر؛ كـأن يكـون لـه كسـب  .١
  .ا يليق بهأكثر قيمة مم ينفق منه، أو أن تكون ثيابه

أن يكــون يملــك شــيئًا غــي قــوت يومــه وثيــاب بدنــه ومــع ذلــك هــو معســر؛ كــأن يكــون لــه مــال  .٢
  .غائب مسافة القصر

  . هو معسٌر عاجٌز العجز الشرعي عن الوفاء بدينه :لذا فاألولى أن يقول
يمينـه فال يشـترط فيـه الخبـرة الباطنـة وحينئـذ فيصـدق ب ،باإلعسار أما الشاهد بالتلف هذا في الشاهد

  .في إعساره
  .أنه ال يكفي رجل وامرأتان وال رجل ويمين وأنه ال يشترط ثالثة بالشاهدين وأفاد التعبير** 
  .ألن فيه تكذيب البينة ؛وال يحلف من أقام البينة على إتالف ماله بال خالف** 

  هل يحبس بعد التثبت من إعساره؟
: قولــه ل ؛بــل يمهــل حتــى يوســر ؛زمتــهوال مال لــم يجــز حبســه وٕاذا ثبــت إعســاره عنــد القاضــي** 

؛ إال إذا كـان سـه ومالزمتـهن لـم يثبـت إعسـاره فيجـوز حببخـالف َمـ، }وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة{
  .أصًال للغريم؛ ذلك أن الحبس عقوبة وال يعاقب الوالد بولده

مطـل الغنـي : "؛ لقولـه إذا طلـب منـه ذلـكاألداء فورًا بحسـب اإلمكـان  وعلى المدين الموسر** 
؛ إذ ال يقـــال َمَطلـــه إال إذا طالبـــه فدافعـــه، فـــإن امتنـــع أمـــره الحـــاكم بـــه، فـــإن امتنـــع عـــن أمـــر "ظلـــم

  :ننظرالحاكم، 
  .فإن كان له مال من جنس الدين وّفى منه .١
  .وٕان كان له مال من غير جنس الدين باع الحاكم عليه ماله .٢

  .أما قبل المطالبة فال يجب عليه األداء
ف وغيـره بـأن منـع المـديون الموسـر بالطلـب مـن السـفر المخـوّ  ولـو ذميـاً  الدين الحالّ ولصاحب ** 

  .ألن أداءه فرض عين بخالف السفر ؛يشغله عنه برفعه إلى الحاكم ومطالبته حتى يوفيه دينه
  .الحاضر فليس له منعه هإن استناب من يوفيه من مالف

إذ ال األجـل قريبـا كـان مخوفـا كجهـاد أو فلـيس لـه منعـه مـن السـفر ولـو المؤجل الـدين أما صاحب 
  .مطالبة به في الحال
ألن صـاحبه هـو المقصـر حيـث رضـي  ؛المؤجل رهنا وال كفيال وال إشـهادا الدين وال يكلف من عليه

 مـةِ الزَ ليطالبـه عنـد حلولـه بشـرط أن ال يالزمـه مُ  هتَ بَ حْ وله السـفر ُصـبالتأجيل من غير رهن وكفيل 
  .ه إضرارا بهألن في :العّلة؛ الرقيب

  



                                                                           

  

  :لو كان المفلس المعسر غريبًا عاجزًا عن تقديم بينة على إعساره
الطاقة أي اثنان يبحثان بقدر  يبحث نْ نة مَ عن بيِّ الغريب العاجز ّن يوكِّل القاضي أ يجب علىو * 

  .لئال يخلد في الحبس ؛فإذا غلب على ظنه إعساره شهد بهعن حاله 
  :رجوع المعامل للمفلس عليه

  :بما عامله به ولم يقبض عوضهالمعامل للمفِلس عليه  رجوع
  .عنده والمبيع باقٍ ولم يقبض الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس من باع ** 
مـن أدرك مالـه بعينـه عنـد رجـل أو إنسـان قـد "لحـديث  :الـدليل؛ لبائع فسخ البيع واسترداد المبيعفل

  ."أفلس فهو أحق به
  .على األصحاكم بل يفسخه بنفسه وال يحتاج في الفسخ إلى حكم ح

ي الفسـخ بـالبيع الواقـع فـ ، وُيمتنـعأو حجـر عليـه لسـفه فـال رجـوعأما من أفلس ولم يحجر عليـه ** 
  .بالحجر حال الحجر لغير الجاهل

  و ال؟لى الفور أهل الفسخ ع
  .كخيار العيب بجامع دفع الضرر ؛على الفور أن خياره أي الفسخ :األصح
  .كخيار الرجوع في الهبة للولداخي؛ يجوز التر  :والثاني

  .في هذه الصورة، أما في الرجوع عن الهبة فال ضرر فيها لصاح الضررأن  :ويعترض عليه
ألن هــذا يخفــى علــى غالــب  ؛وعلــى األول لــو ادعــى الجهــل بالفوريــة كــان كــالرد بالعيــب بــل أولــى

  .الناس بخالف ذلك
  بَم يحصل الفسخ؟: لفظ الفسخ

وكــذا بقولـه رددت الــثمن أو فسـخت البيــع فيــه  ،ســخت البيـع و نقضــته و رفعتـهف :ويحصـل الفســخ بــ
  .األصح في

كاإلجــارة والقــرض ، المحضــة؛ كــالبيع؛ فــي ســائر المعاوضــاتالفســخ بفــي عــين مالــه ولــه الرجــوع 
فإذا أجره دارا بأجرة حالـة لـم يقبضـها حتـى حجـر عليـه فلـه الرجـوع فـي الـدار بالفسـخ تنـزيال ؛ والسلم
ثــم ، أو رأس مــال ســلم حــال أو مؤجــل فحــل منزلــة العــين فــي البيــع أو ســلمه الــدراهم قرضــا للمنفعــة

  .حجر عليه والدراهم باقية بالشروط اآلتية فله الرجوع فيها بالفسخ
ألنها ليسـت  ؛غيرها كالنكاح والصلح عن دم العمد بالمحضةغيرها كالهبة و بالمعاوضةوخرج ** 

  .النكاح والصلحلعوض في الهبة ونحوها ولتعذر استيفائه في في معنى المنصوص عليه النتفاء ا
  .وأما فسخ الزوجة بإعسار زوجها بالمهر أو النفقة فال يختص بالحجر



                                                                           

  

  :في البيع )١(شروط الرجوع
  .ألن المؤجل ال يطالب به ؛وجود األجل حالَ  فال يصح رجوعٌ  ؛عند الرجوع كون الثمن حاالّ أن ي .١
  .أي بسببهالس أن يتعذر حصول الثمن باإلفو  .٢

أو مـات مليئـا وامتنـع الـوارث مـن  مـن دفـع الـثمن مـع يسـاره أو هـرب امتنـعفلو انتفى اإلفـالس و 
  :قوالن: لتسليما
  .ال عبرة به فنادرٌ  ض عجزٌ رِ التوصل إلى إخذه بالحاكم ممكن فإن فُ  ألن؛ ليس له الفسخ: األصح 

  .ال فأشبه المفلسلتعذر الوصول إليه حاال وتوقعه مآالفسخ؛  يثبت :والثاني
   .ألن له اإلعتياض عنه ؛عما إذا تعذر حصوله بانقطاع جنس الثمن واحترز أيضا باإلفالس

ــه فلثمن مك بــاال تفســخ ونقــدّ  س أو قــال وارثــه لمــن لــه حــق الفســخغرمــاء المفلــولــو قــال **  هــل ل
  : الفسخ أو ال؟ قوالن

  .ليس له الفسخ )قيل( :الثاني .آخر لما في التقديم من المنة وخوف ظهور غريم له الفسخ: ألّول
ة وٕاسـقاط ّنـلمـا فـي ذلـك مـن المِ  كان له الفسخولو تبرع بالثمن أحد الغرماء أو كلهم أو أجنبي ** 
ال يـدخل فـي ملـك  فـي وجـهألنـه  ؛ثم ظهر غريم آخر لم يزاحمـه فيمـا أخـذه فإن أجاب المتبرعحقه 

  .إنما تتعلق بما دخل ملكه أصالةء يدخل فيه لكن ضمنا وحقوق الغرما وفي وجهالمفلس 
  .غير المتبرع فللذي ظهر أن يزاحمهأما لو أجاب 

ملكــه عنــه حســا  فلــو فــات، للخبــر الســابقبيــع أو نحــوه باقيــا فــي ملــك المشــتري كــون المي نأ .٣
فـال  ما كالعتق والوقف والبيع والهبـة أو كاتـب العبـد أو األمـة كتابـة صـحيحةكالموت أو حك

  .في الفوات وفي الكتابة هو كالخارج عن ملكه لخروجه عن ملكهرجوع 

                                                 

  :، وهيشروط الرجوع تسعة (١)
  .كونه في المعاوضة المحضة كالبيع :األول
  .أن يرجع عقب العلم بالحجر :الثاني
  .أن يكون رجوعه بقوله فسخت البيع ونحوه مما مر :الثالث
  .أن يكون عوضه غير مقبوض فإن كان قبض شيئا منه ثبت الرجوع فيما يقابل الباقي :الرابع

  .ن يكون عدم استيفاء العوض ألجل اإلفالسأ :الخامس
  .كون العوض دينا فإن كان عينا قدم بها على الغرماء :السادس
  .حلول الدين :السابع
  .كونه باقيا في ملك المفلس :الثامن
  .أن ال يتعلق به حق الزم كرهن :التاسع

  



                                                                           

  

ألن حــــق الشــــفعة كــــان ثابتــــا حــــين تصــــرف  ؛ولــــيس للبــــائع فســــخ هــــذه التصــــرفات بخــــالف الشــــفيع
ألنـه إنمـا يثبـت بـاإلفالس  ؛فألنه يثبت بنفس البيع وحق الرجوع لم يكن ثابتا حين تصـرّ  ؛المشتري
  .والحجر

  :حكم تعّيب المبيع في يد المشتري
  :؛ ننظرال يفرد بعقدكان النقص فإذا : بأن حصل فيه نقص المبيع عيبولو ت** 

كمــا لــو تعيــب المبيــع قبــل  ذه البــائع ناقصــا أو ضــارب الغرمــاء بــالثمنأخــ ســماوية بآفــةفــإن كــان *
ــده وقــد نقــص وهــذا  قبضــه فــإن للمشــتري أخــذه ناقصــا أو تركــه وكــاألب إذا رجــع فــي الموهــوب لول

  .ضمن بعضهمستثنى من قاعدة ما ضمن كله 
ضـارب مـن ثمنـه فلـه أخـذه وي البائع بعـد القـبضبفعل بجناية أجنبي تضمن جنايته أو  وٕان كان* 

وٕان كان للجنايـة أرش مقـدر فـإذا كـان قيمـة الرقيـق مـثال مـع قطـع اليـدين مائـة  بنسبه نقص القيمة
  .وبدونه مائتين فيأخذه ويضارب بنصف الثمن

  .الحربي فجنايته كاآلفة وكذا البائع قبل القبضأما األجنبي الذي ال تضمن جنايته ك* 
أنها كجناية البائع على المبيع قبل  أصحهماالطريق األّول وهو  :فيها طريقانلمشتري وجناية ا** 

الـذي ال تضـمن  أنهـا كجنايـة األجنبـي والثـاني ،فـي األصـحأحدهما أنها كآفـة  وفيها وجهانالقبض 
  .جنايته

  .ي فكان األولى التعبير بالمذهبالقطع بالثان والطريق الثاني
  :ولو تلف ما يفرد بعقد** 

أخذ البـاقي  يئا من الثمنوحجر عليه ولم يقبض البائع ش أو الثوبين ثم أفلس أحد العبدينكأن تلف 
ألنــه ثبــت لــه الرجــوع فــي كــل منهمــا بــل لــو كانــا بــاقيين وأراد الرجــوع فــي  ؛بحصــة التــالف وضــارب
  .ن من ذلككِّ أحدهما مُ 

ألن اإلفـالس سـبب يعـود بـه كـل العـين فجـاز أن  ؛ض بعض الـثمن رجـع فـي الجديـدلو كان قبَ ف*  
كالفرقة فـي النكـاح قبـل الـدخول يعـود بهـا جميـع الصـداق إلـى الـزوج تـارة وبعضـه  ؛يعود به بعضها

  .أخرى
ويكـون مـا قبضـه فـي مقابلـة  ،ف الـثمن أخـذ البـاقي ببـاقي الـثمنفإن تساوت قيمتهما وقـبض نصـ* 
الف كما لو رهن عبدين بمائة وأخذ خمسين وتلـف أحـد العبـدين كـان البـاقي مرهونـا بمـا بقـي مـن الت

  .الدين
وهـــو ربـــع الـــثمن ويكـــون بنصـــف بـــاقي الـــثمن ويضـــارب بنصـــفه  يأخـــذ نصـــفه جمخـــرّ  وفـــي قـــول* 

  .ي مقابلة نصف التالف ونصف الباقيالمقبوض ف



                                                                           

  

  :مشتري المفلسفي يد الوهو  زيادة المبيع 
مـن غيـر شـيء البـائع بهـا  اد المبيع زيـادة متصـلة كسـمن و تعلـم صـنعة وكبـر شـجرة فـازز ولو ** 

  .يلزمه لها فيرجع فيها مع األصل
  .أنه يرجع فاألصحولو تغيرت صفة المبيع كأن زرع الحب فنبت ** 
لــك ألنهــا تتبــع الم؛ للمشــتريف ،والولــد الحــادثين بعــد البيـع منفصــلة كــالثمرة المـؤبرةولـو زاد زيــادة ** 
  .الرد بالعيب بدليل
ألن الشــارع إنمــا أثبــت لــه الرجــوع فــي المبيــع فيتقصــر  ؛الزيــادة دونويرجــع البــائع فــي األصــل ** 
  .عليه

  :حكم غرس األرض المبيعة، والبناء فيها
 فيهـــا ثـــم أفلـــس وحجـــر عليـــه قبـــل أداء الـــثمنولـــو غـــرس المشـــتري األرض المبيعـــة لـــه أو بنـــى ** 

  :هناك تفصيل على النحو التاليف األرضواختار البائع الرجوع في 
 ألن الحـق لهـم ال يعـدوهم وتجـب تسـوية  ؛من الغراس والبناء فعلـوا ى تفريغهاعل إن اتفق الغرماء والمفلس

  .الحفر وغرامة أرش النقص من مال المفلس إن نقصت بالقلع
  .لغيره عين ماله لم يتعلق بها حقّ  ألنها ؛البائع برجوعه )أرش النقص( هاوأخذَ 

  .ألن المبيع قد سلم له ؛وليس له أن يلزمهم بأخذ قيمة الغراس والبناء ليتملكهما مع األرض
بـل يرجـع فيـه مـن  لم رجـع بـأرش الـنقص مـع أنـه ال يرجـع بـه فيمـا لـو وجـد المبيـع ناقصـاً  :فإن قيل

  .غير شيء
  .بأن النقص هنا حصل بعد رجوعه :أجيب

 بــل  ن المشــتري حــين بنــى وغــرس لــم يكــن متعــدياً أل ؛عليــهلــم يجبــروا  وٕان امتنعــوا مــن القلــع
  .فيحترم وضعه بحقّ 

ويتملك الغراس والبناء بقيمتـه أي لـه جميـع للبائع أن يضارب الثمن وله أن يرجع في األرض و ** 
  .األمرين

الضــرر ، و هلُّــكُ ألن مــال المفلــس مبيــع  ؛ولــه بــدل تملــك مــا ذكــر أن يقلــع ويضــمن أرش الــنقص** 
فأجيب البائع لما طلب منهما بخالف ما لو أفلـس بعـد زرعـه األرض  ،األمرينيندفع بكل واحد من 

ورجع البائع فيها فإنه ال يتمكن من تملك الـزرع بالقيمـة ألن لـه أمـدا ينتظـر فسـهل احتمالـه بخـالف 
  .الغراس والبناء

  أو وقـع من البائع ليتملكه أو بـالعكس أخذ القيمة والغرماء القلع بأن طلب المفلس  وٕان اختلفوا
  .مل بالمصلحةهذا االختالف بين الغرماء فطلب بعضهم البيع وبعضهم القيمة من البائع عُ 



                                                                           

  

لمــا فيــه مــن الضــرر بــنقص  ؛هــا ويبقــى الغــراس والبنــاء للمفلــسأنــه لــيس لــه أن يرجــع في واألظهــر
الضـرر فإن الغراس بال أرش والبناء بال مقر وال ممر ناقص القيمة والرجوع إنما شرع لـدفع  ؛قيمتها

  .ضرر البائع بضرر المفلس والغرماءفال يزال 
لــه ذلــك كمــا لــو صــبغ الثــوب ثــم حجــر عليــه قبــل أداء الــثمن فإنــه يرجــع فيــه دون الصــبغ  :والثــاني

  .ويكون المفلس شريكا معه بالصبغ
  .بأن الصبغ كالصفة التابعة للثوب :ويعترض عليه

 
 

 


