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تعد املعامالت املالية جزءا أساسيا من تشريعات الفقه اإلسالمي، وجزءا مهما وجوهريا يف 
وبسبب تعقيدات األوضاع االقتصادية، واملخاطرة املالية، قد تصاب . تشريعات القوانني الوضعية

ال يستطيع شرحية مهمة بسبب تذبذب احلالة االقتصادية بانتكاسة مالية فتبقى بذمة البعض ديون 
سدادها، وهذا ما جيعل الدائنني مضطرين، بسبب خوفهم من تصرف املدين بأمواله وضياع حقوقهم،  

  .إىل طلب احلجر على املدين ومنعه من التصرف
إن احلجر تقييد للحرية الشخصية وقيد على القاعدة اليت تقضي بأن الناس مسلطون على 

ين، وجدنا حاجة إىل عرض أحكامه يف القانون الوضعي مقارنة أمواهلم، وألمهية مثل هذا التقييد القانو
  .بأحكام الفقه اإلسالمي يف هذا الصدد

. ولقد تركزت الدراسة على ثالثة مباحث يتقدمها متهيد عن معىن احلجر على املدين املفلس
 أوهلما تناولنا يف املبحث األول شروط احلكم باحلجر على املدين وقد توزع الكالم فيه على مطلبني

  .كان حول زيادة التزامات املدين على أمواله وثانيهما تناول شرط إقامة الدعوى
ويف املبحث الثاين حبثنا اآلثار اليت تترتب على الصدور احلكم باحلجر وهي منع املدين من 
التصرف يف أمواله وهو ما كان موضوعا للمطلب األول، فيما مت ختصيص املطلب الثاين للكالم حول 

  .باشرة بإجراءات تقاضي الدائنني حلقوقهمامل
وأخريا فقد تطرقنا يف املبحث الثالث إىل انتهاء احلجر وقسمنا الكالم فيه إىل مطلبني كذلك، 
انعقد األول منهما على الكالم حول حاالت انتهاء احلجر فيما عاجلنا يف املطلب الثاين آثار انتهاء 

  .احلجر
 الفقه اإلسالمي مبذاهبه ومدارسه املختلفة من جهة وبني ولقد اعتمدنا املقارنة بني كتب

القوانني الوضعية يف البلدان العربية من جهة أخرى آملني أن نكون قد وفقنا لعض املوضوع بالشكل 
  .يتناسب مع أمهيته يف الواقع العملي
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ن معـىن   افلس يقتضي منا إيضاح معاين احلجر أوالً مث بي         حتديد معىن احلجر على املدين امل      إن

 مـن   محاية الدائنني إىل الفقه الوضعي ال يطلق على النظام القانوين الذي يهدف           أن غري   ثانياً،اإلفالس  
 يف املـسائل املدنيـة      أمامصطلح اإلفالس إال يف املسائل التجارية       أمواله  املدين الذي تزيد ديونه على      

    .أيضاً وهذا يقتضي منا حتديد معىن اإلعسار ميه إعساراًيسف
 يف اصطالح الفقه    أما .١إليهاحلجر لغة هو املنع ويقال حجرت عليه إذا منعت من الوصول            ف

صفة حكميـة   (وقد عرفه البعض بأنه     ٢اإلسالمي فإن احلجر يعين منع اإلنسان من التصرف يف أمواله           
 وقد عرفته جملة األحكـام      ٣) لى قوته أو تربعه مباله    توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه يف الزائد ع        

احلجر هو منع شخص خمصوص عن تصرفه القـويل ويقـال   ( اليت جاء فيها    ) ٩٤١(العدلية يف املادة    
  ).لذلك الشخص بعد احلجر حمجور

 عرفو   ، ٤رف احلجر بأنه منع املدين عن التصرف يف أمواله         يف االصطالح القانوين فقد ع     أما
جور بأنه املدين الذي تزيد ديونه على أمواله ويصدر حكم من احملكمة حبجره بناءاً علـى                احملآخرون  

   ٥ أسباب معقولةإىلطلب أحد الدائنني املستند 
صدور حكم قضائي بناءاً على طلـب       ال يتم إال ب   ومن هذا التعريف ميكن القول بان احلجر        

ر تصرفات املدين الذي تزيد ديونه على أمواله         أسباب معقولة يتقدم به أحد الدائنني العتبا       إىلمستند  
  .  ألا تضر حبقوق الدائننيغري نافذة يف حق الدائنني

وهو من صـارت     وقد استعري هذا املعىن عمن يفلس        ٦ اإلفالس فهو مشتق لغة من الفلس      أما
ار  يكون اإلفالس مستعاراً من كون املفلس ص       أن  وقد رجح بعض أهل اللغة        ٧درامهه  صارت فلوسا   

    ٨ حال ليس معه فيها فلسإىل
                                                           

  ١٦٧هـ ،ص١٤٠٥،مؤسسة نشر أدب احلوزة ،قم ،٤ابن منظور ،لسان العرب ،ج " ١
  ١٥٣،ص ١٩٩٥امحد فتح اهللا ،معجم ألفاظ الفقه اجلعفري، مطبعة املدوخل ،الطبعة األوىل  ، الدمام ،.  د٢
، الطبعة األوىل ،طبع دار الكتب العلميـة ،بـريوت          ٦ لشرح خمتصر خليل ،ج     احلطاب الرعيين ،مواهب اجلليل    ٣
سعدي أبو حبيب ،القاموس الفقهي ،الطبعة الثانية ،طبع دار الفكر ،           .انظر يف نفس املعىن ،د       :٦٣٢،ص  ١٩٩٥،

  ٧٨،ص ١٩٨٨دمشق ،
  ٣٧١،ص١٩٧٦حسن علي الذنون ، النظرية العامة لاللتزامات ، بغداد ،. د٤

  .١٣١،ص١٩٨٦،مطبعة جامعة بغداد ،بغداد ،٢ ايد احلكيم وآخرون ،الوجيز يف القانون املدين ،جعبد.  د٥
  ١٦٥،ص٦ ابن منظور ، املصدر السابق ،ج٦
،حتقيق أمحد عبد الغفور عطار ،الطبعـة الرابعـة         ٣ إمساعيل بن محاد اجلوهري ،تاج اللغة وصحاح العربية ، ج          ٧

  ٩٥٩،ص١٩٨٧ ،،مطبعة دار العلم للماليني،بريوت



 ٤

، وقد أضاف بعـض     ٩ذكر الشيخ الطوسي أن اإلفالس ترتب ديون ال تفي أموال املدين ا           و
،واإلفـالس  ١٠مبنع املدين من التصرف   الغرماء  على طلب   يصدر حكم قضائي بناء     أن  ضرورة  الفقهاء  

  .١١ الذي يقتصر على انعدام املالباملعىن الفقهي شامل النعدام املال ولقلته وهو خالف املعىن العريف
لتزامـات فعليـا دون     االموال عن سداد    ة األ قلَّإطالقان أوهلما   يف الفقه اإلسالمي    فالس  لإلف

 عن  صدور حكم قضائي بذلك ،أما الثاين فهو صدور حكم قضائي مبنع من زادت ديونه على أمواله               
  .التصرف يف أمواله

،وقد تقـدم أن الفقهـاء      ١٢ذي هو الضيق والشدة     أما اإلعسار فهو مأخوذ لغة من العسر ال       
كالمهم عن احلجر على املدين ويقابلونـه باسـتخدام         يف  املسلمني ال يستخدمون مصطلح اإلعسار      

  .١٣مصطلح اإلفالس
غري أن لإلعسار يف الفقه الوضعي نوعني لكل منهما معىن خمتلف عن اآلخر  أوهلما اإلعسار                

 ،وهناك خالف حول حتديد الفيصل يف التفرقة بينـهما حيـث   ١٤ليين هو اإلعسار الفع  االقانوين والث 

                                                                                                                                                                      

  ٢٦٤،ص١٩٩٤ حممد بن أيب بكر الرازي ،خمتار الصحاح ،الطبعة األوىل ،مطبعة دار الكتب العلمية ،بريوت ،٨
، حتقيق السيد علي اخلراساين وآخرون ،طبع مؤسسة النشر اإلسـالمي ،الطبعـة             ٣ الشيخ الطوسي، اخلالف ،ج    ٩

،مطبعة دار الكتـب العلميـة    ٣،كشاف القناع ،ج   انظر يف نفس املعىن البهويت       .٢٦١هـ،ص١٤١١األوىل ،قم ،  
  .٤٨٧ هـ ،ص ١٤١٨،الطبعة األوىل ،بريوت ،

وكـذلك احلطـاب     .٣٦١ هــ،ص  ١٤٠٥ حيىي بن سعيد احللي ،اجلامع للشرائع ،املطبعة العلميـة ،قـم ،            ١٠
   .٥٨٨الرعيين،املصدر السابق، ص

ت القواعد ،تعليق السيد حـسن املوسـوي         أبو طالب حممد بن العالمة احللي ،إيضاح الفوائد يف شرح إشكاال           ١١
، وكذلك الشيخ علي بن احلسني الكركي       ٦٤هـ ،ص ١٣٨٧،الطبعة األوىل ، املطبعة العلمية ،قم ،      ٢وآخرون ، ج  

 ، املطبعـة املهديـة      ٥، جامع املقاصد يف شرح القواعد حتقيق مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء التراث ،ج              
  .٢٢٣ـ ،صه١٤٠٨،الطبعة األوىل ،قم ،

  .٥٦٣،ص٤ ابن منظور ،املصدر السابق ،ج١٢
 يذكر أن هناك من فرق بني اإلعسار واإلفالس فقد يكون مال املعسر يفي بدينه لكنه يبقى يف ضيق وشدة وهنا                     ١٣

، صـنعاء   ٤ال يعد مفلسا ألن املفلس من ال يستطيع وفاء دينه من أمواله ، انظر أمحد  املرتضى ،شرح الزهار ،ج                   
  . ٢٧٦صهـ ،١٤٠٠،

) اإلعسار  (ويالحظ أن الفقه اإلسالمي ،كما تقدم قبل قليل،  اجته اجتاهني فيما يتعلق بتحديد معىن اإلفالس                 14     
  .أحدمها يعده وضعا فعليا يتمثل بزيادة الديون على املال واآلخر يعده وضعا قانونيا يقره حكم قضائي



 ٥

اإلعسار القانوين فيمـا يعـين      وهذا هو   ذهب رأي إىل أن قصور الذمة املالية عن أداء الديون احلالة            
  .١٥اإلعسار الفعلي قصورها عن أداء مجيع الديون حالة كانت أم مؤجلة

وين هو زيادة العناصر السالبة على العناصر       وجهةً تقضي بأن اإلعسار القان    ثاٍن  فيما تبىن رأي    
اإلعسار الفعلي هو عدم وجود أموال ظاهرة لدى املدين متكنـه مـن أداء              بينما  املوجبة للذمة املالية    

  .١٦الدين
على أموالـه   ما   اإلعسار الفعلي هو زيادة ديون شخص        أنوأخريا فقد ذهب اجتاه ثالث إىل       

قـرر زيـادة ديـون    يصدور حكم هو  ني أن اإلعسار القانوين     مما حيول بينه وبني استيفاء حقه يف ح       
  .١٧الشخص على أمواله

 إذ قرر أن الفرق     هو األدق للتمييز بني ما هو فعلي وما هو قانوين         األخري  ويالحظ أن الرأي    
بني اإلعسار الفعلي واإلعسار القانوين هو صدور حكم قضائي حييل الوضع الفعلي املتمثـل بزيـادة                

  .ال إىل وضع قانوين ينظمه حكم قضائيالدين على امل
يفيد ترتب ديون ال تفـي أمـوال املـدين          مما يظهر يتبني لنا أن اإلفالس هو حكم وضعي          

لحجر فقد أطلقوه   وقد الحظ علماء الفقه أنه ملا كان مقدمة ل        وهو شامل لقلة املال وانعدامه      بسدادها  
  .على مضمون احلجر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
،مطبعـة دار النـشر للجامعـات     ٢نون املـدين ،ج   عبد الرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف شـرح القـا         . د ١٥

  ١٢١٥ ،١٢١٤،ص ص١٩٥٦املصرية،القاهرة ،
 ،الطبعة الثانية ،شركة الطبع والنشر األهليـة  ٢عبد ايد احلكيم ،املوجز يف شرح القانون املدين العراقي ،ج        . د ١٦

  .٨٦،ص١٩٦٧،بغداد ،
  .٩٤عبد ايد وآخرون ،املصدر السابق ،ص. د١٧
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ما يسدد به دينه     كان الشخص مدينا وقد حل وقت السداد ،ومل تكن يف يده من األموال               إذا

ما دام احلكم باحلجر يعتـرب  ورفع األمر إىل القضاء بغية استصدار حكم  فال بد من توفر عدة شروط           
  يكون هذا احلكـم    نأضربا من ضروب تقييد حرية اإلنسان يف التصرف يف أمواله كان من الواجب              

  .مستندا إىل حتقق شروط معينة ال ميكن للقاضي أن يصدر حكما باحلجر ما مل تتحقق 
إمجال شـروط احلكـم     ميكن  ومن خالل استقراء النصوص القانونية وآراء الفقهاء املسلمني         

رى زيادة االلتزامات على احلقوق وثانيهما إقامة دعوى لطلب احلجر ،وسـن          باحلجر بشرطني أوهلما    
  .هذين الشرطني يف مطلبني مستقلني 

  
����و%$�ز��د#�א�
زא��!�א��د�ن������:�א�ولא��ط��� �

هو املسوغ الذي يستند إليه القاضي يف حكمه فإذا كانـت أمـوال              وجود هذا الشرط     إن
  .ديونه فال موجب ملنعه من التصرف يف أمواله املدين تفي بسداد 

حبكـم   الديون اليت تزيد على حقوق املدين ثابتة         يشترط بعض الفقهاء املسلمني أن تكون     و
لكن البعض اآلخر يرى أنـه ال  ، ١٨لدى احلاكم قضائي وهو ما عربوا عنه باشتراط كون الديون ثابتة          

  .٢٠ يصدر حكم من القاضي بثبوت الديونأن طال يشترذا  و١٩ ثابتة لدى احلاكميشترط أن تكون
 ،ليس له حمل يف الفقه الوضـعي       مما   إلسالميلفقه ا امراجع   ٢١بعضويالحظ هذا اخلالف يف     

 غـري   م الديون حسب قوا إىل ديون حمتملة وديون حمققة غري مقدرة وديون حمققة مقدرة             سالذي يق 
،حيث يشترط  ٢٢ وديون مستحقة األداء مؤجلة وديون حالة وديون ثابتة بسند تنفيذي            تحقة األداء مس

                                                           
 ،وكذلك احملقق احللي ،شرائع اإلسالم، تعليق الـسيد صـادق           ٢٦١،ص٣سي، املصدر السابق، ج    الشيخ الطو  ١٨

وكذلك السيد اخلـوئي ، منـهاج        ٣٦٣هـ ،ص ١٤٠٩الشريازي،اجلزء الثاين ، الطبعة الثانية ،مطبعة أمري ،قم ،          
  ١٧٩هـ ، ص١٤١٠،الطبعة الثامنة والعشرون ،مطبعة مهر ،قم ، ٢الصاحلني ،ج

،الطبعة السادسة ،مطبعة احليدري،طهران    ٢٥د حسن النجفي ، جواهر الكالم،حتقيق علي اآلخوند،ج        الشيخ حمم  ١٩
  ٢٧٩هـ،ص ١٣٩٤،

 أثرا هلذا اخلالف يف املذاهب اإلسالمية إال يف كتب الفقـه  –  على وفق ما اطلعنا عليه من مصادر       –مل نالحظ    20
  اجلعفري

  أثرا هلذا اخلالف إال يف كتب اإلماميةمل جند ،حسب ما توفر لدينا من مصادر فقهية ، 21

 ٩٣عبد ايد احلكيم وآخرون ،املصدر السابق ، ص.انظر د 22



 ٧

ثابتة بسند  هي الديون مستحقة األداء سواء أكانت        اليت تدخل عند حساب اإلعسار       أن تكون الديون  
  ٢٣تنفيذي أم ال

 هـذا اإلثبـات    أنعلى من يقيم الدعوى غري      يقع   اإلعسار إثباتبء  على أية حال فإن ع    و
 فمـا  ) احلقوق  ( عناصر ذمته املالية املوجبةإثباتاملدين دون وجود التزامات  إثباتيكون عن طريق  

ـ  ت أموال له   أن إثباتب اإلعسار نفي   أراد إذا الديون وعلى املدين      يثبت أن إالى مقيم الدعوى    عل ي ف
الديون املؤجلة يف العناصر السالبة للذمـة       على إمكانية دخول    وهنا ال بد من التعرف      .٢٤الدينسداد  ب

  .لإلعساراملالية عند تقدير القاضي 
 األداءاملـستحقة    الـديون    أنقرر  ي القانون املدين العراقي     أن) ٢٧٠(الظاهر من نص املادة     

 مؤجلة بالتايل فان الديون تدخل حىت       أم حالة   أكانتسواء  يف حساب الديون اليت على املدين       تدخل  
  .منه) ٢٤٩(وقد اخذ القانون املدين املصري بنفس احلكم يف املادة .وان كانت مؤجلة 

املؤجـل ال  اإلسالمي حيث يذهب مجهور الفقهاء إىل أن الدين    خيتلف يف الفقه     األمر أنغري  
وذلك لكونه مل حين وقت سداده ويراعى يف ذلك احتمال أن           ٢٥ للذمة املالية  يدخل يف العناصر السالبة   

 الـذين أجـازوا احلجـر    ٢٦وقد خالف هذا الرأي فقهاء املالكيةيزول إعساره عند حتقق أجل الدين  
  . ٢٧بالدين املؤجل 

األحكام العملية   من االرتباط بني     ولعل هذا اخلالف بني الفقه اإلسالمي والفقه الوضعي نابع        
 فيـه   اعـى  احلكم العملي يف الشريعة اإلسالمية بصورة عامـة تر         ن إذ أ  وأحكام العقيدة يف اإلسالم   

  . عند حلول األجل،واحتماالت اإلمكانيات اليت سوف يتمتع به املديناجلوانب األخالقية
  

                                                           

 ١٣١املصدر السابق ،ص 23
   من القانون املدين العراقي٢٦٥ انظر املادة ٢٤
العالمـة  (  وكذلك  احلسن بن املطهر        ٢٦١،ص  ٣انظر يف الفقه اإلمامي الشيخ الطوسي ، املصدر السابق ،ج          ٢٥

 ،الطبعة األوىل ،مطبعة مؤسسة النشر ١ إىل أحكام اإلميان ، حتقيق الشيخ فارس احلسون ،جاألذهان إرشاد،) حللي ا
 ، الطبعة األوىل مطبعة ستارة ٢ ، السيد علي السيستاين ،منهاج الصاحلني،ج٣٩٦ هـ ،ص ١٤١٠اإلسالمي ،قم ،

وانظر يف الفقه الشافعي ،عبد الكـرمي   ،   ٢٨٤: ٤ويف الفقه الزيدي ،شرح الزهار،        ،  ٣٠٢هـ ص   ١٤١٦،قم ،   
ويف الفقه احلنبلي انظر عبد الرمحن بـن قدامـة   ،١٩٦،دار الفكر ، ص١٠الرافعي ، فتح العزيز يف شرح الوجيز ج 

   ٤٥٦،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ص ٤،الشرح الكبري ،ج
مارات الفلس على املـدين جييـز       وقد ذكر عبد الرمحن بن قدامة أن بعض أصحاب الشافعي يرون أن ظهور إ              26

  ٤٥٦للقاضي احلجر باملؤجل ،انظر عبد الرمحن بن قدامة ،املصدر السابق ،ص 

،وكذلك ،مشـس الـدين     ٢٦١،دار إحياء الكتاب العريب ،بريوت ،ص     ٣ أبو الربكات ،الشرح الكبري ،ج     أنظر   27
  ٢٦٤،دار إحياء الكتاب العريب ،بريوت ،ص٣الدسوقي ،حاشية الدسوقي ،ج
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فال ميكن أن يتفق    احلكم باحلجر هي القضاء     ك الصالحية يف    لمت  اجلهة الوحيدة اليت   أنالشك  

 حىت وإن وافق األخري على ذلك فـال         دون استحصال حكم قضائي      الدائنون على احلجر على املدين    
بد من إصدار حكم قضائي باحلجر ،ويعترب املدين ممنوعا من التصرف من تـاريخ صـدور احلكـم                  

  .القضائي
ة الوحيدة اليت متلك إيقاع احلجر ال يستطيع إصدار احلجر مـن            القاضي وإن كان اجله   لكن  
 فال بد من طلب يقدم إىل القاضـي يتمثـل           ٢٩الفقه الوضعي ال يف    و ٢٨اإلسالمي الفقه   تلقاء نفسه يف  

  .بدعوى ترفع إليه
أن يقوم القاضي بإيقاع احلجر دون طلب من أحـد إذا           إىل جواز   الفقهاء  بعض  وقد ذهب   

هذه احلالـة ال ميكـن عـدها       بيد أن   ٣٠ه القاضي نفسه مثل انون أو الصيب      كان الدين لشخص نائب   
ن القاضي يوقـع احلجـر   ألاستثناءا من قاعدة عدم جواز حكم القاضي باحلجر من تلقاء نفسه ذلك       
   .بوصفه نائبا عن الدائن ال بوصفه جهة قضائية حتسم نزاعا معروضا أمامها

لوحيدة اليت ال جدال يف صحة احلجر املـستند علـى   وعلى أية حال فإن الدائنني هم اجلهة ا       
ن الدائن هو صاحب املصلحة يف إيقاع احلجر على املدين ومنعه من التـصرف يف أموالـه                 ألطلبها  

إقامة الدعوى احلجـر    الدائنني قد يتفقون مجيعا على      وهنا ال بد من أن      .لدائننيحقوق ا للحفاظ على   
سيدخلنا ببحـث اشـتراط أن      وهذا ما   م إقامة الدعوى    وقد ال يتفقون على ذلك فيفضل بعضهم عد       

  .اليب احلجر أكثر من أموال املدينتكون ديون ط

                                                           

، ابن العالمـة، املـصدر      ٢٧٩،ص٢٥ يف الفقه اإلمامي ،الشيخ حممد حسن النجفي ،املصدر السابق،ج         أنظر 28
،ويف الفقه الزيدي انظر ،أمحد املرتضى،املـصدر       ٣٠٢، ،السيد السيستاين ،املصدر السابق،ص    ٦٥،ص٢السابق،ج
،مطبعة دار الكتب العلميـة  ٣،ويف الفقه الشافعي حيىي بن شرف النوري ،روضة الطالبني ،ج  ٢٨٥، ص ٤السابق،ج

،دار الكتاب العريب، بريوت    ٤ ،ويف الفقه احلنبلي،عبد الرمحن بن قدامة ،الشرح الكبري ،ج         ٣٦٣،بريوت ،لبنان،ص 
  .٤٢٦،ص

إن من املبادئ اليت يقوم عليها القضاء املدين هو أن القاضي املدين ال حيكم حبكم من تلقاء نفسه إال إذا تعلـق                       ٢٩
  .عام أما غري ذلك فال جيوز له احلكم به إال بعد طلب ممن له مصلحة يف احلكماألمر بالنظام ال

ابن العالمة ،املصدر   .٨٨هـ،ص١٤١٤،الطبعة األوىل ،مطبعة فروردين ،    ٤ الشهيد الثاين ،مسالك اإلفهام ،ج      30
 التراث حياء،دار إ٢، حممد الشربيين،مغين احملتاج،ج٣٦٣حيىي بن شرف النوري ،املصدر السابق،ص. ٦٥السابق،ص

 ١٤,٧،ص١٩٥٨العريب،
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 ٣٣ واملالكيـة  ٣٢ذهـب الزيديـة   فقهاء   فقد   ٣١لقد أنشأ هذا األمر خالفا يف الفقه اإلسالمي       
 إىل وجوب إيقاع احلجر إذا طلب ذلك بعض الغرماء          ٣٦وبعض الشافعية ٣٥  وبعض اإلمامية  ٣٤واحلنابلة

 إىل  ٣٨ وبعض الـشافعية   ٣٧اإلمامية  أكثر  فيما ذهب   .وم أقل من مال املدين أم أكثر        ياء أكانت د  سو
 وهذا   حىت ميكن إيقاع احلجر على املدين      اشتراط أن تكون ديون طاليب احلجر أكثر من أموال املدين         

  .رجحالرأي هو األ
 ٣٩اإلماميـة  الدعوى من قبل املدين نفسه فقد ذهـب          إقامةجواز  وقد حصل خالف حول     

 احلجر عقوبة وال ميكن     أنباعتبار   إىل أن هذا غري جائز وقد برر بعضهم ذلك           ٤١واحلنابلة ٤٠واملالكية
 أن احلجر جيـب     أن هذا القانون املدين العراقي حينما أقر        إىل وقد ذهب    ٤٢ يعاقب نفسه  أنللشخص  

  ).٢٧٠/م(يكون بطلب من الدائنني 
جر بطلب من املدين نفسه باعتباره اعرف بنفـسه   احلإيقاع جواز إىل ٤٣الشافعيةذهب بينما  

،وقـد  ٤٤ وللدائنني من ضياع حقـوقهم     أموالهمحاية له من تبديد     على نفسه    احلجر   إيقاعوحباله ويف   
                                                           

 على جواز إيقاع احلجر ولـو مـن دائـن           هناك اتفاق يف الفقه الوضعي ويف القانون املدين العراقي واملصري          31
،  ١٣١عبد ايد وآخرون ،املصدر  السابق،ص. ،د١٢١٨عبد الرزاق السنهوري ،املصر السابق، ص    .واحد،انظر د 

  .    من القانون املدين املصري٢٥٠راقي واملادة  من القانون املدين الع٢٧٠املادة 
 ٢٨٥بق ،صااملصدر السأمحد املرتضى ، 32

ـ ١٣٣٢(،صورة من الطبعـة األوىل      ٥،ج)شرح املوطأ (سليمان الباجي،املنتقى    33 ،دار الكتـاب العـريب     )هـ
 ٢٦٤،دار إحياء الكتب العربية،بريوت،ص٣، وكذلك أبو الربكات،الشرح الكبري،ج٨٢،بريوت،ص

،منـصور البـهويت ،كـشف      ٤٦٢،صدرا الكتاب العريب،بريوت  ،٤جبد الرمحن بن قدامة،الشرح الكبري،     ع  34
  ٤٩٤هـ،ص١٤١٨،دار الكتب العلمية بريوت ،الطبعة األوىل،٣القناع،ج

وكذلك احملقق األردبيلي ،جممـع الفائـدة والربهـان         ٣٤٣احملقق احللي ،شرائع اإلسالم ،املصدر السابق،ص        35
 ٢١٦هـ،ص ١٤١٢ىل ،مطبعة جامعة املدرستني ،،الطبعة األو٩،ج

 .٣٤٢هـ،ص١٤١٨،الطبعة األوىل ،مطبعة دار الكتب العلمية ،بريوت ،١زكريا األنصاري ،فتح الوهاب،ج 36
، الطبعـة األوىل    ٥، احملقق الكركي ،جامع املقاصـد ،ج      ٢٧٩الشيخ حممد حسن النجفي ،املصدر السابق ،ص       37

 .٥٢،ص٢،العالمة احللي، تذكرة الفقهاء ،ج٢٢٤ هـ،ص١٤٠٨،املطبعة املهدية ،قم ،

 .٢٦٤حيىي بن شرف النوري ،املصدر السابق ،ص 38 
،املرتضى،املصدر ٣٠٢ ،السيد السيستاين،املصدر السابق،ص٢٨١الشيخ حممد حسن النجفي ،املصدر السابق،ص     39

  .٢٨٥السابق،ص
  .٥٩٩ عبد الكرمي الرافعي ، احلطاب الرعيين،املصدر السابق، ص٤٠
 .٤٩٤نصور البهويت ،املصدر السابق ،صم 41

  ٣٨٣، مؤسسة النشر اإلسالمي ، قم ،ص٢٠ احملقق البحراين ، احلدائق الناضرة ،حتقيق حممد تقي اإليرواين،ج٤٢
 .٣٦٤حيىي النوري ،املصدر السابق،ص.٣٤٢زكريا األنصاري ،املصدر السابق،ص 43
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 يقيم املدين نفسه دعوى يطالب      أن) ٢٥٠( يف املادة    أجاز هذا القانون املدين املصري الذي       إىلذهب  
 سيكون على   اإلفالس أو اإلعسار إثبات عبء   أنمالحظة هي   ذا  على ه ترد  ،بيد أنه   فيها باحلجر عليه  

 ويف هذه احلالة    باإلثبات كذلك فان املدين هو الذي سيكلف        األمر كان   فإذامن يدعيه بطبيعة احلال     
 يثبتوا وجودها مجيعا ولـيس مـن        أن فليس يف مقدور الدائنني      أمواله يثبت ديونه أما     أن إالما عليه   

 طلب هو نفـسه     إذا مجيعا وبالتايل سيكون احلكم باحلجر عليه مؤكدا فيما           وجودها إثباتمصلحته  
  .ذلك

 بني الفقه الوضعي والفقه اإلسالمي حـول سـلطة القاضـي            اًومن اجلدير بالذكر أن خالف    
 يف حـني    ٤٥ طلبه الدائنون  إذا يرى وجوب احلكم باحلجر      اإلسالميفالفقه   ،التقديرية يف إيقاع احلجر   

 معقولـة  أسباب إىل احلجر مستند  أن القاضي له سلطته التقديرية فمىت ما اقتنع         أنالفقه الوضعي   يرى  
 يـرفض   أنلقاضي  ل ومن هنا فان     ٤٦ فانه يستطيع رفض طلب احلجر      إال كان له احلجر على املدين و     

 وحري بالفقه اإلسالمي الذي يـضع يف        .تقرير احلالة   الطلب وهذا رأي مينح القاضي حرية أكرب يف         
 يعطي نفس الصالحية للقاضـي يف احلكـم بـاحلجر دون            أن أكثرة اكرب ويوليه اهتماما     القاضي ثق 

  .اشتراط طلب الدائنني الذين تزيد ديوم على أموال املدين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                      

  .٢٠٠عبد الكرمي الرافعي ، املصدر السابق،ص  ٤٤

حيىي النـوري   .٢٥٠ هـ،ص ١٣٨٧،مطبعة املكتبة الرضوية ،   ٢ الطوسي ،املبسوط يف فقه اإلمامية ، ج        الشيخ  ٤٥
  .٤٩٤منصور البهويت ،املصدر السابق ،ص.٣٦٣،املصدر السابق ،ص

٤٦
  .١٣١السابق ،ص املصدرعبد ايد احلكيم وآخرون ،.د 
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إذا حتققت شروط احلكم باحلجر على املدين املفلس و صدر احلكم به ،ترتبت علـى هـذا                 
كم آثاره اليت ميكن إمجاهلا بأثرين مها منع املدين من التصرف املايل ،واملباشرة بإجراءات تقاضـي                احل

  الدائنني حلقوقهم  
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إن أهم آثار احلكم باحلجر هو منع املدين من التصرف يف أمواله إذ أن هدف احلجـر هـو                   
نني وهو أمر ال يتحقق إذا سِمح للمدين بالتصرف يف أمواله وإنقاص حقوقه             احلفاظ على حقوق الدائ   

  .وهو ما يعين إنقاص الضمان العام حلقوق الدائنني
غري أن هذا  املنع ال ميكن أن يكون منعاً حسياً لعدم تصور إمكانية منع شخص من إجـراء                   

 على تصرف املدين جيعـل هـذا        إن املنع املقصود به هنا هو ترتيب حكم       .تصرف قانوين يف أمواله     
التصرف غري مؤثر على الضمان العام حلقوق الدائنني وهذا ما يطرح سؤاالً يتعلـق بـاحلكم الـذي         

  .يترتب على التصرف الذي جيريه املدين فيجعله غري مؤثر على حقوق الدائنني
ها حكمـاً   وأعطوا لكل من  ٤٧الفقهاء املسلمون بني ثالثة أنواع من التصرفات املالية       فرق  لقد  

خمتلفاً ،وهذه التصرفات هي التصرف يف عني موجودة يف يد املدين ،واإلقرار بدين جديد ،والـشراء                
  .مبال يف الذمة

إىل أن التصرف يف األموال املوجـودة       ٥٠ وبعض اإلمامية    ٤٩ واحلنابلة ٤٨لقد ذهب والشافعية  ف
 أن التصرف موقوف ولـيس       رأوا ٥٣بعض من اإلمامية   و ٥٢ واملالكية ٥١لكن الزيدية .لدى املدين باطل    

                                                           

 .ج والطالق مثالًخيرج عن نطاق حبث املنع من التصرف التصرفات غري املالية كالزوا 47

ويـذكر أـم    .٣٤٢ ،زكريا األنصاري ،املصدر الـسابق، ص      ٣٦٧ حمي الدين النوري ،املصدر السابق، ص      48
 يذكرون أن هذا هو أحد قويل الشافعي 

 ،عبد اهللا بـن قدامـة       ٤٦٣ ،عبد الرمحن بن قدامة ،املصدر السابق ، ص        ٤٩٤البهويت ،كشف القناع ، ص     49
 .٤٨٩،املصدر السابق، ص

 ،وكـذلك احملقـق   ٥٢العالمة احللي ،املصدر السابق، ص ٢٦٩لشيخ الطوسي ،اخلالف ،املصدر السابق،ص  ا 50
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، دار إحياء الكتب العربية     ٣،مشس الدين الدسوقي ،حاشية الدسوقي ،ج     ٢٦٥ أبو الربكات ،املصدر السابق،ص    52
 .٢٦٥بريوت، ص 
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  إىل أن اإلجازة هي للحـاكم أو         ٥٥ واملالكية ٥٤اختلفوا يف إجازته فقد ذهب فريق من الزيدية       وباطالً  
وذهـب   ٥٦اإلمامية إىل أن التصرف موقوف على إجازة الغرمـاء        فقهاء   يف حني ذهب بعض      ءالغرما
اية أموال املدين للوفاء بديونه     أن التصرف ليس موقوفاً على إجازة من أحد بل على كف          إىل  ثالث  قسم  

فإذا زادت أموال املدين على ديونه،بإبراء بعض الدائنني أو بصعود قيمة أموال املدين مـثالً، صـح                 
  .٥٧التصرف وإذا مل تزد بطل التصرف

أما يف الفقه الوضعي فال حاجة لبحث تصرف املدين يف األموال املوجودة لديه ألن من آثار                
يقـوم حبراسـة     )يكون هو املدين يف أغلب األحـوال      (ي تعيني حارس قضائي   احلجر يف الفقه الوضع   

 عن أي تبديد يف األموال إذ يعد عنـد  تهويترتب على ذلك مسؤولي٥٨األموال اليت تدخل ضمن احلجر  
  .٥٩تصرفه يف األموال املوجودة لديه خائناً لألمانة مما حيمله مسؤولية جزائية عن ذلك

 ٦٢ والـشافعية  ٦١يـة الك وامل ٦٠جديد فقد ذهب فقهاء اإلماميـة     أما اإلقرار بعد احلجر بدين      
لكنهم اختلفوا يف نفاذه بالنسبة     ) الدائن  ( واملقر له   ) املدين( إىل أنه إقرار صحيح بني املقر        ٦٣واحلنابلة

  .للدائنني أو بعبارة أخرى يف مشاركته هلم يف حصيلة التنفيذ
يده بعض   وق ٦٦أن املقر له يشارك الغرماء     إىل   ٦٥ والشافعي يف أحد قوليه    ٦٤أكثر اإلمامية  الفق

الشافعية بأن يكون املدين قد أسند سبب الدين املقر به إىل واقعة قبل احلجر أمـا إذا مل يـسنده أو                     
  .   ٦٧أسنده إىل واقعة بعد احلجر فال يشارك الدائن اجلديد الغرماء
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قر له ال يشارك الغرمـاء      إىل أن امل  فذهبوا   ٧٠ وبعض فقهاء اإلمامية   ٦٩ واحلنابلة ٦٨أما املالكية   
وهذا هـو رأي الفقـه      .يف حصيلة التنفيذ بل ينتظر حتقق أموال لدى املدين ليطالب بوفاء دينه منها            

الوضعي الذي قرر أن اإلقرار بدين جديد ال ينفذ جتاه دائين احملجور بل يبقى صحيحا بني املقر واملقر                  
  .ها إىل غري املقر ألن اإلقرار حجة قاصرة ال جيوز أ، يتعدى أثر٧١له فقط

وفيما يتعلق بالتصرف يف الذمة وهو قيام املدين بشراء أو إجيار شيء على أن يكون مثنـه أو                  
والـشافعية  ٧٣واملالكيـة ٧٢مبلغ إجياره دينا يف ذمة املدين فقد أمجع الفقهاء املسلمون مـن اإلماميـة             

ي أن الـشخص الـذي       على أن هذا التصرف صحيح ولكنه ال ينفذ جتاه الـدائنني أ            ٧٥واحلنابلة٧٤
  .٧٦وإىل هذا الرأي ذهب الفقه الوضعي، يتصرف معه املدين لن يشارك الغرماء يف حصيلة التنفيذ

فإذا اكتسب الشخص ماال بعـد    ،  مشول احلجر لألموال املتجددة بعد احلجر     وتثار هنا مسألة    
  احلجر فهل يدخل هذا املال يف املنع من التصرف ويف حصيلة التنفيذ ؟
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 إىل أن احلجـر يـشمل األمـوال         ٧٩ واحلنابلة ٧٨ والشافعية   ٧٧ فقهاء اإلمامية  ذهب أغلب و
 والسيد السيـستاين مـن      ٨٠املوجودة حال احلجر واألموال املتجددة بعد احلجر فيما ذهب املالكية           

 إىل أن هذا احلجر يقتصر على األموال املوجودة حال احلجر وال يشمل غريها فإذا استجد                ٨١اإلمامية
والواقع أن هـذا  .حكم جديد يشمل تلك األموالدائنني رفع األمر إىل القاضي إلصدار   مال بإمكان ال  

اخلالف حيل عندما يتحدد موضوع احلجر هل هو أموال املدين أو هو املدين نفسه فإذا كـان حمـل                   
وال وإذا كان احلجر يتعلق باملـدين نفـسه         احلجر أموال املدين فإن احلجر ال يشمل املتجدد من األم         

دين واحلجـر   بوصفها أمواال مملوكة للم من التصرف مطلقا فإن احلجر يشمل األموال املتجددة      ومنعه
 يف القانون املدين العراقـي      أموالهمنع املدين عن التصرف يف       يكون على املدين نفسه مع مالحظة أن      

ني يتعلق ببيع    هذين االستثنائ  أول، و صحيحا  يف أمواله   ا يعترب تصرف املدين     موفيهن  يرد عليه استثناءا  
 ثاين  أما.٨٢ خيصص البدل لوفاء الدين    أن جمموع الديون لكن بشرط      أرباعاملدين مبوافقة الدائنني بثالثة     

بثمن املثل وان يتم      يكون ذلك التصرف   أنهذين االستثنائني فهو تصرف املدين مبوافقة احملكمة شرط         
  .٨٣إيداع البدل يف صندوق احملكمة يستويف منه الدائنون حقوقهم

صـحة التـصرف     رريقال   ٨٦ واإلمامية ٨٥ واملالكية ٨٤الزيديةويالحظ أن فريقا من الفقهاء      
مبوافقة الدائنني على سبيل االستثناء بل يقرر قاعدة عامة تقضي جبواز التصرف بعد موافقة احلاكم أو                

  .الغرماء على التفصيل الذي بيناه سابقا
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 هو حصول الـدائنني علـى       إليه  الغرض النهائي الذي يهدف احلكم باحلجر على املدين        إن
  .حقوق الدائننياستيفاء حقوقهم وهذا يعين ان احلجر خطوة يف طريق 

وذا فان احلكم باحلجر يتبع وجوب تعيني حارس قضائي يقوم باألشراف على أموال املدين              
تبديدها بشكل يفوت على الدائنني حقوقهم واألصل ان املدين هو الذي يكون            وإدارا وضمان عدم    

 ويبىن على هذا األمر ان املدين إذا عـني حارسـا    ٨٧حارسا على هذه األموال إذ انه األعرف بإدارا       
على أمواله سيكون مسؤوال قانونا عن أي تبديد يف هذه األموال الن تبديد األموال سـيكون علـى                  

توجب مقابـل   فإنه ي  وما دام املدين مل يعد يستطيع التصرف بأمواله          ٨٨ يف هذه احلالة   حساب الدائنني 
   .٩١ والفقه الوضعي٩٠الفقه اإلسالميحكم أمجع عليه  وهو ٨٩ذلك تعيني نفقة له وملن يعيلهم

 يف الفقه اإلسالمي هي مسألة حلول الديون املؤجلة فإذا صـدر            اغري أن مسألة أثارت خالف    
  حكم احلجر ؟بصدور ى املدين فما هو حكم الديون املؤجلة وهل حتل احلكم باحلجر عل

إن احلكم يف الفقه الوضعي أن هذه الديون حتل ويسقط أجلها شرط أن خيصم منها مقـدار                 
 ٩٤وابن اجلنيـد  ٩٣املالكية من فقهاء املسلمني  وقد تابع هذا الرأي      ٩٢الفائدة عن املدة الباقية من األجل     

الفقه اإلسالمي  إذ أن   هذا مع مالحظة عدم وجود احلكم املتعلق بالفوائد          ٩٦من اإلمامية ٩٥ واالسكايف
  . مطلقا الفائدة أخذ ال جييز
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وقد استند الفقه الوضعي إىل أن بقاء أجل هذه الديون سوف يفوت على أصحاا فرصـة                
احلصول مشاركة بقية الدائنني يف حصيلة التنفيذ على أموال املدين وهذا ما سوف يضيع عليهم فرصة                

فيما جند إن القائلني ذا الرأي يف الفقه اإلسالمي يستندون إىل قياس حالة اإلفـالس        .٩٧على حقوقهم 
  .٩٨تسقط آجال ديونه،كما هو معروف ، على حالة املوت فاملدين املتوىف

أن الديون املؤجلة ال حتل باحلجر علـى         إىل   ١٠١ واحلنابلة ١٠٠ والشافعية ٩٩اإلماميةوقد ذهب   
من تفضيل الدائن الذي حل دينه على الدائن بدين مؤجل ألسبقية األول ،أما قيـاس               قا   ،انطال املدين

احلجر على املوت فقياس مع الفارق ألن املتوىف إمنا حتل ديونه املؤجلة ليتم سدادها ليتـسىن توزيـع                  
  .١٠٢التركة إذ ال تركة إال بعد سداد الدين وهذه العلة غري متوفرة يف حالة املدين املفلس
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ال شك أن احلجر على املدين املفلس ليس حالة دائمة بل هي حالة مؤقتة مينع فيها املدين من 
التصرف يف أمواله حتقيقا ملصلحة الغرماء لذلك ال بد للحجر أن ينتهي ويستعيد املدين القدرة على 

  .بشكل جيعلها أقل من أموالهالتصرف يف أمواله بعد سداد ديونه كاملة أو 
وقبل الكالم على انتهاء احلجر نود اإلشارة إىل أن بعض كتب الفقه اإلسالمي مل تعاجل انتهاء 
احلجر، ومل تتطرق له إال يف إشارات قليلة وهذا ما جيعل تناولنا للموضوع متركزا على ما ورد يف 

  .كتب الفقه الوضعي
ن األول حول حاالت انتهاء احلجر و سيكون لذلك سيتركز املبحث على مطلبني سيكو

  .الثاين خمصصا آلثار انتهاء احلجر
��1א����:�א��ط���א�ول	
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 احلجر هو استيفاء الدائنني حقوقهم غري أن البحث سيتوفر على ءإن الطريق الطبيعي النتها
  .أننا لن نتكلم عن هذه احلالة بل عن حاالت انتهاء احلجر دون وفاء الدين

وميكن القول أن احلجر على املدين املفلس ينتهي يف حالتني أوهلما زوال حالة اإلعسار الفعلي 
 وسنقوم ببيان ١٠٣وثانيهما مرور فترة زمنية على صدور احلكم باحلجر دون اقتضاء الدائنني حلقوقهم

  .كل حالة على حدة 
  
  
   

  زوال اإلعسار الفعلي: أوال

 شرط يستند عليه القاضي يف إيقاع احلجر على املدين هو تبني لنا يف املبحث األول أن أهم
عجز أموال األخري عن الوفاء بااللتزامات املترتبة عليه، بل ميكن القول أن هذا الشرط هو حجر 

  .األساس يف احلكم باحلجر

                                                           
ولقد أشارت بعض . من القانون املدين املصري ٢٦١ من القانون املدين العراقي ،املادة ٢٧٨انظر املادة  103

ي إىل حاالت أخرى النتهاء احلجر مثل وفاء عدد من الديون أو جتدد أموال لدى املدين كتب الفقه الوضع
ل  زوال اإلعسار الفعلي قد يكون بزيادة أموانلكننا ال نرى يف هذه احلاالت إال تطبيقا للحالة األوىل إذ أ

عبد الرزاق .ع دزيد من التفصيل حول هذه احلاالت راجومل. غري ذلك املدين أو بإبراء بعض الديون أو
عبد ايد احلكيم . ،د١١٤عبد ايد احلكيم ،املصدر السابق، ص. ،د١٢٤٤السنهوري ،املصدر السابق،ص
  .١٣٥وآخرون ،املصدر السابق، ص



 ١٨

وهذا الشرط بالنسبة للحكم باحلجر شرط ابتداء وبقاء إذ يشترط بقاء حالة اإلعسار لبقاء 
املدين فإذا زال اإلعسار الفعلي ألي سبب كان أصبح بقاء احلجر على املدين دون احلجر على 

  .مسوغ
وتتعدد األسباب اليت تزول ا حالة اإلعسار فقد تزول بإبراء كل الدائنني أو بعضهم لديوم 

دى وقد تزول حالة اإلعسار بتجدد أموال ل.١٠٤حبيث يبقى يف ذمة املدين ديون ميكن ألمواله الوفاء ا
وقد تنتهي حالة اإلعسار . املدين تصبح معها أموال املدين كافية لوفاء الديون اليت وقع احلجر بسببها

بوفاة بعض الدائنني اليت يكون املدين وارثا هلم حبيث ينتهي الدين أو بعضه مما جيعل أموال املدين أكثر 
  .من ديونه

  
  زمنية على احلجر  فترةانقضاء :ثانيا 

 على املدين املفلس ليس حالة دائمة بل هو حالة مؤقتة مقررة ملصلحة الدائنني ملا كان احلجر
  .مينع فيها املدين من التصرف يف أمواله لفسح اال أمام الدائنني القتضاء حقوقهم

لكن هؤالء الدائنني إذا مل يستغلوا الفرصة اليت أعطاهم إياها القانون الختاذ اإلجراءات 
من هنا فإن القانون أعطى للدائنني فترة زمنية . أدى هذا إىل ضياع تلك الفرصةالقانونية حبق املدين

  .ميكن هلم خالهلا اختاذ اإلجراءات القانونية  حىت ترجع هلم حقوقهم وإال زال احلجر على املدين
 يف ١٠٥وختتلف هذه املدة حسب التشريعات، فالقانون املدين العراقي جيعل منها ثالث سنوات

   .١٠٦نون املدين املصري مدة مخس سنوات للدائنني القتضاء حقوقهمحني وضع القا
إن مضي هذه املدة دون تصفية الدائنني ألموال املدين واقتضاء حقوقهم منها يعطي احلق 
لألخري يف رفع احلجر إذ ال يعقل أن يستمر احلجر أبدا فيجب أن يستعيد املدين القدرة على التصرف 

  .يف أمواله
&����1א����*:א��ط���א�'	
���א�'� �

إذا حتققت أحدى حاليت انتهاء احلجر اليت سبق بياما يف املطلب السابق وصدر حكم 
 من البديهي أن آثار انتهاء احلجر تتمثل يف لبانتهاء احلجر ترتبت على هذا احلكم آثاره القانونية، ولع

  .استرجاع املدين ألهليته الكاملة يف التصرف يف أمواله
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تقدم فإن أهم أثر من آثار انتهاء احلجر هو استعادة املدين للقدرة على التصرف بناءا على ما 
  .١٠٧يف أمواله حيث تصبح تصرفاته صحيحة ونافذة يف حق دائنيه

وما دام املدين قد أصبح قادرا على التصرف يف أمواله فإن إدارة أمواله واإلشراف عليها 
وهو ما جيعله قادرا على اإلنفاق . ١٠٨احلجر عنهواستغالهلا تصبح له مبجرد حصوله على قرار برفع 

  .١٠٩على نفسه وهذا يعين انتفاء احلاجة إىل ختصيص نفقة له وملن يعليهم
 ١١٠وأخريا فإن آجال الديون اليت سقطت بسبب احلجر تعود إىل ما كانت عليه قبل احلجر

 استيفاء ذلك أن سقوط آجال هذه الديون كان بسبب اخلوف من فوات الفرصة على أصحاا يف
  .حقوقهم فإذا زال احلجر زال معه سبب سقوط آجال هذه الديون وأصبح من غري املسوغ بقائها

غري أن زوال آثار احلجر ال يشمل ما اختذه الدائنون من إجراءات تنفيذية خاصة بديوم إذ 
    ١١١ وال يكون لزوال احلجر أثر بالنسبة هلاتتبقى هذه اإلجراءا
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آراء اليت تصل البحث إليه بعد استعراض جل بعض النتائج العلمية أن نسيف اية البحث نود 
  : وأبرز هذه النتائج هي الفقهاء املسلمني أو آراء فقهاء القانون

عند فقهاء القانون  ويف اصطالح الفقهاء املسلمني معىن احلجر لغةعرض البحث للعالقة بني  .١
عسار الفعلي واإلعسار القانوين واختيار الرأي الذي جيعل الفيصل يف التفرقة املدين ومت التفريق بني اإل

 .بينهما صدور احلكم القضائي

اختار الباحث أن تكون الديون احلالة أكثر من أموال املدين دون دخول الديون املؤجلة يف  .٢
ل الوفاء يا على ما قرره الفقهاء املسلمون وإن كان هذا يضعف احتماحساب اإلعسار وذلك جر

 بالدين عند حتقق آجال الديون  

,  تكون ديون طالب احلجر أكثر من أموال املدين سواء كانوا مجيع الدائنني أناختار الباحث أ .٣
 .بعضهم 

أو  يف منح القاضي السلطة التقديرية لتقرير احلكم باحلجر اختار البحث توجه الفقه الوضعي .٤
 .عدم قبول طلب الدائنني باحلجر

احث أ، يكون احلجر شامال ملا يتجدد من أموال للمدين بعد احلجر دون حاجة اختار الب .٥
 .بشمول احلجر هلا الستحصال حكم جديد 

 فضال عما تقدم اختيارات وترجيحات على مستوى آراء الفقهاء املسلمني البحثوتضمن 
 عرضا مفيدا هذه األحكام ومجعها وتبويبهاأو آراء فقهاء القانون نرجو أن نكون وفقنا يف عرض 

   .للمشتغلني يف حقل الفقه والقانون
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 هـ ١٤٠٥،مؤسسة نشر أدب احلوزة ،قم ،٤ ابن منظور ،لسان العرب ،ج .١

 ،دار إحياء الكتاب العريب ،بريوت ٣أبو الربكات ،الشرح الكبري ،ج .٢

  ١٩٩٥ ، الدمام ،عة األوىل امحد فتح اهللا ،معجم ألفاظ الفقه اجلعفري، مطبعة املدوخل ،الطب.د .٣
،حتقيق أمحد عبد الغفور عطار ،الطبعة الرابعـة        ٣إمساعيل بن محاد اجلوهري ،تاج اللغة وصحاح العربية ، ج          .٤

  ١٩٨٧،مطبعة دار العلم للماليني،بريوت ،
 هـ ١٤٠٠، صنعاء ،٤،شرح الزهار ،جأمحد  املرتضى  .٥

 هـ١٤١٢ األوىل ،مطبعة جامعة املدرستني ،،الطبعة٩احملقق األردبيلي ،جممع الفائدة والربهان ،ج .٦

 ، مؤسسة النشر اإلسالمي ، قم ،٢٠احملقق البحراين ، احلدائق الناضرة ،حتقيق حممد تقي اإليرواين،ج .٧

   هـ١٣٨٧،مطبعة املكتبة الرضوية ،٢ الشيخ الطوسي ،املبسوط يف فقه اإلمامية ، ج 
  هـ١٤١٨ ،الطبعة األوىل ،بريوت ،،مطبعة دار الكتب العلمية٣البهويت ،كشاف القناع ،ج . ٨

، الطبعة األوىل ،طبع دار الكتب العلمية ،بـريوت         ٦احلطاب الرعيين ،مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل ،ج        . ٩
،١٩٩٥ 

 ٣٧١،ص١٩٧٦حسن علي الذنون ، النظرية العامة لاللتزامات ، بغداد ،.د . ١٠

 ١ميان ، حتقيق الشيخ فـارس احلـسون ،ج         إىل أحكام اإل   األذهان إرشاد،) العالمة احللي   (احلسن بن املطهر     . ١١
   هـ١٤١٠،الطبعة األوىل ،مطبعة مؤسسة النشر اإلسالمي ،قم ،

احملقق احللي ،شرائع اإلسالم، تعليق السيد صادق الشريازي،اجلزء الثاين ، الطبعة الثانية ،مطبعة أمـري ،قـم ،        .١٢
 هـ ،١٤٠٩

 هـ١٤١٠عشرون ،مطبعة مهر ،قم ، ،الطبعة الثامنة وال٢السيد اخلوئي ، منهاج الصاحلني ،ج . ١٣

 هـ١٤١٨،الطبعة األوىل ،مطبعة دار الكتب العلمية ،بريوت ،١زكريا األنصاري ،فتح الوهاب،ج .١٤

 ١٩٨٨سعدي أبو حبيب ،القاموس الفقهي ،الطبعة الثانية ،طبع دار الفكر ، دمشق ،.د . ١٥

 ،دار الكتاب العريب ،بريوت)ـه١٣٣٢(،صورة من الطبعة األوىل ٥،ج)شرح املوطأ(سليمان الباجي،املنتقى  . ١٦

 ،دار إحياء الكتاب العريب ،بريوت٣مشس الدين الدسوقي ،حاشية الدسوقي ،ج .١٧

 .هـ،١٤١٤،الطبعة األوىل ،مطبعة فروردين ،٤الشهيد الثاين ،مسالك اإلفهام ،ج . ١٨

طبعة ، حتقيق السيد علي اخلراساين وآخرون ،طبع مؤسسة النشر اإلسالمي ،ال          ٣الشيخ الطوسي، اخلالف ،ج    .١٩
 هـ،١٤١١األوىل ،قم ،

  ١٩٨٦،مطبعة جامعة بغداد ،بغداد ،٢عبد ايد احلكيم وآخرون ،الوجيز يف القانون املدين ،ج. د .٢٠
الشيخ علي بن احلسني الكركي ، جامع املقاصد يف شرح القواعد حتقيق مؤسسة آل البيت علـيهم الـسالم                    .٢١

  .هـ ١٤٠٨،قم ، ، املطبعة املهدية ،الطبعة األوىل ٥إلحياء التراث ،ج
،مطبعـة دار النـشر للجامعـات       ٢عبد الرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف شرح القـانون املـدين ،ج           .د .٢٢

 ١٩٥٦املصرية،القاهرة ،

 ،الطبعة الثانية ،شركة الطبع والنشر األهلية       ٢عبد ايد احلكيم ،املوجز يف شرح القانون املدين العراقي ،ج         . د .٢٣
  .٨٦،ص١٩٦٧،بغداد ،



 ٢٢

 هـ ١٤١٦ ، الطبعة األوىل مطبعة ستارة ،قم ، ٢السيستاين ،منهاج الصاحلني،جالسيد علي  .٢٤

 ،دار الفكر ١٠عبد الكرمي الرافعي ، فتح العزيز يف شرح الوجيز ج .٢٥

  ،دار الكتاب العريب ،بريوت ، ٤عبد الرمحن بن قدامة ،الشرح الكبري ،ج .٢٦
  هـ١٤٠٨هدية ،قم ،، الطبعة األوىل ،املطبعة امل٥احملقق الكركي ،جامع املقاصد ،ج .٢٧

  ١٩٩٤حممد بن أيب بكر الرازي ،خمتار الصحاح ،الطبعة األوىل ،مطبعة دار الكتب العلمية ،بريوت ، .٢٨
أبو طالب حممد بن العالمة احللي ،إيضاح الفوائد يف شرح إشكاالت القواعد ،تعليق السيد حسن املوسـوي                  .٢٩

 هـ ١٣٨٧،الطبعة األوىل ، املطبعة العلمية ،قم ،٢وآخرون ، ج

،الطبعـة الـسادسة ،مطبعـة      ٢٥الشيخ حممد حسن النجفي ، جواهر الكالم،حتقيـق علـي اآلخونـد،ج            .٣٠
  ٢٧٩هـ،ص ١٣٩٤احليدري،طهران ،

 ،١٩٥٨ التراث العريب،،دار إحياء٢حممد الشربيين،مغين احملتاج،ج .٣١

 . هـ١٤٠٥حيىي بن سعيد احللي ،اجلامع للشرائع ،املطبعة العلمية ،قم ، .٣٢

 ،مطبعة دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان،٣ي ،روضة الطالبني ،جحيىي بن شرف النور .٣٣


