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باهلل من �رشور  ونعوذ  اإليه,  ونتوب  ون�شتغفره,  ون�شتعينه,  نحمده,  احلمد هلل,  اإن 
له,  هادي  فال  ي�شلل  ومن  له,  م�شل  فال  اهلل  يهده  من  اأعمالنا,  �شيئات  ومن  اأنف�شنا, 

واأ�شهد اأن ال اإله اإال اهلل وحده ال �رشيك له, واأ�شهد اأن حممداً عبده ور�شوله.
)�شورة  چ  ڦ  ڦ  ڤ ڦ   ڤ ڤ  ٹ ڤ  ٹ ٹ  ٹ  ٿ ٿ  چ 

ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  عــمــران(,  اآل 
ڦچ  ڦ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ   ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ      ٺ  ٺ 

ے  ے   ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  چ  الن�شاء(,  )�ــشــورة 
)�شورة  چ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ   ۆ  ۆ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ   ۓ  ۓ 

االأحزاب(. اأما بعد… 
الهدي هدي حممد �شلى اهلل عليه و�شلم,  اأ�شدق احلديث كتاب اهلل, وخري  فاإن 

و�رش االأمور حمدثاتها, وكل حمدثة بدعة, وكل بدعة �شاللة. 
ومن املعلوم اأن دين االإ�شالم حّث على اإي�شال احلقوق اإلى م�شتحقيها, وعدم اأكل 

ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ   چ  بالباطل, قال اهلل تعالى:  النا�ض  اأموال 
)�شورة  چ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
البقرة(, ويف احلديث عن اأبي هريرة ر�شي اهلل عنه قال: قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 
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و�شلم: )َمْطل اْلَغِنّي ُظْلم()1(. 
اأخيه,  بحق  اأو ظفر  اأخذ  اإذا  يفرح  الزمان من  االأ�شف- يف هذا  ولقد وجد -مع 
واعترب ذلك ذكاًء ودهاًء وقوًة, فلي�ض املهم عنده اأن هذا املال حرام اأو حالل, ولكن 
املهم عنده اأنه ح�شل عليه, فيلجاأ اإلى ا�شتخراج �شك اإع�شار حتى يفوت على اأ�شحاب 
احلقوق اأموالهم, فكان عبء اإثبات املالءة على كاهل املطالب بحقه, في�شعى الإبطال 

االإع�شار حتى تعود احلقوق الأ�شحابها. 
اأي  مالءة  معرفة  ال�شهل  من  فاأ�شبح  الزمن  هذا  يف  االإثبات  طرق  جتددت  ولقد 
قوانني  وفق  اأحد  لكل  بها  االإف�شاح  متاح  غري  االئتمانية  املعلومات  اأن  اإال  �شخ�ض, 

واأنظمة مرعية تتيح للقا�شي فقط العلم بها. 
وملا لهذا املو�شوع من اأهمية بالغة, ا�شتعنت باهلل تعالى وراأيت اأن اأ�شارك فيه بكتابة 

بحث جعلت عنوانه: )اإثبات املالءة يف دعوى االإع�شار يف الفقه والنظام(. 
وقد جعلت البحث يف مقدمة, ومتهيد, واأربعة مباحث هي على النحو التايل: 

املقدمة, وت�شمل: 
1- اأ�شباب اختيار املو�شوع.

2- خطة البحث.
3- منهج البحث.

متهيد: وفيه التعريف مبفردات البحث, وي�شتمل على اأربعة مطالب: 
املطلب االأول: تعريف الدعوى لغة وا�شطالحاً ونظاماً. 
املطلب الثاين: تعريف االإثبات لغة وا�شطالحاً ونظاماً. 
املطلب الثالث: تعريف املالءة لغة وا�شطالحاً ونظاماً. 

�أخرجه �لبخاري يف �حلو�لت، باب �حلو�لة وهل يرجع يف �حلو�لة، برقم: )))).  (((
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املطلب الرابع: تعريف االإع�شار لغة وا�شطالحاً ونظاماً.
املبحث الأول: طرق اإثبات املالءة. 

وي�شمل اأربعة مطالب: 
املطلب االأول: ال�شهادة. 

املطلب الثاين: تقدم بينة الي�شار على بينة االإع�شار. 
املطلب الثالث: القرائن. 

املطلب الرابع: الالئحة االئتمانية. 
املبحث الثاين: حجية الالئحة الئتمانية.

املبحث الثالث: �ضوابط املالءة. 
املبحث الرابع: اأثر ثبوت املالءة. 

اخلامتة: وفيها اأهم النتائج والتو�شيات. 
البحث  �شلكت يف هذا  وقد  البحث,  عليه يف هذا  الذي �رشت  املخطط  هذا هو 

منهجاً اأرجو من اهلل تعالى اأن اأكون قد وفقت اإليه, وخال�شته كالتايل: 
فيها(  املختلف  امل�شاألة  العلم )يف  اأهل  اأقوال  اأذكر  فاإين  امل�شاألة خالفية  اإذا كانت   -1
مقت�رشاً على املذاهب االأربعة, واأوثق كل مذهب من مرجعه االأ�شلي قدر االإمكان.

اأذكر كل قول من اأقوال املذاهب مع دليله مرتباً على ح�شب الزمن.  -2
اأناق�ض االأدلة بعد ذكر املذاهب واأدلتها واأبني الراجح مع بيان �شبب الرتجيح.  -3

اأعزو االآيات القراآنية الواردة يف البحث اإلى �شورها.  -4
اأخّرج االأحاديث واالآثار الواردة يف البحث, فما كان يف ال�شحيحني اأو اأحدهما   -5
فاإين اقت�رش على ذكره مع ذكر الكتاب والباب, وما كان يف غريهما فاإين اأذكر 

تخريجه واأقوال اأهل العلم يف ذلك مع االإحالة اإلى املرجع االأ�شلي يف ذلك.
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اإلى  بالرجوع  وذلك  اإي�شاح,  اإلى  حتتاج  التي  للكلمة  اللغوية  املعاين  اأذكــر   -6
املعاجم اللغوية االأ�شيلة.

ذيلت البحث بخامتة بّينت فيها اأهم النتائج التي تو�شلت اإليها يف البحث.   -7
اأما املراجع فقد فهر�شتها اأبجدياً, ثم ختمت ذلك بفهر�ض املو�شوعات الواردة يف البحث. 
قطعاً  احلق  اهلل  حكم  هو  بحثي  يف  اإليه  و�شلت  ما  اأن  واأقــرر  اأحرر  فيما  اأزعم  وال 
وجزماً، �إمنا �ضاأين ك�ضاأن غريي ممن ��ضتفرغ و�ضعه، وبذل جهده يف �لبحث �ل�ضادق 
ا قد يكون هو احلق, فاإن اأ�شبت فذلك ف�شل من اهلل وحده, وتوفيٌق اأحمده  املخل�ض عمَّ
عليه اأ�شدق احلمد, واأ�شكره اأجزل ال�شكر, واإن اأخطاأت كان عذري اأنني ق�شدت اإلى 
جهداً,  ذلك  يف  اآُل  ومل  ل�رشيعته,  التمكني  يف  واإ�شهاماً  تعالى,  اهلل  وجه  ابتغاء  احلق 
ثم اأ�شاأل من يطالعه اأن يبادر يف تنبيهي عن اخلطاأ, فالكل معر�ٌض للخطاأ, وجلَّ من ال 

يخطئ, واإمنا االأعمال بالنيات, وعلى اهلل ق�شد ال�شبيل. 
و�شلى اهلل و�شلم على نبينا حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعني. 
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التمهيد
التعريف مبفردات البحث

املطلب االأول: تعريف الدعوى لغة وا�صطالحًا ونظامًا

َعى, وهو طلب ال�شيء لنف�شه.  الدعوى لغة: هي ا�شم م�شدر من االدعاء, اأي ملا ُيدَّ
وقيل هي: مبعنى الدعاء, وُيْجَمُع على: 

دعاوى )بالفتح(, ورّجحه بع�شهم؛ الأّن فيه تخفيفاً. 
األف  بعد  ما  اأّن  بناًء على  االأولى,  اأّنه  �شيبويه  ويفهم من كالم  )بالك�رش(,  دعاوى 

اجلمع ال يكون اإاّل مك�شوراً))).
وتطلق على عّدة اإطالقات ترجع اأغلبها اإلى معنى )الطلب( واأقربها اإلى اال�شطالحي 

عند الفقهاء ما يلي: 
چ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ  چ  تعالى:  قوله  نحو  والتمّني:  الطلب   -

)ي�ض( اأي يطلبون اأو يتمّنون.
- وت�شتعمل مبعنى الدعاء: ومنه قوله تعالى: چ ڃ چ چ  چ چ 

ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ چ )يون�ض(.
- وت�شتعمل مبعنى الزعم: فيقال عن م�شيلمة الكذاب مثاًل )مّدعي النبّوة(, الأّنها ال 
تطلق عند العرب على القول املدعوم باحلّجة والربهان, بل ي�شّمى ما هو كذلك: حّقاً.
- وت�شتعمل مبعنى اإ�شافة االإن�شان اإلى نف�شه �شيئاً, �شواء بامللك اأو باال�شتحقاق, كان 
بطريق املنازعة اأو امل�شاملة. كقوله: هو يل اأو ملكي, ومن هنا عرفها بع�شهم بقوله: )قول 

ل�صان �لعرب لبن منظور )/9))-)))، �مل�صباح �ملنري �ص:)))-))).  (((
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يق�شد به االإن�شان اإيجاب حق على غريه لنف�شه())).
 تعريف الدعوى يف ا�ضطالح الفقهاء: 

ة، متى ما ��ضتكملت حتّققت  �لدعوى عند �لفقهاء تعترب ت�رّشفاً قولّياً له �رشوط خا�ضّ
اآثار الدعوى �رشعاً, وبناًء على هذا جاءت تعريفات الفقهاء متقاربة: 

اإلى م�شمونها دون لفظها, فعرفها  اأو مطالبة, نظراً  باأّنها طلب  ـ فمنهم من عّرفها  اأ 
احلنفية بقولهم: )مطالبة حق يف مل�ض من له اخلال�ض عند ثبوته())).

باللفظ  وقوعها  على  بناء  قــوٌل,  باأّنها  الدعوى  تعريف  اإلــى  اآخــرون  وذهــب  ـ  ب 
االإخباري كما تقع باللفظ الطلبي, وكالهما ي�شدق عليه لفظ )قول(. 

وبناء على هذا عّرفها بع�ض احلنفّية بقوله: )قول مقبول عند القا�شي يق�شد به طلب 
حق لنف�ض ِقَبَل غريه اأو دفعه عن حقٍّ لنف�شه())).

وتقييد �لقول بكونه مقبواًل الإخر�ج ما مل ت�ضتكمل فيه �رشوط �لدعوى. 
ج ـ ومنهم من عّرفها باعتبارها اإخباراً, مع دخول الطلب �شمناً, فقالوا يف تعريفها: 

)اإخبار عن وجود حق للمخرب على غريه عند احلاكم, ليلزمه به())).
ولعل تعريف الدكتور حممد نعيم يا�شني يف كتابه نظرية الدعوى)7) اأرجح حيث 
قال: )قول مقبول اأو ما يقوم مقامه يف مل�ض الق�شاء يق�شد به اإن�شان طلب حق له اأو 

من ميّثله, اأو حمايته(. 
تعريف الدعوى يف ا�ضطالح النظام: 

اختلفت اآراء اأهل االأنظمة يف تعريف الدعوى اإلى ثالثة اجتاهات هي على النحو التايل: 

�لتعريفات للجرجاين �ص:)7، ك�ّصاف ��صطالحات �لفنون )/)0).  (((
درر �حلّكام )/9))، �لعناية على �لهد�ية )/7)). جمّلة �لأحكام �لعدلّية، �ملاّدة: )))).  (((

تنوير �لأب�صار )/70).  (((
حتفة �ملحتاج 0)/)8)، �ملنهاج ب�صرح �ملحّلى )/))).  (((

نظرّية �لدعوى �ص: )8.  (7(
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تعريف  يف  فقالوا  واحــداً,  �شيئاً  حتميه  الذي  واحلق  الدعوى  يعترب  الأّول:  الجتاه 
الدعوى: )حق االلتجاء اإلى ال�شلطة الق�شائّية لال�شتعانة بها على تقرير احلق(. 

ماهيته.  من  احلق وجزءاً  تكوين  عنا�رش  من  الدعوى عن�رشاً  يعترب  الثاين:  الجتاه 
اإلى احرتام  الو�شول  بق�شد  الق�شاء  اإلى  باأّنها: )�شلطة االلتجاء  بع�شهم  ولهذا عّرفها 

القانون(. 
باأّنها: )حقُّ  بذاته, ولهذا عّرفوها  ا م�شتقالًّ قائماً  الجتاه الثالث: يعترب الدعوى حقًّ
ال�شخ�ض يف احل�شول على حكم يف املو�شوع ل�شاحله, وذلك يف مواجهة �شخ�ض 

اآخر بوا�شطة ال�شلطة الق�شائّية(. 
وقليل منهم من عّرف الدعوى باأّنها: )مطالبة باحلق اأمام الق�شاء( كما هو يف الفقه 

االإ�شالمي, وهو اأوفق ملدلول الدعوى يف اللغة)8).
 

املطلب الثاين: تعريف االإثبات لغة وا�صطالحًا ونظامًا

تعريف الإثبات يف اللغة: 
االإثبات: م�شدره اأثبت يثبت اإثباتاً وهو جعل ال�شيء ثابتاً وم�شتقراً, فمعناه االأ�شلي 
عرف, وقالوا: اأُثبت االآتي فالناً -اأي اأعرفه اأو عرفته-, واأثبت املتكلم -اأي عرفته-. 

لدّي-,  وتيقن  لدّي  تاأكد  -اأي  لدّي  ثبت  فنقول:  واليقني,  التاأكيد  مبعنى  وياأتي 
وتثبُت من االأمر واأثبته اأي: عرفُتُه حق املعرفة واأكدتُُه. 

فمادة ثبت تفيد املعرفة والبيان والدوام واال�شتقرار, فاالإثبات بهذا املعنى يف اللغة: 
اإقامة احلجة على اأي اأمر)9).

�نظر يف جميع ما �صبق نظرّية �لدعوى، حممد نعيم يا�صني �ص:)8- 87.  (8(
�ل�صحاح للجوهري )/)))، ل�صان �لعرب )/9) مادة )ثبت).  (9(
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تعريف الإثبات يف ال�ضطالح: 
الق�شاء  عن  كتبهم  يف  تكلموا  واإن  كم�شطلح,  االإثبات  يعّرفوا  مل  قدمياً  الفقهاء 
�لفقهي  و�ل�رشعي  �للغوي  �ملعنى  بني  �الرتباط  �أن  كما  و�أنو�عها،  و�لبينات  و�أحكامه 
الإظهار  والربهان  واحلجة  الدليل  اإقامة  معنى  حول  تدور  كلها  اإذ  وا�شح؛  والقانوين 

�شحة ما يدعيه املدعي اأمام الق�شاء بالطرق امل�شموح بها. 
لذلك ا�شتعمل الفقهاء املعا�رشون االإثبات مبعناه اللغوي, وهو اإقامة احلجة على اأي 
القيود  في�شيفون بع�ض  لالإثبات مبعنى خا�ض  العام  املعنى  اأنهم يخ�ش�شون  اأمر, غري 
بالطرق  الق�شاء  اأمام  احلجة  )اإقامة  االإثبات:  تعريف  فقالوا يف  العام,  التعريف  على 
بذلك  فخرج  �رشعية(,  اآثار  عليها  ترتتب  واقعة  اأو  حق  على  ال�رشيعة  حددتها  التي 

التوثيق, اإذ لي�ض فيه نزاع, وقد يكون عند غري القا�شي)0)).
كما جاء يف املو�شوعة الفقهية: )ويوؤخذ من كالم الفقهاء اأن االإثبات: اإقامة الدليل 

ال�رشعي اأمام القا�شي يف مل�ض ق�شائه على حق اأو واقعة من الوقائع()))).
تعريف الإثبات نظامًا: 

يقول ال�شنهوري يف الو�شيط �رشح القانون املدين: )االإثبات هو: اإقامة الدليل اأمام 
الق�شاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت اآثارها()))).

حمدد  االإثبات  اأن  ال�شنهوري  ذكره  الذي  التعريف  هذا  على  املالحظ  ومن 
ال�شحيح عدم حتديد طرق  اأن  القانون, يف حني  الواردة يف  وهي  معينة  بطرق 
االإثبات, فكل ما اأظهر احلق واأبانه فهو بّينة واإثبات ميكن اأن يحتج به يف الوقائع 

التي ترتبت اآثارها. 

و�صائل �لإثبات يف �ل�صريعة �لإ�صالمية )/).  ((0(
�ملو�صوعة �لفقهية �لكويتية )/))).  ((((

�لو�صيط يف �صرح �لقانون �ملدين �جلديد لل�صنهوري )/)).  ((((
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 املطلب الثالث: تعريف املالءة لغًة وا�صطالحًا ونظامًا

تعريف املالءة يف اللغة: 
املالءة يف اللغة: من َمالأ ال�شيَء ميالأَُه, واإناء مالآن, وقد َمُلوؤ الرجل ميلوؤ مالءة فهو 

مليء, يعني غني, بنيِّ املاَلء واملاَلءة اأي كثري املال)))). 
ّم – وَمالأ َمالءًة, وهو اأمالأُ القوم اأي: اأقدرهم واأغناهم,  قال الفيومي: َمُلوؤَ - بال�شّ
ويقال: رجل مليء – مهموز - على وزن فعيل اأي غنّي مقتدر, ويجوز البدل واالإدغام, 

اأي: َمِلّي)))).
تعريف املالءة يف ال�ضطالح: 

املالءة يف اال�شطالح هي: الغنى والي�شار)))). ولذلك جند بع�ض الفقهاء ي�شتخدم 
ُمِقرٍّ  َعَلى  ْيُن  الدَّ َكاَن  )َولَْو  البابرتي:  قال  املليء.  اأو  املالءة  بداًل من  املو�رش  اأو  الي�شار 
يِف  اأَْي  اْبِتَداًء(  اإلَْيِه  وِل  اْلُو�شُ اِلإِْمَكاِن  َكاُة  الزَّ ُب  جَتِ ُمْع�رِشٍ  )اأَْو  ُمْقَتِدٍر  َغِنيٍّ  اأَْي  َمِليٍء( 

 .(((() يِل( َيْعِني يِف امْلُْع�رِشِ امْلَِليِء )اأَْو ِبَوا�ِشَطِة التَّْح�شِ
وعرف املوفق ابن قدامة املليء باأنه: )القادر على الوفاء()7)). 

وقيل املالءة: الغنى وكرثة املال, وهو: اأن ميلك ال�شخ�ض من املال ما ي�شع ديونه)8)).
وف�رش بع�شهم املليء باأنه ي�شمل املليء مباله, اأو قوله, اأو بدنه)9)). 

ل�صان �لعرب لبن منظور، مادة )م ل �أ) ))/)))-))).  ((((
�مل�صباح �ملنري، للفيومي، �ص: )7)-)7)، مادة )م ل �أ).  ((((

حا�صية �بن عابدين 8/))، �حلاوي �لكبري للماوردي )/)))، �ملجموع �صرح �ملهذب حتقيق وتكملة جنيب   ((((
�ملطيعي ))/)7، حا�صية �لد�صوقي )/))).

�لعناية �صرح �لهد�ية، للبابرتي )/0).  ((((
�ملغني 7/ )).  ((7(

معجم لغة �لفقهاء، حممد رو��ص قلعهجي، �ص: ))).  ((8(
�ملغني 7/))، ومنتهى �لإر�د�ت يف جمع �ملقنع مع �لتنقيح وزياد�ت )/ 97).  ((9(
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فاملالءة يف �ملال: �لقدرة على �لوفاء، و�ملالءة يف �لقول: �أال يكون مماطاًل، و�ملالءة 
يف البدن: اإمكان ح�شوره مبجل�ض الق�شاء)0)). 

تعريف املالءة يف النظام: 
مل اأقف على تعريف للمالءة يف النظام, وقد تطرقت املادتان: 230 , 231 من نظام 
اإثبات املالءة كما  املرافعات ال�رشعية ال�شعودي ولوائحهما التنفيذية لبع�ض اإجراءات 
ورد يف الفقرة الثانية من املادة الثانية والثالثني بعد املائتني منه اأن: )دعوى اإثبات مالءة 
املدين, املثبت اإع�شاره من اخت�شا�ض القا�شي مثبت االإع�شار اإن كان على راأ�ض العمل 
يف املحكمة, ما مل يكن املثبت اإع�شاره خارج والية القا�شي فت�شمع الدعوى يف مقر 

اإقامته(. 
ملقابلة  الكافية  االأمــوال  امتالك  على  )القدرة  باأنها:  املالية  املالءة  البع�ض  وعرف 

االلتزامات املالية()))).
 

املطلب الرابع: تعريف االإع�صار يف اللغة واال�صطالح والنظام

تعريف الإع�ضار يف اللغة: 
االإع�شار لغًة: م�شدر من ِفعل اأع�رش الرجل اأي اأ�شاق وافتقر و�شار ذا ع�رشة وقلة 
ذات يد, واملع�رش نقي�ض املو�رش, والع�رش �شد الي�رش, وهو ال�شيق وال�شدة وال�شعوبة, 

والع�رشة هي قلة ذات اليد)))).

منتهى �لإر�د�ت )/ 97).  ((0(
�لأ�ص�ص �لعلمية و�لعملية لتقييم �لأد�ء يف �صركات �لتاأمني، �ص:9، د. �إبر�هيم �أحمد عبد �لنبي حمودة، بحث   ((((

http://faculty.ksu.edu.sa/ibr/default.aspx :من�صور يف �ل�صبكة �لعنكبوتية يف موقعه على �لر�بط
ل�صان �لعرب 9/)0) مادة )ع�صر)، �مل�صباح �ملنري �ص: )))، و�ملطلع على �ألفاظ �ملقنع �ص: ))).  ((((
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قال ابن فار�ض: »العني وال�شني والراء اأ�شل �شحيح واحد يدل على �شعوبة و�شدة, 
اإذا  اأَع�رَشَ الرجُل  اليُ�رش, ويقال:  اأمر َع�رِش وع�شري, ويوم ع�ِشري, فالُع�رش نقي�ض  يقال: 

�شار من مي�رشة اإلى ُع�رشة«)))).
تعريف الإع�ضار يف ال�ضطالح: 

املع�رش قيل هو: )من زاد َخْرُجه على دخله()))).
واملع�رش عند احلنابلة: من ال يقدر عليها -اأي النفقة- ال مباله وال بك�شبه, وقيل بل من 

ال �شيء له وال يقدر عليه)))).
فاملع�رش هو: الذي عجز عن ق�شاء ما عليه من الدين يف احلال)))).

وقيل: املع�رش هو املدين الذي ال يجد �شداداً لدينه)7)). 
وقيل هو: املدين الذي ال ميلك فا�شاًل عن حاجته. 

ويق�شد بحاجته:
ما البد له منه ليعي�ض حياة كرمية كملب�ض ومطعم وم�شكن ومتاع بيت بقدر ما يكفيه 
هو ومن يعول, ومركب معتاد ملثله اإن كان حمتاجاً اإليه واأدوات حرفة وكتب علم 
اإليه  العلم, وكل ما يلحق بفقده حرج وم�شقة كبرية, ومرد ما ُيعد حمتاجاً  لطالب 

عائد للعرف)8)).

مقايي�ص �للغة )/9)).  ((((

�إعانة �لطالبني )/)).  ((((
�لإن�صاف مع �ملقنع و�ل�صرح �لكبري ))/99).  ((((

معجم لغة �لفقهاء، حممد رو��ص قلعهجي، �ص: 0)).  ((((
قو�عد �لبيوع وفر�ئد �لفروع )/))).  ((7(

�أحكام �لإع�صار يف �لفقه �لإ�صالمي مقارنًا باأنظمة �ململكة �لعربية �ل�صعودية، بحث من�صور يف جملة �لعدل،   ((8(
�لعدد )7)) عام ))))ه� للباحث: �أحمد بن عبد �هلل �جلعفري، �ص: ))).
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تعريف الإع�ضار يف النظام: 
جاء يف نظام املحكمة التجارية ال�شعودي)9)) تعريف املفل�ض باأنه من ا�شتغرقت الديون 

جميع اأمواله فعجز عن تاأديتها. 
ونالحظ اأن هذا التعريف موافق لتعريف الفقهاء للمفل�ض, ويتفق اأي�شاً مع تعريف 

املع�رش يف القوانني املدنية احلديثة. 
التاجر مفل�شاً  اإلى اعتبار  التجارية احلديثة  القوانني  اأغلب وا�شعي  يف حني ذهب 

متى توقف عن الوفاء بدين عليه يف امليعاد املحدد)0)). 
وعليه فال اعتبار عندهم لكون التاجر املدين مع�رشاً بالفعل حال كون ديونه اأكرث من 
موجوداته اأم ال, كاأن يكون لديه موجودات تزيد على ديونه ولكن ال تتوفر لديه �شيولة 

كافية لل�شداد مثاًل)))).
ودعوى االإع�شار: هي عبارة عن دعوى يرفعها اأحد الدائنني على املدين املع�رش, اأو 

يطلبها املدين نف�شه, وقد ينتج عن هذه الدعوى حكم ب�شهر االإع�شار. 
ويق�شم القانونيون االإع�شار اإلى ق�شمني: 

- اإع�شار قانوين: وهو عدم كفاية اأموال املدين للوفاء بديونه امل�شتحقة االأداء, وهو 
الديون  فتلك  اأمواله,  على  االأداء  امل�شتحقة  املدين  ديون  زيادة  من  تن�شاأ  قانونية  حالة 
وحدها دون الديون املوؤجلة هي التي جتيز �شهر االإع�شار, مثل: اإذا كانت ديون الدائن 

�صدرت �ملو�فقة �مللكية على هذ� �لنظام يف ))/)/0)))ه��� وتطرقت �ملو�د )0)، 7)) منه لالإجر�ء�ت   ((9(
�ملنظمة لعملية �إفال�ص �لتجار وما يتعلق بذلك، و�نتقل �خت�صا�ص �لعمل بهذ� �لنظام �إلى �للجان �لتجارية 

بديو�ن �ملظامل بعد �إلغاء �ملحكمة �لتجارية.
�لو�صيط )/))))، مقومات �لإفال�ص يف �لفقه �لإ�صالمي و�لقانون �ملقارن �ص: 8).  ((0(

�أحكام �لإع�صار يف �لفقه �لإ�صالمي مقارنًا باأنظمة �ململكة �لعربية �ل�صعودية، بحث من�صور يف جملة �لعدل،   ((((
�لعدد )7)) عام ))))ه� للباحث: �أحمد بن عبد �هلل �جلعفري، �ص: )))-))).



50
جملة الق�ضائية - العدد اخلام�س - حمرم  1434هـ

اثني ع�رش األف ريال واأمواله ع�رشة اآالف كان املدين مع�رشاً اإع�شاراً قانونياً, يربر رفع 
دعوى �شهر اإع�شار �شده. 

- اإع�شار فعلي: وهو زيادة ديون املدين جميعها احلالة واملوؤجلة على قيمة اأمواله, 
وممل  ريال,  اآالف  ثالثة  واملوؤجلة  اآالف  ع�رشة  احلالة  الدائن  ديون  كانت  اإذا  مثل: 

اأمواله اثنا ع�رش األف ريال, يف هذه احلالة يكون املدين مع�رش اإع�شاراً فعلياً)))).

املبحث الأول
طرق اإثبات املالءة يف دعوى الإع�صار 

بني  اختالفاً  هناك  اأن  اإال  واحدة  تكون  تكاد  والنظام  الفقه  االإثبات يف  طرق  مدخل: 
حيث  من  اعتمادها  قوة  يف  واختالفاً  جهٍة,  من  بع�شها  حجية  يف  الفقهية  املذاهب 

التو�شعة والت�شييق يف ذات املذهب الواحد اأحيانًا من جهٍة ثانية. 
وهذه الطرق هي: ال�شهادة, واالإقرار, واليمني, والكتابة, والقرائن, وعلم القا�شي, 

واملعاينة, واخلربة, اإلى غري ذلك. 
فو�شائل اإثبات مالءة املدين هي نف�شها الو�شائل ال�رشعية لالإثبات يف امل�شائل املدنية 
و�ملعامالت؛ من �الإقر�ر و�ل�ضهادة و�ليمني و�لقر�ئن، وي�ضرتط فيها ما ي�ضرتط يف بينة 

�ملال من حيث �لعدد و�ل�رشوط و�ل�ضفات. 
من املعلوم اأن من كان عليه دين حال وكان مليئاً مقراً بدينه, اأو عليه بّينة, وجب عليه اأداء 
الّدين �رشعاً اإذا طلبه �شاحب الدين, لقول الّنبّي �شلى اهلل عليه و�شلم: )َمْطُل الغنّي ُظْلٌم()))). 

�لو�صيط يف �صرح �لقانون �ملدين �جلديد )/))))، مقومات �لإفال�ص يف �لفقه �لإ�صالمي و�لقانون �ملقارن �ص:)).  ((((
�أخرجه �لبخاري يف �حلو�لت باب �حلو�لة، برقم: 87))، وم�صلم يف �مل�صاقاة، باب حترمي مطل �لغني   ((((

و�صحة �حلو�لة، رقم: )))).
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اإلى مي�رشة لقول اهلل  الدائن فيجب انظاره  فاإن �شدقه  واإن ادعى املدين االإع�شار, 
تبارك وتعالى: چ ې ى       ى ائ  ائ ەئ   ەئوئ چ )البقرة:280(. 

ولقوله �شلى اهلل عليه و�شلم للغرماء: )خذوا ما وجدمت ولي�ض لكم اإال ذلك()))).
لكن اإذا مل ي�شدقه الدائن, اأو ادعى الدائن مالءة املدين فكيف يتم اإثبات اإع�شاره؟ 
وعلى من يقع عبء االإثبات؟ وهل على املدين اإثبات اإع�شاره؟ اأو على الدائن اإثبات 

مالءة املدين؟ وما هي طرق االإثبات املعتمدة يف هذا ال�شدد؟ 
الأهل العلم يف ذلك اآراء واأقوال, وهناك عدد من احلاالت ميكن اإجمالها يف الفقرات التالية: 

احلالة االأولى: 

اأن تكون مالءة املدين ظاهرة معلومة للنا�ض؛ باأن يكون ظاهره الي�رش مبا يلب�شه من مالب�ض 
فاخرة, ويركبه من ال�شيارات الفارهة, ونحو ذلك, وله اأموال ظاهرة معروفة كالعقارات 
واملزارع, ومثل ذلك اإذا كان مظنون املالءة, وهو الذي مل تعلم مالءته يقيناً ولكن يظن به 

املالءة, كمن عرف له اأ�شل مال قبل دعوى االإع�شار والغالب بقاء ذلك املال. 
واأحلق به البع�ض من ياأخذ اأموال النا�ض للتجارة ويدعي ذهابها؛ ومل يظهر ما ي�شدقه 

من احرتاق اأو �رشقة اأو تلف.
فاإذا كان االأمر كذلك فالقول قول الدائن, وله حب�شه و�رشبه حتى يرباأ من الدين 

باأداء اأو اإبراء اأو حوالة, فاإن ادعى التلف فعليه البينة باتفاق العلماء)))).

�أخرجه م�صلم يف �مل�صاقاة، باب ��صتحباب �لو�صع من �لدين )/)9))، برقم: ))))، و�أبو د�ود يف �لبيوع،   ((((
باب و�صع �جلائحة )/8))، برقم: 9)))، و�لرتمذي يف �لزكاة، باب ما جاء فيمن حتل له �ل�صد�قة، �أنظر 
عار�صة �لأحوذي )/)))، برقم: )))، و�لن�صائي يف �لبيوع، باب و�صع �جلو�ئح، 7/)))، و�بن ماجه يف 

�لأحكام، باب تفلي�ص �ملعدم )/789، و�أحمد يف م�صنده )/)).
حا�صية �بن عابدين 8/))، تب�صرة �حلكام )/)))، حا�صية �لد�صوقي على �ل�صرح �لكبري، )/)))-)))،   ((((
مغني �ملحتاج )/)))، �ملقنع مع �ل�صرح �لكبري و�لإن�صاف ))/)))-)))، جمموع فتاوى �صيخ �لإ�صالم 

�بن تيمية 0)/)).



52
جملة الق�ضائية - العدد اخلام�س - حمرم  1434هـ

والدليل على ذلك قول النبي �شلى اهلل عليه و�شلم: )َمْطُل الغنّي ُظْلٌم()))), ولقوله 
�شلى اهلل عليه و�شلم: )يل الواجد يحل عر�شه وعقوبته()7)). 

يجعله  قادر  مليء  اأنه  مع  امل�شتحقة  الديون  ت�شديده  فعدم  غني,  املالءة  ومعلوم 
مماطاًل، والأن �الأ�ضل بقاء ماله فيحب�س حتى يعلم ذهابه. 

احلالة الثانية: 

اأن يكون مهول احلال, كاأن مل ُيعرف ملدعي االإع�شار ماٌل �شوى هذا الدين املطالب 
ب�شداده, اأو ُعرف له مال �شابق ويغلب على الظن ذهابه اإما لقلته اأو لبعد عهده اأو لغري 

ذلك من قرائن االأحوال. 
ولهذه احلالة �شورتان: 

ال�ضورة الأولى: اأن يكون هذا الدين بدل مال كالبيع والقر�ض فقد اختلف الفقهاء 
يف هذه ال�شورة على قولني: 

القول الأول: القول قول الدائن, وله حب�شه حتى يرباأ من الدين اأو يثبت اإع�شاره, 
طلب  اإن  قالوا:  املالكية  اأن  اإال  واحلنابلة)8)),  وال�شافعية  واملالكية  احلنفية  مذهب  وهو 

املدين مهلة ملدة اأيام معدودة الإثبات ع�رشه فله ذلك قبل حب�شه اأو �رشبه)9)). 
�إقد�مه  �ملعاو�ضة، والأن  بيده مما وقعت عليه  بقاء ما  �الأ�ضل  باأن  �لقول  وعللو� هذ� 
على ال�رشاء ونحوه دليل على عدم فقره, وعلى مدعي خالف االأ�شل البينة, وللقا�شي 

حب�شه حتى ي�شتظهر حاله. 
�لغني  باب حترمي مطل  �مل�صاقاة،  وم�صلم يف  برقم:87))،  باب �حلو�لة،  �لبخاري يف �حلو�لت  �أخرجه   ((((

و�صحة �حلو�لة، رقم:)))).
�أخرجه �لبخاري يف �ل�صتقر��ص، باب �إن ل�صاحب �حلق مقال )/)))، و�أبو د�ود يف �لأق�صية، باب �حلب�ص   ((7(
باب  �ل�صدقات،  يف  ماجه  و�بن   ،(78/7 �لغني  مطل  باب  �لبيوع،  يف  و�لن�صائي   ،(8(/( وغريه  بالدين 

�حلب�ص يف لدين )/))8، و�أحمد يف م�صنده )/88).
حا�صية �بن عابدين 0/8)، حا�صية �لد�صوقي )/78)، مغني �ملحتاج )/)))، �ملغني )/)8).  ((8(

حا�صية �لد�صوقي )/78).  ((9(
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باأن القول قول املدين بيمينه, وهي رواية عند احلنفية اختارها  القول الثاين: قالوا 
ابن القيم رحمه اهلل)0)), فاإذا حلف املدين اأنه مع�رش اأخلي �شبيله ومل يحب�ض حتى يثبت 

الدائن اأنه مو�رش. 
والدائن  له,  مال  وال  يولد  االآدمي  اإذ  الع�رشة,  هو  االأ�شل  باأن  القول  هذا  وعللوا 
يدعي الي�رش وهو اأمر عار�ض وخالف االأ�شل, والقول قول من مت�شك باالأ�شل حتى 

يظهر خالفه. 
والأن احلب�ض عقوبة, والعقوبة اإمنا ت�شوغ بعد حتقق �شببها, وهي من جن�ض احلدود 

فال يجوز اإيقاعها بال�شبهة)))). 
باأن يكون حلقه يف غري  اأن يكون هذا الدين يف غري مقابلة مال,  ال�ضورة الثانية: 

معاو�شة مالية, وهذه ال�شورة لها حالتان اأي�شاً: 
فقد  اخللع؛  وعو�ض  والكفالة  كاملهر  باختياره  الدين  هذا  يلزمه  اأن  الأولى:  احلالة 

اختلف العلماء يف هذه احلالة على قولني: 
القول الأول: املقدم قول الدائن وله حب�شه حتى يرباأ من الدين اأو يثبت اإع�شاره, 
وهذا مذهب احلنفية يف املعتمد عندهم وهو وجه مقابل االأ�شح عند ال�شافعية, ومقابل 

ال�شحيح عند احلنابلة. 
وعللوا ذلك باأن التزامه دليل القدرة على االأداء, اإذ العاقل ال يلتزم ما ال قدرة له عليه. 
القول الثاين: يقدم قول املدين بيمينه, فاإذا حلف اأنه مع�رش اأخلي �شبيله ومل يحب�ض 
اإال اأن يثبت الدائن اأنه مو�رش, وهو رواية عند احلنفية ووجه هو االأ�شح عند ال�شافعية, 

وال�شحيح عند احلنابلة, واختاره ابن القيم)))).

�لطرق �حلكمية �ص:)7.  ((0(
�لطرق �حلكمية �ص: )9، حا�صية �بن عابدين )/)).  ((((

حا�صية �بن عابدين )/))-))، مغني �ملحتاج )/)))، �لإن�صاف ))/)))، �لطرق �حلكمية �ص: )9.  ((((
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وعللوا ذلك باأن االأ�شل هو الع�رشة, والدائن يدعي الي�رش, وهو اأمر عار�ض, والقول 
قول من مت�شك باالأ�شل حتى يظهر خالفه. 

احلالة الثانية: اأن يلزمه هذا الدين بغري اختياره كقيمة متلف, واأر�ض جناية خطاأ, 
ونفقة قريب وزوجة, فقد اختلف العلماء يف هذه احلالة على قولني: 

القول الأول: املقدم قول املدين بيمينه فاإذا حلف اأنه مع�رش اأخلى �شبيله ومل يحب�ض 
عند  واالأ�شح  واحلنابلة,  احلنفية  عند  ال�شحيح  هو  وهذا  ي�شاره,  الغرمي  اأثبت  اإذا  اإال 

ال�شافعية)))).
وعللوا ذلك باأن االأ�شل الع�رش, وال نعلم ما ينقل عن هذا االأ�شل. 

القول الثاين: املقدم قول الدائن, وله حب�ض املدين اإلى اأن يرباأ من الدين اأو يثبت 
اإع�شاره, وهذا وجه �شعيف عند ال�شافعية واحلنابلة)))). 

 
املطلب االأول: ال�صهادة 

ال�شهادة اأقوى طريق من طرق االإثبات يف دعوى املالءة, وهي اأقوى من االإقرار؛ 
الأن املدعى عليه يف مثل دعوى املالءة ال يقر غالباً. 

يكفي  �أم  �الإع�ضار؟  دعوى  يف  كما  ثالثة  يكونو�  �أن  �ل�ضهود  يف  ي�ضرتط  هل  لكن 
�شاهدان اثنان؟ 

�إلى ��ضرت�ط ثالثة  �لعلم ذهبو�  �أهل  �أن بع�س  بيان  قبل �حلديث عن ذلك البد من 
خمارق  بن  قبي�شة  بحديث  م�شتدلني  املالءة,  نفي  اأي  االإع�شار))))  دعوى  يف  �شهود 
�لقريب  بنفقة  لالإع�صار  �حلب�ص  يف  وتف�صياًل  خالفًا  للحنفية  �أن  �إل   ،((-((/( عابدين  �بن  حا�صية   ((((

و�لزوجة، مغني �ملحتاج )/)))، �لإن�صاف مع �ملقنع و�ل�صرح �لكبري ))/))).
مغني �ملحتاج )/)))، �لإن�صاف مع �ملقنع و�ل�صرح �لكبري ))/))).  ((((

�لإن�صاف مع �ملقنع و�ل�صرح �لكبري ))/))).  ((((
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ر�شي اهلل عنه: )ال حتل امل�شاألة اإال الأحد ثالثة: رجل اأ�شابته فاقة حتى يقول ثالثة من 
ذوي احلجى من قومه: لقد اأ�شابت فالناً فاقة...()))). 

وال�شحيح - واهلل اأعلم- اأن دعوى املالءة يكفي فيها �شاهدان, اإذ هي دعوى مالية 
والدعوى املالية تثبت ب�شهادة رجلني اأو رجل وامراأتني اأو رجل وميني املدعي. 

وفيما يلي مزيد من التف�ضيل وال�ضرح يف اختالف املدين والغرمي يف املالءة -اأي 
الي�ضار- واإقامة كل منهما بينة على قوله. 

بّينًة  املدين  واأقــام  بّينة,  بال  مالءته  اّدعى  اأو  املدين,  مبالءة  بّينًة  الغرمي  اأقام  لو   -
باإع�شاره, اأو اّدعى االإع�شار بال بّينة, فقد اختلف الفقهاء فيمن تقبل بّينته وفيمن يقبل 

قوله لو مل تكن معه بّينة.
هو  الّطالب:  فقال  واالإع�شار,  الي�شار  يف  واملدين  الغرمي  اختلف  لو  احلنفّية:  قال 
مو�رش, وقال املطلوب: اأنا مع�رش, فاإن قامت الأحدهما بّينة قبلت بّينته, واإن اأقاما جميعاً 
البّينة, فالبّينة بّينة الدائن؛ الأّنها تثبت زيادًة وهي الي�شار, واإن مل يقم لهما بّينًة, فقد ذكر 
حمّمد بن احل�شن يف الكفالة والّنكاح والّزيادات اأّنه ينظر: اإن ثبت الّدين مبعاقدة كالبيع 
والّنكاح والكفالة وال�شلح عن دم العمد وال�شلح عن املال واخللع, اأو ثبت تبعاً فيما 

هو معاقدة كالّنفقة يف باب الّنكاح فالقول قول الّطالب, وكذا يف الغ�شب والّزكاة. 
الق�شا�ض  يوجب  ال  اّلذي  القتل  اأو  الّثوب  كاإحراق  ذلك  بغري  الّدين  ثبت  واإن 

ويوجب املال يف مال اجلاين ويف اخلطاأ فالقول قول املطلوب. 
قال ابن عابدين: )بينة الي�شار اأحق من بينة االإع�شار عند التعار�ض(, قوله: )وبينة 
ي�شاره اأحق الخ( هذا ظاهر فيما يكون فيه القول للمديون: اإنه فقري؛ الأن البينة الإثبات 

�أخرجه م�صلم يف �لزكاة، باب من حتل له �مل�صاألة )/))7، و�أبو د�ود يف �لزكاة، باب ما جتوز فيه �مل�صاألة   ((((
)/)8)، و�لن�صائي يف �لزكاة، باب �ل�صدقة ملن حتمل بحمالة )/7)، و�لد�رمي يف �لزكاة، باب من حتل 

له �ل�صدقة ))/)9)، و�أحمد يف م�صنده )/77)، )/0).
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خالف الظاهر وذلك يف بينة الي�شار. اأما الق�شم االأول: وهو ما يكون القول فيه للمدعي 
باأن كان الدين ملتزماً مبقابلة مال اأو بعقد فال يظهر؛ الأن االأ�شل فيه الي�شار, بل الظاهر 

تقدم بينة االإع�شار الإثباتها خالف الظاهر. 
قوله: )الأن الي�شار عار�ض( فاإن االآدمي يولد وال مال له كما مّر, لكن اإذا حتقق دخول 

املبيع يف يده �شار الي�شار هو االأ�شل فينبغي ترجيح بينة االإع�شار كما قلنا. 
وكلما تعار�شت بينة الي�شار واالإع�شار قدمت بينة الي�شار؛ الأن معها زيادة علم, والأن 
البينة الإثبات خالف الظاهر واالأ�شل, واالأ�شل يف االإن�شان الفقر فاإنه يولد وال مال له, 
اللهم اإال اأن يدعي اأنه مو�رش وهو يقول: اأع�رشت من بعد ذلك واأقام بذلك بينة فاإنها 

تقدم؛ الأن معها علماً باأمر حادث وهو حدوث ذهاب املال)7)).
الأنه  تقبل؛  ال  مثاًل  الفالين  ال�شيء  ميلك  اإنه  قالوا:  لو  ال�شهود  اأن  وحا�شله  قلت: 
يقول: ال اأملك �شيئاً وهم ي�شهدون له باأن ذلك ال�شيء ملكه, والبينة ال تقبل للمنكر بل 

تقبل عليه)8)).
وقال الكا�شاين: واختلف امل�شايخ فيه, قال بع�شهم: القول قول املطلوب على كّل 
�شاهداً  الّظاهر  فكان  عار�ض,  والغنى  اآدم  بني  يف  اأ�شل  الفقر  الأّن  يحب�ض,  وال  حال 

للمطلوب, فكان القول قوله مع ميينه. 
وقال بع�شهم: القول قول الّطالب على كّل حال, لقول الّنبّي �شلى اهلل عليه و�شلم: 

)ل�شاحب احلّق اليد والّل�شان()9)).
ه زّي االأغنياء فالقول قول الّطالب, واإن كان  ه: اإذا كان ِزيُّ وقال بع�شهم: يحّكم ِزيُّ

ِزيُّه زّي الفقراء فالقول قول املطلوب. 

حا�صية �بن عابدين، 8/)7-)7.  ((7(
�ملرجع �ل�صابق.  ((8(

رو�ه �لد�رقطني يف كتاب �لأق�صية �ص:)))، وهو مر�صل، و�نظر ن�صب �لر�ية )/7)).  ((9(
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ه فيوؤخذ بحكمه يف الفقر والغنى, اإال اإن كان املطلوب من  وقال اآخر: اإّنه يحّكم ِزيُّ
اأو االأ�رشاف, الأّن من عاداتهم الّتكلف يف الّلبا�ض والّتجمل بدون  اأو العلوّية  الفقهاء 

الغنى, فيكون القول قول املديون: اإّنه مع�رش)0)). 
اف اأّن القول يف ال�رّشع قول من ي�شهد له الّظاهر, فاإذا وجب  ووجه ما ذكر اخل�شّ
الّدين بداًل عن مال �شّلم له كان الّظاهر �شاهداً للّطالب, الأّنه ثبتت قدرة املطلوب ب�شالمة 

املال, وكذا يف الّزكاة فاإّنها ال جتب اإاّل على الغنّي فكان الّظاهر �شاهداً للّطالب. 
ووجه قول حمّمد وهو ظاهر الّرواية: اإّن الّظاهر �شاهد للّطالب فيما ذكرنا اأي�شاً من 
اإذ  القدرة,  دليل  الّتزوج  على  االإقدام  فاإّن  املعاقدة,  على  اإقدامه  وهو  الّداللة,  طريق 
الّظاهر اأّن االإن�شان ال يتزّوج حّتى يكون له �شيء, وال يتزّوج اأي�شاً حّتى يكون له قدرة 
على املهر, وكذا االإقدام على اخللع الأّن املراأة ال تخالع عادًة حّتى يكون عندها �شيء, 
للّطالب يف  الّظاهر �شاهداً  القدرة, فكان  اإاّل عند  ال�شلح ال يقدم االإن�شان عليه  وكذا 

هذه املوا�شع فكان القول قوله)))).
وقال املالكّية: اإن �شهدت بّينة مبالءة املدين, و�شهدت بّينة بعدم مالءته رّجحت بّينة 
املالء على بّينة العدم اإن بّينت بّينة املالء �شببه, باأن قالت: له مال يفي بدينه وقد اأخفاه؛ 

الأّنها بّينة ناقلة ومثبتة و�شاهدة بالعلم. 
وقال ابن عرفة: )لو قالت بّينة: له مال باطن اأخفاه, قّدمت اّتفاقاً, فاإن مل تبنّي بّينة 

املالء �شبب املالء رّجحت بّينة العدم, �شواء بّينت �شبب العدم اأم ال. 
وقال علّي االأجهوري: واّلذي جرى العمل به تقدمي بّينة املالء واإن مل تبنّي �شببه.وهو 

املعتمد الراجح يف امل�شاألة()))).

�نظر: حا�صية �بن عابدين، 8/))-)). بد�ئع �ل�صنائع، 0)/99.  ((0(
بد�ئع �ل�صنائع، 0)/ 00-99).  ((((

حا�صية �لد�صوقي، )/))).  ((((
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مااًل  للمدين  يعرفون  ال  اإّنهم  �شهادتهم:  وقالوا يف  املدين,  بع�رش  �شهود  �شهد  واإن 
ظاهراً وال باطناً, فاإّن امل�شهود له يحلف على ما �شهد به ال�ّشهود, فيقول: باهلّل اّلذي ال اإله 
اإاّل هو مل اأعرف يل مااًل ظاهراً وال باطناً, ويزيد: واإن وجدت مااًل الأق�شني ما علّي)))). 
جاءت  اإحداهما  �شهدت  كّلما  ومالءة  اإع�شار  بّينتا  تعار�شت  لو  ال�ّشافعّية:  وقال 
االأخرى ف�شهدت باأّنه يف احلال على خالف ما �شهدت به االأولى, فهل يقبل ذلك اأبداً 
الح باأّنه يعمل باملتاأّخر منهما واإن تكّررت, اإذا مل ين�شاأ من  ويعمل باملتاأّخر؟ اأفتى ابن ال�شّ

تكرارها ريبة, وال تكاد بّينة االإع�شار تخلو عن ريبة اإذا تكّررت)))).
وقال ال�ّشريازي: )فاإن ادعى االإع�شار نظرت, فاإن مل يعرف له قبل ذلك مال, فالقول 
اإال  يقبل قوله, الأنه مع�رش  املال مل  له  فاإن عرف  املال,  قوله مع ميينه الأن االأ�شل عدم 
ببينة, الأن االأ�شل بقاء املال, فاإن قال: غرميي يعلم اأين مع�رش, اأو اأن مايل هلك فحلفوه 
اأراد اأن يقيم البينة على هالك املال قبل فيه �شهادة  حلف؛ الأن ما يدعيه حمتمل, فاإن 

عدلني. 
فان اأراد اأن يقيم البينة على االإع�شار مل يقبل اإال ب�شهادة عدلني من اأهل اخلربة واملعرفة 
بحاله, الأن الهالك يدركه كل اأحد واالإع�شار ال يعلمه اإال من يخرب باطنه, فاإن اأقام البينة 
على االإع�شار وادعى الغرمي اأن له مااًل باطناً فطلب اليمني عليه, ففيه قوالن: )اأحدهما( 
ال يحلف, الأنه اأقام البينة على ما ادعاه فال يحلف, كما لو ادعى ُملكاً واأقام عليه البينة. 
)والثانى( يحلف الأن املال الباطن يجوز خفاوؤه على ال�شاهدين, فجاز عر�ض اليمني 
فيه عند الطلب, كما لو اأقام عليه البينة بالدين وادعى اأنه اأبراأه منه, واإن وجد يف يده 
اأنه له, واإن  له بيع يف الدين الأن الظاهر  فاإن كّذبه املقر  اأنه لغريه نظرت,  مال فادعى 

�شدقه �شلم اإليه. 
حا�صية �لد�صوقي، )/)))، جو�هر �لإكليل )/)9-)9، ومنح �جلليل )/))).  ((((

مغني �ملحتاج لل�صربيني )/))).  ((((
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فاإن قال الغرمي: اأحلفوه يل اأنه �شادق يف اإقراره ففيه وجهان: )اأحدهما( يحلف الأنه 
يحتمل اأن يكون كاذباً يف اإقراره. 

)والثانى( ال يحلف وهو ال�شحيح, الأن اليمني تعر�ض ليخاف فريجع عن االإقرار, 
ولو رجع عن االإقرار مل يقبل رجوعه فال معنى لعر�ض اليمني()))).

قال املاوردي يف باب جواز حب�ض من عليه الدين: )اإذا حجر على املفل�ض بديونه مل 
يخل حاله من اأحد اأمرين: اإما اأن يظهر له مال اأو ال يظهر, فاإن ظهر له مال بيع يف دينه, 
واإذا مل يظهر له مال �شئل عن ماله؟ فاإن ذكر مااًل حكم فيه مبا ذكرنا يف ماله الظاهر, واإن 
مل يذكر له مااًل وادعى الع�رشة �شئل الغرماء عنه, فاإن �شدقوه يف االإع�شار خلي عنه ومل 

يحب�شه وفك حجره ليكت�شب بت�رشفه ما يكون م�رشوفاً يف ق�شاء دينه. 
واإن كذبوه يف االإع�شار وادعوا عليه الي�شار مل تخل حال الديون التي لزمته من اأحد 

اأمرين: 
اإما اأن تكون يف مقابلته مال اأو ال, فاإن مل يكن يف مقابلة مال كاأرو�ض اجلنايات   -1
مع  االإع�شار  يف  قوله  فالقول  وال�شمان,  العواري  وغرم  الزوجات  و�شداق 
اأن  اإال  يحب�ض  وال  ويطلق  ويفك حجره  االإع�شار  النا�ض  االأ�شل يف  الأن  ميينه, 

يقيم الغرماء البينة بي�شاره. 
منه  يقبل  فال  القر�ض  وبدل  املبيعات  كاأثمان  مال  مقابلة  يف  ديونه  كانت  فاإن   -2
البينة  يقيم  اأن  اإال  دينه,  مقابلة  يف  اإليه  �شار  مبا  ي�شاره  لثبوت  االإع�شار  دعواه 
اأقام البينة به نظر يف البينة, فاإن �شهدت بهالكه وتلفه �شمعت,  باإع�شاره, فاإن 
جائحة  بثبوت  بينة  الأنها  ال؛  اأم  به  الباطنة  املعرفة  اأهل  من  ال�شهود  كان  �شواء 
اأن  باإع�شاره من غري  البينة  قد يعلمها البعيد كما يعلمها القريب, واإن �شهدت 

�ملجموع �صرح �ملهذب، حتقيق وتكملة : حممد جنيب �ملطيعي، ))/9)).  ((((
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ي�شهدوا بتلف ماله فاإن كانوا من اأهل املعرفة الباطنة فيه قبلت �شهادتهم, واإن 
مل يكونوا من اأهل املعرفة الباطنة به مل تقبل �شهادتهم؛ الأن حدوث االإع�شار ال 
يعلمه اإال من يخرب باطن اأمره, فاإذا ثبتت البينة باإع�شاره على ما و�شفنا فاإن �شاأل 

الغرماء اإحالفه على اإع�شاره بعد اإقامة البينة على االإع�شار اأحلف لهم()))).
اأي�رش  قد  اأنه  غرماوؤه  فادعى  اإع�شاره  ثبوت  بعد  املفل�ض  اأطلق  )اإذا  املــاوردي:  قال 
و�شاألوا احلجر عليه مل يجز اإال اأن يقيموا البينة بي�شاره: الأنه قد ثبت اإع�شاره فلم تقبل 
دعوى الي�شار اإال ببينة, كما اأنه لو ادعى املفل�ض االإع�شار بعد ي�شار مل تقبل دعواه اإال 

ببينة, فاإن مل تقم البينة بي�شاره فالقول قوله مع ميينه باهلل اأنه على اإع�شاره. 
اأمره, واإن كان  واإن نكل عن اليمني حلف الغرماء على ي�شاره وحب�ض حتى يبني 
اأنه  الغرماء حني ادعوا عليه الي�شار اأقاموا عليه البينة نظر يف البينة, فاإن قالوا: ن�شهد 
قد اأي�رش مل يحكم بهذا القول منهم حتى يذكروا ما به �شار مو�رشاً, وي�شفوه اإن كان 
غائباً, ويعينوه اإن كان حا�رشاً, فاإن عينوه اأو و�شفوه نظر يف �شهادتهم, فاإن �شهدوا له 
مبلك ذلك املال مل يحتج احلاكم اإلى �شوؤاله وق�شمه بني غرمائه, فاإن �شهدوا باأنهم راأوا 
املال يف يده ومل ي�شهدوا له مبلك �شئل املفل�ض عنه فاإن ادعى ملكاً لنف�شه ق�شمه احلاكم 
بني غرمائه واإن مل يدعه ملكاً �شئل عن مالكه, فاإن مل يذكره اأحلف الغرماء وا�شتحقوا 
حب�شه دون اأخذ املال وا�شتك�شف احلاكم عن حاله حتى يبني, فاإن ذكر مالك املال وقال: 
هو م�شاربة اأو وديعة لفالن فال يخلو حال فالن املقر له بامللك من اأن يكون حا�رشاً اأو 
غائباً, فاإن كان غائباً فالقول فيه قول املفل�ض مع ميينه, فاإن حلف فهو على اإطالقه, واإن 
نكل ردت اليمني على الغرماء, فاإن حلفوا مل يحكم لهم باملال ولكن يحب�ض لهم املفل�ض 
حتى ينك�شف اأمره؛ الأنه قد يحتمل اأن يكون �شادقاً ويحتمل اأن يكون كاذباً, فاإن كان 

�حلاوي �لكبري للماوردي )/)))-))).  ((((
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املقر له باملال حا�رشاً �شئل عنه, فاإن اأنكر واأكذب املفل�ض يف اإقراره نزع املال من يده 
وق�شم بني غرمائه وحب�ض لهم به, واإن �شدقه واعرتف به فهل يجب على املفل�ض فيه 

اليمني اأم ال؟ على وجهني: 
اأحدهما: عليه اليمني الحتماله كما لو اأقر به الغائب. 

والثاين: ال ميني عليه الأنه لو رجع عن اإقراره مل يقبل فلم يكن لزجره باليمني تاأثري, 
واهلل اأعلم()7)). 

وقال احلنابلة: اإن اّدعى املدين االإع�شار وكّذبه غرميه, فال يخلو اإّما اأن يكون عرف له 
مال اأو مل يعرف: فاإن عرف له مال, ككون الّدين ثبت عن معاو�شة كالقر�ض والبيع, 
اأو عرف له اأ�شل مال �شوى هذا فالقول قول غرميه مع ميينه, فاإذا حلف الغرمي اأّنه ذو 
مال حب�ض املدين حّتى ت�شهد بّينة باإع�شاره, الأّن الّظاهر قول الغرمي, فكان القول قوله 

ك�شائر الّدعاوى. 
فاإن �شهدت البّينة بتلف ماله قبلت �شهادتهم, �شواء كانت من اأهل اخلربة الباطنة اأو 
مل تكن, الأّن الّتلف يّطلع عليه اأهل اخلربة وغريهم, واإن طلب الغرمي اإحالفه على ذلك 

مل يجب اإليه الأّن ذلك تكذيب للبّينة. 
واإن �شهدت البّينة باالإع�شار مع ال�ّشهادة بالّتلف اكتفى ب�شهادتها وثبتت ع�رشته. 

واإن مل ت�شهد البّينة بع�رشته واإمّنا �شهدت بالّتلف ال غري, وطلب الغرمي ميني املدين 
على ع�رش هو اأّنه لي�ض له مال اآخر, اأ�شتحلف على ذلك الأّنه غري ما �شهدت به البّينة. 

واإن مل ت�شهد البّينة بالّتلف, واإمّنا �شهدت باالإع�شار فقط مل تقبل ال�ّشهادة اإاّل من 
ذي خربة باطنة ومعرفة متقادمة, الأّن هذا من االأمور الباطنة ال يّطلع عليه يف الغالب 
اإاّل اأهل اخلربة واملخالطة, وذلك ملا روى قبي�شة بن خمارق ر�شي اهلل عنه: )ال حتل 

�حلاوي �لكبري للماوردي، )/)))-))).  ((7(
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امل�شاألة اإال الأحد ثالثة: رجل اأ�شابته فاقة حتى يقول ثالثة من ذوي احلجة من قومه: 
لقد اأ�شابت فالناً فاقة...()8)).

مقابلة  غري  يف  عليه  ثبت  احلّق  ككون  بقاوؤه,  الغالب  مال  للمدين  يعرف  مل  واإن 
مال اأخذه املدين كاأر�ض جناية وقيمة متلف ومهر اأو �شمان اأو كفالة اأو عو�ض خلع اإن 
كان امراأًة, واّدعى االإع�شار ومل يقّر املدين اأّنه مليء, فاإّنه يحلف: اأّنه ال مال له ويخّلى 

�شبيله, الأّن االأ�شل عدم املال. 
فاإن اأنكر رب الّدين اإع�شار املدين, واأقام بّينًة بقدرة املدين على الوفاء, فاإّن املدين 

يحب�ض لثبوت مالءته. 
املدين  اأّن  الّدين:  اأو حلف رب  املدين,  اأّنه ال يعلم ع�رشة  الّدين:  ولو حلف رب 

مو�رش, اأو ذو مال, اأو اأّنه قادر على الوفاء حب�ض املدين لعدم ثبوت ع�رشته. 
فاإن مل يحلف رب الّدين بعد �شوؤال املدين حّلفه اأّنه ال يعلم ع�رشته, حلف املدين 
اأّنه مع�رش وخّلي �شبيله؛ الأّن االأ�شل عدم املال, اإاّل اأن يقيم رب الّدين بّينًة ت�شهد له مبا 

اّدعاه من ي�شاره فيحب�ض املدين)9)).

املطلب الثاين: تقدم بينة الي�صار على بينة االإع�صار 

ووجه ذلك اأن بينة الي�شار ناقلة عن اأ�شل العدم املوافق ملا �شهدت به بينة االإع�شار 
و�لقاعدة �أن �لناقلة عن �الأ�ضل مقدمة على �مل�ضت�ضحبة له، نعم ي�ضرتط يف بينة �لي�ضار 
اأن تعني املال الذي هو مو�رش به, اإذ لو �شهدوا على مفل�ض بالغنى مل ت�شمع حتى يبينوا 

من اأي وجه ا�شتفاد املال. 
�صبق تخريجه.  ((8(

�ل�صرح �لكبري مع �ملقنع و�لإن�صاف، ل�صم�ص �لدين �بن قد�مة، ))/7))-8)).  ((9(
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وميكن حمل هذا على ما اإذا عرف له اإع�شار �شابق فال تقبل بينة الي�شار حينئذ اإال اأن 
بينت ال�شبب)0)).

 
املطلب الثالث: القرائن 

اإثبات مالءة املدين قرائن االأحوال التي حتف باملع�رش, ومن ذلك: لب�شه  من طرق 
ثياباً فاخرة, وركوبه �شيارة فاخرة وجيدة, ونحوها, وحالته املعي�شية ب�شكل عام. 

قال املالكية: ي�شجن املدين ا�شترباء الأمره اإن جهل حاله, اأو ظهرت مالءته بح�شب 
ظاهر حاله, بلب�شه فاخر الثياب, وركوبه جيد املوا�شالت, وكان له خدم من غري اأن 

يعلم حقيقة حاله, حتى يثبت ع�رشه, اأو ياأتي بكفيل يكفله, فيطلق �رشاحه)))).
 

املطلب الرابع: الالئحة االئتمانية 

يف حال ما اإذا ادعى �شاحب احلق مالءة املدعى عليه واأنكر املع�رش مالءته, اأو طلب 
�شخ�ض اإثبات اإع�شاره اأما الق�شاء, فاإن القا�شي يطلب من اجلهات االئتمانية ال�شجل 
االئتماين للمع�رش والذي يف�شح عن جميع اأمواله النقدية يف البنوك املحلية واخلارجية 

وجميع احلواالت وال�شحوبات التي اأجراها ومن خاللها يتم تقييمه ائتمانياً. 
ويف الغالب اأن الق�شاء يعتمد يف التقييم املايل لطالب االإع�شار على هذه الالئحة 

االئتمانية, وهي مف�شحة عن و�شعه املايل بدقة. 

�لفتاوى �لفقهية �لكربى )/77).  ((0(
�ل�صرح �ل�صغري: 8))/)-)7)، حا�صية �لد�صوقي)/0))-))) �لقو�نني �لفقهية: �ص 7)).  ((((
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املبحث الثاين
حجية الالئحة الئتمانية 

 
الفقهاء -رحمهم  اأن  اأبنّي  اأن  بي  يجدر  االئتمانية  الالئحة  احلديث عن حجية  قبل 

اهلل- اختلفوا يف ح�رش و�شائل االإثبات على النحو التايل: 
القول الأول: 

ذهب جمهور الفقهاء -رحمهم اهلل- اإلى اأن و�شائل االإثبات حم�شورة فيما ورد به 
الن�ض ال�رشعي �رشاحًة, اأو ا�شتنباطاً كال�شهادة واالإقرار واليمني, وقد اختلف اأ�شحاب 
هذا القول يف ح�رشها, فمنهم من ح�رشها يف �شبع, ومنهم من ح�رشها يف �شت, 
ومنهم من ح�رشها يف ثالث واأو�شلها القرايف ل�شبع ع�رشة طريق من طرق االإثبات)))).

القول الثاين: 

ذهب اإليه جمع من املحققني, ك�شيخ االإ�شالم ابن تيمية رحمه اهلل)))), وتلميذه ابن 
القيم رحمه اهلل)))), اأن و�شائل االإثبات غري حم�شورة بعدد معني, بل ت�شمل كل ما يبنّي 

احلق ويظهره, ومن ذلك الالئحة االئتمانية. 
اأدلة القول الأول: 

ا�شتدل اأ�شحاب القول االأول باأدلة جاء الن�ض فيها على طريق معني من طرق االإثبات, 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ   ڈ  چ  تــعــالــى:  كقوله 

حا�صية �بن عابدين )/0))، �لأ�صباه و�لنظائر، لبن جنيم �ص:98، �لقو�نني �لفقهية �ص:)9)، �حلاوي   ((((
�ص:))، ك�صاف �لقناع )/8)).

جمموع �لفتاوى ))/)9).  ((((
�لطرق �حلكمية �ص:)).  ((((
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چٻ ٻ  )البقرة: 282()))). وبقوله تعالى:  گ  گ گ ڳ ڳ چ 
ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ چ )الن�شاء: 135 ()))). وال�شهادة 
الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم: )البينة على املدعي واليمني  اإقرار, ويقول  النف�ض  على 

على من اأنكر()7)). وغري ذلك من االأدلة التي فيها حتديد لطرق االإثبات. 
 اأدلة القول الثاين: 

على  )البينة  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  النبي  بقول  الثاين  القول  اأ�شحاب  ا�شتدل 
ا�شم  ال�شحابة  وكالم  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  ور�شوله  اهلل  كالم  يف  والبينة  املدعي( 
خ�ش�شوها  حيث  الفقهاء,  ا�شطالح  يف  البينة  من  اأعم  فهي  احلق,  يبنّي  ما  لكل 
بال�شاهدين, اأو ال�شاهد واليمني, فاإن ال�شارع يف جميع املوا�شع يق�شد ظهور احلق 
مبا ميكن ظهوره به من البينات التي هي اأدلة عليه و�شواهد له, وال يرد حقاً ظهر بدليله 
اأبداً في�شيع حقوق اهلل والعباد ويعطلها, وال يقف ظهور احلق على اأمر معني ال فائدة 
يف تخ�شي�شه به مع م�شاواة غريه يف ظهور احلق اأو رجحانه عليه ترجيحاً ال ميكن 

جحده ودفعه)8)). 
والبينة كل ما بنّي احلق, ومل تاأِت البّينة قط يف القراآن مراداً بها ال�شاهدان, واإمنا اأتت 
مراداً بها احلجة, والدليل والربهان مفردًة ومموعة, فداللة احلال على �شدق املدعي 

مثاًل اأقوى من داللة اإخبار ال�شاهد)9)).

�صورة �لبقرة، �لآية:)8).  ((((
�صورة �لن�صاء، �لآية:))).  ((((

�أخرجه �لرتمذي يف �صننه، كتاب �لأحكام، باب ما جاء يف �أن �لبينة على �ملدعي و�ليمني على �ملدعى عليه، و�بن   ((7(
ماجة يف �صننه، كتاب �لأحكام، باب �لبينة على �ملعي و�ليمني على �ملدعى، وح�صنه �بن حجر يف فتح �لباري.

�أعالم �ملوقعني )/)))، �لطرق �حلكمية �ص:).  ((8(
�لطرق �حلكمية �ص:)).  ((9(
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واأما اأدلة اجلمهور فهي الإثبات الو�شائل املذكورة, واأنها من و�شائل االإثبات, ال اأنها 
هي وحدها و�شائل االإثبات. 

وبناًء على ذلك تكون و�شائل االإثبات غري حم�شورة يف عدد معني وطرق خا�شة, 
بل تكون مطلقة غري حمددة, وكل و�شيلة تظهر احلق وتك�شف عن الواقع ي�شح االعتماد 

عليها يف احلكم, والق�شاء مبوجبها)70).
والذي اأراه اأن الالئحة االئتمانية تتمتع بحجية قوية لكونها جتمع كل ما ميكن معرفته 
عن االأحوال املالية ال�شابقة لدعوى االإع�شار, ومن ثم ي�شتطيع الناظر يف الدعوى معرفة 

ا�شتحقاق املدعي لالإع�شار. 
موثوقة  من جهات حكومية  ت�شدر  لكونها  مت�شور  الالئحة غري  اإنكار هذه  اإن  ثم 
وحماطة بال�رشية, لذلك ينبغي اأن تكون هذه الالئحة ذات حجية قوية ومقبولة ق�شائياً. 
امللكي  باملر�شوم  ال�شادر  االئتمانية  املعلومات  لنظام  التنفيذية  الالئحة  ن�شت  وقد 

رقم )م/37( وتاريخ )1429/7/5هـ( مبا يلي))7): 
ي�شتمل ال�شجل االئتماين على كل اأو بع�ض املعلومات التي لها عالقة بتقييم املالءة 

االئتمانية للم�شتهلك, ومنها: 
1- ا�شم امل�شتهلك ذي ال�شفة الطبيعية, ورقم هويته, وحمل اإقامته, ومقر عمله احلايل وال�شابق, 
وحالته االجتماعية, وموؤهالته العلمية, وبياناته ال�شخ�شية, واالأ�شخا�ض الذين يعولهم.

واأي  وعنوانه,  التجاري  �شجله  ورقم  االعتبارية  ال�شفة  ذي  امل�شتهلك  ا�شم   -2
معلومات اأخرى عنه.

و�صائل �لإثبات )/))).  (70(
�ملادة �لثامنة ع�صرة من �لالئحة �لتنفيذية لنظام �ملعلومات �لئتمانية �ل�صادر باملر�صوم �مللكي رقم م/7)   (7((

وتاريخ )/9/7)))ه�.
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كل �ملعلومات عن �أي �ئتمان قائم �أو �ضابق و�أي �ضمانات ممنوحة للم�ضتهلك،   -3
ومدى االلتزام بالوفاء يف املواعيد املحددة واأي مبالغ متاأخرة االأداء اأو متنازع 

عليها.
اأي ح�شابات ائتمانية متعرثة تاأخر امل�شتهلك يف اأدائها, وقام دائنوه باملطالبة بها,   -4

ومت ت�شويتها اأو �شطبها.
اأي عمليات �رشاء بالتق�شيط, اأو بيع اآجل, اأو اأي من منتجات التمويل املختلفة,   -5

ومدى االلتزام ب�شدادها.
الدعاوى ذات ال�شفة االئتمانية التي اأقيمت عليه واالأحكام ال�شادرة فيها.  -6

واالأحكام  امل�شتهلك,  على  اأقيمت  ت�شفية,  اأو  اإفال�ض  اأو  اإع�شار  دعاوى  اأي   -7
والديون  املوجودات  وقيمة  التفلي�شة,  اأمني  اأو  امل�شفي  وا�شم  فيها,  ال�شادرة 

وتواريخ �شدادها ونفقات الت�شفية.
ال�شيكات بدون مقابل وفاء ال�شادرة عن امل�شتهلك, وقيم ال�شيكات وتواريخها   -8

واالإجراءات التي اتخذت حيالها.
املطالبات ال�شادرة عن جهات ر�شمية, ومل يتم �شدادها.  -9

10- عدد واأ�شماء االأع�شاء الذين تقدموا بطلبات للح�شول على ال�شجل االئتماين 
وعدد  ال�شجل,  اإ�ــشــدار  تاريخ  على  ال�شابقتني  ال�شنتني  خــالل  للم�شتهلك 

ال�شجالت االئتمانية التي �شدرت والنتائج التي انتهت اإليها.
اأي معلومات اأخرى ذات طبيعة ائتمانية توؤّثر على املالءة االئتمانية للم�شتهلك.   -11
وللموؤ�ش�شة الزيادة اأو احلذف اأو التعديل على املعلومات اأعاله ح�شب ما تراه منا�شباً. 
كما تقوم هذه اجلهات امل�شدرة لل�شجل االئتماين بجمع املعلومات االئتمانية عن 
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واأي  العامة,  كال�شجالت  املتاحة  امل�شادر  خمتلف  من  باالإع�شار  املطالب  ال�شخ�ض 
اأعمالها منح االئتمان, مثل: البنوك, و�رشكات البيع  موؤ�ش�شات متويلية تقت�شي طبيعة 
بالتق�شيط والبيع االآجل, و�رشكات بطاقات االئتمان, و�رشكات التح�شيل, و�رشكات 
ال�شناعية  والغرف  االإع�شار,  لطالب  وال�شابق  احلــايل  العمل  ومقار  االت�شاالت, 

والتجارية, وغريها من اجلهات وامل�شادر ذات العالقة))7).
كما اأن اجلهات امل�شدرة لل�شجل االئتماين ال يحق لها االحتفاظ باملعلومات ملدة تزيد 
عن خم�ض �شنوات من تاريخ ت�شوية املديونية اأو حل النزاع, وي�شتثنى من ذلك حاالت 
ال�شجل  يف  تظل  والتي  املتاأخرة  وال�رشيبية  الزكوية  وااللتزامات  واالإع�شار  االإفال�ض 
لفرتة ع�رش �شنوات, اأما فيما يتعلق بالدعاوى الق�شائية القائمة يتم حفظها يف ال�شجل 

االئتماين حتى يتم ت�شويتها))7).
كما ن�شت املادة اخلام�شة والع�رشون من النظام))7): اأن على اجلهات امل�شدرة لل�شجل 
االئتماين اتخاذ كافة التدابري واالحتياطيات الالزمة ل�شمان �شالمة و�شحة ودقة واكتمال 
التنفيذية, وعليها االلتزام  النظام والئحته  التي حت�شل عليها وفقاً الأحكام  املعلومات 

باالآتي �شماناً حلجية الالئحة االئتمانية: 
عدم جمع اأي معلومات من اأي جهة اأو م�شدر اإال بعد توقيع اتفاقية ع�شوية مع   -1

تلك اجلهة.
عدم جمع املعلومات االئتمانية من االأع�شاء اإال وفق معايري معتمدة من ال�رشكة ت�شتمل   -2

على متطلبات اإدارية وفنية ونظامية, ووفق قواعد العمل املعتمدة من املوؤ�ش�شة.
�لتنفيذية لنظام �ملعلومات �لئتمانية �ل�صادر باملر�صوم �مللكي رقم  �لثانية و�لثالثون من �لالئحة  �ملادة   (7((

م/7) وتاريخ )/9/7)))ه�.
�ملرجع �ل�صابق �ملادة �لتا�صعة ع�صرة.  (7((

�ملرجع �ل�صابق �ملادة �خلام�صة و�لع�صرون.  (7((
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اتخاذ االإجراءات الالزمة للتاأكد من وجود اأ�شباب طلب الع�شو للمعلومات.  -3
اإعالم الع�شو بااللتزامات امللقاة عليه وفقاً الأحكام النظام والئحته.   -4

من  تقدمه  عما  امل�شئولية  من  االئتماين  لل�شجل  امل�شدرة  اجلهات  هذه  تعفى  وال 
ت�شليلها والتدلي�ض عليها,  تعمد  الع�شو  اأن  يثبت  ما  اإذا قدمت  اإال  معلومات وبيانات 
وفيما عدا ذلك تكون هذه اجلهات هي امل�شئولة وحدها جتاه املتعاملني معها من جهات 
حكومية وخا�شة و�رشكات وم�شتهلكني عّما تقدمه من معلومات وبيانات غري �شحيحة 
مبا  الع�شو  ذلك  على  الرجوع  يف  حقها  دون  يحول  ال  ذلك  كان  واإن  دقيقة,  غري  اأو 

التزمت به من تعوي�شات وما حلق بها من اأ�رشار. 
وهذا يحفظ حق املطالب باالإع�شار اإن كانت املعلومات التي متَّ االعتماد عليها غري 
والع�رشين))7) �شوابط  ال�شاد�شة  املادة  التنفيذية يف  الالئحة  ولذلك جعلت  �شحيحة, 
يجب اأن تلتزم بها اجلهات امل�شدرة لل�شجل االئتماين حلماية اأمن املعلومات والبيانات 
التي لديها اأو التي حت�شل عليها, وفيها �شمان لقوة وحجية هذا ال�شجل االئتماين, وهي 

على النحو االآتي: 
ب�شكل  وت�شنيفها  ومعاجلتها  وجمعها  ومطابقتها  املعلومات  وحفظ  ت�شجيل   -1

�شحيح ومنا�شب ي�شهل الرجوع اإليه.
حمايتها �شد الفقدان مبا يف ذلك اعتماد اأنظمة حفظ ن�شخ احتياطية كافية وو�شع   -2

خطط ال�شرتجاع املعلومات يف حاالت الطوارئ, وخطة ال�شتمرارية العمل.
حماية املعلومات من الدخول اإليها اأو ا�شتخدامها اأو تعديلها اأو االإف�شاح عنها   -3

ب�شكل خمالف ملا ورد يف النظام والئحته التنفيذية.

�ملرجع �ل�صابق �ملادة �ل�صاد�صة و�لع�صرون.  (7((
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الدخول واالطالع على  االأع�شاء  تطبق عند طلب  واإجراءات  و�شع �شوابط   -4
ال�شجالت االئتمانية.

القيام ب�شكل منتظم مبراجعة �شوابط كلمات ال�رش اخلا�شة مبوظفي ال�رشكة.  -5
�لك�ضف  بهدف  �ملعلومات  نظم  ��ضتخد�م  �أمناط  مبر�جعة  منتظم  ب�ضكل  �لقيام   -6

و�لتحري عن �أي �أمناط ��ضتخد�م غري �عتيادية �أو ز�ئدة عن �ملعتاد.
البيانات  لقاعدة  والتدقيق  والتعديل  الدخول  حاالت  لكافة  �شجالت  حفظ   -7
كافة  ال�شابقة و�شجالت  اال�شتعالم  �شجالت  ذلك  مبا يف  باملعلومات,  اخلا�شة 

الوقائع التي تنطوي على خمالفات وخروقات موؤكدة اأو م�شكوك فيها.
توفري املعرفة الكافية ملمثلي االأع�شاء املفو�شني حول اأف�شل املمار�شات االأمنية   -8

والدولية املتعلقة بقواعد العمل. 
وقد حددت املادة ال�شابعة والع�رشون من الالئحة التنفيذية لنظام املعلومات االئتمانية 
اأن على اجلهة امل�شدرة لل�شجل االئتماين �شمان دقة املعلومات التي تقدمها واكتمالها 

وحداثتها, وهذا االأمر مينح ال�شجل االئتماين القوة يف االإثبات))7).
جهة  من  طلب  على  بناًء  اإال  ت�شدر  اأن  ميكن  ال  االإئتمانية  الالئحة  هذا  اأن  كما 
الثامنة  املادة  حددته  ما  وهو  مثاًل,  كالقا�شي  املنازعات  يف  للف�شل  خمت�شة  ر�شمية 

والع�رشون)77). 
 

�ملادة �ل�صابعة و�لع�صرون من �لالئحة �لتنفيذية لنظام �ملعلومات �لئتمانية �ل�صادر باملر�صوم �مللكي رقم   (7((
م/7) وتاريخ )/9/7)))ه�.

�ملرجع �ل�صابق �ملادة �لثامنة و�لع�صرون.  (77(
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املبحث الثالث
�صوابط املالءة

 

فيها  تتوفر  اأن  بد  ال  املــالءة  اأن  يتبني  اهلل-  رحمهم   - الفقهاء  ن�شو�ض  خالل  من 

ال�شوابط التالية: 

ال�شابط االأول: اأن تكون املالءة باملال, فاإن هذا هو املق�شود يف اأداء الديون؛ فاإن 

الديون تعلقها يكون باملال.

اأو  االأ�شلية,  االحتياجات  عن  ــد  زائ هو  مبا  املــالءة  تكون  اأن  الــثــاين:  ال�شابط 

االحتياجات التي تقت�شيها حالته وم�شتواه املعي�شي ومكانته االجتماعية. فما ي�شتخدمه 

مدعي االإع�شار من الو�شائل واملرافق يف حياته اليومية, اأو يحتاجه من مثله يف امل�شتوى 

املعي�شي اأو االجتماعي, فتلك االأ�شياء ال تدخل يف مفهوم املالءة.

ال�شابط الثالث: اأن تكون املالءة بقدر الديون التي على مدعي االإع�شار, اأو زائداً عليها. 

االإع�شار,  مدعي  على  املالءة  بثبوت  ق�شائي  حكم  ي�شدر  اأن  الرابع:  ال�شابط 

واإبطال دعوى االإع�شار, حتى يكون م�شتنداً للدائنني مبطالبته بالديون اأمام الق�شاء 

واجلهات امل�شوؤولة.

ال�شابط اخلام�ض: ي�شتوي االأمر يف اإثبات املالءة بني ما اإذا كانت املالءة قبل دعوى 

االإع�شار, اأو طارئة بعدها.
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املبحث الرابع
اأثر ثبوت املالءة

من االأحكام التي ترتتب على ثبوت املالءة ما يلي: 

�حلكم باأن طالب �الإع�ضار مماطل، و�إجر�ء حكم �ملماطل عليه �إذ� مل يوؤد حقوق    -

الغرماء كما ينبغي مدعياً االإع�شار وعدم القدرة على �شداد الديون ونحوها.

�ل�ضجن  يف  ويخلد  يحب�س  �أن  فيجوز  مماطلته  على  يعاقب  �ملالءة  معلوم  �أن    -

حتى يوؤدي ما عليه اأو ياأتي بكفيل غارم, اأو ي�رشب مرة بعد مرة)78).

اأن ظاهر املالءة كذلك يجوز اأن يحب�ض وال يخرج من احلب�ض اإال ببينة تثبت    -

عدم مالءته)79).

جواز تعزيره باحلب�ض اأم بغريه حتى يق�شي حقوق النا�ض, قال ابن املنذر رحمه اهلل:    -

)اأكرث من نحفظ عنه من علماء االأم�شار وق�شاتهم, يرون احلب�ض يف الدين()80).
 اأثر املالءة يف منع املدين من ال�ّصفر: 

ذهب الفقهاء –رحمهم اهلل- اإلى اأّن املدين اإذا اأراد ال�ّشفر, فاإن كان الّدين حااًل 
وكان املدين مليئاً كان من حّق الغرمي منعه من ال�ّشفر حّتى يوؤّدي اإليه دينه, وذلك 
كما يقول ال�ّشافعّية))8) باأن ي�شغله عن ال�ّشفر برفعه اإلى احلاكم ومطالبته حّتى يوفيه 
دينه؛ الأّن اأداء الّدين فر�ض عني بخالف ال�ّشفر, لكن قال ال�ّشافعّية: اإن ا�شتناب من 

يوفيه عنه من مال احلا�رش فلي�ض له منعه من ال�ّشفر. 
حا�صية �لد�صوقي )/)))-))).  (78(

مغني �ملحتاج )/)))-7))، ك�صاف �لقناع )/)0)-09)، �ملغني )/7)) وما بعدها، �ملهذب )/0)).  (79(
نقله عنه �بن قد�مة يف �ملغني )/7))، �لفقه �لإ�صالمي و�أدلته )/))).  (80(

مغني �ملحتاج )/)))-7)).  (8((
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اأّما اإن كان الّدين موؤّجاًل, فقد ذهب احلنفّية وال�ّشافعّية اإلى اأّنه ال يجوز للغرمي 

منع املدين من ال�ّشفر ما دام الّدين موؤّجاًل. 

قال الكا�شاين: ال مينع املدين من ال�ّشفر قبل حلول االأجل, �شواء بعد حمله اأو 

قرب؛ الأّنه ال ميلك مطالبته قبل حّل االأجل وال ميكن منعه, ولكن له اأن يخرج معه, 

حّتى اإذا حّل االأجل منعه من امل�شّي يف �شفره اإلى اأن يوفيه دينه. 

ال�ّشفر  املوؤّجل فلي�ض للغرمي منع املدين من  الّدين  اأّما  ال�رّشبيني اخلطيب:  وقال 

ولو كان ال�ّشفر خموفاً كجهاد, اأو كان االأجل قريباً, اإذ ال مطالبة به يف احلاّل, وال 

املق�رشّ  اإ�شهاداً, الأّن �شاحبه هو  املوؤّجل رهناً وال كفياًل وال  الّدين  يكّلف من عليه 

حيث ر�شي بالّتاأجيل من غري رهن وكفيل, ولكن له اأن ي�شاحبه يف ال�ّشفر ليطالبه 

عند حلول �الأجل، ب�رشط �أن ال يالزمه مالزمة �لّرقيب الأّن فيه �إ�رش�ر�ً به))8). 

اأّما املالكّية فقد فّرقوا بني ما اإذا كان الّدين املوؤّجل يحل اأثناء �شفر املدين وبني 

ما اإذا كان ال يحل اأثناء �شفره, فقالوا: للغرمي منع املدين من ال�ّشفر اإن حّل الّدين 

بغيبته وكان مو�رشاً ومل يوّكل مليئاً على الق�شاء ومل ي�شمنه مو�رش, فاإن كان املدين 

اأو �شمنه مليء فلي�ض لغرميه  اأو وّكل مليئاً يق�شي الّدين يف غيبته من ماله  مع�رشاً 

منعه من ال�ّشفر.

فاإن كان الّدين ال يحل بغيبته فلي�ض للغرمي منعه من ال�ّشفر. 

قال الّلخمي: من عليه دين موؤّجل واأراد ال�ّشفر قبل حلوله فال مينع من ال�ّشفر اإذا 

بقي من اأجله قدر �شريه ورجوعه, وكان ال يخ�شى لدده ومقامه, فاإن خ�شي ذلك منه 

اأو عرف بالّلدد فله منعه من ال�ّشفر اإاّل اأن ياأتي بحميل, واإن كان مو�رشاً وله عقار فهو 

مغني �ملحتاج )/))).  (8((
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باخليار بني اأن يعطى حمياًل بالق�شاء اأو وكياًل بالبيع))8).

وقال احلنابلة: اإن اأراد املدين �شفراً طوياًل فوق م�شافة الق�رش ويحل الّدين املوؤّجل 

خموف,  غري  اأو  خموفاً  ال�ّشفر  كان  و�شواء  بعده,  يحل  اأو  ال�ّشفر  من  فراغه  قبل 

الأّن  ال�ّشفر,  من  منعه  فلغرميه  بالّدين,  مليء  كفيل  وال  به  يفي  رهن  بالّدين  ولي�ض 

عليه �رشراً يف تاأخري حّقه عن حمّله وقدومه عند املحّل غري متيّقن وال ظاهر فملك 

منعه, لكن اإذا وّثق املدين الّدين برهن يحرز الّدين اأو كفيل مليء فال مينع من ال�ّشفر 

النتفاء ال�رّشر. 

ولو اأراد املدين و�شامنه معاً ال�ّشفر فللغرمي منعهما اإاّل اإذا توّثق الّدين برهن حمرز 

اأو كفيل مليء, لكن اإذا كان �شفر املدين جلهاد متعنّي, فال مينع منه بل ميّكن من ال�ّشفر 

لتعينه عليه, وكذلك اإذا اأحرم املدين باحلّج اأو العمرة فر�شاً اأو نفاًل فال يحّلله الغرمي 

من اإحرامه لوجوب اإمتامهما بال�رّشوع))8).
 
 
 

حا�صية �لد�صوقي، )/))).  (8((
�ل�صرح �لكبري �ملطبوع مع �ملقنع و�لإن�صاف، ل�صم�ص �لدين �بن قد�مة، ))/8)) وما بعدها.  (8((
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اخلـامتــة: 

بها  املتعلقة  واجلزئيات  االإع�شار  دعوى  يف  املالءة  اإثبات  م�شاألة  بحث  خالل  من 
ن�شتخل�ض النتائج التالية: 

اأن من ادعى االإع�شار و�شدقه الدائن على ذلك, مل يجز حب�شه ووجب اإنظاره   -1
اإلى مي�رشة.

اأن املدين املليء اإذا ادعى االإع�شار مل يلتفت لقوله, وللقا�شي اأن يبيع من اأمواله   -2
ما يفي بدينه اأو يحب�شه حتى يوؤدي ما عليه.

اأنه اإذا جهل حال مدعي االإع�شار وكان دينه عن معاو�شة مالية, اأو لزمه باختياره؛   -3
فالقول قول الدائن يف عدم االإع�شار, وله حب�شه حتى يرباأ من الدين اأو يثبت 

اإع�شاره.
اأنه اإذا جهل حال مدعي االإع�شار وقد لزمه الدين بغري اختيار منه؛ فالقول قوله:   -4

اإنه مع�رش بيمينه, وعلى الدائن اإثبات اأنه مو�رش.
اأن للمدين حتليف الدائن اأنه ال يعلم ع�رشه, فاإن حلف فله حب�ض املدين حتى   -5

يرباأ من الدين اأو يثبت اإع�شاره, واإن نكل ردت اليمني على مدعي االإع�شار.
يف  الو�شع  ا�شتفراغ   - املخت�شة  اجلهات  مب�شاندة   - القا�شي  على  يجب  اأنه   -6

�لتحري عن حال مدعي �الإع�ضار بكل و�ضيلة ممكنة.
بحال  باطنة  خربة  ذ�  �لعد�لة  مع  يكون  �أن  باالإع�ضار  ي�ضهد  فيمن  ي�ضرتط  �أنه   -7

امل�شهود له.
اأنه ي�رشع للقا�شي اأن يطلب ميني مدعي االإع�شار مع البينة, بل يجب ذلك يف   -8

بع�ض ال�شور.
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مرتوكة  حب�شه  ومــدة  الدائن,  طلب  من  االإع�شار  مدعي  حب�ض  يف  البد  اأنــه   -9
للقا�شي.

�أنه ينبني على ثبوت �ملالءة �إلز�مه بدفع �حلق �لذي عليه ل�ضاحبه، دون مماطلة   -10
اأو مالزمته من قبل  الت�شييق عليه باحلب�ض,  تاأخري غري مربر, واإال فامل�رشوع  اأو 

الدائن, اأو متابعة اأحوال املع�رشين من اجلهات املخت�شة.
اأن ال�رشيعة يف معاجلتها مل�شكلة االإع�شار وازنت بني الرفق باملدين املع�رش وعدم   -11
االإ�رشار بالدائن, والفقهاء املتقدمون عاجلوا كثرياً من اأحكام االإع�شار يف �شوء 
فهمهم للن�شو�ض املتنا�شب مع ع�رشهم, واأننا باأم�ض احلاجة لتجديد االجتهاد 
الفقهي املن�شبط بالن�ض ال�رشعي, دون اإغفال للمقا�شد ال�رشعية, مع اال�شتفادة 

من جتارب االآخرين.


