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 (ب احلوالة
 يف أبواب املعامالت، -  هللارمحه -هذه املعاملة الثامنة اليت ذكرها املؤلف  "احلوالة: الثامن":قوله رمحه هللا

 .وهي احلوالة، وهي طريق الستيفاء احلقوق
ة  ينقل احلق من ذم:؛ أيٍاحلوالة نقل احلق من ذمة إىل ذمةف؛ "ذمة إىل ذمة من احلق تنقل":قوله رمحه هللا

 .املدين إىل ذمة غريه
 . صحتهاُال يشرتط يف:  أي"فيها ُيعترب وال":قوله رمحه هللا
حميل، : أربعة أركان، يف عقد احلوالة "ًمليئا عليه احملال كان إذا احملال وال عليه، احملال رضا":قوله رمحه هللا

 .ٌوحمال، وحمال عليه، وحمال به
 .هو من عليه الدين: احمليل
 .من طلب احلق، الدائنهو : احملال

 .هو من حتول احلق إىل ذمته: احملال عليه
 .نْيَّهو الد: احملال به

لف \ زيد يطلبك فإذا كان  رضا احملال عليه؛ال يشرتط يف صحتها: أي "عليه احملال رضا":  هللاقوله رمحه
ن الذي عليك ْيَّلدلت اَّأنت قد حوفما تطلبين من مال خذه من بكر، : قلتوته على بكر، ْال، فأحلـري

هنا ينتقل احلق من ذمتك إىل ذمة احملال عليه، وهنا هل يشرتط يف فلفالن، إىل الذي لك على فالن، 
 .ال يشرتط: هذه رضا احملال عليه؟ اجلواب

 : أشار إليه بـلكن يشرتط فيه شرطًال يشرتط رضاه أيضا، : أي "احملال وال" :قوله رمحه هللا
ال : ؛ فهنا للمحال أن يقولي، أما إذا كان احملال عليه غري مل"ًمليئا عليه احملال كان إذا": قوله رمحه هللا

 .، غري قادر على الوفاءء ألنه غري مليأقبل؛
وأما ً مبا إذا كان احملال عليه مليئا،  رضاه فقيداحملال ًقا، وأما مطلعليه احملال رضا فيها يعترب الفوعلى هذا 

 .احملال معترب  فإن رضاءإذا كان غري ملي
 من هو امللي؟ :فإن قيل
عنده مال أي  : القادر على الوفاء مباله.هو القادر على الوفاء يف حاله وقاله وماله: امللي أن :فاجلواب
هذه األوصاف الثالثة . ً \ن ال يكون مماطال: وقاله.ميكن طلبه oلس احلكم: أي : وحاله.يفي منه

 .ءلياملعتربة يف امل
ٌمطل اْلغين ظلم«:  يف الصحيحني من حديث أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه، قال ملسو هيلع هللا ىلصدليل هذا ما ْ ِ ُْ ّ َِ ُ ، مث »َ

َِوإذا أتبع أحدكم على مل«: قال َ ََ َُ ْ ُ َ ُِْ َ ِ ْفـليـتـبع« ٍّأحدكم على مليإذا أحيل :  أي»ٍّيَ َ َْ ْ ، )٢٢٨٧(البخاري [ »َ
 .فليتحول: أي] )١٥٦٤(ومسلم 
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َِمن أحيل حبقه على مل«: ٍ جاء يف لفظ آخر قوله ملسو هيلع هللا ىلصولذلك ْ ََ َ ِ َِّ ِ َ ِ ْ فـليحتلٍّيُ َ ْ َْ ) ٩٩٧٣(مسند أمحد [ »َ
؛ هو القادر على الوفاء  وقد عرفنا من هو املليفليقبل احلوالة،: ، أي]ني كما سبقوأصله يف الصحيح

 .مباله وحباله وبقاله
 


