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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املقدمة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وعىل آله وصحبه ومن وااله؛ أما بعد: فإن اإلفالس زيادة 

املطلوبات احلالة عن املوجودات، أي زيادة الديون احلالة عن ممتلكات املدين، وقد قيد الفقهاء الدين هنا بكونه 

يعد ذلك إفالسًا ولو كان أكثر من ماله املوجود؛ ألنه حاالً؛ ألنه الذي يطالب به املدين، أما إذا كان مؤجالً فال 

غري مطالب به، واستثنى املالكية من ذلك ما إذا كان مال املدين يزيد عىل دينه احلـال ولكن تلك الزيادة ال تفي 

بالدين املؤجل فيفلس، ولو أتى بضامن، إال إن كان يرجى من تنميته لتلك الزيـادة وفـاء الدين املؤجل، قال 

سمي مفلسا وإن كان ذا مال ألن ماله مستحق الرصف يف جهة دينه فكأنـه معـدوم، أو باعتبار ما  "البهويت: 

يئول من عدم ماله بعد وفاء دينه، أو ألنه يمنع من الترصف يف ماله إال اليشء التافه الذي ال يعيش إال بـه 

 (  481 – 3) كشاف القناع "كالفلوس ونحوها

والفرق بينه وبني التفليس أن التفليس يكون بناء عىل حكم قضائي يعلن فيه القضاء إفالس مدينه، واحلجر 

عىل امواله، وتنضيضها لصالح الدائنني، ليحاصصوا فيها ويقتسموها بينهم بحسب نسب ديوهنم، أما 

 اإلفالس فهو وصف للواقع القائم قبل تدخل القضاء إلعالنه بالتفليس.
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 بني اإلعسار واإلفالس  الفرق

هناك فرق بني اإلعسار واإلفالس، فاإلعسار هو: وصف عارض يلحق بالشخص يكون معه عاجزاً عن القيام 

بنفقاته الواجبة وسداد ديونه. واملعرس هو من حلق به هذا الوصف، وضابط اإلفالس: هو عدم كفاية أموال 

 ف هبذا الوصف.املدين لسداد ما عليه من ديون، واملفلس هو من اتص

 أبرز الفروق بني اإلعسار واإلفالس عند الفقهاء

وفقا ملا جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف دورة انعقاد مؤمتره العرشين باجلزائر فإن أبرز الفروق ما 

 بني اإلفالس واإلعسار ما ييل:

مسبوقًا هبا، بخالف اإلفالس فإنه ال يتحقق إال إذا ( اإلعسار قد يكون مسبوقًا بحالة اليسار وقد ال يكون 1)

 كان مسبوقًا بحالة اليسار.

جر عىل املفلس بعد احلكم بإفالسه، أما املعرس فإنه يحنظر إىل حني ميرسة، إذا أثبت إعساره بطرق معتربة 2) ( ُيح

ةٍ رشعًا، لقوله تعاىل: ) ا يرْسا ناِظراةٌ إَِلا ما ةٍ فا ا نا ذُو ُعْسر  .[280: البقرة]( ِإَون َكا

بس تعزيرًا يف حالة االحتيال أو 3) ( ال ُيكم القايض بحبس املعرس عندما يثبت إعساره، أما املفلس فإنه ُيح

 التدليس أو اإلمهال والتقصري.

 ( اإلعسار قد يكون بَِدْيٍن أو حق رشعي كالنفقة، بخالف اإلفالس فال يكون إال بَِدْين.4)

 أنواع اإلفالس

ا سواء: فهناك اإلفالس احلقيقي  ويكون فيمن اشتغل بالتجارة وفق األصول املهنية  املتعارف واملفلسون ليسو

عليها، ومل يبذر يف إنفاق امواله، ومل جيازف هبا يف استثامرات عالية املخاطر خترج عن مـألوف التجارة والتجار، 
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من غرق أو حريق أو كان لرسقة أو ومل يتلبس بغش أو احتيال، وحلقه اإلفالس بأمر ظاهر كآفة ساموية من 

كساد أو خـسارة ظاهرة ونحو ذلك، فهذا الذي نقصده يف هذا املقام، ويقابله اإلفالس االحتيايل: ويكون فيمن 

استعمل رضبًا من رضوب االحتيال يف جتارته، كام لو قيد أو أقر بديون غـري واجبة عليه، وهو يعلم ذلك، أو 

ريها، أو أخفى بعض أمواله، ونحوه. وبينهام اإلفالس التقصريي وهو الذي يكون أخفى دفاتره أو أتلفها أو غ

تيجة لتقصري جسيم يف مبارشة التجارة كام لو نشأ عن إرساف يف إنفاق األموال أو جمازفة ظاهرة يف التجـارة، ن

فاتر جتارية تكفي أو ترصف التاجر يف أمواله بعد عجزه بقصد إقصاء هذه األموال عن الدائنني، أو مل يمسك د

للوقوف عىل مركزه املايل، أومل يبني عجزه يف حينه، بل كتمه عن دائنيه واستمر يف نشاطه، وعادة خيضع كل من 

بس املفلس تعزيرًا  اإلفالس التقصريي أو االحتيايل ملا يسمى بجرائم اإلفالس وتعاقب عليه القوانني، فقد ُيح

 ل والتقصري.يف حالة االحتيال أو التدليس أو اإلمها

جيوز ألحد أن يتحيل عىل إسقاط الديون الواجبة، والتهرب من  والذي هيمنا التأكيد عليه يف هذا املقام أنه ال

التزاماته املالية بإعالن اإلفالس ليستفيد مما تقرره القوانني الوضعية يف حاالت اإلفالس، كإسقاط الديون 

أ الذمة منها إال باألداء أو اإلبراء، وقد متهد يف الرشيعة أنه يغفر املتبقية عىل املفلس فإن حقوق العباد ال ترب

للشهيد كل ذنب إال الدين، وقد روي البخاري عن أيب هريرة ريض اهلل عنه: أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: 

 (( َمن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَّى اهلل عنه، ومن أخذها يريد إتالفها أتلفه اهلل))

 آثار التفليس

وجب عىل  عليه،فإذا زادت ديون املدين احلالة عن أمواله وطلب الغرماء )الدائنون( من احلاكم أن ُيجر 

 :أحكامويرتتب عىل هذا احلجر  فيها،ويمنعه من الترصف  أمواله،احلاكم أن ُيجر عىل 

 .وتعلق حقوق الغرماء هبذا املال .منع املدين من الترصف يف ماله

أحق به من غريه من  ماله، ويكونأولوية من وجد عني ماله من الغرماء عند املفلس يف استيفاء حقه واسرتداد 

َمْن َأْدَرَك َماَلهح لقول النبي صىل اهلل عليه وسلم: ) بالتقسيط،كام لو كان أعطاه قرضًا، أو باعه سلعة  الغرماء،

ٍل َأْو إِْنَساٍن َقْد أَ  هِ بَِعيْنِِه ِعنَْد َرجح َو َأَحقُّ بِِه ِمْن َغرْيِ  .(1559) ( ومسلم2402( رواه البخاري )ْفَلَس َفهح
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 حلول الدين املؤجلة

هل حتل الديون املؤجلة باإلفالس؟ خالف بني أهل العلم: واجلمهور عىل عدم حلوهلا إال إن حل الدين املؤجل 

قبل قسمة املال فتستحق املشاركة، وهو الذي ذهب إليه احلنفية والشافعية واحلنابلة يف الرواية املعتمدة، 

يسقط بفلسه، كسائر حقوقه، وألنه ال يوجب فالديون املؤجلة ال حتل بالتفليس؛ ألن األجل حق للمفلس، فال 

حلول ما له، فال يوجب حلول ما عليه، وال يصح قياسه عىل املوت، فإن املوت خترب به الذمة، بخالف 

 ال يشارك أصحاب الديون املؤجلة أصحاب الديون احلالة،  القول:التفليس. فعىل هذا 

لول الديون املؤجلة بالتفليس إال إذا كان املدين قد وخالف يف ذلك املالكية يف املشهور عندهم؛ فقالوا بح

اشرتط خالف ذلك.  ألن التفليس يتعلق به الدين باملال، فيسقط األجل، كاملوت، وهذا هو اختيار قرار جممع 

 يف قراره حول اإلعسار واإلفالس فقد نص عىل حلول الديون املؤجلة باإلفالس الفقه اإلسالمي الدويل

لنظر أن يقال بحلول الديون املؤجلة بالتفليس ال سيام إذا كان قد اشرتط الدائن ذلك حلديث ولعل االقرب يف ا

املسلمون عند رشوطهم، أو كان سيرتتب عىل التفليس إلغاء الرشكة وانعدام وجودها القانوين فيصبح القياس 

لك الديون؛ وذلك لئال عىل املوت ظاهرا، أو كان املتبقي من أصول الرشكة بعد التصفية ال يكفي لقضاء ت

 تضيع حقوق الدائنني.

 تنضيض أصول املفلس ببيعها وتوفية الغرماء حقوقهم 

فكلم غرماؤه الرسول صىل اهلل عليه وسلم يف  ديون،أن معاذ بن جبل ريض اهلل عنه كان عليه  ذلك:ودليل 

 إرشاد"صححه ابن كثري يف  فيه،وهو حديث خمتلف  واحلاكم،رواه البيهقي  .مالهفحجر عليه وباع  ذلك،

 .(1435) "إرواء الغليل"وضعفه األلباين يف  (،2/48) "الفقيه

عها أصيب رجل يف عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف ثامر ابتا قال أيب سعيد اخلدريويف الباب حديث 

 فقال دينه وفاء ذلك يبلغ فلم عليه الناس فتصدق عليه تصدقوا فكثر دينه فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

يونس بن عبد  حدثني )خذوا ما وجدتم وليس لكم إال ذلك( لغرمائه وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول

 هبذا اإلسناد مثله بكري بن األشج عن عمرو بن احلارث أخربين عبد اهلل بن وهب أخربنا األعىل

http://library.islamweb.net/NewLibrary/showalam.php?ids=44
http://library.islamweb.net/NewLibrary/showalam.php?ids=44
http://library.islamweb.net/NewLibrary/showalam.php?ids=44
http://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=4746#docu
http://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=4746#docu
http://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=4746#docu
http://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=4746#docu
http://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=4746#docu
http://library.islamweb.net/NewLibrary/showalam.php?ids=17418
http://library.islamweb.net/NewLibrary/showalam.php?ids=17418
http://library.islamweb.net/NewLibrary/showalam.php?ids=17418
http://library.islamweb.net/NewLibrary/showalam.php?ids=17418
http://library.islamweb.net/NewLibrary/showalam.php?ids=16472
http://library.islamweb.net/NewLibrary/showalam.php?ids=16472
http://library.islamweb.net/NewLibrary/showalam.php?ids=16472
http://library.islamweb.net/NewLibrary/showalam.php?ids=16700
http://library.islamweb.net/NewLibrary/showalam.php?ids=16700
http://library.islamweb.net/NewLibrary/showalam.php?ids=16700
http://library.islamweb.net/NewLibrary/showalam.php?ids=15562
http://library.islamweb.net/NewLibrary/showalam.php?ids=15562
http://library.islamweb.net/NewLibrary/showalam.php?ids=15562
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هح َفَعىَل احْلَاكِِم احْلَْجر َعَليِْه يِف َمالِِه َحتَّى َيبِيَعهح َعَليْهِ َ ":الفتحقال احلافظ يف  ورح إىَِل َأنَّ َمْن َظْهر َفَلسح  َذَهَب اجْلحْمهح

وهِنِْم  يح َرَمائِِه َعىَل نِْسبَِة دح  انتهى "َوَيْقِسَمهح َبنْيَ غح

إلعسار يف دورة انعقاد مؤمتره العرشين وقد نص قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف قراره حول اإلفالس وا

 باجلزائر عىل ما ييل:

 أحكام اإلفالس يف الفقه اإلسالمي:

بأي نوع من أنواع الترصفات الضارة هبم. ويكون  ( منع املفلس من الترصف يف أمواله بام يرض الدائنني،1)

 منع املفلس من الترصف وإهناؤه بحكم القايض.

 السفر، إذا كان السفر يؤدي إىل رضر ظاهر بحقوق الدائنني.( جواز منع املفلس من 2)

 ( سقوط آجال الديون املؤجلة التي عىل املفلس.3)

( قيام القايض املختص ببيــع أموال املفلس، بام هو أصلح وأنفع للدائـن واملديـن وقسـمة ثمنها، وإذا ظهر 4)

 اق من ديوهنم.للمفلس مال جديد جاز للدائنني مطالبته بالوفاء بام هو ب

( حق الدائن يف اســـرتداد عني ماله الذي جيده ضمن أموال املفلس، إذا كان باقيا عىل حاله، ومل يستوف 5)

 ثمنه.

 أموالهما يرتك للمدين املفلس عند تنضيض 

والبيت الذي  والكتب،الثياب،  مثل:أمواله ما ُيتاج إليه وال غنى له عنه  ويحرتك للمدين املفلس عند تنضيض

يسكنه، والفراش الذي يفرتشه، والسيارة التي يركبها، وآالت الصنعة، والقوت الرضوري، وأدوات املهنة، 

 . الخ ويؤخذ الزائد عن حاجته من هذه األشياء ، ويرتك له كفايته بدون زيادة
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باع،بل ذهب بعض العلامء )اإلمامان مالك والشافعي( إىل أنه إذا كان يقيم يف بيت يملكه فإنه يؤخذ منه   ويح

ويحستأجر له بيت يسكنه وقد يقاس عل ذلك بيع السيارة إن كانت باهظة الثمن ويستعاض عنها بغريها مما 

 .الناسيركبه سائر 

 لتفليس؟ماذا عن بقية الديون التي مل يتم استيفاؤها با

إذا كان مال املدين املفلس ال يكفي الديون كلها، فإنه يوزع املوجود عىل الدائنني، وتبقى سائر حقوقهم َدْينًا 

 عليه، متى قدر أن يقضيها وجب عليه ذلك

ليس لكم إال أخذ ما وجدتم،  أي:( ما وجدتم وليس لكم إال ذلك خذوا)ومعنى قوله صىل اهلل عليه وسلم 

. إفالسه ظهر ألنه ;أي فليس لكم زجره وال حبسه  ":املظهر وقال امليرسة،واإلمهال بمطالبة الباقي إىل 

 وليس الغرماء، فيأخذه مال له ُيصل أن إىل ويمهل خيىل بل ،بالدين حبسه جيوز ال الرجل إفالس ثبت وإذا

وإن كان ذو عرسة فنظرة إىل  ) تعاىل لقوله ; ديونكم من بقي ما وبطل وجدتم ما إال لكم ليس أنه معناه

 (مسلم رواه( )ميرسة

ق مال املفلس وبقيت عليه بقية وله صنعة فهل جيربه  وإذا :(6/581) "املغني"قال ابن قدامه رمحه اهلل يف  فحرِّ

انتهى واختالف أهل العلم يف ذلك يدل عىل أن باقي  "احلاكم عىل إجيار نفسه ليقيض دينه؟ عىل روايتني ....

 .بذمتهحق الغرماء ال يزال متعلقاح 

اكتسب بعد فك احلجر ماالً، يعاد احلجر وإذا انفك احلجر عن املفلس، ثم ثبت أن عنده ماالً غري ما قسم، أو 

 عليه بطلب الغرماء، وترصفه حينئذ قبل احلجر صحيح

 حول سقوط بقية ديون الغرماء يف ظل القانون األمريكي

عند التعامل مع الرشكات أو البنوك والشخصيات االعتبارية بصفة عامة تكون الديون املعدومة حممية من 

خالل رشكات التأمني أو بعض التدابري القانونية التي تعوض الدائنني عن ديوهنم املعدومة، فهل يؤدي هذا 

من أموال، ثم استوفوا بقية ديوهنم من طريق  إىل براءة ذمة املدينني ما دام الدائنون قد اقتسموا ما لدى املدينني

 آخر؟ 

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=5782#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=5782#docu
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قد يبدو هذا حمتمال إن نص القانون عىل سقوط بقية الديون باملوت، وتتبنى تعويضها جهه عامة، أو تبنى كفالة 

ما بقي من ديون الدائنني بعد التفليسة وعدم وفاء موجودات املدينني بكافة حقوقهم، فكأن هذه اجلهة قد 

ني يف الوفاء ببقية ديوهنم بعد مماهتم، أو ما بقي منها بعد إفالسهم،  ال سيام وقد أجريت املعامالت كفلت املدين

من البداية عىل هذا األساس، ولكن يبدو هذا التخريج بعيدا أو ضعيفا إذا كان هذا التعويض من جهة التأمني 

مني وحتمل مغارم أقساطه، ولكن قد برصف النظر عن حل التامني وحرمته، ألن الدائن هو الذي تكفل بالتأ

يقال إن ما تقيض به القوانني بمثابة العرف الذي نشأت يف ظله هذه التعاقدات، واملعروف عرفا كاملرشوط 

رشطا، فإذا استصحبت عند التعاقد هذه املعاين ربام يكون هلذا التأول وجهه، ويبقى األمر حمتمال، ولعلنا نصل 

 ا امللتقى املبارك بإذن اهلل،  إىل قرار مجاعي بشأنه يف هذ

احلرمة كأموال املؤمنني،  املستأمني يفومن جتدد له مال ينبغي له تورعا وديانة ان يبادر إىل براءة ذمته، وأموال 

قد استخلف النبي صىل اهلل عليه وسلم عليا لريد االمات التي وفإن األموال كام تعصم باإليامن تعصم باألمان، 

 نده بعض املرشكني لفرط ثقتهم يف وفائه وأمانته صىل اهلل عليه وسلمكانت قد أودعها ع

وـأيا كان هذا األمر فال يبدو هلذا التخريج وجه يف ديون األشخاص الطبيعيني حيث ال توجد هذه اجلهة التي 

سِقط ح ديون تكفل هلم تغطية الديون امليتة، فإذا كان رب الدين شخصًا طبيعيا فإّن املوت او إشهار اإلفالس ال يح 

، الرثةاملوتى أو املفلسني، فإذا جتدد للمفلس مال، أو ترك املتوىف ماال فإن وفاء ديونه يقدم عىل تقسيم الرتكة بني 

قوق العباد ال تسقط إال باألداء أو اإلبراء، ح( ونؤكد أن بعد وصية يوىص بها أو دين من)كام قال تعاىل 

  الطبيعيني،ورشكات التأمني ال تحَعّوضح الّدائنني من األشخاص 

 انتهاء التفليس

 ينتهي التفليس عند مجهور الفقهاء بأحد أمرين:

مع : األول: زوال املعنى الذي رشع له احلجر وذلك بسداد مجيع الديون التي يف ذمة املفلس؛ واحلكم يدور 

 علته.
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والثاين: صدور احلكم القضائي برفع احلجر عن املدين املفلس، حتى ولو بقي عليه بعض الدين؛ ألن هذا ال 

 يكون إال بعد البحث عن نفاد ماله والنظر يف األصلح من بقاء احلجر وفكه.

حلنابلة أنه ال ينفك ويرى املالكية أن حجر املفلس ينفك بمجرد قسمة املوجود من ماله، بينام يرى الشافعية وا

 ألنه ثبت بحكم فال يزول إال به الحتياجه إىل نظر واجتهاد. ;مع بقاء بعض الدين بدون حكم

 وأخريا نختم بقرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل حول اإلفالس واإلعسار تتميام للفائدة 
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 حول اإلعسار واإلفالس قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل

جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة التعاون اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره العرشين إن جملس 

من ذي القعدة  2شوال إىل  26بوهران )اجلمهورية اجلزائريــة الديمقراطية الشعبية( خالل الفرتة من 

 م،2012سبتمرب )أيلول(  18-13هـ، املوافق 1433

دة إىل أمانة املجمع يف موضوع: أحكام اإلعسار واإلفالس يف الرشيعة بعد اطالعه عىل البحوث الوار

 اإلسالمية واألنظمة املعارصة، واستامعه إىل املناقشات التي دارت حوله،

 قرر ما يأيت:

 أوالً: تعريف اإلعسار واملدين املعرس:

بشأن ضابط اإلعسار الذي ( 2/7) 64( مع مراعاة ما ورد يف الفقرة )سابعًا( من قرار املجمع ذي الرقم: 1)

يوجب اإلنظار، فإن اإلعسار هو: وصف عارض يلحق بالشخص يكون معه عاجزاً عن القيام بنفقاته الواجبة 

 وسداد ديونه. واملعرس هو من حلق به هذا الوصف.

( ضابط اإلفالس: هو عدم كفاية أموال املدين لسداد ما عليه من ديون. واملفلس هو من اتصف هبذا 2)

 ف.الوص

 ثانيًا: أبرز الفروق بني اإلعسار واإلفالس عند الفقهاء:

( اإلعسار قد يكون مسبوقًا بحالة اليسار وقد ال يكون مسبوقًا هبا، بخالف اإلفالس فإنه ال يتحقق إال إذا 1)

 كان مسبوقًا بحالة اليسار.

جر عىل املفلس بعد احلكم بإفالسه، أما املعرس فإنه يحنظر إىل حني م2) يرسة، إذا أثبت إعساره بطرق معتربة ( ُيح

ةٍ رشعًا، لقوله تعاىل: ) ا يرْسا ناِظراةٌ إَِلا ما ةٍ فا ا نا ذُو ُعْسر  .[280: ]البقرة( ِإَون َكا
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بس تعزيرًا يف حالة االحتيال أو 3) ( ال ُيكم القايض بحبس املعرس عندما يثبت إعساره، أما املفلس فإنه ُيح

 والتقصري.التدليس أو اإلمهال 

 ( اإلعسار قد يكون بَِدْيٍن أو حق رشعي كالنفقة، بخالف اإلفالس فال يكون إال بَِدْين.4)

 ثالثًا: أحكام اإلفالس يف الفقه اإلسالمي:

بأي نوع من أنواع الترصفات الضارة هبم. ويكون منع  ( منع املفلس من الترصف يف أمواله بام يرض الدائنني،1)

 الترصف وإهناؤه بحكم القايض.املفلس من 

 ( جواز منع املفلس من السفر، إذا كان السفر يؤدي إىل رضر ظاهر بحقوق الدائنني.2)

 ( سقوط آجال الديون املؤجلة التي عىل املفلس.3)

( قيام القايض املختص ببيــع أموال املفلس، بام هو أصلح وأنفع للدائـن واملديـن وقسـمة ثمنها، وإذا ظهر 4)

 مفلس مال جديد جاز للدائنني مطالبته بالوفاء بام هو باق من ديوهنم.لل

( حق الدائن يف اســـرتداد عني ماله الذي جيده ضمن أموال املفلس، إذا كان باقيا عىل حاله، ومل يستوف 5)

 ثمنه.

 رابعًا: تغريم املدين املورس املامطل:

( البندين: ثالثًا ورابًعا، بشأن البيع بالتقسيط من 2/6)51يؤكد املجمع عىل ما ورد يف قراره السابق ذي الرقم 

 حتريم فرض غرامة أو اشرتاط التعويض عىل املدين املورس املامطل، مع جواز حتميله املرصوفات القضائية.

 خامسًا:

 يرى املجمع تأجيل النظر يف القضايا التالية، يف موضوع اإلعسار واإلفالس لدورة قادمة:
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قهية املتعلقة بحامية املؤسسات املالية اإلسالمية، ومنها مسألة التأمني عىل الديون، وااللتزام ( املسائل الف1)

 بالتربع.

 ( أحكام ترصفات املفلس واملعرس يف فرتة الريبة.2)

 ( أحكام إفالس الرشكات واملؤسسات املالية يف ضوء األنظمة املعارصة.3)

طلح اإلعسار قد يرد يف بعض القوانني الوضعية شامالً ( موضوع اإلعسار )املدين( حيث يلحظ أن مص4)

 ملصطلحي اإلفالس واإلعسار يف الفقه اإلسالمي.

_____________________________________ 

 

 


