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 الحوالة -9

 يل إلى ذمة المحال عليه.ُمـح: هي نقل الدين من ذمة الالحوالة 

 :حكمة مشروعية الحوالة 

ً لألموال، وقضاًء لحاجة اإلنسان، فقد  شرع هللا عز وجل الحوالة تأمينا

يحتاج اإلنسان إلى إبراء ذمته من حق الغريم، أو استيفاء حقه من مدين 

إلى بلد، ويكون نقل هذا المال غير  له، وقد يحتاج لنقل ماله من بلد

 متيسر، إما لمشقة حمله، أو لبعد المسافة، أو لكون الطريق غير مأمون.

فشرع هللا الحوالة لتحقيق هذه المصالح، وتسهيل الوفاء واالستيفاء بين 

 الناس.

 :حكم الحوالة 

الحوالة عقد جائز يقتضي نقل دين من ذمة إلى أخرى، وإذا أحال المدين 

ه على مليء لزمه أن يحتال، وإن أحاله على مفلس ولم يعلم رجع دائن

 بحقه على المحيل، وإن علم ورضي بالحوالة عليه فال رجوع له.

 ومماطلة الغني حرام؛ لما فيها من الظلم، ومنع الحق.

ِ غَ الَمْطُل : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َعنهُ  ةَ َرضَي هللاُ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أ  ٌم،لظُ  نِـي 

 .(1)متفق عليه .«يَتْبَعْ لفَ  ِلـي   ى مَ ـفَإِذَا أُتْبَِع أَحدُُكْم َعلَ 
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 :أركان الحوالة 

 أركان الحوالة خمسة، وهي:

: وهوا عليه والمحال: وهو رب الدين.. والمحالين.. : وهو المدالمحيل

: وهو الدين الذي للمحيل على به والمحال. .لذي عليه دين للمحيل

 والقبول بين المحيل والمحال. : وهي اإليجابيغةوالصالمحال عليه.. 

 :شروط الحوالة 

أن يكون كل من المحيل والمحال والمحال عليه من أهل التصرف، بأن  -1

 يكون كل واحد منهم بالغاً عاقالً رشيداً، غير محجور عليه.

 أن يكون المحال عليه مديناً للمحيل. -2

 المحال عليه.أن يكون الدين المحال به قد حلَّ على  -3

ً للمحال عليه في الصفة، والجنس،  -4 أن يكون الدين المحال مساويا

 والمقدار.

 اإليجاب والقبول بين المحيل والمحال حسب العرف. -5

 :ما يترتب على الحوالة 

 إذا تحققت شروط الحوالة، صحت الحوالة، وبرأت ذمة المحيل. -1

 ثبوت حق مطالبة المحال للمحال عليه بحقه. -2

 مالزمة المحال للمحال عليه حتى يوفيه دينه. -3

 :فضل التجاوز عن المعسر 

إذا تمت الحوالة فيجب على المحال عليه أن يوفي المحال حقه بال 

مماطلة، وإن أفلس المحال عليه بعد عقد الحوالة استحب إنظاره، 
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 وأفضل منه التجاوز عنه.

 .[280]البقرة:(   ۈئ ۈئ ېئ ېئ ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ)قال هللا تعالى:  -1

ِ َعِن النَّ  َعنهُ  ةَ َرضَي هللاُ ْيـرَ ُهرَ  َوَعْن أبِـي -2 َكاَن تَاِجٌر يُدَايُِن : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

اَوَز تَـجَ لَعَلَّ هللاَ أْن يَ  ْنـهُ اَوُزوا عَ تَـجَ : نِـهِ اتْـيَ قال ِلفِ  اً النَّاَس، فَإِذَا َرأى ُمْعِسر

 .(1)متفق عليه .«ْنـهُ اَوَز هللاُ عَ تَـجَ َعنَّا، فَ 

 :انتهاء الحوالة 

 تنتهي الحوالة بأحد األمور اآلتية:

 فسخ الحوالة برضا المحيل والمحال. -1

 أداء المحال عليه المال إلى المحال. -2

 أن يهب المحال المال للمحال عليه، أو يتصدق به عليه. -3

 أن يبرئ المحال المحال عليه من الدين. -4

 كم التحويل البنكي:ح 

: أن يسلم اإلنسان لبنك البلد الذي هو فيه نقوداً، ثم يأخذ التحويل البنكي

 من البنك شيكاً أو حوالة ليقبض نقوده في بلد آخر أو مكان آخر.

فهذه المعاملة جائزة؛ لما فيها من تسهيل قضاء حوائج الناس، سواء 

و من غير جنسها، كانت النقود المحولة من جنس النقود المدفوعة أ

 ويقوم تسليم الشيك مقام القبض في مسألة صرف النقود بالتحويل.

ويعتبر القيد في سجالت المصرف بمثابة القبض لمن يريد استبدال عملة 

بعملة أخرى، سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف، أو 
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 بعملة مودعة فيه.

 :حكم التحويل من البنوك 

اع والتحويل بواسطة المصارف اإلسالمية، فإن يجب على المسلم اإليد

دعت الضرورة إلى اإليداع والتحويل من البنوك الربوية فال حرج في 

 ذلك.

 ويجوز اإليداع للضرورة في البنوك الربوية بدون اشتراط الفائدة.

فإن دفع البنك الفائدة بدون شرط فال بأس من أخذها، لكن ال ينتفع بها، 

ا في األعمال الخيرية كمساعدة الفقراء، ومن بل يتخلص منها بصرفه

 عليهم ديون، وتعبيد الطرق ونحو ذلك.

 :فضل حسن القضاء 

من حسن المعاملة مع الناس أنه إذا كان لإلنسان على غيره حق، أو 

اقترض المسلم من أخيه، وملك السداد قبل األجل، أن يبادر المدين 

 بالسداد، ويزيد على ما وجب عليه.

ِ النَّ  لَـىُجل  عَ ِلـرَ : َكاَن الَ ةَ َرضَي هللاُ َعنهُ قَ ْيـرَ ُهرَ  يبِـَعْن أ ِسنٌّ ِمَن ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

هُ فََطلَبُوا سِ «. أْعُطوهُ »االبِِل، فََجاَءهُ يَتَقَاَضاهُ، فَقال:  إِال  لَـهُ دُوا يَـجِ  لَـمْ فَ  نَـّ

ً ِسن   ملسو هيلع هللا ىلص:  بِـي   بَِك. قال النَّ هللاُ  فَـىأوْ  نِـيتَ فَـيْ فَقال: أوْ «. أْعُطوهُ »فَْوقََها، فَقال:  ا

    .(1)متفق عليه .«إِنَّ ِخيَاَرُكْم أْحَسنُُكْم قََضاءً »
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