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Abstract 

There is an important discussion among jurists on how to order about 

postponing debtor that requires a careful look at the prorogation, an 

examination of the correct meaning and an explanation of its judgments and 

effects. Proposing a critical-descriptive method and stating a clear definition, 

the present article seeks to approach this view that a postponing debtor is the 

one who postpones his debts by hiding his property and not presenting it to 

the judge for sale and payment of his debts. This definition does not apply to 

the debtor with an overt property who only refuses to pay his debts. After 

expressing the exact meaning of postponing debtor, the study divides 

prorogation into three types of prorogation in real estates, property and 

rights. However, by prorogation in the words of jurists, it is meant financial 

debt. Therefore, in order to punish a postponing debtor, the ruler should first 

blame him in language. The next step is to punish him with beatings. And 

then if he continues to insist on prorogation, he should be imprisoned until 

he pays his debts. The ruler or the judge can also add some additional effects 

to this matter such as his legal privation, prevention of his traveling, not 

accepting his testimonies, and receiving damages due to prorogation.   
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 چكیده

وجود دارد که نیازمند نگرشی دقیق به مماطله، واکاوی مفهووم  « حکم مدیون مماطل»در میان فقها بحث مهمی با عنوان 

تعریفوی گویوا    ۀ روشی تحلیلی و توصیفی و بیان د با ارائرو تالش دار پیش صحیح و تبیین احکام و آثار آن است. نوشتار

آن بوه قاضوی بورای فوروش و      ۀاموال پنهانش و ارائ ۀبه این دیدگاه نزدیک شود که مدیون مماطل، کسی است که دربار

ع پرداخت دیونش، تعلل دارد نه اینکه این تعریف در مورد مدیون دارای اموال آشکار هم جاری باشد و به صِور  امتنوا  

از پرداخت، مماطل، خوانده شود. در این جستار، پس از بیان مفهوم دقیق مماطل، مماطله به سه نوع مماطلوه در اعیوان،   

در رو  ازایون  ؛دشوو  در دیوون موا ی قلموداد موی     هاما مراد کالم فقها در مماطله، مماطلو  ،اموال و حقوق تقسیم شده است

و پس از آن  کندبعد، تعزیرش  ۀبا زبان به سرزنش او بپردازد و در مرحلراستای عقوبت مدیون مماطل، حاکم ابتدا باید 

بایست او را حبس کند تا جایی که به تنبیه وی و پرداخوت دیونش منجور شوود.      می ،اگر همچنان بر مماطله اصرار ورزد

یافت خسارات ناشوی  تواند آثاری از قبیل حَجر، منع از سفر، قبول نکردن شهادات و در همچنین حاکم شرع یا قاضی می

 .او را بر این مسئله، بار کند هاز مماطل

   واژگان كلیدی

 .حبس، مدیون مماطل، مماطله احکام، ،آثار
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  مسئله . پیشینۀ پژوهش و بیان1

مدیون و احکام و آثار مترتو  بور آن   ۀ از جمله مباحث مرتبط با فقه و حقوق، بحث مماطل

در خصوو  حوبس   شوود.   از حبس او ختم موی است که در نهایت به حکم وجوب یا جو

و دیگوری   «موضووعه  قوانین و فقه در مدیون حبس»یکی با عنوان   مدیون حداقل دو مقا ه

منتشور شوده    «امامیه فقه منظر از او ما ی وضعیت در تردید صورت در مدیون حبس جواز»

نگی حبس یک نگاه این نگاشته را در خصو  مفهوم مماطلۀ مدیون و چگو است، اما هیچ

 اند. او نداشته

چوه اینکوه تعریوف و     ،تر واکاوی شوود  رسد تعریف مدیون مماطل باید دقیق نظر می به

یند استنباط و فتوا مؤثر واقع اتواند در فر که می دارداهمیت حدی  بهمفهوم یک گزارۀ فقهی 

مواجوه  بوا ایون مسوئله     ،افکنویم  که به عبارات برخی فقها نظر موی  شود. بر این اساس زمانی

چنانچوه در بحوث    ،توجه بووده  خواهیم شد که متأسفانه نسبت به مفهوم مدیون مماطل، کم

صر  امتناع از دفع مال و دین را مماطله قلمداد کرده و بر همان اسواس  اقوال خواهد آمد، 

 اند.  نیز اقدام به فتوا و ترت  احکام و آثار آن کرده

از  ،تفواوت باشود   ،ر اعیان، اموال و حقووق اطا ه د نظراگرچه ممکن است بین اموال از 

آنجا که موضوع سخن فقها در دیون، صرفاً دیون ما ی بوده است و کالم هم از دین، تبوادر  

در این جستار نیز به مماطله در دیون موا ی و بحوث مودیون     ،و انصرا  به دیون ما ی دارد

بر اینکوه ددددوۀ بوه     افزون ؛مماطل و احکام و آثار مترت  بر مماطله او پرداخته شده است

 ایم. درازا نکشیدن بحث را هم مدنظر داشته

اسوت   «احکام و آثوار »افزودن عبارت  ،ای که ممکن است متوجه عنوان مقا ه باشد نکته

منظور از احکام، احکام تکلیفی و مراد از آثار، آثار وضعی مترتو    باید گفتکه در توضیح 

تفصیل در مورد آن سخن رفته است. همچنوین   ته بهبر مماطلۀ فرد مدیون است که در نگاش

شناسی مماطل، انواع مماطله، بررسی حکم حبس و نظریات مطرح در ایون زمینوه    به مفهوم

 پرداخته شده است.
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 شناسی . مفهوم2

 مدیون و دین، دائن. 2.1

ا و از نظر  غوی بین دو کلمۀ دَین و دِین تفاوت وجود دارد؛  فظ دِین در  غت به معنای جز

را  شناسان هر آنچوه  اما بسیاری از  غت ،(215: 4ج ق،1415 ،فیروزآبادیپاداش آمده است )

 ق،1415 ،فیروزآبوادی ؛ 2502: 6ج ،1375طریحوی،  برای آن مدتی در نظر گرفته شوود )  که

 73: 8ج ق،1409فراهیودی،  ( و اکنون حاضر نباشد )214: 18ج ق،1414زبیدی، ؛ 215: 4ج

 اند. دَین دانسته ،(397: 9ج ق،1421 ،سیده ابن؛ 359: 9ج ق،1414 ،صاح ؛ 

فرمایود:   آنجا که موی  ،در قرآن کریم،  فظ دَین و با پنج مرتبه تکرار، استعمال شده است

اى اهل ایمان! چنانچه وامو  بوه    ؛يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ»

مِننْ بَْْندِ صَيِنٍ  ٍ    »( یا 282)بقره: « دیگر تا سر آمد معین  دادید، الزم است آن را بنویسیدیک

(؛ 11)نسوا،،  « اسوت   کند، یوا پپوس ازد دِیىنو     ؛ پس از وصیت  است که م يُويِي بِهَا أصْ دَيْنٍ

برخی معتقدند که دَین در دو آیۀ مذکور به معنای قرض و ثمون مبیوع اسوت و از دیودگاه     

تووان بور آن    اگرچه از نظر شرعی می ،شود غت، شامل موارد مهریه، دص  و مانند آن نمی 

 ،فیوومی ؛ 250: 6ج ،1375 ،طریحوی فورد ثابوت شوده اسوت )     ۀزیرا بر ذم ،اطالق دَین کرد

 (.205ق: 1414

فرد نسبت به دیگری تعریف  ۀبر این اساس برخی فقها، دَین را به مال کلی ثابت در ذم

 ۀاند، امور اختیاری مانند اشوتغال ذمو   آن را امور اختیاری و دیراختیاری دانستهو سب    کرده

خریودار بوه    ۀمستأجر به اجرت اجیر، اشتغال ذم ۀگیرنده به عِوض قرض، اشتغال ذم قرض

زوج بوه   ۀفوروش، اشوتغال ذمو    فروشنده به مثمن در پویش  ۀثمن در خرید نسیه، اشتغال ذم

وجه به عِوض در طالق خلوع و اموور دیور اختیواری ماننود      ز ۀدر نکاح و اشتغال ذم  مهریه

زوج به نفقۀ زوجوه در   ۀآور )مثل دیه یا تلف( و اشتغال ذم فرد در موارد ضمان ۀاشتغال ذم

، هاشومی شواهرودی  ، 5: 21ق، ج1413، سوبزواری ، 647: 1ج توا،  بوی  ،خمینوی نکاح دائم )

 (.679: 3ق، ج1426
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، خمینوی شوود )  گفته موی « دریم»یا « دائن»طلبکار،  و به« مَدین»یا « مدیون»به بدهکار، 

و آن را به آنچه ذمّه بوه آن    اند (. برخی هم معنای عامی از دین به دست داده647: 1تا، ج بی

اند چه از اموال باشد و چه از حقوق، و  ذا طبق این نگاه، حقوق  مشغول شود تعریف کرده

؛ 299: 28ق، ج1404، نجفییون خواهد بود )ا هی از قبیل، نماز، روزه و حج هم از جمله د

(. ا بته پرواضح است که موضوع سخن فقها در دیون 679: 3ج ق،1426 ،هاشمی شاهرودی

 (6: 21ج ق،1413 ،سبزواریما ی است )ر.ک: 

 ماطل، مُماطله. 2.2ُ

و در  غت به معنای پس « مطل»مماطل، اسم فاعل و مماطله بر وزن مفاعله، مصدر از ریشۀ 

 ،صوواح ؛ 244: 13ج ق،1421 ،ازهووری؛ 433: 7ج ق،1409 ،فراهیوودیو دور کووردن )زدن 

دادن  (، طووول694: 15ق، ج1414 ،زبیوودی؛ 624: 11ج، منظووور ابوون؛ 185: 9ج ق،1414

(، تسوویف یوا اموروز و فوردا     331: 5ق، ج1404 ،فارس ابن؛ 1299: 3ج م،1988 ،درید ابن)

 ق،1415 ،فیروزآبوادی ؛ 624: 11ج ق،1414 ،منظور ابن؛ 182: 9ج ق،1421 ،سیده ابنکردن )

(، تعلووول و توووأخیر 694: 15ج ق،1414 ،زبیووودی؛ 473: 5ج ،1375 ،طریحوووی؛ 616: 3ج

 ( نسبت به پرداخت دین آمده است. 473: 5ج ،1375، طریحی)

اش را پذیرفتوه اسوت و توانوایی     از منظر فقها مماطل، کسی است که وجود دَین بر ذمه

زنود و تعلول و اموروز و فوردا      از ادای دین خود به طلبکار سرباز میاما  ،پرداخت هم دارد

؛ بهجوت،  355توا:   ؛ سبزواری، بوی 416: 2تا، ج ؛ خمینی، بی17 :1359ا غطا،،  کاشف)کند  می

؛ هاشمی شواهرودی،  13: 6 ق، ج1413؛ بحرانی، 12: 4 ق، ج1421؛ مغنیه، 14: 5ق، ج1426

 (.  417: 3 ، ج1417

، سه تصور وجود دارد که قسوم سووم آن، فورض مماطلوه     تمکنبرای مدیون در حا ت 

 خواهد بود:

سوت: در ایون صوورت بوه او امور      اا ف( موسر است و مال ظاهر دارد که از نقود هوم  

کنند که از مال، دین را ادا کند و اگر انجام نداد، از مال ظاهر او برداشت و دینش تأدیوه   می

 شود. می
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شوود   اما از نقود نیست: در این صورت به او امر موی  ،ب( موسر است و مال ظاهر دارد

کنود و اگور اسوتنکا      که مال را بفروشد و دین را بدهد و اگر امتناع کند، حاکم اجبار موی 

 شود. فروشد و دین ادا می کرد، حاکم مال او را با تشریفات مزایده و ... می

و پرداخوت دیونش   اما نسبت بوه آشوکار سواختن آن     ،ج( موسر است و مال پنهان دارد

؛ و نیوز  123ق: 1420 ،فاضل  نکرانیگویند ) این نوع از مدیون را مماطل می ،ورزد تعلل می

در این صورت چون مال ظاهر ندارد کوه حواکم، امووا ش را     .(48: 1397، تبار یبیر.ک: حب

 . نقد بودن یا نقد نبودن اموال، دیگر موضوعیتی ندارد ،بفروشد یا او را ملزم به فروش کند

رسد که از منظری  نظر می در نگاه کلی، ممتنع و مماطل، مفهوم یکسانی دارند، به اگرچه

توان حا ت اصرار بر امتناع را مماطله نامید؛ یعنی چنانچه مدیون موسر با داشتن  تر، می دقیق

شود، اما اگر تعلول او شودت پیودا     اموال ظاهر در پرداخت دین، تعلل کند ممتنع نامیده می

طوالنی و به امروز و فردا کردن تبدیل شوود، چنوین فوردی مودیون مماطول نامیوده        کند و

شود که این حا ت با فرض سوم که مدیون دارای اموال پنهوان اسوت، مصوداق بهتور و      می

یابد. چه اینکه در این فرض، تعلل و تأخیر در پرداخت دیون، شودت بیشوتری     بیشتری می

تری خواهد داشوت )ر.ک:   له هم تناس  بهتر و دقیقدارد، ضمن اینکه با معنای  غوی مماط

 (.123ق: 1420فاضل  نکرانی، 

ل و دوم، مربوط به حا ت امتنواع از پرداخوت دیون و فورض     ودو فرض ابر این اساس 

مترتو    فرض سوماحکام و آثاری بر  .سوم، مرتبط به حا ت مماطله از پرداخت دین است

 آید. شود که در ادامه می می

 ماطله. انواع م3

اگرچه در حقوق امامیه، اموال دارای اقسامی چون عین، منفعت، دین، حوق موا ی )عینوی و    

با توجه به موارد و مصادیق مماطله، از  ،(31-33: 1ج تا، بی ،امامیدیرعینی( و عمل است )

نگاه ما مماطله به دو نوع اعیان و دیون مرتبط است که دیون، خود به اموال و حقوق، قابول  

 ت. پس در نهایت سه نوع مماطله به شرح زیر، قابل فرض خواهد بود:بخش اس
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 مماطله در اعیان .3.1

، تا ، بیامامیمانند زمین، میز، صند ی ) ،عین عبارت است از شیئی مادی که قابل  مس باشد

 گونه برشمرد: توان این . بر این اساس برخی از موارد مماطله در اعیان را می(31: 1ج

تری نسبت به رد عین در صورت فسخ عقد: در این مورد، مشتری کاالیی مش ۀمماطل .1

اموا مشوتری هنگوام     ،ا از سوی خودش یا فروشنده، عقد بیع فسخ شوده اسوت  مرا خریده ا

 .(11: 2، ج1373)نائینی،  برگرداندن کاال به فروشنده مماطله دارد

انچه شخص، اخذ بوه  مشتری در رد مورد شفعه به شفیع: در موارد شفعه، چن ۀمماطل .2

مشوتری بایود    ،شفعه کند و سهم شریکش را با پرداخت مبلغی که مشتری به او داده بخورد 

: 3توا، ج  )امامی، بوی  کند اما نسبت به این امر، مماطله می ،عین مورد شفعه را به شفیع بدهد

56). 

بوه امانوت   گذار، ما ی را نزد ودعوی   گیرنده در رد امانت: چنانچه امانت امانت ۀمماطل .3

: 2ج ،1424بنوی هاشومی،   توانود اموانتش را پوس بگیورد )     که بخواهد می هر زمانی ،بگذارد

: 2ق، ج1422)خمینوی،   کنود  امانت، مماطله می دگیرنده در ر اما در این مورد، امانت ،(434

550). 

داص  در رد عین موقوفه: چنانچه فردی در عینی مثل زمین که وقف موورد   ۀمماطل .4

تور آن را   ضامن است و باید هرچه سریع ،ای انجام دهد اصی شده تصر  داصبانهعام یا خ

(، حال فرد در این 246: 2ج ،1392 ،ای خامنهبه متو ی وقف یا حاکم شرع برگرداند )ر.ک: 

 .(143: 4ق، ج1425)خمینی،  ورزد مورد نسبت به رد عین مماطله می

 مماطله در اموال .3.2

 اند از:  شود که عبارت ارد مختلفی میدر اموال، شامل مو همماطل

مشتری نسبت به پرداخت ثمن: در این مورد، مشتری کواالیی را از فروشونده    ۀمماطل .1

)ر.ک: تبریوزی،   کنود  ا نسبت بوه پرداخوت مبلوا کواال مماطلوه موی      مخریداری کرده است ا

 .(543: 4ق، ج1416

به محض جاری شدن صویغۀ  زوج از پرداخت دین زوجه )مهریه، نفقه و...(:  ۀمماطل .2



  945 انواع، احکام و آثار آن یون؛مد ۀدر مفهوم مماطل یتأمل 

آید و باید  زوج می ۀعنوان یک دین به عهد عقد نکاح چه دائم و چه موقت، مهریه زوجه به

بور   ،که پرداخت صورت نگیورد  آن را عنداالستطاعه یا عندا مطا بۀ زوجه بپردازد و تا زمانی

اح ذمۀ زوج خواهد بود، مگر اینکه از جان  زوجه بخشش صورت بگیرد؛ همچنین در نکو 

 ۀدائم، پرداخت نفقۀ زوجه نیز بور عهودۀ زوج اسوت و نفقوه شوامل موواردی از قبیول تهیو        

-315: 2ج تا، بی ،خمینیشود ) خوراک، پوشاک و مسکن متعار  و مناس  شأن همسر می

313.) 

مستأجر در پرداخت اجرت اجیر: در این مورد اجیرکننده )مسوتأجر(، فوردی    ۀمماطل .3

اما زمان پرداخت اجرت او نسبت بوه   ،اش را بسازد یا تعمیر کند انهرا اجیر کرده که مثالً خ

 .(51: 2ق، ج1401؛ بجنوردی، 93: 7ق، ج1419)بجنوردی،  کند تحویل آن مماطله می

مستأجر در پرداخت اجارۀ موجر: در این مورد، کسی که خانوه یوا مغوازه یوا      ۀمماطل .4

جارۀ ما ک یا کسی که از او اجاره کورده  اإل ماشین را اجاره کرده )مستأجر( در پرداخت مال

 .(498: 3ق، ج1413)گیالنی،  )موجر( مماطله دارد

راهن در پرداخت دیون مورتهن: در ایون موورد راهون )گروگوذار( در قبوال         ۀمماطل .5

توا   گوذارد  میمثالً ماشینش را در نزد مرتهن )گرو گیرنده( به گرو  رد،ای که به فرد دا بدهی

را بپردازد و مال مرهون را پوس بگیورد. در ایون حوال، بوا اینکوه زموان        اش  که بدهی زمانی

ا راهن نسبت بوه پرداخوت دیونش بوه مورتهن، مماطلوه       مپرداخت بدهی هم رسیده است، ا

 .(24: 3، ج1366ا غطا،  ؛ کاشف310: 1، ج1359ا غطا،  )کاشف کند می

خود را حوا ه دهود  علیه از پرداخت دین محیل: چنانچه فردی، طلبکار  محال ۀمماطل .6

علیه( هم قبول کننود حوا وه    که طل  خود را از دیگری بگیرد و هر دو آنها )محتال و محال

و فوردی کوه   « محتوال »، طلبکوار  «محیول »دهنده  فرد بدهکار یا حوا ه 1صورت گرفته است.

؛ 31: 2ج توا،  بوی  ،خمینوی گیورد )ر.ک:   نوام موی  « علیوه  محوال » ،شود طلبکار به او حوا ه می

                                                           
که به محیل بدهکار نباشد بنابر فتوا و در صورت بدهکار بودن، بوه احتیواط واجو      علیه درصورتی . قبول محال1

 (.407:  2ج، 1424بنی هاشمی، )شرط است 
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علیه پرداخت دین محیل به فرد  (. در این مورد با اینکه محال406: 2ج ق،1424 ،هاشمی بنی

 .(254ق: 1415)یزدی،  ا از پرداخت آن مماطله داردما ،طلبکار را به عهده گرفته است

شفیع در پرداخت ثمن شریک: چنانچه دو نفر با هم شوریک باشوند و یکوی از     ۀمماطل. 7

در اینجا با  حاظ شرایط، شریک دیگر نسوبت   ،می بفروشدوسهم خود را به شخص س ظشرک

تواند اخذ به شفعه کند. در این مورد، شفیع اخذ به  کند و می به سهم شریکش او ویت پیدا می

)ر.ک:  ورزد اما نسبت به پرداخت مبلا و خرید سهم شریکش مماطلوه موی   ،شفعه کرده است

 (.17: 5ق، ج1418هری، ؛ طا14: 5ق، ج1426؛ بهجت، 243ق: 1427تبریزی، 

وکیل از تسلیم مال به موکل: در این حا ت، ممکون اسوت بوه موجو  عقود       ۀمماطل .8

وکا ت، ما ی از سوی موکل به وکیل سوپرده شوده توا موثاًل آن را بوه شخصوی برسواند یوا         

کوه موکول آن را    ا پس از پایوان وکا وت یوا در زموانی    مصورت امانت در دست او باشد، ا به

 .(122: 2تا، ج )خراسانی، بی ل، مماطله داردکوکیل در تسلیم مال به مو ،ندک مطا به می

زوجه از دفع عوض در طالق خُلع و مُبوارات: خلوع، طالقوی اسوت کوه زن       ۀمماطل .9

بخشود کوه    نسبت به شوهر، مایل نیست و کراهت دارد و مَهر یا مال دیگر خود را به او می

و میل نداشتن دوطرفوه اسوت و زن موا ی بوه مورد       اما در مبارات این کراهت ،طالق بگیرد

(. در این مورد از مماطلوه،  533-535: 2ج ،1424بنی هاشمی، دهد که او را طالق دهد ) می

 زن نسبت به آن مال و عوضی که باید به شوهر بپردازد تا از او طالق 

 مماطله در حقوق. 3.3

به انجام دادن یوا انجوام نودادن    حق عبارت از سلطنت و اقتداری است که برای فرد، نسبت 

(. بور  317-318، 3ج ق،1426هاشومی،  ک: .؛ ر 32: 1ج توا،  بی ،امامیشود ) امری ایجاد می

 این اساس، مماطله در حقوق در موارد زیر قابلیت تصور دارد:

آیود کوه بعود از     برادر بزرگ نسبت به تقسیم ارث ورثه: در مواردی پیش می ۀمماطل .1

ۀ نامه و تقسیم ارث پودر بوه عهود    عمل طبق وصیت ۀوظیف ،کند فوت می اینکه پدر خانواده

 نظور احترام و رعایت اخوالق اسوت وگرنوه از     نظرافتد که ا بته صرفاً از  تر می فرزند بزرگ

بایست او ایون کارهوا را انجوام     شرع مقدس، حکمی در این زمینه وجود ندارد که حتماً می
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های سوال منتظور اعموال نظور و      رعایت احترام، سال دهد. در این حا ت، سایر ورثه از باب

: 17ق، ج1415)نراقوی،   اما او نسبت به این امر مماطلوه دارد  ،تقسیم اموال از سوی برادرند

 .(143: 3ق، ج1413؛ گیالنی، 462

مماطله در پرداخت ما یات به دو ت: به موج  قوانون و مقوررات دو وت اسوالمی،      .2

 .(992: 2ج ،1424 ،هاشومی  بنی؛ 373: 1ق، ج1422، ینیخمپرداخت ما یات واج  است )

 .(397تا:  )طبسی، بی حال در این مورد فرد از پرداخت ما یات به دو ت مماطله دارد

شوود    ه: در عقد کفا ت، کفیل متعهد موی  کفیل از احضار مکفول برای مکفول ۀمماطل .3

را بورای او حاضور کنود     بودهکار )مکفوول(   ، وه( بخواهود   که هر زمان که طلبکار )مکفوول 

(. در این صورت، کفیل نسبت به احضوار مکفوول مماطلوه    427: 2ج ق،1424 ،هاشمی بنی)

 .(205: 26ق، ج1404)نجفی،  کند می

ما ک نسبت به اجازه یا رد در بیع فضو ی: در بیع فضو ی که شخص فضول،  ۀمماطل .4

که معامله را رد یا اجازه کند کوه  ما ک بعد از اطالع، اختیار دارد  ،فروشد مال دیگری را می

 ق،1421خمینوی،  اگر اجازه کند عقد بیع صحیح است و اگر رد کند بیع باطل خواهد بود )

نسوبت بوه آن    ،(. حال در این صورت که ما ک باید یکی از دو امر را اعمال کنود 127: 2ج

 .(143-144: 2ق، ج1413)نائینی،  کند مماطله می

به اعمال حق خیار: خیار یک نوع از حقِ فسخ عقد است که ذوا خیار نسبت  ۀمماطل .5

(. در این صورت از مماطلوه،  12-13: 4ج، 1421خمینی، گیرد ) بر اساس شرایطی انجام می

)سیسوتانی،   کنود  کسی که دارای حق خیار است نسبت به اعموال ایون حقوش مماطلوه موی     

 .(51: 2ق، ج1417

 و اعت چهارگانوه )موا ی، بودنی، طریقوی    مماطله در ادای حج: کسی که انواع اسوتط  .6

آنها که استطاعت ما ی است را دارد و باید به حج برود اما نسوبت بوه    ۀویژه عمد زمانی( به

 ،هاشومی شواهرودی  ؛ 299: 28ج ق،1404 ،نجفوی ) ورزد ا هی مماطله می ۀانجام این فریض

 (.679: 3ج ق،1426

ش خمس یا زکات تعلق گرفته مماطله در پرداخت خمس و زکات: کسی که به اموا  .7
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ق، 1425؛ خمینوی،  132: 2ق، ج1421)مغنیه،  کند ا نسبت به پرداخت آن مماطله میماست ا

 .(143: 4ج

موراد و موضووع کوالم فقهوا از      ادلو  چنانکه پیش از این نیز ذیل بحث دین گذشت، 

نوشوتار  شود. بر این اسواس،   دیون، فقط دیون ما ی است و شامل موارد اعیان و حقوق نمی

 پردازد. حاضر به مماطلۀ مدیون و احکام و آثار آن می

 . احكام مترتب بر مماطله4

 اند از: احکام مترت  بر مماطله در نظر فقها عبارت

 حرمت مماطله .4.1

؛ 12: 4ج ق،1421 ،مغنیهمدیون و معطل گذاشتن دائن، حرمت است ) ۀحکم تکلیفی مماطل

؛ 13: 6ج ق،1405 ،بحرانووی؛ 274: 9ج ق،1423 ،یاردبیلوو؛ 315: 2ج ق،1410 ،شووهید ثووانی

 .(332: 18ج ق،1409 ،عاملی؛ 18: 1417هاشمی شاهرودی، 

 مجازات با تغلیظ به قول .4.2

( 147: 100ج ق،1403 ،مجلسوی ...« ) َیُّ ا ْوَاجِدِ بِا دَّیىنِ یُحِلُّ عِرْضَهُ »براساس روایت نبوی 

درشتی در سوخن و گفتوار،    ۀوسیل که او را به او ین مرتبه نسبت به مماطلۀ مدیون این است

شوهید  توبیخ و سرزنش کنند تا متنبه شود و دست از مماطله بوردارد و دیونش را ادا کنود )   

ایون مرحلوه از مراتو  امور بوه       .(123ق: 1420 ،فاضول  نکرانوی  ؛ 128: 4ج ق،1410 ،ثانی

تواننود ایون کوار را     یمعرو  و نهی از منکر است و دیر از حاکم و دائن، سایر مردم نیز مو 

فاضول  کوار بورد )   توان کلماتی مانند ای ظا م، ای فاسق و ... بوه  انجام دهند. در این نگاه می

 .(385-387 تا: بی ،طبسی؛ 209-210ق: 1425 ، نکرانی

 مجازات با ضرب و کتک .4.3

سرزنش زبانی، اگر همچنان مدیون نسبت بوه مماطلوه اصورار داشوته باشود؛       ۀبعد از مرحل

شهید اند ) دوم، کتک زدن مدیون مماطل، توسط حاکم را جایز دانسته ۀخی فقها در مرحلبر

 .(66: 14ج ق،1414 ،حلی؛ 128: 4ج ق،1410 ،ثانی
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 حكم به حبس و تعزیر. 4.4

حبس و تعزیر مدیونی که اموال دارد و متمکن از پرداخت دینش  ۀدر میان کالم فقها، دربار

 کند، چهار نظریه مطرح است: می اما امتناع و مماطله است،نیز 

 اقوال در مسئله .4.4.1

همراه ا زام به پرداخت )حوبس ابتودایی(: در ایون نظور، حواکم       حبس مدیون ممتنع به (ا ف

حوبس   ،ورزد عنوان و یّ فرد ممتنع، ابتدا مدیونی را که نسبت به پرداخت دینش امتناع می به

د یوا اینکوه   کنو  فروش اموال و پرداخوت موی   کند و بعد از محبوس کردن، او را اجبار به می

ق، حلوی،  1405 ،حلوی ؛ 305ق: 1400 ،طوسوی ک: .کنود )ر  خودش اقودام بوه فوروش موی    

 ق،1405 ،بحرانی؛ 113: 9ق، ج1414حلی، ؛ 12: 13ق، ج1414، حلی؛ 283- 284ق: 1414

 .(28: 41ج ق،1422 ،خوئی؛  273ق: 1407 ،طوسی؛  400: 1ج ق،1410 ،حلی؛  194: 20ج

امر مدیون ممتنع به فروش اموال و سپس حبس: در این نگاه، حاکم ابتدا مدیون را  (ب

کند و در صورت امتناع، او را حوبس   نسبت به فروش اموا ش و پرداخت حق دائن، امر می

 .( 451: 5ج ق،1413 ،حلی) کند تا مجبور به پذیرش شود می

ن نظر، بعد از امتناع مودیون  تخییر بین حبس مدیون ممتنع یا فروش اموال او: در ای (ج

ر است و هر کدام ینسبت به پرداخت دینش به دائن، حاکم بین حبس یا فروش اموال او مخ

توانود ابتودائًا او را حوبس کنود توا مجبوور بوه         تواند انجام دهد؛ یعنی می را که بخواهد می

ش اموا ش کنود  پرداخت شود یا اینکه اساساً پیش از حبس مدیون ممتنع، او را ا زام به فرو

و در صورت امتناع دوباره، خودش اقدام به فروش اموا ش کند تا دیگور نوبوت بوه حوبس     

 ق،1413 ،حلوی ؛ 125ق: 1420 ،فاضل  نکرانی؛  349و 83: 2ج ق،1408 ،حلّیک: .نرسد )ر

: 1ج ق،1410 ،حلووی؛ 216:  1ج تووا، بووی ،حلووی؛ 14: 14ج ق،1414 ،حلووی؛ 153و 143: 2ج

 ،بحرانووی؛  128: 4ج ق،1413 ،شووهید ثووانی ؛ 299و 225: 5ج ق،1414 ،کرکووی؛ 398- 399

 ،ادریوس  ابون ؛  363ق: 1405 ،حلوی ؛  279: 25ج ق،1404 ،نجفی؛ 397و 382: 20ج ق،1405

 .(41: 4ج ق،1410 ،شهید ثانی؛ 33-34: 2ج ق،1410

ن به این نظر از آنجا که د یلی برای تقدیم یک حا ت بر دیگوری و  وزوم رعایوت    قائال
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رسود بوا فوروش امووال،      نظر می اما به ،اند اند تخییر را برگزیده بین این دو وجه نیافتهترتی  

اما با دستور به حبس معلوم نیست چه زمانی دین پرداخت  ،رسد تر به حقش می دائن سریع

تووان   موی  ،اگر این نگاه را به مسئله داشته باشیم .(125: ق1420 نکرانی،   ک: فاضل.شود )ر

 تر شد. آید نزدیک که در ادامه می به نظر چهارم

ای از فقهوا و در فرضوی کوه حواکم       حبس مدیون مماطل تا روشن شدن وضوعیت: عوده  (د

ورزد و   حال نسبت به پرداخوت دیونش مماطلوه موی     نیداند که مدیون اموال پنهانی دارد با ا می

باب تعزیر، حبس کند  ند حاکم بعد از اجبار او به قضای دین و ظهور مماطله، باید او را ازا قائل

و آنقدر این حبس و تعزیر را ادامه دهد تا فورد، امووال پنهوانش را ظواهر و دیونش را بپوردازد       

 .(34: 2ج، ادریس ابن؛  468: 12ج، کرکی؛ 68: 14ج ،1414 ،حلّی؛  231: 4ج ،1378 ،طوسی)

 اقوال ۀادل .4.4.2

عموموات روایوات ایون بواب     اول، دوم و سوم در مورد حبس مدیون از  هاین به نظرقائال

موورد اسوتناد قورار     ه شده است،روایاتی را که در ادامه آورد ۀبسا هم اند و چه استفاده کرده

اند و ظاهراً مهم برای آنها این بوده که بورای   دال ت تفاوتی ندیده نظردهند و بین آنها از  می

 حکم به حبس، صرفاً نص و د یلی بیاورند:

كَانَ يَحْبِسُ فِي الد يْنِ ثُم  يَنْظُرُ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ « السّالم علٍه»عَلٍِّاً  أنَّ»روایت سکونی: (ا ف

شِئْتُمْ فَنججِرُصهُ  أَعْطَى الْغُرَمَاءَ صَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَالٌ دَفََْهُ إِلَى الْغُرَمَاءِ فٍََقُولُ لَهُمْ ايْنَُْوا بِهِ مَا شِئْتُمْ إِنْ 

 .(47: 3ج 1390 ،طوسی« )اسْتَْْمِلُوهُصَ إِنْ شِئْتُمْ فَ

يَحْبِسُ الرَّجُلَ إِذَا الْتَوَى عَلَى غُرَمَائِهِ ثُم  « السّالم علٍه»كَانَ أمٍِرُالْمُؤْمِنٍِنَ »روایت عمار:  (ب

؛ 102: 5ج، کلینوی « )مَالَنهُ يَأْمُرُ فٍَُقْسَمُ مَالُهُ بٍَْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ فَقَسَنمَهُ بٍَْننَهُمْ يَْْنِني    

 .(7: 3ج 1390طوسی، 

ا در مورد د یل قول چهارم باید گفت: اگر بین مدیون ممتنع و مدیون مماطل تفواوت  ما

حبس این دو مدیون هم تمییز قائل شویم. از جملۀ اد ه بر قوول  حکم به باید بین  ،بگذاریم

 اند از: چهارم عبارت
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، عواملی ؛ 520: ق1414، طوسوی « )الد يْنِ يُحِلُّ عِرْضَهُ صَ عُقُوبَتَهُلَيُّ الْوَاجِدِ بِ»روایت نبوی: 

كَانَ يَحْبِسُ فِي الد يْنِ فَإِذَا تَبَنٍ نَ  « السّالم علٍه»أَنَّ عَلٍِّاً »( و روایت دیاث: 334: 18 ج ،ق1409

 ،ق1409، عواملی ؛ 47: 3 ج ،1390، طوسوی « )لَهُ إِفْلَاسٌ صَ حَاجَ ٌ خَلَّى سَبٍِلَهُ حَتَّى يَسْتَفٍِدَ مَالًا

( مربوط به مدیونی است که وضعیت اموا ش برای حضرت معلوم نبوده است و 418: 18ج

اش تحقیوق شوود و  وذا توا روشون شودن        بسا اموال پنهانی داشته که نیاز بووده دربواره   چه

 :2ج ،ق1423، اردبیلی؛ 231و131: ق1420، فاضل  نکرانیکردند ) وضعیتش او را حبس می

91). 

لَا يَحْبِسُ فِي السِّجْنِ إِلَّا ثَلَاثَ ً الْغَايِنََ صَ مَننْ أَكَنلَ    « السّالم علٍه»كَانَ عَلِيٌّ »روایت زراره: 

« أَصْ شَناهِداً مَالَ الٍَْتٍِمِ ظُلْماً صَ مَنِ اؤْتُمِنَ عَلَى أَمَانَ ٍ فَذَهَََ بِهَا صَ إِنْ صَجَدَ لَهُ شٍَْئاً بَاعَهُ غَائِباً كَانَ 

( ظاهراً مراد این اسوت کوه حضورت    248: 27ج ،ق1409، عاملی؛ 47: 3 ج ،1390، طوسی)

مگر اینکه یکی از ایون سوه موورد     ،داد برای هر چیزی حبس ابتدایی و طوالنی را قرار نمی

باشد؛ در مورد دین هم، چون حبس باید برای روشن شدن وضعیت مدیون یا بورای اجبوار   

: 3ج ،1390، طوسوی بس ابتدایی و طوالنی مدت معنوا نودارد )  ح ،او به پرداخت دین باشد

 .(91: 2ج ،ق1423، اردبیلی؛ 48

 نظر برگزیده )قول چهارم( و دلیل آن. 4.4.3

صر  نپرداختن دین و تعلل نسبت به پرداخوت،  ، مماطله ،فقها بیشتر از آنجا که در عبارات

 ،دنظر نگارنوده قورار گرفتوه اسوت    انواع اموال افوراد، مو   ۀکه دربار را و تقسیماتیشده معنا 

ل مدیون در خصو  پرداخت دینش، حکوم بوه حوبس    ل، اساساً پس از تعاند داشتهمنظور ن

  اند و این همان حبس ابتدایی است. داده

ظاهر عبارت برخی فقها هم این بود که حاکم را بین صورت ا زام مدیون به فروش مال 

اما بوا تعریفوی کوه موا از      ،اند ر گذاشتهییا فروش توسط حاکم و صورت حبس مدیون، مخ

اساساً مدیون مماطل، ما ش پنهان است و ظاهر نیست که حاکم بین فروش  ،مماطله داشتیم

چنانکه در صورت داشتن اموال ظاهر و امکان ا زام مدیون بوه   ،ر باشدیمال و حبس او، مخ
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اً در امتنواع صِور ،   ، یعنی اساسفروش یا فروش توسط حاکم، حبس ابتدایی هم معنا ندارد

توان سریع حکم به حبس داد و پس از آن، سراغ اموا ش رفت که دارا اسوت یوا نودار!     نمی

گیری دربارۀ او را به دائنین  وافی به دینش است یا خیر؟! و اگر نداشت یا وافی نبود تصمیم

ست بای واگذار کرد! ا بته برخال  شیخ طوسی که قائل است حبس مدیون مماطل صرفاٌ می

برای روشن شدن وضعیتش باشد و نباید طوالنی و ابتدایی انجام گیورد، شویخ حور عواملی     

کوه تمکون پرداخوت داشوته باشود، هوم جوز، یکوی از افوراد           تارک ادای دین را درصورتی

داند و قائل است که حبس ابتدایی و طوالنی مدت آنها هوم   در روایت زراره می شده شمرده

 (.248: 27ق، ج1409اشکا ی ندارد )ر.ک: عاملی،  مثل سه قسم مذکور در روایت

راه نباشود، یعنوی    رسد این کالم صاح  وسائل حداقل دربارۀ فرد داص ، بی نظر می به

کنود هوم ماننود داصو  اسوت کوه        مدیونی که تمکن از پرداخت دارد اما دینش را ادا نمی

گونگی حوبس او کوه   که دربارۀ چ است نیاکنند. اما نکته  حضرت فرمودند او را حبس می

که در برخی از روایوات دیگور از جملوه     ابتدایی باشد یا بعد از طی مراحلی و موقتی، چنان

توان چنین مدیونی را جوز، یکوی از افوراد     که نمی است نیاروایت دیاث، تبیین شد ظاهر 

 گانۀ این روایت دانست و حکم حبس ابتدایی و طوالنی مدت او را صادر کرد.  سه

ارنده قبل از صدور حکم حبس مدیون مماطل، مراحلی را قائل است، چنانکوه  اساساً نگ

از نگاه ما چنانچه پوس از صودق مماطلوه )کوه     در نوع حبس هم نگاه شیخ طوسی را دارد. 

ا نسبت به آشکار ساختن آن و ممدیون موسر است، مال ظاهر ندارد و فقط مال پنهان دارد ا

ز نبودن تغلیظ در قول یا ضورب، مودیون همچنوان    ورزد( و کارسا پرداخت دینش تعلل می

که وضعیتش آشکار شود یوا   کند تا زمانی اصرار بر مماطله داشته باشد حاکم او را حبس می

 دینش را بپردازد.

از بورای قوول چهوارم     شوده  انید یل ما همان روایات ب ۀعمددربارۀ چگونگی حبس او، 

شود کوه   روایت دیاث، چنین استنباط می جمله روایت دیاث و روایت زراره است. از ظاهر

چون وضعیت اموال مدیون برای حضرت مشخص نیست و شواید صواح  امووال پنهوانی     

صوورت موقوت، حوبس شوود.      وضعیتش آن هوم بوه   روشن شدنبایست صرفاً تا  باشد، می
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کوه حضورت فقوط در سوه چیوز اقودام بوه حوبس          اسوت  نیاهمچنین ظاهر روایت زراره 

ل مال یتیم و خیانت در امانت. در دیر از این سه نمونه مثول موضووع   کردند: دص ، اک می

دادند یا اگر هم حکم بوه حوبس را    اساساً حکم به حبس نمی )ع(این نگارش، امیرا مؤمنین

که حبس طوالنی و ابتدایی مراد نبوده  است نیابراساس روایات دیاث ثابت بدانیم حداقل 

 گرفته است. عیت مدیون، صورت میو صرفاً حبس موقت و برای روشن شدن وض

عمومات حرمت ایذا، موؤمن  توان برای نهی چنین حبسی اقامه کرد  د یل دیگری که می

یَقُولُ قَوالَ ا لَّوهُ    سَمِعىتُ أَبَا عَبىدِ ا لَّهِ » است، از جمله این روایت هشام به سا م:و مسلمان 

-265: 12ج ق،1409 ،عاملیک: .)ر...«  ى عَبىدِیَ ا ْمُؤْمِن:  ِیَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنِّی مَنْ آذَ عَزَّ وَ جَلَ

264). 

 آثار مترتب بر مماطله .5

 آثار مترت  بر مماطله عبارت است از:

 ارتكاب کبیره .5.1

شود این است که مدیون مماطل  او ین اثری که بر مماطله نسبت به پرداخت دین مترت  می

و براسواس روایوات، ایون عمول، گنواه کبیوره        با مماطله و اصرار بر آن معصیت کرده است

 ،ق1413، گلپایگانی؛ 355: تا ، بیسبزواری؛ 210: ق1425، فاضل  نکرانیشود ) محسوب می

؛ 13: 6 ، جق1413، بحرانوی ؛ 30: 21 ج ،ق1413، سبزواری؛ 469: ق1422، خمینی؛ 70: 2 ج

: 4ج ،ق1413، بابویوه  ابون « )مَطْولُ ا ْغَنِویظ ظُلْوم    »( سه روایت نبوی 93: 2 ، جق1416، صافی

«  َوویُّ ا ْوَاجِوودِ بِا وودَّیىنِ یُحِوولُّ عِرْضَووهُ وَ عُقُوبَتَووهُ»( و 333: 18، جق1409، حوور عوواملی؛ 380

 -مَنْ مَطَلَ عَلَى ذِي حَقٍّ حَقَّنهُ  »( و 334: 18 ج ،ق1409، حر عاملی؛ 520: ق1414، طوسی)

( 334: 18ج ،ق1409، حور عواملی  « )لٍَْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَطٍِئَ ُ عَشَّنارٍ فََْ -صَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَدَاءِ حَقِّهِ 

گیری و گناه کبیره بودن کار مدیون مماطل، همچنین حالل شدن آبورو و   ، باج دال ت بر ظلم

ا بته حضرت امام در تعلیقۀ وسویلۀ ا نجواۀ نسوبت بوه گنواه کبیوره بوودن         مجازات او دارد.

 .(469: ق1422 خمینی، ک:.مماطله، تأمّل دارند. )ر
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 بطالن نماز. 5.2

براساس نظر برخی فقها، بعد از مطا به دائن و رضایت ندادن به تأخیر در پرداخت حتی بوه  

ادای نماز، نماز مدیون مماطل در وسعت وقت باطول خواهود بوود. طرفوداران ایون       ۀانداز

 ،کننود  ق، اسوتناد موی  یاحتیاط و قبیح بودن ایجاد مانع برای یک واج  مضو  ۀنظریه، به قاعد

شوود و ادای نمواز در    زیرا به نظر آنها قضای دین بعد از مطا به دائن، یک واج  مضیق می

، حوائری ک: .ق شوود )ر یاول وقتش یک واج  موسع است و نباید مانع انجام واج  مضو 

 .(18: تا بی

 قبول نبودن شهادت .5.3

اند که چنین فردی فاسق اسوت   قائل ،برخی فقها در مورد مدیونی که اصرار بر مماطله دارد

ظواهراً   .(19: توا  ، بوی حوائری ؛ 12: 13 ج ،ق1414، حلیک: .شود )ر و شهادتش پذیرفته نمی

 َا تَجُوزُ شَهَادَۀُ ا ْمُتَّهَمِ إِ َ  أنْ قَوالَ وَ  َوا مَونْ مَطَولَ     »باید د یل این دیدگاه روایت ذیل باشد: 

 .(397: 13، جق1408، نوری؛ 512- 513: 2ج ،1385، مغربی« )و هو واجد  دَرِیماً

 محجور بودن. 5.4

کَانَ یُفَلِّسُ ا رَّجُلَ إِذَا ا ْتَوَى « ا سّالم علیه»أنَّ عَلِیّاً »ساس روایت دیاث و اسحاق بن عمار: راب

« هُ فَقَسَومَهُ بَیىونَهُمى یَعىنِوی مَا َوهُ    عَلَ  دُرَمَائِهِ ثُمَّ یَأْمُرُ بِهِ فَیَقْسِمُ مَا َهُ بَیىنَهُمى بِا ْحِصَصِ فَإِنْ أَبَ  بَاعَ

بایست گفت: از جهت اینکوه   ( می416: 18ج ،ق1409، عاملی؛ 299: 6ج  ،ق1407، طوسی)

این مدیون مال ظاهری ندارد تا دین دائن را پرداخت کند و نسبت بوه امووال پنهوانش هوم     

نتیجه حکم حجر او  تواند حکم به ورشکستگی این فرد کند و در کند؛ حاکم می مماطله می

ک: .اگرچه برخی با این دیدگاه موافق نیسوتند )ر  ،صادر و از تصر  در اموا ش ممنوع شود

 (.68: 14ج ،ق1414، حلی

 منع از سفر .5.5

که ترس از بین رفتن حق دائن وجود داشته باشود و وکیول و    اند درصورتی برخی فقها قائل

توان مدیون مماطل را از سفر منوع   می ،ندضامنی هم نداشته باشد که جان  حق محفوظ بما

 .(113: 5 ، جق1421، مغنیهک: .کرد )ر
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 نبود تفاوت بین زن و مرد   .5.6

 ،کردنود  تمامی فقهایی که نسبت به مدیون مماطل، نظر وجوب یا جواز حبس را مطرح موی 

 دیدنود کوه   نسبت به آن و سایر احکام و آثار مترت  بر آن تفاوتی در جنسیت مودیون نموی  

 .(128 :ق1420، فاضل  نکرانی؛  55: 2 ج ،ق1414، یزدیک: .مرد یا زن باشد )ر

 مدیون ۀدریافت خسارات ناشی از مماطل .5.7

از جمله اینکه دائون   ،مدیون ممکن است خساراتی به دائن وارد شده باشد ۀمماطل ۀواسط به

محل مدیون و طورح   برای طرح دعوایش به دادگاه مبا غی را پرداخته است یا برای آمدن به

اینکه مدیون مماطل دینش را به او نپرداختوه،   سب  مجبور به مسافرت شده است یا به ادعو

بسوا   اقساط بانکی دائن تأخیر افتاده و از سوی بانک، جریمه شده است؛ در این مووارد چوه  

 ،مماطلۀ او متحمول شوده اسوت    سب  هایی را که به دائن بتواند از مدیون خسارات و هزینه

ند و در رجوع بوه مودیون در ایون زمینوه     ا بخواهد اگرچه برخی فقها با این دیدگاه مخا ف

 .(277 :تا ، بیحسینی حائریک: .احتیاط دارند )ر

 گیری . نتیجه5

امتناع و اطا ه تفاوت گذاشت و مدیون  نظرروایی باید بین انواع مدیون از  ۀ. با نگاه به اد 1

اموا موال    ،موسر است و توانایی پرداخوت دیونش را دارد  مماطل را به کسی اطالق کرد که 

بلکوه   ،ظاهری ندارد که حاکم او را امر به فروش کند یوا خوودش از امووا ش تقوا  کنود     

 کند. ل میلاموا ش پنهان است و نسبت به آشکار کردن اموال و پرداخت دیون، تع

در اموال و مماطلوه  . سه نوع مماطله قابل فرض خواهد بود: مماطله در اعیان، مماطله 2

 اما انصرا  کالم فقها از مماطله به مماطلۀ در دیون ما ی و اموال است.  ،در حقوق

یعنی  ،انواعش تسری داد ۀتوان آن را در هم . با تفسیر مدنظر این نوشتار از مماطله می3

 ،در حقوق هم امکان دارد که شخص موسر و توانایی پرداخت داشته باشود  همثالً در مماطل

اما مال ظاهر نداشته باشد و دربارۀ آشوکار کوردن امووال پنهوانش و پرداخوت دیون خوود،        

 مماطله کند.
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. با اثبات مماطله از جان  مدیون، حاکم باید مراحلی را طی کنود: ابتودا بوا زبوان بوه      4

و از او بخواهد که اموا ش را ظواهر   کندسپس او را با کتک زدن تعزیر  ،سرزنش او بپردازد

نوبت به حوبس   ،بعدی اگر همچنان بر مماطله اصرار ورزید ۀرا بپردازد و در مرحلو دینش 

 رسد. او می

که مدیون اموال ظاهر دارد اموا اقودامی بورای فوروش      . از نگاه این تحقیق، درصورتی5

خود حاکم باید اقدام کند و حوبس چنوین مودیونی دیور از      ،اموال و پرداخت دیونش نکند

 رو ، ازایون اثور دیگوری نخواهود داشوت     ،، دیرتر بوه حقوش برسود   اینکه سب  شود طلبکار

 توان حکم به حبسش داد. نمی

شود و  و موج  بطالن نماز هم می است. از نگاه برخی فقها، مماطله از معاصی کبیره 6

تواند حکم به حجر، منع از سفر و قبول نکردن شهادات او کند. همچنوین حواکم    قاضی می

فت خسارات ناشی از مماطلۀ او را بدهود و در ایون احکوام و آثوار     تواند دستور به دریا می

 تفاوتی میان زنان و مردان نیست.
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، مهدی مهریوزی، محمدحسون درایتوی،    القواعد الفقهٍهق(. 1419بجنوردی، سیدحسن ) .13
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، قم: دفتر انتشوارات  الحدائق الناضرۀ في احكام الْترۀ الطاهرۀ (.ق1405) بحرانی، یوسف .15

 حوزۀ علمیۀ قم.اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین 
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 ، چ پنجم، قم: دار ا صدیقۀ ا شهیدۀ.المسائل المنتخبهق(. 1427تبریزی، جواد ) .19

َ  ق(. 1416)وووووووووووووو  .20 ، قوم: اسوماعیلیان،   ارشاد الطالَ الي التْلٍق علني المكاسن

 سوم.
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