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١٠٤١

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

  تطبيقا عىل بيع مال املدين املامطل )ال ينكر تغري األحكام بتغري الزمان وفروعها ( القاعدة الفقهية  

  

  :البحث ملخص

  

 حك��اماأل ن أ:تعن��ى ،)الزم��ان بتغی��ر األحك��ام تغی��ر ینك��ر ال (الفقھی��ة القاع��دة

 وع���اداتھم الن���اس ع���رف ك���ان ان، داتھموع���ا ،أھلھ���ا ع���رف بتغی���ر تتغی���ر

 م�ا ال�ى یتغی�ر الحك�م ف�ان أخ�رى وع�ادة ع�رف إلى تغیرا ثم حكما یستدعیان

 األحك��ام عل��ى تأثیرھ��ا ینح��صر ھ��ذه ان ،الجدی��دة والع��ادات األع��راف یواف��ق

  .والدلیل النص ألعلى والعادة العرف على المبنیة

 الن�اس بع�ض یق�م ل�م ل�وف ، الطاع�ات عل�ى اإلج�ارة القاع�دة ھ�ذه أمثل�ة من   

 م��ن أص��بح وق��د، بھ��ا الن��اس وتھ��اون، امرھ��ا لتعط��ل الواجب��ات ھ��ذه عل��ى

  .الدین شعائر لحفظ لھا والقیام علومھا لتحصیل بعضھم یتفرغ ان الضرورة

 م�ال بی�ع،)الزم�ان بتغی�ر األحك�ام تغی�ر ینك�ر ال(الفقھی�ة القاعدة تطبیقات من

 بیعھ الى والحنابلة والشافعیة كیةالمال من الجمھور ذھب فقد،المماطل المدین

  .بیده یعطیھم حتى الحاكم یحبسھ الحنفیة وعند،

 مطلق��ا ال��ضرر وق��وع من��ع : تعن��ى، )وألض��رار ض��رر ال (الفقھی��ة القاع��دة  

 اثن�اء ال�ضرر اواوق�ع ال�ضرر تعم�د س�واء غی�ره إض�رار یجوزلإلنسان فال،

  .الضررب الضرر مقابلة ھو بالضرر والمقصود ،مشروع بفعل القیام

 ینك�ر ال (الفقھی�ة القاع�دة مفھ�وم:االول المبحث ، مبحثین على البحث اشتمل

 ینك�ر ال(الفقھیة القاعدة تطبیقات:الثاني المبحث،)الزمان بتغیر االحكام تغیر

 فقھی�ة دراس�ة، المماط�ل الم�دین م�ال بی�ع عل�ى) الزم�ان بتغی�ر االحك�ام تغیر

 السوداني القانون احكام مع مقارنة

  -:وتوصیات نتائج على احتوت: الخاتمة

 ان-٢. وع���اداتھم اھلھ���ا ع���رف بتغی���ر تتغی���ر األحك���ام ان -١:النت���ائج م���ن

  .واالعراف العادات یوافق ما الى الحكمیتغیر

  والضرار الضرر-٢ .  بالعھود الوفاء -١ : التوصیات من

  
  



       
 
 

    
 
 
 

١٠٤٢

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

  تطبيقا عىل بيع مال املدين املامطل )ال ينكر تغري األحكام بتغري الزمان وفروعها ( القاعدة الفقهية  

Research Summary 
Maxim (does not deny change the verdicts change time), 
means: the verdicts vary knew her family, and their habits, 
that he knew the people and customs call for a ruling and 
then changed to known and usually last the rule change to the 
agreed norms and new habits, that this limited impact on 
judgments based on custom and habit to the top of the text 
and directory. 
   Examples of this rule Leasing on good deeds, if some 
people are not on these duties to disrupt its mind, and the 
people are negligent, it has become necessary that some of 
them devote himself to collect the sciences and to do it to 
save the religion. 
Doctrinal Qaeda Applications (does not deny change the 
verdicts change time), sale of the debtor's money 
procrastinator, the audience has gone from Maliki and Shafi'i 
and Hanbali to sell it, and when you tap the ruling 
condemning him even give them a hand. 
  Maxim (no harm and damage), means: to prevent damage at 
all, there is no damage to humans may deliberately damage 
or other damage inflicted during the acting project, intended 
damage is damage interview damage. 
A search on the two sections, the first section: the concept of 
jurisprudence Qaeda (does not deny change the verdicts 
change time), Section II: jurisprudential Qaeda Applications 
(does not deny change the verdicts change time) on the sale 
of the debtor's money procrastinator, doctrinal study, 
compared with provisions of Sudanese law 
Conclusion: containing the findings and recommendations: - 
Results: ١. The provisions vary knew its people and customs. 
The two-sentence changed to agree what customs and mores. 
Of recommendations: (١) the fulfillment of the promises. ٢-
for Adharr nor reciprocating harm. 
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 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 
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  مقدمة

  
 لھ، شریك ال وحده هللا إال إلھ ال أن اشھد بالقلم، علم الذي � الحمد
 رسولھ ھو عبد عبدهللا بن محمد سیدنا أن واشھد والنعم الخیرات  مانح
  .أجمعین وصحبھ الھ وعلىى اصطف من خیر وھو
  بعد أما

 ھذه تعني ، ) الزمان بتغیر األحكام تغیر الینكر ( الفقھیة فالقاعدة
  .وعاداتھم أھلھا عرف بتغیر تتغیر األحكام أن : القاعدة

 التي المادیة تالتزامواإل العصر ھذا في المتشابكة العالقات وكذلك
 األزمنة في یكن ومالم األفراد بین ااالقتصادیة أثاره لھا أصبحت
 ضررا یلحق دینھ سداد عن المدین تاخر فإن أخرى جھة ومن المتقدمة
 اآلخرین، تجاه التزاماتھ ببعض الدائن إخالل علیھ ویترتب بالدائن
 المدین لذا الوفاء موعد في السیولة لدیھ سیكون أنھ اعتقاده على وبناء

 یخل كذلك الضرر، ھذا نتیجة ویتحمل لغیره ضررا یسبب المماطل
( تعالي  لقولھ لھا بالوفاء وتعالي سبحانھ هللا أمر التي بالعقود الوفاء

والوفاء بالعقد یدخل فیھ  ، )١(المائدة ) بالعقود  أوفوا أمنوا الذین یھاأیا
لزوم التقیید بمواعید الوفاء ، او كثیرا ما یكون میعاد الوفاء ال یقل 

  أھمیة عن أصل الوفاء 

 حقوق من علیھ ما اإلنسان یؤدي أن ھي العدل في خطوة أول وكذلك
 عدم وحت�یحین ، مقسط عادل غیر كان وإال مواعیدھا في ألربابھا

 وسلم علیھ هللا صلي النبي وصف ثم ومن ، طالما كان بدیونھ الوفاء
 یربالغ ضرر الى ظلمھ أدى اذا ظالم كل وأن ظالم بأنھ لمماطلا الغني
 المبحث ، مبحثین على البحث ھذا احتوى.الضرر ذلك عن مسئوال كان

 )  الزمان بتغیر االحكام تغییر الینكر (الفقھیة القاعدة مفھوم االول
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 بتغیر االحكام تغیر  ینكر ال ( الفقھیة القاعدة تطبیقات : الثاني المبحث
  المماطل المدین مال بیع علي وفروعھا الزمان
 وفیھ واالستدالل المقارنة منھج مث االستقرائى المنھج:المستخدم المنھج
   قائلیھا الى االقوال نسبت

  

  :الدراسة اهداف

  
  ).الزمان بتغیر االحكام تغیر الینكر (الفقھیة القاعدة مفھوم ابراز - ١
 واالمور،یزال كالضرر فروعھا على الفقھیة القاعدة تطبیقات - ٢ 

  .بمقادھا
 وفروعھا) الزمان بتغیر تغیر الینكر (الفقھیة القاعدة:حدودالدراسة

 السودانى والقانون االسالمیة الشریعة فى المماطل المدین مال بیع على
  مقارنة فقھیة دراسة،
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  املبحث األول

  )ال ينكر بغري احلكام بتغري الزمان ( مفهوم القاعدة الفقهية 

   :اآلتيةويشتمل على المطالب 

  ألحكام بتغير الزماتغير امفهوم القاعدة الفقهية ال ينكر : المطلب األول 

أن األحكـــام تغـــري بتغـــري عـــرف أهلهـــا وعـــادا�م ، إذا كـــان :        هـــذه القاعـــدة تعـــين 

ف وعــادة أخــرى فــإن احلكــم  عــردا�م يــستدعيات حكمــا مث تغــريا إىلعــرف النــاس وعــا

 هــذه ينحــصر تأثريهــا علــى األحكــام ت اجلديــدة ، و مــا يوافــق األعــراف والعــادايتغــري إىل

   )١( العرف والعادة ال على النص والدليلاملبينة على

 فساد ناشئا عنتغري الزمان املوجب لتبديل االحكام اإلجتهادية        وقد يكون 

ومن ذلك فقد قرر الفقهاء .  مما يسمونه فساد الزمان األخالق وفقدان الوازع وووصفه

 ذلك بفساد  الصالة مع الرجال مع إباحته سابقا ، وعللوا خروج النساء إىلمن منع

وقد يكون ناشئا عن حدوث أوضاع ووسائل ذهنية جديدة توجب تغيري . الزمان 

  )٢(األحكام الفقهية املبينة على األعراف واألحوال السابقة 

      إذا أصـــبحت ال تـــتالءم مـــع األوضـــاع اجلديـــدة ومـــن هـــذا القبيـــل وجـــوب تـــسجيل 

 غــــري واجــــب هد أن كــــان تــــسجيلالــــزواج يف دوائــــر األحــــوال املدنيــــة لغايــــات تنظيميــــة بعــــ

    )٣(سابقا

                                                 
  م١٩٦٨/ هـ ١٩٦٧ ، دمشق الطبعة التاسعة ٢/٩٢٦املدخل الفقهي امحد الزرقا  )١(

ائر عبـد م ، األشـباه واالنطـ١٩٥٩هــ ١٣٧١ ، مطبعة مـصطفي البـايب احللـيب ، ١٠٩األشباه والفطائر السيوطي )٢(

  ٢/١١٣الوهاب السبكي 

 من جملـة األحكـام  العدليـه لعثمانيـة ، الـوجيز يف إيـضاح قواعـد الفقـه الكليـة ، حممـد صـدقي ١٧٢٧انظر املادة )٣(

  م١٩٨٣ه، ١٤٠٢ ، مؤسسة الرسالة بريوت ، الطبعة األويل ١٨٧ص
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 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

  تطبيقا عىل بيع مال املدين املامطل )ال ينكر تغري األحكام بتغري الزمان وفروعها ( القاعدة الفقهية  

  أمثلة شرح هذه القاعدة: المطلب الثاني 

  اال جاره على  الطاعات: املثال األول 

  ال ينكر تغري األحكام بتغري الزمان ( القاعدة الفقهية 

ال جيــــــوز أخــــــذ اآلخــــــرة علــــــى (  )١(     جــــــاء يف كتــــــاب األشــــــباه والنظــــــائر  للــــــسيوطى

اقروا القران وال تعلوا فيه ووال تـأكلوا بـه وال : (  اهللا عليه وسلم ، لقوله صلي)٢()الواجب

  )٣(تستذكروا

         ولكــن أصــبح اليــوم القيــام �ــذه الواجبــات يتطلــب نفــر غــا كــامال ومتابعــة هلــا ، 

 لطلــب الــرزق لنفــسه ولعيالــه ، وقــد م عليهــا إمنــا يكــون علــى حــساب ســعيهوأصــبح القيــا

 أجـاز الفقهـاء ري الزمـان ومتطلبـات احليـاة ،  لـدا فقـد غـانصرف الناس عن ذلـك حلكـم ت

وخاصـــة املتـــأخرون مـــنهم القيـــام �ـــذه الواجبـــات مـــع  ا خـــذ اآلخـــرة علـــى ذلـــك القاعـــدة 

 يف الــضرورات ، هــذا إذا كــان مثــل األمــر داخــال) ت الــضرورات تبــيح احملظــورا( الفقهيــة 

ى الرقيــة الــشرعية لقولــه  علــ استــشهد لــذلك يأخــذ الــصحابة اآلجــرةمــع أن بعــض العلمــاء

  )٤( أحق ما اخذتكم عليه كتاب اهللا ان( سلم صلي اهللا عليه و

                                                 
 ، صــاحب التــصانيف ، حفــظ عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر حممــد احلــالل الــسيوطى ألصــل ، الــشافعي: الــسيوطي )١(

  ٣/٦٥األشباه والنظائر انظر ترمجته يف الفتح املبني : القران الكرمي من تصانيفته 

   دار صادر للطباعة والنشر ، بريوت لبنان٤٦٩األشباه والفطائر السيوطي ص)٢(

   كتاب الرخصة٣/٥٣ واحلديث أخرجه   مسلم يف صحيحه ٣/٤٢٨أخرجه اإلمام امحد بن حنبل )٣(

  ٣/٥٣أخرجه البخاري يف صحيحه، ، كتاب الرقية )٤(
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بعـض ألحكـام بتغـري الزمـان فلـو مل يقـم ال ينكـر تغـري ا(     ومعلوم من القاعدة الفقهيـة 

الناس �ذه الواجبات لتعطل أمرها ، و�ـاون النـاس �ـا ، وقـد أصـبح مـن الـضرورة مبكـان 

  )١(ذا تبقي شعائر هذا الدين حمفوظة�حصل علومها والقيام عليها وأن تفرع بعضهم لت

وأن مل يأخــــذ موافقـــــة رب املــــال ، بـــــذلك  ادا  أجــــاز احلنفيــــة الـــــسفر  مبــــال القـــــرض     

اقتــــضت املـــــصلحة وان ذلـــــك حـــــق ممتلـــــك العامــــل مبجـــــرد انعقـــــاد املـــــضاربة صـــــحيحة ، 

يف املـسافة الـيت  قد اختلفوا وا  وأن كانأمنة من األخطارويشرتط عندهم أن تكون اجلهة 

  )٢(جيوز للمضارب أن يسافر أليها 

  ال ينكر تغري األحكام بتغري الزمان ( وذلك القاعدة الفقهية 

                                                 
  ٣/٢٩مسند األمام )١(

  ٥/٥٧ ، تبني واحلقائق للزيلعى ٣/١٤٥بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ، الكاساىن )٢(



       
 
 

    
 
 
 

١٠٤٨

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

  تطبيقا عىل بيع مال املدين املامطل )ال ينكر تغري األحكام بتغري الزمان وفروعها ( القاعدة الفقهية  

  

  

  املبحث الثاين

ال ينكر تغري األحكام بتغري الزمان ( تطبيقات القاعدة الفقهية 

  وفروعها على   بيع مال  املدين املماطل   

  

  ب اآلتيةيشتمل على المطال

  مفهوم البيع والمال والدين: المطلب األول 

  حجر الحاكم على المدين المماطل: المطلب الثاني 

  )الضرارالضرر و(الثاعده الفقهيه -لب الثالثااالمط

اليجـوز الحـد بـان ياخـدمال (   القاعـده الفقهيـه   -المطلب الرابـع

  )احد بال سبب 

  ) بمقاصدهااالمور(القاعده الفقهيه  -المطلب الخامس



       
 
 

    
 
 
 

١٠٤٩

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

  تطبيقا عىل بيع مال املدين املامطل )ال ينكر تغري األحكام بتغري الزمان وفروعها ( القاعدة الفقهية  

  املبحث الثاين

 الزمان وفروعها عن بيع ال ينكر تغير األحكام بتغير( تطبيقات القاعدة الفقهية 

  مال المدين المماطل

  مفهوم البيع والمال والدين : المطلب األول 

  مفهوم البيع في اللغة : الفرع األول 

  ، )٢(بالشراء والبيع  : )١(عرفه الفيومى

  )٤( ع ضد الشراء وأيضا  هو من األضدادالبي:  )٣(وعرفه ابن منظور

  مفهوم البيع في االصطالح 

مبادلة مال مبال يشرط : )٥(عر فه ابن عابدين : مفهوم البيع عند احلنفية  - ١

 )٦( مبادلة مال مبال بالرتاض  بني البائع واملشتزىالرتاضي ، أو

على غري ضة  عقد  معاو)٧( الشيخ الدردير عرفه: تعريف البيع عن املالكية  - ٢

  )٨(منافع 

                                                 
هـ مـن تـصانيفته املـصباح املنـري انظـر ترمجتـه يف اإلعـالم ٧٧الغيومي هو حممد امحد بن علي ابو العباس تويف سنة )١(

  ٢/١٢٤ي الرزكش

  ٢/٣١١القيومي ،: املصباح املنري )٢(

هــ ، انظــر ٨١ابـن منظــور هـو حممــد بـن مكــرم مجـال الــدين بـن منظــور األفريقـي صــاحب لـسان العــرب تـويف ســنه )٣(

  ٢/٢٤١ترمجته يف بقية الدعاه 

   إعداد وتصنيف يوسف خياط ، دار لسان العرب للمالين بريوت لبنان٢/١٣لسان العرب البن منظور )٤(

حممد امني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي فقيه الديار الشامية ،  امـام احلنفيـة يف زمانـه : ابن عابدين )٥(

  ٦/٢٦٧حاشية الدر املختار ، انظر ترمجته يف اإلعالم الزركشي : من تصانيفته 

  ٥/٤٥٤ بن اهلمام  مطبعة مصطفي البايب االقاهرة ، فتح الفدير كمال الدين٣/٣٢١حاشية ابن عابدين )٦(

امحد حممد الضوي ، الشهري بالدردير املالكي ، اإلمام العالمة أافين يف حيـاة شـيوخه بـه عـدة تـصانيفته : الدردير)٧(

  ٣٥٩منها الشرح الكبري ، انظر ترمجته يف طبقات املالكية ص

   مطبعة مصطفي البايب احلليب وأوالده ، القاهرة٣/١٢الشرح الصغري الدردير)٨(



       
 
 

    
 
 
 

١٠٥٠

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

  تطبيقا عىل بيع مال املدين املامطل )ال ينكر تغري األحكام بتغري الزمان وفروعها ( القاعدة الفقهية  

ـــ - ٣ مـــن الـــشافعية وابـــن  )١(طيـــب اخلعرفـــه : شافعية واحلنابلـــة تعريـــف البيـــع عنـــد ال

 )٣(بأنه مبادلة مال مبال متليكا ومملكا :  من احلنابلة )٢( قدامه

 مــــن قــــانون املعــــامالت ١٧٨تعريــــف البيــــع يف القــــانون الــــسوداين تــــنص املــــادة  - ٤

عــــن   تنــــصان ١٩٧٦قــــانون املــــدين  مــــن ال٤٦٥ وأيــــضا املــــادة ١٩٨٤املدنيــــة 

  )٤(مال أو حق مايل مقابل( تعريف البيع بأنه 

  

  مفهوم المال : الفرع الثاني 

  مفهوم المال في اللغة 

  )٦(وهو مالكته من مجيع األشياء :  يف تاج العروس )٥( وعرفه مرتضي  الزبيدى

 كــــل مــــن هــــو مـــا ملكــــت مـــن الــــذهب والفـــضة ، مث أطلــــق علـــى : )٧(وعرفـــه ابــــن األثـــري

   )٨(يقتضي من األعيان وأكثر ما يطلق عند العرب على اإلبل أل�ا أكثر أمواهلم 

  

                                                 
مغين : حممد بن امحد الشريني ، مشس الدين من أعيان الشافعية فقهيه  له تصانييف  منها  : شرييىن اخلطيب ال)١(

  ١٠/٢٦٢احملتاج ، مناسك احلج الشرح الكبري ، انظر ترمجته يف البداية والنهاية البن األثري 

لي حفـظ القـران الكـرمي وكـان عـامل أهـل ابن قدامه عبد اهللا بن امحد بن حممد بن  قدامه املقدس ، الصاحلي احلنب)٢(

املغــين الكـــايف ، انظــر ترمجتـــه يف ســري إعـــالم النــبالء للـــذهيب : الــشام يف زمانــه كـــان ثقــة وحجـــة مــن تـــصانيفته 

٢٢/١٦٨  

  ٣/٤ ، املعين البن قوامه ٢/٣مغين احملتاج الشريني اخلطيب )٣(

  م١٩٨٤قانون املعامالت املدنية   السوداىن )٤(

حممــد مرتــضي الزبيــدي ينتهــي نــسبه إيل احلــسن بــن علــي ، أشــتهر الزبيــدي مــن تــصانيفته كتــاب تــاج : الزبيــدي )٥(

  العروس انظر ترمجته يف اإلعالم للزركشي

  ٥/٣٣٢تاج العروس مرتضي الزبيدي ، )٦(

ــ وتـــويف ٥٤٤ابـــن األثـــري هـــو اإلمـــام حممـــد الـــدين أيب ا الـــسعادات حممـــد اجلـــزري ولـــد )٧( : هــــ مـــن تـــصانيفته ٦٠٦هــ

  ١/١٢٥النهاية يف غريب احلديث واألثر انر ترمجته يف  االعالم  للزكلى 

  م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ ، املطبعة ا العثمانيه٤/٣٧٣النهاية يف غريب احلديث واألثر )٨(



       
 
 

    
 
 
 

١٠٥١

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

  تطبيقا عىل بيع مال املدين املامطل )ال ينكر تغري األحكام بتغري الزمان وفروعها ( القاعدة الفقهية  

  :مفهوم املال يف االصطالح 

ــــة  - ١ ــــه: تعريــــف املــــال عنــــد احلنفي  الطبــــع وميكــــن ادخــــاره لوقــــت أنــــه مــــا مييــــل إلي

 )١(احلاجة

هــو مــا كانــت فيــه منفعــة مقــصورة ومباحــة شــرعا : تعريــف املــال عنــد اجلمهــور  - ٢

 )٢( حاجة أو ضرورة وله قيمة مادية بني الناس لغري

  : مفهوم الدين : الفرع الثالث 

هــو القطــع ، يــسمي املــال املــدفوع للمقــرتض قرضــا ،ألنــه قطعــة مــن : مفهــوم الــدين لغــة 

 ، ويــأيت أيــضا )٣(مــال املقــرض ، وشــبه للمفعــول يف اســم املــصدر ، ومســي أيــضا الــسلف 

  )٤(مبعين ا�اورة والرتك 

  

   الدين يف االصطالح مفهوم

 )٥(عقد خمصوص ورد على دفع مال مثلي ألخر : عند احلنفية  - ١

ه لــ  يثبــت يف نظــري عــوضبأنــه إعطــاء شــخص مــاال  الخــر :جلمهــور مفهـوم الــدين عنــد ا

املعطي لـه فقـط ، واملـال يـشمل املثلـي واحليـوان يف ذمته ، ميثل املال املأخوذ بقصد  دفع 

  والعرض التجاري 

                                                 
  ١٤٠٣ ، طبعة بريوت ٥/٢٧٧البحر الرائق شرح  كنز لدقائق ابن جنيم )١(

 ٢/٦٠٧، بـــريوت لبنـــان ، احكـــام القـــران ابـــن العـــريب  ، طبعـــة دار صـــادر ٢٣٧األشـــباه والفطـــائر الـــسيوطي ص)٢(

   ، دار الفكر بريوت١/٣٦٩مطبعة مصطفي البايب احلليب القاهرة شرح منتهي اإلدارات منصور اليهوين 

  ٧/٣١٣لسان العرب البن منظور )٣(

  ٦/٥٢٢املصباح املنري الرافعي )٤(

  ٢/٣٧٥ ، حاشية ابن عابدين ٤/٢٥٨بدائع الصنائع ا الكاساىن)٥(



       
 
 

    
 
 
 

١٠٥٢

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

  تطبيقا عىل بيع مال املدين املامطل )ال ينكر تغري األحكام بتغري الزمان وفروعها ( القاعدة الفقهية  

  حجر الحاكم على   المدين المماطل: اني المطلب الث

  :مفهوم الحجر في اللغة 

 )٢(منعــــه عــــن التــــصرف يف مالــــه : بــــاملنع يقــــال حجــــر القاضــــي عليــــه : )١(عرفــــه الــــرازي 

ٍهل يف ذلك قسم لذي حجر(واحلجر العقل قال تعايل  ْ
ِ ِ ِ ِ

ٌ َ َ َ َ ِ
ْ َ( )٣(   

التــــصرف يف حــــق بأنــــه املنــــع مــــن : عرفــــه الفقهــــاء  : مفهــــوم الحجــــر فــــي االصــــطالح

  )٤(خمصوص 

 املماطـــل ومينعـــه مـــن ل جيـــوز للحـــاكم أن حيجـــر علـــى املـــدين        اختلـــف الفقهـــاء هـــ

 ام لـيس  ديـو�م عنـه ويقـسمه علـى الغرمـاء علـى  نـسبةالتصرف يف مالـه حـىت يبيعـه خـريا

   اختلف فيه إيل األقوال اآلتية له ذلك بل حيبس حىت  يدفع مجيع ماله 

  ع احلاكم ماله بي: القول األول 

ذهــب اجلمهــور مــن املالكيــة والــشافعية واحلنابلــة إيل إن احلــاكم يبيــع مالــه عليــه  فيــصنف 

منه غرماوه  أو غرميه وإن كان مليا ، أو حيكم عليـه بـاالقالس إن مل يكفـى  مالـه بديونـه 

  : )٦( واستدلوا حبديث معاذ بن جبل)٥(وحيجر عليه التصرف فيه

ول اهللا صلي اهللا عليه وسـلم فلـم  يكفـى غرمـاؤه علـى أن جعلـه أنه كثر دينه يف عهد رس

 هلم من ماله 

                                                 
  ٤/٣٠٦ املغين البن قوامه ٢/١٢ مغين احملتاج الشربيين اخلطيب ٣/١٩حاشية السرقاي )١(

 لغـوي ـهـ٣٢٧ وتـويف ١٤٠الزراي شيخ اإلسالم الرازي هم عبـد الـرمحن بـن حممـد الـرازي بـن املنـذر بـن داود ولـد )٢(

  ٨/٢٨٧مفسر من تصانيفته حمتاج االصحاح انظر ترمجته يف احلرج والتعديل 

  ٣ة الفجر اآلية سور)٣(

 اشهر املطالب أليب زكريا األنصاري ٣/٣٩٢ حاشية الدسوقي ٨/٩٥٩شرح فتح القدير كمال الدين بن اهلمام )٤(

  ٢/١٥٠ ، تبصرة احلكام دين قرون ٤/٥٠٥ املغين ابن قدامه ٢/٢٠٥

  ١٥/ ٢بداية ا�تهد ، ابن رشد ، )٥(

 الــرمحن مــن  اعيــان الــصحابة شــهد ي بــدر ومــا بعــدها معــاذ بــن جبــل بــن عمــرو بــن ادريــس األنــصاري أبــو عبــد)٦(

  م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥ ٢ ط٢/٢٥٥انظر ترمجته يف اللتغريب البن حجر 



       
 
 

    
 
 
 

١٠٥٣

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

  تطبيقا عىل بيع مال املدين املامطل )ال ينكر تغري األحكام بتغري الزمان وفروعها ( القاعدة الفقهية  

 اهللا عليـــه وســـلم لـــيس لكـــم أال فأصـــا�م مخـــسة أســـباع حقـــوقهم وقـــال هلـــم النـــيب صـــلي

  )١(ذلك

  إن حيبسه احلاكم حىت يعطيهم بيده : القول الثاين 

ليـه واسـتدلوا لقولـه حـىت يعطـيهم بيـده مـا ع علـى احلـاكم أن  حيبـسه        ذهب احلنفية

عقوبــة هــي حبــسه ال(  وقــالوا )٢( يل الواحــد حيــل عرضــه وعقوبتــه (صــلي اهللا عليــه وســلم 
 وممـا اء الدين وهو ملئ قادر على الـسداد على صاحبه ألجل وف بيع مال املدين جربا)٣(

  : وذلك من وجهني : طل فيه 

  وهو ملئ وقادر عليه من حيث بيع مال املدين الذي مياطل بالسداد : الوجه األول 

 )٤( أيب يوســـفاء مالـــك والـــشافعي وامحـــد والـــصاحبانعنـــد اجلمهـــور مـــن الفقهـــ - ١

ـــرون أن اللقاضـــى  احلـــق يف احلجـــر علـــى املـــدين   بـــسداد  )٥(وحممـــد احلـــسن  ي

 ترتبت عليه ديون حالـة األجـل وكانـت ديونـه مـستغرفة ملالـه وطلـب ن الذىالدى

هــو املفلــس أجــاز املالكيــة احلجــر  علــى  احلجــر عليــه وهــذا  )٦(الــدائنون الغرمــاء

                                                 
   واحلديث حسن٤/١٤٣أخرجه  البيهقى ، )١(

 ، وانب ماجه كتاب قضاء الدين باب ٤/٤٥ ، ٣٦٢٨اخرجه أيب داود كتاب القضاء باب الدين حديث رقم )٢(

   واحلديث حسن٢/٨١١ ، ٢٤٢٧الدين حديث رقم 

  ٧/١٧٣ بدائع الصنائع ٥/١٩٩تبني احلقائق الزبلعى )٣(

هــو يعقــوب ابــن ابــراهيم بــن حبيــب  صــاحب أيب حنيفــة تــويل القــضاء ا مــن اخللفــاء وهــو أول مــن : أبــو يوســف )٤(

  ٩/٣٥٣مسي بقاضي القضاة انظر ترمجته يف اإلعالم الرزكلي 

ـ يف قــري دمــشق وهــو أحــد أصــحاب أيب حنيفــة ويل القــضاء يف هــ١٣١حممــد احلــسن هــو حممــد بــن احلــسن ولــد )٥(

  ٦/٣٠٩اجلامع الكبري واجلامع الصغري ، انظر ترمجته يف اإلعالم للزركشي : زمن هارون الرشيد من تصانيفة 

 تبني ٤/١٠٠ املدونة الكربي اإلمام مالك ٣٥/٣٩٨ ، فتاوي ابن تيمية ٢/١٤٦مغين احملتاج الشريني اخلطيب )٦(

  ٥/٢٠٠ق الزيلعى احلقائ



       
 
 

    
 
 
 

١٠٥٤

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

  تطبيقا عىل بيع مال املدين املامطل )ال ينكر تغري األحكام بتغري الزمان وفروعها ( القاعدة الفقهية  

 نفـــسه ، لـــو اجـــة حلكـــم قـــضائي أي علـــى عكـــس الغـــرمياملـــدين املفلـــس دون ح

 )١(كان الدين احمليط باملال مؤخرا 

  الدين كل مالهقوعند اىب حنيفه الجييز احلجرعلى املدين وان استقر

انيته وإمنــا يــؤمر  ألنــه كامــل األهليــة بالعقــل فــال حجــر عليــه ، حفاظــا علــى حريتــه وإنــس

   )٢(بسداد ، فإن أيب حيبس  حىت يبع ماله بنفسه ، ويؤدي عليه من الديون 

بيــع يون يف اداء دينــه حــال كونــه مبــذرا اوطلــب الفرمــاء لــو ظهــر عنــد احلــاكم مماطلــة املــد

لـدين باعـه احلـاكم وأدي ماله وتأدية دينه حجر احلاكم مالـه وإذا امتنـع مـن بيعـه وتأديـة ا

بتقــــدمي النقــــود اوال فــــان مل تــــف العــــروض يف حــــق الــــديون ،  مبــــا هــــو أ هــــون دينــــه جــــربا

  )٣(فالعقار

 زع امللــك لقــضاء ديــن علــى صــاحبه ادا امتنــع عــن أدائــه ظــاهرا  نــ )٤( قــال الــشيخ  ابــوزهرة

إليــه  يف هــذه احلــال أن حيجــر عليــه فيمنعــه مــن التــصرف يف مالــه إذا رفــع الــدائنون األمــر 

  )٥( موالهيردون اخد الدين من أ

  الوجه الثاين التعويض

  )٦(ضارة اليت يلحقها املدين بالدائنعلى الدائن إذا كان املدين مماطال وهي من اآلثار ال

                                                 
  ٢/٢٨٤بداية ا�تهد و�اية املقتصد البن رشد )١(

  ٢/٢٣٤بداية ا�تهد البن رشد )٢(

  ٩٩٨جملة األحكام العدليه العثمانية حيدر أياد املادة )٣(

ابو زهرة هو احد اإلعالم املـشهورين يف هـذا العـصر ومـن االسـاتدة الكبـار ختـرج علـى أيـدهم أحبـال مـن العلمـاء )٤(

   بالقاهرة من كنيته العقوبة واجلرميةتويف

  ١٦٥امللكية ونظرية العقد أليب زهرة )٥(

  ١٦٦املراجع السابقة ص)٦(



       
 
 

    
 
 
 

١٠٥٥

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

  تطبيقا عىل بيع مال املدين املامطل )ال ينكر تغري األحكام بتغري الزمان وفروعها ( القاعدة الفقهية  

ال ينكـر تغـري األحكـام بتغـري الزمـان (  القاعـدة الفقهيـة  أثـر وهي مسألة تربز مـن خالهلـا

   )١( التزاماته جتاه اآلخرين يرتتب على ذلك إخالل الدائن ببعض و

  

  ال ضرر وال ضرار( القاعدة الفقهية : المطلب الثالث

  :مفهوم الضرر في اللغة 

 النافع  أمساء اهللا تعاىلضره بغريه إذا فعل به مكروه والضرر من:      األذى ،  يقال 

ضالل من ضل وال ننفعه طاعة من أطاعه  ، وهو الذي ينفع  فال  يضره )٢(والضار 

  )٣(سبحانه وتعايل 

 يف من سوء  يلحقما كان  : )٤(ضد  النفع وقال اجلرجاين : لغة بفتح الضاد والضرر 

  )٥(بدن فهو ضرر 

  :مفهوم الضرر في االصطالح 

    : عرفه الفقهاء بعدة معاين منها 

  والضرر مقابله الضرر بالضرر الضرر إحلاق مضرة بالغري  - ١

                                                 
  ١٦٧املرجع السابق ص)١(

  ٤/٤٨٢لسان العربب البن منظور )٢(

  ٢/٢٤٨ دار الكتب العلمية بريوت ، تاج العروس الزبيدي ٢/٤٢٥املصباح املنري الرافعي )٣(

ادر بـن عبـد الـرمحن الـشيخ أبـو بكـر اجلرجـاين النحـوي املـتكلم عـن مـذهب األشـعري  الفقيــه  عبـد القـ: اجلرجـاين )٤(

كتاب االتعريفـات انظـر ترمجتـه يف طبقـات الـشافعية الكـربي الـسبكي : على للمذهب الشافعي ، من تصانيفه

٣/٣٤٢  

   ، مطبعة صحيح القاهرة٧٨التعريفات اجلرجاين ص)٥(



       
 
 

    
 
 
 

١٠٥٦

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

  تطبيقا عىل بيع مال املدين املامطل )ال ينكر تغري األحكام بتغري الزمان وفروعها ( القاعدة الفقهية  

 دينـه أو الضرر ما يرتتـب علـى الفعـل مـن نقـص يلحـق اإلنـسان يف نفـسه أو يف - ٢

 )١(يف عرضه أو يف ماله 

 يعين اإلفساد  - ٣

 األفعال الوجبة الضمان - ٤

والواقــــع أن هــــذه املعــــاين غــــري مقــــصورة بــــذات التعريــــف بــــل هــــي ومــــن األفعــــال املوجبــــة 

  )٢(الضمان 
  

  : عرفه فقهاء القانون 

الــشخص يف جــسمه او صــحته العقليــة أو فــة القــانون يــصيب      يعــين أذى يقــع باملخال

  )٣( أو عرضه أو ماله أو سعمتهالنفسية

  )٤() ال ضرر وال ضرار ( مفهوم القاعدة الفقهية 

 أو وقــع  جيــوز لالنــسان إضــرار غــريه ســواء تعمــد اإلضــرار–منــع وقــوع الــضرر مطلقــا فــال 

  )٥(الضرر أثناء القيام بفعل مشروع واملقصود بالضرر هو مقابلة الضرر بالضرر 

  )  ضرار ال ضرر وال( دليل القاعدة الفقهية 

                                                 
  ٩٧٧ الزرقا صاملدخنل الفقهي العام مصطفي)١(

 القـــاهرة ٤٦ ، الـــضمان يف الفقـــه اإلســـالمي ، الـــشيخ علـــى  اخلفيـــف ص٢٨٦/ ١الكاشـــايت : بـــدائع الـــصنائع )٢(

ــــضمانات البغــــدادى ص٢١٩ضــــمان املتلفــــات ســــليمان حممــــد امحــــد ص  دمــــشق ١٥٣ ، القــــاهرة ، جممــــع ال

  هـ١٤٠٣

 مكتبـة عبـد الوكيـل ، ٩/١٥٨٨ام الغـزايل  احيـاء علـوم الـدين اإلمـ٦/٦٩ سـنن البيهقـي ٣/٧٧سنن الدار قطيب )٣(

  طبع حممد على صحيح

  ١سورة املائدة اآلية )٤(

  ٣/١٢٣أخرجه البخاري كتاب احلدالت   صحيح الباري )٥(



       
 
 

    
 
 
 

١٠٥٧

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

  تطبيقا عىل بيع مال املدين املامطل )ال ينكر تغري األحكام بتغري الزمان وفروعها ( القاعدة الفقهية  

  دليل هذه القاعدة جاء من الكتاب والسنة 

  أوال دليلها من الكتاب 

  )١() وال تضار والدة بعلها وال مولود بولده ( قوله تعايل 

  )٢( ........)وال ميكسوهن ضرارا لتعقدوا ومن يفعل ذلك ( قوله تعايل 

  وجه الداللة 

  على اإلنسان ... جبهإن إزالة الضرر من األمور الوا

  دليل القاعدة من السنة النبوية : ثانيا 

) ال ضـرر وال ضـرار ( عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال ، قال رسـول اهللا عليـه وسـلم 

  من ضار ضاره اهللا ومن شاق شاق اهللا عليه 

 أن يـــؤدي وجـــه الداللـــة احلـــديث مينـــع مقابلـــة الـــضرر بالـــضرر ، أن أول خطـــوة يف العـــدل

ربا�ــا يف مواعيــدها وإال كــان غــري عــادل ومــن جتنبالعــدل ألاإلنــسان مــا عليــه مــن حقــوق 

 وســلم الغــين املماطــل بأنــه ظلــم وإن كــل كـان ظاملــا ومــن مث يوصــف النــيب صــلي اهللا عليـه

  )٣( ضرر  للغري كان مسئوال عن هذا الضرر ظامل إذا أدى ظلمه إىل

ِوال تـأكلوا أمــوالكم بـيــنكم بالباطـل(وقـال تعـايل  ِ
َ َْ ِ ْ ُْ َُ ْ َْ َ َ ُ َُ ْ َ ْ وتـدلوا �ــا إىل احلكـام لتـأكلوا فريقـا مــن َ ُ

ِ ً َُِ ُ َُ ْ َ
ِ ِ َّ ْ ِ َ

ِ ُ ْ َ
َأموال الناس باإلمث وأنـتم تـعلمون ُ ََْ َ ْ َُْ َّ َِْ ِْ ِ ِ ِ

َ ْ( )٤(  

                                                 
  ٢/٧١ ، مسند اإلمام امحد ٤/٤٧سنن أيب داود )١(

  ٧/٥٧سورة النساء )٢(

  ٢/٢١٣تفسري القرطيب )٣(

  ١٨٨سورة البقرة اآلية )٤(



       
 
 

    
 
 
 

١٠٥٨

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

  تطبيقا عىل بيع مال املدين املامطل )ال ينكر تغري األحكام بتغري الزمان وفروعها ( القاعدة الفقهية  

 داء احلــــق  وال شــــك أن ختــــاخر)١( رأي اجلمهــــور  يــــشمل املنــــافع واألعيــــان علــــىواملــــال 

بـال أذن صـاحبه ل لواجب بال عذر شرعي  وتاخري احلق واكـل املـااملستحق عن موعده ا

ال ضـرر وال ضـرار هـذا (  وقوله صـلي اهللا عليـه وسـلم )٢(  بوجب مسئولية ، مدة التأخر

  اشــتقرر وإن هــذا احلــديث أصــل قواعــد رفــع الــضرر وإزالتــه ومنعــه يوجــب تعــويض الــض

  الــــضرر عمــــن حيقــــه بــــال مــــسوغ إال  بابــــدال وال إزالــــة هــــذاالفقهــــاء إزالــــة الــــضرر  ظلــــم 

 املـضرور شـيئا دون التعـويض عليـه وقولـه مـن أن معاقبـة املتـسبب ال تفيـدليـه بالتعويض ع

يل الواجـد حبـل ( وقوله صلي اهللا عليه وسـلم   فلممعطل الغىن : ( صلي اهللا عليه وسلم 

  عرضه وعقوبته 

  واحلديثان يدالن على ظلم املماطل مما يعرضه إيل استحالل عرضه بالذم والشهري

 املـدة الــيت  الـذي أخـذه واسـتفاد منــه ، ونتفـع بـه  اهـتم بالــدين       وأن كـان املـدين قـد

 )٣( بــالغنم الغــرم(  تقــول �ــا  الــدائن بــدلك يكــون انتقــع �ــدا الغــنم  و القاعــدة مســح لــه 

   )٤( املدة احملدودة بينهما واملسموخ �ا فالغرم مقابل  الغنمفإنه إذا  متت 

  

  

  

                                                 
ــن الــــضوي أحكــــام القــــرا)١(  شــــرح منتهــــي االدارت البيهــــوين ٢٣٧ ، األشــــباه والفطــــائر الــــسيوطي ص٢/٦٠٧ن البــ

٨/٣٦٩  

  املراجع السابقة)٢(

  ٧٨جملة األحكام العدلية العثمانية املادة )٣(

  ٢/١٣٥شرح القواعد الفقهية  املدخل الفقهي العام امحد الرزفا )٤(



       
 
 

    
 
 
 

١٠٥٩

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

  تطبيقا عىل بيع مال املدين املامطل )ال ينكر تغري األحكام بتغري الزمان وفروعها ( القاعدة الفقهية  

  

  المطلب الرابع 

  )١(ال يجوز ألحد أن يأخذ مال أحد بال سبب شرعي (  القاعدة الفقهية 

  من هذه القاعدة 

فمن أخذ مال أحد واحتجره  عن صـاحبه يعتـرب غاصـبا ضـامن للمغـصوب باملنفغـة مـدة 

  )٢(الغصب  عن مجيع الفقهاء

ه هلــذا احلــق وحرماتــه مــن االننتفــاع  علــى حــق دائنــه وحجــر   ومثــل ذلــك تعــدي املــدين 

  )٣(به

  )٤(مال أمري مسلم إال يطيب نفس منه ال حيل : ( وقال صلي اهللا عليه وسلم 

   لنا من هذا احلديث ويتبني 

  )٥(أنه ال جيوز أخذ مال الغري إال بطيب نفس ورضائه 

  

  

                                                 
   من جملة األحكام العدلية٩٦انظر املادة )١(

  ٢٦٦طرق احلكيمة ابن القيم اجلوزية ص ال)٢(

  ٢٦٧٥املرجع السابق )٣(

  املراجع السابقة)٤(

  املرجع السابق)٥(



       
 
 

    
 
 
 

١٠٦٠

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

  تطبيقا عىل بيع مال املدين املامطل )ال ينكر تغري األحكام بتغري الزمان وفروعها ( القاعدة الفقهية  

  المطلب الخامس

  األمور بمقاصدها(  القاعدة الفقهية 

  

  األمور مبقاصدها : معين القاعدة 

نسان ا ايقاع الضرر بغريه او  التقرير يف سلعة ما يعترب  امثا وبرد         إذا كان قصد اإل

ة يف اإلنسان املساعدالسلعة  ادا عن قيمتها ىف نتيجة هذا العمل ، وإذا كان قصد 

 الطرفني البائع أو املشرتي مثال وهذا ممكن فال بأس تسويق السلعة دون إضرار يأحد 

  )١(قاقصدهاعانة على اخلري، فاألمور مببه ألنه أ

  

   األصل يف هذه القاعدة من السنة :األمور مبقاصدها( دليل القاعدة الفقهية 

  )٢( بالنيات إمنا اإلعمال( هللا عليه وسلم قوله صلي ا - ١

�ا وجه اهللا تعايل إال إنك لن تنفق نفقة تبقى ( ه وسلم قوله صلي اهللا علي - ٢

   )٣(أجرت فيها

 الفتح ولكن جهاد ونية ، وإذا  هجرة بعدال( قوله صلي اهللا عليه وسلم  - ٣

   )٤( فانفروا استنفرمت 

 )٥( )اهللا أعلم نيته ... رب قتيل بني االصفني( قوله صلي اهللا عليه وسلم  - ٤

 )٦( الناس على نيا�م بيبعث( قوله صلي اهللا عليه وسلم  - ٥

                                                 
  ٢/١٦٨ ، بداية ا�تهد و�اية املقتصد البن ٤١/ املغين البن  قدامه ٢األشباه و والنظائر البن جنيم ص)١(

  ١/٢أخرجه البخاري كتاب نزول  الوحي  )٢(

  ٣/١٢٥٢ة بالثلث أخرجه مسلم باب الوصي)٣(

  ٣/٨٥أخرجه مسلم كتاب األمارة   )٤(

   ، احلديث حسن١/٣٩٧أخرجه اإلمام امحد يف سنده )٥(

   واحلديث حسن٢/١٤١٤ وابن ماجه يف سننه كتاب الزهد ، ٥/٣٩٢أخرجه اإلمام امحد يف سنده )٦(
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  )١(نية املؤمن خري من عمله: قوله صلي اهللا عليه وسلم  - ٦

  األحاديثوجه الداللة ىف 

النية فره الشريعة اإلسالمية ومعلوم إن أمرا نأن يكون الباعث ىف  االشياء     البد      

أثرها يف كل حكم من أحكام الشريعة ، حني ال حتلو عنها معاملة من املعامالت لقوله 

  )٢(إمنا األعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى ( صلي اهللا عليه وسلم 

  )٣(اطال فالعمل بدون نية ال اعتبار له ويقع ب

يف الفرض على فوائد زمنية ماليا ذريعة ألكل الربا بأن ينفقا        ويصح تغرمي املدين 

 يدفع املدين القرض يف  على أن ال يعقدا القرض ملدة قصرية ومها متفامهان ربوية ، مث

يه مسبقا يعادل سعر الفائدة  يستحق عليه الدائن تعويض تأخري منفق علميعاده لكى

ن طريق احملكمة ع عنه خرباء حملقني  يقدرهألمر الذي  جيب  ان التعويض الربوية ا

  )٤( ذريعه لكيال يتخذ تقدير التعويض  باالتفاق سبب

  فوائد ربوية مستورة 

 ماله أجل بني الدين  والقرض ، حيث قال الذين  )٥(         فرق الضرورأيادي 

   )٦(والغرض ما ال أجل 

 احلكم االجتهادي يف هذه املسالة ، وهو إذا منه يف تقدير عريف اللغوي يستفادهذا الت

 لألجل فالتعويض عن الضرر خالل مدة األجل أمر كان ما بني الدائن واملدين شرط

 من املدين مبا  به الدائن واملدين  وما زاد عن مدة األجل يعترب  تصرفا عنه مسوغ معفو

   )٧(قدرته على السداد  مع التصرف به ألنه ظامل حيكم مبماطلتهالحق له ب

                                                 
   واحلديث حسن١/١٠٩أخرجه الدارمي يف سننه )١(

  سبق خترجيه)٢(

  ٨٠ ، األشباه والنظائر السيوطي ص٣/٨٥ ، صحيح مسلم ٢/٥٢صحيح البخاري )٣(

  ١٦٥إعالم املوقعني البن القيم اجلوزية ص)٤(

: حممـــد بـــن يعقـــوب بـــن إبـــراهيم أبـــو طـــاهر الفـــريوز بـــادي الـــشريازي الـــشافعي   مـــن تـــصانيفته :الفـــريوز أيـــادي )٥(

  ٢/٢٨٠القاموس احمليط أنظر ترمجته يف  البدر  والطابع 

  ١٥٤٧احمليط ، الفريوز أيادي القاموس )٦(

  ١/١٩١املدخل الفقهي العام الرزقا )٧(
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موا ألنـفسكم إ (- وإذا كان قرضا كان حبال قال تعاىل ْ وأقرضوا الله قـرضا حسنا وما تـقدِّ ُْ ِ ُِ ََُْ ُ َ ََ ًََ ً َُ َ َّ ِ َْ

ٌمن خري جتدوه عند الله هو خيـرا وأعظم أجرا واستـغفروا الله إن الله غفور رحيم
ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ ٌَ ُ َ َ َ َّْ َّ ََّّ ِ ُ ً َ ً

ِ ْ َْ ْْ ْ َ ََ ََ َ ُ َ ُُ َ ٍْ ْ( )١( 

  )٢(وإن كان ذو عسرة فنظرة إيل ميسرة ( وقال تعايل 

على الوفاء فال جيوز له ألعراف تقتضي أن املقرتض إذا فدر فهذا ما ال أجل له ولكن ا

إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن ( التاجر ، وعند ذلك خالف املعاملة احلسنة قوله تعايل 

  )٣(منها أو ردوها 

  

  

  

                                                 
  ٢٠سورة املزمل اآلية )١(

  ٢٨سورة البقرة اآلية )٢(

  ٨٦سورة النساء اآلية )٣(
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  :اخلامتة 

عالمین وصلي هللا على رسولھ الكریم صلي هللا علیھ الحمد � رب ال
  -:وسلم ، وخرجت من ھذا البحث بالنتائج والتوصیات اآلتیة

  _:أوال النتائج 

 .إن األحكام تتغیر بتغیر عرف أھلھا وعاداتھم  - ١
 .إن الحكم بتغیر إلي ما یوافق األعراف والعادات  - ٢
ھادیة ناشئا قد یكون تغیر الزمان الموجب لتعدیل األحكام االجت - ٣

 .عن فساد األخالق والوازع 
إذا تأخر المدین عن سداد دینھ یلحق ضررا بالدائن ویترتب  - ٤

 .علیھ اإلخالل ببعض التزاماتھ 
 .الوفاء بالعقد یدخل في لزوم التقید بمواعید الوفاء  - ٥
اول خطوة في العدل أن یؤدي المدین ما علیھ من حقوق  - ٦

 .ألربابھا في مواعیدھا 
النبویة المدین المماطل بالظالم ألنھ یسبب وصفت السنة  - ٧

 .ضررا
تجوز االجرة على  الطاعات ألن القیام علیھا یتطلبتفرغا كامال  - ٨

 . الرزق لنفسھ وعیالھ وطلبحتى ال یكون على حساب سعیھ
 وأن لم یأخذ موافقة رب المال القرضأجاز الحنفیة السفر بمال  - ٩

 .ل ًإذا اقتضت المصلحة ، وتعتبر ذلك حقا للعام
یحجر الحاكم على المدین المماطل ویمنعھ من التصرف في  - ١٠

 .مالھ 
 .ال یجوز أخذ مال أحد بدون  سبب شرعي  - ١١
الدین مالھ أجل والقرض ال أجل لھ وھذا یقتضي على  - ١٢

 .المقترض إذا قدر على الوفاء فال یجوز لھ التأجیر 
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  :التوصيات:  ثانيا 

 .الوفاء بالعھود  -١
 .ال ضرر وال ضرار  -٢
 .شخص القادر أن یؤدي الحقوق إلي أصحابھا على ال -٣
على القاضي بیع مال المدین المماطل القادر على السداد فور  -٤

  .بدایة رفع الدعوى

  
 



       
 
 

    
 
 
 

١٠٦٥

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 
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 املصادر واملراجع 

ابن نجیم ، دار الكتب العلمیة ، بیروت : األشباه والنظائر  -١
  م ١٩٨٠ھـ ، ١٤٠٠

 األشباه والنظائر السبكى ، دار الفكر العلمي  -٢
السیوطي ، دار المكتبة العلمیة ، بیروت ، : اه والنظائر األشب -٣

  ١٩٧٩ھـ ١٣٩٩
 دار الفكر : الزركلي: اإلعالم  -٤
 دار الفكر : ابن نجیم : البحر الرائق  -٥
 دار الفكر : ابن األثیر : البدایة والنھایة  -٦
 الجرجاني ، دار الطباعة : التعریفات  -٧
  الحنبلي الرازي دار المعارف: الجرح والتعدیل  -٨
 الشیخ الصاوي ، مصطفي البابي القاھرة : الشرح الصغیر  -٩

 مصطفي البابي القاھرة : الدردیر : الشرح الكبیر  -١٠
 م ١٩٨٠ھـ ١٤٠٠الضمان وھبة الزحیلي ،م دار الفكر  -١١
 ابن القیم الجوزیة ، دار الفكر : الطرق الحكیمة  -١٢
 الفیروز أیادي ، دار الفكر : القاموس المحیط  -١٣
م السلطة القضائیة ١٩٩١لسوداني القانون الجنائي ا -١٤

 الخرطوم 
 احمد الرزقا القاھرة : المدخل الفقھي  -١٥
 الحاكم مكتب المطبوعات دمشق : المستدرك  -١٦
 الرافعي دار الفكر : المصباح المنیر  -١٧
ابن قدامھ مطبعة مصطفي الحلبي دار الفكر ، : المغني  -١٨

 م ١٩١٧٩ھـ ٢١٣٩٩ط
 الملكیة ونظریة العقد أبو زھرة القاھرة  -١٩
 ابن االثیر : النھایة في غریب الحدیث  واألثر  -٢٠
ابن العربي ، مطبعة مصطفي البابي الحلبي : أحكام القران  -٢١

 ، القاھرة 
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  ١٩٧٢ - ھـ ١٣٩٢ – ٢الطبري ، ط: أحكام القران  -٢٢
 ابن القیم الجوزیة دار الفكر : إعالم الموقعین  -٢٣
 الغزالي دار الفكر : أحیاء علوم الدین  -٢٤
 ابن رشد دار الفكر : ایة المقتصد بدایة المجتھد ونھ -٢٥
 الكاساني دار احیاء الكتاب العربي : بدائع الصنائع  -٢٦
 الزبیدي منشوات مكتبة الحیاة : تاج العروس  -٢٧
 الزیعلي دار صادر : تبیین الحقائق  -٢٨
 مطبعة عیسي الحلبي القاھرة : تفسیر االلوسي  -٢٩
 الدردیر ، مطبعة مصطفي الحلبي : حاشیة الدسوقي  -٣٠
 لشرقاوي مطبعة الحكومة حااشیة ا -٣١
 حاشیة ابن عابدین دار الفكر  -٣٢
سنن أبو داود سلیمان بن األشعث مطبعة مصطفي البابي  -٣٣

 القاھرة 
 سنن ابن ماجھ تحقیق احمد فؤاد  -٣٤
 سنن الترمذي مطبعة المدني القاھرة  -٣٥
 سیر إعالم النبالء الذھبي دار صادر  -٣٦
 شرح منتھي األدارات البھوتي دار الفكر  -٣٧
 ري إسماعیل البخاري مطابع السعبصحیح البخا -٣٨
 صحیح مسلم محمد بن الحجاج مكتبة ومطبعة المشھد  -٣٩
 م ١٩٨٢قانون المعمالت المدینة السوداني  -٤٠
 السلطة القضائیة  الخرطوم  -٤١
كشاف القناع البھوتي مطبعة مصطفي البابي الحلبي  -٤٢

 القاھرة 
 ابن منظور إعداد یوسف خیاط : لسان العرب  -٤٣
  دار صادر بیروت مختار الصحاح الرازي -٤٤
 مجموع فتاوي ابن تیمیة دار الفكر  -٤٥
   الشربیني الخطیب دار صادر: مغني المحتاج  -٤٦


