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هيئة المحاسبة  (، الصادر عن3يتناول البحث موضوع "المدين المماطل"، من خالل شرح المعيار الشرعي رقم )    

)أيوفي(. حيث إنَّ هذه المعايير تعد من أهم ما أنتجه االجتهاد المعاصر في فقه المعامالت المالية،  والمراجعة للمؤسسات المالية

مة في موضوعه، وبات في الواقع يُمثل مرجعيةً 06تين )وقد بلغت إزاء الس ( معياًرا، وحاز هذا العمل قبواًل واسًعا، ورتبة متقدِّ

ليَّة لعمليات التمويل اإلسالمي ومجال الرقابة الشرعية، حتى سعت كثير من الدول اإلسالمية إلى االعتماد الرسمي لهذه  أوَّ

المية بالعمل بها، حيث بات أكثر من عشرين دولة إسالمية تتبع المعايير الشرعية المعايير، وإلزام المؤسسات المالية اإلس

، اعتماد معايير 2622 محاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية،لهيئة اانظر: ))أيوفي( بشكل كامل أو جزئي كدليل إرشادي. 

لى الرغم من ذلك لم يوجد حتى اآلن عماًل يتصدى لشرح نصوص هذا اإلنتاج وع www.aaoifi.com) الهيئة )أيوفي(،

 . العلمي الضخم

من أجل ذلك قام هذا البحث على شرح نص المعيار الثالث من المعايير الشرعية الخاص بموضوع "المدين المماطل"، و    

ن ل التي تناولها في ضوء الشريعة اإلسالمية والقانوشرًحا يبسط معانيه، ويبيِّن حيثيات النظر والترجيح في الوقائع والمسائ

لمصرفية.  وقد اشتمل البحث على مقدمة ذكرت فيها سبب اختيار الموضوع وأهميته، والمحاور الرئيسة التي اوالجوانب الفنية 

التي توصل  لنتائج، ثم اختتمت البحث بذكر أبرز اقام عليها البحث، ثم تطرقت إلى دراسة تلك الموضوعات بشيء من التفصيل

 .إليها

الجزاءات المعنوية، ثبوت التعويض، الشرط الجزائي،  المدين المماطل، الكفيل، المقاول )المتعهد(، الكلمات المفتاحية:

 .المماطلة
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Procrastinating Debtor: Explanation of Standard No three of the Shari'a Standards of the 

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) 

 

Abstract: 

    The research deals with the topic of "debtors in procrastination", through the explanation of 

Shari'a Standard No. (3), issued by the Accounting and Auditing Organization for Financial 

Institutions (AAOIFI). Since these standards are among the most important products produced 

by contemporary jurisprudence in the jurisprudence of financial transactions, they have reached 

about sixty (60) standards. Many Islamic countries have sought to officially adopt these 

standards, and to oblige Islamic financial institutions to work with them, as more than twenty 

Islamic countries are now fully or partially following Shariah standards (AAOIFI) as a guideline. 

(Accounting and Auditing Organization for Financial Institutions, 2022, Adoption of the 

Authority’s Standards (AAOIFI), www.aaoifi.com) Despite that, there has been no work yet to 

address the texts of this huge scientific production. 

    For this reason, this research has been based on an explanation of the text of the third criterion 

of Sharia standards related to the issue of "the procrastinating debtor", an explanation that 

simplifies its meanings, and shows the rationale for consideration and weighting in the facts and 

issues that it dealt with in the light of Islamic Sharia, law and technical aspects of banking. The 

research included an introduction in which I mentioned the reason for choosing the topic and its 

importance, and the main themes on which the research was based. 

Keywords: the procrastinating debtor, the guarantor, the contractor, compensation, the penalty 

clause, moral penalties, proving procrastination. 
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 :المقدمة

 وبعد:الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه الطاهرين،     

دَّين يُعتبر محرك أساسي للحياة االقتصادية، حيث تعتمد المؤسسات المصرفية في تعاملها مع الشركات واألفراد على فإن ال    

  .ين كاستراتيجيةالدَّ 

ْا "ين، كما جاء في الكتاب العزيز: وقد أباحت الشريعة اإلسالمية التعامل بالدَّ      أَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوَٰٓ
َٰٓ َٰٓ أَ تُم تََدايَنإَِذا يَ  ى بَِدۡيٍن إِلَى  َسمى  َجل  مُّ

 بِٱۡلَعۡدِلُۚ 
ين، كما جاء في الصحيح عن عائشة [، وتعامل النبي صلى هللا عليه وسلم بالدَّ 282]البقرة: "فَٱۡكتُبُوهُُۚ َوۡليَۡكتُب بَّۡينَُكۡم َكاتُِبُۢ

" (15/2950، صفحة 5991)البخاري،  عارضي هللا عنها: "أن النبي صلى هللا عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه در

ين يحمل مخاطر عظيمة تتعلق باحتمال تخلف المدين عن أداء التزاماته، لذلك قام التشريع اإلسالمي ولكن التعامل بنظام الدَّ 

وتحافظ على حقوق كل طرف منهما، فشدد على مجموعة من الركائز األخالقية التي تضبط التعامل بين الدائن والمدين، 

ْا أَۡوفُوْا "الشارع الحنيف على وجوب الوفاء بالعقود كما في قوله تعالى  أَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوَٰٓ
َٰٓ [، واستقبح من 5]المائدة: "بِٱۡلُعقُوِدُۚ يَ 

اني، )األلبلواجد يحل عرضه وعقوبته "لي االمدين تخلفه عن أداء الدين في موعده، كما ورد عن النبي صلى هللا عليه وسلم: 

َوإِن َكاَن ُذو " وفي المقابل  ألزم الدائن بإمهال المدين إذا تعسر، كما جاء في الكتاب العزيز: "، (56/205، صفحة 5998

قُوْا َخۡيٞر لَّ إِلَى  فَنَِظَرةٌ ُعۡسَرة   ُۚ َوأَن تََصدَّ [ وذلك وجه فريد لمعنى التكافل االجتماعي في 286]البقرة: "ُكۡم إِن ُكنتُۡم تَۡعلَُمونَ َمۡيَسَرة 

 .الشريعة اإلسالمية

يبقى من الضرورات الفقهية البحث في أحكام المدين المماطل  في ضوء هذه األصول ونظرا ألهمية هذا الموضوعو   

الدين، واضطراد النظر الفقهي في المسائل الخاصة بهذا الموضوع  والمسائل التي تتعلق بتخلفه عن االلتزامات الناتجة عن

 .والمستجدات العصرية المتعلقة به

 التالية:وسوف يعالج البحث األحكام الخاصة بموضوع "المدين المماطل" عن طريق المحاور الرئيسة 

 .الحكم الشرعي لمماطلة المدين القادر على الوفاء -5

 .ن طريق التعويض االتفاقي )الشرط الجزائي(التعويض على المدين المماطل ع -2

 .لتعويض القضائي(االتعويض على المدين المماطل عن طريق ) -3

 .التعويض على المدين المماطل عن طريق )التعويض القانوني( -1

 .الشرط الجزائي في العقود التي يكون موضوع االلتزام فيها غير الدين -1

 .لمديدين المماطل عن السدادحكم اشتراط حلول األقساط جميعها إذا تأخر ا -0

 .الجزاءات المعنوية للماطلة -7

 .الكفيل المماطل -8

 .ثبوت المماطلة -9
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 :بحثأهداف ال

ل -5  .( من المعايير الشرعية الخاص بموضوع "المدين المماطل"3يار رقم )نص المعل العناية بشرح مفصَّ

 .ائرة النظر والتداول لتلك الموضوعاتتحقيق المناط للمسائل التي قام عليها موضوع البحث، والتمهيد لتوسيع د -2

 .بيان المستندات الشرعية التي اعتمد عليها المعيار في معالجة األحكام الخاصة بالمدين المماطل -3

، ومن أبرز األسئلة العامة يتضمن البحث اإلجابة على العديد من األسئلة التي ترد على موضوع "المدين المماطل" -1

 البحث:التي يجاوب عليها 

 .هي أوجه تفريق الفقه اإلسالمي بين المدين القادر على الوفاء، والمدين المتعسِّرما  -

 .الرأي الشرعي في كل نوع ما هووبطريق التعويض" في القانون،  ماهي أنواع "التنفيذ -

  .ماهي الجزاءات المادية والمعنوية المشروعة لمعاقبة المدين المماطل -

 :أهمية البحث

الت وحيث أنَّ واقع التعامسالمي عناية خاصة بأحكام المدين المماطل حيث لها تعلق أصيل بأحكام الربا، شريع اإليعتني الت    

المماطل،  بالمدينالتجارية والمصرفية يقوم في أغلبه على الدين، فإن ذلك كله يوجه االنتباه إلى ضرورة بحث األحكام الخاصة 

 .عن سداد االلتزامات المتعلقة بالدين المدين تخلف إذائن ووجهة نظر التشريع اإلسالمي في ضمان حقوق الدا

 :منهجية البحث

( من 3من خالل التطرق لألحكام الشرعية التي نص عليها المعيار رقم )اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التحليلي. وذلك     

 إلى مش()في الها لإلشارةباإلضافة الستناد إليها، المعايير الشرعية، من خالل بيان حيثيات النظر، واألدلة الشرعية التي تم ا

، المدني المصري ما يقابلها في التقنين، وادئ الموضوعة للدراسةبالم نصوص المعتمدات في الفقه اإلسالمي التي عالجت

ات الفقهية ع، قصًدا لتوسيع األفق، وبسط حبل النظر من أجل التحريض على استئناف المراجالمدنية العربية تقنيناتوبعض ال

الختيار الرأي األحكم في االمتثال لنصوص الشارع ومقاصده، واألنجع في معالجة الواقع وتحقيق المصالح التي أتى من أجلها 

 .الشرع

األحكام الخاصة بموضوعه،  تناولت مجموعة من البنود التي "دين المماطلالخاص بموضوع "الم لثالثويتضمن المعيار ا     

ل، من خالل وضع نص البند في إطار ملون باللون األحمر، ثم يليه أسفله  حثتناول الباوقد  كل بند على حدة بشرح مفصَّ

 .الشرح الخاص بالبند بخط ملون باللون األسود
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 :المعيار نطاق. 1 

 يصيرف العمل تنفيذ عن يتأخر الذي المتعهد أو والمقاول المماطل، المليء والكفيل المماطل، المليء المدين المعيار هذا يتناول 

 .رعيش لعذر الدين سداد عن المتأخر والمدين المفلس، أو المعسر، المدين المعيار يتناول وال الجزائي. الشرط بمقتضى مدينًا

 :تعريف المدين المماطل

  الدين/المدين )لغةً(:    

(5979)بن فارس،    .قياد والذلالدال والياء والنون أصل واحد إليه يرجع فروعه كلها = وهو جنس من االن      

يَّان: القَهَّاُر وقيل: الحاكم والقاضي، -. : الطاعة، والدين: الجزاءفالدين - ال من دان الناَس أَي قَهََرهم على الطاعة،  و الدَّ وهو فَعَّ

)انظر: الزبيدي،  .: الذي يبيع بدينوالَمِدينُ  -. يٌن و َمْديونو ِدْنُت الرجل: أَْقَرْضتُه فهو َمدِ  -. وهو من أسماء هللا عز وجل

(31/19، صفحة 2665  

 :المماطلة )لغةً(

ومنه الَمْطل في الحق والدَّْين  - : "كل ممدود َمْمطول"وقيل، صحيح يدل على مدَّ الشيء وإطالته الميم والطاء والالم أصل  

(55/021، صفحة 5992)بن منظور، لسان العرب،  .للطالب يقال َمطَله وماطَلَه بحقِّه وهو تَْطِويُل الِعدَّة التي يضربُها الغريمُ   

(اصطالًحا)المدين المماطل   

، سواء كان نقًدا (518لية، المادة:)مجلة األحكام العد : هو ما يثبت في الذمة بسبب يقتضي ثبوته.عند الحنفية الدينمفهوم      

كمبلغ من النقود، أو ما في حكمه من األشياء التي تثبت في الذمة كالمكيالت أو الموزونات أو المذروعات أو العدديات 

 ومنشؤه: إما معاوضة كثمن المبيع، أو إتالف أو قرض، أي إن الدين قد ال يكون ثمنا، والديون تقضى بأمثالها ال المتقاربة.

بأعيانها. واألصل في استعمال الدين: التعبير به عن الناحية السالبة في االلتزام النقدي أو ما في حكمه من األموال المثلية التي 

له،  متثبت في الذمة بسبب اقتراض أو إتالف. وقد يستعمل لفظ الدين للتعبير عن الناحية اإليجابية في االلتزام، أي ناحية الملتز

(571، صفحة 2662)الزحيلي،  .وهي "الحق"  

والدين في تعبير غير الحنفية )الجمهور(: هو كل ما يثبت في الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته. وبه يتبين أن تعريف الدين     

يمكن حيازته، وعند الجمهور أعم من ذلك، عند الفقهاء متفق عليه، إال أن المال عند الحنفية: هو الشيء المادي المحسوس الذي 

، صفحة 2657)هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية،  .فيشمل األموال المادية والحقوق والمنافع والديون

568)  

موسر الذي امتنع عن أداء الدين الحال بدون عذر شرعي والمماطل: هو المدين ال المدين: اسم مفعول، وهو من لزمه الدين.و    

(260-266، الصفحات 2653)الزرقا، المدخل إلى نظرية االلتزام،  .بعد المطالبة المعهودة  
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ا  التعريف السابق للدين ويتضح من     أنَّ الفيصل في التمييز بين الدين والعين هو التعلق بالذمة، فالدين يتعلق بذمة المدين، أمَّ

أنَّ الحق العيني وااللتزام بالعين  حيثالعين فال تتعلق بذمة المدين، بل يكون الحق عينيًا كان أو شخصيًا متعلقًا بالعين ذاتها = 

معروفة الحدود، فإن الملكية  اأرض شخص ومثال ذلك إذا اشترى ،فأمكن أن يتعلق الحق بالعين ينصبان على العين بالذات

  .هعلق بعين المبيع ذاته ال شيء آخر وإن كان مماثاًل له أو أفضل منبمجرد العقد، وتتله تحصل 

ا الدين فمحله مبلغ من النقود أو جملة من األشياء المثلية، ومن ثم تعذر أن يتعلق الدين بعين معينة بالذات، فلم يبق إالَّ      أمَّ

رض رجل من آخر ألف دينار، فيتعذر إلزامه برد األلف إذا اقت ، ومثال ذلكتعليقه بالذمة إذ هي محل الحقوق والواجبات جميًعا

  .بعينها، وإنما يتعلق بذمته رد مثل المبلغ

 :الشرعي الحكم 2. 

 :المماطل المدين 1.2. 

 .الدين وفاء على القادر المدين مماطلة تحرم 1.1.2. 

صلى هللا عليه وسلم: "مطل  قالوفاء الدين ظلم بيَّن.  ، ومماطلة المدين القادر علىفي استقباح الظلم بين المسلمين ال خالف      

."(3/91، صفحة 5991)البخاري،  الغني ظلم، فإذا أُتبع أحدكم على مليء فليتبع  

 سداد عن تأخر إذا المدين على – الجزائي بالشرط يسمى ماهو و – عينًا أو نقًدا المالي التعويض اشتراط يجوز ال .2.1.2

 تغير عن أم الضائعة( )الفرصة الفائت الكسب عن التعويض كان وسواء ينص، لم أم التعويض مقدار على نص سواء الدين،

 العملة.

 الدين. تأخر عن عينًا أو نقًدا المالي بالتعويض المماطل، للمدين القضائية المطالبة تجوز ال .3.1.2

أن اقي )الشرط الجزائي( بويض االتفكان بالتع سواءً ي على المدين إذا تأخر عن سداد الدين، ال يجوز اشتراط التعويض المال    

يحددا في العقد قيمة تعويضية للضرر المحتمل وقوعه على الدائن إن تخلف مدينه عن الوفاء بالتزامه، أو كان بالتعويض 

 .القضائي من خالل المطالبة القضائية للمدين المماطل بالتعويض المالي عن تأخره في تنفيذ التزامه

الوقوع  إلىتجاوزها  قد يؤديبعض المقدمات المهمة التي ب أن نمهد من المفيدفإن ، المسألة ههذى تفصيالت الولوج إل وقبل    

الخطأ: من شيء في  

 )المقدمة األولى( إن أبرز صور "التنفيذ بطريق التعويض"1 في الفقه القانوني ثالثة:

                                                           
  (Exécution par équivalent · Dommagesintérêts)أصل هذه النظرية في التشريعات العربية مأخوذ من التشريع الفرنسي، 1
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ائية يطالبه فيها بتنفيذ إلتزامه بعد أن ويكون بأن يقيم الدائن على المدين دعوى قضالصورة األولى "التعويض القضائي" -

يُعذره، فيطلب الدائن من القاضي تقدير الضرر الذي أصابه من جراء عدم تنفيذ المدين اللتزامه ومن جراء تأخره في هذا 

 التنفيذ.2

تخلف  حق علىالمست مقدار التعويضلقانون لنص اب علمشرِّ ويكون من خالل تحديد االصورة الثانية "التعويض القانوني"  -

ع على هذا األمر إال في حاالت نادرة يقوم فيها مبرر قوي لمثل هذا اإلجراء، ويكون ، وال يقدم المشرِّ أحد العاقدين عن التزاماته

هذا المبرر القوي ما يكافئ الضرر الذي ينجم عن انطواء نصوص تشريعية جامدة على مقادير معينة من التعويض، في حاالت 

ف ظروفها وقد يتفاوت الضرر الذي يقع في كل حالة منها، ومع ذلك يبقى مقدار التعويض عن هذا الضرر متنوعة قد تختل

لعل أبرز وكتحديد بعض التقنينات للتعويضات المقدرة إلصابات العمل، أو أمراض المهنة، متفاوت جامًدا في النص ال يتغير، ال

لفوائد رؤوس  القانون جعل، حيث عن االلتزام بدفع مبلغ من النقود تعويض القانونيهو الاألمثلة على هذه الصورة وأهمها 

)انظر: السنهوري، الوسيط في شرح  3 .سعًرا قانونيًا وحد حًدا أقصى للفائدة االتفاقية -تأخيرية كانت أو تعويضية- األموال

   (882-2/886، الصفحات 5القانون المدني المصري، ط

                                                           
 المصري: لمدنيتقنين اورد في ال 2

ينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن عاإللتزام  ذإذا استحال على المدين أن ينف (212)م

 التزامه.ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ  سبب أجنبي ال يد له فيه

فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة  القانون،ا في العقد أو بنص في ( إذا لم يكن التعويض مقدر1)( 221م)

بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بااللتزام أو للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في  كسب،وما فاته من 

  معقول. هداستطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل ج

إال بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه  افال يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيم العقد،مصدره  االلتزامومع ذلك إذا كان ( 2)

 = التعاقد.وقت  عادة

( 222،212مالليبي ) تقنين المدنيي ال( مطابقة، وف222،2112مالسوري ) التقنين المدني تقنينات المدنية العربية األخرى:ي الفويقابله    = 

اإلماراتي تقنين المعامالت المدنية وفي  ،(020، 021ماألردني )تقنين المدني ال (، وفي222مالعراقي )ي التقنين المدني مطابقة، وف

 .(220،212وفي التقنين المدني البحريني )م(، 011،230وفي التقنين المدني الكوتي )م(، 023،022)م

 مصري:الالتقنين المدني  ورد في 3

إذا كان محل االلتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزما بأن يدفع للدائن على ( 222)م

فوائد من هذه ال وتسريارية سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التج

  غيره.التجاري تاريخا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على  ة القضائية بما أن لم يحدد االتفاق أو العرفبتاريخ المطال

ها الفوائد، أخرى تشترط في يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة( 1)( 222م)

القدر  وتعين رد دفع زائدا على هذا على أال يزيد هذا السعر على سبعة في المائة فإذا اتفقا على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة في المائة

ذكره تعتبر فائدة  المتقدمى قصوكل عمولة أو منفعة، أيا كان نوعها اشترطها الدائن إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد األ( 2)

 .يكون الدائن قد أداها وال منفعة مشروعة مستترة وتكون قابلة للتخفيض، إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة ال تقابلها خدمة حقيقية

 التأخير.ضرر لحقه من هذا  ال يشترط الستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن( 222م)
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يذ وهو اتفاق المتعاقدين على تقدير سابق للمبلغ المستحق بتأخير تنف اقي أو الشرط الجزائي"الصورة الثالثة "التعويض االتف -

  (568، صفحة 2657)هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية،  4 .االلتزام بعمل

الدائن  هقحفيتفقان على مقدار التعويض الذي يستر هذا التعويض. يقدما على تيعمدان إلى االتفاق مقدأي أن الدائن والمدين     

دين في م، أو على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن إذا تأخر ال(وهذا هو التعويض عن عدم التنفيذ)إذا لم يقم المدين بالتزامه 

لوسيط )السنهوري، ا .ى التعويض يسمى بالشرط الجزائيهذا االتفاق مقدما علو. (وهذا هو التعويض عن التأخير)تنفيذ التزامه 

   (2/815، صفحة 5في شرح القانون المدني المصري، ط

ال ن . ولكالذي يستحق التعويض على أساسه األصليبالشرط الجزائي ألنه يوضع عادة كشرط ضمن شروط العقد  وسمي    

قوع الضرر الذي يقدر الشرط الجزائي التعويض منه، وذلك ، ولكن قبل ويمنع من أن يكون في اتفاق الحق لهذا العقد شيء

    (2/815، صفحة 5)السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني المصري، ط 5 .حتى ال يلتبس بالصلح أو التجديد

                                                           
( مطابقة، وفي التقنين المدني العراقي المواد 223،222،222)السوري المواد  ينات العربية األخرى: التقنين المدنيويقابله في التقنين    

( 201،223مطابقة، والتقنين المدني الليبي المواد )( 222) المادة ( مطابقة، وفي تقنين الموجبات والعقود اللبنانيفقرة أولى120،122،121)

 مطابقة.

م( قد عمل على ذات المبدأ في هذه المسألة، 1322/ 1212رجب سنة 3ومن الجدير بالذكر هنا أن قانون المرابحة العثماني )الصادر في     

 فيه:وورد 

 .ن تاريخ نشر هذا النظام( قد عين الحد األعظم للفوائد في جميع المداينات العادية والتجارية تسعة في المائة سنوًيا اعتباًرا م1")المادة 

 إعالنه.( إن عقود الفوائد المنعقدة بحساب اثني عشر في المائة قبل تاريخ هذا النظام مرعية ومعتبرة حتى يوم 2)المادة 

لى رأس إ ( إذا تبين وقوع عقد فائض بين الدائن والمديون زيادة على الحد النظامي إما بتصريح عن ذلك بموجب سند أو بثبوت الضم0)المادة 

 = .المال فإن مقدار الفائض ينخفض إلى تسعة بالمائة سنوًيا

مقدار رأس المال مهما كان عدد السنين التي تمر عليها، وإن كافة الحكام ممنزعون من الحكم  االفتراضاتتتجاوز فوائد  أال( يجب 2)المادة = 

 .انتهى " .بالفوائد التي تتجاوز رأس المال

تاريخ  1321/222معمواًل به في بعض البلدان العربية، وصدر في األردن قرار محكمة تمييز الحقوق رقم  هذا القانونوما زال    

التالي:ونص على  10/2/1321  

ن وإنَّ نظام المرابحة العثماني النافذ المفعول في المملكة األردنية الهاشمية حسب أحكام الدستور هو في حقيقته قانون وليس نظام، وكقان "

 ".( من القانون المدني1222خاص يتوجب مراعاة أحكامه عماًل بالفقرة الثانية من )المادة 

بأنه: "التعويض عن األضرار التي سيتحملها أحد طرفي االلتزام بسبب عدم تنفيذ  الشرط الجزائي (1223وعرف التقنين المدني الفرنسي )م 2

 .االلتزام األصلي "

 المدني: ورد في التقنين المصري  5

 "الحق.( يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدًما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق 220)م"

فقرة  121وفي التقنين المدني العراقي )م، ( مطابقة222السوري المادة )ميقابله في التقنينات المدنية العربية األخرى: في التقنين المدني و    

 .فقرة أولى( 222( مطابقة، وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني )م222تقنين المدني الليبي )ممطابقة، وفي ال أولى(
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 خاصتين: مجموعة من الخصائص أهمها يُميز الشرط الجزائي عن باقي صور التعويض عن الضرر ()المقدمة الثانية 

أما االلتزام األصيل الذي يتبعه االلتزام بالشرط  التزام تابع ال التزام أصيل،أنه  صفته من الشرط الجزائي :ولىالخاصة األ -

ي بب فبمعنى أن الشرط الجزائي ليس هو الس ،االلتزامالجزائي فهو ما التزم به المدين أصال بالعقد أو بغيره من مصادر 

استحقاق التعويض، فال يتولد عنه التزام أصلي بالتعويض، ولكن يتولد عنه التزام تبعي بتقدير التعويض بمبلغ معيىًن، ولذلك 

يقضي الفقه القانوني بامتناع اجتماع الشرط الجزائي عن عدم التنفيذ مع التنفيذ العيني، ولكن يجتمع مع التنفيذ العيني الشرط 

، بمعنى (806-2/811، الصفحات 5)السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني المصري، ط في التنفيذ الجزائي عن التأخر

تزام األصلي مادام تنفيذه ممكنًا، وكذلك ال يجوز للمدين أن يعرض على الدائن إال لأنَّ الدائن ال يستطيع أن يطالب المدين إال باال

ستطيع الدائن أن يطالب بالشرط الجزائي، ويستطيع المدين أن يعرضه على الدائن، إذا أصبح تنفيذ يلتزام األصلي. وإنما اال

 .االلتزام األصلي مستحيال بخطأ المدين

ام تخييرى؛ زيعتبر التزاما تخييريا وال التزاما بدليًا = فهو ليس بالت ال -كالتعويض -وينبني على ما تقدم أن الشرط الجزائي     

لب إال تنفيذ يستطيع أن يط ختار بين االلتزام األصلي والشرط الجزائي فيطلب تنفيذ أيهما، بل هو اليألن الدائن ال يستطيع أن 

يملك هذا الخيار، بل هو ال يستطيع إال أن يعرض تنفيذ االلتزام  ما دام هذا ممكنا. وألن المدين هو أيضا ال األصليااللتزام 

؛ ألن المدين ال يملك أن يعدل عن تنفيذ االلتزام األصلي إذا كان ممكنا يمكنه ذلك. والشرط الجزائي ليس بالتزام بدلما أ األصلي

، صفحة 5)السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني المصري، ط األصلي.إلى تنفيذ الشرط الجزائي كبديل عن االلتزام 

2/805)  

يذ االلتزام نقضي بانقضائه، فإذا ما أصبح تنفيوإنما االلتزام بالشرط الجزائي هو التزام تابع لاللتزام األصلي، يبقى ببقائه و    

نهوري، الوسيط )الس .األصلي مستحياًل بخطأ المدين، تغير محل االلتزام األصلي وأصبح تعويًضا تكفل الشرط الجزائي بتقديره

  (2/802، صفحة 5في شرح القانون المدني المصري، ط

فكرة الجزاء أو العقوبة على النحو الذي قد يوحي به اسمه، فهو مجرد  ويظهر مما سبق أن الشرط الجزائي ال ينطوي على    

الضرر المدين، وهي الخطأ و في مواجهة ، وتوافر عناصر المسئوليةوسيلة للتعويض، وال يُستحق إال باستحقاق التعويض ذاته

 .وعالقة السببية، ويشترط كذلك الستحقاقه أن يقوم الدائن بإعذار المدين، إال في الحاالت المعينة التي ال يشترط فيها اإلعذار

   (216-219، الصفحات 2669)تناغو، 

ون يُنظم التعويض عن الضرر الذي لحق بالدائن في حدود التعويض العادل، ويحمي الدائن من الغبن أنَّ القان :نيةالخاصة الثا-

 6.أو الغرر

                                                           
المصري: تقنين المدنيورد في ال 2  

ال يكون التعويض االتفاقي مستحًقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر -1( 222)م  . 

المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن االلتزام األصلي قد نفذ في جزء ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت  -2

 منه 
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 .عويض الدائن عن مماطلة المدينتحكم 

  وبمعنى آخرنقًدا أو عينًا على المدين عوض تأخره عن سداد الدين اشتراط التعويض الماليال يجوز شرًعا ، 

ألنه صريح الربا، وهو ربا الجاهلية الذي نزل  .على المديناقي/الشرط الجزائي( )التعويض االتفال يجوز 

ْا اَل يَقُوُموَن إاِلَّ َكَما يَقُوُم " :قال تعالى بتحريمه القرآن، وأجمع على حرمته المسلمون، بَو  ٱلَِّذيَن يَۡأُكلُوَن ٱلرِّ

لَِك 
ُن ِمَن ٱۡلَمسُِّۚ َذ  ۡيطَ   فََمن َجآََٰءهُ ٱلَِّذي يَتََخبَّطُهُ ٱلشَّ

ُۚ
ْا بَو  َم ٱلرِّ ُ ٱۡلبَۡيَع َوَحرَّ  َوأََحلَّ ٱهللَّ

ْۗ
ْا بَو  ْا إِنََّما ٱۡلبَۡيُع ِمۡثُل ٱلرِّ ۥ بِأَنَّهُۡم قَالُوَٰٓ

ُب ٱلنَّ  ئَِك أَۡصَح 
َٰٓ ِِۖ َوَمۡن َعاَد فَأُْولَ  بِّهِۦ فَٱنتَهَى  فَلَهُۥ َما َسلََف َوأَۡمُرهُٰٓۥَ إِلَى ٱهللَّ ن رَّ ِرِۖ هُۡم فِيهَا اَمۡوِعظَٞة مِّ

لُِدونَ   .[271]البقرة:  "َخ 

 : "البر ابن عبد" اإلمام قال    

" أجمع العلماء من السلف والخلف أن الربا الذي نزل القرآن بتحريمه هو أن يأخذ صاحب الدين لتأخير دينه بعد حلوله 

  (2/033، صفحة 2)ابن عبد البر، ط عوضا عينا أو عرضا "

 :"ابن الحطاب" اإلمام قالو    

إذا التزم المدعى عليه للمدعي، أنه إن لم يوفه حقه في وقت كذا، فله عليه كذا وكذا، فهذا ال يختلف في بطالنه؛ ألنه "

 .. وحكم بعضُ صريح الربا، وسواء كان الشيء الملتزم به من جنس الدَّين أو غيره، وسواء كان شيئًا معينًا أو منفعة

  (570، صفحة 5981)بن الحطاب،  قضاة المالكية الفضالء بموجب االلتزام، وما أظنه إال غفلة "

 المطالبة القضائية للمدين المماطل بالتعويض المالي نقدا أو عينا عن تأخير الدين،  ذهب المعيار أيُضا إلى عدم جواز

، بجامع المعنى الذي ُمنع منه "التعويض القانوني/الشرط القضائي" التعويض" في الفقه القانونيوهو ما يُسمى 

 .الجزائي"

  ،ئي" على المدين المماطل. بمعنى أنَّ المدين إذا ذهب بعض الفقهاء المحدثون إلى جواز "التعويض القضافي المقابل

لمالي ايحكم له بالتعويض ويجوز للقاضي أن مام القضاء، تأخر عن وفاء الدين في موعده، فيجوز للدائن أن يدعيه أ

إذ  ،، استصحابًا لألصل بجواز عقوبة المدين المماطلعدم تنفيذ المدين اللتزامه المناسب عن الضرر الالحق به من

ماطلته م ألنللقاضي باتفاق العلماء تعزير المدين الموسر المماطل بالحبس والمنع من السفر ونحو ذلك من العقوبات، 

، "(56/205، صفحة 5998)األلباني،  ظلم يُحل العقوبة، قال عليه الصالة والسالم: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته

 .فال مانع ،بمنع العقوبة المالية نص م يوجدول

                                                           
  .ويقع باطال كل اتفاق بخالف أحكام الفقرتين السابقتين -0

دين قد ارتكب غشا أو إذا جاوز الضرر قيمة التعويض االتفاقي، فال يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إال إذا ثبت أن الم( 222)م 

امخطأ جسي . 

(، وفي التقنين المدني العراقي 222،222األخرى: في التقنين المدني السوري: المادتين ) وتقابل هذه المواد في التقنينات المدنية العربية    

الفقرتين  222والعقود اللبناني المادة )(، وفي تقنين الموجبات 222،222) المادتين (، وفي التقنين المدني الليبي2،0الفقرتين  121المادة )

(222( والمادة )2،0 .  
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د سبق وق-" و"التعويض القضائي" لجزائي/الشرط ا"التعويض القانوني :ويجب هنا التمييز بين كال المفهومين    

لى األستاذ إ بعض الباحثينه ما ينسبفقد يقع الخلط بينهما عند تحرير بعض الفتاوى المعاصرة، ومن ذلك  -تفصيلهما

حين التحقيق نجد ف ،وهمال أظنه من، وعلى المدين (الشرط الجزائي) ز من القول بجوامصطفى الزرقا عليه رحمة هللا

دون "التعويض االتفاقي/الشرط  للدائن،الزرقا عليه رحمة هللا قد رجح جواز "التعويض القضائي" أن األستاذ 

" ن؟الدائن المماطل بالتعويض على حتى أنَّ بحثه المنشور جاء بعنوان "هل يُقبل شرًعا الحكم على المديالجزائي". 

 اآلتي:ما نصه  ة البحثوقد ورد في خاتم

 :الخالصة

ا، دأ مقبول فقهموعده هو مبن في أن مبدأ تعويض الدائن عن ضرره نتيجة لتأخير المدين عن وفاء الدي إني أرى أوال:

 .ما يؤيده ويوجبه ة ما يتنافى معه، بل بالعكس يوجدفي نصوص الشريعة وأصولها ومقاصدها العاموال يوجد 

، بل يكون مليئا مماطال هذا التأخيرفي شرعية واستحقاق هذا التعويض على المدين مشروط بأن ال يكون له معذرة         

  .يستحق الوصف بأنه ظالم كالغاصب

 .ضرر الدائن، يعود إلى القضاء في جميع األحوالتقدير ومرجع تقدير معذرة المدين من عدمها، ثانيا: 

 .ضرر الدائن من تأخير الوفاء تحديدقا بين الدائن والمدين على وال يجوز االتفاق مسب       

ده العامة بأدنى حدو دار الضرر والتعويض عنه بما فات الدائن من ربح معتاد في طرق التجارةدد المحكمة مقتح ثالثا:

، هماونحواإلسالم کالمضاربة والمزارعة  العادية لو أنه قبض دينه في موعده واستثمره بالطرق المشروعة الحالل في

 .التقادير رأي أهل الخبرة في هذا الشأن همة في هذحكمد الوتعتم وال عبرة لسعر الفوائد المصرفية

هذا ما أراه في هذا الموضوع، وأرجو أن يكون صوابا موافقا لروح الشريعة اإلسالمية وفقهها الصحيح، وهللا سبحانه             

  (552اطل بالتعويض على الطائن ؟، صفحة )الزرقا، هل يقبل شرعا الحكم على المدين المم ".وتعالى أعلم

  قدي نيترتب عليها التعويض ال ولكن ال)الشرط الجزائي(  التي يعدها الفقه القانوني من جنس نواعاألهناك بعض

على المدين المماطل، وقد تكون من البدائل الجائزة كاشتراط حلول جميع أقساط الدين إذا تأخر المدين المماطل 

 .(2/5/0يأتي في البند )عن السداد، وس

  ال ينسحب فيها هو الدين،  االلتزامالتعويض على المدين في العقود التي محل  لشرط اإلسالميمنع التشريع

ع العقار بالعين كبي التزاماكالعقود التي تتضمن  ،فيها االلتزامالتي يختلف نوع  بالضرورة إلى باقي العقود

 .وشرحه (2/3، كما سيأتي في البند )االلتزاماالستصناع، أو غيره من أنواع  أو التزاًما بالعمل كعقد ،المعيَّن
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 .دينه تحصيل أجل من الدائن غرمها التي المصروفات يتحمل كما الدعوى مصروفات المماطل المدين يتحمل 4.1.2. 

)هيئة  .يتحمل المدين المماطل المصروفات القضائية، والمصروفات األخرى المتعلقة بالمماطلة؛ ألنه المتسبب فيها     

   :شيخ اإلسالم ابن تيميةل ورد في مجموع الفتاوى (562، صفحة 2657سالمية، المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإل

 ؟م يوفه حتى طولب به عند الحاكم وغيره، وغرم أجرة الرحلة. هل الُغرم على المدين؟ أم الل" وُسئل عمَّن عليه دين ف

جه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على فأجاب: الحمد هلل، إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطله حتى أحو

  (3/21، صفحة 5991)بن تيمية،  ".الظالم المماطل؛ إذا غرمه على الوجه المعتاد

 

 منه،ث من االستيفاء أجل من بيعه له المدين تفويض يشترط أن له يحق كما لتسييله، الرهن بيع طلب للدائن يحق. 5.1.2

 .القضاء إلى الرجوع دون

مستحقاته وفقًا إذا تخلف المدين )المرتهن( عن السداد وقت حلول أجله، فللدائن )الراهن( طلب بيع الرهن لتسييله واستيفاء     

ويصح أن يشترط المدين )المرتهن( على الدائن )الراهن( تفويضه ببيع الرهن واستيفاء مستحقاته إن لزمت؛ إذ لطبيعة العقد. 

 ذلك من قبيل الوكالة وال يتنافى ومقتضى العقد.7

 هذا يطبق أال واألولى. منها قسط سداد عن المماطل المدين تأخر إذا جميعها األقساط جميع حلول اشتراط يجوز. 2.1.2   

 (.5/1) البند( 5) رقم الشرعي المعيار ينظر طارئة ظروف توجد لم ما وذلك مناسبة مدة ومضي المدين إشعار بعد إال الشرط

، 8األجل حق للمدين، فله التنازل عنه ؛ ألنمنهاالمدين المماطل عن سداد قسط األقساط جميعها إذا تأخر يصح اشتراط حلول 

 وأما أولوية إشعار المدين قبل .وكل شرط لم يخالف مقتضى العقد لزم، لقوله صلى هللا عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم"

مؤسسات )انظر: هيئة المحاسبة والمراجعة لل .التمسك بشرط حلول األقساط فهو من باب التذكير له وإعطائه مهلة مناسبة للسداد

  (562، صفحة 2657المالية اإلسالمية، 

 ":الزيلعيقال اإلمام "    

  (1/532، صفحة 5981)الزيلعي،  "." ولو قال: ُكلما دخل نجم، ولم تؤد فالمال حالى صح، والمال يصير حاال

                                                           
 المبسوط:"السرخسي" في  شمس األئمة قال  7

 (21/22)" ." للمرتهن أن يبيع الرهن إذا ُسلط عليه، وليس له أن يبيعه إذا لم ُيسلط على ذلك

 المنتهى:وقال اإلمام "البهوتي" في شرح    

يه وقد أذن في بيع رهن ولم يرجع عن إذنه، بيع، أي باع الرهن المأذون له في بيعه من مرتهن أو غيره بإذنه، " ومن أبى وفاء دين حال عل

ألنه وكيل ربه وإال يكن إذن في بيعه أو كان إذن ثم رجع لم يبع ورفع األمر لحاكم، فأجبر راهن على بيع رهن × وُوفِّي مرتهن دينه من ثمنه

 (2/112)" .دين من غير رهنليوفي من ثمنه أو على وفاء 

 ( 2/122نقل "ابن عابدين" في حاشيته عن "الخانية": "لو قال المديون أبطلت األجل أو تركته صار حاال" ) 8
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 (5: ف 2/0:  15رقم ار )الدولي، قر اإلسالمي:وورد في قرار مجمع الفقه     

يجوز شرعاً أن يشترط البائع باألجل حلول األقساط قبل مواعيدها، عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي " 

".بهذا الشرط عند التعاقد  

جنس )الشرط الجزائي( في  حلول جميع األقساط إذا تأخر المدين المماطل عن السداد، هو منأنَّ اشتراط  يتوجه االنتباه إلىو    

الفقه القانوني، إال أنه قد جاز شرًعا؛ ألنه ال يترتب عليه استحداث تعويض مشروط على المدين كما هو المعنى الذي منع من 

 أجله الشرط الجزائي.9 

 ،الثمن أداء في مماطاًل  المشتري وكان عليها، كانت التي بحاالتها قائمة المرابحة حاالت في المبيعة العين كانت إذا. 7.1.2  

 .التفليسة في الدخول من بداًل  المبيعة، العين استرداد له يحق( المؤسسة) البائع فإن أفلس، ثم

س، طاًل في أداء الثمن، ثم أفلإذا كانت العين المبيعة في حاالت المرابحة قائمة بحاالتها التي كانت عليها، وكان المشتري مما    

لدائن ألن األصل في التشريع اإلسالمي أن ا ؛استرداد العين المبيعة، بداًل من الدخول في التفليسةله فإن البائع )المؤسسة( يحق 

ال المفلس، كان أحق بها. قال صلى هللا عليه وسلم: "أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض في م إذا وجد سلعته

، 5981)بن أنس،  صاحب المتاع فيه أسوة الغرماءف الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه، فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه

)انظر: الغرياني،  ."، والحديث يدل على أن لصاحب المتاع أن يأخذ متاعه، وال يحتاج إلى حكم حاكم )قاض((2/078صفحة 

  (3/091، صفحة 2662

كان البائع أحق بسلعته، إن وجدها بعينها،  = ذهب الجمهور، إلى أنه لو باع سلعته، ولم يقبض ثمنها، وفلس المشتري لذلك    

، صفحة 2662)الغرياني،  .لغرماء، سواء كانت السلعة باقية عند البائع، أو استلمها المشتري قبل إفالسهوال يشاركه فيها سائر ا

3/091) 

ص صأن يفتكها من المرتهن، بدفع ما ُرهنت به، ويحا = فللدائن لدائن سلعته بعينها قد رهنها المفلس في دين عليهوإذا وجد ا    

 (3/091، صفحة 2662)الغرياني،  .الغرماء بما دفعه للمرتهن، وله أن يترك سلعته مرهونة عند المرتهن، ويحاصص بثمنها

                                                           
 : السنهوري" عليه رحمة هللا الرزاق عبديقول األستاذ "  9

عينة م مقدارهائي ولكن من نوع مختلف، إذ هو هنا ليس اشتراط حلول جميع أقساط الدين إذا تأخر الدين في دفع قسط منها هو أيضا شرط جز" 

بل هو تعجيل أقساط مؤجلة. ومثل ذلك ما قضت به محكمة استئناف مصر من أنه إذا اتفق المؤجر والمستأجر  التعويض،من النقود قدر به 

في العقد تعويض المؤجر عن اإلخالل بهذا االتفاق وشرط  الزراعة،على أن يسلم المستأجر عند انتهاء إجارته األطبان المؤجرة إليه خالية من 

محيحة وكان الشرط الجزائي صحيحا  األصليكان االتفاق  للمؤجر،بأن الزراعة التي عسى أن تكون قائمة عند انتهاء اإليجار تكون ملكا 

 (2/222)الوسيط  ".معه
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م فإن الغري، تصرف المفلس قبل الفلس في سلعة أحد الغرماء بالبيع، أو بأي وجه مشروع من وجوه المعاوضة ولكن إذا    

ال يحق له أخذ سلعته من المشتري لها، بل يكون كغيره أسوة  = صاحب السلعة إذا وجدها بعينها عند المشتري من المفلس

 (3/091، صفحة 2662)الغرياني،  .الغرماء، ألن تصرف المفلس قبل الحجر عليه بالبيع، أو غيره، ماض، ال يرد

 ينالد من نسبة أو بمبلغ بالتصدق المماطلة عند المدين التزام على المرابحة مثل المداينة؛ عقود في ينص أن يجوز. 2.1.2

 .للمؤسسة الشرعية الرقابة هيئة مع بالتنسيق المؤسسة طريق عن البر وجوه في ذلك يصرف أن بشرط

وز أن ينص في عقود المداينة؛ مثل المرابحة على التزام المدين عند المماطلة بالتصدق بمبلغ أو نسبة من الدين؛ ألنه من يج    

القاعدة المقررة بأنَّ الوعد إن كان معلقًا بفعل يفعله الموعود )وهو ما  قبيل االلتزام بالتبرع المعروف عند المالكية، فتجري عليه

لهم: مقرونًا بسبب( ودخل الموعود في كلفة بناًء على هذا الوعد، فإنه يجب عليه الوفاء بهذا الوعد ديانة يعبر عنه الفقهاء بقو

وقضاًء. وهذا القول جاٍر على معتمد المذهب المالكي، والمشهور عن اإلمام مالك، وبه أفتى بعض أصحابه كابن القاسم، 

 وسحنون، وجمع من األئمة.10

 :الكفيل 2.2. 

 .أواًل  المدين مطالبة الكفيل يشترط مالم المدين أو الكفيل من أي مطالبة للدائن يحق    1.2.2. 

 .المماطل المدين إلى بالنسبة ذكره ورد ما كل المماطل الكفيل على يطبق   2.2.2. 

وله  ،(دون أن يتقيد في ذلك بتعذر مطالبة األصيل)ان للدائن أن يطالب الكفيل بأداء الدين عند حلوله عليه إذا تمت الكفالة ك    

أيضا مطالبة األصيل كذلك عند حلول الدين عليه، فإذا كان حاال عليهما كان له الخيار إن شاء طالب الكفيل بكل الدين وإن شاء 

كله في وقت واحد، وإن شاء طالب کال منهما بجزء منه دون أن يتقيد في ذلك بقيد  طالب األصيل به أيضا، وإن شاء طالبهما به

من القيود، غير أنه ال يستوفي الدين إال مرة واحدة من أحدهما أو منهما جميعا، فال يجوز له أن يستوفي كل الدين من كل منهما؛ 

  (200، صفحة 2666)الخفيف،  .أدى إذ ليس له إال دين واحد وألن أداء واحد منهما يبرئ ذمة اآلخر مما

 :المتعهد أو المقاول 3.2. 

 اداء عن المماطلة حال وفي. التوريد وعقود االستصناع وعقود المقاوالت عقود في الجزائي الشرط على النص يجوز    

 استحقاقات من المبلغ حسم ويجوز. المتعهد أو بالمقاول الصلة ذات المماطل المدين أحكام تطبق الجزائي الشرط مبلغ

 .المقاول

 

                                                           
 والمواعدة:( الوعد 23ورد في المعيار الشرعي رقم )  10

ا ءً بالتبرعات )مثل الهبة أو العارية( يجب إيفاؤه ديانة إال لعذر، وال يلزم قضاًء إال إذا كان الوعد معلًقا بفعل يفعله الموعود له بنا الوعد 0/2" 

على ذلك الوعد، وفيه كلفة، فحينئذ يكون الزًما في القضاء أيًضا، مثل أن يقول لو اشتريت مني هذه البضاعة فإني سأهب لك بضاعة معينة 

 ".خرى، وجب عليه الوفاء بهذا الوعد ديانة وقضاءأ
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إلى بيع  ؛ وأصل المنع أنه يستحيلالعقود التي يكون موضوع االلتزام فيها الدين فييجوز سبق أنَّ الشرط الجزائي ال       

الشرط الجزائيالمحددة في  ةوالزياد بديٍن جديد ،عليه من دين، للدائن الكالئ بالكالئ، فيبيع المدين ما . 

أو  االستصناع،المقاوالت، وعقود د والتزاًما بالعمل كعق فيها زامااللتوهذا المعنى غير موجود في العقود التي يكون محل     

التزاما بالعين كعقود التوريد )حيث يتعهد الفرد أو الشركة بتوريد أشياء معينة( وكذلك عقد البيع على شيء معيَّن، كبيع 

 عقار.11 

 

                                                           
  المماطل:( المدين 0جاء في ملحق )ب( مستند األحكام الشرعية للمعيار الشرعي رقم )  11

يجوز النص على الشرط الجزائي في عقود المقاوالت واالستصناع والتوريد؛ ألنه من قبيل الشروط الصحيحة المقترنة بالعقد، فال يحل " 

. ولقول شريح رحمه "إال شرطا أحل حراما أو حرم حالال ،المسلمون عند شروطهم": عليه الصالة والسالمم، وال يحرم الحالل؛ لقوله الحرا

د يجوز أن يتضمن عق"، وقد صدر بشأن ذلك قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ونصه: "من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه"هللا: 

جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان، ما لم تكن هناك ظروف قاهرة"، وألن األصل في مذهب اإلمام أحمد رحمه هللا تعالی  االستصناع شرطا

جماع فإن المجلس يقرر باإل: "صحة الشروط المقترنة بالعقود، وهذا ما قررته هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية باإلجماع، وفيه

وال يخفى أن جواز اشتراطه هو في غير االلتزامات النقدية  "معتبر. صحيحزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط أن الشرط الج

 (111" )المعايير الشرعية ص.االستصناع والمقاوالت()

 ":وورد في فتوى "دار اإلفتاء المصرية" لفضيلة اإلمام األكبر "محمد سيد طنطاوي    

رط الجزائي، وأوجب الوفاء به، ورّتب عليه أثره من حيث المال المشروط؛ فقد نص الحنابلة في البيع على أن من أجاز بعض الفقهاء الش" 

لًكا م اشترى شيًئا ودفع بعض ثمنه واستأجل لدفع الباقي فاشترط فيه البائع أنه إن لم يدفع باقي الثمن عند حلول األجل يصبح ما عجل من الثمن

ترتب عليه أثره، ويصير معجل الثمن ملًكا للبائع إن لم يقم المشتري بدفع الباقي في أجله المحدد، وقالوا: إن القاعدة للبائع؛ صح هذا الشرط و

ثل عندهم في الشروط: "أنها جائزةٌ في العقود من الطرفين، إال شرًطا أحل حراًما أو حرم حالاًل، وإال ما ورد الشرع بتحريمه بخصوصه". وم

 .عن الشارع ما يحرمه، وما دام لم ُيحّل حراًما ولم يحّرم حالاًل فإنه يكون مشروًعاهذا الشرط لم يرد 

ليها؛ إ وجاء في التزامات الحّطاب المالكي: أن الزوجة إذا اشترطت على زوجها في عقد النكاح أنه إذا تزوج عليها يلزم بدفع مبلغ كذا من المال

م بدفع المال المشروط إليها. وهذا صريٌح في اعتباِر الشرط الجزائي، ووجوِب دفع المال صح الشرط ووجب الوفاء به، وإن تزوج عليها يلز

 (1989ديسمبر   14، 14564)فتوى رقم: " .المشروط لصاحب الشرط عند عدم الوفاء به

 ل فضيلة الشيخ "محمد تقي العثماني": وقوي    

خر في تسليم المصنوع، فإنه ينقص من ثمنه جزء مقابل للتأخير.. ومن العلماء االتفاق في العقد على شرط جزائي بأن الصانع إن تأ )يجوز

المعاصرين من رأى أنه أمر مستحدث، وليس في نصوص القرآن والسنة ما يمنعه، واألصل عندهم أن تكون العقود والشروط جائزة، ما لم يقم 

أن يقول المستأجر  اءعلى اإلجارة، حيث يجوز عند جمع من الفقه دليل من القرآن والسنة على حرمته. ومنهم من أجاز هذا الشرط قياسا

وهذا جائز عند أبي يوسف ومحمد وعند أحمد في رواية. وال يجوز عند مالك  ".إن خطته اليوم فبدرهم، وإن خطته غدا فينصف درهم" :للخياط

يزاد على درهم،  إن خاطه اليوم فله درهم، وإن خاطه غدا ال والشافعي رحمهم هللا تعالى، ويجب أجر المثل. وقال أبو حنيفة رحمه هللا تعالى:

رحمهما هللا تعالى. وال شك أنَّ الحاجة  أفتی شيخ مشايخنا التهانوي رحمه هللا تعالى بقول أبي يوسف ومحمد ينقص عن نصف درهم. و وال

 1)فقه البيوع على المذاهب األربعة ج (.انه أعلمداعية إلى مثل هذا الشرط في المقاوالت، وبه جرى العمل فيها من غير نكير، وهللا سبح

  (213ص
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 : للمماطلة المعنوية الجزاءات  4.2. 

 وتحذير ،(السوداء القائمة) معهم التعامل المرغوب غير العمالء قائمة في المماطل المدين اسم إدراج للمؤسسة يحق    

  .القوائم لتلك المؤسسات بتبادل مباشرة أم عنه استفسارها عند سواء منه، األخرى المؤسسات

التحوط من التعامل معه في المستقبل، من قبيل  هو ال تعتبر الشكوى من مماطلة المدين الموسر من الغيبة المحرمة، بل   

وقد قال صلى هللا عليه وسلم: "ليُّ الواجد، يُحل . د، والنصيحة الواجبةيبيل الترشوتحذير المؤسسات األخرى منه يعد من ق

 ."(56/205، صفحة 5998)األلباني،  عقوبته وعرضه

 : عامة أحكام  5.2. 

  .والقانونية المشروعة الوسائل بكل المالية وتصرفاته المماطل المدين أحوال تتبع للمؤسسة يحق 1.5.2.  

قد تقرر فقهًا بعض األحكام لمالزمة المدين المماطل، من أجل االستيفاء مما قد يكون قد أخفاه عن الدائن. ومن ذلك جواز     

، صفحة 5998)األلباني،  عقوبته وعرضه "لي الواجد ظلم، يحلتتبع الدائن ألحوال المدين المماطل. وقد جاء في الحديث: 

ه بحقه، لحمل المماطل على الوفاء، وهو حق مشروع ألن أموال المدين " وفيه جواز مالزمته وشكايته ومطالبت (56/205

 .(2/1/3) البند ون محاًل لضمان الدائن كما سيأتي في شرحتك

 أو مكتوب شرط هناك يكون أاَل  على الدين على زيادة من السداد عند المماطل المدين يقدمه ما قبول من مانع ال   2.5.2.

 .الزيادة هذه على تواطؤ أو عرف، أو ملحوظ، أو ملفوظ

اًل بقوله تثاماهو من قبيل حسن األداء  أو عادة ط أو عرفدة على الدين، بمحض إرادة المدين من غير شرإنَّ إضافة زيا    

، صفحة 5911)النيسابوري،  قضاءً  أحسنكموفي الحديث: "خيركم  [95]التوبة: "ٱۡلُمۡحِسنِيَن ِمن َسبِيل ُۚ َعلَى َما "تعالى 

 وأال تشترط تلك الزيادة، أالويشترط لجواز ذلك  ". وكان النبي صلى هللا عليه وسلم يوفي الدين أحيانًا بأكثر منه.(3/5221

يكون هناك تعارف عليها، ألنه شرط ملحوظ، وألن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا. وال مانع من قبول ما يدفعه المدين من 

  .زيادة عمل بمقتضى األدلة المذكورة

  أي من االستيفاء للمؤسسة يحق السداد عن المدين تأخر عند أنه المداينة عقد في المؤسسة تشترط أن يجوز.  3.5.2

 عملة من األرصدة كانت إذا المدين من إذن على الحصول دون وذلك استثمارية، أم جارية أكانت سواء لديها، العميل حسابات

 .حينه في السائد السوق سعر أساس على الصرف سعر تحديد فيجب عنها مختلفة كانت إذا أما نفسه، الدين

، ألن الدائن حين يداين مدينه ويرضى معاملته يعتمد على أمرين: األول ذمة هذا الشرط جائز في العقد لموافقته لمقتضاه    

ميره وازًعا يدفعه لسداد التزامه، والثاني على أمالك مدينه وأن فيها الوفاء بما التزمه مدينه، وأنه متى حل الدين سيجد من ض

، ذلك أنَّ الدائن في األولى ولم يف مدينه، كان من حقه استخالص مستحقاته مما يملكه المدين سداًدا لدينهفإن خاب ظن  .المدين

المدينأموال المدين جميًعا تكون محاًل لضمان  . 
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ين القانوني يثبت للدائن حق الضمان العام على أمالك مدينه فالمدين حين التزم بالدالتشريع كما التشريع اإلسالمي وفي     

 يكون قد قدَّم أمالكه من منقول وعقار حاضرة ومستقبله ضمانا لما التزم به.12

فهما اللذان تعاقدا، وهما اللذان أرادا أن ينصرف أثر العقد )إلى العاقدين بالذات كما ينصرف وينبني على ذلك أنَّ أثر العقد     

المدين  التي تقضي بأن جميع أموال السابقة وذلك بفضل القاعدةإلى الدائنين لكل من العاقدين،  كذلكينصرف أثر العقد  (إليهما

السنهوري، مصادر انظر: ) .ضمان لدائنيه، فإذا تصرف المدين فزاد في ماله أو أنقصه، انصرف أثر هذا التصرف إلى الدائنين

لعين التي كانت قبل ذلك أن المدين إذا تصرف في عين مملوكة له فأخرجها عن ملكه، فإن هذه ا (1/7، صفحة 5الحق، ط

خرجت بالعقد الذي أبرمه عن ملكه، فخرجت تبعا لذلك  الدائن،التصرف داخلة في مجموع ماله، وكانت تبعا لذلك ضامنة لدين 

من الضمان العام لدين الدائن. ومن هذا الطريق ينصرف أثر العقد الذي أبرمه المدين إلى الدائن: يخرج من ضمان الدائن. 

، فإن ه کأن اشتراها مثالكسي لو أن المدين أبرم عقدا أدخل بموجبه عينا في ملكع بطريققد إلى الدائن أيضا وينصرف أثر الع

هذا العقد ينصرف أثره إلى الدائن هنا ال عن طريق نقص الضمان العام بخروج عين من ملك المدين، بل عن طريق زيادته 

 .بدخول عين في ملك المدين

 :المماطلة ثبوت.  2.2 

 .إعساره المدين يثبت لم ما المعهودة المطالبة بعد المحدد الموعد في السداد عن المدين تأخر إذا المماطلة تثبت    

بالمطالبة المعهودة تعد إعذارا مباشرة على المدين الدائن  رجوعالمحدد للسداد ولم يقم المدين بالسداد، فإن  إذا حل األجل      

فيذ ة ذاتها تعتبر إعذار للمدين، فيجب على المدين أن يبادر إلى تنيويجب عليه تنفيذ التزامه، وكذلك فإن المطالبة القضائ للمدين،

)انظر: السنهوري، الوسيط في شرح القانون  .ة القضائية، وإال كان مسئوال عن التأخيرالتزامه بمجرد أن توجه له المطالب

  (2/707، صفحة 5المدني المصري، ط

َوإِن "ولكن إذا ثبت إعسار المدين، فيجب شرًعا إمهاله وإنظاره، وتأجيل مطالبته، حتى يتيسر له أداء ما عليه، لقوله تعالى     

ُۚ ُعۡسَرة  فَنَ ُذو َكاَن  ل إال ظقال عليه الصالة والسالم: "من أنظر معسرا أظله هللا في ظله يوم ال ، و[286]البقرة:  "ِظَرةٌ إِلَى  َمۡيَسَرة 

)انظر: هيئة  ."." وقال صلى هللا عليه وسلم: "من سره أن ينجيه هللا من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر، أو يضع عنه.ظله

  (2650المالية اإلسالمية،  المحاسبة والمراجعة للمؤسسات

 :والنتائج الخاتمة

 التالية:من خالل العرض المتقدم يمكن اختزال محصلة البحث في النتائج     

                                                           
وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إال  -2أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه. -1( "202المصري )م تقنين المدنيورد في ال 12

(، وفي التقنين 202وفي التقنين المدني السوري )م(، 221ي )مالعراق تقنين المدنيويقابله في ال"، .من كان له منهم حق التقدم طبًقا للقانون

، وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني (022األردني )م تقنين المدني(، وفي ال012الكويتي )م تقنين المدنيوفي ال(، 202المدني الليبي )م

(222،221-222)م . 
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 .تحرم مماطلة المدين القادر على وفاء الدين -

 .ال يجوز الشرط الجزائي في العقود التي يكون محل االلتزام فيها دينًا -

 أو عمال، كعقود المقاوالت واالستصناع والتوريد. اتي يكون محل االلتزام فيها عينً يجوز الشرط الجزائي في العقود ال -

 .يجوز اشتراط حلول األقساط جميعا إذا تأخر المدين المماطل عن سداد قسط منها -

 .يجوز اشتراط أن يلتزم المدين عند المماطلة بالتصدق بمبلغ معين -

 .دين المماطليُطبق على الكفيل المماطل األحكام الخاصة بالم -

 .إذا ثبت إعسار المدين، فيجب شرًعا إمهاله وإنظاره -

 :قائمة المصادر والمراجع

 

 دمشق: دار الفكر. معجم مقاييس اللغة.(. 5979أحمد بن فارس. )

 الريان. مدونة الفقه المالكي.(. 2662الصادق الغرياني. )

 الرياض: مجمع الملك فهد. مجموع الفتاوى.(. 5991تقي الدين بن تيمية. )

 دار صادر. لسان العرب.(. 5992جمال الدين بن منظور. )

 الوفاء. أحكام االلتزام واإلثبات.(. 2669سمير عبدالسيد تناغو. )

 الغرب اإلسالمي. تحرير الكالم في مسائل االلتزام.(. 5981شمس الدين محمد بن الحطاب. )

 بيروت: إحياء التراث العربي. شرح القانون المدني المصري.الوسيط في (. 5عبدالرزاق السنهوري. )ط

 إحياء التراث العربي. مصادر الحق.(. 5عبدالرزاق السنهوري. )ط

 الفكر العربي. الضمان في الفقه اإلسالمي.(. 2666علي الخفيف. )

 الجيل. درر الحكام شرح مجلة األحكام.(. 5995علي حيدر. )

 القاهرة: ط.األميرية. بيين الحقائق شرح كنز الدقائق.ت(. 5981فخر الدين الزيلعي. )

 بيروت: إحياء التراث العربي. الموطأ.(. 5981مالك بن أنس. )

 )بال تاريخ(. .518مجلة األحكام العدلية، المادة:

 .5: ف 2/0:  15مجمع الفقه اإلسالمي الدولي. قرار بشأن البيع بالتقسيط رقم 

 الرياض: مكتبة الرياض الحديثة. في في فقه أهل المدينة.الكا(. 2محمد ابن عبد البر. )ط

 ط.السلطانية. صحيح البخاري.(. 5991محمد بن إسماعيل البخاري. )
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 الكويت: المجلس الوطني للثقافة. تاج العروس من جواهر القاموس.(. 2665محمد مرتضى الزبيدي. )

 لرياض: المعارف.ا صحيح وضعيف النسائي.(. 5998محمد ناصر الدين األلباني. )

 عيسى البابي. صحيح مسلم.(. 5911مسلم بن الحجاج النيسابوري. )

 دار القلم. المدخل إلى نظرية االلتزام.(. 2653مصطفى الزرقا. )

 .أبحاث االقتصاد اإلسالميمصطفى الزرقا. هل يقبل شرعا الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الطائن ؟ مجلة  

 .2، المجلد:2العدد:

التعويض عن  2البحث رقم(. دراسات المعايير الشرعية، 2650هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية. )

 دار الميمان. .لمحمد مصطفى الزحيلي الضرر من المدين المماطل

، ملحق ج مستندات 3شرعي رقمالمعايير الشرعية، المعيار ال(. 2657هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية. )

  األحكام الشرعية.

 دمشق: دار الفكر. المعامالت المالية المعاصرة.(. 2662وهبة الزحيلي. )
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