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أصل ىذا الكتاب رسالة ماجستّب ٚبصص فقو مقارف تقدـ هبا الباحث إٔب قسم الفقو 

مع مرتبة  ٔبامعة القصيم، كأيجيزت بتقدير امتيازُب كلية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية 
 ق.ُِّْ/ ِ/ ِٓالشرؼ األكٔب ُب 
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 مقدمة
كعلى آلو كصحبو  ،كصلى ا كسلم على نبينا ٧بمدو  ،ا٢بمد  رب العا٤بْب

 :أما بعد ،أٝبعْب
عي يه إليو، كىذا أمر طبكما ٰبتاج غّبي   ،فإف اإلنساف ُب ىذه ا٢بياة ٰبتاج إٔب غّبه

كقد يَبتب على  ،التعامبلت ا٤بالية خاصة حاجتو إٔب غّبه ُب، ك يع ا٢باجياتٝبُب 
يٌن إما حاؿ  ،مدينان  إماك تعاملو مع غّبه أف يكوف إما دائنان  مؤجل، كقد تعرض  إماك كالدى

دث ىذا، ك تأخّبنا إماك دٲبنا إما تق وتغٌّب أجلف سباب على الدين ا٤بؤجلبعض األ  قد ٰبي
" ٤با لو من الديوف ر األجل وأثره فيتغيّ " ُب بحثالأحببت  الذ ؛الدينُب  اأثرن  التغٌّب 

 كٕب التوفيق.كا  ، كاألفراد،كالبنوؾ ا٤بالية، أٮبية للمؤسسات

 :أىمية الموضوع
عندما ننظر إٔب  "ر األجل وأثره في الديوفتغيّ ُب موضوع " تبدك أٮبية البحث

 كاألفراد إٔب معرفة األحكاـ الٍب تَبتب على تغّبٌ  ا٤بالية، كالبنوؾ، ا٤بؤسساتة حاج
يؤدم اإلخبلؿ ٗبعرفتها إٔب الوقوع ٗبحرمات من أخطرىا ربا  الٍبك  ،األجل ُب الديوف

 .ا١باىلية

 :الموضوع أسباب اختيار
 :من أىم األسباب الداعية الختيار ىذه الدراسة

معرفة األحكاـ ا٤بتعلقة  األفراد إٔبكالبنوؾ، ك  ا٤باسة للمؤسسات ا٤بالية، اجةا٢ب -ُ
 .ٗبسائل البحث

 .؛ ٤با يَبتب عليو من الوقوع ُب الربا اـرىذه ا٤بسائلخطورة اإلخبلؿ ُب  -ِ
توجب ٕبثها ٕبثان دقيقان؛  ظهور مسائل جديدة مرتبطة بتغّب األجل ُب الديوف -ّ

 .ألٮبيتها القصول
درة كا١بهد اإلسهاـ حسب القك  ،ُب معرفة أحكاـ ىذه ا٤بسائل رغبٍب الشديدة -ْ

 ُب ىذا ا٤بوضوع. ةمتواضع رسالة علميةُب تزكيد ا٤بكتبة الفقهية ب
 عدـ كجود رسالة أكادٲبية تشتمل على ٝبيع ىذه ا٤بسائل حسب اطبلعي. -ٓ
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 :الدراسات السابقة
" ر األجل وأثره في الديوفتغيّ "من أفرد مسائل  -اطبلعيحسب - ٓب أجد

حيث تضمن جهد  ،٤بعرفة ذلك بذلت جهدان غّب قليل كقد ،ةمستقل رسالة أكادٲبيةب
، مركز ا٤بلك فيصل ٕبثي عن ىذا ا٤بوضوع عدة جهات علمية متخصصة، منها:

غّب أف  ،ا٤بعهد العإب للقضاء فلم أظفر بشيء من ذلك، ك مكتبة ا٤بلك فهد الوطنيةك 
 الديوف""الزمن في ىناؾ ٕبثان قد مٌس ا٤بوضوع ُب بعض جوانبو كىو ٕبث بعنواف 

 ،البحث يتكوف من اثنتْب كٟبسْب صفحةك  ،دكتور/ سعد بن تركي ا٣بثبلفباحث اللل
 ، كىي:كيشتمل على ٟبسة مباحث كخاٛبة

الزيادة ا٤برتبطة بالزمن ُب الدين كالفرؽ بينها كبْب الزيادة ُب البيع  :المبحث األوؿ
 .ا٤بؤجل

 .التعويض عن ضرر ا٤بماطلة :المبحث الثاني
 .ا٤بصا٢بة عن الدين ا٤بؤجل ببعضو حاالن  :ثالثالمبحث ال 

 .التأخر ُب أدائها داشَباط حلوؿ بقية األقساط عن :المبحث الرابع
 .أثر كفاة ا٤بدين على حلوؿ الدين :المبحث الخامس

أنو ٓب يستقص ٝبيع  ذكر كقد، باحثكالبحث عبارة عن ٕبث ترقية ٓب يتوسع فيو ال 
كرسائل علمية، حيث  لعلو يكوف نواة لبحوث ،جوانبوجوانب البحث كلكٍن أبرزى أىم 

كال أزعم أنِب قد استقصيتي ٝبيع جوانبو  ،"فموضوع ىذا البحث كبّب كمهم جدان  قاؿ:
كلعل ما كتبت يكوف نواة لبحوث كرسائل علمية  ،لكن حسيب أين أبرزت أىم جوانبو

 .(ُ)"خاصة أف بعض مباحثو تصلح ألف تكوف كحدىا عنوانان لرسالة علمية
 مباحث ىذا البحث ٝبيع ىو النواة ٥بذه الرسالة فقد أخذتحث هذا البف ؛كافكقد  

 األقواؿ مع التوسع ُب ذكر باحثال الٍب ٓب يتطرؽ ٥با سائلمن ا٤ب العديد عليهاكأضفت 
 ا٤بوفق.ا٤بناقشة، كا األدلة ك ك 

                                 
 www.saadalkthlan.net ، على الرابط.ّصػ للخثبلف الزمن ُب الديوف،(  ُ) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 تغير األجل وأثره في الديون

 

5 

 منهج البحث:
 :سرت ُب ىذا البحث كفق منهج علمي دقيق، يتمثل ُب اآلٌب

 ،مباحث عدة ف كل فصل منتكوٌ  ،موضوعات البحث إٔب فصوؿ متقسٌ  -ُ
 أحيانان على عدة ا٤بطلبيشتمل ك  ،مطالب كاشتمل كل مبحث على عدة

 .مسائل
 ،كا٢بديث ،رجعت ُب ٝبع ا٤بادة العلمية إٔب أمهات ا٤براجع ُب التفسّب -ِ

ت ُب اجملبلت كإٔب األٕباث كا٤بقاال ،كاللغة ،كالفقو ،كالقواعد الفقهية ،كاألصوؿ
ُب قائمة  وجودكغّبىا من ا٤براجع ٩با ىو م ،كقرارات اجملامع الفقهية ،ا٤بتخصصة

 .مراجع الرسالة
مع ا٤بذىب الظاىرم  ،اقتصرت ُب البحث على ا٤بذاىب الفقهية األربعة ا٤بعتربة -ّ

 .إال إذا ٓب أجد ٥بم قوالن ُب ا٤بسألة
ٍب أردؼ بذكر  ،أذكر حكمها بدليلهاعليها  مع٤بسألة من ا٤بسائل اجملإذا كانت ا -ْ

  .مع توثيق ذلك من مظانو ا٤بعتربة بعض قرارات اجملامع كا٥بيئات الفقهية إف كًجد
 ،مع قائليها أذكر األقواؿ الواردة ُب ا٤بسألة إذا كانت ا٤بسألة من مسائل ا٣ببلؼ -ٓ

، مع ا٤بذىب نفسوق األقواؿ من كتب ٍب أكثٌ  ،كبعد كل قوؿ أذكر من قاؿ بو
 م أيدهكتب القوؿ الذ  كا٥بيئات الفقهية ُب ا٢باشية عند ذكر قرارات اجملامع

 القرار.
ككجو الداللة من كل  ،النقلية كالعقلية لكل قوؿ نتقل إٔب إيراد األدلةأبعد ذلك  -ٔ

ا من يرد عليه أذكر ما  ماك ،كىكذا ،ٍب الثاين ،مبتدئان بأدلة القوؿ األكؿ دليل،
 :قلت أك اإلجابة مِب ،فإف كانت ا٤بناقشة ،ناقشةكما ٯباب على ا٤ب، مناقشات

 ، كإف كانت من غّبم قلت: نوقش، كأجيب.ك ٯباب ،يناقش
حسب ما  ػ القوؿ الراجح أبْب ،بعد عرض األدلة كا٤بناقشة كاإلجابات عليها -ٕ

 .سبب الَبجيح مع ذكر ،ػ ظهر ٕب
 ،إٔب مواضعها من القرآف الكرًن بذكر اسم السورة ُب ا٥بامش عزك اآلياتأقـو ب -ٖ

 .كرقم اآلية
أك أحدٮبا  فإف كانت ُب الصحيحْب ،الٍب أكردىا كاآلثار تخريج األحاديثأقـو ب -ٗ
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ٍب  ،كالباب ،اسم الكتابمع ذكر  ،لذم كرد فيو ا٢بديثاأكتفي بذكر ا٤بصدر 
 .رقم ا٢بديث

أخرجها من فإين الٍب أكردىا ُب الصحيحْب  أك اآلثار األحاديث ٓب تكن إذا -َُ
ٍب  ،ٍب رقم ا٢بديث إف كجد ،كالباب ،مع ذكر اسم الكتاب ،مصادرىا األصلية

ا دكف توسع م ىذا ا٢بديث أك األثر درجةالنتيجة الٍب توصلت ٥با ُب  كتبأ ؤيدن
 .ا٢بديث ئمةأ بكبلـ ىذه النتيجة

كتكوف اإلحالة عليها  ،ا٤بعتمدةتوثيق ا٤بعاين من معاجم اللغة أحرص على  -ُُ
 .كا٤بادة ،كالباب ،كالفصل ،كالصفحة ،با١بزء

، كمراجع ىذه ا٤بعاين ا٢باشية معاين األلفاظ الغريبة الواردة ُب مًب الرسالة  ُبأبٌْب  -ُِ
 الٍب اعتمدت عليها.

كعبلمات  ،كاإلمبلء ،العناية بقواعد اللغة العربيةحرصت قدر اإلمكاف على  -ُّ
 ،كلؤلحاديث الشريفة ،عبلمات التنصيص لآليات الكرٲبة كمنها ،الَبقيم

فيكوف لكل منها  ،كٛبييز العبلمات أك األقواس ،كألقواؿ العلماء ،كلآلثار
 .عبلمتو ا٣باصة

لكل نص أنقلو  بْب قوسْب مضاعفْب "  "كزيادة ُب التوثيق قمت بالتنصيص  -ُْ
كرقم  ،لكتابام كأٮبش عليو بذكر اس ،كأجعل رقمان على آخر النص ،من مرجعو

 ،أك ذكرتو با٤بعُب فإين ال أضع قوسْب ،كإذا تصرفت ُب النقل ،كالصفحة ،ا١بزء
 ،ٍب اذكر اسم الكتاب ،انظر :كأٮبش عليو بقوٕب ،كأجعل رقمان على آخر الكبلـ

 .كالصفحة ،كا١بزء
؛ لغناىم كاألئمة األربعة ،ؼ هبم ماعدا الصحابةر  ترٝبت لؤلعبلـ بالقدر الذم ييع -ُٓ

 ما عدا ا٤بعاصرين؛ جرينا على العادة.ك  التعريف، عن
 .ختمت الرسالة ٖباٛبة ٣بصت فيها أىم النتائج الٍب توصلت إليها -ُٔ
 .لت الرسالة بالفهارس الفنية ا٤بتعارؼ عليهاذيٌ  -ُٕ
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 :خطة البحث
 ىيك  ،كفهارس ،كخاٛبة ،فصوؿ كتسعة ،كٛبهيد ،مقدمة :تتكوف خطة البحث من

 :كالتإب
، كمنهج كالدراسات السابقة ،كأسباب اختياره ،أٮبية ا٤بوضوعكفيها بياف  :المقدمة

 البحث، كخطة البحث.
 ، كفيو مطلباف:كفيو تعريف ٗبصطلحات البحث :التمهيد

 تعريف األجل. المطلب األوؿ:
 تعريف الدين. المطلب الثاني:

 كفيو مبحثاف، ٮبا: ،تغّب األجل بسبب الفلسُب  :الفصل األوؿ
 األجل بسبب ا٢بجر لئلفبلس. حلوؿ :األوؿالمبحث 

 األجل على ا٤بدين ا٤بفلس مقابل زيادة الدين. أخّبت: المبحث الثاني
 :ا، ٮبمبحثافكفيو  ،تغّب األجل بسبب ا٤بماطلةُب  :الفصل الثاني

 حكم ا٤بماطلة. :المبحث األوؿ
 .ا٤بالية ُب عقوبة ا٤بماطل :المبحث الثاني
 .األجل بسبب رغبة ا٤بدين ُب ٛبديد األجل )جدكلة الدين(تغّب  ُب :الفصل الثالث
 كفيو، تغّب األجل بسبب اإلخبلؿ ُب تسليم ا٤بستصنع ُب ٧بلوُب  :الفصل الرابع
 مبحثاف، ٮبا:
 : حكم االستصناع.المبحث األوؿ
 .حكم الشرط ا١بزائي لتغّب األجل بسبب التأخّب ُب تسليم ا٤بستصنع :المبحث الثاني

 كفيو ثبلثة مباحث، ىي:، ل بسبب انقطاع ا٤بسلم فيوتغّب األجُب  :الخامسالفصل 
 حكم السلم.: المبحث األوؿ
 حكم السلم ا٤بقسط.: المبحث الثاني
 حكم ٛبديد األجل بسبب انقطاع ا٤بسلم فيو.  :المبحث الثالث
 ()ضع كتعجل تغّب األجل با٤بصا٢بة على الوضع مقابل التعجيلُب  :الفصل السادس
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 كفيو أربعة مباحث، ىي:
 : حكم إسقاط بعض الدين ا٢باؿ دكف شرط.المبحث األوؿ
 : حكم إسقاط بعض الدين ا٢باؿ بالشرط.المبحث الثاني
 : حكم إسقاط بعض الدين ا٤بؤجل كتعجيلو، دكف شرط.المبحث الثالث
 : حكم إسقاط بعض الدين ا٤بؤجل بشرط تعجيل األجل.المبحث الرابع
 كفيو ثبلثة مباحث، ىي:، تغّب األجل بإسقاط األقساط األخّبةُب  :الفصل السابع
 :  حكم بيع األقساط.المبحث األوؿ
حكم إسقاط األقساط األخّبة مقابل انتظاـ ا٤بدين بالتسديد دكف :المبحث الثاني

 شرط.
 حكم إسقاط األقساط األخّبة بشرط انتظاـ ا٤بدين بالتسديد.:المبحث الثالث

 ،تغّب األجل باشَباط حلوؿ بقية األقساط عند التأخر ُب أداء بعضهاُب  :الفصل الثامن
 كفيو مبحثاف، ٮبا:

 : حكم اشَباط حلوؿ بقية األقساط إذا كاف ا٤بتأخر معسران عاجزان.المبحث األوؿ
 حكم اشَباط حلوؿ بقية األقساط إذا كاف ا٤بتأخر موسران مليان.  :المبحث الثاني
 ٮبا: كفيو مبحثاف،، قبل حلوؿ الدين وفاة التغّب األجل بسبب ُب  :الفصل التاسع
 تغّب األجل بسبب كفاة الدائن كأثرىا ُب حلوؿ الدين. :المبحث األوؿ
 تغّب األجل بسبب كفاة ا٤بدين كأثرىا ُب حلوؿ الدين. :المبحث الثاني

 ٍب الفهارس ا٤بتعارؼ عليها. .كفيها أىم النتائج :الخاتمة
    
 اكالٍب ال ٰبصيه ،الٍب تَبل ،كفضائلو ،كنعمائو ،فإين أٞبد ا على آالئو ،كبعد   

أسأؿ ا أف يهديِب فيو سواء السبيل،  ،سبيل العلم الشرعييسر ٕب منها أف ك  ،العد
 .كأف يبارؾ ٕب فيو
، أسأؿ عم مادم كمعنوم خبلؿ دراسٍب كلهاه ٕب من داعلى ما قدم ٍب أشكر كالدم  

 .اكيرضيهم اعنهما أف يرضى 
كتشجيعها  كتابة ىذه الرسالةفَبة  ي أـ أنس على كقوفها جانيب كما أشكر زكج
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 .، أعاهنا ا على مرضاتوا٤بستمر
عرفت عليو قد تف ،ا بن ٞبد السكاكرعبد /الدكتور ا١بزيل لفضيلة شكربال ٍب أتقدـ

 ،كا٤بريب ،نعم ا٤بوجوكاف ك  ،كتواضع جم ،عاؿ خلق افكاف ذ ،ُب سِب الدراسة ا١بامعية
 ،كقد كنت أتصل بو كثّبنا أثناء إعداد ىذه الرسالة كأستشّبه فيما يواجهِب من صعوبات

فدت من أف ،(ُ)فأجد رحابة الصدر، كحسن االستقباؿ، كبذؿ ما عنده من كقت كعلم
كأف يبارؾ ُب  ،فا أسأؿ أف ينفع بو ا٤بسلمْب ،كمبلحظاتو السديدة ،توجيهاتو القيمة

 .إف ريب ٠بيع الدعاء ،كمالو ،ككلده ،ككقتو ،رهعم
عوة ُب ظهر أك د ،أك رأم ،أك نصح ،كما أشكر كل من قدـ ٕب معركفان من توجيو

 .فجزاىم ا خّبان  ذلك،، أك غّب الغيب
"كيأىب ا العصمة لكتاب غّب   ،كىو جهد ا٤بقل ،كُب ا٣بتاـ فقد بذلت جهدم 

 .(ِ)كا٤بنصف من اغتفر قليل خطأ ا٤برء ُب كثّب صوابو" ،كتابو
 .كصلى ا كسلم على نبينا ٧بمد كعلى آلو كصحبو أٝبعْب       

 
 :كتبو    

 مرضي بن مشوح العنزيد.
 Murdi100@hotmail.comإيميل/                                                          

 00966503380332 جواؿ/   

                                 
لو، ككاف مساندان ٕب  كانت  ٓب يكن الدكتور السكاكر مشرفان على رسالٍب إاٌل أف ٝبيع اتصاالٌب كمشاكراٌب(  ُ) 

 من بداية كتابة خطة الرسالة إٔب االنتهاء من ا٤بناقشة، رضي ا عنو.
 .ُّ، صػ(  القواعد ُب الفقو، البن رجبِ) 
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 الػتػمػهػيػػد
 :ٮبا ،كفيو مطلباف

 .تعريف األجل :المطلب األوؿ
 .تعريف الدين :المطلب الثاني
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 تعريف األجػل :المطلب األوؿ
 

 ،(ُ)ككقتو الذم ٰبل فيو ،كغايتو ،األجل ُب اللغة مدة الشيء:األجل في اللغة تعريف 
األجل غاية الوقت ُب ا٤بوت كحلوؿ الدين ك٫بوه كاألجل مدة " :(ِ)قاؿ ابن منظور

 .(ّ)"الشيء
الفقهاء  صطلحال ٱبرج عن التعريف اللغوم؛ لذا ٓب ي األجل في االصطالح تعريفو  

مدة " و أحد الباحثْب بأنواكتفاءن ٗبعناه اللغوم، كقد عرف ا٤بتقدموف على تعريف لو
، (ْ)"ٗبداىا أك يتوقف التنفيذ ،يضاؼ تنفيذ أمر ما إٔب انقضائها ،الوقوع ٧بققة مستقبلية

 .اللغوم تعريفكعند التأمل ُب ىذا التعريف ٪بد أنو ال ٱبرج عن ال
  

                                 
، كتاب ا٥بمزة، باب ا٥بمزة كا١بيم كما يثلثهما، مادة  أجل، ْٔ/ُ(  انظر: معجم مقاييس اللغة، البن فارسُ) 

، ُُِٕ/ِالقاموس ايط، للفّبكز أبادم ل، ، باب ا٥بمزة، مادة  أجٕٗ/ُور لساف العرب، البن منظ
 باب البلـ، فصل ا٥بمزة، مادة  أجل.

، كلد أحد أئمة اللغةرم االفريقى، أبو الفضل، ٝباؿ الدين ابن منظور األنصا(  ىو ٧بمد بن مكـر بن على، ِ) 
كعاد إٔب مصر، ترؾ ٖبطو  ، كخدـ ُب ديواف اإلنشاء بالقاىرة. ٍب كٕب القضاء ُب طرابلس.َّٔٗبصر سنة 

انظر: شذرات الذىب،  ىػ. ٫ُُٕبو ٟبسمائة ٦بلد، من أشهر مؤلفاتو  لساف العرب  توَب ٗبصر سنة 
 .َُٖ/ٕللزركلي  ـ،، األعبلّٗ/ْات الوفيات، للكتيب ، فو ِٔ/ٔكرم للع

 .ٕٗ/ُ ب، البن منظور(  لساف العر ّ)
 .ٕٔ، ْٕصػ(  نظرية األجل ُب االلتزاـ، لعبدالناصر العطار،ْ) 
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 ينتعريػف الػدَ  :المطلب الثاني
كالياء كالنوف الداؿ " :(ِ)قاؿ ابن فارس ،(ُ)يطلق على الذؿ كاالنقياد :ين في اللغةالدَ 

كمن ىذا الباب الدين ...كىو جنس من االنقياد كالذؿ ،أصل كاحد إليو يرجع فركعو كلها
على   :كيطلق الدين ُب اللغة ،(ّ)"أك إعطاء إما أخذان  إذا عاملتو دينان  داينت فبلنان  :يقاؿ

ككل شيء غّب  .كاحد الديوف معركؼ :"كالدين:قاؿ ابن منظور ،(ْ)كل ما ليس حاضران 
 .(ٓ)"حاضر دين كا١بمع أدين مثل أعْب ك ديوف

ىو كل حق  ، كمعُب خاص؛ فا٤بعُب العاـ:يطلق على معُب عاـ:ين في االصطالحالدَ و 
مالية  ان كسواء كانت حقوق ،لآلدميْب أك ،سواء كاف  ،كاجب األداء متعلق بالذمة

  .(ٔ)غّب مالية أك
 .(ٕ)ُب الذمةثابت لكىو ا٤باؿ ا :اصا٣بعُب ا٤بك 

  

                                 
، باب النوف، فصل الداؿ، مادة  د م ف، لساف العرب، البن منظور ْٓ/ّٓ(  انظر: تاج العركس، للزبيدمُ) 

، كتاب الداؿ، باب الداؿ ُّٗ/ِباب الداؿ، مادة  دين، معجم مقاييس اللغة، البن فارس  ،ْٗٓ/ْ
 كالياء كما يثلثهما، مادة  دين.

ىػ، ِّٗ(  ىو أٞبد بن فارس بن زكريا القزكيِب أبو ا٢بسْب، العبلمة اللغوم، من أئمة اللغة كاألدب، كلد سنة ِ) 
لرم، أخذ عن كالده فقو الشافعي، لو تصانيف من أشهرىا: معجم أصلو من قزكين كأقاـ هبمذاف كانتقل إٔب ا

، األعبلـ، للزركلي َُّ/ُٕىػ.انظر: سّب أعبلـ النببلء، للذىيب ّٓٗمقاييس اللغة، توُب بالرم سنة
 ُِّ/ّ، شذرات الذىب، للعكرم ُّٗ/ُ

 كما يثلثهما، مادة  دين.كتاب الداؿ، باب الداؿ كالياء   ،َِّ-ُّٗ/ِيس اللغة، البن فارس (  معجم مقايّ) 
، باب النوف، فصل الداؿ، مادة  د م ف، لساف العرب، البن منظور َٓ/ّٓ(  انظر: تاج العركس، للزبيدم ْ) 

، باب النوف، فصل الداؿ، مادة  ُّٔٗ/ِ، باب الداؿ، مادة  دين، القاموس ايط،للفّبكز أبادمْٗٓ/ْ
 .ُْْ/ّدين، ا٤بخصص، البن سيدة، 

 ، باب الداؿ، مادة  دين ْٗٓ/ْالعرب، البن منظور (  لساف ٓ) 
، اإلنصاؼ، ِّْ/ُ، هناية اتاج، للرملي َِٕ/ِ، ا٤بنتقى، للباجي َٕٔ/ٔ(  انظر: حاشية ابن عابدين ٔ) 

 . ُّٗ/ِ، شرح التلويح، للتفتازاين ّْ/ٓ، الى، البن حـز ّٔ/ّللمرداكم 
، معجم َِٓ/ْ، ا٤بغِب، البن قدامةَِِ/ٔاتاج، للشربيِب مغِب  ،ُُ/ِ(  انظر:ا٤بنتقى، للباجيٕ) 

 َِٖصػ ا٤بصطلحات ا٤بالية كاالقتصادية، لنزيو ٞباد،
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 الفصل األوؿ

 تغير األجل بسبب الفلسفي 
 :ٮبا ،مبحثافكفيو 

 األجل بسبب ا٢بجر لئلفبلس. حلوؿ :المبحث األوؿ
 .األجل على ا٤بدين ا٤بفلس مقابل زيادة الدين أخّبت :المبحث الثاني
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 بسبب الحجر لإلفالساألجل  حلوؿ :وؿالمبحث األ
 

يطلق على ا٣بلو من الشيء كالتجرد منو، كا٤بفلس ىو الرجل الذم ٓب  س في اللغةلَ فَ لا
لو ماؿ يراد بو أنو صار إٔب  ، قاؿ ابن منظور: "أفلس الرجل إذا ٓب يبقى (ُ)لو ماؿ يبقى 

 .(ِ)س"حاؿ يقاؿ فيها ليس معو ًفلٍ 
ال ٱبرج عن التعريف الذم ذكره ابن منظور، كقد عرفو ابن  والمفلس في االصطالح

 .(ْ)"الذم ال ماؿ لو كال ما يدفع بو حاجتو"بأنو: (ّ)قدامة
 :بسبب ا٢بجر لئلفبلس على قولْباألجل  حلوؿاختلف الفقهاء ُب حكم كقد 

 .بسبب ا٢بجر لئلفبلسال ٰبل األجل  أف :القوؿ األوؿ
 .(ٖ)كقوؿ عند ا٤بالكية، (ٕ)كا٢بنابلة ،(ٔ)كالشافعية ،(ٓ)ا٢بنفية كىو مذىب

 .ا٢بجر لئلفبلس ٰبل بسبباألجل أف  :القوؿ الثاني
 .(ُُ)كركاية عند ا٢بنابلة ،(َُ)كقوؿ عند الشافعية ،(ٗ)ا٤بالكية مذىبكىو 

                                 
كتاب الفاء، فصل الفاء كالبلـ كما يثلثهما، مادة  فلس،   ُْٓ/ْ( انظر: معجم مقاييس اللغة، البن فارس ُ) 

باب  ِٕٕ/ُالقاموس ايط، للفّبكزأبادم ، باب الفاء، مادة  فلس، ُّٖ/َُالبن منظور  لساف العرب،
 السْب، الفاء، مادة  فلس. 

 . ُّٖ/َُالبن منظور  (  لساف العرب،ِ)
ىػ، ُْٓىو موفق الدين أبو ٧بمد عبد ا بن أٞبد بن ٧بمد بن قدامة ا٤بقدسي، من أئمة ا٢بنابلة، كلد عاـ  (ّ) 

كأصولو، كمن مصنفاتو : "ا٤بغِب"،  غّب، كانتهت إليو معرفة فركع ا٤بذىبصػىػ، حفظ القرآف كىو ُْٓ
، سّب أعبلـ ُِٖ/ّىػ. انظر: ذيل على طبقات ا٢بنابلة، للسبلمي َِٔك"ركضة الناظر"، توُب عاـ 

 .ُٔٔ/ِِالنببلء، للذىيب 
  ِٓٔ/ْ( ا٤بغِب، البن قدامة ْ)
 .ِّٗصػ، األشباه كالنظائر، البن ٪بيم ٔٗصػ ، ٨بتصر الطحاكمُْٕ/ٔ(  انظر: حاشية ابن عابدين ٓ) 
 . ُّٖ/ِلؤلنصارم  ، أسُب ا٤بطالب،ِّّ/ٔ، ا٢باكم، للماكردمُِٕ/ّ(  انظر:األـ، للشافعي ٔ) 
 ُٖٔ/ِللبهوٌب  ، شرح منتهى اإلرادات،َِّ/ٓ، اإلنصاؼ، للمرداكم ُِٖ/ْ(  انظر: ا٤بغِب، البن قدامة ٕ) 

ِ/ُٖٔ 
 .  ّٗ/ٓىب ا١بليل، للحطاب ، موأِٔ/ٓ(  انظر:حاشية العدكم ٖ) 
   ٓ/ٓ، مواىب ا١بليل، للحطاب ََٔ/ٔ، التاج كاإلكليل، للمواؽ ّٖ/ْ(  انظر: ا٤بدكنة، لئلماـ  مالك ٗ) 
  .ِّّ/ٔ، ا٢باكم، للماكردم ٕٗ/ّ(  انظر: مغِب اتاج، للشربيِب َُ) 
  .َِّ/ٓ، اإلنصاؼ، للمرداكم َِٔ/ْ(  انظر:ا٤ببدع، البن مفلحُُ) 
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 :أدلة القوؿ األوؿ

 ،هغّب لو من دين على الذم ٤بفلس ال يوجب أف ا٢بجر على ا٤بدين ا:الدليل األوؿ
 .(ُ)فكذلك ال يوجب حلوؿ ما عليو

ألنو  ؛إ٭با كاف بالديوف ا٢بالة دكف الديوف ا٤بؤجلةأف ا٢بجر على ا٤بفلس :الدليل الثاني
كا٤بفلس إ٭با ٯبب صرؼ مالو فيمن كاف  ،لو كانت ديونو مؤجلة ٓب ٯبز ا٢بجر عليو هبا

 .(ِ)ا٢بجر عليو من أجلو
ٲبكنو من ٙبصيل الدين باالكتساب أك غّبه  ،أف األجل حق للمفلس:الدليل الثالث

 .(ّ)فبل يسقط بإفبلسو كسائر حقوقو
 .(ْ)كغّب ا٤بفلس  ،فبل ٰبل قبل أجلو ،أنو دين مؤجل على حي:الدليل الرابع

أجل، فإنو  إٔبأف ما كاف من دين للمفلس  على أٝبعوا العلماء أفالدليل الخامس: 
:"كأٝبعوا أف ما كاف من دين للمفلس إٔب أجل، أف ذلك إٔب (ٓ)ألجلو، قاؿ ابن ا٤بنذر
 .(ٔ)أجلو، ال ٰبل بإفبلسو"

 بعدـ ثبوت ىذا اإلٝباع؛ لوجود ا٣ببلؼ فيو. يناقش:
فكما أف ذمة  ،ٔبامع خراب الذمة ُب كليهما ،القياس على ا٤بيت:الثاني القوؿ دليل

 ،ألنو ٲبنع من التصرؼ ُب مالو ؛بإفبلسو تكذلك ذمة ا٤بفلس خرب  ؛ٗبوتو تا٤بيت خرب

                                 
 ُِٖ/ْانظر: ا٤بغِب، البن قدامة (  ُ) 
 .ِّّ/ٔ(  انظر: ا٢باكم، للماكردم ِ) 
  .ُٖٔ/ِ، شرح منتهى اإلرادات، للبهوٌب َِٔ/ْ، ا٤ببدع، البن مفلح ُِٖ/ْ(  انظر: ا٤بغِب، البن قدامة ّ) 
 ُِٖ/ْ(  انظر: ا٤بغِب، البن قدامة ْ) 

ق،  من كبار الفقهاء اجملتهدين، كىو ُب عداد ِِْسنة (  ىو ٧بمد بن إبراىيم بن ا٤بنذر النيسابورم، كلد ٓ) 
فقهاء الشافعية، إال أنو ٓب يكن يقلد أحدا، قاؿ النوكم عنو:" كلو اختيار فبل يتقيد ُب االختيار ٗبذىب 

"، ك"اإلشراؼ كسط ُب السنن كاإلٝباع كاالختبلؼبعينو، بل يدكر مع ظهور الدليل"، من تصانيفو : " األ
، سّب أعبلـ َُِ/ّالعلم"، ك" اإلٝباع". انظر: طبقات الشافعية الكربل للسبكي على مذاىب أىل 

 .ُْٗ-َْٗ/ُْالنببلء، للذىيب 
 .ُّْصػػ اإلٝباع، البن ا٤بنذر  (ٔ) 
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 .(ُ)فإذا خربت ذمتو كجب حلوؿ ديونو ا٤بؤجلة
فإف  ،منا ٕبلوؿ األجل با٤بوتكلو سلٌ  ،م سقوط األجل با٤بوتبأنو ال يسل   :نوقش

فذمة ا٤بفلس باقية ٓب ٚبرب كىي صا٢بة  ،قياس ا٤بفلس على ا٤بيت قياس مع الفارؽ
  .(ِ)ٖببلؼ ا٤بيت ،كالتملك ،للتكسب
القائل بأف األجل ال  ،الراجح ىو القوؿ األكؿ أف ػ كا أعلمػ  يظهر ٕب:الترجيح

 ،مقابل ضعف دليل القوؿ الثاين ،أدلتولقوة  يسقط بسبب ا٢بجر لئلفبلس؛ كذلك
   الديوف ا٤بؤجلة؟!و ب ٙبل فكيفالفلس سبب لتأجيل الديوف ا٢بالة، كألف 

  

                                 
 .ِٔٔ/ٓ، شرح ٨بتصر خليل، للخرشي ٓ/ٓ(  انظر: مواىب ا١بليل، للحطاب ُ) 
   َِٔ/ْ، ا٤ببدع، البن مفلح ُِٖ/ْمة ، ا٤بغِب، البن قداِّّ/ٔ(  انظر: ا٢باكم، للماكردم ِ) 
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 .(ُ)زيادة الدينالمدين المفلس مقابل  األجل على أخيرت:المبحث الثاني
 

أف ك  ،األجل على ا٤بدين ا٤بفلس مقابل زيادة الدين أخّبت ٯبوزعلى أنو ال  علماءاٝبع ال
 :كاستدلوا على ذلك باألدلة التالية ،(ِ)ىو الربا الذم كاف يتعامل بو أىل ا١باىليةىذا 

 :اآليات الكثّبة الدالة على ٙبرًن الربا كمنها :الدليل األوؿ
اْ ََل ﴿:قوؿ ا تعأب ٰٔ ُكئَُن ٱلّرِبَ

ۡ
ََ يَأ ِي َُ ٱَّلذ يَۡطٰ ُّ ٱلشذ ِي َحخََختذُط ُٔم ٱَّلذ ا َحُل ٍَ َحُلُٔمَٔن إَِلذ َن

ُ ٱۡۡلَۡيَع وََحرذَم ٱلّرِ  َحوذ ٱَّللذ
َ
ْْۗ َوأ ا ٰٔ ا ٱۡۡلَۡيُع ٌِۡثُو ٱلّرِبَ ٍَ ْ إِجذ ٔٓا ُ ًۡ كَال ُٓ جذ

َ
ِّۚ َذٰلَِم ةِأ ّسِ ٍَ ۡ ََ ٱل ٍََ َاآَههُ  ٌِ ِّْۚ َم ا ٰٔ بَ

ِٔۡغَظث   ِ  َم ّبِِّۦ فَٱُخَََهٰ فَ ٌّ ًۡ َ رذ ُْ ۡصَحُٰب ٱنلذارِِۖ 
َ
ْوَلَٰٓهَِم أ

ُ
َۡ ََعَد فَأ ٌَ ِِۖ َو ۡمُرهُٓ  إََِل ٱَّللذ

َ
ا َسيََف َوأ ٌَ   ُّ يَ

وَن  ا َخِِٰلُ َٓ ثِيمٍ ٢٧٥مِي
َ
اٍر أ ُ ََل ُُيِبُّ ُُكذ َنفذ َدَقِٰجِۗ وَٱَّللذ اْ َويُۡرِِب ٱلصذ ٰٔ ُ ٱلّرِبَ َحُق ٱَّللذ ٍۡ  (ّ)﴾َح

ا ﴿:كقوؿ ا تعأب َٓ حُّ
َ
ََ ٱلّرِبَ َيَٰٓأ ا ةَِِقَ ٌِ ٌَ  ْ َ َوذَُروا ْ ٱَّللذ ٔا ْ ٱتذُل ٔا ُِ ٌَ ََ َها ِي ۡؤٌِِِيَ َٰٓٔ ٱَّلذ ٌُّ ْ إِن ُنِخًُ   ٢٧٨ا

ٔاْ ِِبَۡرب   ُُ
ذَ
ۡ
ٔاْ فَأ ًۡ َتۡفَػيُ ََ ٱ فَإِن ىذ ِ ِ َورَُسِٔلِ ٌّ   (ْ)﴾ ۦَّللذ
ا ﴿ :كقوؿ ا تعأب َٓ حُّ

َ
ٔاْ َيَٰٓأ ُكيُ

ۡ
ٔاْ ََل حَأ ُِ ٌَ ََ َها ِي ۡضَعٰف  ٱَّلذ

َ
اْ أ َٰٔٓ ِۖ ٱلّرِبَ َضَٰػَفث  ٌُّ ًۡ  ا  َ ىََػيذُك ٔاْ ٱَّللذ ُل َوٱتذ

 .(ٓ)﴾ُتۡفيُِحٔنَ 
كأف ا توعد من فعلو بعد  ،على ٙبرًن الربا تاآليات نص أف:وجو الداللة من اآليات

 ،٧بارب  كرسولو ،كأف آكل الربا ٨بالف ألمر ا ،علمو بالتحرًن بعذاب النار
كما كاف يقوؿ أىل  كزيادة الدين على ا٤بدين ا٤بفلس مقابل التأخّب ُب األجل ىو الربا

فإف قضاه كإال زاده  ،ريبتقضي كإما أف تإما أف  :إذا حل أجل الدين للمدين ا١باىلية
 .(ٔ)ُب ا٤بدة كزاده اآلخر ُب القدر

                                 
ورة ا٤بسألة: أف يأٌب ا٤بدين ا٤بفلس إٔب الدائن كقت حلوؿ األجل فيقوؿ: أجلِب أزيدؾ، أك يأٌب الدائن إٔب صػ( ُ) 

 ا٤بدين ا٤بفلس عند حلوؿ األجل فيقوؿ: إما أف تقضي، كإما أف تريب. 
، َُٗ/ُِللسرخسي ، ا٤ببسوط،ُٖٔ/ِ صلجصاالقرآف، ل، أحكاـ ُّٔصػ البن ا٤بنذر، انظر:اإلٝباع، (ِ) 

، اجملموع، ُٓ/ّ، األـ، للشافعي ّّٔ/ِ، الكاُب، البن عبدالربُِٖ/ِالبن رشدبداية اجملتهد، 
  .َِْ/ٕ، الى، البن حـز ْٕ/ِٖالبن تيمية ، ٦بموع الفتاكل،ِٓ/ْالبن قدامة ، ا٤بغِب،ْٕٖ/ٗللنوكم

 ِٕٔ-ِٕٓ(  سورة البقرة، اآليتاف ّ) 
 ِٕٗ-ِٖٕ(  سورة البقرة، اآليتاف ْ) 
 َُّ(  سورة آؿ عمراف، اآلية ٓ) 
  .ّّٔ/ِ، الكاُب، البن عبد الرب ُُٕ/ِ(  انظر: تفسّب القرآف العظيم، البن كثّب ٔ) 
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ًۡ رُُهوُس ﴿قوؿ ا تعأب: :الدليل الثاني ًۡ فَيَُك ٍَُٔن َوََل  ِإَون حُبۡخُ ًۡ ََل َتۡظيِ َوٰىُِك ٌۡ
َ
أ

ٍُٔنَ   (ُ) ﴾ُتۡظيَ
كأف  ،أف الدائن ال يستحق على مدينو إال رأس مالو بٌْب  ا أف :وجو الداللة من اآلية

ككما أف  ،للمدين أخذ الزيادة ُب الدين على ا٤بدين ا٤بفلس مقابل تأخّب األجل ظلمه 
 ،اظلمن  دعو من رأس ا٤باؿ يي صى كأف نقٍ  ،ا٤بدين ٯبب عليو أف يؤدم ما أخذ كامبلن 

 .(ِ)ا لوظلمن  دعفكذلك أخذ الزيادة عليو يي 
ة  ﴿:قوؿ ا تعأب :الدليل الثالث يَۡۡسَ  ِإَون ََكَن ذُو ُغۡۡسَ ٌَ ْ َخۡۡي   ة   َمَِِظَرةٌ إََِلٰ  ٔا كُ ن حََصدذ

َ
َوأ

 ًۡ ٍُٔنَ ىذُك ًۡ َتۡػيَ  (ّ)﴾إِن ُنِخُ
كٓب يكن عند  أجل الدين إذا حلأمر  كتعأب ػ سبحانوػ ا ف أ:وجو الداللة من اآلية

فا٤بدين ا٤بفلس ٯبب  ،امتثالو ا ٯبب أمري ك  ،(ْ)نظر إٔب ا٤بيسرة٤بعسر ما يؤدم أي اا٤بدين 
 .(ٓ)كال ٯبوز الزيادة عليو ٗبعاملة كال غّبىا ،ٯبب إنظاره

ِنُبوا السَّْبَع اْجتَ »:قاؿ رسوؿ ا  :رضي ا عنو قاؿ عن أيب ىريرة:الدليل الرابع
الشّْْرُؾ بِاللَِّو، َوالسّْْحُر، َوقَػْتُل : »قىاليوا: يىا رىسيوؿى الل ًو كىمىا ىين ؟ قىاؿى ، «الُموِبَقاتِ 
ـَ اللَُّو ِإالَّ بِالَحقّْ، َوَأْكُل الرّْبَا، َوَأْكُل َماِؿ الَيِتيِم، َوالتػََّولّْي يَػْوـَ النػَّْفِس  الَِّتي َحرَّ

 .(ٔ)«َقْذُؼ الُمْحَصَناِت الُمْؤِمَناِت الَغاِفاَلتِ الزَّْحِف، وَ 
ألنو من  ؛على ٙبرًن الربا ككجوب االبتعاد عنو ا٢بديث دؿ   أف:وجو الداللة من الحديث

دفع زيادة مقابل التأخّب ُب بكإلزاـ ا٤بدين ا٤بفلس  ،ا٤بوبقات الٍب عدىا رسوؿ ا 
 .األجل أخذ للربا اـر

                                 
 .ِٕٗ(  سورة البقرة، اآلية ُ) 

  .ِٖ/ٔ(  انظر: جامع البياف ُب تأكيل القرآف، للطربمِ)
 . َِٖ(  سورة البقرة، آيةّ)
 . ّٔٓ/ّ لقرطيب(  انظر: ا١بامع ألحكاـ القرآف، لْ)
 .ْٕ/ِٖ(  انظر: ٦بموع الفتاكل، البن تيمية ٓ) 

فَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَف َأْمَواَؿ اْلَيَتاَمى ظُْلًما ِإنََّما يَْأُكُلوَف إ(  ركاه البخارم، كتاب الوصايا، باب قوؿ ا تعأب: ٔ)
، كاللفظ لو، كمسلم، كتاب اإلٲباف، باب بياف الكبائر ِٕٔٔ،برقم  ُطونِِهْم نَارًا َوَسَيْصَلْوَف َسِعيًراِفي بُ 

 . ٖٗبرقم   كأكربىا،
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 صلى ا عليو كسلملىعىنى رىسيوؿي اً » :قاؿ ػ رضي ا عنوػ عن جابر :الدليل الخامس
ٍيوً  اتًبىوي، كىشىاًىدى  .(ُ)«آًكلى الر بىا، كىميؤًٍكلىوي، كىكى

 ،كشاىديو ،ككاتبو ،كموكلو ،آكل الربا لعنى  رسوؿ ا  أف:وجو الداللة من الحديث
 ،ألف اللعن ال يكوف إال على شيء ٧بـر ؛يدؿ على ٙبرًن أكل الربا كا٤بعاكنة عليو كىذا

ُب اللعن  دفع زيادة مقابل التأخّب ُب السداد يكوف داخبلن ب كمن ألـز ا٤بدين ا٤بفلس
 .الوارد على لساف الرسوؿ ا 

 ُب قصة حجة الوداع أف النيب  ػ رضي ا عنوػ  عن جابر:الدليل السادس
َوَأوَُّؿ رِبًا َأَضُع رِبَانَا رِبَا َعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب، فَِإنَُّو ، اْلَجاِىِليَِّة َمْوُضوعٌ َورِبَا »:قاؿ

 .(ِ)«َمْوُضوٌع ُكلُّوُ 
 ،على ٙبرٲبو كمنعو داللةلربا ا١باىلية  كضع النيب  ُب أف:وجو الداللة من الحديث

مقابل  كأخذ زيادة على ا٤بدين ا٤بفلس كلو ٓب يكن حرامنا ٤با كضعو ك٤با حرىـ عم و منو،
  . ألنو من ربا ا١باىلية الذم كضعو النيب ؛٧بـر األجل أخّبت
أخذ الزيادة على ا٤بدين  كمن الربا ،على ٙبرًن الربا أٝبعوا العلماء أف :الدليل السابع 

شر كأٝبعوا على أف ا٤بسلف إذا شرط عي قاؿ ابن ا٤بنذر:"ل، األج تأخّب ا٤بفلس مقابل
كقاؿ ابن  ،(ّ)"لف على ذلك، أف أخذه الزيادة رباالسلف ىدية، أك زيادة فأس

اؿ ا٤بؤجل فإذا حل : "أصل الربا ُب ا١باىلية: أف الرجل يكوف لو على الرجل ا٤ب(ْ)تيمية
؟ أـ تريب؟ فإف كفاه كإال زاد ىذا ُب األجل كزاد ىذا ُب ا٤باؿ حل األجل قاؿ لو:أتقضي

 .(ٓ) ، كىذا الربا حراـ بإٝباع ا٤بسلمْب."فيتضاعف ا٤باؿ، كاألصل كاحد

                                 
 . ُٖٗٓ(  ركاه مسلم، كتاب ا٤بساقاة، باب لعن آكل الربا كموكلو برقم  ُ) 
 .  ُُِٖ_، برقم  (  ركاه مسلم، كتاب ا٢بج، باب حج النيب _ِ) 
  .ُّٔصػ البن ا٤بنذر، (  اإلٝباع،ّ) 
، تفقو ىػُٔٔكلد سنة  بن عبد السبلـ بن تيمية ا٢براين،(  ىو تقي الدين أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم ْ) 

ُب فتاكيو، ٝبعها  ة، لو كثرة من التصانيف ٦بموعاجملتهدين  ماءالعل على ا٤بذىب ا٢بنبلي، ٍب أصبح من
، ُِّ/ُْالبداية كالنهاية، البن كثّب ىػ. انظر:ِٖٕة بدمشق سنة بسجن القلعبن قاسم، كتوُب ن اعبدالرٞب

 . ُْْ/ُ، األعبلـ، للزركلي  ّٖٔ/ْذيل طبقات ا٢بنابلة، البن رجب  
 .ُْٖ/  ِٗ البن تيمية ل،(  ٦بموع الفتاك ٓ) 
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ك٩با تقدـ يتبْب أف أخذ الزيادة على ا٤بدين ا٤بفلس مقابل تأخّب األجل ٧بـر 
 .كاإلٝباع ،كالسنة ،بالكتاب

 :منها ،كا٥بيئات العلمية ،كقد صدر بذلك عدد من القرارات من اجملامع
رقم  عن منظمة ا٤بؤٛبر اإلسبلميجاء ُب قرار ٦بمع الفقو اإلسبلمي الدكٕب ا٤بنبثق أنو  -ُ

إذا تأخر ا٤بشَبم ا٤بدين ُب دفع األقساط عن " :بشأف بيع التقسيط ،(ٔ/ِ/ّٓ)
ألف  ؛أك بدكف شرط ،فبل ٯبوز إلزامو أم زيادة على الدين بشرط سابق ،ا٤بوعد ادد
  .(ُ)"ذلك ربا ٧بـر

ٯبوز أف يشَبط  :رابعان ":بشأف الشرط ا١بزائي (ُِ/ّرقم )ان ػ أيضػ  كجاء ُب قراره -ِ
الشرط ا١بزائي ُب ٝبيع العقود ا٤بالية ما عدا العقود الٍب يكوف االلتزاـ األصلي فيها 

  .(ِ)"فإف ىذا من الربا الصريح ،دينان 
كجاء ُب معيار ا٤بدين ا٤بماطل ا٤بقر من اجمللس الشرعي ٥بيئة ااسبة كا٤براجعة  -ّ

 ،اأك عينن  ،اٯبوز اشَباط التعويض ا٤بإب نقدن  "ال :للمؤسسات ا٤بالية اإلسبلمية ما يلي
على  صى سواء ني  ،كىو ما يسمى بالشرط ا١بزائي على ا٤بدين إذا تأخر عن سداد الدين

كسواء كاف التعويض عن الكسب الفائت )الفرصة  ،نصمقدار التعويض أـ ٓب يي 
  .(ّ)"الضائعة( أـ عن تغّب قيمة العملة

إف الدائن إذا شرط على ":التابع لرابطة العآب اإلسبلمي ،كجاء ُب قرار اجملمع الفقهي  -ْ
أك نسبة  ،من ا٤باؿ غرامة مالية جزائية ٧بددة أف يدفع لو مبلغان  ،أك فرض عليو ،ا٤بدين

كال  ،أك فرض باطل ،فهو شرط ،معينة إذا تأخر عن السداد ُب ا٤بوعد ادد بينهما
 ،ألف ىذا بعينو ؛أك غّبه ،و ا٤بصرؼسواء كاف الشارط ى ،بل كال ٰبل ،ٯبب الوفاء بو

 .(ْ)ىو ربا ا١باىلية الذم نزؿ القرآف بتحرٲبو"
  

                                 
 . ٔ/ِ/ّٓ، القرار رقم  ْْٕ/ُ(  ٦بلة ٦بمع الفقو اإلسبلمي ٔبدة، العدد السادسُ) 
 .ُِ/ّالقرار رقم   ،َّٔ/٦ِبلة ٦بمع الفقو اإلسبلمي ٔبدة، العدد الثاين عشر   (ِ) 
  .ّْصػ(  ا٤بعايّب الشرعية ٥بيئة ااسبة كا٤براجعة للمؤسسات ا٤بالية اإلسبلمية، ّ) 
 . ُّْصػ (  ٦بلة اجملمع الفقهي اإلسبلمي، السنة الثامنة، العدد العاشر،ْ) 
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 الفصل الثاين

 تغير األجل بسبب المماطلةفي 
 :ا، ٮبمبحثافكفيو 

 حكم ا٤بماطلة. :ا٤ببحث األكؿ
 ا٤بالية. ُب عقوبة ا٤بماطل :ا٤ببحث الثاين
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 حػكم المماطلػةالمبحث األوؿ:
، قاؿ ابن (ُ)الشيء كإطالتو تطلق ا٤بماطلة ُب اللغة على مدٌ : المماطلة لغةتعريف 

"ا٤بيم كالطاء كالبلـ أصل صحيح يدؿ على مد للشيء كإطالتو، كمطلت ا٢بديدة فارس:
ُب ا٢بق كالدين مأخوذ منو كىو  كقاؿ ابن منظور: "كا٤بطلي ، ( ِ) مددتػها"أمطلها مطبلن 

 .(ّ)ًن للطالب"تطويل العدة الٍب يضربػها الغر 
 ،(ْ)على األداء من قادرو  عذرو  : ىي تأخّب ما استحق أداؤه بغّبً المماطلة اصطالحاً و 

؛ ألنو معذكر، قاؿ ابن عد ٩باطبلن كمن ىذه التعريف يتبْب أف العاجز عن األداء ال يي 
 ، (ٔ)ـ على الغِب القادر أف ٲبطل بالدين بعد استحقاقو ٖببلؼ العاجز""ٰبري :(ٓ)حجر

حق بغّب عذر، قاؿ  ين، بل كل من تأخر عن أداء ما لزمو منبالدى  اليس خاصن  كا٤بطلي 
يدخل ُب مطل الغِب كل من عليو حق كىو قادر على القياـ بو،  ":(ٕ)ابن ا٤بلقن

كالزكجْب فيما يتعلق بكل منهما من ا٢بق الذم عليو، ككذا األصوؿ، كالفركع، 

                                 
، كتاب ا٤بيم، فصل ا٤بيم كالطاء كما يثلثهما، مادة  ُّّ/ٓانظر: معجم مقاييس اللغة، البن فارس  ( ُ) 

باب ا٤بيم، مادة مطل، القاموس ايط، للفّبكز أبادم  ُّْ/ُّمطل، لساف العرب، البن منظور 
ل ا٤بيم، ، باب البلـ، فصُٖٔ/ُ، للجوىرم تاج اللغة ل،باب البلـ، فصل ا٤بيم، مادة  مط، ُّٔٗ/ِ

 مادة  مطل. 
 ، كتاب ا٤بيم، فصل ا٤بيم كالطاء كما يثلثهما، مادة  مطل. ُّّ/ٓمعجم مقاييس اللغة، البن فارس  ( ِ) 
 باب ا٤بيم، مادة مطل.  ُّْ/ُّلساف العرب، البن منظور  ( ّ) 
 .ُٖٓ/ٓ ، سبل السبلـ، للصنعاينٖٔٓ/ْ، فتح البارم، البن حجر ُُٖ/ْ( انظر: حاشية الدسوقي ْ) 

ىػ ُب مصر، كحفظ القراف ّٕٕعرؼ بابن حجر، كلد ُب ىو أٞبد بن علي بن ٧بمد العسقبلين الشافعي كيي  (ٓ)  
حيح البخارم ك٠باه فتح البارم، ٓب يؤلف أحد مثلو حٌب أنو يقاؿ" ال ىجرة بعد صػ كىو ابن تسع، شرح

الضوء البلمع ألىل القرف التاسع،  ىػ. انظر: ِٖٓالفتح" كلو كثّب من ا٤بصنفات توُب رٞبو ا سنة 
 .ٕٖ/ُ، البدر الطالع، للشوكاين ّٔ/  ِللسخاكم

 . ٕٖٓ/ْفتح البارم، البن حجر  (ٔ) 

ىو عمر بن علي بن أٞبد األىٍنصىارًم الشافعٌي، ا٤بعركؼ بابن ا٤بلقن، من أكابر العلماء با٢بديث كالفقو  (ٕ)  
ا٤بصنفات، منها "إكماؿ هتذيب الكماؿ ُب أ٠باء الرجاؿ"،  ق، كلو كثّب من ِّٕكتاريخ الرجاؿ، كلد سنة 

ىػ. انظر: طبقات  َْٖك"التذكرة ُب علـو ا٢بديث"، ك"اإلعبلـ بفوائد عمدة األحكاـ"، توُب رٞبو ا سنة 
 . ٕٓ/ٕ، األعبلـ، للزركلي ّْ/ْالشافعية، البن قاضي شهبة 
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 .(ُ)كغّب ذلك" كالسادة، كا٤بماليك، كا٢باكم، كالناظر،
 :كاستدلوا على ذلك باألدلة التالية ،(ِ)ٝبع العلماء على أف ا٤بماطلة حراـأكقد 

ا﴿ :قوؿ ا تعأب :الدليل األوؿ َٓ يِ ْۡ
َ
َمَٰنِٰج إََِلَٰٓ أ

َ
ن حَُؤدُّواْ ٱۡۡل

َ
ًۡ أ ُمرُُك

ۡ
َ يَأ  (ّ) ﴾إِنذ ٱَّللذ

كالديوف  ،بأداء األمانات إٔب أىلها أمر ػ سبحانو كتعأب ػا  أف :وجو الداللة من اآلية
 .كا٤بماطلة  ُب أدائها ٨بالفة ألمر ا تعأب ،من األمانات الٍب أمر ا بأدائها

َمْطُل اْلغَِنيّْ » :قاؿ أف رسوؿ ا ػ  رضي ا عنوػ  عن أىب ىريرة :الدليل الثاني
 .(ْ)«ظُْلمٌ 

 قاؿ؛ كالظلم ٧بـر ،ظلم ا٤بماطلةعلى أف نص   النيب  أف:وجو الداللة من الحديث
:عىًن اً تػىبى  يركيوًفيمىا  صلى ا عليو كسلم يَا ِعَباِدي ِإنّْي َحرَّْمُت »ارىؾى كىتػىعىأبى أىن وي قىاؿى

َنُكْم ُمَحرًَّما، َفاَل َتظَاَلُموا كقد أتى الوعيد الشديد  ،(ٓ)«الظُّْلَم َعَلى نَػْفِسي، َوَجَعْلُتُو بَػيػْ
ا﴿: قاؿ اهلل تعالى ؛(ٔ)لظا٤بْبلالشديد  ًٍ َْ ََحََو ُظيْ ٌَ  .(ٕ)﴾َوكَْد َخاَب 

َليُّ » :قاؿ رسوؿ ا   :قاؿ ػ رضي ا عنوػ عن الشريد بن سويد :الدليل الثالث
 .(ٖ)«اْلَواِجِد ُيِحلُّ ِعْرَضُو َوُعُقوبَػَتوُ 

                                 
 . ّْٕ/ٕاإلعبلـ بفوائد عمدة األحكاـ، البن ا٤بلقن  (ُ) 
، انظر:مراتب اإلٝباع، (ِ)  ، بدائع الصنائع، ُٓٗ/ِ ص، أحكاـ القرآف، للجصاٖٗصػ البن حـز

، الزكاجر عن اقَباؼ ِٖٔ/ ُٖ البن عبدالرب ،  التمهيد،ُُٖ/ْ، حاشية الدسوقي ُّٕ/ٕللكاساين
،  ِِٗ/ ْ، ا٤بغِب، البن قدامة ُٖٔ/ِ، أسُب ا٤بطالب، لؤلنصارم ُْٓ-ُْْ/ُالكبائر، البن حجر 

 . ْٕٔ/ٔ. الى، البن حـز ِِٗ/ ِٖ، ٦بموع الفتاكل، البن تيمية ُْٖ/ّكشاؼ القناع، للبهوٌب 
 .ٖٓاآلية  (  سورة النساء،ّ) 
، كمسلم،كتاب ا٤بساقاة، ِِٕٖ(  ركاه البخارم،كتاب ا٢بواالت، باب ا٢بوالة كىل يرجع ُب ا٢بوالة، برقم  ْ) 

 ، كاللفظ لو.ُْٔٓباب ٙبرًن مطل الغُب كصحة ا٢بوالة كاستحباب قبو٥با إذا أحيل على ملى،  برقم  
    .ِٕٕٓ(  ركاه مسلم، كتاب الرب كالصلة، باب ٙبرًن الظلم، برقم  ٓ) 
البن تيمية   ، ٦بموع الفتاكل،ِ/ ٔ، ا١بامع ألحكاـ القرآف، للقرطيب  ِٖٔ/ُٖالتمهيد، البن عبدالرب  (  انظر:ٔ) 

ّٓ/َِْ. 
 . ُُُ(  سورة طو، جزء من اآليةٕ) 
، باب: س"راض كأداء الديوف كا٢بجر كالتفليُب االستقب "رم معلقنا بصيغة التمريض ُب كتا(  ركاه البخاٖ) 

، كالنسائي،  ِّٖٔمقاؿ، كأبو داكد، كتاب األقضية، باب ُب ا٢ببس ُب الدين كغّبه، برقم لصاحب ا٢بق 
، كابن ماجة، كتاب الصدقات، باب ا٢ببس ُب الدين ِٖٖٔكتاب البيوع، باب مطل الغِب، برقم  
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على  رض ا٤بماطل الغِب القادرعً  لٌ على حً  دؿ  أف ا٢بديث  :وجو الداللة من الحديث
   .(ُ)كىو ىنا ا٤بطل ،كٮبا ٧برماف ال ٰببلف إال بارتكاب ٧بـر أكرب منهما ،كعقوبتو ،الوفاء

َمْن َأَخَذ َأْمَواَؿ النَّاِس »:قاؿ عن النيب  ػ رضي ا عنو ػ عن أيب ىريرة:الدليل الرابع
 .(ِ)«ِإْتاَلفَػَها أَتْػَلَفُو اللَّوُ يُرِيُد َأَداَءَىا َأدَّى اللَُّو َعْنُو، َوَمْن َأَخَذ يُرِيُد 

 ،من أخذ أمواؿ الناس يريد ا٤بماطلة هبا توعد  النيبأف :وجو الداللة من الحديث
  .كىذا دليل على ارتكابو لفعل ٧بـر ،(ّ)ػ عز كجلػ بأف يتلفو ا  ،كعدـ أدائها

قاؿ ابن  ،على أف ا٤بماطلة من ارمات أٝبعوا ءالعلماأف  :الدليل الخامس
:"كأٝبعوا على أف كل من لزمو حق ُب مالو، أك ُب ذمتو ألحد، ففرض عليو أداء (ْ)حـز
، فحراـ على كقاؿ:"فإف كاف الطالب ٧بقان ، (ٓ)"ق ٤بن ىو لو عليو إذا أمكنو ذلكا٢ب

ا٤بطلوب ببل خبلؼ من أحد من أىل اإلسبلـ أف ٲبنعو حقو، أك ٲبطلو، كىو قادر على 
 .(ٔ)إنصافو "

                                                                                         
فهو  ف؛. كا٢بديث ضعيُْٕٓٗلثقفي، برقم  ، كأٞبد، حديث الشريد بن سويد إِِْكا٤ببلزمة، برقم  

طريق ٧بمد بن عبد ا بن ميموف بن مسيكة، عن عمرك بن الشريد عن أبيو الشريد بن سويد الثقفي،  من
عنو غّب كبرة". انظر:  ك٧بمد بن عبدا بن ميموف بن مسيكو ٦بهوؿ ا٢باؿ. قاؿ بن ا٤بديِب: "٦بهوؿ ٓب يركً 

 .ُِٖ/ٗ، هتذيب التهذيب، البن حجر َٖ/ٖا١برح كالتعديل، البن أيب حاًب 
 . ِِٗ/ ْ، ا٤بغِب، البن قدامةِٖٔ/ ُٖالتمهيد، البن عبد الرب   (  انظر:ُ) 
(  ركاه البخارم، كتاب ُب االستقراض كأداء الديوف كا٢بجر كالتفليس، باب من أخذ أمواؿ الناس يريد أداءىا ِ) 

 .ِّٕٖأك إتبلفها، برقم  
ؼ يقع لو ُب الدنيا، كذلك ُب معاشو أك ُب نفسو أف اإلتبل ه: "ظاىري  ٗٔ-ٖٔ/ٓن حجر ُب الفتح  (  قاؿ ابّ) 

ا من األمرين كقيل ا٤براد باإلتبلؼ: عذاب كىو علم من أعبلـ النبوة ٤با نراه با٤بشاىدة ٩بن يتعاطى شيئن 
 اآلخرة".

الوزارة كتدبّب ا٤بملكة، فانصرؼ  وكانت لك  ىػ،ّْٖبن حـز الظاىرم، كلد سنة  ىو علي بن أٞبد بن سعيد (ْ)
ا ا يستنبط األحكاـ من الكتاب كالسنة على طريقة أىل الظاىر، بعيدن عنها إٔب التأليف كالعلم، كاف حافظن 

"الى ُب و: "اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ"، كبو لسانو بسيف ا٢بجاج، من مصنفاتعن ا٤بصانعة حٌب شي 
ىػ. انظر: سّب أعبلـ النببلء، ْٔٓا عن بلده سنة ٤بلوؾ حٌب توُب مبعدن ه اشرح اجمللى با٢بجج كاآلثار"، طاردى 

 .ٕٓٗ/ُٓ، البداية كالنهاية، البن كثّب ُْٖ/ُٖللذىيب 
 .ٖٗصػ (  مراتب اإلٝباع،ٓ) 
  .ْٕٔ/ٔ(  الى ٔ) 
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 :كا٤بماطلة من كبائر الذنوب، كاألدلة على ذلك
َليُّ »: عن الشريد بن سويد ػ رضي ا عنو ػ قاؿ: قاؿ رسوؿ ا  الدليل األوؿ: 

 .(ُ)«اْلَواِجِد ُيِحلُّ ِعْرَضُو َوُعُقوبَػَتوُ 
ا٤بدين ا٤بماطل، كعقوبتو، كغيبة  غيبة أحل   أف النيب وجو الداللة من الحديث:

 .كىي ىنا ا٤بطل ُب الدىين، لفعل كبّبةإال  فا٤بسلم، كعقوبتة ال تستحبل
َمْن َأَخَذ َأْمَواَؿ »: قاؿ: عن أيب ىريرة ػ رضي ا عنو ػ عن النيب  الدليل الثاني:

 .(ِ)«يُرِيُد ِإْتاَلفَػَها أَتْػَلَفُو اللَّوُ النَّاِس يُرِيُد َأَداَءَىا َأدَّى اللَُّو َعْنُو، َوَمْن َأَخَذ 
كىذا ، أف يتلفو اأمواؿ الناس ب  يؤدً توعد من ٓب أف النيب وجو الداللة من الحديث:

 الوعيد ال يكوف إال لفعل كبّبة من الكبائر.
 قاؿ: النىب عن عبدا بن عمرك بن العاص ػ رضي ا عنهما ػ أف الدليل الثالث: 

 .(ّ)«اْلَقْتُل ِفي َسِبيِل اهلِل ُيَكفُّْر ُكلَّ َشْيٍء، ِإالَّ الدَّْينَ »
أيٌبى  صلى ا عليو كسلمأىف  الن يب  ":رضي ا عنوعىٍن سىلىمىةى ٍبًن األىٍكوىًع  الدليل الرابع:

 : قىاليوا: الى، فىصىل ى عىلىٍيًو، ٍبي  أيٌبى ًٔبىنىازىةو ، « ؟َىْل َعَلْيِو ِمْن َدْينٍ »ًٔبىنىازىةو لًييصىل يى عىلىيػٍهىا، فػىقىاؿى
 : : « َىْل َعَلْيِو ِمْن َدْيٍن؟»أيٍخرىل، فػىقىاؿى : « َصلُّوا َعَلى َصاِحِبُكمْ »، قىاليوا: نػىعىٍم، قىاؿى ، قىاؿى

 .(ْ)"أىبيو قػىتىادىةى عىلىي  دىيٍػنيوي يىا رىسيوؿى الل ًو، فىصىل ى عىلىٍيوً 
 أف النيب صلى ا عليو كسلم ال يدع الصبلة على ميت: ينمن الحديث وجو الداللة

 كُب عدـ مغفرة الدين للشهيد داللة على عظم ىذا الذنب، ،ذنبنا كبّبناإال الرتكابو  مسلم
مل ا٢بديث ُب األداء لكونو  ا٤بدين تأخر، كقد يين جائزعلى عمـو الدين؛ ألف الدى  افكال ٰبي

ى من فعل أمرنا جائزنا، يدع النيب صلى ا عليو كسلم الصبلة عل، فبل معسرنا، كىو معذكر
 ٓب يرتكب ذنبنا كي ال يغفر لو كإف مات شهيدنا؛ من فعل ذلكك  ،أك تأخر ُب األداء لعذر

كلوال أف ا٤بماطلة من الكبائر   ؛ ألنو ظآبالغِب ا٤بماطل ا٤بدين ا٤براد با٢بديثْب فدؿ على أف

                                 
 (  سبق ٚبرٯبوُ) 
 (  سبق ٚبرٯبوِ) 
  ُٖٖٔ  كفرت خطاياه إال الدين، برقمكتاب اإلمارة، باب من قتل ُب سبيل ا   (  ركاه مسلم،ّ) 
 .ِِٓٗا، فليس لو أف يرجع، برقم (  ركاه البخارم، كتاب ا٢بواالت، باب من تكفل عن ميت دينن ْ) 
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ر للشهيد كل شيء إال ا٤بماطلة فً ، ك٤با غي يوعل ٤با ترؾ النيب صلى ا عليو كسلم الصبلةى 
 بالدين.
من لحق ل أخذ على الغصب؛ ٔبامع أف كبلن منهما ا٤بماطلة قياس: خامسالدليل ال

 .(ُ)كالغصب كبّبة من الكبائر كمنعو إياه، ،صاحبو
مرتكب الكبّبة ك ، كغّبىا تدؿ على أف ا٤بماطل مرتكب لكبّبة ا٤بطلفهذه األدلة  

على إسقاط عدالة الفاسق  اتفق الفقهاء كقد ،(ِ) ا٤بماطل فاسقينتج عنو أف فاسق، ف
ما عليو من ، حٌب يوُب (ْ)مسقط العدالة مردكد الشهادة ا٤بماطل ، فيكوف(ّ)كرد شهادتو

 .(ٓ)حق
، كي يؤدم ما عليو  التعزيرية؛ مستحق للعقوبةا٤بدين ا٤بماطل  أفكقد اتفق الفقهاء على 

ٲبكن أف تكوف رادعة للماطل بعض العقوبات الٍب  كاكذكر  ككي يرتدع غّبه عن ا٤بطل؛
كالذم يعنينا ُب ىذا  مالية،عقوبات بدنية، ك عقوبات عقوبات نفسية، ك كلغّبه، منها 

 العقوبات سأذكر دكف توسع بعض ينأالبحث بشكل مباشر ىي العقوبات ا٤بالية، إال 
قبل التطرؽ للعقوبات ا٤بالية، كمن ىذه العقوبات النفسية كالبدنية الٍب النفسية كالبدنية 

                                 
 .ُْٓ-ُْْ/ُ، الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر، للهيتمي َُٗصػ(  انظر: الكبائر، للذىيب،ُ) 

، َُٗصػ ، الكبائر، للذىيب،ٕٖٓ/ْالبارم، البن حجر ، فتح ِٖٔ/ُٖ(  انظر:التمهيد، البن عبدالرب ِ) 
  ُْٓ-ُْْ/ُالزكاجر عن اقَباؼ الكبائر، للهيتمي 

، أسُب ا٤بطالب، لؤلنصارم َْٗ/ّ، مواىب ا١بليل، للحطاب ُّٓ/َّ(  انظر: ا٤ببسوط، للسرخسي ّ) 
شهادة الفاسق:  . كمن األدلة على ردْٕٓ/ٖالى، البن حـز  ،ِٖٗ/ُُاإلنصاؼ، للمرداكم  ،ّّٗ/ْ

ِممَّن تَػْرَضْوَف ِمَن  ، كقولو تعأب:ِسورة الطبلؽ، اآلية  َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍؿ مّْنُكمقوؿ ا تعأب:
   ِِٖسورة البقرة، اآلية  الشَُّهَداء

ا٤ببسوط، للسرخسي ، ِِٔ/ْتبيْب ا٢بقائق، للزيلعي (  انظر كبلـ الفقهاء ُب رد شهادة الفاسق بفعل الكبّبة:ْ) 
، تبصرة ا٢بكاـ، البن فرحوف ِّٗ/ٖ، منح ا١بليل، لعليش ِٖٔ/ٔ، بدائع الصنائع، للكاساين َُّ/ُٔ

الكبائر،  ؼَباق، الزكاجر عن اّّٗ/ْب، لؤلنصارم ، أسُب ا٤بطالٕٔ/ْ، الفركؽ، للقراُب ِٗٓ/ُ
، ا٤بغِب، البن ِٕٔ/ِيد ، إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ، البن دقيق العّٕٓ-ّٔٓ/ِللهيتمي 

 .  ِْٕ/ٖ، الى، البن حـز ْٔ/ُِ، اإلنصاؼ، للمرداكم ِٔٓ/ٔ، الفركع، البن مفلح َُٕ/َُقدامة
، مواىب ا١بليل، ٔٔ/ٓ، ا٤بنتقى، للباجي ُُٖ/ْ، حاشية الدسوقي ِٔٓ/ْ(  انظر:حاشية الصاكم ٓ) 

، فتح البارم، ُْْ/ّلبيجّبمي ، ٙبفة ا٢ببيب، لَّٕ/ّ، حاشية ا١بمل، للعجيلي ُٕٓ/ٔللحطاب 
  .َِّ/َُ، نيل األكطار، للشوكاين ُْٕ/َُحيح مسلم، للنوكمصػ ، شرحٕٖٓ/ْالبن حجر 
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  :يعاقب هبا ا٤بدين ا٤بماطل
ره أماـ كٍ على جواز التشهّب با٤بدين ا٤بماطل كذً  اتفق الفقهاء كقد :(ُ)التشهير بوأواًل:

َر َلذ ﴿قوؿ ا تعأب:ل ؛(ِ)القضاء يءسأنو الناس بأنو ظآب، كأنو ٩باطل، ك  ۡٓ َ ۡۡ ُ ٱ  ُُيِبُّ ٱَّللذ
ا ًٍ ٍِيًػا َغيِي ُ َس ِّۚ َوََكَن ٱَّللذ ًَ َ ُظيِ ٌَ ِل إَِلذ  ۡٔ ََ ٱىَۡل ٔٓهِ ٌِ ا٤بظلـو أف ٯبهر  صاحب ا٢بقلف، (ّ)﴾ةِٱلسُّ

 ،كغيبتو ا٤بماطل رضعً  للناس يبيح طلفا٤ب .(ْ)يء القضاءسأنو بالظآب  ا٤بماطل بذكر
١بهات كعلى ا، (ٓ)ٲبطل الناس كٰببس حقوقهم ،عتدو مي  ،فبلف ظآب :قاؿ فيوكأف يي 

كي   ؛ا٤بماطلْب من مؤسسات كشركات كأفراد أ٠باء كسائل اإلعبلـُب  نشرا٤بسؤكلة أف ت
 .التعامل معهم ٰبذر الناسي 

للمدين اتفق الفقهاء على جواز مبلزمة الدائن، أك ككيلو كقد :(ٔ)تومالزمثانًيا:
ُّ ةِلَِِطار  ﴿قولو تعأب: ؛ ل(ٕ)ا٤بماطل ِۡ ٌَ

ۡ
َۡ إِن حَأ ٌَ ِو ٱىِۡهَتِٰب  ْۡ

َ
َۡ أ َۡ إِن  َوٌِ ٌذ  ً ُٓ ِۡ يَُؤّدِهِۦٓ إََِلَۡم َوٌِ

ُّ ةِِديَِار   ِۡ ٌَ
ۡ
ٍ  َلذ يُ  حَأ ِ َج َغيَۡيِّ كَآن ٌۡ ا ُد ٌَ ْۗ َؤّدِهِۦٓ إََِلَۡم إَِلذ  َج ﴿معُب ، كقد فيسر (ٖ)﴾ ا ٌۡ ا ُد ٌَ َغيَيِّۡ إَِلذ 

  ٍ ِ ْۗ َغيَۡيِّ كَآن عن كعب بن مالك ػ رضي ا عنو ، كقد جاء (ٗ)ا لوا كمصاحبن مبلزمن  :أم ﴾ ا

                                 
ا: اإلعبلف عن جرٲبة إنساف ر كىو الظهور كالوضوح. كالتشهّب اصطبلحن (  التشهّب لغة: مأخوذ من الشهٍ ُ) 

، باب الشْب، مادة  ِِٕ/ٕالعرب، البن منظور كا٤بناداة عليو على رؤكس األشهاد.انظر: انظر: لساف 
، باب الراء، فصل الشْب، مادة  شهر، التشريع َٕٓ/ِشهر، تاج اللغة كصحاح العربية، للجوىرم  

 .َٖٔ/ُا١بنائي، لعبدالقادر عودة 
 ،ّّّ/ْ، هناية اتاج، للرملي ُْٖ/ّ، مواىب ا١بليل، للحطاب ِٖٕ/ ٕ(  انظر:فتح القدير،البن ا٥بماـ ِ) 

 .ُْٖ/ ٔالى، البن حـز  ،ُْٗ/ّكشاؼ القناع، للبهوٌب 
 .ُْٖ(  سورة النساء، اآلية ّ) 
 ِِٗ/ ِٖ(  انظر: ٦بموع الفتاكل، البن تيمية ْ) 
 .ِ/ٔ، ا١بامع ألحكاـ القرآف، للقرطيب ُٗٓ/ٔا٤بسالك، البن العريب  (  انظر:ٓ) 
ل ُب مصاحبة ا٤بدين الستيفاء ما ٰبص: ىي اا٤ببلزمة اصطبلحن عدـ ا٤بفارقة. ك (  ا٤ببلزمة لغة: ىي ا٤بصاحبة ك ٔ) 

، ، باب البلـ،  مادة ِِٕ/ُِمنظور لساف العرب، البن  انظر:يده من ماؿ فاضل عن ضركرتو. لـز
،، باب ا٤بيم، فصل البلـ، مادة ُِْٓ/ِأبادم  القاموس ايط، للفّبكز اص ف، للجصحكاـ القرآأ لـز

 .ِٕٕ/ٗية، للبابرٌب ، العناية شرح ا٥بداِٗٗ/ِ
 ،ْٕٓ/ُللشربيِب  ، مغِب اتاج،ْٓ/ ٔ، منح ا١بليل، لعليش َُُ/ُ(  انظر: بدائع الصنائع، للكاساين ٕ) 

 .ُْٖ/ ٔالى، البن حـز  ،ِِٗ/ْ البن قدامة ا٤بغِب،
 .ٕٓ(  سورة آؿ عمراف، اآلية ٖ) 
، أحكاـ القرآف، َٔ/ِالقرآف العظيم، البن كثّب  ، تفسّب ُُٕ/ْ(  انظر: ا١بامع ألحكاـ القرآف، للقرطيب  ٗ) 

 .ِٗٗ/ِالقرآف، للجصاص
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أىن وي كىافى لىوي عىلىى عىٍبًد الل ًو ٍبًن أىيب حىٍدرىدو األىٍسلىًمي  دىٍينه، فػىلىًقيىوي، فػىلىزًمىوي فػىتىكىل مىا حىٌب  ػ: "
ا الن يبُّ  :  صلى ا عليو كسلماٍرتػىفىعىٍت أىٍصوىاتػيهيمىا، فىمىر  هًبًمى كىأىشىارى بًيىًدًه،  « يَا َكْعبُ »فػىقىاؿى

، فىأىخىذى ًنٍصفى مىا عىلىٍيًو كىتػىرىؾى ًنٍصفناكىأىن وي يػىقيو  : الن ٍصفى كعب بن مالك ػ   ، فقد لـز(ُ)"ؿي
على ذلك كٓب ينكر عليو، فدؿ ذلك على جواز  رضي ا عنو ػ غرٲبو، كأقرٌه النيب 

، كال يعِب ذلك أف تكوف ا٤ببلزمة بشكل دائم بل إنو (ِ)دينو ا٤بماطل٤بمبلزمة الدائن 
للمسجد أك للسوؽ، كيطلب منو أف يوفيو حقو، كىذه ا٤ببلزمة  ارآه ذاىبن إذا  يبلزمو

هنا ستعيقو عن بعض التعامبلت ا٤بالية كإظهار ما معو إما أل ستسبب للمماطل ضيقنا؛
عن سببها؛ كإذا عرفوا لوف سأمن ماؿ، أك ألف الناس عندما يركف تكرار ىذه ا٤ببلزمة سي

معو خاصة ما يَبتب عليو التعامبلت ا٤بالية  بعض فسيتجنبو ك  ،وستتغّب نظرهتم ل السبب
 كىو ال يريد ذلك.، دين

ابن  قاؿ ،(ْ)با٢ببس على جواز عقوبة ا٤بدين ا٤بماطل اتفق الفقهاء: كقد (ّ)حبسوثالثًا:
من علماء األمصار، كقضاهتم يركف ا٢ببس ُب  عنو قولو أكثر من ٫بفظابن ا٤بنذر:"

القاضي، فإف رأل  تعزيرية كىي مطلقة ترجع لنظر لف عقوبة ا٤بماط؛ أل(ٓ)"الدين
 كقد استدؿ كال يوجد دليل خاص ُب حبس ا٤بدين ا٤بماطل فلو ذلك. ا٤بصلحة ُب حبسو

ىرماس بن حبيب، عن أبيو، ا جاء عن ٗب على جواز حبس ا٤بدين ا٤بماطل بعض الفقهاء
، ٍبي  مىر  يب «اْلَزْموُ »ٕب، فػىقىاؿى ٕب:  ًبغىًرًنو  صلى ا عليو كسلمأىتػىٍيتي الن يب  :"عن جده، قاؿ

 : ألف النيب صلى ا  ؛ كذلك(ٔ)"«َما فَػَعَل َأِسيُرَؾ يَا َأَخا بَِني َتِميٍم؟»آًخرى النػ هىاًر، فػىقىاؿى
                                 

كمسلم، كتاب ا٤بساقاة، باب  كاللفظ لو، ،ِِْْركاه البخارم،كتاب ا٣بصومات، باب ا٤ببلزمة، برقم( ُ) 
 .ُٖٓٓاستحباب الوضع من الدين، برقم  

 .ِِٖ/ْ ، عمدة القارم، للعيِبَُٔ/ِللبهوٌب   (  انظر: شرح منتهى اإلرادات،ِ) 
منعو من التصرؼ بنفسو". انظر: معجم ص ك : "تعويق الشخاا٤بنع كاإلمساؾ. كا٢ببس اصطبلحن  (  ا٢ببس لغة:ّ) 

، كتاب ا٢باء، باب ا٢باء كالباء كما يثلثهما، مادة  حبس، ُِٖ/ِمعجم مقاييس اللغة، البن فارس 
س، ٦بموع الفتاكل، البن تيمية ، باب السْب، فصل ا٢باء، مادة حبّٖٕ/ُالقاموس ايط، للفّبكز أبادم 

ّٓ/ّٖٗ. 
، ّّّ/ٔللماكردم  م،، ا٢باك ٗٓ/٤ْبدكنة، لئلماـ مالك ، إُّ/ٕ(  انظر: بدائع الصنائع، للكاساين ْ) 

 .ُْٖ/ ٔالى، البن حـز  ،ِٖٖ/ْالفركع، البن مفلح 
 .ِِٓ/ٔ(  اإلشراؼ، البن ا٤بنذر ٓ) 
، كالبيهقي،كتاب البيوع، باب ُب ُّّٔالدين ىل ٰببس بو، برقم  (  ركاه أبو داكد، كتاب القضاء، باب ُب ٔ) 

، كاللفظ ُِِْٖب ا٢ببس كا٤ببلزمة، كابن ماجو، كتاب الصدقات، باب ا٢ببس ُب الدين كا٤ببلزمة، برقم  
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 صلى ا عليو كسلم الغرًن أسّبان، كاألسّب ٯبوز حبسو، ككذلك أمر ا عليو كسلم ٠بى
  بسٗببلزمة الغرًن، كا٤ببلزمة فيها تعويق لو كمنعو من التصرؼ بنفسو، كا٢ب الدائنى 

ال يصح  ىذا ا٢بديث ضعيف،ك  .(ُ)كا٤ببلزمة، فهو منع الشخص من التصرؼ بنفسو
، كقياس ا٢ببس على ا٤ببلزمة قياس مع الفارؽ، فا٤ببلزمة ال تعيق الشخص االحتجاج بو

، ىلوو عن التصرؼ بنفسو كجلب الرزؽ ألعن ٝبيع التصرفات بعكس ا٢ببس الذم يعيق
كألنو يكلف  إٔب أىل ابوس لتعدم ضرره؛ وباتآخر العق بسا٢ب يكوفينبغي أف ك 

ة ُب ضياع األسر  سببنا، كا٤براد بالعقوبات إصبلح اجملتمع، فإف كاف ا٢ببس الدكلة الكثّب
 عند ا٤بدينىل يوجد ماؿ قبل ا٢ببس  ب التثبت ٯب، ك آخر العقوبات كتشتتها، فليكن

كال ٯبوز " :(ّ)قاؿ القراُب، (ِ)منو ايستوُب ظاىر ماؿ فإف كاف عنده،  أك ال؟ ا٤بماطل
ا٢باكم من استيفائو فإف امتنع من دفع الدين، ك٫بن نعرؼ مالو  نكا٢ببس ُب ا٢بق إذا ٛب

أخذنا منو مقدار الدين، كال ٯبوز لنا حبسو، ككذلك إذا ظفرنا ٗبالو أك داره أك شيء 
ا أـ ال فعلنا ذلك، كال ٫ببسو ألف ُب حبسو استمرار ظلمو، يباع لو ُب الدين كاف رىنن 

اف أف ال يبقى شيء من ذلك كلو، ككذلك كدكاـ ا٤بنكر ُب الظلم، كضرره ىو مع إمك
إذا رأل ا٢باكم على ا٣بصم ُب ا٢ببس من الثياب كالقماش ما ٲبكن استيفاؤه عنو أخذه 

 لدفع الظلم، كإيصاؿ ا٢بق ٤بستحقو ا، كباعو فيما عليو، كال ٰببسو تعجيبلن من عليو قهرن 
أك عمل إف كاف صاحب مهنة ظاىر ف إف ٓب يكن لو ماؿ، ك (ْ)"ٕبسب اإلمكاف.

 كالتكسب على العمل ا٢باكم جربهليي فليؤخذ من ا٤باؿ الذم يكتسبو منها، كإف ٓب يكن ف
رج ما أهنا كفيلة بأف ٘بعلو ٱبي  يرل مدةكإال فليحبسو الغرماء،  كيوُب بو وكسب  من كيأخذ

مع بياف أف ا٢ببس الشرعي ليس ىو السجن ُب  .ىذه ا٤بدة عند من ماؿ دكف أف تطوؿ
ليس ىو السجن ُب مكاف ضيق كإ٭با ىو بس الشرعي"ابن تيمية:"ا٢ب قاؿمكاف ضيق، 

                                                                                         
، ا١برح ِّٖ/ِللبخارم  ،أبيو، كجده. انظر: التاريخ الكبّبلو. كا٢بديث ضعيف؛ ١بهالة ا٥برماس، ك 

، ُّٔ/َّ،هتذيب الكماؿ، للمزم ِٓٗ/ْ، ميزاف االعتداؿ، للذىيب ُُِ/ّكالتعديل، البن أيب حاًب 
 .َُُٗ، ِِِصػ ، تقريب التهذيب، البن حجرِٕ/ُُ، ُّٗ/ِتػهذيب التهذيب، البن حجر، 

 . ِٗٔ/ُكمية، البن القيم ، الطرؽ ا٢بُّٓ/ْ، الفركؽ، للقراُب ُٔٗ/ِص(  انظر:أحكاـ القرآف، للجصاُ) 
 .ْٕٓ/ٔ، الى ِِٓ/ٔ، اإلشراؼ، البن ا٤بنذر َٖ/ْ، الفركؽ، للقراُب َُٓ/ٔحاشية ابن عابدين نظر:( اِ) 
الفركؽ"، ك"الذخّبة" ُب " ىو أٞبد بن إدريس القراُب ا٤بالكي، كاف إمامان ُب الفقو كاألصوؿ،من مصنفاتو: (ّ)

معجم ، ِٔصػػىػ. انظر: الديباج ا٤بذىب، البن فرحوف، ْٖٔ، توُب سنة من أجل كتب ا٤بالكية االفقو كٮب
 .ُٖٓ/ُا٤بؤلفْب، لعمر بن عبدالغِب 

 .َٖ/ْ(  الفركؽ، للقراُب ْ) 
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كال ٯبب حبسو ٗبكاف معْب ، كقاؿ:"(ُ)تعويق الشخص كمنعو من التصرؼ بنفسو"
 .(ِ)"فيجوز حبسو ُب دار نفسو، ٕبيث ال ٲبكن من ا٣بركج

على جواز عقوبة ا٤بدين ا٤بماطل ٗبنعو من  اتفق الفقهاءكقد  و من السفر:عُ منػْ :رابًعا
الدائن يتضرر بسفر ا٤بدين  فأل ؛(ّ)حٌب يستوُب صاحب الدين حقو كامبلن  ،السفر

 .(ْ)ا٤بماطل كذلك لتأخر استيفاء حقو، كالضرر يزاؿ فيمنع من السفر
 كخالف ،(ٓ)وز ضرب ا٤بدين ا٤بماطلأنو ٯبٝبهور الفقهاء رأل  كقدو: بُ ضرْ خامًسا:

: "مٌب امتنع من أداء ٝبيع رأس ا٤باؿ إليو  (ٕ)قاؿ ا١بصاص ،(ٔ)فقالوا بعدـ ا١بواز ا٢بنفية
ا للعقوبة كاتفق ا١بميع على أنو ال يستحق العقوبة بالضرب إليو كاف ظا٤بان لو مستحقن 

فوجب أف يكوف حبسان التفاؽ ا١بميع على أف ما عداه من العقوبات ساقط عنو ُب 
"يعاقب الغِب ا٤بماطل با٢ببس فإف أصر عوقب :ابن تيميةقاؿ ، ك (ٖ)أحكاـ الدنيا"

على ذلك الفقهاء: من أصحاب مالك كالشافعي  بالضرب حٌب يؤدم الواجب كقد نص  
ا٤بماطل من العقوبات التعزيرية  عقوبةك  ،(ٗ)كأٞبد رضي ا عنهم كال أعلم فيو خبلفان"

أف يعاقبو بالعقوبة الٍب تردعو عن  حاكمفيجوز لل ،اكمالٍب يرجع تقديرىا إٔب ا٢ب
ا ٢بقوؽ الناس من حفظن  ؛فيضربو ،كقد يكوف الضرب ىو العقوبة الرادعة لو ،ا٤بماطلة
 ٓب ٯبد القاضي لو ماالن  فإذا، كليكن العقاب بالضرب من آخر العقوبات (َُ)الضياع

                                 
 .ّٖٗ/  ّٓ ل، البن تيمية(  ٦بموع الفتاك ُ) 
 .ِٔ/ْ ل، البن تيمية، ا٤بستدرؾ على ٦بموع الفتاك ّٖٗ / ٓ ل، البن تيمية(  الفتاكل الكرب ِ) 
 ،ُٖٔ/ِأسُب ا٤بطالب، لؤلنصارم  ،ْٗٓ/ٔ، التاج كاإلكليل، للمواؽ ِْٗ/ٓ(  انظر: حاشية ابن عابدين ّ) 

 .ُْٖ/ ٔالى، البن حـز  ،ِّٗ/ْالبن قدامة  ا٤بغِب،
 .ِْٗ/ْ(  انظر: ا٤بغِب، البن قدامة ْ) 
 ،َِٗ/ِناع، للحجاكم اإلق ،ُُٔ/ّ، مغِب اتاج، للشربيِب ِٓ/ ٔ(  انظر: منح ا١بليل، لعليش ٓ) 
 . ّٕٗ-ّٖٕ/ٓ، الدر ا٤بختار، للحصكفي ُّٕ/ّ(  انظر: بدائع الصنائع، للكاساين ٔ) 
نفية ُب كقتو، ىػ، انتهت إليو رئاسة ا٢بَّٓلد سنة ص ك (  ىو أٞبد بن علي  أبو بكر الرازم ا٤بعركؼ با١بصإ) 

ا١بواىر ا٤بضية ُب طبقات ا٢بنفية، ىػ. انظر: َّٕ" أحكاـ القرآف "، توُب سنة كقتو، من أشهر تصانيفو :
 .َّْ/ُٔ. سّب أعبلـ النببلء، للذىيب ْٖ/ُللقرشي 

 .ُٔٗ/ِص (  أحكاـ القرآف، للجصاٖ) 
  .ِٕٗ/ِٖ ل، البن تيمية(  ٦بموع الفتاك ٗ) 
 . ِٕٗ/ُ، الطرؽ ا٢بكمية، البن القيم َُِصػ ، االختيارات الفقهية، البن تيمية،َِْ/٦ّٓبموع الفتاكل انظر:  ( َُ) 
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 ؛حبسو ف ٓب يؤد، فإضربوفإف ٓب يؤد ، ّب، كا٤ببلزمة، كا٤بنع من السفرو بالتشهعاقب اظاىرن 
الذم ٰبصل للدائن قد يكوف أشد من ػ  ا٤بعنومػ  حفظان للحقوؽ، كألف اإليبلـ األديب

  اإليبلـ البدين الذم ٰبصل للمدين ا٤بماطل.
كالٍب ذكرىا  وبات النفسية كالبدنية الٍب يعاقب هبا ا٤بدين ا٤بماطل،ىذه ىي أبرز العق

ا هبكليس العقاب  الفقهاء ُب كتبهم ا على أداء الدين لو كاف قادرن " العقوبات بل ذهمقيدن
إذ التعزير ال ٱبتص بنوع  ؛و من فضوؿ األكل كالنكاح فلو ذلككامتنع كرأل ا٢باكم منع

  .(ُ)"معْب، كإ٭با يرجع فيو إٔب اجتهاد ا٢باكم ُب نوعو كقدره إذا ٓب يتعد حدكد ا

                                 
 .ّٖٗ/ ٓ ل، البن تيمية(  الفتاكل الكرب ُ) 
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 ثاينا٤ببحث ال
 المالية عقوبة المماطلفي 

  :ىي ،مطالب كفيو أربعة 
 حكم عقوبة ا٤بدين ا٤بماطل با٢بجر على أموالو. ؿ:المطلب األو 
حكم عقوبة ا٤بدين ا٤بماطل بدفع غرامة مالية ٤بصلحة  ي:المطلب الثان

 .الدائن
حكم عقوبة ا٤بدين ا٤بماطل بدفع غرامة مالية، للجهات  ث:المطلب الثال

 ا٣بّبية.
بدفع تكاليف الشكاية، كنفقات  حكم إلزاـ ا٤بدين ا٤بماطل المطلب الرابع:

 التحصيل.
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  حكم عقوبة المدين المماطل بالحجر على أموالو :المطلب األوؿ
 

 . (ُ): ا٤بنع كالتضييق كاإلحاطة على الشيءالحجر لغة
 .(ِ): ا٤بنع من التصرؼ ُب ا٤باؿاوالحجر اصطالحً 

 :على قولْب با٢بجر على أموالو ا٤بدين ا٤بماطل عقوبةاختلف الفقهاء ُب حكم كقد  
  .أنو ٰبجر على ا٤بدين ا٤بماطل :القوؿ األوؿ

 .(ٓ)بعض ا٢بنابلةكقوؿ  ،(ْ)الشافعيةك  ،(ّ)ا٢بنفية مذىب كىو
  ى ا٤بدين ا٤بماطل.ال ٰبجر عل :القوؿ الثاني

 .(ٗ)كقوؿ أيب حنيفة ،(ٖ)عند الشافعية قوؿك  ،(ٕ)كا٢بنابلة ،(ٔ)مذىب ا٤بالكيةىو ك 
 :القوؿ األوؿأدلة 

 .(َُ) «َليُّ اْلَواِجِد ُيِحلُّ ِعْرَضُو َوُعُقوبَػَتوُ » : ؿ رسوؿ ا و ق :الدليل األوؿ
 ،عقوبتو على أف ا٤بدين ا٤بماطل ٙبلُّ  داللة ا٢بديثُب أف :وجو الداللة من الحديث

                                 
، باب ا٢باء، مادة  حجر، معجم مقاييس اللغة، البن فارس ٓٓ/ّ(  انظر: لساف العرب، البن منظور ُ) 

أبادم  ، كتاب ا٢باء، باب ا٢باء كا١بيم كما يثلثهما، مادة  حجر، القاموس ايط، للفّبكزُّٖ/ِ
 ، باب الراء، فصل ا١بيم، مادة  حجر.ِٖٓ/ُ

 .َٗصػ ، األحكاـ السلطانية، للماكردمُُّ/ْ(  انظر: الفركع، البن مفلح ِ) 
 .ُْٖ/ٔ، حاشية ابن عابدين ُٗٔ/ٕ، بدائع الصنائع، للكاساين ُّٔ/ِْ(  انظر: ا٤ببسوط، للسرخسي ّ) 
 ُّٕ/ْ، ركضة الطالبْب، للنوكمِٓٔ/ٔا٢باكم، للماكردم ، ُٕٖ/ِ(  انظر: أسُب ا٤بطالب، لؤلنصارم ْ) 
، قاؿ ابن قدامة: "كال ٯبوز ا٢بجر َِْ/ّ، كشاؼ القناع، للبهوٌب ِِٖ/ّ (  انظر: الكاُب، البن قدامةٓ) 

عليو مع إمكاف الوفاء؛ لعدـ ا٢باجة إليو، كإف تعذر الوفاء كخيف من تصرفو ُب مالو حجر عليو، إذا طلبو 
الثمن، ، كقاؿ البهوٌب: "كإف كاف ا٤بشَبم موسران ٩باطبلن بِِٖ/ّالغرماء لئبل يدخل الضرر عليهم". الكاُب 

 . َِْ/ّفليس لو أم البائع الفسخ؛ ألف ضرره يزكؿ ٕبجر ا٢باكم عليو ككفائو من مالو" كشاؼ القناع 
، الفواكو الدكاين، للنفراكم ِِٔ/ٓ، شرح ٨بتصر خليل، للخرشي ِِٔ/ّ(  انظر: حاشية الدسوقي ٔ) 

 .ّٓ/ٓ، مواىب ا١بليل، للحطاب ٔ/ٔ، منح ا١بليل، لعليش ِّٗ/ِ
، ِٕٓ/ٓ، االنصاؼ، للمرداكم ُٖٗ/ْ، ا٤ببدع، البن مفلح ْٖٓ/ْالشرح الكبّب، البن قدامة (  انظر:ٕ) 

 . ُٕٓ/ِشرح منتهى اإلرادات، للبهوٌب 
  ُّٕ/ْ، ركضة الطالبْب، للنوكم ِِٖ/َُ(  انظر: فتح العزيز، للرافعي ٖ) 
 َُٗ/٢ٓبقائق، للزيلعي، تبيْب أُّ/ِْ، ا٤ببسوط، للسرخسي ُِٕ/ٗ(  انظر: العناية، للبابرٌب ٗ) 
 (  سبق ٚبرٯبوَُ) 
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 .(ُ)كا٢بجر على أمواؿ ا٤بدين ا٤بماطل نوع من أنواع العقوبة الٍب ٯبوز إيقاعها عليو
بل على ا٢باكم أف ٯبرب ا٤بماطل  ،بأنو ليس ىناؾ حاجة إٔب ا٢بجر على مالو:نوقش
 .(ِ)كال حاجة للحجر ،فإف أىب حبسو حٌب يوُب صاحب ا٢بق ،بالوفاء
فيبقى بعد ذلك  ،ا يزيلو عن ملكوبأف ا٤بماطل قد يتلف مالو بتصرفو تصرفن :أجيب
 .(ّ)للضرر الواقع على الدائنكُب ا٢بجر عليو دفع  ،فيتضرر بذلك الدائن ،امعسرن 

قياس جواز ا٢بجر على ا٤بدين ا٤بماطل على جواز ا٢بجر على ا٤بدين :الدليل الثاني
 .(ْ)ا٤بفلس ٔبامع عدـ األداء ُب كل منهما

ا٤بفلس ال ماؿ عنده ٲبكن االستيفاء منو بعكس  ؛ ألفبأف ىذا قياس مع الفارؽيناقش: 
 ا٤بدين ا٤بماطل الذم يوجد عنده ا٤باؿ كٲبكن االستيفاء منو.

 :أدلة القوؿ الثاني
كُب  ،لو بالبهائم اكإ٢باقن  ،ألىليتو اأف ُب ا٢بجر على ا٤بدين ا٤بماطل إىدارن :الدليل األوؿ

   .(ٓ)اصلدفع ضرر خ عليوفبل ٯبوز ا٢بجر  ،ذلك ضرر عظيم عليو
كتصرفاتو  ،ألف ٝبيع تصرفاتو غّب ا٤بالية ؛بأف ا٢بجر على ا٤بدين ال يهدر أىليتو :نوقش

 .(ٔ)كمنعو من التصرؼ ُب مالو لتعلق حق الغرماء بو ،ا٤بالية ُب الذمة صحيحة
 .(ٕ)فبل ٯبوز ا٢بجر عليو ،عليو ان أف ُب ا٢بجر على ا٤بدين ا٤بماطل ضرر  :الدليل الثاني

ظآب  ا٤بماطل كا٤بدين ،الضرر كاقع على الدائن بسبب ٩باطلة ا٤بدينبأف :نوقش
كضرر الدائن من ٩باطلة ا٤بدين أعظم كأشد من ضرر ا٤بدين  ،ٗبماطلتو فبل اعتبار لضرره
 مماطلللكما أنو ٲبكن   ،فيحجر عليو لدفع الضرر األشد ،بسبب ا٢بجر على أموالو

 .(ٖ)دفع الضرر عن نفسو بتسديد دينو من
 ،كإف أىب ا٤بماطل ،فللدائن ا٤بطالبة ٕبقو ،أنو ال ٰبتاج إٔب ا٢بجر:الدليل الثالث

                                 
 .ُٕ/ٓ، كشف اللثاـ، للسفاريِب  ُُْ/ّ(  انظر: سبل السبلـ، للصنعاين ُ) 
 .ُٕٓ/ِ، شرح منتهى اإلرادات، للبهوٌب ُٖٗ/ْ(  انظر: ا٤ببدع، البن مفلح ِ) 
 .ُٕٖ/ِ، أسُب ا٤بطالب، لؤلنصارم ِِٖ/ّ(  انظر: الكاُب، البن قدامة ّ) 
 . ِّٖ/ٗر: نتائج األفكار، لقاضي زاده (  انظْ) 
 َُٗ/ٓ، تبيْب ا٢بقائق، للزيلعئُّ/ِْ، ا٤ببسوط، للسرخسيُِٕ/ٗ(  انظر: العناية، للبابرٌبٓ) 
 .ُّٗصػ (  انظر: استيفاء الديوف، للمزيدٔ) 
 .ُّٔ/ِْ(  انظر: ا٤ببسوط، للسرخسي ٕ) 
 .ُٔٔل، صػ الديوف، للدخي، ا٤بماطلة ُبَُْصػ (  انظر: استيفاء الديوف، للمزيدٖ) 
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 .(ُ)فبل حاجة للحجر ،فيعاقب با٢ببس كا٤ببلزمة كغّبىا
فقد يتلف  ؛بعدـ التسليم بأنو ال ٰبتاج للحجر على أمواؿ ا٤بدين ا٤بماطل:نوقش

ففي ا٢بجر  ،ا با٢ببس كا٤ببلزمةحٌب لو كاف معاقبن  ،ا٤بماطل مالو أك ٰبتاؿ بنقلو إٔب آخر
 .(ِ)كأحفظ ٢بقو ،على مالو رفع للضرر عن الدائن

بعد عرض القولْب الواردين ُب ىذه ا٤بسألة، كأدلة كل قوؿ، كمناقشة ما ٰبتاج :الترجيح
واز ا٢بجر أف الراجح ىو القوؿ األكؿ القائل ٔب -كا أعلم -ٕب تبْب منها إٔب مناقشة،

ف عقوبة ا٤بماطل من العقوبات التعزيرية الٍب ترجع الجتهاد أل على ا٤بدين ا٤بماطل
ٓب يرد دليل  ما ا٤بعاقبة هبا ة فلوالقاضي فمٌب رأل القاضي أف ا٤بصلحة ُب عقوبة معين

 لقوؿ الثاين ُب النهي عن ا٢بجر على ُب ا٤بناقشة ضعف أدلة اُب النهي عنها، كقد تبٌْب 
إف كاف ماؿ ا٤بدين ا٤بماطل ظاىرنا ٲبكن االستيفاء إال أف األكٔب  ،أمواؿ ا٤بدين ا٤بماطل

ماؿ ا٤بدين ا٤بماطل ما  كللقاضي أف يأخذ من منو فإنو ال حاجة با٢بجر على أموالو
 من ُب ىذا ا٢باؿ الدائن؛ ٤با يَبتب على ا٢بجر على أمواؿ ا٤بدين ا٤بماطل بو يوُب

مالو، كإف كاف ماؿ  صرؼ ُبء كعلى ا٤بدين ٗبنعو من التضرر على الدائن بتأخّب الوفاال
إف  عليوا٢بجر  منو فإف لو ستيفاءا٤بدين ا٤بماطل غّب ظاىر ال يتمكن القاضي من اال

  رأل ا٤بصلحة ُب ذلك.
  

                                 
 .ُٕٓ/ِ، شرح منتهى اإلرادات، للبهوٌب ُٖٗ/ْ(  انظر: ا٤ببدع، البن مفلح ُ) 
 .ِِٖ/ّ(  انظر: الكاُب، البن قدامة ِ) 
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 المطلب الثاني
 حكم عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية لمصلحة الدائن

 :مسائل، ىي كفيو ثبلث
ا٤بتعاقدين على دفع غرامة مالية عند حكم االتفاؽ بْب  :المسألة األولى

 التأخر ُب أداء الدين.
حكم عقوبة ا٤بدين ا٤بماطل بدفع غرامة مالية للدائن مقابل  :المسألة الثانية

 .الضرر األديب الذم يلحقو
حكم عقوبة ا٤بدين ا٤بماطل بدفع غرامة مالية للدائن مقابل  :المسألة الثالثة

 .كقوع ضرر حقيقي أك ،الضرر الناتج عن فوات الربح
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حكم االتفاؽ بين المتعاقدين على دفع غرامة مالية عند  :المسألة األولى
 التأخر في أداء الدين.

ٝبع العلماء على أف اتفاؽ ا٤بتعاقدين على دفع غرامة مالية عند التأخر ُب أداء الدين أ 
ا٤بنذر: "كأٝبعوا على أف قاؿ ابن  ،(ُ)كىو ربا ا١باىلية الذم نزؿ القرآف بتحرٲبة ،٧بـر

شر السلف ىدية، أك زيادة فأسلف على ذلك، أف أخذه الزيادة ا٤بسلف إذا شرط عي 
الفقهاء القائلْب ٔبواز فرض غرامة مالية على ا٤بدين ا٤بماطل إذا تضرر  أف حٌب. (ِ)ربا"

على  قاؿ الزرقا:"إف االتفاؽ ؛عند العقد ٰبرموف االتفاؽ عليها بْب ا٤بتعاقدين  الدائن
كىو أنو قد يصبح ذريعة لربا مستور  ؛تأخّب الوفاء لو ٧بذكر كبّب مقدار ضرر الدائن عن

بتواطؤ من الدائن كا٤بدين، بأف يتفقا ُب القرض على فوائد زمنية ربوية، ٍب يعقد القرض 
ا يعادؿ سعر ُب ميعاده، لكن يستحق عليو الدائن تعويض تأخّب متفق عليو مسبقن 

"ال ٯبوز أف يتفق البنك  الضرير: الصديق كقاؿ، (ّ)ال ٯبوز ُب نظرم"الفائدة، فلذلك 
مع العميل ا٤بدين على أف يدفع لو مبلغان ٧بددان، أك نسبة من الدين الذم عليو ُب حالة 
تأخره عن الوفاء ُب ا٤بدة اددة، سواء أ٠بي ا٤ببلغ غرامة، أك تعويضان، أك شرطان جزائيان؛ 

نيع:"إف التعويض عن ضرر ا٤بكقاؿ ، (ْ)ة اجملمع على ٙبرٲبو"ألف ىذا ىو ربا ا١باىلي
:"كالذم يظهر ٕب أف أيضنا كقاؿ، (ٓ)التأخّب ُب األداء إف كاف نتيجة شرط فهو ربا"

أتريب أـ تقضي؟، بل قد :الديوف ىو أخذ با٤بنهج ا١باىلي الشرط ا١بزائي بالنسبة لسداد
د حلوؿ أجل السداد، كىذا يقر عند ألف ا٤بنهج ا١باىلي يبدأ عن ؛يكوف أشد من ذلك

                                 
 ّّٔ/ِالبن عبدالرب ، الكاُب، ُٓٔصػ ، مراتب اإلٝباع، البن حـزُّٔصػ (  انظر: اإلٝباع، البن ا٤بنذرُ) 

  .ُْٖ/ ِٗ تيميةل، البن ٦بموع الفتاك 
 ُّٔصػ (  اإلٝباع، البن ا٤بنذرِ) 
( مقاؿ ىل يقبل شرعا ا٢بكم على ا٤بدين بالتعويض، للزرقا، منشور ُب ٦بلة دراسات اقتصادية إسبلمية، اجمللد ّ) 

 .ٓٗصػ ق،ُُْٕلثالث، العدد الثاين، رجب ا
٧بمد األمْب الضرير،منشور ُب ٦بلة إٔباث  (  االتفاؽ على إلزاـ ا٤بدين ا٤بوسر بتعويض ضرر ا٤بماطل، للصديقْ) 

 قَُْٓاالقتصاد اإلسبلمي، مركز النشر العلمي ُب جامعة ا٤بلك عبد العزيز اجمللد الثالث، العدد األكؿ 
 .ُُِصػ

 .ِّٕ/ّفتاكل كٕبوث، لعبد ا بن منيع  ضمن(  ٕبث ُب أف مطل الغِب ظلم ٰبل عرضو كعقوبتو، ٓ) 
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 .(ُ)التعاقد، فهو إقرار بالربا ا١باىلي عند التعاقد"
  

                                 
. كقد نىسب الدكتور مزيد ا٤بزيد ُب كتابو استيفاء ِِٗ/ِإلسبلمي العدد الثاين عشر،(  ٦بلة ٦بمع الفقو اُ) 

إٔب الشيخ عبدا ا٤بنيع القوؿ ٔبواز االشَباط بْب ا٤بتعاقدين على دفع غرامة مالية عند  ُٖٖصػالديوف،
عقوبتو، كىو التأخر ُب أداء الدين، كأحاؿ على مقاؿ الشيخ الذم عنوانو: مطل الغِب ظلم ٰبل عرضو ك 

، كقد قرأت ا٤بقاؿ كامبلن كٝبيعى فتاكم الشيخ ٗبجلداهتا األربع، كٓب أجد لو ىذا ُُٗ/ّمنشور ُب فتاكيو 
القوؿ الذم نسبو لو الدكتور ا٤بزيد، كالنقوالت السابقة الٍب نقلتها ُب ا٤بًب من كبلـ الشيخ ا٤بنيع تدؿ على أنو 

 ال يرل ىذا القوؿ، كا أعلم.
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حكم عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية للدائن :المسألة الثانية
 .(1)مقابل الضرر األدبي الذي يلحقو

الضرر األديب  –من الفقهاء عرب بػهذا  آب ٪بد أحدن :"جاء ُب ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية
من الفقهاء  كإ٭با ىو تعبّب حادث، كٓب ٪بد ُب الكتب الفقهية أف أحدان  -أك ا٤بعنوم

مع التسليم بأف ىذا التعبّب ، ك (ِ)تكلم عن التعويض ا٤بإب ُب شيء من األضرار ا٤بعنوية "
 الفقهاء ٓب يتكلموا عن التعويض ا٤بإب ُب شيء من األضرارحادث فإنو ال يسلم بأف 

ر معنوم، كاختلفوا فيو نوية، بل تكلم الفقهاء عن التعويض ا٤بإب عن القذؼ كىو ضر ا٤بع
 (ْ)جاء عن أيب يوسف صاحب أيب حنيفة ، كقد(ّ)كأكثرىم على ا٤بنع فمنهم من أجازه

عليو أرش األٓب، كىو حكومة  ُب الشجة إذا عادت فالتحمت كٓب يبق ٥با أثر بأف
ية كإف ٓب يصطلحوا فالفقهاء تكلموا عن األضرار ا٤بعنو ، ، كاألٓب ضرر معنوم(ٓ)عدؿ

 األمور ال ٗبسمياهتا. قائق عليها هبذا االسم، كالعربة ٕب
غرامة مالية مقابل  بدفع ا٤بدين ا٤بماطل عقوبةاختلف الفقهاء ا٤بعاصركف ُب حكم كقد  

 :على قولْب  الضرر األديب الذم يلحق الدائن
 .مقابل الضرر األديب بغرامة مالية ا٤بدين ا٤بماطلتغرًن عدـ جواز  :القوؿ األوؿ

 .(ُ)قل االتفاؽ على ىذا القوؿبل ني  ،(ٔ)ا٤بعاصرين الفقهاء ٝبهور و قوؿكى

                                 
الَبدد  من مكانتهمص ة الضرر األديب: قد يكوف الدائن من أشراؼ الناس الذين يغض من قدرىم، كينقور صػ( ُ) 

أك كثرة االتصاالت على ا٤بدين، كالذىاب إليو، كمبلحقتو، كانتظاره، كما ينتج  على ااكم، كمراكز الشرط،
حي على بدنو، كغّبىا من عن ذلك من ىم كحزف، كخوؼ من ضياع ا٢بق، ٩با قد يعود بالغم كالضرر الص

  ُِْصػ األضرار األدبية كا٤بعنوية. انظر: ا٤بماطلة ُب الديوف، للدخيل
 . َْ/ُّ(  ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية ِ) 
 .ّّٔ/ُُ، تكملة اجملموع، للسبكي ِّٓ/ٕالذخّبة، للقراُب  ( ّ) 
ىػ كالـز أبا حنيفة سبعة عشر ُُّىو أبو يوسف يعقوب بن إبراىيم األنصارم القاضي ا٢بنفي، كلد سنة  (ْ)

ىػ.انظر:سّب ُِٖسنة، كأكؿ من دعي بقاضي القضاة، لو مصنفات من أشهرىا: كتاب ا٣براج، توُب سنة 
 ُّٗ/ٖ، األعبلـ، للزركلي ُُٔ/ّللقرشي ، ا١بواىر ا٤بضية،ّٓٓ/ٖأعبلـ النببلء، للذىيب

 .ٖٔٓ/ٔحاشية ابن عابدين ، ُّٖ/ٔللزيلعي  ، تبيْب ا٢بقائق،ِٔٗ/َُللبابرٌب   (  العناية،ٓ) 
، الضرر ُب ُِٔصػ ، الفعل الضار كالضماف فيو، للزرقآْصػ (  انظر: الضماف ُب الفقو اإلسبلمي، للخفيفٔ) 

، الشرط ُِٕ/ُ، النظرية العامة للموجبات كالعقود، مصاينَُِّ/ِالفقو اإلسبلمي، ألٞبد مواُب 
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 .مقابل الضرر األديب بغرامة مالية تغرًن ا٤بدين ا٤بماطلجواز  :القوؿ الثاني
  .(ِ)ا٤بعاصرين الفقهاء بعضلكىو قوؿ 

 :أدلة القوؿ األوؿ
كذلك ال يتحقق إال  ،أف التعويض با٤باؿ يقـو على ا١برب بالتعويض:األوؿالدليل 

 ؛لرد ا٢باؿ إٔب ما كانت عليو ،بإحبلؿ ماؿ ٧بل ماؿ مكافئ لو ليقـو مقامو كيسد مسده
؛ ألنو ال ػ ا٤بعنومػ كليس ذلك ٗبتحقق ُب الضرر األديب  ،ا للنقصكجربن  ،إزالة للضرر

 .(ّ)ا٤باؿ ٲبكن قياسو كمعرفة ما يكافئو من
ال ٲبنع التعويض مطلقنا بل  التعويض األديبعدـ التمكن من ا٤بكافأة ُب  بأفيناقش: 

ة فإنو أكا٤بكاف ةثلاما٤ب من فيو مكنتا٤باؿ إف ٓب يالتعويض ب يرجع فيو إٔب التقدير؛ ألف
  .إٔب التقدير كا٤بقاربة فيو رجعيي 

 ،ٯبحف ُب حق الفقّب  ػ ا٤بعنومػ أف التعويض ا٤بإب ُب الضرر األديب :الدليل الثاني
كلذا شرع  ،اغنين  ككاف أ افهي زاجرة للمعتدم فقّبن  :أما العقوبة البدنية ،كال يردع  الغِب

كىو كاؼ ُب شفاء  ،كالتأديب الرادع ،كالتعزير الزاجر ،٥بذا الضرر ما يناسبو من ا٢بد
 .(ْ)كإزالة ضرره ،غيظ ا٤بتضرر

                                                                                         
، التعويض عن الضرر من ا٤بدين ٕٔ-ْٔ/ِع العدد الثاين عشر ا١بزائي، للضرير، منشور ُب ٦بلة اجملم

، ٕٕصػ ىػ،ُُِْا٤بماطل، مد الزحيلي مقدـ ٥بيئة ااسبة كا٤براجعة للمؤسسات ا٤بالية اإلسبلمية 
در بو قرار ٦بمع الفقو اإلسبلمي رقم صػ . كقدّْصػ التعويض عن الضرر ُب الفقو اإلسبلمي، مد بوساؽ

بشأف موضوع الشرط ا١بزائي با٤بنع من التعويض عن الضرر األديب:"خامسان: الضرر الذم ( ُِ/ّ/)َُٗ
ٯبوز التعويض عنو يشمل الضرر ا٤بإب الفعلي...كال يشمل الضرر األديب أك ا٤بعنوم" ٦بلة ٦بمع الفقو 

 .َّٔ/ِىػ ُُِْاإلسبلمي، العدد الثاين عشر  
تعويض مإب على ما تقضي بو قواعد  -الضرر األديب كا٤بعنوم أم–(  قاؿ الشيخ علي ا٣بفيف:"ليس فيهما ُ) 

 .ْٓصػ الفقو اإلسبلمي، كذلك ٧بل اتفاؽ بْب ا٤بذاىب" الضماف ُب الفقو اإلسبلمي
كالدكتور ٧بمد فوزم  ،ّٓصػ (  ك٩بن قاؿ بو: الشيخ ٧بمود شلتوت كما ُب كتابو ا٤بسؤلية ا٤بدنية كا١بنائية،ِ) 

كالدكتور كىبو الزحيلي كما ُب كتابة نظرية  .ِٗمي صػنظرية الضماف ُب الفقو اإلسبلو فيض ا كما ُب كتاب
، كالدكتور ُّْصػ . كالدكتور ٧بمد سراج كما ُب كتابو ضماف العدكاف ُب الفقو اإلسبلمي،ْٓصػ الضماف

  َِٗصػ فتحي الدريِب كما ُب كتابو نظرية التعسف ُب استعماؿ ا٢بق ُب الفقو اإلسبلمي
 .ْٓف صػالضماف ُب الفقو اإلسبلمي، للخفيانظر:  ( ّ) 
 .ّٓؽ صػر: التعويض عن الضرر، مد بوسا(  انظْ) 
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من  أشد على الغِب كوفيض ا٤بإب ال يردع الغِب فقد يتعو بعدـ التسليم بأف اليناقش: 
قد تكوف ك ، همردعُب زجر ا٤بعتدين ك  با٤باؿ أشد التعزيرالعقوبات األخرل، كقد يكوف 

 الفقّب كال الغِب، فالتقدير ُب التعزير ما ال تردع غّب ا٤بالية ىناؾ من العقوبات التعزيرية
 ىي الٍب تردع ا٤بماطل فلو ذلك. با٤باؿ التعزيرتعويض أك يرجع للقاضي فإف رأل أف ال

كٓب يأت ُب  ،ا أدبيةأضرارن  ،كالنهب ،كالسرقة ،كالغصب ،أف ُب القذؼ:الدليل الثالث
، (ُ)كإ٭با ا٢بد أك التعزير ،هاكال ٯبوز التعويض ا٤بإب عن الشريعة تعويض مإب عنها،

، فمن األديب ُب القذؼ كالغصبكالضرر األديب الذم ينالو الدائن لن يصل إٔب الضرر 
 باب أكٔب أنو ال ٯبوز التعويض ا٤بإب عنو.

لسلطاف لكصل فما  ؛ أما ا٢بدكدحدكد كتعزيرات :العقوبات تنقسم إٔببأف  يناقش:
عوقب ٗبا قدرتو الشريعة كال يزاد عليو، كال يقاس على ما قدرتو الشريعة ُب ا٢بدكد، أما 

يسلم أنو ال ٯبوز  فبل، القذؼك لآلدمي احقن  ا٢بدكاف إف ٓب تصل للسلطاف ك 
أما  ، صاحب ا٢بق التنازؿ عن حقو مقابل ماؿ يأخذهالتعويض ا٤بإب عنها؛ فل

  التعزيرات الٍب ٓب تقدر فيها الشريعة عقوبة فمردىا للقاضي يعاقب ٗبا ىو أصلح
صحيح تعويض ا٤بإب، أك التعزير با٤باؿ، كال دليل ، كقد يكوف األصلح ىو الللمجتمع

 ٲبنع من ذلك.
من باب األخذ على  دعيي  ػ ا٤بعنوم ػأف التعويض عن الضرر األديب  :الدليل الرابع

 ،(ِ)فإنو ال ٯبوز كما لو صاّب ا٤بقذكؼ من قذفو على ماؿ  ،كىذا ال ٯبوز ،العرض ماال
عن حده: ٓب يصح الصلح ببل  أك مقذكفان ...جاء ُب اإلنصاؼ:"كإف صاّب سارقان 

كجعلها ٧بل تعويض مإب أمر  ،فاألعراض ٥با مكانتها ا٣بطّبة عند ا٤بسلمْب، (ّ)"نزاع
 .(ْ)تأباه الفطر السليمة

 امكانته النفسفو ال دليل صحيح ٲبنع من جواز أخذ ا٤باؿ على العرض؛ بأنيناقش: 
الصلح عليو بالدية كٗبا يزيد عليها؛ جاء ُب كمع ذلك ٯبوز  عرضمن ال خطرنا أشد

                                 
 . ْٓصػ (  انظر: الضماف ُب الفقو اإلسبلمي، للخفيفُ) 
، مواىب ا١بليل، للحطاب ّٗ/ٓالبن ٪بيم  ، البحر الرائق،ُٖ/ّ للحموم (  انظر: غمز عيوف البصائر،ِ) 

، َُِ/ٗٙبفة اتاج، للهيتمي  ،ِّٗ/ّاألـ، للشافعي ،َٗ/ٖخليل، للخرشي  ، شرح ٨بتصرَّٓ/ٔ
 . ِْٖ/ٓ، اإلنصاؼ، للمرداكم ُْٔ/ُّا٤ببدع، البن مفلح 

 . ِْٖ/ٓ(  اإلنصاؼ، للمرداكم ّ) 
  ّْصػ (  انظر: التعويض عن الضرر، لبوساؽْ) 
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جاء ما ما أك  ،(ُ)"الصلح عن القصاص بديات، كبكل ما يثبت مهراكيصح اإلنصاؼ:"
أنو ال نزاع  و يعِبفإن؛ ُب عدـ جواز الصلح على القذؼ من أنو "ال نزاع" ُب اإلنصاؼ

ا٤بذىب  ُب بلؼا٣ب بياف الراجح من ُب اإلنصاؼ كتابُب ا٤بذىب ا٢بنبلي؛ ألف 
بل أجازه بعض  كجود النزاع فيو مطلقنا،ما غّب ا٤بذىب ا٢بنبلي فبل يسلم عدـ أ ،ا٢بنبلي

قاؿ ابن  دمي، فلو ا٢بق بالعفو مطلقنا أك مقابل ا٤باؿ.لآلحق  ألنو ؛(ِ)الفقهاء ا٤بتقدمْب
حق للمقذكؼ كأف للمقذكؼ إسقاطو، قالوا: إنو ال يصح  على القوؿ بأنو" عثيمْب:

 وىذا ىو القوؿبعوض؛ ألف ىذا ا٢بق ليس مالٌيان، كال يقصد بو ا٤باؿ فبل يصح بعوض، 
: أنو يصح بالعوض؛ ألف الذم سوؼ تسود صحيفتو بو ىو والقوؿ الثاني، األوؿ

شاء ا ػ سأدافع عن  ا٤بقذكؼ، فبدالن من ىذا، يقوؿ: أعطِب مائة ألف لاير، كأنا ػ إف
؛ ألنو حق آلدمي ُب الواقع، وىذا القوؿ لو وجهة نظرنفسي فيما يتعلق بالقذؼ، 
 .(ّ)"ٗبطالبة من ا٤بقذكؼك٥بذا ال يقاـ حد القذؼ إال 

 :الثاني القوؿ أدلة
 ،أف ا٤بنافع ا٤بعنوية متقومة فكما قياس ا٤بضار ا٤بعنوية على ا٤بنافع ا٤بعنوية :الدليل األوؿ

  .(ْ)منهما عرض ال بقاء لو ٔبامع أف كبلن يها فتقاس ا٤بضار ا٤بعنوية عل
متقومة؛  فا٤بنافع ،بأف قياس ا٤بضار ا٤بعنوية على ا٤بنافع ا٤بعنوية قياس مع الفارؽ:قشو ن

  .(ٔ)فبل يقاس عليها الضرر ا٤بعنوم اجملرد عن الضرر ا٤بإب ،(ٓ)أمواؿ ألهنا
كأجرة   اإلنسافينتفع هبا  ظاىرة ا٤بعنوية متعلقة بأمور ماديةأف ا٤بنافع :بويناقش أيًضا

 اإلنساف متعلقة ٗبا يشعر بو أما ا٤بضار ا٤بعنوية فهي  كٲبكن قياسها، أك السيارة البيت
  ضرر كىذا ال ٲبكن قياسو.من  داخلينا

                                 
 . ِْٔ/ٓ(  اإلنصاؼ، للمرداكم ُ) 
 .ّّٔ/ُُ، تكملة اجملموع، للسبكي ِّٓ/ٕالذخّبة، للقراُب  انظر: (ِ) 
 .ِْٔ/ٗ ع، البن عثيمْب(  الشرح ا٤بمتّ) 
 .  َِٗصػ (  انظر: نظرية التعسف ُب استعماؿ ا٢بق، للدريِبْ) 
 ، كركضة الطالبْبِْْ/ّكىو قوؿ ٝبهور الفقهاء من ا٤بالكية، كالشافعية، كا٢بنابلة. انظر: حاشية الدسوقي ( ٓ) 

 .ُِٔ/ٕ، كا٤بغِب، البن قدامو ُِ/ٓللنوكم 
 ُٖٖصػ (  انظر: الشرط ا١بزائي، لليمِبٔ) 
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التعزير  :كمن أنواعو ،أف الواجب ُب الضرر ا٤بعنوم األديب ىو التعزير :الدليل الثاني
كالتعويض با٤باؿ عن الضرر األديب ال ٱبرج عن التعزير با٤باؿ  ،(ُ)اكىو مقرر شرعن  ،با٤باؿ

  .(ِ)ا٤بقرر شرعان 
كىو ما اتفقت التعزير با٤باؿ عدـ التسليم ٔبواز ب الوجو األوؿ: :ينهمن وج قشو ن

ألف من أصوؿ الشريعة عصمة  ،(ْ)، بل نقل اإلٝباع عليو(ّ)عليو ا٤بذاىب األربعة
، كالشريعة أباحت التعزير با١بلد كا٢ببس، ويوازياألمواؿ، كال يَبؾ ىذا األصل إال بدليل 

مالو، كإباحت مالو يفتح كغّبىا ٩با سبق ذكره من العقوبات التعزيرية للماطل كٓب تبح 
 اجملاؿ للظلمة بأكل أمواؿ الناس.

، كإذا أجازت (ٓ)لٍب تبيح التعزير بأخذ ا٤باؿبأنو كردت العديد من األدلة ا يجاب:
ه دً لٍ جى أىوف من  من باب أكٔب، كىي مالوبشرتو كحبسو، فاستباحة جىلدىه ك ريعة الش

ككما أف جواز التعزير با٤باؿ يفتح ، كالظلمة ال ٯبوز ٥بم الوالية من األصل، كحبسو
جواز التعزير با١بلد كا٢ببس يفتح الباب ٥بم  كذاكل أمواؿ الناس، فبأ ٥بم الباب

فالكبلـ عن حكم ىذه ا٤بسألة  كمع ذلك ٓب ٛبنعوه! حبس حرياهتم،بتعذيب الناس ك 
وإب ظا٤بػنا فللمسألة حكم آخر أما إف كاف ال عند كجود الوإب العادؿ من حيث أصلها

                                 
(  كقد قاؿ بو أبو يوسف من ا٢بنفية، كابن فرحوف من ا٤بالكية، كابن تيمية، كابن القيم من ا٢بنابلة. انظر: فتح ُ) 

، ِّٗ/ِكاـ، البن فرحوف  ، تبصرة ا٢بَِٖ/ّ، تبيْب ا٢بقائق، للبابرٌب ّْٓ/ٓالقدير، البن ا٥بماـ  
 .ِِٖصػ ، البن القيموقعْب، إعبلـ ا٤بُُِ/ِٖالبن تيمية   ٦بموع الفتاكل،

 .ِٓصػ (  انظر: نظرية الضماف، لوىبة الزحيليِ) 
، ُِٓ/َِللمطيعي  ع،، تكملة اجملمو َْٓ/ْ ، للدردير، الشرح الصغّبُٔ/ْية ابن عابدين (  انظر: حاشّ) 

. قاؿ ابن قدامة:"التعزير يكوف بالضرب كا٢ببس كالتوبيخ. كال ٯبوز قطع شيء ُٖٕ/ٗ ، البن قدامة٤بغِبا
منو كال جرحو، كال أخذ مالو؛ ألف الشرع ٓب يرد بشيء من ذلك عن أحد يقتدل بو؛ كألف الواجب أدب، 

 .ُٖٕ/ٗكالتأديب ال يكوف باإلتبلؼ" ا٤بغِب 
ا، كما ركم عن اإلماـ لتعزير بأخذ ا٤باؿ فبل ٯبوز إٝباعن (  جاء ُب حاشية الصاكم على الشرح الصغّب:"كأما اْ) 

احب أيب حنيفة من جواز التعزير للسلطاف بأخذ ا٤باؿ فمعناه كما قاؿ الربادعي من أئمة صػ أيب يوسف
ا٢بنفية أف ٲبسك ا٤باؿ عنده مدة لينزجر ٍب يعيده إليو ال أنو يأخذ لنفسو أك لبيت ا٤باؿ كما يتوٮبو الظلمة، 

 َٓٓ-َْٓ/ْوز أخذ ماؿ مسلم بغّب سبب شرعي" إذ ال ٯب
حكم التعزير بأخذ ا٤باؿ ُب اإلسبلـ، ٤باجد أبو رخية، ضمن ٕبوث فقهية ُب قضايا اقتصادية معاصرة، (  انظر:ٓ) 

 .َّْ-ّّٖ/ُمعاصرة، مد األشقر كآخرين 
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 بناء على ما طرأ عليها.
من باب ُب الشريعة عقوبة ال ففإلتعزير با٤باؿ واز أب : على فرض التسليمالوجو الثاني 

 إ٭با ىو من باب ا١بوابر، جربان  -على القوؿ ٔبوازه -الزكاجر، بينما التعويض عن التأخّب
با٤باؿ  كالتعزير ،لصاحب ا٢بق عما فاتو من انتفاع، أك ٢بقو من ضرر بسبب ا٤بماطلة

ٖببلؼ التعويض فهو للمتضرر مقابل ما  ،كمصرفو مصاّب ا٤بسلمْب ،مورده لبيت ا٤باؿ
 .(ُ)٢بقو من ضرر مادم ٲبكن أف يقابل ٗبثلو أك قيمتو

ٲبنع أف تكوف الزكاجر جابرة دليل كإف كانت العقوبة من باب الزكاجر فبل  بأنو: يجاب
٤با  ٘بمع بْب الزجر كا١برباألكٔب ُب العقوبة أف ٤با ٢بق ا٤بعتدل عليو من الضرر، بل 

ىذا  من دفعالقاضي  ٲبنع  ال يوجد دليل فإنو بيت ا٤باؿ اكإف كاف موردى ،أمكن جربه
 أف ىذا ىو األصلح.، إف رأل ا٤باؿ إٔب الشخص ا٤بتضرر معنوينا

فالتحمت كٓب يبق ٥با أثر جاء عن أيب يوسف ُب الشجة إذا عادت  أنو :الدليل الثالث
ُب  (ّ)بن ا٢بسنجاء عن ٧بمد ك  .(ِ)كىو حكومة عدؿ" ،عليو أرش األٓببأف "

ٯبب فيها حكومة بقدر ما ٢بق ":ا١براحات الٍب تندمل دكف أف يبقى ٥با أثر بأنو
 ،ك٧بمد بن ا٢بسن قررا التعويض ا٤بإب مقابل األٓب ،فأبو يوسف ،(ْ)اجملركح من األٓب"
فيجوز  ،كعليو فيقاس على األٓب غّبه من األضرار األدبية اضة ،كاألٓب ضرر أديب

 .(ٓ)إب عن الضرر األديبالتعويض ا٤ب
على مشركعة  ال يصلح دليبلن  ،ك٧بمد بن ا٢بسن ،بأف قوؿ أيب يوسف :نوقش

                                 
استيفاء الديوف،  ،ُِّي صػبيع التقسيط كأحكامو، للَبك ،ّٖؽ صػانظر: التعويض عن الضرر، لبوسا  (ُ) 

 .ُٕٔصػللمزيد 
 ُّٖ/ٔللزيلعي  ، تبيْب ا٢بقائق،ِٔٗ/َُللبابرٌب   (  العناية،ِ) 
ى أيب حنيفة، ٍب ىػ، تفقو علُِّىو ٧بمد بن ا٢بسن بن فرقد الشيباين، إماـ من أئمة ا٢بنفية، كلد سنة   (ّ)

كا١بامع الكبّب، :  ا٤ببسوط،  الذم نشر فقو أيب حنيفو، لو مصنفات كثّبة، منها كىوعلى أيب يوسف، 
، ا١بواىر ا٤بضية، ُّْ/ٗىػ.انظر: سّب أعبلـ النببلء، للذىيب ُٖٗكغّبىا، توُب سنة كا١بامع الصغّب 

 ُِّ/ُ، شذرات الذىب، للعكرم ُِِ/ّللقرشي 
  ُٖ/ِٔ(  ا٤ببسوط، للسرخسي ْ) 
 .ِٓصػ (  انظر: نظرية الضماف، لوىبة الزحيليٓ) 
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 ،كألنو اجتهاد مقابل ٗبثلو ،ألنو ليس حجة ُب نفسو ؛التعويض عن الضرر األديب با٤باؿ
فيسوغ  ،بل ىو ضرر نتج عنو ضرر مادم ،كأقوا٥بم ىنا ليس ُب الضرر األديب اض

؛ ألنو قد يعطلو عن الكسب كالعمل، باعتباره يؤدم إٔب خسارة مالية عنوالتعويض 
 .(ُ)كال نزاع ُب جواز التعويض ا٤بإب عنها كيتحمل فيو أجرة الطبيب كالدكاء

بالتسليم بأف قو٥بما ليس دليبلن كأنو ٰبتاج لدليل يستند عليو، كلكن ال يسلم يجاب: 
مقابل األٓب الذم ٢بق  رشعن األ اأف قو٥بما ليس ُب الضرر األديب بل ٮبا تكلمب

، فَبتب عليو خسارة مادية فإف لو األرش بأنو إذا ترتب قيداهاجملركح مطلقنا، كٓب ي
خرل غّب مسألة مسألة أ كأجرة طبيب أك دكاء  على ىذا االعتداءا٣بسارة ا٤بادية 

ا٤بسألة ُب كتب  ضً عرٍ  بْب القولْب عند ا٢بكومة على األٓب، كالدليل على ذلك التفريقي 
ركم عن ٧بمد ُب ا١براحات الٍب تندمل كقد :"جاء ُب ا٤ببسوط ا٤بذىب ا٢بنفي فقد

 -على كجو ال يبقى ٥با أثر ٘بب حكومة بقدر ما ٢بقو من األٓب، كعن أيب يوسف 
يرجع على ا١باين بقدر ما احتاج إليو من ٜبن الدكاء كأجرة األطباء حٌب  -رٞبو ا 

كقاؿ أبو يوسف: ٯبب عليو أرش األٓب كىو حكومة :"ُب ا٥بداية كجاء ،(ِ)"اندملت
عدؿ، ألف الشْب إف زاؿ فاألٓب ا٢باصل ما زاؿ فيجب تقوٲبو. كقاؿ ٧بمد: عليو أجرة 

كلو   (ّ)مالو" الطبيب، ألنو إ٭با لزمو الطبيب كٜبن الدكاء بفعلو فصار كأنو أخذ ذلك من
أجرة الطبيب كالدكاء ٤با  ىو ما يدفع مقابلا٢بكومة على األٓب األرش كىو ا٤براد ب كاف

ا ُب ا٤بذىب، ٤بذىب ا٢بنفي بْب القولْب، كلكانافرؽ علماء ا كقد حاكؿ  قوالن كاحدن
ا إال أنو ٓب يسلم أكثر فقهاء بعض علماء ا٤بذىب ا٢بنفي أف ٯبعلهما قوالن كاحدن 

تعويض مقابل تعليل أيب يوسف كاضح ُب أف ا٤براد عنده أف ال ألف ؛(ْ)ا٤بذىب بذلك
على من جعل رأم أيب يوسف موافقنا لرأم ٧بمد بن  (ٓ)رد ابن عابدينألٓب فقط، كقد ا

                                 
 ُِّصػ الضار، للزرقا(  انظر: الفعل ُ) 
  ُٖ/ِٔ(  ا٤ببسوط، للسرخسي ِ) 
 .ِٔٗ/َُللبابرٌب   ، العناية،َْٕ/ْ(  ا٥بداية، للمرغيناين ّ) 
 .ِْٔصػ ، بداية ا٤ببتدمُُّ/ّ، ٙبفة الفقهاء ُّٖ/ٔللزيلعي  (  تبيْب ا٢بقائق،ْ) 
ككاف شافعي الديار الشامية،  . كاف فقيوقُُٖٗ، كلد سنة ىو ٧بمد أمْب بن عمر بن عبد العزيز عابدين (ٓ)

 ، من تصانيفو:إماـ ا٢بنفية ُب عصرها٤بذىب ٍب ٙبوؿ إٔب مذىب ا٢بنفية على يد شيخو شاكر العقاد، فصار 
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يتأتى على أحدل  بن ا٢بسن بأف ا٤براد ٕبكومة األٓب ىي أجرة الطبيب كالدكاء بأف ىذا
رد األٓب فقط زجرنا جملالركايتْب عن أيب يوسف كأف الرأم ا٤بشهور عنو ىو أف العقوبة ىي 

 . (ُ)كجربنا للضررللسفيو 
أف القوؿ بعدـ التعويض عن الضرر األديب يفتح الباب على مصراعيو :الدليل الرابع

كالشريعة قد حرمت  ،كُب التعويض صيانة ألعراض الناس ،للمعتدين على أعراض الناس
 .(ِ)اإلضرار كاإليذاء بشٌب صوره

أماـ ا٤بعتدين على بأف عدـ التعويض عن الضرر ال يفتح الباب على مصراعيو :نوقش
 ،كا٤بعنوية ،ألف الشريعة كضعت العقوبة الرادعة ا٤بناسبة لؤلضرار األدبية ؛األعراض

  .(ّ)أك التعزير ،كىي  ا٢بد ،كالكفيلة بردع ا٤بعتدين على أعراض الناس
بعد عرض القولْب الواردين ُب ىذه ا٤بسألة، كأدلة كل قوؿ، كمناقشة ما ٰبتاج :الترجيح

 أف -كا أعلم-لذم يظهر ٕبأف القولْب متكافئآف، كا ٕب تبْبقشة، منها إٔب منا
كال دليل  مٌب ما ٙبقق كجوده جائز التعويض عن الضرر األديب من حيث األصل

ستدؿ على جوازه ٕبديث أيب ىريرة رضي ا عنو، قاؿ: كن أف يكٲبي  صحيح ٲبنع منو،
َمْن َكاَنْت َلُو َمْظَلَمٌة أِلَِخيِو ِمْن ِعْرِضِو َأْو » :قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم

َواَل ِدْرَىٌم، ِإْف َكاَف َلُو َعَمٌل َشْيٍء، فَػْلَيَتَحلَّْلُو ِمْنُو اليَػْوـَ، قَػْبَل َأْف اَل َيُكوَف ِديَناٌر 
َذ ِمْن َسيَّْئاِت َصاِحِبِو َصاِلٌح ُأِخَذ ِمْنُو ِبَقْدِر َمْظَلَمِتِو، َوِإْف َلْم َتُكْن َلُو َحَسَناٌت ُأخِ 

 ، فقد جعل النيب صلى ا عليو كسلم الدينار كالدرىم مقابل ا٤بظلمة(ْ)«َفُحِمَل َعَلْيوِ 
 من عرض أك غّبه، كفيو إشارة إٔب أنو ٯبوز التحلل من مظلمة العرض بدفع ا٤باؿ،

                                                                                         
ابنو ٧بمد  كلكنو توُب قبل أف يكملو، فأكملو "رد اتار على الدر ا٤بختار " ا٤بشهور ٕباشية ابن عابدين

، ُِّٖ صػق. انظر: حلية البشر ُب تاريخ القرف الثالث عشر، للبيطار، ُِِٓعبلء الدين، توُب سنة 
 .ٕٕ/ٗمعجم ا٤بؤلفْب، البن عبدالغِب 

 .ٖٔٓ/ٔ(  حاشية ابن عابدين ُ) 
 َِٗصػ (  انظر: التعسف ُب استعماؿ ا٢بق، للدريِبِ) 
  ُِٓصػ(  انظر: الفعل الضار، للزرقا ّ) 
و، الرجل فحللها لو، ىل يبْب مظلمت من كانت لو مظلمة عندركاه البخارم، كتاب ا٤بظآب كالغصب، باب ( ْ) 

 (.ِْْٗبرقم )
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بالقذؼ، أك لو اعتدل إنساف على آخر  كما كا٤بظلمة ُب العرض ضرر أديب معنوم،
 للمعتدل عليو مقابل التنازؿ عن حقو قبل أف ، فإنو ٯبوز لو أف يدفع ماالن تشويو ٠بعتو

تصل للقاضي، كٯبوز للمعتدل عليو أف يأخذ ىذا ا٤باؿ مقابل الضرر األديب الذم 
حصل لو؛ ألنو صاحب ا٢بق فلو أف يعفو دكف مقابل كلو أف يعفو ٗبقابل ا٤باؿ، كلو أف 

عن ىذا الضرر  بْب تعويض ا٤بتضرر ٨بّب هوفإذا كصل للقاضي ف يرفعو للقاضي،
أف يعزر ا٤بعتدم  فلو ٗبا يراه األصلح حسب اختبلؼ القضايا كالناس تعزيرهأك األديب، 

 أدبينا يعطي ىذا ا٤باؿ للمتضرركأف يضع ىذا ا٤باؿ ُب مصاّب ا٤بسلمْب، كلو أف با٤باؿ 
و أدبينا كبْب أف يعزر ا٤بعتدم با٤باؿ كيعطيو ، كالفرؽ بْب تعويضأنو األصلحمٌب ما رأل 

مقاربنا لو، أما ٥بذا الضرر كأف يكوف ا٤باؿ  للمتضرر أف التعويض أدبينا البد من تقديرو 
كأف ا٤باؿ  فقد يكوف أكثر أك أقل، ،لضرر األديبلالتعزير با٤باؿ فبل يشَبط لو تقدير 

ا٤بأخوذ على كجو التعويض من حق ا٤بتضرر كال ٯبوز صرفو ُب كجو آخر، أما ا٤باؿ 
ن حق ا٤بتضرر فاألصل فيو أنو ُب مصاّب ا٤بسلمْب كال ٯبوز ا٤بأخوذ تعزيرنا فليس م

إف رأل أف ىذا ىو األصلح حسب القضية الٍب بْب  للقاضي أف يعطيو للمتضرر إال
 بالنسبة أمالتعويض عن الضرر األديب من حيث األصل، ا كمىذا بالنسبة ٢ب يديو.

ال ك  يشَبط أف يكوف ٕبكم القاضي إنوفالدائن  لتعويض عن الضرر األديب الذم يلحقل
يفتح الباب أماـ ا٤برابْب أف يزيدكا ُب الدين كٰبتجوا بأف  ألنو ٯبوز أف يتواله الدائن؛

 .بسد أبواب الربا ىذه الزيادة مقابل الضرر األديب، كالشريعة جاءت
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للدائن حكم عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية :المسألة الثالثة
 .(1)أو وقوع ضرر حقيقي ،مقابل الضرر الناتج عن فوات الربح

  
فقد  -رٞبو ا-للنقاش فضيلة الشيخ مصطفى الزرقاء  ىذه ا٤بسألة أكؿ من أثار    
أعِب تعويض الدائن عن  – ىذه ا٤بسألة أعلم قببلن "ٓب يعاِب فقهاء ا٤بذاىب فيما :قاؿ

كٓب يبحثوىا، مرد ذلك ُب تقديرم إٔب ثبلثة  –تأخّب الوفا. ا٤بستحق ُب ا٤بداينات 
أمور: األكؿ: ٓب يكن ٥بذا األمر من األٮبية كالتأثّب ُب حركة التعامل كالتجارة كما 

قو عن طريق القضاء عند أصبح لو ُب العصر ا٢باضر. الثاين: أف كصوؿ الدائن إٔب ح
على خبلؼ ما ىو عليو اليـو ُب عصرنا  كسريعان  تأخّب ا٤بدين ك٩باطلتو كاف ميسوران 

ا٢باضر. الثالث: أف ىذه ا٤بسألة فيها من ا٢بساسية الشرعية ما ٲبكن أف يكوف من 
 .(ِ)ٝبلة العوامل ُب عدـ ٕبثها، كىي خوؼ الوقوع ُب الربا"

لة عندىم ُب عمـو يبحثوىا، بل ٕبثوىا كٓب يفردكىا؛ ألهنا داخكال يسلم أف الفقهاء ٓب 
الربا؛ لذا ٓب يعسر على ٝبهور الفقهاء ا٤بعاصرين أف ٯبدكا العديد من األدلة الٍب تدخل 

 الربا ا٤بنهي عنو.ىذه ا٤بسألة ُب 
غرامة مالية مقابل  بدفع ا٤بدين ا٤بماطل عقوبةاختلف الفقهاء ا٤بعاصركف ُب حكم كقد  

 :على ثبلثة أقواؿ ،أك كقوع ضرر حقيقي ،الناتج عن فوات الربح الضرر
أك ما كقع عليو من  ،عدـ جواز تعويض الدائن عما فاتو من ربح :القوؿ األوؿ

 .(ّ)كىو قوؿ ٝبهور الفقهاء ا٤بعاصرين .خسائر
                                 

، كلو ورة ا٤بسألة: إذا تأخر ا٤بدين عن سداد دينو ُب كقتو ادد، كُب أثناء مدة ا٤بماطلة حقق الدائن رٕبان صػ( ُ) 
أك كقع عليو ضرر مإب كغرامات  ٤با حققو من أموالو الٍب استثمرىا، مساكيان  تسلم مالو ُب موعده ٢بقق رٕبان 

مالية سببها شركط جزائية مقابل إخبللو بتنفيذ إلتزامات عقدىا الدائن مع أفراد أك مؤسسات ك٫بوىا. انظر: 
ز، تعليق الضرير على ٕبث: التعويض عن ضرر ا٤بماطلة بْب الفقو كاإلقتصاد، ٦بلة جامعة ا٤بلك عبدالعزي

  .ِٕصػاالقتصاد اإلسبلمي، اجمللد ا٣بامس عاـ 
(  كقد نشر ٕبثو ألكؿ مرة ُب ٦بلة إٔباث االقتصاد اإلسبلمي، مركز النشر العلمي ُب جامعة ا٤بلك عبد العزيز، ِ) 

 .ٖٗصػىػ  َُْٓالعدد الثاين، 
 صوؿ ا٤بداينات، لنزيو ٞباد، دراسات ُب أَُٖ-ُٕٗصػ (  انظر:ا٤بعامبلت ا٤بالية ا٤بعاصرة، لوىبة الزحيليّ) 

ُب الفقو  يانة ا٤بديونيات كمعا١بتها من التعثرصػ ،َْصػ ، ٕبوث ُب قضايا فقهية معاصرة، للعثماينِٖٓصػ
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  .أك ما كقع عليو من خسائر ،جواز تعويض الدائن عما فاتو من ربح :القوؿ الثاني
 .(ُ)ا٤بعاصرين الفقهاء بعضلكىو قوؿ 

                                                                                         
، ّٕٖ/ُِب قضايا اقتصادية معاصرة، مد األشقر كآخرين ث فقهيةٕبو   ضمن اإلسبلمي، لعثماف شبّب

، الربا ُب ا٤بعامبلت ا٤بصرفية ا٤بعاصرة، للسعيدم ِْٕصػ فتاكل ا٤بعامبلت ا٤بالية، لعجيل النشمي
، االقتصاد اإلسبلمي كالقضايا الفقهية ا٤بعاصرة، ٓٓصػ، الضماف ُب الفقو اإلسبلمي، للخفيف ُُٖٗ/ِ

، تعليق حسن األمْب ٕبث الزرقا ُب ٦بلة دراسات اقتصادية إسبلمية، البنك اإلسبلمي ْٔٓ/ ِللسالوس 
، توضيح أكجو ُْصػىػ ُُْٕللبحوث كالتدريب، اجمللد الثالث، العدد الثاين  للتنمية، ا٤بعهد اإلسبلمي

 ، ا١بامع ألصوؿ الربا، للمصرم،ُُّصػ اختبلؼ األقواؿ ُب مسائل من معامبلت األمواؿ، البن بيو
در بو عدد من قرارات اجملامع، كا٥بيئات صػ . كقدُِٕصػ ، ٕبوث ُب االقتصاد اإلسبلمي، للمصرمَّْصػ

ىػ َُْٗالعلمية، فقد جاء ُب قرار اجملمع الفقهي التابع لرابطة العآب اإلسبلمي ُب دكرتو ا٢بادية عشر عاـ 
من ا٤باؿ غرامة مالية جزائية ٧بددة  ادين أك فرض عليو أف يدفع لو مبلغن ما نصو: "إف الدائن إذا شرط على ا٤ب

نهما، فهو شرط أك قرض باطل، كال ٯبب الوفاء بو أك بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد ُب ا٤بوعد ادد بي
بل كال ٰبل، سواء كاف الشارط ىو ا٤بصرؼ أك غّبه؛ ألف ىذا بعينو ىو ربا ا١باىلية الذم نزؿ القرآف 
بتحرٲبو"، كجاء ُب قرار ٦بمع الفقو اإلسبلمي التابع ٤بنظمة ا٤بؤٛبر اإلسبلمي ُب دكرتو السادسة ا٤بتعلق ببيع 

: إذا تأخر ا٤بشَبم ا٤بدين ُب دفع األقساط عن ا٤بوعد ادد، فبل ٯبوز إلزامو أم زيادة ثالثا:"التقسيط ما يلي
. : ٰبـر على ا٤بدين ا٤بليء أف ٲباطل ُب أداء رابعاعلى الدين، بشرط سابق أك بدكف شرط؛ ألف ذلك ربان ٧بـر

أخر عن األداء"، كجاء ُب معيار ما حل من األقساط، كمع ذلك ال ٯبوز شرعان اشَباط التعويض ُب حالة الت
ا٤بدين ا٤بماطل ا٤بعتمد من اجمللس الشرعي ٥بيئة ااسبة كا٤براجعة للمؤسسات ا٤بالية اإلسبلمية، ما يلي: 
")ب( ال ٯبوز اشَباط التعويض ا٤بإب...سواء كاف التعويض عن الكسب الفائت )الفرصة الضائعة(، أـ عن 

٤بطالبة القضائية للمدين ا٤بماطل بالتعويض ا٤بإب نقدان أك عينان عن تأخّب تغّب قيمة العملة. )ج( ال ٘بوز ا
الدين". انظر: قرارات ٦بلس اجملمع الفقهي اإلسبلمي التابع لرابطة العآب اإلسبلمي، رابطة العآب اإلسبلمي، 

ة اجملمع الفقهي ، ٦بلِٖٔصػ َُْٓىػ، حٌب دكرتو الثامنة عاـ ُّٖٗاألمانة العامة، من دكرتو األكٔب عاـ 
 ، ا٤بعايّب الشرعية ٥بيئة ااسبة كا٤براجعة للمؤسسات ا٤بالية اإلسبلميةْْٖ-ْْٕ/ُالعدد السادس  

، الشامل، َٔصػىػ ُُِْن، يلبلربوم، مد القرم كآخر ، ا٤بعايّب الشرعية لصيغ التمويل ا٤بصرُب اّْصػ
، فتاكل ا٥بيئة الشرعية ُِٖ/ّا٤بصرفية لبلستثمار، قرارات ا٥بيئة الشرعية لشركة الراجحي ِّٖصػ إلرشيد،
 .ُْ/ُّ، فتول رقم  َّْصػ للربكة،

ُب ٦بلة  وردين ا٤بماطل بتعويض الدائن، منش(  منهم: الدكتور مصطفى الزرقا كما ُب ٕبثو: حوؿ جواز إلزاـ ا٤بُ) 
لشيخ عبدا بن منيع  ، كإٗ/ِ، كالعدد الثاين ٗ/ّىػ  ُُْٕدراسات اقتصادية إسبلمية، العدد الثاين 

، كالدكتور ُُٗ/ّفتاكل كٕبوث للشيخ   ضمنكما ُب ٕبثو مطل الغِب ظلم كأنو ٰبل عرضو كعقوبتو، 
الصديق ٧بمد األمْب الضرير كما ُب تعليقو على ٕبث أنس الزرقا كعلي القرم ُب ٦بلة جامعة ا٤بلك عبد 

كالدكتور عبدا٢بميد السائح كما ُب أعماؿ  ،َٕصػ ىػُُّْالعزيز، االقتصاد اإلسبلمي، اجمللد ا٣بامس 
ىػ، تنظيم ُُْٔٝبادل اآلخرة  ٖ-ٔالندكة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويٍب، ا٤بنعقدة ُب الكويت 

، كالدكتور عبد ا٢بميد البعلي كما ُب كتابو أساسيات العمل ِْٕصػػبيت التمويل الكويٍب، الكويت، 
 .ٕٓؽ صػاإلسبلمي الواقع كاآلفا ا٤بصرُب
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جواز تعويض الدائن عما ك  ،عدـ جواز تعويض الدائن عما فاتو من ربح :القوؿ الثالث
 .(ُ)ا٤بعاصرين الفقهاء بعضلكىو قوؿ  .ليو من خسائركقع ع

 :أدلة القوؿ األوؿ
َحوذ ﴿ :قوؿ ا تعأب:الدليل األوؿ

َ
ْ َوأ ا ٰٔ ُ ٱۡۡلَۡيَع وََحرذَم ٱلّرِبَ  (ِ)﴾ِّۚٱَّللذ

كىو زيادة ُب الدين  ،ٙبرًن الربا كإبطالو على دل ت اآلية أف:وجو الداللة من اآلية
فهو  ،كتغرًن ا٤بدين مدة ا٤بماطلة إ٭با ىو عوض عن تأخر أداء الدين ،(ّ)مقابل األجل

 ،كىو عْب الربا الذم نزلت اآليات بإبطالو ،زيادة ُب دين ثابت مقابل األجل
 .(ْ)قائقالعربة با٢بك  ،قائقال يغّب ا٢ب لفاظكاختبلؼ األ

 من كجهْب: كذلك ؛بأف تغرًن ا٤بدين ا٤بماطل من جنس الرباعدـ التسليم ب:نوقش
الزيادة الربوية نتيجة تراض بْب الدائن كا٤بدين على تأجيل السداد أف  الوجو األوؿ:

أما تغرًن ا٤بدين ا٤بماطل فهي مقابل  ،كىي ُب غّب مقابلة عوض ،زيادة ُب األجلمقابل 
 .(ٓ)منو تفويت أرباح أك حصوؿ خسائر على الدائن ببل رضان 

بأف الزيادة الربوية ُب غّب مقابلة العوض، بل ىي مقابل تفويت  : بعدـ التسليمأجيب
ا٤برابْب ٓب يطالبوا بالزيادة على  بل إف ،(ٔ)انتفاع الدائن ٗبالو فَبة كجود ا٤باؿ عند ا٤بدين

 .(ٕ)أموا٥بم إال لفوات االنتفاع هبا كقت التأخر ُب سدادىا
أف الزيادة الربوية مشركطة سلفان برضا الطرفْب، ك٧بددة ألجل تأخّب  الوجو الثاني:

                                 
(  منهم:  الدكتور زكي الدين شعباف كما ُب تعليقو على ٕبث الدكتور الزرقا ُب ٦بلة جامعة ا٤بلك عبد العزيز، ُ) 

، كالدكتور ٧بمد زكي عبد الرب كما ُب تعليقو على رأم الضرير ُب ٦بلة جامعة ا٤بلك ُٗٗ/ ُىػ َُْٗعاـ 
 . ِِّصػ الَبكي كما ُب كتابو بيع التقسيط كأحكاموىػ، كالدكتور سليماف ُُُْعاـ  ُٔ/ّعبد العزيز  

  ِٕٓ  (  سورة البقرة،آيةِ) 
 . ٓٗ/ِ، ارر الوجيز، البن عطية ٕ/ٔللطربم  (  انظر: جامع البياف ُب تأكيل آم القرآف،ّ) 
األكراؽ ، ُّْ-ُّّصػالبن بيو  ،ت األمواؿمعامبلمن كجو اختبلؼ األقواؿ ُب مسائل توضيح أ (  انظر:ْ) 

 . ُِٖصػ التجارية، للبوطييب،
 .ِْٗ/ّللمنيع   (  انظر: ٕبث ُب مطل ظلم الغِب كأنو ظلم ٰبل عرضو كعقوبتو، ضمن فتاكل كٕبوث،ٓ) 
  ُْصػ(  انظر: ٕبوث ُب قضايا فقهية معاصرة، للعثماين ٔ) 
ا٤بلك عبدالعزيز، االقتصاد  ، تعليق زكي الدين شعباف، ٦بلةَُْصػ لرفيق ا٤بصرم، (  انظر: بيع التقسيط،ٕ) 

 . ََِ/ ُىػ   َُْٗاإلسبلمي، 
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مستقبلي، أما التعويض فهو ألجل رفع الظلم الواقع على الدائن، كألجل تأخّب ماضو 
 .(ُ) ّب رضا من الدائنكقع بغ

أف الزيادة الربوية ال بد أف تكوف بعدـ التسليم ب الوجو األوؿ: :وجهينيجاب عليو من 
ٓب يكن مشركطنا  كالذم نزؿ القرآف بتحرٲبو ا١باىلية ا٤بعركؼ ُب رباالف مشركطة سلفنا فإ

فيزيد ُب األجل ريب بعد تأخر ا٤بدين بالسداد فيطلب منو الدائن إما أف ي كاف سلفنا، بل
 ، ككوف الزيادة معركفة سلفنا أك غّب معركفة فإف ىذا ال يغّب ا٢بكم بأهنا ربا.أك أف يوُب

تفريق نظرم ال يصح أف يكوف ال فإف ىذا قيفر تعلى فرض التسليم هبذا ال: الوجو الثاني
 سلفان  على القوؿ ٔبواز تغرًن ا٤بدين ا٤بماطل يصبح األمر معلومان ك  ،للحكم مناطان 

من الناحية العملية فإف معظم إضافة إٔب أنو  ،(ِ)كا٤بشركط شرطان   كا٤بعركؼ عرفان  ،بالعرؼ
عمليات ا٤بصارؼ اإلسبلمية تدكر حوؿ ا٤برإبة ا٤بؤجلة، كٙبقق الربح كنسبتو ُب ىذه 
العمليات معركفة لدل ا٤بصرؼ كالعميل، فأصبحت نسبة التعويض معركفة مسبقان لدل 

كىذا الظلم الواقع على  ،ال خبلؼ فيو أمره  كاعتبار ا٤بماطل ظا٤بان  ،(ّ)الفريقْب عمبلن 
 . (ْ)لتعويضو ماليان  ليس موجبان  ،الدائن

َٔن َوََل و﴿:قوؿ ا تعأب :الدليل الثاني ٍُ ًۡ ََل َتۡظيِ َوٰىُِك ٌۡ
َ
ًۡ رُُهوُس أ ًۡ فَيَُك َۚإِن حُبۡخُ

ٍُٔنَ    (ٓ)﴾ُتۡظيَ
كٓب تفرؽ بْب  ،رأس مالو فقط على أف للدائن دل ت اآلية أف :وجو الداللة من اآلية

 ،ٗبطلو كإف كاف ا٤بماطل ظا٤بان  ،فالزيادة على رأس ا٤باؿ ربان  ،كمدين ٩باطل مدين معسر
  .(ٔ)فإنو ال ٯبوز رد الظلم بظلم آخر

                                 
، ٕبوث ُب قضايا فقهية معاصرة، ُٗصػانظر:حوؿ جواز إلزاـ ا٤بدين ا٤بماطل بتعويض للدائن، للزرقا ( ُ) 

 .َِٓ/ّللمنيع   ، فتاكل كٕبوث،ّٗصػ للعثماين
موسوعة القواعد  ،ِّٕ، صػللزرقا الفقهية،، شرح القواعد ِّٔ/ِانظر: ا٤بنثور ُب القواعد، للزركشي( ِ) 

 .ّّٕ/ٔللبورنو  الفقهية،
، االقتصاد اإلسبلمي كالقضايا الفقهية ا٤بعاصرة، ّْصػانظر:ٕبوث ُب قضايا فقهية معاصرة، للعثماين ( ّ) 

 .ّّٕصػ، بيع التقسيط كأحكامو لسليماف الَبكي ٕٔٓ/ِللسالوس  
 .ِْصػ ، ٕبوث ُب قضايا فقهية معاصرة، للعثماينَِٗصػلنزيو ٞباد  (  انظر: دراسات ُب أصوؿ ا٤بداينات،ْ) 
  َِٖ-ِٕٗ(  سورة البقرة، اآليتْب  ٓ) 
  ِِٗصػ(  انظر:  دراسات ُب أصوؿ ا٤بداينات، لنزيو ٞباد ٔ) 
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بأف اآلية دليل للقائلْب ٔبواز تعويض الدائن عما فاتو من ربح، أك ما كقع عليو :نوقش
 ،الزيادة الربوية ا١باىلية ال تفرؽ بْب مدين موسر كمدين معسر أفكذلك من خسائر؛ 

أما ا٤بدين ا٤بعسر فبل يطالب  ،أما التغرًن فبل يطالب بو إال ا٤بدين ا٤بوسر ا٤بماطل
  .(ُ)بذلك
فكبلٮبا ال ٯبوز  ،بأف نصوص ٙبرًن أخذ الربا عامة ٓب تفرؽ بْب ا٤بعسر كا٤بوسر:أجيب

فبل فرؽ بْب أف يكوف  ،غرًن إف كاف ألجل جرب ضرر الدائنكأف الت ،(ِ)أخذ الربا منو
كما   ،ضر معسران ػميػضرر يستحق ا١برب كلو كاف الألف ا٤بت ؛أك معسران  ا٤بدين موسران 

  .(ّ)يستحق األرش على ا١باين كلو كاف معسران 
  .(ْ)«َليُّ اْلَواِجِد ُيِحلُّ ِعْرَضُو َوُعُقوبَػَتوُ » :ؿ رسوؿ ا و ق :الدليل الثالث

 كنص النيب  ،عصر النيب  ُب أف ا٤بطل كاف موجودان  :وجو الداللة من الحديث
 لبينو النيب كلو كاف جائزان  ،ٰبل مالو :كٓب يقل ،أف ا٤بطل ٰبل عرض ا٤بماطل كعقوبتو

 .(ٓ)كالسكوت ُب كقت ا٢باجة بياف ،٤بسيس ا٢باجة إليو
 ،صرٰبة ،كىناؾ نصوص أخرل كثّبة ،بأف لفظ العقوبة يشمل العقوبة ا٤بالية :نوقش

كتعويض الدائن عن ضرر ا٤بماطلة  ،من التعزير ككاضحة ُب اعتبار العقوبة ا٤بالية ضربان 
 .(ٔ)من أنوع التعزير بالعقوبة ا٤بالية

 ال ٯبوز التعزير بأخذ ا٤باؿ؛ لعصمة أمواؿ ا٤بسلمْب، كعلى فرض جوازه فإف بأنو:بأجي
فخرج  ،كيباشره الدائن ،العرؼبالتعويض ىنا يقع بالشرط أك ك  ،قاضيالتعزير للكالية 

ألفضى ذلك إٔب  ،كلو فوض تنفيذ العقوبات إٔب آحاد الناس ،با٤باؿ عن كونو تعزيران 

                                 
، ٕبوث ُب ُِٓ/ّللمنيع   (  انظر: ٕبث ُب مطل الغِب ظلم كأنو ٰبل عرضو كعقوبتو، ضمن فتاكل كٕبوث،ُ) 

 .ّٗصػقضايا فقهية معاصرة، للعثماين 
 .ُّّصػالبن بيو  (  انظر: توضيح أكجو اختبلؼ األقواؿ ُب مسائل من معامبلت األمواؿ،ِ) 
 ىػ.ُُُْعاـ   ِٔ/٦ّبلة ا٤بلك عبد العزيز    ِٔصػ يرالضر  رأمتعليق ٧بمد زكي عبد الرب على  (  انظر:ّ) 
 (  سبق ٚبرٯبوْ) 
 .ُِٗصػ، دراسات ُب أصوؿ ا٤بداينات، لنزيو ٞباد َْصػ(  انظر: ٕبوث ُب قضايا فقهية معاصرة، للعثماين ٓ) 
 .ُِٓ/ّللمنيع   (  انظر: ٕبث ُب مطل الغِب ظلم كأنو ٰبل عرضو كعقوبتو، ضمن فتاكل كٕبوث،ٔ) 
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 .(ُ) فوضى ال يقرىا الشرع
كاألدلة على  ،منو التعزير با٤باؿك  عاـ بالتسليم بأف مرجع العقوبة للقاضي، كالتعزير رد:يُ 

إف  ،دليل ٲبنع القاضي من أف يعطي ىذا ا٤باؿ للدائن زجرنا للماطلكال  ،(ِ)جوازه كثّبة
 .أف ىذا ىو األصلحرأل 

بل ىي  ،مسألة ا٤بماطلة ليست مسألة نازلة ٙبتاج إٔب اجتهاد جديد أف:الدليل الرابع
كٓب ينقل عن أحد من الفقهاء قبل ىذا العصر أنو  ،من ا٤بسائل القدٲبة الٍب يكثر كقوعها

٩با يدؿ على أهنا عندىم من الربا  ؛ٔبواز تغرًن ا٤بماطل غرامة مالية ٤بصلحة الدائنأفٌب 
 .(ّ)اـر

ألهنم ٓب ٰبتاجوا إليو  ؛بأف الفقهاء ٓب ينصوا على تغرًن ا٤بماطل ضمن العقوبات :نوقش
أما ُب عصرنا  صعب الوصوؿ للحق لطوؿ  ،ُب عصورىم لسهولة كصوؿ الدائن ٢بقو

 .(ْ)كعدـ نص الفقهاء عليها ال يعِب أهنم ٲبنعوهنا ،اإلجراءات كتأخرىا
ولة، فلو كاف عدـ التسليم بأف الدائن كاف يصل ٢بقو ُب عصر الفقهاء بسهب :يجاب

با٢ببس كا٤ببلزمة كالضرب  حتاج الفقهاء للنص على عقوبة ا٤بماطليصل لو بسهولة ٤با ا
زيادة ُب الدين مقابل التأخّب كىي  ألهنا؛ بذاهتا عليها كعدـ نص الفقهاءكغّبىا، 

 ا.الربالنهي عن عمـو ُب  داخلة
فهو ذريعة  ،إف ٓب يكن ربا ُب ذاتو إف تغرًن ا٤بماطل بغرامة مالية:الدليل الخامس

                                 
، االقتصاد اإلسبلمي كالقضايا الفقهية ا٤بعاصرة، ِْصػ(  انظر:ٕبوث ُب قضايا فقهية معاصرة، للعثماين ُ) 

 .  ُّٖصػ، استيفاء الديوف، للمزيد ٕٔٓ/ِللسالوس 
حكم التعزير بأخذ ا٤باؿ ُب اإلسبلـ، ٤باجد أبو رخية، ضمن ٕبوث فقهية ُب قضايا اقتصادية معاصرة، (  انظر:ِ) 

 .َّْ-ّّٖ/ُمد األشقر كآخرين 
، تعليق ّْصػػ، تعليق حسن األمْب على ٕبث الزرقاَْصػ(  انظر: ٕبوث ُب قضايا فقهية معاصرة، للعثماين ّ) 

ىػ ُُْٕابن بيو على ٕبث الزرقا، ٦بلة دراسات اقتصادية إسبلمية، اجمللد الثالث، العدد الثاين، رجب 
سنة، منشور ُب ٦بلة األزىر، السنة ، ٕبث: ا٤بدين ا٤بماطل يعاقب با٢ببس ال بتغرًن ا٤باؿ، لفهمي أبو ْٖصػ

 .ْٕٓ/ٕىػ  ُُُْالثالثة كالستوف، رجب 
،  ٕبث ُب مطل الغِب ظلم كأنو ٰبل ُِصػ(  انظر: حوؿ جواز إلزاـ ا٤بدين ا٤بماطل بتعويض للدائن، للزرقا ْ) 

  ُِٓ/ّللمنيع   عرضو كعقوبتو، ضمن فتاكل كٕبوث،
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  ،كالقوؿ بو يفتح باب الربا ،(ُ)"سد الذرائع" :كمن القواعد الفقهية قاعدة ،موصلة إليو
فقد استحلوا الربا اـر ُب شريعتهم بسبب دعول التعويض عن  ِ()حصل للنصارلكما 
 .(ّ)الضرر

بأنو إف كاف مرجع التغرًن للقاضي فإف الذريعة للربا بعيدة؛ ألف القاضي يناقش: 
 جملرد التأخّب فقط.، كلن ٰبكم ا٢باصل سيحكم كفق دراسات كتقدير للضرر

مقيد  ػعند من يقوؿ بو  ػتغرًن ا٤بدين ا٤بماطل بغرامة مالية  أف جواز:الدليل السادس
  :فمنها ،بشركط نظرية يصعب ٙبقيقها ُب الواقع العملي

التحقق  ػ خاصة ا٤بصارؼػ كيصعب على الدائن  ،شرط عدـ كوف ا٤بدين معسران  :أوالً 
كىو عدـ كونو  -من كل قضية بعينها كلذا ٪بد أنو ٰبتاؿ على إسقاط ىذا الشرط 

كيعامل بناء على  ،موسران  دعكىو أف ا٤بدين يي  :آخر ان طر بأف يكتب ُب العقد ش ػ معسران 
  .(ْ)ذلك ما ٓب ٰبكم عليو ٕبالة اإلفبلس قانونان 

يفَبض أف ىذا ا٤باؿ لو دفع  ،فوات فرصة الربح القوؿ بتعويض الدائن مقابل :ثانياً 
فهو بعيد من  ،كىذا إف جاز من الناحية النظرية ،لصاحبو ألمكن أف يستثمره فّببح بو

ٍب لو استثمره فإنو ال يقطع  ،ألف الدائن ال يقطع بتنمية مالو كاستثماره ؛الناحية العملية
إذ ال  ،ىر ُب ا٤بصارؼ كالبنوؾكىذا ظا ،بل قد يقع ُب خسائر فادحة ،ٕبصوؿ األرباح

ا ما تكوف أكثر من بل إف نسبة السيولة غالبن  ،تستفيد من كل ما لديها من أمواؿ
 الزرقا الشيخ ، كقد قاؿ(ٓ)النسبة اددة الٍب ٯبب االحتفاظ بػها من قبل البنوؾ ا٤بركزية

ا٢بق من أما ا٢بكم بالتعويض عن ضرر التأخر ٗبا فات على صاحب :"ُب أحد فتاكيو

                                 
 .َّٕ/ِ، إرشاد الفحوؿ، للشوكاينُٖٕ/٤ُبوافقات، للشاطيب، اِٖ/ٔ(  انظر: البحر ايط، للزركشيُ) 
"إذا ٢بق ا٤بقرض ضرر ناجم عن تأخّب ا٤بقَبض عن الوفاء ُب ا٤بيعاد  (  قاؿ أحد النصارل كىو توما اإلكويِب:ِ) 

ادد للسداد، يصبح للمقرض ا٢بق ُب مطالبة ا٤بقَبض بالتعويض شريطة إثبات الضرر الذم انتاب ا٤بقرض" 
 .ُّٗصػ ر: بيع التقسيط ٙبليل فقهي اقتصادم، للمصرمانظ

توضيح أكجو اختبلؼ األقواؿ  ،ُّٗصػ، بيع التقسيط ، للمصرم َِٓصػ (  انظر: عقد القرض، للجزائرم،ّ) 
 . َٕصػ. ٦بلة جامعة ا٤بلك عبد العزيز، اجمللد ا٣بامس،ُّٖصػمن معامبلت األمواؿ، البن بية  ُب مسائل

 .ِْصػ قضايا فقهية معاصرة، للعثماين (  انظر: ٕبوث ُبْ) 
 .ِّٕصػ، ا٤بماطلة ُب الديوف، للدخيل ُٓٔ-َٓٔ/ُللشبيلي (  انظر: ا٣بدمات االستثمارية،ٓ) 
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،  حٌب إذا كاف التأخر ُب ربح، كما ٢بقو من خسار بالشكل ا٤بعركؼ ُب القانوف ٛبامان 
فهذا ال يقبل ُب فقو كم بالفوائد القانونية اْب....تسليم مبلغ نقدم مستحق فإنو ٰب

الشريعة ٕبذافّبه كتفاصيلو القانونية، كال سيما أف الربح الفائت ىو أمر احتمإب ال 
بو فهو غيب بيد األقدار، إذ قد ينقلب الربح ا٤بأموؿ إٔب خسارة، كلو ٓب  ٲبكن التيقن

 .(ُ)يقع من ا٤بلتـز امتناع أك تأخر."
ٞبل الدكتور الضرير أف جمليزكف الشركط الٍب نص عليها الفقهاء اكعدـ إمكاف تطبيق 

"البنك الذم أصدرت لو الفتول ٓب يستطع تنفيذىا وقف العمل بفتواه، فقد قاؿ:ي
التنفيذ الصحيح الذم قصدتو؛ ألنو أراد أف يعتمد على الربح التقرييب، كليس الفعلي 

يذىا إٔب ما من أف يؤدم تنف ُب تقدير الضرر، فوجهت بوقف العمل بالفتول، خوفان 
 .(ِ)"يشبو الفائدة  الربا
 :أدلة القوؿ الثاني

 :منها ،كالعدؿ ،ناتكأداء األما ،األدلة الدالة على الوفاء بالعقود  :الدليل األوؿ
ٔاْ ةِٱىُۡػُلٔدِ  ﴿:قوؿ ا تعأب  ۡوفُ

َ
ٔٓاْ أ ُِ ٌَ ََ َها ِي ا ٱَّلذ َٓ حُّ

َ
 ،(ّ) ﴾ َيَٰٓأ

ا﴿:كقوؿ ا تعأب  َٓ يِ ْۡ
َ
َمَٰنِٰج إََِلَٰٓ أ

َ
ن حَُؤدُّواْ ٱۡۡل

َ
ًۡ أ ُمرُُك

ۡ
َ يَأ  ،(ْ) ﴾إِنذ ٱَّللذ

دِِۖ إِنذ ﴿ :كقوؿ ا تعأب   ۡٓ ٔاْ ةِٱىَۡػ ۡوفُ
َ
ٌَۡس َوأ َد ََكَن  ۡٓ  ،(ٓ)﴾َٔل   ُٔ ٱىَۡػ

َِ إِنذ ٱ﴿ :كقوؿ ا تعأب   ُمُر ةِٱىَۡػۡدِل وَٱۡۡلِۡحَسٰ
ۡ
َ يَأ  .(ٔ) ﴾َّللذ

أمر ك  ،كالعدؿ ،كأداء األمانة ،بالوفاء بالعقود أمر ا تعأب أف:وجو الداللة من اآليات
كالظآب إذا أدل ظلمو إٔب إ٢باؽ  ،كمن ٘بنب العدؿ كاف ظا٤بان  ،ا كاجب االمتثاؿ

كقد حـر الدائن  ،كال شك أف ا٤بدين ا٤بماطل ظآب ،الضرر بغّبه فهو مسؤكؿ عن ذلك
فتغرٲبو غرامة مالية مقابل الضرر  ،٩با يوجب مسؤكليتو عن ذلك ،من االنتفاع ٗبالو

                                 
 .َْْصػ (  فتاكل مصطفى الزرقاُ) 
 . َٕصػ (  ٦بلة جامعة ا٤بلك عبد العزيز، اجمللد ا٣بامس،ِ) 
 .ُ(  سورة ا٤بائدة، اآلية  ّ) 
 .ٖٓالنساء، اآلية  (  سورة ْ) 
 .ّْ(  سورة اإلسراء، اآلية  ٓ) 
 . َٗ(  سورة النحل ، اآلية ٔ) 
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 .(ُ) الذم ٢بق الدائن من العدؿ الذم أمر ا بو
كمنشأ ظلمو إ٢باقو الضرر  ،كمستحق للعقوبة ،ا٤بماطل ظآب أف ا٤بدينبم يسلبالت:نوقش

 ،كلكن األدلة دلت على الوفاء بالعقود ،بالدائن نتيجة تأخّب الوفاء عن كقتو ببل عذر
ا٤بماطل غرامة كال يوجد  فيها داللة على تغرًن ا٤بدين  ،كأمرت بالعدؿ ،كأداء األمانات

 (ِ)للتعويض ا٤بإب موجبان  دعيي  ظلمان كليس كل ضرر يلحقو اإلنساف بغّبه  ،مالية
اَل َضَرَر » :أنو قاؿ عن النيب  رضي ا عنو عن أيب سعيد ا٣بدرم:الدليل الثاني

 .(ّ)«َواَل ِضَرارَ 
ا٢بديث على ٙبرًن الضرر كأمر  ىذا ُب نص   النيب  أف :وجو الداللة من الحديث

عن فوات منافع مالو مدة  كال يزكؿ الضرر الواقع على الدائن إال بتعويضو ماليان  ،بإزالتو
فبل يزكؿ ضرره  ،كمعاقبة ا٤بدين ا٤بماطل بغّب الغرامة ا٤بالية ال يفيد الدائن شيئان  ،ا٤بماطلة

 .(ْ)إال بالتعويض ا٤بإب
 

 كال يصح االحتجاج بو، ،بأف ىذا ا٢بديث ضعيف :الوجو األوؿ:نوقش من وجهين 
فإنو ال توجد داللة ُب ا٢بديث على أف زكاؿ الضرر ال يكوف إال  (ٓ)كعلى فرض صحتو

ك لوجب على كل قاض  ،كلو دؿ ا٢بديث عليها  لوجب ا٢بكم بػها ،إال بالغرامة ا٤بالية
ٓب يوجد ُب التاريخ من حكم أك أفٌب بذلك مع  كلكن  ،كمفت أف يقضي كيفٍب هبا

                                 
 .ُْ-ُّ(  انظر: حوؿ جواز إلزاـ ا٤بدين ا٤بماطل بتعويض للدائن، للزرقا  ُ) 
   َِٗصػ ، دراسات ُب أصوؿ ا٤بداينات، لنزيو ٞبادُُّٗ/ِ(  انظر:الربا ، للسعيدم  ِ) 
، كاللفظ لو، كا٢بديث َِّْكتاب األحكاـ، باب من بُب ُب حقو ما يضر ٔباره برقم  (  ركاه ابن ماجة،  ّ) 

ضعيف؛ فقد جاء عند ابن ماجو كأٞبد  من طريق جابر ا١بعفي عن عكرمة عن ابن عباس، كجابر ا١بعفي 
ن ترؾ األئمة حديثة، كاهتمو بعضهم بالكذب، كجاء ا٢بديث عند ابن ماجة كأٞبد أيضنا من طريق إسحاؽ ب

ٰبٓب بن الوليد عن عبادة بن الصامت، كإسحاؽ ٓب يدرؾ عبادة بن الصامت. كقاؿ ابن عبدالرب عن ىذا 
حيح" كقاؿ ابن رجب:"كقاؿ خالد بن سعد األندلسي صػ ا٢بديث:"إف ىذا ا٢بديث ال يستند من كجو

، ّْٗ/ِللمزم مسندا". انظر: هتذيب الكماؿ، « اررَ  ضِ واَل  رَ رَ  ضَ اَل »ا٢بافظ: ٓب يصح حديث: 
، التمهيد، البن ِٔٓ/ُ، هتذيب التهذيب، البن حجر َّٖ، َِْ/ُ، ميزاف االعتداؿ، للذىيب ْٓٔ/ْ

 .َِٖ/ِ، جامع العلـو كا٢بكم، البن رجب ُٖٓ/َِعبدالرب 
 .ُٓصػ(  انظر: حوؿ جواز إلزاـ ا٤بدين ا٤بماطل بتعويض للدائن، للزرقا ْ) 
ل، ، إراكء الغليٖٓ/ِ  ؾ، للحاكما٤بستدر ، ُُِ-َُِ/ِ  ن رجبم، البجامع العلـو كا٢بك انظر: (ٓ) 

 . َْٖ/ّ  لؤللباين
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كليس بأخذ  ،كإزالة الضرر الواقع على ا٤بدين يكوف برد حقو إليو ،ماطلةكثرة قضايا ا٤ب
"أف الضرر ال يزاؿ ٗبثلو  :كمقتضى القاعدة الشرعية ،ألهنا مقابلة للظلم بالظلم ،الزيادة

 ،كما أف تضرر الدائن بتفويت االنتفاع ٗبالو متوقع أك متوىم  ،(ُ)كال ٗبا ىو أشد منو"
 .(ِ)فبل يزاؿ بضرر متحقق يلحق با٤بماطل

أف التعويض ال يكوف عن تفويت انتفاع متوقع أك متوىم إذ ال عربة التسليم ببيجاب: 
عن ا٣بسائر الٍب كاف سببها ا٤بباشر ٩باطلة ا٤بدين، كعدـ  التعويض بالتوىم، إ٭با يكوف

ن حكم بذلك أك أنو ٓب يوجد م إف ثبت-أك أفٌب بو كجود من حكم بذلك ُب التاريخ
 .ليس دليبلن على ا٤بنع -أفٌب بو

إب ال يفيد الدائن إف "معاقبة ا٤بدين ا٤بماطل بغّب التعويض ا٤ببقوؿ ال :الوجو الثاني
كالعقوبات  ،ألف ىذه عقوبة ؛ال يعِب جواز ا٢بكم على ا٤بماطل بالغرامة ،"ا٤بتضرر شيئان 

فإف السارؽ إذا قطعت يده  ،ككظيفتها تنحصر ُب الزجر ،الشرعية ليس من شأنػها ا١برب
كٛبنعهم من اقَباؼ  ،كلكنها تزجر الناس عن الظلم ،عن ا٤بتضررة الضرر تعقوبال تزيل 

 .(ّ)الذنوب ا٤بوجبة ٥با درءا للمفسدة ا٤بتوقعة
بأف ا٤بماطل ارتكب معصية ا٤بطل الٍب يستحق عليها العقوبة، ككاف متسببنا ُب يجاب: 

خسائر على الدائن، فعليو أف يعوض الدائن عن ىذه ا٣بسائر ٍب يعاقب على  كقوع
قب معصية ا٤بماطل، كما أف على السارؽ أف يعيد ا٤باؿ الذم سرقو لصاحبو ٍب يعا

بقطع يده، فالعقوبة على ا٤بطل كالتعويض عن ا٣بسائر، مع أنو ال يوجد ما ٲبنع ُب 
ُب لى أحد من ا٤بسلمْب أف ٯبمع القاضي العقوبات التعزيرية الٍب ترتب عليو ضرر ع

 بْب ا١برب كالزجر فهو أشد زجرنا كأكَب للحقوؽ. العقوبة
   .(ْ) «َليُّ اْلَواِجِد ُيِحلُّ ِعْرَضُو َوُعُقوبَػَتوُ » :ؿ رسوؿ او ق :الدليل الثالث

                                 
، الوجيز ُب شرح ِٕٓ/ٔ، موسوعة القواعد الفقهية، للبورنو  َُٔصػ(  انظر: األشباه كالنظائر، للسيوطي،ُ) 

 .ّْٕ، صػعد الفقهية ا٣بمس الكربل، لعلواف، القواَٗصػ، لزيداف،القواعد الفقهية
-ُِٗصػ ، دراسات ُب أصوؿ ا٤بداينات، لنزيو ٞبادَْصػ(  انظر: ٕبوث ُب قضايا فقهية معاصرة، للعثماين ِ) 

 .ِّٔ/ُ، ا٣بدمات االستثمارية ُب ا٤بصارؼ، للشبيلي ِِٗ
  ِِٗصػ(  انظر:  دراسات ُب أصوؿ ا٤بداينات، لنزيو ٞباد ّ) 
 (  سبق ٚبرٯبوْ) 
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كمن  ،أف ا٤بماطل يستحق العقوبة على دؿ   أف ا٢بديث :وجو الداللة من الحديث
 ،(ُ)ف من أىل العلمكىي مشركعة كما قرر ذلك اققو  ،أنواع العقوبة التعزير با٤باؿ

   .(ِ)كتغرًن ا٤بماطل من ىذا النوع ،تعزير بتمليك الغّب :كمن أنواع التعزير با٤باؿ
على القوؿ ٔبواز التعزير بأخذ ا٤باؿ فإف ك  ،(ّ)عدـ التسليم ٔبواز التعزير با٤باؿب :نوقش
 ،كللحاكم صرفها ُب مصاّب ا٤بسلمْب العامة ،التعزير للحاكم كليست للدائنكالية 

كالعقوبات الشرعية ُب  ،كقياـ الدائن بعقوبة ا٤بدين ا٤بماطل يؤدم إٔب الفوضى كالنزاع
كالعقوبات الزاجرة شرعت  ،كليس من شأهنا أف ٘برب الضرر ،األصل زاجرة رادعة

تغرًن ا٤بماطل فقد ٰبمل على التواطؤ على  أما ،الستئصاؿ ا٤بفسدة من حياة الناس
 .(ْ)فيزيد ا٤بفسدة كال يعا١بها ،أكل الربا كالتحايل عليو

كالعقوبات التعزيرية عامة كمنها التعزير  ،بالتسليم بأف مرجعها إٔب القاضي يجاب:
أف   ال دليل ٲبنع القاضي منك  ، (ٓ)بأخذ ا٤باؿ، كقد دلت األدلة الكثّبة على جوازه

  ا٤بصلحة ُب ذلك. ، مٌب ما رأل القاضيالتعويض كالزجربْب  التعزيرية ٯبمع ُب العقوبة
كاشَباط تغرًن ا٤بدين ا٤بماطل  ،أف األصل ُب الشركط الصحة كاللزـك:الدليل الرابع
  .(ٔ)كٓب يرد هني عنو ٖبصوصو ،ألنو يتفق مع قواعد الشريعة ؛شرط صحيح

كالشرط ا٤بعارض  ،لنصوص الشريعة الٍب حرمت الربابأف ىذا الشرط معارض :نوقش
 .(ٕ)لنصوص الشريعة يكوف باطبلن 

                                 
ة، كابن فرحوف من ا٤بالكية، كابن تيمية، كابن القيم من ا٢بنابلة. انظر: فتح (  كقد قاؿ بو أبو يوسف من ا٢بنفيُ) 

، ِّٗ/ِ، تبصرة ا٢بكاـ، البن فرحوف  َِٖ/ّ، تبيْب ا٢بقائق، للبابرٌب ّْٓ/ٓالقدير، البن ا٥بماـ  
 .ِِٖصػ ، إعبلـ ا٤بوقعْبُُِ/ِٖالبن تيمية   ٦بموع الفتاكل،

 .َِٔ-ََِ/ّللمنيع   إنو ٰبل عرضو كعقوبتو، ضمن فتاكل كٕبوث،(  انظر: ٕبث ُب مطل الغِب ظلم ك ِ) 
، ُٔ/ْ(  كىو ما اتفقت عليو ا٤بذاىب األربعة بل نقل اإلٝباع على عدـ جوازه. انظر: حاشية ابن عابدين ّ) 

 .ُٖٕ/ٗ، ا٤بغِب ُِٓ/َِ، تكملة اجملموع للمطيعي َْٓ/ْالشرح الصغّب 
   ِٓٗ، ِِٗصػ ، دراسات ُب أصوؿ ا٤بداينات، لنزيو ٞبادِْصػللعثماين  ة،صر : ٕبوث ُب قضايا فقهية معا(  انظرْ) 
حكم التعزير بأخذ ا٤باؿ ُب اإلسبلـ، ٤باجد أبو رخية، ضمن ٕبوث فقهية ُب قضايا اقتصادية معاصرة، (  انظر:ٓ) 

 .َّْ-ّّٖ/ُمد األشقر كآخرين 
 . ُِٕ/  ّللمنيع    فتاكل كٕبوث،(  انظر:مطل الغِب ظلم كإنو ٰبل عرضو كعقوبتو، ضمن ٔ) 
  ُٕٖ/  ِ(  انظر: ٕبوث فقهية ُب قضايا اقتصادية معاصرة، مد األشقر كآخرين  ٕ) 
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على الوفاء  ألف ىذا ٰبملو ؛ا٤بدين ا٤بماطل ف من ا٤بصلحة تغرًنأ:الدليل الخامس
 .(ُ)كأال يتأخر ُب التسديد ،بالدين
٨بالفة لنصوص الشريعة ا٤بانعة من أخذ الزيادة ُب  األهن ؛بأف ىذه ا٤بصلحة ملغاة:نوقش

 كمن شركط ا٤بصلحة أال ٚبالف نصان  ،كال ُب انتهاءه ،الدين ال ُب ابتداء الدين
 .(ِ)شرعيان 

أف من أسس الشريعة كمقاصدىا العامة عدـ ا٤بساكاة بْب العادؿ  :الدليل السادس
كفيو ضرر لصاحب  ،الشرعية بشهادة النصوص كال شك أف ٩باطلة ا٤بدين ظلم ،كالظآب

فإذا ٓب يغـر ا٤بدين  ،ا٢بق ٕبرمانو من منافع مالو مدة التأخّب الٍب قد تطوؿ كثّبان 
كىذا يشجع   ،يتساكل مع العادؿ ا٤بطيع نت النتيجة أف ىذا الظآب العاصيكا  ،ا٤بماطل

كىذا خبلؼ مقاصد الشريعة كسياستها  ،على ا٤بماطلة كتأخّب ا٢بقوؽكل مدين 
 .(ّ)يمة قطعان ا٢بك

بل اعتربه  ،بأف عدـ تغرًن ا٤بدين ا٤بماطل يستلـز منو مساكاتو بغّبهعدـ التسليم ب:نوقش
 كمنعو من السفر، كضربو، ،التشهّب بو من ٗبا يزجره توعقوب كأحل ،ظا٤بان  النيب 

كهبذا ال تكوف مساكاة بْب ا٤بماطل كالعادؿ  ،غّبىا من العقوبات التعزيريةك و، حبسك 
 .(ْ)ا٤بؤدم ٢بق غّبه
كذلك أف التعدم على الديوف  ؛أف ا٤بطل ُب أداء ا٢بق يشبو الغصب:الدليل السابع

قائمة يتأتى فيها الغصب  ألف مقرىا الذمم كليست أعيانان  ؛يكوف ٕبجبها عن صاحبها
فيلزمو بضماف  ،فهي كالغصب لؤلعياف كا٤بماطلة حجب للماؿ عن صاحبو ،ا٤بادم

 .(ٓ)منافع الدين كما يضمن الغاصب منافع العْب ا٤بغصوبة مدة الغصب

                                 
  ُِٔ/ّللمنيع   ٰبل عرضو كعقوبتو، ضمن فتاكل كٕبوث، إنو(  انظر: ٕبث مطل الغِب ظلم ك ُ) 
  ََُٖ/ّ، ا٤بهذب، للنملةُّٓصػ الفقو،للشنقيطي،، مذكرة ُب أصوؿ َّٖ/ِ( انظر: ا٤بسودة، آلؿ تيمية ِ) 
 .ُٔصػ(  انظر: جواز إلزاـ ا٤بدين ا٤بماطل بالتعويض، للزرقا ّ) 
 .ِّٗ-ِِٗصػ(  انظر: دراسات ُب أصوؿ ا٤بداينات، لنزيو ٞباد ْ) 
، كالقائلوف بضماف منافع ا٤بغصوب، ىم الشافعية، ُٕصػ(  انظر: جواز إلزاـ ا٤بدين ا٤بماطل بالتعويض للزرقا ٓ) 

،  ُٗٔ/ٓ، ا٤بغِب، البن قدامة  ِٗ/ٔ، ٙبفة اتاج، للهيتمي  ُُٔ/ٕكا٢بنابلة. انظر: ا٢باكم، للماكردم  
  ُُُ/ْكشاؼ القناع، للبهوٌب  
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 :نوقش من وجهين
يشَبطوف أف  الغاصبأف القائلْب بضماف منافع العْب ا٤بغصوبة على :الوجو األوؿ

كذلك بأف يكوف ا٤بغصوب من األعياف الٍب  ،تكوف ا٤بنفعة ٩با يصح أخذ العوض عنها
كىذا الشرط غّب متحقق ُب األمواؿ الٍب ماطل هبا  .(ُ)يصح أف يرد عليها عقد اإلجارة

لكوف النقود أمواال ال تصح  ،ا٤بدين إذا كانت من النقود كىو الغالب ُب ىذا الزمن
 .(ِ)إجارهتا باإلٝباع

على تضمْب  ،الدين الذم ماطل بو أف قياس تضمْب ا٤بماطل منافع:الوجو الثاني
كذلك أف قابلية النقود للربح  ؛الغاصب ٤بنافع العْب ا٤بغصوبة قياس مع الفارؽ

غّب  كىو أيضان  ،فقد يتاجر بػها فَببح أك ٚبسر ،باالستثمار غّب متحققة بصورة قطعية
العوض أخذ إذ يصح  كىذا ٖببلؼ األعياف ا٤بادية ،كقد يربح قليبلن  متقـو فقد يربح كثّبان 

 .(ّ)منافعها متقومة ٧بققة ٥با أجرة ا٤بثل كما أف  ،عن منافعها بوركد عقد اإلجارة عليها
 (ْ)العربوف بيعقياس جواز تغرًن ا٤بدين ا٤بماطل بغرامة مالية  على جواز  :الدليل الثامن

عن إٛباـ  ذلك أف التعويض عن منفعة  العدكؿك  ؛ٔبامع تفويت الفرصة ُب كل منهما
 كمع ىذا فقد اعترب الضماف لتلك ا٤بنفعة ا٤بظنونة أمران  ،العقد مظنونة غّب ٧بققة

                                 
نفعة يستأجر عليها  (  قاؿ الشربيِب: "كتضمن  بأجرة ا٤بثل منفعة الدار كالعبد ك٫بوٮبا  من كل ما لو مُ) 

كقاؿ   ّّٓ/ّكالكتاب كالدابة كا٤بسك بالتفويت،... أما ما ال يؤجر... فبل تضمن منفعتو" مغِب اتاج  
ابن قدامة: "مٌب كاف للمغصوب أجر، فعلى الغاصب أجر مثلو مدة مقامو ُب يده سواء استوَب ا٤بنافع أك 

ٞبد... كبو قاؿ الشافعي، كقاؿ أبو حنيفة: ال عليو أص تركها تذىب، ىذا ىو ا٤بعركؼ ُب ا٤بذىب، ن
يضمن ا٤بنافع...كا٣ببلؼ ُب ما لو منافع تستباح بعقد اإلجارة، كالعقار، كالثياب، كالدكاب، ك٫بوىا، فأما 

 . ُٗٔ/ٓالغنم كالشجر كالطّب ك٫بوىا فبل شيء فيها؛ ألنو ال منافع ٥با يستحق عوض" ا٤بغِب، البن قدامة  
. كانظر كبلـ الفقهاء ُب منع إجارة النقود: ِٖٗ -ِٕٖصػػات ُب أصوؿ ا٤بداينات، لنزيو ٞباد  (  انظر: دراسِ) 

، ا٤بنتقى، ّْٗ/ٕ، منح ا١بليل، لعليش  ْٗ/ُْ، ا٤ببسوط، للسرخسي  ُٕٓ/ْع، للكاسايندائع الصنائب
قناع، ، كشاؼ الْْٓ/ّ، مغِب اتاج، للشربيِب َْٔ/ِا٤بطالب، لؤلنصارم ، أسُبُُْ/ٓللباجي
  ِْٗ/ِ، شرح منتهى اإلرادات، للبهوٌبُٔٓ/ّللبهوٌب

 -االقتصاد اإلسبلمي –(  انظر: تعليق زكي الدين شعباف على مقاؿ الزرقا، ٦بلة جامعة ا٤بلك عبد العزيز ّ) 
 .ِٖٖصػ، دراسات ُب أصوؿ ا٤بداينات، لنزيو ٞباد ََِ/ُىػ  ََُْ

، َُٔ/ْقدامة  ٤بذىب. انظر: ا٤بغِب، البن ة، كىو من مفردات ا(  القائلوف ٔبواز أخذ العربوف ىم ا٢بنابلْ) 
  ّّ/ِ، شرح منتهى اإلرادات، للبهوٌب  ّٖٓ/ْاإلنصاؼ، للمرداكم  
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فوتو على الدائن من منافع  فيقاس عليو جواز تغرًن ا٤بدين ا٤بماطل مقابل ما ،مشركعان 
  .(ُ)مالو

، (ّ)ألنو من أكل أمواؿ الناس بالباطل؛ (ِ)العربوفبيع عدـ التسليم ٔبواز ب :نوقش
 ؛مع الفارؽ ين ا٤بماطل على بيع العربوف قياسفإف قياس تغرًن ا٤بدكعلى فرض جوازه 

 :كذلك من أكجو
فما جاز ُب البيع قد  ،ليس كالبيع ُب كثّب من األحكاـ الشرعية أف الدين:الوجو األوؿ

كتغرًن  ،٧بـر يَبتب عليها ربان  ف الشارع احتاط ُب الديوف كيبلأل ؛ال ٯبوز ُب الدين
 .(ْ)من الربا لكونػها نوعان  ؛حراـا٤بماطل زيادة على أصل الدين ا٤بدين 

أف تغرًن ا٤بدين ا٤بماطل عن الضرر الناتج عن تأخره ُب سداد الدين  :الوجو الثاني
كمن  ،كمن جهة ا٤بقدار ،كمن جهة التحصيل ،كا١بهالة فيو من جهة الوجود ،٦بهوؿ

  .(ٓ)أما مبلغ العربوف فهو معلـو أثناء العقد ،جهة الزمن
فبل يستحق التعويض  ،أف تغرًن ا٤بدين ا٤بماطل يقدر عند كقوع الضرر:الوجو الثالث

لتزاـ بدفع العربوف و مقابل ٢بق العدكؿ عن العقد فاإلأما العربوف فه ،إال إذا كقع الضرر
 .(ٔ)قائم حٌب لو ٓب يَبتب على العدكؿ عن العقد أم ضرر

قياس تغرًن ا٤بدين ا٤بماطل بالغرامة ا٤بالية على جواز إلزاـ العاقد :الدليل التاسع
هما ضماف ٤بنفعة ٔبامع أف كلي ،(ٕ)بالتعويض ا٤بإب بالشرط ا١بزائي ُب غّب الديوف

                                 
 .ُِٗ-ُِْ/ّللمنيع   كإنو ٰبل عرضو كعقوبتو، ضمن فتاكل كٕبوث، (  انظر: ٕبث ُب مطل الغِب ظلمُ) 
، ِْٕ/ُكركاية عند ا٢بنابلة. انظر: النتف ُب الفتاكل، للسغدم (  كىو مذىب ا٢بنفية كا٤بالكية كالشافعية ِ) 

 .ّٖٓ/ْ ؼ، للمرداكم، اإلنصاّٗٗ/ّالطالبْب، للنوكم  ، ركضةََُ/ّالشرح الصغّب، للدردير 
 .ََُ/ّ(  انظر: الشرح الصغّب، للدرديرّ) 
و اإلسبلمي ُب دكرتو الرابعة ق(  انظر: مشكلة الديوف ا٤بتأخرة، للقره داغي، ٕبث منشور ُب ٦بلة ٦بمع الفْ) 

  ّٖٔصػ، ا٤بماطلة ُب الديوف، للدخيل ََٓ/ْ  رةعش
  ََٓ/ْ  رةعش(  انظر: مشكلة الديوف ا٤بتأخرة ، للقره داغي، ٦بلة ٦بمع الفقو اإلسبلمي ُب دكرتو الرابعة ٓ) 
  ٕٗصػ (  انظر: الشرط ا١بزائي،للشهرم،ٔ) 
در قرار ىيئة كبار العلماء ُب ا٤بملكة، كقرار ٦بمع الفقو اإلسبلمي، صػ و(  ذىب إٔب جوازه ٝبهور ا٤بعاصرين كبٕ) 

اإلسبلمي، كقرار دار اإلفتاء ا٤بصرية، كفتول ا٥بيئة الشرعية ُب بيت التمويل الكويٍب، كقرار ىيئة ااسبة 
، ُُْق، صػُّٓٗوث اإلسبلمية، العدد الثاين كا٤براجعات للمؤسسات ا٤بالية اإلسبلمية. انظر: ٦بلة البح

، الفتاكل َّٔ/ِ، ك٦بلة ٦بمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة الثانية عشرة  ُِْ/ُكإٔباث ىيئة كبار العلماء  
، ا٤بعايّب الشرعية، ىيئة ااسبة كا٤براجعات ّّ/ُالشرعية ُب ا٤بسائل االقتصادية، بيت التمويل الكويٍب  
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 .(ُ)مظنونة غّب ٧بققة الوقوع 
  :نوقش من وجهين

 ،تصحيح كل شرط جزائي أف التسليم بالشرط ا١بزائي ٝبلة ال يلـز منو:الوجو األوؿ
بل القوؿ بصحتو ُب آحاد ا٤بسائل رىْب التسليم باعتبار ا٤بنفعة الٍب يراد االعتياض 

لذا فإف العلماء  ؛ُب باب ا٤بعاكضات غّب معتربة شرعان  همنفعة الدين مدة تأخّب ك  ،عنها
ألنو من  ؛(ِ)الذين أجازكا الشرط ا١بزائي استثنوا من ذلك الشرط ا١بزائي ُب الديوف

 .(ّ)قبيل ربا ا١باىلية اـر
أف قياس جواز تغرًن ا٤بدين ا٤بماطل على جواز الشرط ا١بزائي ُب غّب  :الوجو الثاني

كذلك أف التعويض ُب الشرط ا١بزائي يصح ٙبديده باتفاؽ  ؛الديوف قياس مع الفارؽ
ديوف ال يصح بينما التعويض عن ضرر التأخر ُب سداد ال ،ا٤بتعاقدين عند بداية العقد

بل  ،كال يلـز أف يكوف الشرط ا١بزائي ٗبقدار الضرر ا٢بقيقي ،(ْ)باالتفاؽ ٙبديده ابتداءن 
  .(ٓ)يظهر أف القصد منو التهديد ا٤بإب عرفان  ٥بم أف يتفقوا على أم مبلغ ما ٓب يكن كثّبان 

 :أدلة القوؿ الثالث
إال أهنم اشَبطوا أف يكوف  ،أدلة القوؿ الثاين ال ٚبرج عنأصحاب القوؿ الثالث  أدلة

ضرر ٧بتمل  عن كليس ،بسبب ٩باطلة ا٤بدين الواقعة فعبلن  ضرر ا٣بسائر التعويض عن
كيرد عليو من ا٤بناقشة كالتوجيو ما كرد على أدلة  ،أك ٧بقق الوقوع أك ربح متوقع

كنفقات  ،تغرًن ا٤بماطل تكاليف الشكاية كاستدلوا بالقياس على .أصحاب القوؿ الثاين
 ،منهما ضرر كاقع حقيقة كبلن   ٔبامع أف ؛(ٔ)إذا غرمو على الوجو ا٤بعتاد ،التحصيل

                                                                                         
ية معاصرة، مد األشقر كآخرين  ، ٕبوث فقهية ُب قضايا اقتصادّٓصػللمؤسسات ا٤بالية اإلسبلمية 

 .ّٗٔ/ُ، الشركط التعويضية، لعياد العنزم  ٖٗٓ/ِ
 .ُِٖ/ّللمنيع   (  انظر: ٕبث ُب أف مطل الغِب ظلم كإنو ٰبل عرضو كعقوبتو، ضمن فتاكل كٕبوث،ُ) 
 .  َّٔ/ِ(  انظر: ٦بلة ٦بمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة الثانية عشرة  ِ) 
  ُُِٓ/ِ(  انظر: الربا، للسعيدم  ّ) 
 . ّْٔ/  ُ(  انظر: ا٣بدمات االستثمارية ، للشبيلي  ْ) 
 .ِٗٓ/ُ، الشركط التعويضية، لعياد العنزم  ُِْ/ُ(  انظر: إٔباث ىيئة كبار العلماء ٓ) 
لعليش  ، منح ا١بليل، ِٕٕ/ٓ، شرح ٨بتصر خليل، للخرشي  ُُّ/ٔ(  انظر: مواىب ا١بليل، للحطاب   ٔ) 

، كشاؼ القناع، ُٕٓ/ِ، شرح منتهى اإلرادات، للبهوٌب  َِٓ-َِْ/ٓ، اإلنصاؼ، للمرداكم  ُٓ/ٔ
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 .(ُ)كلو بغلبة ظن أك مفَبضان  ،كليس متوقعان 
كتكاليف الشكاية  ،كذلك ألف تغرًن نفقات التحصيل ؛بأنو قياس مع الفارؽ :قشو ن

ماطل تسبب للدائن ُب كإ٭با ألف ا٤ب ،ليس تعويضا عن الضرر ا٤بإب ٢ببس ما ُب الذمة
 ،فوجب عليو  ٙبملها لكونو ا٤بتسبب لو ُب ذلك ،نفقات مالية إضافية بسبب مطلو

كلذلك لو تأخر  ،كىذا التعويض ليس عن منافع ا٤باؿ ابوس الذم ىو ٧بل النزاع
ا ا مالين ادفع تعويضن  :كتكاليف الشكاية ال يقاؿ لو ،ا٤بماطل ُب دفع نفقات التحصيل

 .(ِ)لتأخرؾ
 ا٤بباشر ؛ ألف حبس ما ُب الذمة إذا كاف ىو ا٤بتسبببأف ىذا الفارؽ غّب مؤثر :يجاب

كما أف ا٤بماطل إذا تسبب ُب ُب ا٣بسائر الٍب حصلت فإف على ا٤بتسبب أف يغرمها،  
سواء   سارة بغّبهفالغرامة بسبب إ٢باقو ا٣ب ،الشكاية فإف عليو دفعها للدائن تكاليف

تأخر   يسلم أنو إفالك  ،تكاليف الشكاية كانت  أك حبس ما ُب الذمةكانت عن 
أنو ال يدفع تعويضنا لتأخره، بل  ا٤بماطل ُب دفع نفقات التحصيل، كتكاليف الشكاية

 كترتب على تأخره نفقات أخرل فإنو يطالب بالنفقات األكٔب كاألخرل. لو تأخر فيها
قوؿ، كمناقشة ما ٰبتاج  بعد عرض األقواؿ الواردة ُب ىذه ا٤بسألة، كأدلة كل :الترجيح

، القائل بعدـ كؿأف القوؿ الراجح ىو القوؿ األ ػ كا أعلم ػيظهر ٕب منها إٔب مناقشة، 
؛ ألف القوؿ ٔبوازه كقع عليو من خسائر أك ،جواز تعويض الدائن عما فاتو من ربح

ىناؾ خسارة على  كانت  إال إف يفتح أبواب الربا، كفيو أكل ألمواؿ الناس بالباطل،
 نفسو علىتعهد ، كمن ُب ىذه ا٣بسارة ا٤بباشر طلة ىي السببا٤بما الدائن ككانت

                                                                                         
احب ا٢بق حقو صػ قاؿ ابن تيمية: "كإذا كاف الذم عليو ا٢بق قادرا على الوفاء كمطل  ُْٗ/ّللبهوٌب  

ف غرمو على الوجو ا٤بعتاد " حٌب أحوجو إٔب الشكاية، فما غرمو بسبب ذلك، فهو على الظآب ا٤ببطل، إذا كا
، كقاؿ ابن فرحوف:" كإذا تبْب أف ا٤بطلوب ألد با٤بدعي، كدعاه الطالب إٔب ِٓ-ِْ/٦َّبموع الفتاكل  

االرتفاع إٔب القاضي فأىب، فيكوف على ا٤بطلوب أجرة الرسوؿ إليو، كال يكوف على الطالب من ذلك شيء" 
   ُّٕ/ُتبصرة ا٢بكاـ  

دكتور زكي الدين شعباف على ٕبث الدكتور الزرقا  ُب ٦بلة جامعة ا٤بلك عبد العزيز، عاـ (  انظر: تعليق الُ) 
، تعليق الدكتور ٧بمد زكي عبد الرب على رأم الضرير ُب ٦بلة جامعة ا٤بلك عبد العزيز  ُٗٗ/ ُىػ َُْٗ

 . ِِّصػىػ، بيع التقسيط ، للَبكي ُُُْعاـ  ُٔ/ّ
 .ُِٓ/ٓبياف (  انظر: ا٤بعامبلت ا٤بالية، للدِ) 
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 لمماطل كتسببلشرط جزائي بعلم ا٤بماطل كليس عنده إال ىذا ا٤باؿ الذم أعطاه ب
، ألف ا٤بماطل ىو ا٤بتسبب هبذه ا٣بسارة كذلك ؛الشرط ا١بزائي عليوا٤بطل ُب كقوع 

التثبت من كوف ىذا ا٤بطل ىو  تمكي ي  القاضي عند هبا ا٢بيكم كوفيكيشَبط أف 
  كال ٯبوز أف يتوالىا الدائن ،الفعلية ر ا٣بسارةكي يقد، ك ا٣بسارة السبب ا٤بباشر ٥بذه
 .لمرابْبكي ال يفتح الباب ل
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حكم عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية، :لثالمطلب الثا
 .(1)للجهات الخيرية

 للجهات ،غرامة مالية بدفع ا٤بدين ا٤بماطل عقوبةا٤بعػاصركف ُب حكم  ف الفقهاءاختل
 :على قولْب ،ا٣بّبية

  .للجهات ا٣بّبية ،غرامة مالية بدفع ا٤بدين ا٤بماطل عقوبة عدـ جواز :القوؿ األوؿ
  .(ِ)ا٤بعاصرين الفقهاء بعضلكىو قوؿ 

  .للجهات ا٣بّبية ،غرامة ماليةبدفع ا٤بدين ا٤بماطل  عقوبة جواز :القوؿ الثاني
  .(ّ)ا٤بعاصرين الفقهاء بعضلكىو قوؿ 

 
 

                                 
ورة ا٤بسألة: أف يرـب عقد ا٤برإبة، أك القرض، أك غّبٮبا من عقود ا٤بداينات، مع اشَباط أنو إف تأخر ُب صػ( ُ) 

  الوفاء بغّب عذر، يلتـز بالتربع بنسبة معينة، أك مبلغ معلـو إٔب بعض ا١بهات ا٣بّبية.
(  منهم: الشيخ عبد ا بن منيع كما ُب ٕبثو قي أعماؿ الندكة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويٍب  ِ) 

ا٤بدين ا٤بماطل يعاقب با٢ببس ال بتغرًن ا٤باؿ" ُب ٦بلة أٞبد فهمي بو سنة كما ُب مقالو "كالدكتور  ،ِْْصػ
ر رفيق ا٤بصرم كما ُب تعليقو على ٕبث الزرقا . كالدكتو ْٕٓصػاألزىر، ا١بزء السابع، السنة الثالثة كالستوف 

  ْٕصػىػ.ُُُْٕب ٦بلة دراسات اقتصادية إسبلمية،، اجمللد الثالث، العدد الثاين، رجب 
، ْٔ، ْٓ، ْْصػ(  منهم: الدكتور ٧بمد تقي العثماين كما ُب كتابو ٕبوث ُب قضايا فقهية معاصرة ّ) 

ُب ٕبثو: "صيانة  ، كالدكتور عثماف شبّب كماّْصػبلت ا٤بالية ا٤بعاصرة كالدكتور كىبة الزحيلي كما ُب كتابو ا٤بعام
، كالدكتور ٧بمد أنس ٕٕٖ/ِقضايا اقتصادية معاصرة، مد األشقر كآخرين   ن ٕبوث فقهية ُبا٤بديونيات" ضم

زيز، االقتصاد الزرقا كالدكتور ٧بمد القرم ُب ٕبثهما التعويض عن ضرر ٩باطلة الدين، ٦بلة جامعة ا٤بلك عبد الع
. كصدرت بو بعض الفتاكل ّٕصػىػ. ُُُْاإلسبلمي، مركز النشر العلمي با١بامعة، اجمللد الثالث سنة 

كالقرارات، منها ما يلي: جاء ُب معيار ا٤بدين ا٤بماطل ا٤بعتمد من اجمللس الشرعي ٥بيئة ااسبة كا٤براجعة 
 عقود ا٤بداينة، مثل ا٤برإبة، على التزاـ ا٤بدين عند ُب صللمؤسسات ا٤بالية اإلسبلمية ما نصو: "ٯبوز أف ين

نسبة، بشرط أف يصرؼ ذلك ُب كجوه الرب بالتنسيق مع ىيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة " ا٤بماطلة بالتصدؽ ٗببلغ أك 
بنسبة ما نصو: "ٯبوز اشَباط غرامة مقطوعة، ك  رةُب فتاكل ندكة الربكة الثانية عشكجاء  .ّٓصػا٤بعايّب الشرعية 

رؼ صػ ٧بددة على ا٤ببلغ كالفَبة، ُب حاؿ تأخر حامل البطاقة عن السداد دكف عذر مشركع، كذلك على أساس
 . َّْصػىذه الغرامة ُب كجوه الرب، كال يتملكها مستحق ا٤ببلغ" فتاكل ا٥بيئة الشرعية للربكة 

ىػ، حيث ُُْْا٤بنعقد ُب عماف عاـ كىو ما انتهى إليو مؤٛبر ا٤بستجدات الفقهية األكؿ بشأف الشرط ا١بزائي 
ٯبوز أف يشَبط على ا٤بدين دفع مبلغ من ا٤باؿ ليصرؼ ُب كجوه الرب، إذا تأخر عن سداد  -جاء ُب قراره:" ج

   ِّٖصػ الدين بدكف عذر مقبوؿ" الشامل، إلرشيد
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 :أدلة القوؿ األوؿ
ََ ﴿ قوؿ ا تعأب: اآليات الٍب تدؿ على ٙبرًن الربا منها: :الدليل األوؿ ِي ٱَّلذ

 ََ ٌِ َُ ۡيَطٰ ُّ ٱلشذ ِي َحخََختذُط ُٔم ٱَّلذ ا َحُل ٍَ ْ ََل َحُلُٔمَٔن إَِلذ َن ا ٰٔ ُكئَُن ٱلّرِبَ
ۡ
ٔٓاْ يَأ ُ ًۡ كَال ُٓ جذ

َ
ِّۚ َذٰلَِم ةِأ ّسِ ٍَ ۡ ٱل

ِٔۡغَظث   ٍََ َاآَههُ  َم ِّْۚ َم ا ٰٔ ُ ٱۡۡلَۡيَع وََحرذَم ٱلّرِبَ َحوذ ٱَّللذ
َ
ْْۗ َوأ ا ٰٔ ا ٱۡۡلَۡيُع ٌِۡثُو ٱلّرِبَ ٍَ ِ  إِجذ ا ٌّ ٌَ   ُّ ّبِِّۦ فَٱُخَََهٰ فَيَ َ رذ

وَن  ا َخِِٰلُ َٓ ًۡ مِي ُْ ۡصَحُٰب ٱنلذارِِۖ 
َ
ْوَلَٰٓهَِم أ

ُ
َۡ ََعَد فَأ ٌَ ِِۖ َو ۡمُرهُٓ  إََِل ٱَّللذ

َ
اْ ٢٧٥َسيََف َوأ ٰٔ ُ ٱلّرِبَ َحُق ٱَّللذ ٍۡ َح

ثِيمٍ 
َ
اٍر أ ُ ََل ُُيِبُّ ُُكذ َنفذ َدَقِٰجِۗ وَٱَّللذ ٔاْ ﴿ تعأب:قوؿ ا، ك (ُ)﴾َويُۡرِِب ٱلصذ ُِ ٌَ ََ َها ِي ا ٱَّلذ َٓ حُّ

َ
َيَٰٓأ

ََ ٱلّرِبَ  ا ةَِِقَ ٌِ ٌَ  ْ َ َوذَُروا ْ ٱَّللذ ٔا ُل ۡؤٌِِِيَ َٰٓٔ ٱتذ ٌُّ ْ إِن ُنِخًُ   ِِبَۡرب   ٢٧٨ا
ْ ٔا ذَُُ

ۡ
ْ فَأ ٔا ًۡ َتۡفَػيُ ََ ٱ فَإِن ىذ ِ ٌّ ِ َّللذ

 .(ِ)﴾ ۦَورَُسِٔلِ 
غرامة  بدفع على ٙبرًن تغرًن ا٤بدين ا٤بماطل دل ت اتاآلي أف:اتوجو الداللة من اآلي

 :مالية للجهات ا٣بّبية من كجهْب
 أف التوبة كبٌْب  ،كآذف من ٓب يفعل با٢برب ،أمر ا٤بؤمنْب بَبؾ الربا أف ا :الوجو األوؿ

 تائبان  دأخذ زيادة على رأس ا٤باؿ ال يع٩با يدؿ على أف من  ؛منو بأخذ رأس ا٤باؿ فقط
 .كسواء كانت ىذه الزيادة للدائن أك للجهات ا٣بّبية ،من أكل الربا
ىو ظلم ا٤بدين بأخذ  ،ُب اآلية إشارة إٔب أف ا٢بكمة من ٙبرًن الربا أف :الوجو الثاني

 ،كالظلم موجود سواء أخذت الزيادة للدائن أك للجهات ا٣بّبية ،الزيادة على رأس ا٤باؿ
 .(ّ)فيمنع

 صلى ا عليو كسلملىعىنى رىسيوؿي اً »:قاؿ ػ عنورضي ا ػ  عن جابر:نيالدليل الثا
ٍيوً  اتًبىوي، كىشىاًىدى  (ْ)«آًكلى الر بىا، كىميؤًٍكلىوي، كىكى

الطالب  ،أف الربا ٧بـر على ا١بميع الدائن كىو اآلكل :وجو الداللة من الحديث
فكما ال ٯبوز  ،كقد سول بينهما ُب ا٢بكم ،ا٤بعطي للزيادة ،كا٤بدين كىو ا٤بوكل ،الزيادة

ال ٯبوز للمدين أف يعطي الزيادة على الدين إذا كاف ذلك  ،للدائن أف يطلب الزيادة

                                 
 ِٕٔ-ِٕٓ(  سورة البقرة، اآليتاف ُ) 
 ِٕٗ-ِٖٕ(  سورة البقرة، اآليتاف ِ) 
 .ُُٓصػا٤بماطلة ُب الديوف، للدخيل  (  انظر:ّ) 
 (  سبق ٚبرٯبوْ) 
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 .(ُ)سواء كانت الزيادة للدائن أك للجهات ا٣بّبية ،ُب العقد مشركطان 
كا٤بنع  ،كا٢ببس  ،تشمل ما يزجره عن فعلو :أف عقوبة ا٤بدين ا٤بماطل:ثالثالدليل ال
كٓب  ،ك٫بو ذلك حٌب يؤدم ا٢بق الذم عليو ،ر على أموالوكا٢بج ،كالضرب ،من السفر

غرامة مالية  نقل عن أحد من العلماء  قبل ىذا العصر أنو قضى أك أفٌب ٔبواز اشَباطيي 
مع قربػها من الذىن لو   ،كجهات الرب ك٫بوىا  ،تدفع لغّب الدائن على ا٤بدين ا٤بماطل

 .(ِ)كانت جائزة
بأنو ٓب يرد عن أحد  سلميي  مع أنو ال ،النقل عنهم ليس دليبلن على ا٤بنع عدـأف ب:نوقش

" إذا التـز أنو إف ٓب  :(ْ)قاؿ ا٢بطاب ،(ّ)بل قاؿ بو بعض ا٤بالكية ،من العلماء القوؿ بو
فهذا ٧بل ا٣ببلؼ  ،أك صدقة للمساكْب ،فعليو كذا ككذا لفبلف ،يوفو حقو ُب كقت كذا

يقضى  :(ٓ)كقاؿ ابن دينار ،ػ كما تقدـػ  فا٤بشهور أنو ال يقضى بو  ،ا٤بعقود لو ىذا الباب
 .(ٔ)بو"

فهو خاص بالوعد  ،بأف ما نقل عن بعض ا٤بالكية من خبلؼ ُب القضاء بالوعد:أجيب
فهو إلزاـ الشخص  ،ُب عرؼ الفقهاءػ االلتزاـ  ػكأما " :قاؿ ا٢بطاب بااللتزاـ ،ا٤بعركؼ

كقد يطلق ُب العرؼ على ما  ،...على شيء أك معلقان  ،من ا٤بعركؼ مطلقان  نفسو شيئان 
كىو الغالب ُب عرؼ الناس  ،كىو التزاـ ا٤بعركؼ بلفظ االلتزاـ :ىو أخص من ذلك

من ا٤بدين نفسو  كليس تربعان  ،ىنا إلزاـ من الدائن كاشَباط تغرًن ا٤بدين ا٤بماطل ،(ٕ)"اليـو
                                 

 . ِْْصػللمنيع، ضمن أعماؿ الندكة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويٍب  نظر:ٕبث ُب أف مطل الغِب ظلم،(  اُ) 
     َْصػ، ٕبوث ُب قضايا فقهية معاصرة، للعثماين ِّٗصػ(  انظر: دراسات ُب أصوؿ ا٤بداينات، لنزيو ٞباد ِ) 
 . ُٕٔ، ُِٕ،ُُٕصػػ(  انظر: ٙبرير الكبلـ ُب مسائل االلتزاـ: للحطاب،ّ) 
(  ىو أبو عبد ا ٧بمد بن ٧بمد بن عبد الرٞبن ا٤بعركؼ با٢بطاب، إماـ ا٤بالكية ُب عصره، أصلو من ا٤بغرب، ْ) 

 مسائل االلتزاـ، توُب ىػ، كلو مصنفات عديدة، منها:  مواىب ا١بليل،  كٙبرير الكبلـ ُبَِٗكلد ٗبكة سنة 
 .ٖٓ/ٕ، األعبلـ، للزركلي  َِٕصػىػ.انظر: شجرة النور الزكية، البن ٨بلوؼ ُْٓٗب طرابلس سنة 

ا، عن كر  اصػا٢بن  (  ىو اإلماـ عيسى بن دينار القرطيب، فقيو األندلس كمفتيها، ارٙبل كلـز ابن القاسم مدة، ككافٓ) 
ىػ. انظر: سّب أعبلـ النببلء، للذىيب  ُِِقدمو أحد، توُب سنة ككانت الفتيا تدكر عليو باألندلس، ال يت

 .َُِ/ٓ، األعبلـ، للزركلي  ُُٖ/ٓ، كفيات األعياف، البن خلكاف  ّْٗ/َُ
، كانظر: ٕبوث ُب قضايا فقهية معاصرة للعثماين ُٕٔصػٙبرير الكبلـ ُب مسائل االلتزاـ، للحطاب  (  ٔ) 

 .ٕٖٗ/ِاقتصادية معاصرة، مد األشقر كآخرين  ، ٕبوث فقهية ُب قضايا ْٔ -ْٓصػ
 .ٖٔصػ(  ٙبرير الكبلـ ُب مسائل االلتزاـ، للحطاب ٕ) 
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أف ا٤بدين ال يتؤب  :كيدؿ لذلك ،فبل يصح ٚبرٯبو على التزاـ التربع ،نفسو بااللتزاـ
فتبْب كوهنا  ،كالدائن يتؤب صرفها للجهات ا٣بّبية ،بل يدفعها للدائن ،صرفها بنفسو

 .(ُ)٧بضان  كليست تربعان  ،معاكضة عن ا٤بطل
، كلو  كوف مشركطنا ُب العقدبأنو إذا جاز إلزاـ ا٤بدين نفسو بذلك فإنو ٯبوز أف ي: يُرد

؛ ألف أم يعد عندىم من الربا ٤با جاز للمدين أف يلـز نفسو بذلك ىذا االلتزاـ كاف
كليس بالضركرة  بغّب رضاه، على الدين ىي ربا سواء كانت برضا ا٤بدين أك مشركطة زيادة

جهات ا٣بّبية كيأخذ منهم كتابنا بأنو أدل ما مو ا٤بدين للأف يستلمو منو الدائن بل يسل  
 التـز بو.

 :أدلة القوؿ الثاني
  .(ِ)«َليُّ اْلَواِجِد ُيِحلُّ ِعْرَضُو َوُعُقوبَػَتوُ » :ؿ رسوؿ او ق :دليل األوؿال

فيعاقب ا٤بدين ا٤بماطل ٗبا  ،ُب ا٢بديث مطلقة أف العقوبة :وجو الداللة من الحديث
كمعاقبة ا٤بدين  ،إذا ٓب يكن ىناؾ ٧بذكر شرعي من ىذه العقوبة ،يردعو عن مطلو

ليس فيها ٧بذكر شرعي بل فيها  ،مالية تدفع للجهات ا٣بّبيةغرامة بدفع ا٤بماطل 
 .إحساف للفقراء كا٤بساكْب

أف األصل ُب الشركط كالعقود اإلباحة إال ما دؿ الدليل على منعو، الدليل الثاني: 
كاشَباط تغرًن ا٤بماطل للجهات ا٣بّبية، شرط صحيح ٯبب على ا٤بدين الوفاء بو؛ ألف 

الدائن، كٙبفز ا٤بدين على الوفاء ُب الوقت ادد،كتكوف سببان تلك الزيادة ال يأخذىا 
 .(ّ)الطمئناف الدائن على حقو، كفيها نفع للفقراء

أخذ غرامة مالية من ا٤بدين ا٤بماطل ب الشرط بأفعدـ التسليم ب:الدليالف قشو ن
ىذه الزيادة  إفبل  كأنو ال دليل على منعو، ،للجهات ا٣بّبية ليس فيو ٧بذكر شرعي

 كظلم ،كأخذ الزيادة على رأس ا٤باؿ حراـ ،ف الدائن يأخذ زيادة على رأس مالوربا؛ إل

                                 
 . ُِٕ/ُ، الشركط التعويضية، لعياد العنزم  ُٓٓ -ُْٓصػ (  انظر: ا٤بماطلة ُب الديوف، للدخيلُ) 
 (  سبق ٚبرٯبوِ) 
 . ٕٖٗ/ِمد األشقر كآخرين(  انظر: ٕبوث فقهية ُب قضايا اقتصادية معاصرة، ّ) 
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 .(ُ)سواء أخذىا الدائن لنفسو أك صرفها للجهات ا٣بّبية
للدائن على رأس مالو، كال  ىذه ا٤باؿ الذم يدفعو ا٤بماطل ليس زيادةبأف  يجاب:

على  ، كال ظلم فيوكىي الٍب تستلمها منوية ، بل ىي للجهات ا٣بّب منو يستلمها الدائن
ا٤بماطل بل ىو الذم ظلم نفسو كغّبه بالتأخر ُب الوفاء، كال دليل ٲبنع من جواز ىذا 

 ما مٌبدفع ىذا ا٤باؿ ، كىو قادر على أال يالشرط خصوصنا أف ا٤بماطل رضي بذلك
  التـز بالوفاء ُب الوقت ادد.

بعد عرض القولْب الواردين ُب ىذه ا٤بسألة، كأدلة كل قوؿ، كمناقشة ما ٰبتاج  :الترجيح
، القائل ٔبواز ثاينالراجح ىو القوؿ ال القوؿ أف ػ كا أعلم ػيظهر ٕب منها إٔب مناقشة، 

بشرط أف  ا٤بدين ىو الذم  ، للجهات ا٣بّبيةعقوبة ا٤بدين ا٤بماطل بدفع غرامة مالية
ف كذلك أل ؛كال يكوف التسليم من طريق الدائنللجهة ا٣بّبية  امةىذه الغر يتؤب تسليم 

األصل ُب الشركط الصحة إال ما دؿ الدليل على منعو، كال دليل يدؿ على منع ىذا 
كىو قادر على أف ٰبفظ مالو بأف يوُب الدائن  ذا الشرطا٤بدين رضي هب كألف ،الشرط

 .حقو ُب كقتو

                                 
 .ُُٓصػا٤بماطلة ُب الديوف، للدخيل ، ِْْصػللمنيع،  نظر:ٕبث ُب أف مطل الغِب ظلم،(  اُ) 
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المماطل بدفع تكاليف الشكاية، حكم إلزاـ المدين :رابعالمطلب ال
 .(1)ونفقات التحصيل

 كنفقات التحصيل ،تكاليف الشكاية حكم إلزاـ ا٤بدين ا٤بماطل بدفع اختلف الفقهاء ُب
 :قولْبعلى 

 .كنفقات التحصيل ،تكاليف الشكاية ا٤بدين ا٤بماطل ييلـز بدفع أف:القوؿ األوؿ
 . (ٓ)كا٢بنابلة (ْ)الشافعيةك  ،(ّ)ا٤بالكيةك  ،(ِ)ا٢بنفية مذىب كىو

                                 
حقو نفقات كمصركفات من أجرة تنقل، ص ورة ا٤بسألة: أف ٲباطل ا٤بدين، كيغـر الدائن الستخبلصػ( ُ) 

 ىذه النفقات.٧بامي، أك ٧بضر، ك٫بو ذلك، فيلـز ا٤بدين ا٤بماطل بدفع  أك
، كىي من -كىو رسوؿ القاضي إٔب ا٣بصم-. ككبلمهم عن أجرة العوف ُِٔ/ُ(  انظر: ا١بوىرة النّبة ِ) 

تكاليف الشكاية، كُب ا٤بذىب ا٢بنفي قوالف؛ قوؿ أهنا على بيت ا٤باؿ، كقوؿ أهنا على الذم عليو ا٢بق. 
الذم يبعثو القاضي مع ا٤بدعي إٔب خصمو  :"اختلف ا٤بشايخ ُب أجرة العوفُِٔ/ُجاء ُب ا١بواىر النّبة 

قاؿ بعضهم ٯبب ُب بيت ا٤باؿ كقاؿ بعضهم على ا٤بتمرد ككذا السارؽ إذا قطعت يده فأجرة القاطع كٜبن 
الدىن الذم ٰبسم بو العركؽ على السارؽ ؛ ألنو تقدـ منو سبب كجوهبا كىو السرقة." فهم ال يكلفوف 

بيت ا٤باؿ أك على ا٤بتمرد الذم عليو ا٢بق، كٯبعلوف أجرة القاطع على الطالب أجرة العوف فإما أف تكوف من 
 السارؽ؛ ألنو ا٤بتسبب، كا٤بماطل ىو ا٤بتمرد كا٤بتسبب بالتكاليف الٍب ٢بقت الدائن ُب شكايتو.

، منح ا١بليل، لعليش  ِٕٕ/ٓ، شرح ٨بتصر خليل، للخرشي  ُُّ/ٔ(  انظر: مواىب ا١بليل، للحطاب ّ) 
ن فرحوف:"كإذا تبْب أف ا٤بطلوب ألد با٤بدعي ، كدعاه الطالب إٔب االرتفاع إٔب القاضي فأىب، . قاؿ ابُٓ/ٔ

 .ُّٕ/ُتبصرة ا٢بكاـ   فيكوف على ا٤بطلوب أجرة الرسوؿ إليو، كال يكوف على الطالب من ذلك شيء"
هناية اتاج، للرملي ، َُٗ-ُٖٗ/َُ، ٙبفة اتاج، للهيتمي ِّٔ/ْ(  انظر: أسُب ا٤بطالب، لؤلنصارم ْ) 

. ككبلمهم كاف عن أجرة العوف كا٤ببلزمة إف ٓب يكن ٥بم رزؽ من بيت ا٤باؿ، ِْٖ/ٔ، مغِب اتاج ُِٖ/ٖ
كىي تكاليف شكاية، كعندىم إذا طلبو القاضي كٓب يأت دكف عذر فإهنم ٯبعلوهنا على ا٤بدين لتعديو، 

:"فجعل أجرة ا٤ببلـز بإذف ا٢باكم َُٗ/َُٙبفة اتاج  كا٤بماطل مثلو فهو متعد بتأخره ُب الوفاء. كجاء ُب
على ا٤بدين قاؿ: لتقصّبه بتأخّب الوفاء مع القدرة، كال يلـز الدائن مبلزمتو بنفسو". كأما قبل ثبوت ا٢بق فإف 
الشافعية ٯبعلوف أجرة العوف كا٤ببلزمة على الطالب إف ٓب ٲبتنع ا٤بطلوب من ا٢بضور، كىذه ال تعكر على 

د فعليو التكاليف الٍب يغرمها عتيما إذا تبْب أنو ٩باطل فإنو مف٢بق فيها ٓب يتبْب ٤بن؟ ككبلمنا تنا؛ ألف امسأل
الدائن لتحصيل حقو، كأيضنا عليو أجرة السجن كالسجاف إف ٓب يكن ٥بم رزؽ من بيت ا٤باؿ؛لتعديو كما 

القاضي بْب بيع مالو بغّب إذنو كبْب :"لو امتنع مديوف من أداء ما عليو ٚبّب ِْٖ/ٔجاء ُب مغِب اتاج
 سجنو...كنفقة ا٤بسجوف ُب مالو، ككذا أجرة السجن كالسجاف".

، كشاؼ القناع ، ُٕٓ/ِ، شرح منتهى اإلرادات، للبهوٌب  َِٓ-َِْ/ٓ(  انظر:اإلنصاؼ، للمرداكم  ٓ) 
احب ا٢بق حقو صػ لى كمطى على الوفاء  ا: "كإذا كاف الذم عليو ا٢بق قادرن . قاؿ ابن تيميةُْٗ/ّللبهوٌب  

حٌب أحوجو إٔب الشكاية، فما غرمو بسبب ذلك، فهو على الظآب ا٤ببطل، إذا كاف غرمو على الوجو ا٤بعتاد" 
در ما يوافق ىذا القوؿ ُب معيار ا٤بدين ا٤بماطل ا٤بعتمد من اجمللس صػكقد .ِٓ-ِْ/٦َّبموع الفتاكل  
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 .كنفقات التحصيل ،تكاليف الشكاية ا٤بدين ا٤بماطل ال يلـز بدفع أف:القوؿ الثاني
 .(ِ)كالشافعية (ُ)ةا٤بالكي لبعضكىو قوؿ 

 :أدلة القوؿ األوؿ
َمْطُل اْلَغِنيّْ » :قاؿ  أف رسوؿ ا ػرضي ا عنو  ػعن أيب ىريرة :الدليل األوؿ

 .(ّ)«ظُْلمٌ 
فإذا ترتب  ،على أف مطل الغِب ظلم انصن  أف ُب ا٢بديث :من الحديثوجو الداللة 

ألنو ا٤بتسبب  ؛فهو على ا٤بماطل الظآب ،ىذا الظلم بذؿ ماؿ من صاحب ا٢بقعلى رفع 
 .(ْ)ُب ذلك

من  ألف كثّبان  ؛أف ىذ ا٢بكم ٰبمل ا٤بماطل على ا٤ببادرة بالسداد:الدليل الثاني
لتيئيس صاحب ا٢بق  ،ا٤بماطلْب أك ككبلئهم يقصدكف التأخر كالتطويل بقدر اإلمكاف

 ؛كبذؿ األمواؿ ،٤با يتكبد من ا٤بتاعب كا٤بشاؽ ،أك ا٤بضارة لو ،كتزىيده فيو ،من حقو
فيحجم عن  ،كاألجور كالنفقات ،من ا٤برافعات كا٤بطالبات ،ألجل الوصوؿ إٔب حقو

كمن ٍب كاف من الواجب معاملة ىذا الظآب ا٤بماطل  ،ا٤بماطلكيدع ا٢بق بيد  ،ا٤بطالبة
صاحب ا٢بق من ماؿ ألجل  كما أنفق ،فيلـز بإيفاء ما عليو من حق ،بنقيض قصده

 .(ٓ)مطالبتو
كال  ،أف دفع الدائن ا٤باؿ ألجل ٙبصيل حقو ظلم كضرر ٘بب إزالتو:الدليل الثالث

ما خسره الدائن من نفقات  ا٤بماطلن إزالة ىذا الضرر إال بتغرًن ا٤بدين ٲبك

                                                                                         
الية، كنصو: "يتحمل ا٤بدين ا٤بماطل مصركفات الدعول الشرعي ٥بيئة ااسبة كا٤براجعة للمؤسسات ا٤ب

كغّبىا من ا٤بصركفات الٍب غرمها الدائن من أجل ٙبصيل أصل دينو" ا٤بعايّب الشرعية ٥بيئة ااسبة كا٤براجعة 
 .ّْصػللمؤسسات ا٤بالية اإلسبلمية 

، مواىب ا١بليل، للحطاب  ُّٓ/ٖ، التاج كاإلكليل، للمواؽ ُّٕ/ُ(  انظر: تبصرة ا٢بكاـ، البن فرحوف  ُ) 
ٔ/ُُّ . 

 .ُِٖ/ٖ، هناية اتاج، للرملي َُٗ-ُٖٗ/َُ(  انظر: ٙبفة اتاج، للهيتميِ) 
 (  سبق ٚبرٯبوّ) 
، كشاؼ القناع، ِٔ/ُ، اإلتقاف كاإلحكاـ، ٤بياره ِٓ-ِْ، َّ(  انظر: ٦بموع الفتاكل، البن تيمية  ْ) 

 .ّٗٔ/ّللرحيباين، مطالب أكٕب النهى، ُْٗ/ّللبهوٌب  
 .ٓٓ-ْٓ/ُّ(  انظر: فتاكل كرسائل ٠باحة الشيخ ٧بمد بن إبراىيم آؿ شيخٓ) 
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 .(ُ)الستخبلص حقو منو
أف نفقات الشكاية تكلف صاحب ا٢بق أكثر من مالو الذم يطالب :الدليل الرابع

لكثرة  ؛قد يسبب ترؾ ا٤بطالبة با٢بق اـ ا٤بدين ا٤بماطل بدفع التكاليفكعدـ إلز  ،بو
 .(ِ)كُب ذلك تضييع للحقوؽ ،التكاليف

 :القوؿ الثاني ةدلأ
كعليو  كيتوصل لو على الدائن أف ٱبلص حقو ٯبب األصل أنو أفالدليل األوؿ: 

 .(ّ)التكاليف الٍب يدفعها للوصوؿ ٢بقو
سبب ُب تركو  اليف الشكاية كنفقات التحصيل على الدائنو ُب جعل تكبأن :يناقش

كأف تييسر لو السبل للوصوؿ ٢بقو،  الذم ييطالب ٕبقو ٯبب أف يعاف كأف ىذا الواجب،
؛ ألف تعسّب الوصوؿ للحق كتطويل إجراءاتوكُب جعل تكاليف الشكاية عليو سبب ُب 

الذم ارتكب جـر ا٤بطل لن يتورع عن تأخّب الوفاء عندما يعلم أنو لن يغـر غّب الدين 
 .الذم عليو، كقد يزيد ُب ا٤بماطلة لتزيد التكاليف على الدائن

فالتكاليف على ، األصل حرمة ماؿ ا٤بسلم، كا٤بطل ذنب ال يبيح مالوأف  ي:الدليل الثان
  .(ْ)ا من ا٤بدين غّب مالوشيئن  ٰبق لو أف يأخذ كال طالب ا٢بق

تسبب ُب  الذم كىو ، بل ا٤بماطل معتدبأف ىذا ليس من باب استباحة ا٤باؿوقش:ن
، كعرض بإتبلؼ مالو بعدـ انقياده إٔب ا٢بكم فتوجو عليو غـر  إدخاؿ غرٲبو ُب غـر

  .(ٓ)ذلك
بعد عرض القولْب الواردين ُب ىذه ا٤بسألة، كأدلة كل قوؿ، كمناقشة ما ٰبتاج :الترجيح

إلزاـ واز ٔب، القائل أف الراجح ىو القوؿ األكؿ ػ كا أعلمػ يظهر ٕب منها إٔب مناقشة، 
 ،لقوة ما استدلوا بو ا٤بدين ا٤بماطل بدفع تكاليف الشكاية، كنفقات التحصيل؛ كذلك

ألف  ؛كأف ىذا القوؿ مقتضى العدؿ ،القوؿ الثاين ٗبا كرد عليو من مناقشة ةدلأكلضعف 
كيشَبط ٥بذا القوؿ أال يغـر  ،ا٤بماطل ىو الذم تسبب بتغرًن الدائن ىذه النفقات

ما يغرمو صاحب الدعول من نفقات الشكاية على الوجو ا٤بعتاد ا٤بدين ا٤بماطل إال 
                                 

 .ّّصػ(  انظر: التعويض عن أضرار التقاضي، لعبد الكرًن البلحم ُ) 
 .ّْصػ(  ا٤برجع السابق ِ) 
 .َّْْٕالفتول، برقم( انظر: فتول مصاريف ااكمة كتكلفة ااماة من يتحملها، ٗبوقع إسبلـ كيب، مركز ّ) 
   ُّٕ/ُ(  انظر: تبصرة ا٢بكاـ، البن فرحوف  ْ) 
 (  ا٤برجع السابقٓ) 
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ا للتحايل على، كي(ُ)كا٤بعركؼ   .الربا كوف ا٢بكم فيها للقاضي؛ سدن

                                 
  ِٓ-ِْ/َّ(  انظر: ٦بموع الفتاكل، البن تيمية  ُ) 
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تغير األجل بسبب رغبة المدين في تمديد في  :الفصل الثالث
 األجل)جدولة الدين(

أف يكوف على شخص دين مؤجل، مقسط ٗببالغ ٧بددة، كعلى  ىي ٔبدكلة الديوف: رادا٤ب
أكقات زمنية معينة، كقد يرغب الشخص ا٤بدين  ُب ٛبديد كقت السداد، مع ٚبفيض 

 ا إلمكانياتو ا٤بالية،  فيوافق الدائن على ذلك، كيعد جدكالن مقدار الدفعات ا٤بسددة، كفقن 
ا الدين، كىذه الطريقة ىي ا٤بطبقة غالبن ا  لسداد ا٤بديونية مقابل الزيادة على مقدار جديدن 

، كقد ٘بدكؿ الديوف دكف زيادة ُب مقدارىا كما يقع بْب األفراد بعضهم ربويةُب البنوؾ ال
فهذه مباحة ببل  مع بعض، أك بينهم كبْب ا٤بؤسسات ا٤بالية الٍب تتعامل بأحكاـ الشريعة

 ، كليس الكبلـ عنها ىنا.خبلؼ
 :كاستدلوا على ذلك باألدلة التالية ،(ُ)أف جدكلة الديوف ٧برمة أٝبع العلماء علىكقد  

 :اآليات الكثّبة الدالة على ٙبرًن الربا كمنها:الدليل األوؿ
ُّ ﴿: :قوؿ ا تعأب     ِي َحخََختذُط ُٔم ٱَّلذ ا َحُل ٍَ ْ ََل َحُلُٔمَٔن إَِلذ َن ا ٰٔ ُكئَُن ٱلّرِبَ

ۡ
ََ يَأ ِي ٱَّلذ

 ََ ٌِ َُ ۡيَطٰ ٰٔ ٱلشذ ُ ٱۡۡلَۡيَع وََحرذَم ٱلّرِبَ َحوذ ٱَّللذ
َ
ْْۗ َوأ ا ٰٔ ا ٱۡۡلَۡيُع ٌِۡثُو ٱلّرِبَ ٍَ ْ إِجذ ٔٓا ُ ًۡ كَال ُٓ جذ

َ
ِّۚ َذٰلَِم ةِأ ّسِ ٍَ ۡ ٍََ ٱل ِّْۚ َم ا

ِٔۡغَظث   ِ  َاآَههُ  َم ْوَلَٰٓهِمَ ٌّ
ُ
َۡ ََعَد فَأ ٌَ ِِۖ َو ۡمُرهُٓ  إََِل ٱَّللذ

َ
ا َسيََف َوأ ٌَ   ُّ ّبِِّۦ فَٱُخَََهٰ فَيَ ۡصَحُٰب ٱنلذارِِۖ  َ رذ

َ
أ

وَن  ا َخِِٰلُ َٓ ًۡ مِي ثِيمٍ ٢٧٥ُْ
َ
اٍر أ ُ ََل ُُيِبُّ ُُكذ َنفذ َدَقِٰجِۗ وَٱَّللذ اْ َويُۡرِِب ٱلصذ ٰٔ ُ ٱلّرِبَ َحُق ٱَّللذ ٍۡ  (ِ)﴾َح

ََ ٱلّرِبَ ﴿:كقوؿ ا تعأب ا ةَِِقَ ٌِ ٌَ  ْ َ َوذَُروا ْ ٱَّللذ ٔا ْ ٱتذُل ٔا ُِ ٌَ ََ َها ِي ا ٱَّلذ َٓ حُّ
َ
ْ َٰٓٔ َيَٰٓأ ۡؤٌِِِيَ  ا ٌُّ  ٢٧٨إِن ُنِخًُ 

ٔاْ ِِبَۡرب   ُُ
ذَ
ۡ
ٔاْ فَأ ًۡ َتۡفَػيُ ََ ٱ فَإِن ىذ ِ ِ َورَُسِٔلِ ٌّ   (ّ)﴾ ۦَّللذ

ا ﴿ :كقوؿ ا تعأب َٓ حُّ
َ
ۡضَعٰف  َيَٰٓأ

َ
ْ أ ا َٰٔٓ ْ ٱلّرِبَ ٔا ُكيُ

ۡ
ْ ََل حَأ ٔا ُِ ٌَ ََ َها ِي ِۖ ٱَّلذ َضَٰػَفث  ٌُّ َ  ا  ْ ٱَّللذ ٔا ُل َوٱتذ

                                 
، ِْٖ/ْ، مشكل اآلثار، للطحاكمٖٓ/ْ، تبيْب ا٢بقائق، للزيلعي  ُّٔصػ (  انظر:االٝباع، البن ا٤بنذرُ) 

، ا٤بنتقى، ّّٔ/ِ، الكاُب، البن عبد الرب  ُِٖ/ِالبن رشد بداية اجملتهد،، َُٗ/ُِللسرخسي ا٤ببسوط،
، ا٤بغِب، ِّْ/ّ، هناية اتاج ، للرمليْٕٖ/ٗ، اجملموع، للنوكمُٓ/ّ، األـ، للشافعي ٔٔ/ٓللباجي 

،  الى، البن ْٕ/ِٖ، ٦بموع الفتاكل، البن تيمية  ِٓ/ٓ، اإلنصاؼ، للمرداكم  ِٓ/ْالبن قدامة  
  .َِْ/ٕ حـز 

 ِٕٔ-ِٕٓ(  سورة البقرة، اآليتاف ِ) 
 ِٕٗ-ِٖٕ(  سورة البقرة، اآليتاف ّ) 
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ًۡ ُتۡفيُِحٔنَ   .(ُ)﴾ىََػيذُك
كأف ا توعد من فعلو بعد  ،على ٙبرًن الربا اُب اآليات نصن  أف :وجو الداللة من اآليات

 ، ٧بارب  كرسولو ،كأف آكل الربا ٨بالف ألمر ا ،علمو بالتحرًن بعذاب النار
الذم كاف يتعامل بو أىل ا١باىلية إذا حل أجل الدين يقوؿ  كجدكلة الديوف ىي الربا

فإف قضاه كإال زاده ُب ا٤بدة كزاده اآلخر ُب  ،ريبتقضي كإما أف تإما أف  :للمدينالدائن 
 .(ّ)كالعربة با٢بقائق كإف اختلفت ا٤بسميات ،(ِ)القدر

ٍَُٔن َوََل ﴿قوؿ ا تعأب:  :الدليل الثاني ًۡ ََل َتۡظيِ َوٰىُِك ٌۡ
َ
ًۡ رُُهوُس أ ًۡ فَيَُك ِإَون حُبۡخُ

ٍُٔنَ   (ْ)﴾ُتۡظيَ
كأف  ،أف الدائن ال يستحق على مدينو إال رأس مالو بْب   ا أف:من اآليةوجو الداللة 

ككما أف ا٤بدين  ،كُب ذلك ظلم للمدين ،جدكلة الديوف فيها أخذ أكثر من رأس ا٤باؿ
فكذلك أخذ  ،ظلمان  دعقصو من رأس ا٤باؿ يي كأف ن ،ٯبب عليو أف يؤدم ما أخذ كامبلن 

 .(ٓ)ظلما لو دعالزيادة عليو يي 
ِنُبوا اْجتَ »:قاؿ رسوؿ ا  :ػ رضي ا عنو ػ قاؿ عن أيب ىريرة :الدليل الثالث

الشّْْرُؾ بِاللَِّو، َوالسّْْحُر، : »قىاليوا: يىا رىسيوؿى الل ًو كىمىا ىين ؟ قىاؿى ، «السَّْبَع الُموِبَقاتِ 
ـَ اللَُّو ِإالَّ بِالَحقّْ، َوقَػْتُل النػَّْفِس  َوَأْكُل الرّْبَا، َوَأْكُل َماِؿ الَيِتيِم، َوالتػََّولّْي يَػْوـَ الَِّتي َحرَّ

 .(ٔ)«الزَّْحِف، َوَقْذُؼ الُمْحَصَناِت الُمْؤِمَناِت الَغاِفاَلتِ 
 ؛ُب ا٢بديث داللة على ٙبرًن الربا ككجوب االبتعاد عنو أف :وجو الداللة من الحديث

كجدكلة الديوف من الربا الذم هنى ا٢بديث  ،ألنو من ا٤بوبقات الٍب عدىا رسوؿ ا 
 .هنا زيادة ُب الدين مقابل التأخّب ُب األجلإل ؛عنو

 صلى ا عليو كسلملىعىنى رىسيوؿي اً » :قاؿ ػ رضي ا عنو ػعن جابر :الدليل الخامس
                                 

 َُّ(  سورة آؿ عمراف، اآلية ُ) 
  .ّّٔ/ِ، الكاُب، البن عبد الرب  ُُٕ/ِ(  انظر: تفسّب القرآف العظيم، البن كثّب  ِ) 
 .ّٕصػ(  انظر: البيع ا٤بؤجل، لعبد الستار أبو غدة،ّ) 

 .ِٕٗالبقرة، جزء من آية  (  سورة ْ) 
 . ِٖ/ٔالقرآف، للطربم  آم (  انظر: جامع البياف ُب تأكيل ٓ) 
 (  سبق ٚبرٯبؤ) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 تغير األجل وأثره في الديون

 

76 

ٍيوً  اتًبىوي، كىشىاًىدى  (ُ)«آًكلى الر بىا، كىميؤًٍكلىوي، كىكى
 ،ككاتبو ،كموكلو ،آكل الربالعن  رسوؿ ا  أف :الحديثوجو الداللة من 

ألف اللعن ال يكوف إال على  ؛يدؿ على ٙبرًن أكل الربا كا٤بعاكنة عليوكىذا   ،كشاىديو
كجدكلة الديوف دفع زيادة مقابل التأخّب ُب السداد كىذه حقيقة الربا  ،شيء ٧بـر

 .فتكوف داخلة ُب اللعن الوارد على لساف الرسوؿ ا 
 عن جابر ػ رضي ا عنو ػ ُب قصة حجة الوداع أف النيب  :الدليل السادس

رِبَانَا رِبَا َعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب، فَِإنَُّو ، َوَأوَُّؿ رِبًا َأَضُع اْلَجاِىِليَِّة َمْوُضوعٌ َورِبَا »:قاؿ
 (ِ) «َمْوُضوٌع ُكلُّوُ 

يدؿ على ٙبرٲبو  ، كىذاربا ا١باىليةكضع  النيب  أف :وجو الداللة من الحديث
 عمو من حقو ا٤بباح، الرسوؿ صلى ا عليو كسلم ـى رى ؛ ألنو لو كاف مباحنا ٤با حى كمنعو

  .ربا ا١باىلية الذم كضعو النيبك ألهنا ؛كموضوعة ةكجدكلة الديوف ٧برم
قاؿ ابن قدامة: "كأٝبعت األمة على  ،على ٙبرًن الربا أٝبعوا العلماءأف :الدليل السابع
" : "أٝبع ا٤بسلموف على ٙبرًن الربا، كأنو من (ْ)كقاؿ النوكم ،(ّ)أف الربا ٧بـر

قاؿ ابن ا٤بنذر:  ُب مقدار الدين،بل الزيادة كالربا زيادة ُب األجل مقا  ،(ٓ)الكبائر"
شر السلف ىدية، أك زيادة فأسلف على ذلك، "كأٝبعوا على أف ا٤بسلف إذا شرط عي 

ُب األجل  كفزيدي أهنم، جدكلة الديوف ما ٰبصل ُبكىذا  ،(ٔ)أف أخذه الزيادة ربا"
كال فرؽ ُب ذلك اإلٝباع، ن، فتكوف جدكلة الديوف ٧برمة بالدي مقدار زيادة ُبالمقابل 

يل االدين مباشرة، أك يغطى بعقود صورية ظاىرىا الصحة كباطنها التحُب بْب أف يزاد 
ا ُب ا جديدن ا كعقده مرة أخرل؛ ليتضمن اتفاقن على الربا، مثل فسخ البيع السابق صورين 

                                 
 (  سبق ٚبرٯبو ُ) 
 (  سبق ٚبرٯبو ِ) 
 .ِٓ/ْ(  ا٤بغِب، البن قدامة ّ) 
شافعي ىػ،  ُّٔ( ىو ٧بيي الدين أبو زكريا ٰبي بن شرؼ بن مرم النوكم الدمشقي، كلد ُب نول ُب سنة ْ)

ا٤بذىب، كلو عدة تصانيف منها: "رياض الصا٢بْب"، ك"األذكار"، ك"ركضة الطالبْب كعمدة ا٤بفتْب"، 
ىػ. انظر: طبقات ٕٔٔحيح مسلم"، ك" اجملموع شرح ا٤بهذب " كغّبىا، توُب سنة صػ ك"ا٤بنهاج ُب شرح

 .ُّٓ/ِ، طبقات الشافعية، البن قاضي شهبة ّٓٗ/ٖالشافعية الكربل، للسبكي 
 .ْٕٖ/ٗ(  اجملموع، للنوكم ٓ) 
 .ُّٔصػ(  اإلٝباع، البن ا٤بنذر ٔ) 
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مع  –الدائن  من خذاألمقدار الدفعات أك آجا٥با مع تضمنها زيادة مقابل األجل، أك 
ككالة من ا٤بدين بشراء سلعة عنو بالتقسيط، ٍب يتؤب بيعها عنو، كيقبض  -عقد ا٤بداينة

ارمة  سطو مؤجبل بزيادة ك٫بوه من ا٢بيلٜبنها حاال، فيستوَب دينو من ٜبنها، كا٤بدين يق
 .(ُ)على الربا

 .كاإلٝباع ،كالسنة ،جدكلة الديوف ٧برمة بالكتاب أف ك٩با تقدـ يتبْب
 :منها ،(ِ)كا٥بيئات العلمية ،كقد صدر بذلك عدد من القرارات من اجملامع

جاء ُب قرار اجملمع الفقهي اإلسبلمي التابع لرابطة العآب اإلسبلمي ُب  أنو -ُ
  :دكرتو السادسة عشر كا٣باصة ببيع الدين ما يلي

أكثر من  ين بثمن مؤجلبيع الدين للمد :من صور بيع الدين غّب ا١بائزة :" ثانيا
جدولة كىو ما يطلق عليو ) ،كىو ٩بنوع شرعان  ،ألنو صورة من صور الربا ؛الدين مقدار

 .(ّ)(" الديوف
كجاء ُب معيار ا٤برإبة لآلمر بالشراء ا٤بعتمد من اجمللس الشرعي ٥بيئة ااسبة  -ِ

 كا٤براجعة للمؤسسات ا٤بالية اإلسبلمية ما نصو: "ال ٯبوز تأجيل موعد أداء الدين
 .(ْ)( سواء كاف ا٤بدين موسران أـ معسران"جدولة الدينمقابل زيادة ُب مقداره )

كجاء ُب فتاكل ندكة الربكة الثامنة ما نصو: "ال ٯبوز جدكلة ديوف ا٤برإبة أك  -ّ
 .(ٓ) غّبىا بزيادة مقدار الدين كزيادة األجل"

  

                                 
  ُِٓصػ(  انظر: ا٤بماطلة ُب الديوف، للدخيل ُ) 
ا٤بعايّب   ّٕٕ/ّ. قرارات ا٥بيئة الشرعية بشركة الراجحي  ِّّ-ُّّصػ(  قرارات اجملمع الفقهي اإلسبلمي ِ) 

   ُّٕصػ فتاكل ندكة الربكة  ُِٔصػالشرعية ٥بيئة ااسبة كا٤براجعة للمؤسسات ا٤بالية اإلسبلمية 
 .ِّّ-ُّّصػ(  قرارات اجملمع الفقهي اإلسبلمي ّ) 
 .ُِٔصػػ(  ا٤بعايّب الشرعية ٥بيئة ااسبة كا٤براجعة للمؤسسات ا٤بالية اإلسبلمية ْ) 
 .ُّٕصػػ (  فتاكل ندكة الربكةٓ) 
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 الفصل الرابع

المستصنع في تغير األجل بسبب اإلخالؿ في تسليم في 
 محلو
 :ٮبا ،افحثكفيو مب

 حكم االستصناع. :المبحث األوؿ
حكم الشرط ا١بزائي لتغّب األجل بسبب التأخّب ُب  :المبحث الثاني

 .تسليم ا٤بستصنع
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 .حكم االستصػناع:المبحث األوؿ
االستصناع لغة: األلف كالسْب للطلب، كالصنع: الفعل، فاالستصناع لغة: طلب 

قاؿ ابن منظور ُب لساف العرب: "يقاؿ: اصطنع فبلف خاٛبان إذا سأؿ رجبلن  ،(ُ)الفعل
 .(ِ)أف يصنع لو خاٛبان"

 .(ّ)فيو العمل" طى رً كاالستصناع اصطبلحان: "عقد على مبيع ُب الذمة شي 
ا، فالعمل كمادة الشيء كاالستصناع عقد مستقل يعقد فيو على العْب كالعمل ٝبيعن 

الصانع، كال يشَبط فيو تعجيل الثمن، فيكوف حسب اتفاؽ ا٤بصنوع كلها من عند 
كٱبتلف عنو من حيث فهو يشبو السلم؛ من حيث أنو موصوؼ ُب الذمة،  ا٤بتعاقدين.

. كيشبو اإلجارة؛ يوجد ُب األسواؽ أفا٤بصنوع  يشَبط ُبيشَبط فيو العمل، كال  أنو
من وف ا٤بواد كٱبتلف عنها من حيث ك من حيث عمل الصانع ُب ا٤بعقود عليو،

 .(ْ)الصانع
 :على قولْب ،اختلف الفقهاء ُب حكم االستصناعكقد 

  .جواز عقد االستصناع :القوؿ األوؿ
 .(ٓ)ا٢بنفية كىو مذىب

                                 
القاموس ايط، للفّبكز أبادم  نع،صػ، باب الصاد، مادة ُْٗ/ٕلساف العرب، البن منظورانظر: (ُ)  
، باب العْب، فصل الصاد، مادة ُِْٓ/ّلجوىرم، لصػنع، تاج اللغة باب العْب، فصل الصاد، مادة ،ُٗٗ/ُ
 نع.صػ
 نع.صػ، باب الصاد، مادة ُْٗ/  ٕلساف العرب، البن منظور  (ِ)
حاشية   َُٔ/ِ، ٦بمع األهنر، لزاده ْٖ/ُٓ. كانظر: ا٤ببسوط، للسرخسيِ/ٓبدائع الصنائع، للكاساين   (ّ)

 .ٓٓد صػ٤بالية كاالقتصادية، لنزيو ٞباا ، معجم ا٤بصطلحاتُٕٓ/ْ، الفتاكل ا٥بنديةِّْ/ٓابن عابدين
االستصناع، مد األشقر ضمن ، عقد ُُٔصػانظر: ٕبوث ُب فقو ا٤بعامبلت ا٤بالية ا٤بعاصرة، للقرة داغي  (ْ)

، االحَباؼ ُب ا٤بعامبلت ا٤بالية، لياسر َِّ/ُُب قضايا اقتصادية معاصرة، مد األشقر كآخرين   ث فقهيةٕبو 
 .ُّٖصػ، ا٤بعايّب الشرعية ٥بيئة ااسبة كا٤براجعة للمؤسسات ا٤بالية اإلسبلمية ْٓٗ-ْْٗصػ النشمي،

، ِ/ٓ، بدائع الصنائع ، للكاساين ْٖ/ُٓ، ا٤ببسوط، للسرخسي  ٗٓ/ْ(  انظر: تبيْب ا٢بقائق ، للزيلعي  ٓ)
سبلمي ُب دكرتو السابعة، در ٔبواز االستصناع قرار ٦بمع الفقو اإلصػ كقد .ُٖٗ/ِدرر ا٢بكاـ، ٤بنبل خسرك  

إف عقد االستصناع ػ كىو عقد كارد على العمل كالعْب ُب الذمة ػ ملـز للطرفْب، إذا توافرت  -ُحيث جاء فيو: "
بياف جنس ا٤بستصنع، كنوعو، كقدره،  –أ  يشَبط ُب عقد االستصناع ما يلي: – ِفيو األركاف كالشركط. 
طو إٔب ٯبوز ُب عقد االستصناع تأجيل الثمن كلو، أك تقسي – ّجل. أف ٰبدد فيو األ –كأكصافو ا٤بطلوبة. ب 

 -ٕٕٕ/ِالعدد السابع   ،قرار اجملمع بشأف االستصناع،ي ٦بلة ٦بمع الفقو اإلسبلم "أقساط معلومة آلجاؿ ٧بددة
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 .عدـ جواز عقد االستصناع  :القوؿ الثاني
 .(ٓ)، كقوؿ عند ا٢بنفية(ْ)كالظاىرية ،(ّ)كا٢بنابلة ،(ِ)كالشافعية ،(ُ)ا٤بالكية كىو مذىب

 :القوؿ األوؿأدلة 
للخاًب، كصنع الصحابة للخواًب،  األحاديث الٍب كردت ُب صنع النيب  الدليل األوؿ:

، كىجىعىلى  أىف  الن يب   عن عبدا بن عمر رضي ا عنهما:": منها اٍصطىنىعى خىاٛبىنا ًمٍن ذىىىبو
، فىحىًمدى الل وى كىأىثٍػُبى  فىص وي ُب  ، فػىرىًقيى ا٤بًٍنبػىرى بىٍطًن كىف ًو ًإذىا لىًبسىوي، فىاٍصطىنىعى الن اسي خىوىاتًيمى ًمٍن ذىىىبو
: عىلىٍيًو،  هي، فػىنىبىذى الن اسي « ِإنّْي ُكْنُت اْصطَنَػْعُتُو، َوِإنّْي الَ أَْلَبُسوُ »فػىقىاؿى  .(ٔ) "فػىنىبىذى

ا، ٍبي  أىن وي رىأىل ُب يىًد رىسيوًؿ الل ًو » :كعن أنس بن مالك  خىاٛبىنا ًمٍن كىرًؽو يػىٍومنا كىاًحدن
خىاٛبىىوي، فىطىرىحى الن اسي  ًإف  الن اسى اٍصطىنػىعيوا ا٣بىوىاتًيمى ًمٍن كىرًؽو كىلىًبسيوىىا، فىطىرىحى رىسيوؿي الل ًو 

 .(ٕ)«خىوىاتًيمىهيمٍ 
:  صىنىعى الن يبُّ ":كعن أنس بن مالك  ِإنَّا اتََّخْذنَا َخاَتًما، َونَػَقْشَنا ِفيِو »خىاٛبىنا، قىاؿى

ُقَشنَّ َعَلْيِو َأَحدٌ   .(ٖ) "«نَػْقًشا، َفالَ يَػنػْ
كالصحابة استصنعوا ا٣بواًب  ،استصنع ا٣باًب أف النيب :وجو الداللة من األحاديث

كأما إلقاؤه للخاًب فؤلنو كاف من الذىب كقد حـر على  ،٩با يدؿ على جواز االستصناع

                                                                                         
ٕٕٖ.  

 .ْٗٗ/ٔ، التاج كاإلكليل ، للمواؽ  ُٓٗ/ّ، حاشية الدسوقي  ٕٖ/ّ(  انظر: ا٤بدكنة، لئلماـ مالك  ُ) 
 .ْ/ّ، مغِب اتاج، للشربيِب  ْ/ٓ، ٙبفة اتاج، للهيتمي  ٓٗ/ّ(  انظر: األـ، للشافعي  ِ) 
 .ُّٖ/ْ،  الفركع، البن مفلح  ََّ/ْ، اإلنصاؼ، للمرداكم   ُٕٗ/ ْ(  انظر: ا٤بغِب، البن قدامة  ّ) 
  ْٔ/ٖ(  انظر: الى، البن حـز  ْ) 

 .ِِْ/ٓ، حاشية ابن عابدين ِ/ٓكاساين (  انظر: بدائع الصنائع ، للٓ)
، كاللفظ لو،  كمسلم،  ٕٖٔٓا٣باًب ُب بطن كفو، برقم  ص( ركاه البخارم، كتاب اللباس، باب من جعل فٔ)

 .َُِٗكتاب اللباس، باب طرح خاًب الذىب، برقم  
اللباس، باب ُب طرح ، كاللفظ لو، كمسلم، كتاب ٖٖٔٓ، كتاب اللباس، باب خاًب الفضة، برقم ( ركاه البخارمٕ)

 .َِّٗا٣بواًب، برقم  
، كاللفظ لو، كمسلم، كتاب اللباس، باب ْٕٖٓ( ركاه البخارم، كتاب اللباس، باب ا٣باًب ُب ا٣بنصر، برقم ٖ)

 .َِِٗخاٛبا من كرؽ نقشو ٧بمد رسوؿ ا، كلبس ا٣بلفاء لو من بعده، برقم  لبس النيب 
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 .(ُ)الرجاؿ التزين بالذىب
فيكوف  ،كصحابتو  قد دفعوا الثمن ُب ٦بلس العقد بأنو من اتمل أف النيب :نوقش
كىو جائز عند  فيكوف العقد إجارة ال استصناعان  ،أك دفعوا ا٤بادة ا٣باـ للخاًب ،سلمان 

 .(ِ)ا١بميع
نقل ذلك الثمن أك يأٌب با٤بواد ا٣باـ من عنده كال يي  بأنو يبعد أف يدفع النيب :أجيب

 .(ّ)حيث نقل ما ىو أقل أٮبية من ىذا
:عن سهل  :ثانيالدليل ال اٍمرىأىةو ًمنى  -ًإٔبى فيبلىنىةى  أىٍرسىلى رىسيوؿي الل ًو  ، قىاؿى

، َأْف يَػْعَمَل ِلي َأْعَواًدا، َأْجِلُس النَّجَّارَ ُغاَلَمِك ُمِري » -األىٍنصىاًر قىٍد ٠بى اىىا سىٍهله 
فىأىمىرىٍتوي فػىعىًملىهىا ًمٍن طىٍرفىاًء الغىابىًة، ٍبي  جىاءى هًبىا، فىأىٍرسىلىٍت ًإٔبى « َعَلْيِهنَّ ِإَذا َكلَّْمُت النَّاسَ 

 .(ْ)"، فىأىمىرى هًبىا فػىويًضعىٍت ىىا ىينىارىسيوًؿ الل ًو 
 ،من ا٤برأة أف تأمر غبلمها بصنع ا٤بنرب طلب النيب  أف :من الحديثوجو الداللة 

 ..٩با يدؿ على مشركعية االستصناع
أىف  اٍمرىأىةن  :"عن جابر بأف ا٤برأة ابتدأت بالسؤاؿ متربعة بدليل ما جاء  :نوقش

ٍيئنا تػىٍقعيدي عىلىٍيًو،  ِإْف : »فىًإف  ٕب غيبلىمنا ٪بى ارنا؟ قىاؿى قىالىٍت: يىا رىسيوؿى الل ًو أىالى أىٍجعىلي لىكى شى
ذلك أمكن أف يبطئ الغبلـ بعملو فأرسل  قبل النيب  فلما.(ٓ)"فػىعىًملىًت ا٤بًٍنبػىرى  «ِشْئتِ 

كٲبكن إرسالو إليها ليعرفها بصفة  ،فأرسل يستنجزىا إٛبامو لعلمو بطيب نفسها ٗبا بذلتو
                                 

 .ّْٔٔ/ٓإلسبلمي، للزحيلي  ، الفقو آُُ/ٕ،  فتح القدير، البن ا٥بماـُِّ/ْ، للزيلعي تبيْب ا٢بقائق ظر:( انُ) 
، عقد االستصناع، ُْٕ/ُ  www.shubily.com(  انظر: ا٤بعامبلت ا٤بالية، للشبيلي، موقع الشبيلي ِ) 

 .ٗٓٔ/ِاالستصناع، لسعود الثبيٍب، ٕبث منشور ُب ٦بلة ٦بمع الفقو اإلسبلمي، العدد السابع  
االستصناع، لسعود الثبيٍب، ٕبث منشور ُب ٦بلة ٦بمع الفقو اإلسبلمي، العدد السابع  (  انظر: عقد ّ) 

 . ِْْ/ُ، الشركط التعويضية، لعياد العنزم  ٗٓٔ/ِ
كتاب ا٤بساجد، باب  كمسلم، ، كاللفظ لو،ُٕٗبرقم  كتاب ا١بمعة، باب ا٣بطبة على ا٤بنرب،ركاه البخارم،( ْ)

 .ْْٓالصبلة، برقمباب جواز ا٣بطوة كا٣بطوتْب ُب 
عىلىى ا٤بًٍنربىً ال ًذم صيًنعى، فىصىاحىًت الن ٍخلىةي  صلى ا عليو كسلم ـي ا١بيميعىًة قػىعىدى الن يًبُّ فػىلىم ا كىافى يػىوٍ  "(  ٛباـ ا٢بديث:ٓ) 

حىٌب  أىخىذىىىا، فىضىم هىا  كسلمصلى ا عليو  تػىٍنشىقُّ، فػىنػىزىؿى الن يًبُّ  الن ٍخلىةي ال ًٍب كىافى ٱبىٍطيبي ًعٍندىىىا، حىٌب  كىادىتٍ 
 : ، حىٌب  اٍستػىقىر ٍت، قىاؿى َبَكْت َعَلى َما َكاَنْت َتْسَمُع ِمَن »ًإلىٍيًو، فىجىعىلىٍت تىًئنُّ أىًنْبى الص يًب  ال ًذم ييسىك تي

 .َِٓٗبرقم   " ركاه البخارم، كتاب البيوع، باب النجار،«الذّْْكرِ 
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 ُبكعلى ذلك فليس ا٢بديث  ،ما يصنعو الغبلـ من األعواد كأف يكوف ذلك منربان 
 .(ُ)االستصناع 

إال كأىل العلم  ،إٔب يومنا ىذا فبل يكاد ٱبلو عصر ،اإلٝباع العملي:ثالثالدليل ال
يتعاقدكف باالستصناع على عمل شيء ٩با ٰبتاجونو من أثاث كغّبه دكف نكّب   كغّبىم

 .(ِ)كىو من أقول األدلة على جوازه  ،من أحد
ألنو  ؛فيو معُب عقد السلم ،االستصناع فيو معُب عقدين جائزينأف عقد :رابعالدليل ال

ألنو يشَبط من الصانع  العمل ُب  ؛كفيو معُب عقد اإلجارة ،عقد على مبيع ُب الذمة
 .(ّ)كما اشتمل على معُب عقدين جائزين كاف جائزان  ،ا٤بستصنع

 فليس كل ما يباع جاىزان  ،أف ا٢باجة تدعو إٔب كجود االستصناع:خامسال الدليل
خاصة كأف الباعة ال يصنعوف ما يقل  ،بل ليس كل ما ٰبتاجو ا٤برء ٯبده جاىزان  ،ان مناسب
فيحتاج الناس  ،٤با ُب ذلك من ا٣بسارة بكساد البضاعة كعدـ كجود مشَب ٥با ؛شراؤه

إٔب من يصنع ما ٰبتاجونو حاؿ طلبهم كبالصفة الٍب يريدكهنا كىذا ىو عقد 
 .(ْ)كلو ٓب ٯبز االستصناع لوقع الناس ُب ا٢برج  ،اعاالستصن

 .(ٓ)كالسلم  ،بأف ا٢باجة تزكؿ ٗبا أباحو ا من العقود :نوقش
 بأف السلم ال يكفي للوفاء ٕباجة اجملتمع لكونو يشَبط لصحتو تعجيل الثمن :أجيب

ٱبشى كفيو من ا٤بخاطر الشيء الكثّب الذم قد ٯبعل ا٤بستصنع ُب جهد كمشقة ٕبيث 
كقد تعددت سبل االحتياؿ  ،كٱبشى الغش ُب ا٤بصنوع ،على مالو ا٤بدفوع من اإلنكار

ألنو  ؛كا٢باجة إٔب االستصناع قائمة ،كالتزكير كالغش ُب ا٤بصنوع  ٩با ٯبعل ا٤باؿ ُب خطر
  .(ٔ)ٰبمي ا٤بستصنع من كل ىذه األخطار

 :أدلة القوؿ الثاني

                                 
 .َّٕ/ُالبن حجر  فتح البارم،  (  انظر:ُ) 
 .ُِّ/ْ، تبيْب ا٢بقائق، للزيلعي  ْٖ/ُٓ، ا٤ببسوط، للسرخسي  ِ/ٓ(  انظر: بدائع الصنا ئع، للكاساين  ِ) 
 .ّ/ٓ(  انظر: بدائع الصنائع ، للكاساين  ّ) 
، ُٖٔ/ٔ، البحر الرائق،البن ٪بيم  ِٓ/ْ، تبيْب ا٢بقائق، للزيلعي  ّ/ٓ(  انظر: بدائع الصنائع ، للكاساين  ْ) 

 .ِْٖ/ٔفتح القدير، البن ا٥بماـ  
 .ُٔٔ/ِ، ٦بلة ٦بمع الفقو اإلسبلمي، العدد السابع  ُْٕ/ُ(  انظر: ا٤بعامبلت ا٤بالية، للشبيلي  ٓ) 
 .ُٔٔ/ِ(  انظر: ٦بلة ٦بمع الفقو اإلسبلمي، العدد السابع  ٔ) 
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ًيدي ًمِب  ":قاؿ، : عن حكيم بن حزاـ :األوؿ الدليل يىا رىسيوؿى الل ًو، يىٍأتًيًِب الر جيلي فػىّبي
 (ُ)"«اَل تَِبْع َما لَْيَس ِعْنَدؾَ : » اٍلبػىٍيعى لىٍيسى ًعٍنًدم أىفىأىبٍػتىاعيوي لىوي ًمنى السُّوًؽ؟ فػىقىاؿى 

كعقد  ،عن بيع ما ليس عند البائعهنى  النيبأف :وجو االستدالؿ من الحديث
 .(ِ)فبل يصح بيعو ٥بذا ا٢بديث ،االستصناع ليس عند البائع كقت العقد

ا معينة يبيعها كىي عينن  ا٤ببيع إذا كاف ،البائع ليس عند بأف النهي عن بيع ما:نوقش
أك بيع ما ال يقدر على تسليمو  ،ليست ملكو بل ملك غّبه ٍب يسعى ُب ٙبصيلها

ليس كذلك إذ ىو بيع آجل موصوؼ ُب الذمة أما االستصناع ف ،فيكوف من بيع الغرر
 .(ّ)كيغلب على الظن إمكاف إٯباده كقت طلبو

كعقد االستصناع  ،(ْ)أٝبع أىل العلم على أف بيع الدين بالدين ال ٯبوز:الثاني الدليل
 .(ٓ)فبل ٯبوز ،فيو تأجيل البدلْب فهو دين بدين

 :قش من وجهيننو 
                                 

كتاب البيوع، باب كالَبمذم،   ،َّّٓرقم كتاب البيوع، باب ُب الرجل يبيع ما ليس عنده، بركاه أبو داكد،  ( ُ)
، كالنسائي، كتاب البيوع، بيع ما ليس عند البائع، برقم ُِِّما جاء ُب كراىية بيع ما ليس عندؾ، برقم 

. كا٢بديث ضعيف، فقد ركم من عدة أكجو عن حكيم بن َِٕ/ّ، كالطرباين ُب ا٤بعجم الكبّب ُّْٔ
سف بن ماىك عن حكيم بن حزاـ، كيوسف بن ماىك ٓب يسمع من ركاية يو  حزاـ، ككلها معلولة، كأصحها

على ذلك غّب كاحد من األئمة، كقد جاء النهي عن بيع ماليس عند البائع ص من حكيم بن حزاـ، كما ن
كعمرك بن شعيب فيو خبلؼ بْب ادثْب؛ فقد ضعفو ٰبٓب من طريق عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده، 

كأٞبد، كأبو داكد، كذكره البخارم ُب الضعفاء الصغّب كذكر أف ٩با يعاب عليو القطاف، كابن معْب ُب ركاية، 
لو أشياء مناكّب،  أنو كاف ال يسمع بشيء إال حدث بو، كقاؿ عنو ابن معْب:" ليس بذاؾ"، كقاؿ أٞبد:"

ركايتو ". كلعل تضعيف ىؤالء األئمة لو منصب على كإ٭با يكتب حديثو يعترب بو، فأما أف يكوف حجة فبل
عن أبيو عن جده؛ فأكثر مركايتو ىي عن أبيو عن جده، كسلسة عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده حصل 

على ضعفها ابن معْب، كابن ا٤بديِب، كابن حباف، ص خبلؼ بْب األئمة فيها، كالراجح أهنا ضعيفة؛ ك٩بن ن
، َّٓصػصيل، للعبلئي،، جامع التحُٖٓ-ُٕٓ/ُالتاريخ الكبّب، البن أيب خيثمة انظر:  كابن عدم.

سنن الَبمذم ، ْٖالضعفاء الصغّب، للبخارم،صػ ،َِّ/ِ، ُّٖ/ِبياف الوىم كاإليهاـ، البن القطاف 
ذيب هت ،ِّٔ/ّ، ُْٔ/ِ، ميزاف االعتداؿ، للذىيب ْٔ/ِِهتذيب الكماؿ، للمزم  ،ِٕٓ/ّ

 .ْٖ/ٖ، ِِّ/ٓالتهذيب، البن حجر 
 .َِ/ٓ، حاشية الركض ا٤بربع، البن قاسمِّ/ْركع، البن مفلح  ، الفََّ/ْنصاؼ، للمرداكم  ( انظر:اإلِ) 
، عقد االستصناع، َِٕصػ، إعبلـ ا٤بوقعْب، البن القيم ِٗٓ/َِ(  انظر: ٦بموع الفتاكل، البن تيمية  ّ) 

 .ْٕصػلبدراف،
 .ُّٔصػ(  انظر: اإلٝباع، البن ا٤بنذر ْ) 
 .ْٕٔ/ٔللمواؽ   ، التاج كاإلكليل،ٗٔ/ّ  (  انظر: ا٤بدكنة، لئلماـ مالكٓ) 
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، كلوجود (ُ)؛ ألنو مبِب على حديث ضعيفاإلٝباععدـ التسليم هبذا  :الوجو األوؿ
كأرل جواز بيع الدين مطلقنا، أعِب سواء بيع قاؿ الدكتور الصديق الضرير:" ا٣ببلؼ فيو

عتمد عليو ُب ؛ ألنو ٓب يرد نص يي أك بدين ما داـ خالينا من الربا للمدين أك لغّبه بنقد
الدين بالدين فغّب  كأما دعول اإلٝباع على منع بيعمنع أم صوره من ىذه الصور...

استثناىا بعض  ، كىناؾ مسائل متعددة(ِ)مسلمة، فقد جوزه ا٤بالكية ُب بعض صوره"
 ىذا اإلٝباع. ثبوت٩با يدؿ على عدـ  ؛(ّ)العلماء من ٙبرًن الدين بالدين

الصورة اجملمع على منعها ىي ما   فلعل هبذا اإلٝباع على فرض التسليم :الوجو الثاني
كما لو أسلم   ،ما ٓب يكن للناس بو حاجة يى ، أك(ْ)كاف فيو الدين من األمواؿ الربوية

 ،فهذا ال ٯبوز ألف الذمتْب تنشغبلف بغّب فائدة ،ُب شيء ُب الذمة ككبلٮبا مؤخر شيئان 
بل   ،فإنو ٓب يتعجل أحدٮبا ما يأخذه فينتفع بتعجيلو كينتفع صاحب ا٤بؤخر برٕبو

كىذا ٖببلؼ االستصناع فإف ا٢باجة ماسة لتأخّب  ،كبلٮبا اشتغلت ذمتو بغّب فائدة
فإف الصحيح  مٌب ما كاف ىناؾ فائدة كمصلحةك ،(ٓ)ال سيما ُب ىذا العصر ،العوضْب

 .(ٔ)ىو جواز تأجيل البدلْب
ما ٰبتاج  كمناقشة ،كأدلة كل قوؿ الواردين ُب ىذه ا٤بسألة، بعد عرض القولْب:حالترجي

، القائل ٔبواز الراجح ىو القوؿ األكؿ القوؿ أف ػ كا أعلم ػ ٕب يتبْبمنها إٔب مناقشة، 
كضعف أدلة  ،كاإلجابة على ا٤بناقشة الواردة عليها ،لقوة أدلتو عقد االستصناع؛ كذلك

                                 
ركاه الدارقطِب ُب سننو،   «اٍلكىاًلًئ بًاٍلكىاًلئً نػىهىى عىٍن بػىٍيًع »:، أف النيب ابن عمر كىو ما جاء عن (ُ) 

. كا٢بديث منكر؛ فيو موسى بن ِِّْ، برقم ٓٔ/ِ، كا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ ََّٔكتاب البيوع، برقم 
ؿ أٞبد كقا يثو. كقاؿ الشافعي عن ىذا ا٢بديث:"أىل ا٢بديث يوىنوف ىذا ا٢بديث"،عبيده أنكر األئمة حد

، هتذيب الكماؿ، ُّٗ/ُّالعلل، للدارقطِب  انظر: صػحيح". كليس ُب ىذا حديثبن حنبل:"
 .ُْ-ُّ/ُٓ، ا١بامع لعلـو اإلماـ أٞبد ُٕ/ّا٢ببّب، البن حجر ص ، التلخيَُٗ/ِٗللمزم

 .ّّٓ-ّّْصػػ رالغرر، للصديق الضري (ِ) 
 .ٓٗ-ُٖصػػ الربا، للسلطاف، ،ُّّصػػ انظر: الغرر، للصديق الضرير( ّ)
 .ّّٓصػػ انظر: الغرر، للصديق الضرير (ْ) 
، دراسات ُب أصوؿ ُّٓصػ، إعبلـ ا٤بوقعْب، البن القيم ُْٕ/ِٗ(  انظر: ٦بموع الفتاكل، البن تيمية  ٓ) 

 .ُِٕ،ِْٓصػػا٤بداينات، لنزيو ٞباد 
 .َّٖصػانظر: تأجيل البدلْب ُب عقود ا٤بعاكضات، لياسر النشمي، (ٔ)
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كألف منع االستصناع يوقع الناس ُب حرج  ،ٗبا كرد عليو من مناقشة ،القوؿ الثاين
أك  أك آنيةن  خاصة أف الناس ُب ىذا العصر ليسوا كالسابق يستصنعوف سيفان  ،شديد

 ،كا٣بفيفة ،بل توسعت دائرة االستصناع ٕبيث مشلت كل الصناعات الثقيلة ،خفان 
، كالسفن كالطائرات ك٫بوىا ،كا٤بعداتكالسيارات   ،كا١بوية ،كالبحرية ،الربية ،كا٤بتوسطة

كالشارع ال ٰبـر ما ٰبتاج الناس إليو من البيع ألجل نوع "فالناس ٧بتاجوف لبلستصناع،
كما أباح بيع الثمار " ،(ِ)"ا من الغرر للحاجةكقد أباح الشارع أنواعن ، "(ُ)"من الغرر

ككما أباح أف يشَبط قبل بدك صبلحها مبقاة إٔب ا١بذاذ كإف كاف بعض ا٤ببيع ٓب ٱبلق 
ا٤بشَبم ٜبرة النخل ا٤بؤبر كذلك اشَباء قبل بدك صبلحها؛ لكنو تابع للشجرة كأباح بيع 

مقاـ التقدير بالكيل عند ا٢باجة مع أف ذلك ص العرايا ٖبرصها. فأقاـ التقدير با٣بر 
كمفسدة الغرر الٍب ُب عقد  ،(ّ)يدخل ُب الربا الذم ىو أعظم من بيع الغرر"

كالشريعة ٝبيعها مبنية على أف ا٤بفسدة ا٤بقتضية " أقل من مفسدة منعو، االستصناع
كسر الشريعة أف ، قاؿ ابن تيمية :"(ْ)"للتحرًن إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح اـر

الفعل إذا اشتمل على مفسدة منع إال إذا عارضها مصلحة راجحة كما ُب إباحة ا٤بيتة 
 عنو ألنو نوع ميسر من كونو أكل ماؿ بالباطل فإذا للمضطر كبيع الغرر كهنى ا

 كقاؿ: ،(ٓ)"عارضو ضرر أعظم من أباحة دفعا ألعظم الفسادين باحتماؿ أدناٮبا
فإف ٙبرٲبو ، كمفسدة الغرر أقل من الربا، فلذلك رخص فيما تدعو إليو ا٢باجة منو"

 .(ٔ)"اا من ضرر كونو غررن أشد ضررن 
  

                                 

 .ِِٕ/ِٗ ٦بموع الفتاكل، البن تيمية  (ُ)

 .ِّٔ/ ٦ِّبموع الفتاكل، البن تيمية    (ِ)

 .ِِٕ/ِٗ ٦بموع الفتاكل، البن تيمية  (ّ)
 .ْٗ/ِٗ( ٦بموع الفتاكل، البن تيمية  ْ) 
 .ّّٖتيميةصػػ٨بتصر الفتاكل ا٤بصرية، البن ( ٓ) 
 .ُِٕػصػالقواعد النورانية، البن تيمية،( ٔ)
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الجزائي لتغير األجل بسبب التأخير في  حكم الشرط:ينا٤ببحث الثا
 .(ُ)تسليم المستصنع

على  ،اختلف الفقهاء ا٤بعاصركف ُب حكم الشرط ا١بزائي مقابل تأخّب تسليم ا٤بستصنع
  :ثبلثة أقواؿ

 .جواز الشرط ا١بزائي مقابل تأخّب تسليم ا٤بستصنع:القوؿ األوؿ
  .(ِ)ا٤بعاصرين الفقهاء كىو قوؿ ٝبهور

 عدـ جواز الشرط ا١بزائي مقابل تأخّب تسليم ا٤بستصنع مطلقان. :القوؿ الثاني
 . (ّ)كىو قوؿ لبعض الفقهاء ا٤بعاصرين

                                 
ورة الشرط ا١بزائي ُب االستصناع: أف يشَبط ا٤بستصنع على الصانع أنو إذا تأخر عن تسليم ا٤بعقود عليو صػ( ُ) 

ٓب يقم بتنفيذ التزامو، فإف عليو أف يدفع كذا ككذا عن عدـ التنفيذ، أك عن كل يـو  ُب الوقت ادد، أك
  يتأخر فيو عن التنفيذ.

٦بلة ، ُِْ/ُٕباث ىيئة كبار العلماء  أ، ُُْصػىػُّٓٗانظر: ٦بلة البحوث اإلسبلمية، العدد الثاين  (ِ) 
، الفتاكل الشرعية ُب ا٤بسائل االقتصادية، بيت التمويل َّٔ/٦ِبمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة الثانية عشرة  

. ٕبوث فقهية ّٓصػة ااسبة كا٤براجعات للمؤسسات ا٤بالية اإلسبلمية ، ا٤بعايّب الشرعية ٥بيئّّ/ُالكويٍب  
 .ّٗٔ/ُالتعويضية، لعياد العنزم   ، الشركطٖٗٓ/ُِب قضايا اقتصادية معاصرة، مد األشقر كآخرين  

ما  فيو، فقد جاء اإلسبلمي ُب دكرتو الثانية عشرة قرار ٦بمع الفقو اإلسبلمي التابع ٤بنظمة ا٤بؤٛبر كصدر بو
يلي: "ٯبوز أف يشَبط الشرط ا١بزائي ُب ٝبيع العقود ا٤بالية ما عدا العقود الٍب يكوف االلتزاـ األصلي فيها 
دينان؛ فإف ىذا من الربا الصريح، كبناء على ىذا فيجوز ىذا الشرط ػ مثبلن ػ ُب عقود ا٤بقاكالت بالنسبة 

ناع بالنسبة للصانع إذا ٓب ينفذ ما التـز بو أك تأخر ُب للمقاكؿ، كعقد التوريد بالنسبة للمورد، كعقد االستص
تنفيذه، كال ٯبوز ػ مثبلن ػ ُب البيع بالتقسيط بسبب تأخر ا٤بدين عن سداد األقساط ا٤بتبقية سواء كاف بسبب 

قرار ك "، اإلعسار، أك ا٤بماطلة، كال ٯبوز ُب عقد االستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر ُب أداء ما عليو
ما يلي: "لذلك كلو فإف اجمللس يقرر باإلٝباع:  ، فقد جاء فيوماء ُب ا٤بملكة العربية السعوديةة كبار العلىيئ

حيح معترب ٯبب األخذ بو ما ٓب يكن ىناؾ عذر صػ أف الشرط ا١بزائي الذم ٯبرم اشَباطو ُب العقود، شرط
لوجوبو حٌب يزكؿ، كإذا كاف الشرط  ُب اإلخبلؿ بااللتزاـ ا٤بوجب لو يعترب شرعان، فيكوف العذر مسقطان 

ا١بزائي كثّبان عرفان ٕبيث يراد بو التهديد ا٤بإب، كيكوف بعيدان عن مقتضى القواعد الشرعية، فيجب الرجوع ُب 
ذلك إٔب العدؿ كاإلنصاؼ على حسب ما فات من منفعة أك ٢بق من مضرة، كيرجع تقدير ذلك عند 

َف ۡ  ُتم َبيۡ  َوِإَذا َحَكم﴿ىل ا٣بربة كالنظر عمبلن بقولو تعأب: االختبلؼ إٔب ا٢باكم الشرعي عن طريق أ
َواَل َيْجرَِمنَُّكْم َشَنآُف قَػْوـٍ َعَلى َأالَّ تَػْعِدُلواْ ﴿، كقولو سبحانو: ﴾ۡ  ؿِ ۡ  َعدۡ  ُكُموْا بِٱؿۡ  ٱلنَّاِس َأف َتح

كقرار ىيئة ااسبة ، كبا التوفيق "،  «اَل َضَرَر َواَل ِضَرارَ »:، كبقولو ﴾اْعِدُلوْا ُىَو َأقْػَرُب لِلتػَّْقَوى
ما يلي: "ٯبوز النص على ل، فقد جاء فيو سبلمية ُب معيار ا٤بدين ا٤بماطكا٤براجعة للمؤسسات ا٤بالية اإل

 الشرط ا١بزائي ُب عقود ا٤بقاكالت، كعقود االستصناع، كعقود التوريد"
، كالشيخ ُِّ/ُمنهم: الشيخ عبد ا بن زيد آؿ ٧بمود كما ُب ٦بموعة رسائل الشيخ عبد ا آؿ ٧بمود ( ّ) 
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إذا كاف لعدـ  جواز الشرط  ا١بزائي مقابل تأخّب تسليم ا٤بستصنع :القوؿ الثالث
التنفيذ، كعدـ جوازه إذا كاف ألجل التأخّب ُب التنفيذ. كىو قوؿ لبعض الفقهاء 

 .(ُ)ا٤بعاصرين
  :أدلة القوؿ األوؿ

جائز بناء مقابل التأخّب ُب تسليم ا٤بستصنع شرط  أف الشرط ا١بزائي :الدليل األوؿ
كٓب  ،على أف األصل ُب الشركط ا٤بقَبنة بالعقد الصحة إال ما دؿ الدليل على ٙبرٲبو

 .(ِ)يأت دليل يدؿ على ٙبرٲبو فيبقى على األصل
ألف األدلة متوافرة  ؛ُب الشرط ا١بزائيبأنو ال يصح االحتجاج هبذا األصل :نوقش

  كما سيأٌب ُب أدلة القوؿ الثاين.  كمتظافرة على ٙبرٲبو
 تصمد أماـ ا٤بناقشة.ال  ضعيفة بأف أدلة ٙبرًن الشرط ا١بزائي:يجاب

اَل َضَرَر َواَل »:النيب  : قاؿؿقا ػرضي ا عنو  ػعن أيب سعيد ا٣بدرم :الدليل الثاني
   (ّ) «ِضَرارَ 
كعدـ تنفيذ ا٤بستصنع أك  ،على رفع الضرر دؿ  أف ا٢بديث  :الداللة من الحديث وجو

  .(ْ)كىذا الضرر ال يزكؿ إال بالتعويض عنو ،التأخر فيو يؤدم إٔب ضرر
فإنو ال خبلؼ أف عدـ التنفيذ  (ٓ)كعلى فرض صحتو ،ا٢بديث ضعيف ىذا بأف:نوقش

كأف ذلك من الضرر الذم ٯبب  ،أك التأخر فيو قد يَبتب عليو ضرر بالعاقد اآلخر
                                                                                         

، كالدكتور عبدا السنهورم كما ُب  ْٖٓ/ِسيد عبد ا علي حسْب كما ُب كتابو ا٤بقارنات التشريعية
 ، كاألستاذ ٧بمد حافظُٕصػكالشيخ علي ا٣بفيف كما ُب كتابو الضماف   ،ُٖٔ/ٔكتابو مصادر ا٢بق  

كالدكتور فتحي  ،ِِصػربم كما ُب كتابو ا٤بقارنات كا٤بقاببلت بْب أحكاـ ا٤برافعات كا٤بعامبلت كا٢بدكد،صػ
 .ُٔٗصػ الدريِب كما ُب كتابو النظريات الفقهية،

ما ُب ٦بلة كحسن ا١بوىرم ك،ٓٔ، صػ كتابو مناقصات العقود اإلداريةمنهم: الدكتور رفيق ا٤بصرم كما ُب ( ُ) 
 .َُّ/٦ِبمع الفقو اإلسبلمي، العدد التاسع  

 ، كالشرط ا١بزائي، ألسامة ا٢بموم،ُِّ/ُانظر: إٔباث ىيئة كبار العلماء ُب ا٤بملكة العربية السعودية( ِ) 
 .ُْٔ، صػقَبنة بالعقد، لزكي الدين شعباف، كنظرية الشركط ا٤بُٕٔصػ

 . (  سبق ٚبرٯبوّ) 
 . ُْٕ -ُٓٔصػ(  انظر: الشرط ا١بزائي، للحموم ْ) 
ل، ، إراكء الغليٖٓ/ِ  ؾ، للحاكما٤بستدر ، ُُِ-َُِ/ِ  م، البن رجبجامع العلـو كا٢بك انظر: (ٓ) 

 . َْٖ/ّ  لؤللباين
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على أف رفع  ال دليللكن  ،بذلك إذا كاف من غّب عذر شرعي كأف ا٤بلتـز ظآب ،إزالتو
 ،إذ إف رفع الضرر يكوف باإلجبار على التنفيذ ،الضرر ال يكوف إال بالتعويض ا٤بإب عنو

و كمعرفة كلو سلمنا بالتعويض عن الضرر فإنو ال يكوف إال بعد كقوع ،دمتعكتعزير ا٤ب
ألف تقدير التعويض عن الضرر قبل كقوعو قد يؤدم إٔب زيادة التعويض عن  ؛قدره

  .(ُ)كُب ذلك أكل ألمواؿ الناس بالباطل ،الضرر
كتقدير  ،أك التأخر فيو على التعويض عن ضرر عدـ التنفيذ بأف األدلة قائمة:أجيب

 ،٘بب مراعاة العدؿ فيو ػعن الضرر ا٢باصل باإلخبلؿ بااللتزاـ قبل كقوعو  ػالتعويض 
فإذا كقع الضرر بسبب اإلخبلؿ بالعقد  ،كٙبديده ٗببلغ معلـو ،كتراضي الطرفْب عليو

كليس ُب ذلك أكل للماؿ  ،عن الضرر من ا٤بلتـز كجب الوفاء بالشرط تعويضان 
كاإلنصاؼ على  ،كجب الرجوع فيو للعدؿ ،كإذا تبْب ٨بالفة الشرط للعدؿ ،بالباطل

  .(ِ)اصلحسب الضرر ا٢ب
من الشركط الٍب  مقابل التأخّب ُب تسليم ا٤بستصنع أف الشرط ا١بزائي:الدليل الثالث

   .(ّ)إذ ىو حافز على الوفاء كمنع التبلعب بالعقود  ؛من مصلحة العقد دعتي 
كما قاؿ   ،الشرط ا١بزائي ال يدؿ على إباحتو ىذا بأف كجود بعض ا٤بصاّب ُب :نوقش

ً   َٔ يَۡس ﴿ا تعأب عن ا٣بمر كا٤بيسر ٓ إِمۡ ا ٍَ يِۡۡسِِۖ كُۡو مِيِٓ ٍَ ۡ رِ َوٱل ٍۡ َِ ٱَۡخَ َنٰفُِع  ئََُُم َغ ٌَ َنتِۡي  َو
ۡكََبُ 

َ
آ أ ٍَ ُٓ ٍُ ِذاِس ِإَوۡث ْۗ لِي ا ٍَ فهي  ،الشرط ا١بزائي كإف كاف فيو مصلحةىذا ك  ،(ْ)﴾ٌَِ جذۡفػِِٓ
 .(ٓ)لقياـ األدلة على إلغائها ؛مصلحة ملغاة

يَبتب عليو من ا٤بصاّب  مقابل التأخّب ُب تسليم ا٤بستصنع بأف الشرط ا١بزائي:يجاب
 ،الشرط ا١بزائي ملغاة غّب مسلم ىذا كدعول أف ا٤بصاّب ُب ،ما ال يتحقق بدكنو

  سلم هبا.ال يي كاألدلة الٍب استدؿ هبا ا٤بانعوف من الشرط ا١بزائي 
قد جرل عرؼ الناس بالشرط ا١بزائي ُب عقودىم السيما عقود  أنو :الرابعالدليل 

                                 
 . ِِّصػ(  انظر: الشرط ا١بزائي، مد بن عبد العزيز اليمِب، ُ) 
 .ّّٕ/ُا٤بالية، لعياد العنزم   (  انظر: الشركط التعويضية ُب ا٤بعامبلتِ) 
، نظرية الشركط ُُْصػ، ٦بلة البحوث االسبلمية العدد الثاين َِْ/ُ(  انظر: إٔباث ىيئة كبار العلماء  ّ) 

 .ُْٔصػا٤بقَبنة بالعقد، لشعباف 
 . ُِٗسورة البقرة، اآلية   ( ْ) 
 . ِّّ-ِِّصػ(  انظر: الشرط ا١بزائي، لليمِب ٓ) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 تغير األجل وأثره في الديون

 

89 

كعرؼ  ،يقره الشرع شرعيان  كالعرؼ إذا ٓب يصادـ نصان  ،كاالستصناع ،كالتوريد ،ا٤بقاكالت
كال يبطل  ،شرعيان  ألنو ال يعارض دليبلن  ؛التعامل بالشرط ا١بزائي عرؼ صحيح شرعان 

   .(ُ)ز كصحيحفهو جائ ،كال ٰبل حرامان  ،كاجبان 
كالعرؼ  ،ألنو عرؼ ٨بالف لؤلدلة ؛بأنو ال اعتبار بعرؼ الناس بالشرط ا١بزائي:نوقش

 .(ِ)ا٤بخالف لؤلدلة ال يعتد بو
بل األدلة تدؿ  ،م أف عرؼ الناس على ىذا الشرط ٨بالف لؤلدلةبأنو ال يسل  :يجاب

ال يسلم كما أكرده ا٤بانعوف من أدلة ظنوا أهنا ٛبنع ىذا الشرط  ،على جواز ىذا الشرط
 هبا.

 مقابل التأخّب ُب تسليم ا٤بستصنع أف ا٢باجة إٔب الشرط ا١بزائي:الدليل الخامس
ا٢باجة " :كمن القواعد الفقهية ا٤بعتربة ،حاجة ماسة على مستول األفراد كا٤بؤسسات

 ،فهذه القاعدة تدؿ على مراعاة ا٢باجة ،(ّ)تنزؿ منزلة الضركرة عامة كانت أك خاصة"
كلو اشتمل على بعض  ،فيباح ما كاف فيو حاجة عامة ،كأهنا تنزؿ منزلة الضركرة

كالشارع ال ٰبـر ما ٰبتاج الناس إليو من البيع ألجل نوع قاؿ ابن تيمية: " .(ْ)ااذير
بدك صبلحها مبقاة  من الغرر؛ بل يبيح ما ٰبتاج إليو ُب ذلك كما أباح بيع الثمار قبل

إٔب ا١بذاذ كإف كاف بعض ا٤ببيع ٓب ٱبلق ككما أباح أف يشَبط ا٤بشَبم ٜبرة النخل ا٤بؤبر 
كذلك اشَباء قبل بدك صبلحها؛ لكنو تابع للشجرة كأباح بيع العرايا ٖبرصها. فأقاـ 

مقاـ التقدير بالكيل عند ا٢باجة مع أف ذلك يدخل ُب الربا الذم ىو ص التقدير با٣بر 
 (ٓ)أعظم من بيع الغرر"

الضرر  ففي التعويض القضائي عن ،الشرط ا١بزائي ىذا إٔب بأنو ال كجود ٢باجة:نوقش
  .(ٔ)قبل كقوع الضرر بالشرط ا١بزائي مسبقان  بعد كقوعو غنية عن تقديره

                                 
 .  ُّٔصػالشرط ا١بزائي، للشهرم ، ُٕٕصػا١بزائي، للحموم  (  انظر: الشرطُ) 
 . َٖٓصػأمإب الدالالت ، ال بن بيو، ،ّّٖ/ٔانظر: موسوعة القواعد الفقهية، للبورنو  (  ِ) 
 .ِْ/ِ، ا٤بنثور، للزركشي  ُُْصػ، األشباه كالنظائر، البن ٪بيم َُٗصػ(  األشباه كالنظائر، للسيوطي ّ) 
 . ُُْصػانظر: األشباه كالنظائر، البن ٪بيم  (  ْ) 
 .   ِِٕ/ِٗ ل، البن تيمية٦بموع الفتاك  (  ٓ) 
 .  ِّٓصػانظر: الشرط ا١بزائي، لليمِب (  ٔ) 
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الشرط ا١بزائي ماسة لسد أبواب الفوضى كالتبلعب ُب  ىذا بأف ا٢باجة إٔب:أجيب
من أسباب الوفاء بالعقد  كليس ُب التعويض القضائي بعد  سبب ىوك  ،حقوؽ عباد ا

ألف التعويض القضائي خاصة ُب ىذا العصر يكلف الكثّب من  ؛كقوع الضرر غنية عنو
عن الضرر  ػ أصبلن ػ  بل إف بعض القضاة ال يركف التعويض ،كا٤باؿ ،كالوقت ،ا١بهد

ا٢بق ُب ضرر أشد كمن ٍب فيقع صاحب  ،ا٢باصل باإلخبلؿ ُب العقود كااللتزامات
 .(ُ)فا٢باجة إٔب الشرط ا١بزائي ماسة

أف العمل ٗببدأ السياسة الشرعية يؤدم إٔب القوؿ بشرعية الشرط :الدليل السادس
ألنو كإف ٓب يرد ُب مشركعيتو نصوص  ؛مقابل التأخّب ُب تسليم ا٤بستصنع  ا١بزائي

كال يصادـ قواعد  ،كٰبقق مصلحة مبلئمة ،معينان  ال يصادـ دليبلن فإنو  ،صرٰبة خاصة
كلذلك فإف القاضي يستطيع ا٢بكم بالتعويض عن األضرار الٍب ٢بقت با٤بلتـز  ،الشريعة

أك ا٢بكم بالتعويض ا٤بقدر ُب  ،أك التأخّب ُب تنفيذه ،لو من جراء عدـ تنفيذ العقد
كذلك ٗبقتضى  ،الشرط ا١بزائي الذم اتفق عليو ا٤بتعاقداف ما داـ ُب حدكد ا٤بعقوؿ

 ٗببدأ السياسة الشرعية من إقامة السلطة التقديرية ا٤بمنوحة لو فيما ال نص فيو عمبلن 
  .(ِ)كدفع الضرر  ،كإحقاؽ ا٢بق ،العدؿ
أك األمور الٍب من  ،بأف العمل بالسياسة الشرعية ىو فيما ٓب يرد ٕبكمو دليل:نوقش

فبل مدخل فيو  ٙبرٲبولت األدلة على الشرط ا١بزائي قد دىذا ك  ،(ّ)شأهنا التغّب كالتبدؿ
  .(ْ)للسياسة الشرعية 

بل إف األدلة دلت على جوازه كما  ،ٙبرٲبوتدؿ على  بأنو ال يسلم بأف األدلة :يجاب
  .تقدـ

  :أدلة القوؿ الثاني
يؤدم إٔب ٧باذير  مقابل التأخّب ُب حكم ا٤بستصنع أف الشرط ا١بزائي :الدليل األوؿ

                                 
 .َّٖ/ُ(  انظر: الشركط التعويضية، لعياد العنزم  ُ) 
 . ُٕٗ -ُٖٕصػانظر: الشرط ا١بزائي كسلطة القاضي ُب تعديلو، للحموم (  ِ) 
 .  ٖصػانظر: السياسة الشرعية ، البن تيمية، ( ّ) 
 . ِّْصػ(  انظر: الشرط ا١بزائي، لليمِب ْ) 
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الشرط  ىذا ألف ؛كأكل أمواؿ الناس بالباطل ،كالقمار ،كالغرر ،ا١بهالة :شرعية كثّبة منها
كالتنازع كاالختبلؼ ماداـ أنو ٯبوز تعديلو ُب  ،ا١بزائي قد يكوف أكثر من الضرر الواقع

 .(ُ)حاؿ ا٤بغاالة فيو
ألنو تعويض  ؛الشرط ا١بزائي ال يؤدم إٔب أكل أمواؿ الناس بالباطلىذا بأف :نوقش

كما قد يوجد فيو من غرر أك جهالة مغتفر  ،ال يستحق إال بعد كقوعو ،عن ضرر
بل إهنا مفسدة عارضتها مصلحة راجحة كىي سد أبواب الفوضى  ،(ِ)للحاجة

 قاؿ ابن تيمية: .كعند ا٤بعارضة تقدـ ا٤بصلحة الراجحة ،كالتبلعب ٕبقوؽ عباد ا
رًن إذا عارضها حاجة راجحة كالشريعة ٝبيعها مبنية على أف ا٤بفسدة ا٤بقتضية للتح"

" بل يؤدم إٔب  ،الشرط ا١بزائي ال يؤدم إٔب التنازع كاالختبلؼىذا ك  ،(ّ)أبيح اـر
للشرط الذم اتفق  تقليل النزاع كاالختبلؼ حوؿ الضرر كمقدار التعويض عنو إذعانان 

كالرجوع إٔب القضاء بعد تقدير التعويض بالشرط ا١بزائي  ،كتراضيا عليو ،عليو ا٤بتعاقداف
 أف الشرط ا١بزائي مبالغ ُب تقديره مبالغة بل فيما إذا تبٌْب  ،ليس ُب كل األحواؿ

  .(ْ)فّبجع فيو إٔب القاضي ليعدلو ليتوافق مع العدؿ ،فاحشة
مقابل التأخّب ُب تسليم  الناس جرل على أف الشرط ا١بزائي أف عرؼ:الدليل الثاني

كأنو  ،كأكده ا٢بكم ٔبواز الشرط ا١بزائي ،يستحق ٗبجرد اإلخبلؿ دكف ضرر ا٤بستصنع
 .(ٓ)كُب ىذا أكل للماؿ بالباطل ،ال يعدؿ إال ُب حالة ا٤بغاالة فيو

بأف التأخّب ُب تسليم ا٤بستصنع ال ٱبلو من ضرر إما بفوات منفعة أك حصوؿ  :يناقش
، كليس فيو ما تعارؼ عليو الناسٲبنع  و ال دليلنفإ دـ كجود ضرر، كعلى فرض عمضرة

 .كٓب يكن لو عذر ُب التأخّبا٤بلتـز  برضا ًب الشرط إذا أكل للماؿ بالباطل
 ،أف تقدير التعويض عن الضرر موكوؿ إٔب القضاء ُب ٝبيع األحواؿ:الدليل الثالث

                                 
 . ِّٕصػالشرط ا١بزائي، لليمِب  ،ُِْصػ(  انظر: ٦بلة البحوث اإلسبلمية، العدد الثاين ُ) 
 .ِِٖ – ِِٕ/ِٗ(  انظر: ٦بموع الفتاكل، البن تيمية  ِ) 
 .ُُٗصػػ تيميةة، البن (  القواعد النورانيّ) 
 .ّٖٓ/ُ، الشركط التعويضية ، لعياد العنزم  ِّٖصػ(  انظر: الشرط ا١بزائي، للحموم ْ) 
 .َّٔ/ِىػ  ُُِْ، ٦بلة ٦بمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة الثانية عشرة ُِْ/ُر: إٔباث ىيئة كبار العلماء  (  انظٓ) 
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   .(ُ)فتقديره مسبقا بالشرط ا١بزائي ال ٯبوز
أما عند االتفاؽ فبل  ،التعويض عن الضرر موكوؿ إٔب القضاء عند التنازع بأف:نوقش

 ..(ِ)يلـز تركو للقضاء
 ،أف الشرط ا١بزائي ُب صورتو القانونية يعوض عن األضرار األدبية كا٤بعنوية:الدليل الرابع

ال ٯبوز التعويض ىي ك  ،ك٦برد اإلخبلؿ بااللتزاـ ،كالكسب ا٤بظنوف ،كتفويت الفرصة
  .(ّ)ألف ما يستحق ألجلو باطل  فهو باطل ؛كبالتإب ال ٯبوز الشرط ا١بزائي ، عنهاا٤بإب

فالشرط  ،بأنو من قاؿ ٔبواز الشرط ا١بزائي فإنو ال ٯبيزه ٔبميع صوره ُب القانوف:نوقش
كإ٭با ٯبوز ُب غّب الديوف  ،كال عن األضرار األدبية كا٤بعنوية ،ا١بزائي ال ٯبوز ُب الديوف

كبالتإب فما  ،أك ما ٢بق من خسارة ،كما فات من كسب مؤكد ،عن األضرار ا٤بادية
  .(ْ)يستحق التعويض عنو ليس باطبلن 

 ا٤بعامبلت أف الشرط ا١بزائي مقابل التأخّب ُب تسليم ا٤بستصنع من:الدليل الخامس
قاصر الذم نظرت إٔب مصلحة نقولة عن القانوف الوضعي البشرم الا٤بستحدثة ا٤ب

كالشريعة كفلت تعويض ا٤بتضرر بعد كقوع الضرر  ،دكف الطرؼ الثاين ،ا٤بشَبط فقط
كمراعاة كبل  ،كا٤بساكاة بْب التعويض كالضرر ،كاإلنصاؼ ،كا٢بق ،ٙبريا للعدؿ

  .(ٓ)الطرفْب
 بأف كوف ىذه ا٤بسألة مستحدثة أك منقولة عن القانوف الوضعي ال ٲبنع من :نوقش

 على ألف األصل ُب ا٤بعامبلت ا٢بل كا١بواز ما ٓب يقم الدليل البٌْب  ؛القوؿ ٔبوازىا
ما تقتضيو نصوص ككرفع الضيق كا٢برج عن العباد   ،كُب ىذا من التيسّب ،ٙبرٲبها

ال  ،ككوف األصل ُب التعويض عن الضرر تقديره بعد كقوع الضرر ،الشريعة كقواعدىا
 ،ر باتفاؽ الطرفْب ال سيما إذا دعت ا٢باجة لذلكٲبنع من تقديره قبل كقوع الضر 

                                 
 . َِصػللزرقا  (  انظر: حوؿ جواز إلزاـ ا٤بدين ا٤بماطل بتعويض للدائن،ُ) 
 .َّٔ/ِىػ  ُُِْ، ك ٦بلة ٦بمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة الثانية عشرة ُِْ/ُنظر:إٔباث ىيئة كبار العلماء (  اِ) 
 . ِّٗصػ(  انظر: الشرط ا١بزائي، لليمِب ّ) 
 .ّٕٖ/ُ(  انظر: الشركط التعويضية، لعياد العنزم  ْ) 
 .  ِِٔصػانظر: الشرط ا١بزائي، لليمِب (  ٓ) 
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كليس ُب ذلك إضرار با٤بلتـز كإف كاف فيو مصلحة  ،كتوخيا العدؿ ُب التقدير
  .(ُ)للمشَبط

ذريعة مفضية إٔب  مقابل التأخّب ُب تسليم ا٤بستصنع أف الشرط ا١بزائي:الدليل السادس
سد أصل: " كمن األصوؿ ا٤بعتربة شرعان  ،كالقمار ،كإٔب الغرر ،أكل أمواؿ الناس بالباطل

  .(ّ)٥بذه الذريعة ٲبنع الشرط ا١بزائي فسدان  (ِ)الذرائع " 
 ،الشرط ا١بزائي ذريعة مفضية ألكل أمواؿ الناس بالباطل ىذا بأف بعدـ التسليم:نوقش

كعلى  ،كما قد يكوف فيو من غرر مغتفر لدعاء ا٢باجة إليو ،بل ىو تعويض عن ضرر
للذريعة فإنو يباح عند ا٢باجة  قد يكوف ذريعة إٔب ذلك فإف ما حـر سدان التسليم بأنو 

لذريعة ربا النسيئة كأبيح منو ما تدعو  كما حـر ربا الفضل سدان   ،(ْ)كا٤بصلحة الراجحة
فمٌب ما فاتت بأصل سد الذرائع مصلحة راجحة  ،كغّبىا كثّب ،إليو ا٢باجة من العرايا

 .(ٓ)ٓب يلتفت إليو
 دليل القوؿ الثالث: 

 ُب حاؿ عدـ التنفيذ قياسان  مقابل التأخّب ُب تسليم ا٤بستصنع ٯبوز الشرط ا١بزائيأنو  
منهما شرط يوجب على من أخل بالعقد  على مسألة العربوف، ككجو ذلك: أف كبلن 

ا قبل حصوؿ الضرر، كال ٯبوز ُب حاؿ التأخّب ُب دفع مبلغ مإب ٯبرم تقديره سلفن 
من االلتزاـ )الدين( فالشرط  ان ألف ا٤ببيع ا٤بستحق التسليم  ُب أجل ٧بدد  ضرب ؛التنفيذ

 . (ٔ)؟ ا١بزائي عن التأخّب ُب التنفيذ  ُب حكم ربا النسيئة: تقضي أـ تريب
، بْب العربوف كبْب الشرط ا١بزائي، فالعربوف يدفع ا٤ببلغ مقدمان  بأف ىناؾ فرقان نوقش: 

الشرط ا١بزائي فبل يصح القياس عليو، كعلى كال يشَبط حصوؿ الضرر، بعكس 
التسليم بأف الشرط ا١بزائي يشبو العربوف ُب حاؿ عدـ التنفيذ، فإنو يلـز على ذلك 

                                 
  ُّٗ/ُ(  انظر: الشركط التعويضية، لعياد العنزم  ُ) 
 .َّٕ/ِ، إرشاد الفحوؿ، للشوكاين  ُٖٕ/ُ، ا٤بوافقات، للشاطيب ِٖ/ٔانظر: البحر ايط ، للزركشي ( ِ) 
 . ِِٔصػ(  انظر: الشرط ا١بزائي، لليمِب ّ) 
 .  ّْٔصػ، إعبلـ ا٤بوقعْب، البن القيم ُٖٔ/ِّ،ِٖٗ/ِِ، ُِٓ/ُِ(  انظر: ٦بموع الفتاكل، البن تيميةْ) 
 . ُْٖ/ٓ، زاد ا٤بعاد، البن القيم ّْٔصػانظر: إعبلـ ا٤بوقعْب، البن القيم  ( ٓ) 
 . ٓٔصػ(  انظر: مناقصات العقود اإلدارية، للمصرم  ٔ) 
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منهما إما أف يكونا عقوبة، أك تعويضان عن  جوازه عن التأخّب ُب التنفيذ أيضان؛ ألف كبلن 
لشرط ا١بزائي عن عدـ الضرر ا٤بتوقع يقدر سلفان قبل كقوعو، كيستوم ُب ذلك كوف ا

، ككوف ا٤ببيع ا٤بستحق (ُ)التنفيذ أك عن التأخّب ُب التنفيذ، ما داـ ُب غّب الديوف
من االلتزاـ ال خبلؼ فيو، كأما كوف ىذا االلتزاـ مساكيان  االتسليم ُب أجل ٧بدد ضربن 

نان، للدين فغّب مسلم؛ ألف االلتزاـ أعم من الدين، فكل دين التزاـ كليس كل التزاـ دي
إال بعد أدائو، كىو  تزاـ بأداء عمل ال يستحقوف مقابلوكااللتزاـ ىنا ليس دينان بل ىو ال

ٱبتلف اختبلفان كثّبان عن التزاـ ا٤بقَبض كا٤بشَبم بثمن مؤجل كا٤بسلم إليو فالتزاـ ىؤالء 
 .(ِ)الثبلثة دين حقيقي ثبت ُب ذمتهم كأخذكا مقابلة

بعد عرض األقواؿ الواردة ُب ىذه ا٤بسألة، كأدلة كل قوؿ، كمناقشة ما ٰبتاج :الترجيح
واز ٔب القائل ،الراجح ىو القوؿ األكؿ القوؿ أف ػ كا أعلمػ يظهر ٕب منها إٔب مناقشة، 

ف األصل ُب الشركط ا٢بل ما ٓب أل؛ كذلك الشرط ا١بزائي مقابل تأخّب تسليم ا٤بستصنع
أال يكوف  با١بواز لقوؿكيشَبط ل  يقم دليل ٲبنع من ذلكٓبيقم دليل على منعها، ك 
ىناؾ عذر فبل ٯبوز؛ ألنو  ، فإف كافكثّبنا عرفنا  ال يكوف ا٤باؿىناؾ عذر ُب التأخّب، كأ

عدؿ فيو، كإف اختلفا الرجوع لل يجبف عرفنا كثّبنا  أكل للماؿ بالباطل، كإف كاف ا٤باؿ
  .(ّ)بينهما، أك للقاضي كي يفصل رجعا ألىل ا٣بربة

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
  ّْٖ/ُد العنزم  (  انظر: الشركط التعويضية، لعياُ) 
 . ْٕ-ّٕ/ِىػ  ُُِْالشرط ا١بزائي، للضرير، ٦بلة ٦بمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة الثانية عشرة ر: (  انظِ) 
 ُِْ/ُٕباث ىيئة كبار العلماء  أر: (  انظّ) 
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 الفصل ا٣بامس
 ل بسبب انقطاع المسلم فيوتغير األجفي 

 :ىي ،كفيو ثبلثة مباحث 
 حكم السلم. :المبحث األوؿ
 ا٤بقسط. حكم السلم :المبحث الثاني

ٛبديد األجل بسبب انقطاع ا٤بسلم حكم  :المبحث الثالث
  .فيو
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   :وؿالمبحث األ
 .لػمحكم السَّ                 

 

لرأس ماؿ السلم  االس لم ُب اللغة التسليم كالتقدًن، ٠بي بذلك؛ ألف فيو تقدٲبن 
كالسلم كالسلف ٗبعُب كاحد، كلكن السلم لغة أىل ، (ُ)كتسليما لو ُب ٦بلس العقد

 .(ِ)ا٢بجاز، كالسلف لغة أىل العراؽ
ُب الذمة مؤجل بثمن مقبوض ُب ٦بلس كالس لم ُب االصطبلح: "عقد على موصوؼ    

ك٠بي ىذا العقد بالسلم كالسلف"لكونو معجبلن على كقتو فإف أكاف البيع ما ، (ّ)العقد"
بعد كجود ا٤بعقود عليو ُب ملك العاقد كإ٭با يقبل السلم ُب العادة فيما ليس ٗبوجود ُب 

 .(ْ)ا"ا كسلفن ملكو فلكوف العقد معجبلن على كقتو ٠بي سلمن 
 :كاستدلوا على ذلك باألدلة التالية ،(ٓ)لمأٝبع العلماء على جواز الس  كقد 

َاو  ﴿:قوؿ ا تعأب:الدليل األوؿ
َ
ٍَ إََِلَٰٓ أ ا حََدايَنخًُ ةَِديۡ

ْ إِذَ ٔٓا ُِ ٌَ ََ َها ِي ا ٱَّلذ َٓ حُّ
َ
َسّم   َيَٰٓأ ٌُّ 

ٔهُ    .(ٔ)﴾ِّۚفَٱۡكخُتُ
قاؿ  ،كالسلم نوع من أنواع الديوف ،أباحت الدين أف ىذه اآلية :اآلية منوجو الداللة 

أىٍشهىدي أىف  الس لىفى اٍلمىٍضميوفى، ًإٔبى أىجىلو ميسىمًّى، " :قاؿ -مارضي ا عنه-ابن عباس
   .(ٕ)ٍب قرأ ىذه اآلية "ًإف  الل وى أىحىل وي كىأىًذفى ًفيوً 

                                 
، القاموس ايط،  َٗ/ّ، معجم مقاييس اللغة، البن فارس   ّّْ/ٔانظر: لساف العرب، البن منظور  (  ُ) 

 .ْٗٔ/ِ، ٦بمل اللغة، البن فارسُْٕٕ/ِللفّبكزأبادم  
  .ُّٖ/ٗ، للصديقي أبادم  ٤بعبود، عوف إُْ/ُِلمطيعي  ل، (  انظر: تكملة اجملموعِ) 
  .ُّّ/ِاإلقناع، للحجاكم  (  ّ) 
   ِْ/ُِا٤ببسوط، للسرخسي  (  ْ) 
 ،ٖ/ِ، ٙبفة الفقهاء، للسمرقندمُِْ/ُِ، ا٤ببسوط، للسرخسي  ُّْصػ(  انظر: اإلٝباع، البن ا٤بنذر ٓ) 

مواىب ا١بليل،للحطاب   ،ِْٖ/ٓ، الذخّبة، للقراُبِِٗ/ْ، ا٤بنتقى، للباجي  َٕ/ٕفتح القدير، البن ا٥بماـ  
، ا٤بغِب، ٖ/ِ، مغِب اتاج، للشربيِب  ُِِ/ِ، أسُب ا٤بطالب، لؤلنصارم  ْٗ/ّ، األـ، للشافعي  ُْٓ/ْ

  .ّٗ/ٖ، الى، البن حـز  ّْٖ/ُ، ارر، البن تيميةْٖ/ٓلمرداكم  اإلنصاؼ، ل ،ُٖٓ/ْالبن قدامو  
 .ِِٖ(  سورة البقرة، جزء من آية  ٔ) 
، كاللفظ لو، ِِٖٕٓم  ، كتاب البيوع كاألقضية، السلف ُب الطعاـ كالتمر برقفومصنُب  (  ركاه ابن أيب شيبةٕ) 

 ُب ، كا٢باكمَُْْٔأجل مسمى، برقم  ، كتاب البيوع، باب السلف إال إٔب فومصن ؽ ُبلو، كعبدالرزا
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ا٤بدينة كالناس يسلفوف   قدـ النيب" :ػرضي ا عنهما  ػعن ابن عباس :الدليل الثاني
، َوَوْزٍف »:فقاؿ ،ُب التمر السنتْب كالثبلث َمْن َأْسَلَف ِفي َشْيٍء، َفِفي َكْيٍل َمْعُلوـٍ

، ِإَلى َأَجٍل َمْعُلوـٍ    .(ُ)«َمْعُلوـٍ
ككزف  ،أف يكوف السلم إٔب أجل معلـو أمر النيب أف ُب :وجو الداللة من الحديث

 .على مشركعيتو دليبلن  ،ككيل معلـو ،معلـو
 رضي ا عنهما، عبد الرٞبن بن أبزل، كعبد ا بن أيب أكَب، :الدليل الثالث

، اأَنْػَباٌط ِمْن أَنْػَباِط الشَّ ، َفَكاَف يَْأتِيَنا ُكنَّا ُنِصيُب الَمَغاِنَم َمَع َرُسوِؿ اللَِّو »:قاال ـِ
 .(ِ)«َوالزَّبِيِب، ِإَلى َأَجٍل ُمَسمَّىفَػُنْسِلُفُهْم ِفي الِحْنطَِة، َوالشَِّعيِر، 

حيث تعامل  ؛ُب ا٢بديث داللة على مشركعية السلمأف  :وجو الداللة من الحديث
عن  النيب صلى ا عليو كسلم كٓب ينوى  ،ُب عصر النيب رضي ا عنهم ػ ػ بو الصحابة 

 .كاألجل ،كالكيل ،بل أمر أف يكوف معلـو الوزف ،ذلك
على أف  "كأٝبعواقاؿ ابن ا٤بنذر:  .على جواز السلم العلماء عا ٝبإ :الدليل الرابع 

، موصوؼ..." كقاؿ ابن ، (ّ) السلم ا١بائز أف يسلم الرجل صاحبو ُب طعاـ معلـو
قدامة "كأما اإلٝباع، فقاؿ ابن ا٤بنذر أٝبع كل من ٫بفظ عنو من أىل العلم على أف 

 .(ٓ)" أٝبع ا٤بسلموف على جواز السلم كقاؿ النوكم:"، (ْ)السلم جائز"
 

  
                                                                                         

قتادة . كاألثر من  ركاية َُّّّب، من سورة البقرة، برقم  ، كتاب التفسِٖٔ/ِا٤بستدرؾ على الصحيحْب  
ا، كأبو حساف األعرج فيو خبلؼ بْب ادثْب فمنهم ألعرج عن ابن عباس رضي ا عنهمعن أيب حساف ا

معْب، كاألكثر على أف حديثو من قبيل ا٢بسن، كقد تفرد ُب  من ضعفو كالبخارم كمنهم من كثقو كابن
ركاية ىذا األثر عن ابن عباس مع كثرة أصحاب ابن عباس كشهرهتم إال أف ليس ُب متنو نكارة  كتشهد لو 

، ا١برح ُٔٔ/ٕ، الطبقات الكربل، البن سعد ٗٓٗ/ّأدلة السلم األخرل. انظر: الضعفاء، أليب زرعة 
 .َُٖ/ْ، ميزاف االعتداؿ، للذىيب ِِْ/ّّ، هتذيب الكماؿ، للمزم َُِ/ٖحاًب  كالتعديل، البن أيب

، برقم (ُ) ، كاللفظ لو، كمسلم، كتاب ا٤بساقاة َِِْركاه البخارم، كتاب السلم، باب السلم ُب كزف معلـو
 .َُْٔكا٤بزارعة، باب السلم، برقم

(ِ ) ،  .ِِْٓبرقم ركاه البخارم، كتاب السلم، باب السلم إٔب أجل معلـو
 .ُّْصػ(  اإلٝباع، البن ا٤بنذر ّ)
 ، ُٖٓ/ْ(  ا٤بغِب، البن قدامو  ْ)
 ِْ/ُُحيح مسلم، للنوكم صػ (  شرحٓ)
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  :الثانيالمبحث 
 .طلم المقسَّ حكم السَّ               

 

ا٤بقصود بالسلم ا٤بقسط: ىو أف يسلم ُب شيء كاحد، على أف يقبضو ُب أكقات 
  .(ُ)متفرقة أجزاء معلومة

 :اختلف الفقهاء ُب حكم السلم ا٤بقسط على ثبلثة أقواؿكقد 
  .دكف بياف أجل كل قسط كٜبنو جواز السلم ا٤بقسط مطلقان  :القوؿ األوؿ

  .(ٓ)عند ا٢بنابلة ركايةك  ،(ْ)كالشافعية ،(ّ)كا٤بالكية ،(ِ)ا٢بنفية مذىبكىو 
 .(ٔ)عند الشافعية قوؿكىو  .عدـ جواز السلم ا٤بقسط مطلقان  :الثاني القوؿ

 .كإذا ٓب يبْب ٓب ٯبز ، أجل كل قسط كٜبنوٌْب جواز السلم ا٤بقسط إذا بػي  :القوؿ الثالث
 .(ٖ)كقوؿ للشافعي ،(ٕ)ا٢بنابلةىو مذىب ك     

فكل بيع جاز ُب  ،ط ُب البيع ا٤بطلقالقياس على الثمن ا٤بقس  :دليل القوؿ األوؿ
 .(ٗ)جنس كاحد كأجل كاحد جاز ُب جنسْب كُب أجلْب

فتقع  ،ا٤بقدـأف ٜبن ا٤بسلم فيو ا٤بؤخر أقل من ٜبن ا٤بسلم فيو  :دليل القوؿ الثاني
فبل  ،فيكوف ٜبن كل قسط ٦بهوالن  ،الصفقة ال يعرؼ ٜبن كل كاحد من القسطْب

 .(َُ)ٯبوز

                                 
، ِِِ/ّ، مطالب أكٕب النهى، للرحيباين  َِِ/ْ، ا٤بغِب، البن قدامو  ُِٔ/ّانظر: حاشية الدسوقي  (  ُ) 

 .َِّ/ُاألشقر كآخرين  ٕبوث فقهية ُب قضايا اقتصادية معاصرة، مد 
 .ُِْ/ٓ، حاشية ابن عابدين  ٖٖصػ(  انظر:  ٨بتصر الطحاكم ِ) 
 .َّٓ/ٔ، التاج كاإلكليل، للمواؽ  ُِٔ/ّ(  انظر:  حاشية الدسوقي  ّ) 
 .ُِّ-َِّ/ُِ، تكملة اجملموع، للمطيعي ُُ/ْركضة الطالبْب، للنوكم  ،ّٗٗ/ٓنظر: ا٢باكم، للماكردم ا( ْ) 
 . ِِِ/ّ، مطالب أكٕب النهى، للرحيباين  َِّ/ْا٤بغِب، البن قدامو  (  انظر: ٓ) 
 .ُُ/ْركضة الطالبْب، للنوكم   ،ّٗٗ/ٓ، ا٢باكم، للماكردم  َُُ/ّ(  انظر: األـ، للشافعي  ٔ) 
 .ّٗ-ِٗ/ِنتهى اإلرادات، للبهوٌب  ، شرح مََّ/ّ(  انظر: كشاؼ القناع، للبهوٌب  ٕ) 
اع حنطة منهما مائة صػ قاؿ الشافعي:" فإف أسلف مائة دينار ُب مائٍب  َُُ/ّ  (  انظر: األـ، للشافعيٖ) 

  َُُ/ّاع ٙبل ُب شهر كذا جاز" األـ صػ بستْب دينارا إٔب كذا كأربعوف ُب مائة
  َِّ/ْ، ا٤بغِب، البن قدامة  ُِّ/ُِ(  انظر:  تكملة اجملموع، للمطيعي ٗ) 
  ّٗٗ/ٓ، ا٢باكم، للماكردم  َُُ/ّ(  انظر: األـ، للشافعي  َُ) 
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بأف بيع األعياف ٯبوز إٔب أجلْب كُب جنسْب مع ا١بهل ٗبا يقابل كل كاحد :نوقش
 .(ُ)كالسلم كبيع األعياف ،منهما

 . أجل كل قسط كٜبنوٌْب إذا بػي  بأف ىذه ا١بهالة تزكؿويناقش أيًضا: 
كىو أف   ،استدلوا على جوازه ٗبا استدؿ بو اصحاب القوؿ األكؿ :دليل القوؿ الثالث

 ؛ْب قسط كل أجل كٜبنوكاشَبطوا إف يب ،كل بيع جاز إٔب أجل جاز إٔب أجلْب كآجاؿ
فاعترب  ،ألنو لو تعذر قبض الباقي فإف األجل األبعد يستحق أقل من األجل األقرب

 .(ِ)ْب ٓب يصح كإذ ٓب يب  ،معرفة قسطو كٜبنو
رجع بقسطو من  ،ففسخ العقد ،بأنو إذا قبض البعض كتعذر قبض الباقي:نوقش
فيقسط  ،ألنو مبيع كاحد متماثل األجزاء ؛عن ا٤بقبوض كال ٯبعل للباقي فضبلن  ،الثمن

 .(ّ)كما لو اتفق أجلو  ،الثمن على أجزائو بالسوية
بعد بالسوية؛ فإف األجل األيقسط الثمن على أجزائو بأنو ليس من العدؿ أف  :يجاب

قسط كل أجل كٜبنو فتح لباب  كُب عدـ بياف ،ال يساكم األجل األقرب ُب الس لم
ق كالشريعة جاءت بغل كإشغاؿ للمحاكم هبذه ا٣ببلفات، االختبلؼ بْب الناس،

 تسبب العداكة كالبغضاء بْب الناس.األبواب الٍب 
بعد عرض األقواؿ الواردة ُب ىذه ا٤بسألة، كأدلة كل قوؿ، كمناقشة ما ٰبتاج :الترجيح

، القائل ٔبواز ثالثالراجح ىو القوؿ الالقوؿ أف  ػ كا أعلمػ  ٕب يتبْبمنها إٔب مناقشة، 
ككل بيع جاز إٔب  ،ف السلم بيعألكذلك  ؛ أجل كل قسط كٜبنوٌْب إذا بػي  السلم ا٤بقسط

غلق لباب االختبلؼ ، كُب بياف قسط كل أجل كٜبنو أجل جاز إٔب أجلْب كإٔب آجاؿ
لغلق باب  ؛ككزنو أك كيلو دت السلم ا١بائز ببياف أجلوكالشريعة قي  بْب الناس، 

 ا يَبتب عليو من عداكة كبغضاء بينهم.٤بك  ،االختبلؼ بْب الناس

                                 
  َِّ/ُِ(  انظر:  ا٤بهذب، للشّبازم، مطبوع مع اجملموع ُ) 
  ّٗ/ِ، شرح منتهى اإلرادات، للبهوٌب  ََّ/ّ(  انظر: كشاؼ القناع، للبهوٌب  ِ) 
  َِّ/ْ، ا٤بغِب، البن قدامة  ُِّ/ُِ(  انظر: تكملة اجملموع، للمطيعي ّ) 
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  :المبحث الثالث
 .ل بسبب انقطاع المسلم فيوتمديد األجحكم                  

 

على ثبلثة  ،م فيولى سٍ ػمي جل بسب انقطاع الاختلف الفقهاء ُب حكم ٛبديد األ
 :أقواؿ

  .كبْب ٛبديد األجل إٔب كجوده ،م بْب الفسخلً سٍ ػمي ٱبّب ال أنو :القوؿ األوؿ
 .(ٓ)كالظاىرية ،(ْ)كا٢بنابلة ،(ّ)كالشافعية ،(ِ)كا٤بالكية ،(ُ)ا٢بنفية مذىبكىو 

 .ا٤باؿ رأسى  مي لً سٍ ػمي كيسَبد ال ،أف العقد ينفسخ :القوؿ الثاني
 .(ٗ)كا٢بنابلة ،(ٖ)لشافعية اك  ،(ٕ)كا٤بالكية ،(ٔ)ا٢بنفية عندكىو قوؿ 
 .إٔب كجوده األجلى  مي لً سٍ ػمي كٲبدد ال ،أف العقد ال ينفسخ :القوؿ الثالث

 .(َُ)ا٤بالكية عندكىو قوؿ 
فهو باؽ  ،كقد كقع على موصوؼ ُب الذمة ،أف ىذا العقد صحيح:القوؿ األوؿدليل 

كإ٭با ىو  ،كليس من شرط جوازه أف يكوف ُب نفس األجل الذم حدد ،على أصلو
  .(ُُ)شيء شرطو ا٤بسلم فهو با٣بيار

 :القوؿ الثاني ةدلأ
كما   ،فاقتضى انفساخ العقد ،أف ا٤بعقود عليو قد ىلك بتعذر تسليموالدليل األوؿ: 

                                 
  ُِٖ/ُا١بوىرة النّبة، للعبادم ،ِٖ/ٕ، فتح القدير، البن ا٥بماـ  ِٖ/ٕللمرغيناين (  انظر: ا٥بداية،ُ) 
  ُِِ/ٓ، شرح ٨بتصر خليل، للخرشي ّٕ/ٓللباجي  ، ا٤بنتقى،ِٔ/ّ(  انظر: ا٤بدكنة، لئلماـ مالك  ِ) 
 .ُْٗ/ٓ، هناية اتاج،للرملي  َُ/ٔ، هناية ا٤بطلب، للجويِبِْٖ/ُِ(  انظر: تكملة اجملموع، للمطيعي ّ) 
  َّْ-َّّ/ّ، كشاؼ القناع، للبهوٌب  َُّ/ٓ، اإلنصاؼ، للمرداكم  ُٔٗ/ْ: ا٤بغِب، البن قدامو(  انظرْ) 
 .ْٓ/ٖ(  انظر: الى، البن حـز  ٓ) 
    ُُّ/ْ، تبيْب ا٢بقائق، للزيلعي  ِٖ/ٕ(  انظر: فتح القدير،البن ا٥بماـ  ٔ) 
  ّٕ/ٓ، ا٤بنتقى،للباجي َِٓ/ِ(  انظر: بداية اجملتهد، البن رشد  ٕ) 
   ُُ/ْ، ركضة الطالبْب، للنوكم  َُ/ٔ(  انظر: هناية ا٤بطلب، للجويِب  ٖ) 
 . ّّّ/ْ، الشرح الكبّب، البن قدامة  َُْ/ٓنصاؼ، للمرداكم  (  انظر: اإلٗ) 
    ّٕ/ٓ،للباجي ، ا٤بنتقىَِٓ/ِ(  انظر: بداية اجملتهد، البن رشد  َُ) 
، َُ/ٔ، هناية ا٤بطلب، للجويِب  َّٖ/ٓ، منح ا١بليل، لعليش  ِٖ/ٕ(  انظر: فتح القدير، البن ا٥بماـ  ُُ) 

 .ّّّ/ْالشرح الكبّب، البن قدامة  
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 .(ُ)فكذا ىنا  ،يبطل العقد ،لو شرل بفلوس ٍب كسدت قبل القبض
ال ُب شيء معْب كما ُب الفلوس الكاسدة قبل  ،بأف ا٤بسلم فيو متعلق بالذمة:نوقش
 .(ِ)كما ُب الذمة باؽ على أصلو ،القبض

 .(ّ)كبيع الدين بالدين ٧بـر، لدين بالدينل اأف ُب تأجيل ا٤بسلم فيو بيعن الدليل الثاني: 
 كقت كجوده.أجل الدين إٔب ت إف فيو بيع دين بدين، بل بعدـ التسليم بأف فيو يناقش:
كٓب يوجد ما يوجب فسخ  ،أنو عقد ثبت بينهما فبل ٯبوز فسخو :القوؿ الثالثدليل 
 .(ْ)إٔب حْب كجوده ٛبديد األجلعلى ا٤بسلم ف العقد،
ٓب يتم ىذا الشرط كىو  ، فإذامسمى أجل ُببشرط التسليم العقد ًب  ىذا بأف: يناقش

بتمديد األجل إٔب حْب كجود  وإلزامك  ق الفسخ،ا٢ب صاحبفإف لاألجل  التسليم ُب
 .ا للضرر عنورفعن  ،كٛبديد األجل ،فيخّب بْب الفسخ ،ا٤بسلم فيو ضرر عليو

بعد عرض األقواؿ الواردة ُب ىذه ا٤بسألة، كأدلة كل قوؿ، كمناقشة ما ٰبتاج :الترجيح
، القائل الراجح ىو القوؿ األكؿ القوؿ أف ػ كا أعلمػ  ٕب يتبْبمنها إٔب مناقشة، 

لقوة  بتخيّب ا٤بسلم بْب الفسخ، كالرجوع بالثمن، كبْب ٛبديد األجل إٔب كجوده؛ كذلك
ألف ىذا ، ك من مناقشة ى أدلتهااؿ األخرل ٗبا كرد علكلضعف األقو  ،ما استدلوا بو

فإف جاء األجل كٓب يستلم ما ًب العقد عليو  مسمى أجل بشرط التسليم ُبعقد ًب ال
إليو  ا٤بسلم اؿمراعاة ح سلمللمي  فإنو با٣بيار، بْب ٛبديد األجل، كفسخ العقد، كاألكٔب

لو دكف ضرر على ا٤بسلم فليمدد األجل إٔب حْب كجود  فإف كاف ُب التأجيل توسيع
 ا٤بسلم فيو.

  

                                 
  ُٕٗ/ْ، ا٤بغِب، البن قدامو  ِْٖ/ُِ، تكملة اجملموع، للمطيعي  ِٖ/ٕ ر، البن ا٥بماـ(  انظر: فتح القديُ) 

ْ/ُٕٗ  
   ُٕٗ/ْ، ا٤بغِب، البن قدامو  َُ/ٔ، هناية ا٤بطلب، للجويِب  َِٓ/ِ  د، البن رشدظر: بداية اجملته(  انِ) 
  .َِٓ/ِ  د، البن رشد(  انظر: بداية اجملتهّ) 
    ّٕ/ٓللباجي  (  انظر: ا٤بنتقى،ْ) 
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 الفصل السادس
 تغير األجل بالمصالحة على الوضع مقابل التعجيلفي 

 )ضع وتعجل(
 :ىي ،أربعة مباحثكفيو 

 : حكم إسقاط بعض الدين ا٢باؿ دكف شرط.المبحث األوؿ
 بالشرط.: حكم إسقاط بعض الدين ا٢باؿ المبحث الثاني
 : حكم إسقاط بعض الدين ا٤بؤجل كتعجيلو، دكف شرط.المبحث الثالث
 : حكم إسقاط بعض الدين ا٤بؤجل بشرط تعجيل األجل.المبحث الرابع
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 :ا٤ببحث األكؿ
 .(1)حكم إسقاط بعض الدين الحاؿ دوف شرط               

 

 (ٔ)كالظاىرية ،(ٓ)كا٢بنابلة ،(ْ)كالشافعية ،(ّ)كا٤بالكية ،(ِ)اتفق الفقهاء من ا٢بنفية
ككاف على سبيل التربع  ،على جواز إسقاط بعض الدين ا٢باؿ إذا ٓب يكن عن شرط

 :ذلك باألدلة التاليةف، كاستدلوا على كاإلحسا
أىن وي تػىقىاضىى اٍبنى أىيب حىٍدرىدو دىيٍػننا  :"ػ رضي ا عنو ػ كعن كعب بن مال:الدليل األوؿ

ُب اٍلمىٍسًجًد، فىاٍرتػىفىعىٍت أىٍصوىاتػيهيمىا  صلى ا عليو كسلمكىافى لىوي عىلىٍيًو ُب عىٍهًد رىسيوًؿ اً 
عىهىا رىسيوؿي اً  صلى اً كىىيوى ُب بػىٍيًتًو، فىخىرىجى إًلىٍيًهمىا رىسيوؿي  صلى ا عليو كسلمحىٌب  ٠بًى

:  ا عليو كسلم ، فػىقىاؿى يَا  »حىٌب  كىشىفى ًسٍجفى حيٍجرىتًًو، كىنىادىل كىٍعبى ٍبنى مىاًلكو
: لىبػ ٍيكى يىا رىسيوؿى اً، « َكْعبُ  ، « فىأىشىارى إًلىٍيًو بًيىًدًه أىٍف ضىًع الش ٍطرى ًمٍن دىٍيًنكى »، فػىقىاؿى

: قىٍد فػىعىٍلتي يىا رىسيوؿى  ُقْم : »صلى ا عليو كسلماً، قىاؿى رىسيوؿي اً قىاؿى كىٍعبه
 .(ٕ)"«فَاْقِضوِ 

أف كعب بن مالك أسقط بعض دينو ا٢باؿ مقابل أخذ :وجو الداللة من الحديث
كُب ذلك داللة على جواز إسقاط  ،استجابة ألمر النيب  ،الباقي منو دكف شرط

الذم حث عليو ، بل إنو من فعل ا٣بّب بعض الدين ا٢باؿ مقابل أخذ باقيو دكف شرط
: ،(ٖ)الشرع "أف يعطيو بعض ما لو عليو كيربئو الذم لو ا٢بق من باقيو  قاؿ ابن حـز

                                 
لرغبة ا٤بدين ُب ذلك، ورة ا٤بسألة: أف يسقط الدائن عن ا٤بدين بعض دينو ا٢باؿ من عند نفسو، أك تنزال صػ( ُ) 

 أك أف يؤدم ا٤بدين بعض ما عليو فيربئو الدائن من الباقي، كل ذلك من غّب شرط بينهما.
  ٖٖ/ّ، درر ا٢بكاـ، لعلي حيدر  ِٗٓ/ٕ، البحر الرائق، البن ٪بيمِٗٓ/ّٙبفة الفقهاء، للسمرقندمانظر:( ِ) 
 .ّٓ/ٓ،شرح ٨بتصر خليل، للخرشي  ُّٖ/ٔمواؽ، التاج كاإلكليل، للّٓٗ/ّا٤بدكنة،لئلماـ مالك انظر:( ّ) 
  َّْ/ُ، فتاكل السبكيُِٓ/ِأسُب ا٤بطالب،لؤلنصارم    ُْٕ/ٓا٢باكم، للماكردم انظر: ( ْ) 
 .َُٓ/ُ  ، ارر، لعبد السبلـ بن تيميةِّٓ/ٓ، اإلنصاؼ، للمرداكم  ُّٕ/ْا٤بغِب، البن قداموانظر: ( ٓ) 
 .َْٕ/ٔالى، البن حـز  انظر: ( ٔ) 
، كمسلم، كتاب ا٤بساقاة، ْٕٓ(  ركاه البخارم، كتاب الصبلة، باب التقاضي كا٤ببلزمة ُب ا٤بسجد، برقم  ٕ) 

 ، كاللفظ لو.ُٖٓٓ ب استحباب الوضع من الدين، برقمبا
 . َْٕ/ٔ، الى، البن حـز  ِْ/ٓ(  انظر: تبيْب ا٢بقائق، للزيلعي  ٖ) 
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، كىو نو لفعل: فهذا حسن جائز ببل خبلؼباختياره ، كلو شاء أف يأخذ ما أبرأه م
 .(ُ)فعل خّب"

أىف  أىبىاهي قيًتلى يػىٍوـى أيحيدو ":قاؿ ػ رضي ا عنهماػ  عن جابر بن عبد ا:الدليل الثاني
ا، كىعىلىٍيًو دىٍينه، فىاٍشتىد  الغيرىمىاءي ُب حيقيوًقًهٍم، فىأىتػىٍيتي الن يب   ، صلى ا عليو كسلمشىًهيدن

اًئًطي كىٰبيىل ليوا أىيب، فىأىبػىٍوا، فػىلىٍم يػيٍعًطًهمي الن يبُّ  ٍرى حى  ا عليو كسلم صلىفىسىأى٥بىيٍم أىٍف يػىٍقبػىليوا ٛبى
 : اًئًطي، كىقىاؿى نىا ًحْبى أىٍصبىحى، فىطىاؼى ُب الن ٍخًل كىدىعىا ُب «َسنَػْغُدو َعَلْيكَ »حى ا عىلىيػٍ ، فػىغىدى

ٍرًىىا ٍدتػيهىا، فػىقىضىٍيتػيهيٍم، كىبىًقيى لىنىا ًمٍن ٛبى ًة، فىجىدى ا بًاٍلبػىرىكى  .(ِ)"ٜبىىرًىى
من الغرماء أف يقبلوا ٛبر حائط جابر  ُب طلب النيب  نوأ :وجو الداللة من الحديث

كٰبللوا كالده من الباقي داللة على جواز إسقاط بعض  ػ رضي ا عنهماػ بن عبد ا 
النيب  بداللة شفاعة، كأنو من األمور ا٤بشركعة الدين ا٢باؿ مقابل أخذ باقيو دكف شرط

 فيها. صلى ا عليو كسلم

                                 
 . َْٕ/ٔ(  الى، البن حـز  ُ) 
 . ِّٓٗ(  ركاه البخارم، كتاب االستقراض، باب إذا قضى دكف حقو أك حللو، برقم  ِ) 
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  :الثاني حثبالم
 .(1)حكم إسقاط بعض الدين الحاؿ بالشرط                   

 
 

  :اختلف الفقهاء ُب حكم إسقاط بعض الدين ا٢باؿ بالشرط على قولْب
 أف ذلك جائز  :القوؿ األوؿ

 .(ٓ)كركاية عند ا٢بنابلة ،(ْ)كالشافعية ،(ّ)كا٤بالكية ،(ِ)ا٢بنفية مذىب كىو
 .أف ذلك ال ٯبوز :القوؿ الثاني

 .(ٖ)لشافعيةعند اقوؿ ، ك (ٕ)كالظاىرية ،(ٔ)ا٢بنابلةكىو مذىب  
 أدلة القوؿ األوؿ:

 ،للزـك إال ما دؿ الدليل على منعواأف األصل ُب الشركط الصحة ك :الدليل األوؿ
فدؿ  ،لنا ٙبرٲبو كٓب يبْب ا كال رسولو  ،كإسقاط بعض الدين ا٢باؿ بالشرط صحيح

 .(ٗ)كأنو ٯبب الوفاء بو ازهعلى جو 
فصح  ،كال رضاه ،أف إسقاط بعض الدين ا٢باؿ ال يفتقر إٔب قبوؿ ا٤بربأ:الدليل الثاني
  .(َُ)كالعتق كالطبلؽ  ،تعليقو بالشرط

 

                                 
 ورة ا٤بسألة: أف يقوؿ الدائن للمدين عند حلوؿ أجل الدين إف أعطيتِب كذا ككذا فأنت برئ من الباقي. صػ( ُ) 
، ِْٖ/ٖ، العناية، للبابرٌب ُْ/ٓ، تبيْب ا٢بقائق، للزيلعئَْ-ّٗٔ/ٓ(  انظر: الدر ا٤بختار، للحصكفي  ِ) 

   ٕٗ/ّغمز عيوف البصائر، للحموم  
، ٙبرير الكبلـ ُب مسائل اإللتزاـ، َٖٖ/ِ، الكاُب، البن عبد الرب  ّٕٗ/ّ(  انظر: ا٤بدكنة، لئلماـ مالك  ّ) 

  َِّصػللحطاب 
  ُٓٗ/ْ، ركضة الطالبْب، للنوكم  ُِٗ/ٓ،ٙبفة اتاج، للهيتميُِٓ/ِأسُب ا٤بطالب، لؤلنصارم انظر: (ْ) 
  ِّٔ/ٓ، اإلنصاؼ، للمرداكم  ُْٗ/ْ، كالفركع، البن مفلح  َُٓ/ُانظر: ارر، جملد الدين بن تيمية  ( ٓ) 
، ِ/ٓرح الكبّب، البن قدامة ، الشُْٗ/ْ، الفركع، البن مفلح   ُِّ/ْ(  انظر: ا٤بغِب، البن قدامة  ٔ) 

 . ُّٗ/ّ، كشاؼ القناع، للبهوٌب  ِّٔ/ٓاإلنصاؼ، للمرداكم  
 . ُْٕ/ٔ(  انظر: الى، البن حـز  ٕ) 
   ّٖٓ/ِ، حاشية عمّبةّٕٔ/ٔ(  انظر: ا٢باكم، للماكردم  ٖ) 
  ُِّ/ِٗ(  انظر: ٦بموع الفتاكل،البن تيمية  ٗ) 
 . ُٔ/ِ، إغاثة اللهفاف، البن القيم  ْٕٔ-ْٕٓصػ القيم(  انظر: إعبلـ ا٤بوقعْب، البن َُ) 
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 :أدلة القوؿ الثاني
ٓب يرد ُب الشرع ما يدؿ على جوازه  ،أك عهد ،أك عقد ،أف كل شرط:الدليل األوؿ

 .(ُ) يس عليو أمر النيب كل ،ألنو ليس ُب كتاب ا ؛فهو مردكد ،كإباحتو
بأف يكوف ا٤بشركط ٩با حرمو  ،بأف الشرط ا٤بردكد ىو ا٤بخالف ٢بكم ا تعأب:نوقش

 كٓب ٰبرمو رسولو  ،كأما إذا كاف ا٤بشركط ٩با ٓب ٰبرمو ا ،أك رسولو  ،ا تعأب
 .(ِ)صلى ا عليو كسلم كال ألمر النيب ،لكتاب ا كشرطو فإنو ال يكوف ٨بالفان 

فإذا  ،ٗبا عليو من دين فإنو ٯبب عليو دفعو كامبلن  أف ا٤بدين إذا كاف مقران :الدليل الثاني
 .(ّ)كُب ذلك أكل للماؿ بالباطل ،دفع أقل ٩با عليو كاف ُب ذلك ىضم لصاحب ا٢بق

 .(ّ)بالباطل
بأف ىضم صاحب ا٢بق يكوف لو امتنع ا٤بدين من أداء دينو ا٢باؿ حٌب يضع :نوقش

ككضع عنو صاحب ا٢بق بعض الدين ا٢باؿ  ،ٗبا عليو أما إذا كاف ا٤بدين مقران  ،عنو
 .(ْ)مقابل شرط فليس ُب ذلك ىضم لصاحب ا٢بق

كاألصل  ،كاإلبراء فيو معُب التمليك ،أف إسقاط بعض الدين ا٢باؿ إبراء :الدليل الثالث
  .(ٓ)كا٥ببة  ،ُب التمليك أنو ال يقبل التعليق بالشرط

 ،بل ىو إسقاط ٧بض ،بعدـ التسليم بأف اإلبراء فيو معُب التمليك :نوقش الدليل
كال يرتد بالرد فهو بالعتق كالطبلؽ أشبو منو  ،كال رضاه ،ك٥بذا ال يفتقر إٔب قبوؿ ا٤بربأ

فإنو ال يسلم بأف ا٥ببة ال تقبل  ،كعلى فرض التسليم بأف اإلبراء ٛبليك كا٥ببة ،بالتمليك
  .(ٔ)كال إٝباع يدؿ على بطبلف تعليق ا٥ببة بالشرط ،فبل نص ،التعليق على شرط

بعد عرض القولْب الواردين ُب ىذه ا٤بسألة، كأدلة كل قوؿ، كمناقشة ما  :الترجيح
، الراجح ىو  القوؿ األكؿ القوؿ أفػ  كا أعلم ػ ٕب يتبْبٰبتاج منها إٔب مناقشة، 

                                 
 .   ُٓ، ُْ/ ٓ ، اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ،البن حـزُْٕ/ٔ(  انظر: انظر: الى، البن حـز  ُ) 
  ُّٔ/ِٗ(  انظر: ٦بموع الفتاكل، البن تيمية  ِ) 
 .ُّٗ/ّكشاؼ القناع، للبهوٌب  ،  ِّٓ/ٓ، اإلنصاؼ، للمرداكم  ُِّ/ْ(  انظر: ا٤بغِب، البن قدامة  ّ) 
  ْٕٔصػ(  انظر: إعبلـ ا٤بوقعْب، البن القيم ْ) 
 . ُّٗ/ّ(  انظر: كشاؼ القناع، للبهوٌب  ٓ) 
 .  ُٕ-ُٔ/ِ(  انظر: إغاثة اللهفاف، البن القيم  ٔ) 
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ف األصل ُب الشركط الصحة أل القائل ٔبواز إسقاط بعض الدين ا٢باؿ بالشرط؛ كذلك
كٓب يقم دليل على منع إسقاط بعض الدين ا٢باؿ  ،كاللزـك إال ماقاـ دليل على منعو

الدائن بعضو فإنو  امتنع ا٤بدين من أداء دينو ا٢باؿ حٌب يضع عنوإف ، إال مقابل الشرط
 .للماؿ بالباطل لصاحب ا٢بق، كأكبلن  اىضمن  ال ٯبوز؛ إلف فيو
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  :الثالث حثبالم
 .(1)حكم إسقاط بعض الدين المؤجل وتعجيلو، دوف شرط       

 

إسقاط بعض الدين ا٤بؤجل كتعجيلو إذا كاف اإلسقاط اختلف الفقهاء ُب حكم 
 على قولْب: كالتعجيل بغّب شرط كال مواطأة من الدائن كا٤بدين

 : أنو جائز.القوؿ األوؿ
 .(ٓ)كالظاىرية ،(ْ)كا٢بنابلة ،(ّ)كالشافعية ،(ِ)ا٢بنفيةكىو مذىب 

 القوؿ الثاني: أنو ال يجوز.
 (ٔ) ا٤بالكيةكىو مذىب 

األصل ُب العقود كالشركط الصحة إال ما دؿ الدليل على منعو  أفدليل القوؿ األوؿ: 
كل كاحد منهما ٧بسن، كمتربع ببذؿ حقو من غّب   كال دليل ٲبنع من ذلك، بل إف

 .(ٕ)عوض
الذم يؤخر دينو بعد ٧بلو عن غرٲبو كيزيده الغرًن ُب ذلك ٗبنزلة بأف  :دليل القوؿ الثاني

ا ُب ا٤بنع منوك  ، كإف ٓب يكن ربا فهو ذريعة للربا،(ٖ)فهذا الربا بعينو ،حقو  لذريعة الربا. سدن
سواء  -يعِب ضع كتعجل-ىو باطل مطلقان  -رٞبو ا-:"قاؿ مالك (ٗ)قاؿ السبكي الربا.

                                 
قبل أجلو، أك ورة ا٤بسألة: أف يسقط الدائن بعض الدين ا٤بؤجل الذم على ا٤بدين، كيعجل ا٤بدين الوفاء صػ( ُ) 

 يعجل ا٤بدين الوفاء قبل أجلو فيسقط الدائن الباقي، كل ذلك بغّب شرط بينهما كال مواطأة.
، ْٓ/ٔاساين، بدائع الصنائع، للكِْ/ٓ، تبيْب ا٢بقائق، للزيلعئُِ/ُّانظر: ا٤ببسوط، للسرخسي( ِ) 

   ُٕٖ/ِاص أحكاـ القرآف، للجص
   َّْ/ُ، فتاكل السبكيِٕ/ٔالسنن الكربل، للبيهقي، ِّّ/ُٖ(  انظر: ا٢باكم، للماكردم  ّ) 
  ُِ/ِ، إغاثة اللهفاف، البن القيم  ْ/ٓ، الشرح الكبّب، البن قدامو  ُّٔ/ْ(  انظر: ا٤بغِب، البن قدامو  ْ) 
 .ّٕٓ/ٔ(  انظر: الى، البن حـز  ٓ) 
 .ُٓٔ/ِ، حاشية العدكم ُٗ/ِالفواكو لدكاين، للنفراكم ،ُّٖ/ٔ(  انظر: التاج كاإلكليل، للمواؽٔ) 
 . ّٕٓ/ٔ، الى، البن حـز  ُّٔ/ْ(  انظر: ا٤بغِب، البن قدامو  ٕ) 
 .ُٕٗ/ْانظر: ا٤بوطأ، لئلماـ مالك ( ٖ) 
تؤب قضاء الشاـ، كمن  ق،ّٖٔىو تقي الدين علي بن عبدالكاُب بن علي السبكي، فقيو شافعي، كلد سنة  (ٗ)

الدر النظيم ُب تفسّب القرآف العظيم"، ك"السيف ا٤بسلوؿ على من سب الرسوؿ"، ك"االبتهاج كمن مؤلفاتو:"
 ، طبقات ا٤بفسرين، لؤلدنوم،ُّٗ/َُق.انظر:طبقات الشافعية، للسبكئٕٓا٤بنهاج"، توُب سنةشرح 
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"كأما :(ِ)، كقاؿ ابن القيم(ُ)مذىبو"سواء جرل بشرط أـ بغّب شرط للتهمة كذلك قاعدة 
 .(ّ)مالك فإنو ال ٯبوزه مع الشرط كال بدكنو سدان للذريعة"

الربا، فالربا زيادة ُب األجل ا٢باؿ مع زيادة بْب ك الفرؽ بْب مسألة ضع كتعجل : بيناقش
من شركط ك  ُب الثمن، كىذه عكس الربا فهي إسقاط من الثمن مقابل التعجيل باألجل،

 بْبشرط كال مواطأة إذا ٓب يكن ىناؾ ك  ،غالبنا إٔب ا٤بقصود ذريعةال تفضيأف سد الذريعة 
 .ُب الغالب كغّب ٧بققة فإف ذريعة الربا بعيدة، الدائن كا٤بدين

بعد عرض القولْب، كأدلة كل قوؿ، كمناقشة ما ٰبتاج منها إٔب مناقشة، تبْب  الترجيح:
إسقاط بعض الدين ا٤بؤجل القائل ٔبواز  األكؿ و القوؿأف الراجح ى -كا أعلم-ٕب

؛ كذلك ألف كتعجيلو إذا كاف اإلسقاط كالتعجيل بغّب شرط كال مواطأة من الدائن كا٤بدين
إسقاط بعض نعو، كٓب يقم دليل ٲبنع من ٗبالدليل  قاـاألصل ُب العقود الصحة إال ما 

بغّب شرط كال مواطأة من الدائن الدين ا٤بؤجل كتعجيلو إذا كاف اإلسقاط كالتعجيل 
 .كا٤بدين

                                                                                         
 .ِٖٓصػ

  َّْ/ُالسبكي فتاكل (  ُ) 
الدين أبو عبد ا بن قيم ا١بوزية، اإلماـ ا٤بفسر ىو ٧بمد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي، مشس (  ِ) 

من أكرب تبلميذ ابن تيمية، لو مصنفات كثّبة مباركة، منها:  زاد ا٤بعاد ُب ىدم  ىػ،ُٗٔالفقيو، كلد سنة 
، ْْٗ/ِالبن رجب  ة، ىػ انظر: ذيل طبقات ا٢بنابلُٕٓ توُب سنةكمدارج السالكْب، خّب العباد 

  .ٔٓ/ٔاألعبلـ، للزركلي  
  ُِ/ِ ف، البن القيمإغاثة اللهفا(  ّ) 
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  :الرابع حثبالم
    لػػيل األجػرط تعجػل بشػن المؤجػض الديػاط بعػم إسقػكػح            

 )ضع وتعجل(
 

: أف يصطلح الدائن كا٤بدين على إسقاط بعض الدين ىيا٤بقصود ٗبسألة  ضع كتعجل 
: تفسّب عجل ٕب كأضع عنك، (ُ)قاؿ سفياف بن عيينة"، ل بسداد الباقيبشرط التعجي

إذا كاف ٕب عليك ألف درىم إٔب أجل فقلت أعطِب من حقي الذم عندؾ تسع مائة 
 .(ِ)."..كلك مائة

)ضع  اختلف الفقهاء ُب حكم إسقاط بعض الدين ا٤بؤجل بشرط تعجيل األجل كقد
  :أقواؿ أربعةعلى  كتعجل(،

  .تعجيل األجلجواز إسقاط بعض الدين ا٤بؤجل بشرط  :القوؿ األوؿ
  .(ٓ)كابن القيم ،(ْ)كاختيار ابن تيمية ،(ّ)د ا٢بنابلةكىو ركاية عن

  .عدـ جواز اسقاط بعض الدين ا٤بؤجل بشرط تعجيل األجل :القوؿ الثاني
 .(ُ)كالظاىرية ،(ٕ)كالشافعية ،(ٔ)ا٤بالكية كىو مذىب

                                 
    قاؿ ق، أحد أئمة ا٤بسلمْب،  َُٕ، كلد سنة ا٥ببلٕب الكوُب بن أيب عمراف سفياف بن عيينة و أبو ٧بمدى(  ُ) 

ما رأيت أحدا أكف عن الفتيا لة العلم ما ُب سفياف بن عيينة، ك آما رأيت أحدا من الناس فيو من "الشافعي:
 .ْٖٓ/ٖ، سّب أعبلـ النببلء للذىيب ُٕٕ/ُُق. انظر: هتذيب الكماؿ، للمزم ُٖٗ "، توُب سنةمنو

  .ْٖٗ/ٔ(  االستذكار، البن عبد الربِ) 
 . ِّٔ/ٓ، اإلنصاؼ، للمرداكم  ُّٔ/ْ، ا٤ببدع، البن مفلح  ِْٔ/ْانظر: الفركع، البن مفلح   (  ّ) 
 القيم  ، إعبلـ ا٤بوقعْب، البنِّٔ/ٓكم نصاؼ، للمردا، اإلُٖٗػصػالبن تيمية،  ة،االختيارات الفقهيانظر: ( ْ) 

 .ْٕٔػصػ
. كقد صدر بو قرار ُّ-ُُ/ِة اللهفاف، البن القيم   ، إغاثْٕٔصػانظر: إعبلـ ا٤بوقعْب، البن القيم (  ٓ) 

جاء ٦بمع الفقو اإلسبلمي إال أهنم قيدكا ا١بواز بأال يكوف ا٢بط بناء على اتفاؽ مسبق بْب الدائن كا٤بدين، 
ا٢بطيطة من الدين ا٤بؤجل، ألجل -ْبشأف البيع بالتقسيط:" ٔٔ/ِ/ُٕب قرار ٦بمع الفقو اإلسبلمي رقم 

تعجيلو، سواء أكانت بطلب الدائن أك ا٤بدين، )ضع كتعجل( جائزة شرعنا، ال تدخل ُب الربا اـر إذا ٓب 
ائية. فإذا دخل بينهما طرؼ ثالث ٓب تكن بناء على اتفاؽ مسبق. كما دامت العبلقة بْب الدائن كا٤بدين ثن

 ".٘بز، ألهنا تأخذ عندئذو حكم حسم األكراؽ التجارية
 .ُّٓ/ِالتلقْب ،ُُُ/ ّ، ا٤بدكنة، لئلماـ مالك  ُٕٗػَٕٗ/ْ(  انظر: ا٤بوطأ، لئلماـ مالك ٔ) 
، فتاكل ُِٔ/ِ  ، أسُب ا٤بطالب، لؤلنصارمّٖٔ/ْ، هناية اتاج ُٓٔ/ِللشربيِب  (  انظر: مغِب اتاج،ٕ) 

 .  َّْ/ُفتاكل السبكي 
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 دين الكتابةجواز إسقاط بعض الدين ا٤بؤجل بشرط تعجيل األجل ُب  :القوؿ الثالث
 .(ّ)كا٢بنابلة ،(ِ)ا٢بنفية كىو مذىب فقط.

ُب البيع بثمن  جواز إسقاط بعض الدين ا٤بؤجل بشرط تعجيل األجل القوؿ الرابع:
 .بقسطو من رٕبو مقابل األجل اجزءن الساقط إذا كاف  مؤجل زائد عن الثمن ا٢باؿ

 .(ٓ)، كا٢بنابلة(ْ)ا٢بنفية لبعضكىو قوؿ 
  :أدلة القوؿ األوؿ

صلى ا عليو لىم ا أىمىرى الن يبُّ ":قاؿ ػرضي ا عنهما ػ عن ابن عباس :الدليل األوؿ
ًء بىًِب الن ًضّبً  كسلم : بًًإٍجبلى َضُعوا »، قىاليوا: يىا ٧بيىم دي ًإف  لىنىا ديييوننا عىلىى الن اًس ، قىاؿى

  .(ٔ)"«َوتَػَعجَُّلوا
داللة على جواز إسقاط بعض الدين ُب ا٢بديث  أف :وجو الداللة من الحديث

 .يهود بِب النضّب إٔب ذلك  حيث أرشد النيب ،ا٤بؤجل مقابل أخذ باقيو
فإف  (ٕ)كعلى فرض صحتو ،ال ينهض لبلحتجاج بو ،بأف ىذا ا٢بديث ضعيف:نوقش

فإجبلء بِب النضّب كاف على رأس ستة أشهر من كقعة  ،ذلك كاف قبل نزكؿ ٙبرًن الربا

                                                                                         
 . ّٔٓ/ٔ(  انظر: الى، البن حـز  ُ) 
، ُْٔ/ٓ، حاشية ابن عابدين  َٔ/ٖ، البحر الرائق، البن ٪بيم  ُّٔ/ٓ(  انظر: تبيْب ا٢بقائق، للزيلعي  ِ) 

 .ََْ/ِدرر ا٢بكاـ، ٤بنبل خسرك  
شرح منتهى اإلرادات، للبهوٌب   ،ِْٔ/ْمفلح  ، الفركع، البن ّٓ-ِٓ/ْ(  انظر: ا٤بغِب، البن قدامة  ّ) 

 .ِّٗ/ّ، كشاؼ القناع، للبهوٌب  َُْ/ِ
 .ٕٕٓ/ٔحاشية ابن عابدين  ، َٕٔالدر ا٤بختار، للحصكفي صػ(  انظر:ْ) 
 .َّٖ/ٓاإلنصاؼ، للمرداكم   (   انظر:ٓ) 
، كالبيهقي،  ِِّٓالبيوع، برقم  كتاب  ، كاللفظ لو، كا٢باكم،َُٗ(  ركاه الدارقطِب، كتاب البيوع، برقم  ٔ) 

على  . كا٢بديث ضعيف؛ فمدارهُُْٕٔىن من حقو قبل ٧بلو، برقم  كتاب البيوع، باب من عجل لػو أد
اؿ قاؿ عنو البخارم: منكر ا٢بديث، كقاؿ أبو حاًب: ال ٰبتج بو، كق ، كىو ضعيف؛مسلم بن خالد الز٪بي

 . انظر:لنسائي، كأبو داكد، كالدارقطِب، كالذىيب، كالبيهقيا و أيضناضعفك٩بن علي ابن ا٤بديِب: ليس بشيء،  
هتذيب  ،ْٔ/ّ، سنن الدارقطِب  ِِٖ/ُ، الضعفاء كا٤بَبككوف، للنسائي  َُٓ/ْالضعفاء، للعقيلي 
مطبوع مع  ، للذىيبالتلخيص، َُّ-َُِ/ْميزاف االعتداؿ، للذىيب   ،ُْٓ/ِٕالكماؿ، للمزم  

 .ِّْ/ْ  للهيثميد، ٦بمع الزكائ، ِٓ/ِا٤بستدرؾ  
 .ُّ/ِ  ف، البن القيمإغاثة اللهفا، ِٓ/ِ ، للحاكما٤بستدرؾ انظر: ( ٕ) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 تغير األجل وأثره في الديون

 

112 

 .(ُ)الربا كاف ُب غزكة خيرب ًنكٙبر  ،بدر
حٌب يقـو الدليل على  ،أف األصل ُب العقود كالشركط الصحة كاإلباحة:الدليل الثاني

كال دليل يدؿ على عدـ جواز إسقاط بعض الدين ا٤بؤجل مقابل تعجيلو ال  ،التحرًن
 .(ِ)كال قياس صحيح ،كال إٝباع ،كال سنة ،من كتاب
، إما إف كاف إسقاط بعض الدين اتفاؽ مسبقدكف بالتسليم إف كاف اإلسقاط  يناقش:

إف ُب ذلك فتحنا ألبواب الربا، ف بْب ا٤بتعاقدين اتفاؽ مسبقًب ب وا٤بؤجل مقابل تعجيل
 بإغبلؽ أبواب الربا، كالبعد عنو.كالشريعة جاءت 

ا٢بٍىقُّ عىلىى سيًئلى عىًن الر جيًل يىكيوفي لىوي " ػ رضي ا عنهماػ عن ابن عباس :الدليل الثالث
: عىج ٍل ٕب كىأىضىعي  ، فػىيػىقيوؿي :الى بىٍأسى ًبذىًلكى  الر جيًل ًإٔبى أىجىلو ، فػىقىاؿى   (ّ)"عىٍنكى

أفٌب ٔبواز إسقاط بعض  ػ رضي ا عنهماػ أف ابن عباس  :وجو الداللة من األثر
  .كأف ذلك ليس من الربا ،الدين ا٤بؤجل مقابل التعجيل

 من الصحابة خالفو قد، كعلى فرض حجيتو ف(ْ)صحايبُب قوؿ الو ال حجة بأن:يناقش
 ،ا٤بنع من ذلك ركم عنهماف ػ عنهمرضي ا ػ (ُ)كزيد بن ثابت ،(ٓ)ابن عمر الصحابة

                                 
 .ُْٗ/ٔ، االستذكار، البن عبد الرب  ُِٔ/ُّ(  انظر:ا٤ببسوط، للسرخسي  ُ) 
 .ْٕٕ-ْٕٔصػـ ا٤بوقعْب، البن القيم (  انظر: إعبلِ) 
. ُُّْٔ-َُّْٔحقو كيتعجل، برقم   جل يضع من،  كتاب البيوع، باب الر ؽ ُب مصنفوعبدالرزا ركاه(  ّ) 

 س.ن ابن طاكس، عن أبيو، عن ابن عبامعمر، ع عنعبد الرزاؽ صػحيح؛ فقد ركاه  . كاألثرُُّْٔ
كالذم يظهر أنو ا٢بق مثل ىذا ليس ٕبجة فإف ا ٓب يبعث قاؿ ابن بدراف ُب مسألة حجية قوؿ الصحايب:"(  ْ) 

كليس لنا إال رسوؿ كاحد ككتاب كاحد كٝبيع األمة  عليو كسلمصلى ا  يبعث إٔب ىذه األمة إال نبيها
مأمورة باتباع كتابو كسنة نبيو كال فرؽ بْب الصحابة كمن بعدىم ُب ذلك فمن قاؿ إهنا تقـو ا٢بجة ُب دين 
 ا بغّب كتاب ا كسنة نبيو كما يرجع إليهما فقد قاؿ ٗبا ال يثبت كأثبت ُب ىذه الشريعة اإلسبلمية ما ٓب

ؿ بالغ فإف ا٢بكم لفرد أك أفراد من عباد ا بأف قولو أك أقوا٥بم حجة على يأمر ا بو كىذا أمر عظيم كتقوٌ 
ا٤بسلمْب ٯبب عليهم العمل هبا ٩با ال بد أف ا عز كجل بو كال ٰبل ٤بسلم الركوف إليو فإف ىذا ا٤بقاـ ٓب 

ن كعظم ا٤بنزلة أم مبلغ كال شك أف مقاـ الصحبة مقاـ يكن إال لرسل ا ال لغّبىم كلو بلغ ُب العلم كالدي
عظيم كلكن ذلك ُب الفضيلة كارتفاع الدرجة كعظمة الشأف كىذا مسلم ال شك فيو كال تبلـز بْب ىذا كبْب 

ُب حجية قولو كإلزاـ الناس باتباعو فإف ذلك ٩با  صلى ا عليو كسلم جعل كل كاحد منهم ٗبنزلة رسوؿ ا
. كانظر: ا٤بستصفى، َِٗصػػ د" ا٤بدخل إٔب مذىب اإلماـ أٞبدبو كال ثبت عنو فيو حرؼ كاح آب يأذف 
 .ََْ/ُللغزإب 

، ُّْٗٓ، ُّْْٓحقو كيتعجل، برقم   ،  كتاب البيوع، باب الرجل يضع منومصنف ُب عبدالرزاؽ ركاه( ٓ) 
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  .(ِ)كرأم الصحايب ال يكوف حجة إذا خالفو غّبه من الصحابة ،ذلك
كُب إسقاط بعض الدين  ،أف الشارع يتشوؼ إٔب براءة الذمم من الديوف:الدليل الرابع

  .(ّ)ا٤بؤجل مقابل تعجيلو ٙبقيق لذلك من غّب ضرر كال ٨بالفة
فإف الربا  ،أف إسقاط بعض الدين ا٤بؤجل مقابل تعجيلو عكس الربا:الدليل الخامس

يتضمن الزيادة ُب الدين ُب مقابلة تأجيلو )زدين كأنظرؾ( كىذا يتضمن براءة ذمة ا٤بدين 
  .(ْ)من بعض العوض ُب مقابلة سقوط األجل

كجعل  ،كا٤بدين ٲبلكاف فسخ العقد الذم ًب بثمن مؤجل ،أف الدائن:الدليل السادس
فإذا منعا منو ٙبيبل  ،عجيلكىذا ىو حقيقة الوضع كالت ،أنقص ٩با كاف العوض حاالن 
فإذا كاف ُب الوضع كالتعجيل  ،كالعربة ُب العقود ٗبقاصدىا ال بصورىا ،عليو بذلك

كإف ٓب يكن فيو مفسدة ٓب ٰبتج إٔب  ،فاالحتياؿ عليو ال يزيل مفسدتو ،مفسدة
 .(ٓ)االحتياؿ
حكمها ، بل تبقى ا٤بسألة على لتغيّب األحكاـ مربرناليس  الناس ٙبايلبأف يناقش: 

 كٲبنع التحايل عليها.
 :أدلة القوؿ الثاني

أىٍسلىٍفتي رىجيبلن ًمائىةى ":أنو قاؿ ػ رضي ا عنوػ   عن ا٤بقداد بن األسود:الدليل األوؿ

                                                                                         
الرٞبن بن مطعم ا٤بنهاؿ عبد  أيب نع ابن عيينة، عن عمرك بن دينار عن عبد الرزاؽصػحيح فقد ركاه  كاألثر

عن رجل ٕب عليو حق إٔب أجل، فقلت: عجل ٕب كأضع لك، فنهاين عنو، كقاؿ:  رقاؿ: سألت ابن عم
  .ُِ/ُِب إغاثة اللهفاف  ححو ابن القيم كقدصػ .«هنانا أمّب ا٤بؤمنْب أف نبيع العْب بالدين»

 . كاألثرُّْٓٓيضع من حقو كيتعجل، برقم  ، كتاب البيوع، باب الرجل ومصنف ُب ركاه عبدالرزاؽ(  ُ) 
اّب، مؤب السفاح صػ عبد الرزاؽ عن الثورم عن ابن ذكواف عن بسر بن سعيد، عن أيبصػحيح؛ فقد ركاه 

قاؿ: بعت بزا إٔب أجل، فعرض علي أصحايب أف يعجلوا ٕب، كأضع عنهم، فسألت زيد بن ثابت عن ذلك 
: رأيت ُب كتاب عندم عتيق لسفياف الثورم: حدثِب عبد بن سعيد قاؿ ٰبٓب" «كلو، كال تؤكلوال تأ»فقاؿ: 

د" ِب أبوصػاّب مؤب السفاح حديث زيا بن ذكواف: أبو الزناد، قاؿ: حدثِب بسر بن سعيد، قاؿ: حدث
 .َُٕ/ِالتاريخ الكبّب، البن أيب خيثمة 

 . ُٖٓ/ّ، شرح ٨بتصر الركضة، للطوُبِٓٓ/ِانظر: ركضة الناظر، ال بن قدامة (  ِ) 
 . ُّ/ِ، إغاثة اللهفاف، البن القيم   ْٕٔصػ(  انظر: إعبلـ ا٤بوقعْب، البن القيم  ّ) 
 . ُّ/ِ، إغاثة اللهفاف، البن القيم  ْٕٕ-ْٕٔصػ(  انظر: إعبلـ ا٤بوقعْب، البن القيم  ْ) 
 . ُْ/ِ(  انظر: إغاثة اللهفاف، البن القيم  ٓ) 
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، فػىقيٍلتي لىوي: عىج ٍل ٕب ًتٍسًعْبى ًدينىارنا ًدينىارو، ٍبي  خىرىجى سىٍهًمي ُب بػىعىثو بػىعىثىوي رىسيوؿي اً 
: نػىعىٍم، فىذىكىرى ذىًلكى لًرىسيوًؿ اً  : كىأىحيطُّ عىشىرىةى دىنىاًنّبى، فػىقىاؿى َأَكْلَت رِبًا يَا »، فػىقىاؿى

  .(ُ)"«ِمْقَداُد، َوَأْطَعْمَتوُ 
الدين ا٤بؤجل ُب ا٢بديث داللة على ٙبرًن إسقاط بعض  أف :وجو الداللة من الحديث

 .كالربا ٧بـر ،٠باه ربا ألف النيب  ؛مقابل تعجيلو
 و.ال ينهض لبلحتجاج ب ،بأف ىذا ا٢بديث ضعيف:يناقش

عىن  نػىهىى رىسيوؿي اً " :أنو قاؿ ػ رضي ا عنهماػ عن ابن عمر :الدليل الثاني
يىكيوفى لىكى عىلىى الر جيًل أىٍلفى كىاٍلعىاًجلي بًاآلًجًل: أىٍف ...كعىن بيع عاجل بآجل....الش غىارً 

 .(ِ)"ًدٍرىىمو فػىيػىقيوؿي رىجيله: أيعىج لي لك ٟبسًمئىة كىدىًع اٍلبىًقي ةى 
بعاجل كىو  على النهي عن بيع آجل دؿ   أف ا٢بديث :وجو الداللة من الحديث

 .إسقاط بعض الدين مقابل تعجيل باقيو
 و.ال ينهض لبلحتجاج ب ،بأف ىذا ا٢بديث ضعيف :يناقش
النهي عن إسقاط بعض  (ْ)كزيد بن ثابت ،(ّ)أنو جاء عن ابن عمر:الثالث الدليل

 .(ٓ)فدؿ ذلك على ٙبرٲبو  ،الدين ا٤بؤجل مقابل تعجيلو
معارض ٗبا كرد عن  فإنو و ال حجة ُب قوؿ الصحايب، كعلى التسليم ٕبجيتوبأن:يناقش

                                 
. ، كتاب البيوع، باب ال خّب ُب أف يعجلو بشرط أف يضع عنوِٖ/ٔ(  ركاه البيهقي، السنن الكربل  ُ) 

قاؿ عنو البخارم:"مضطرب  ، كىو ضعيفاده ٰبٓب بن يعلى األسلمي الكوُبإسنكا٢بديث ضعيف، ففي 
، ميزاف االعتداؿ، َٓ/ِّيء". انظر: هتذيب الكماؿ، للمزم  ا٢بديث"، كقاؿ عنو ابن معْب:"ليس بش

ف، البن إغاثة اللهفا ،ِٖ/ٔ ل، للبيهقيالسنن الكرب  ،ُٗٔ/ٗأليب حاًب ا١برح كالتعديل، ،ُْٓ/ْللذىيب
   .ََُٕػصػتقريب التهذيب  ،ُِ/ِالقيم

كا٢بديث منكر؛ فهو من ركاية موسى بن عبيدة عن  .ُِّٔ، برقم  ِٕٗ/ُِ  همسندُب  ركاه البزار(  ِ) 
 :ٰبٓب بن معْبعبدا بن دينار، كموسى ضعيف عند أئمة أىل الشأف كأحاديثو عن عبدا منكرة، قاؿ عنو 

 ال يكتب حديث موسى بن عبيدة، ":كقاؿ أٞبد بن حنبل،  "عبد ا بن دينار أحاديث مناكّب ركل عن"
ر"، كقاؿ:"ال ٙبل عندم الركاية عن موسى بن عبيدة" انظر: هتذيب ثو منككٓب أخرج عنو شيئا، كحدي

 .َُْ/ِٗالكماؿ، للمزم 
  (  سبق ٚبرٯبوّ) 
  (  سبق ٚبرٯبوْ) 
 .ٓٔ/ٓ، ا٤بنتقى، للباجي  ُِٕ/ّ(  انظر: ا٤بدكنة، لئلماـ مالك  ٓ) 
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من القوؿ ٔبواز إسقاط بعض الدين ا٤بؤجل مقابل  (ُ)ػ  رضي ا عنهما ػابن عباس 
كرأم الصحايب ال يكوف حجة إذا خالف غّبه من  ،كأنو ليس من الربا ،تعجيلو

 .(ِ)الصحابة
 ،يؤدم إٔب قرض جر نفعان  ،أف إسقاط بعض الدين ا٤بؤجل مقابل تعجيلو:الدليل الرابع

فقد  ،٤با عجلو د مقرضان يع ،كىو ا٤بدين ىنا ،قبل كجوبو أف من عجل شيئان  :كبيانو
 .(ّ)فبل ٯبوز ،ليقتضي من نفسو عشرة عند حلوؿ األجل ،أقرض اآلف ٜبانية

فالقرض عقد  ،أف إسقاط بعض الدين مقابل تعجيلو يعد قرضان ببعدـ التسليم :نوقش
كىنا ا٤برتفق ىو ا٤بقرض فقد تعجل ما عليو مقابل سقوط بعض الدين  ،إرفاؽ با٤بقَبض

كأيضا  ،فاإلرفاؽ ُب جانبو أظهر منو ُب جانب الدائن ا٤بتعجل بعض حقو ،عن ذمتو
 .(ْ)استيفاء مالو ػ ىناػ فإف مقصود الدائن 

قياس إسقاط بعض الدين ا٤بؤجل مقابل تعجيلو على الزيادة ُب الدين :الخامس الدليل
لػو ُب  فزد كتأجل  ٤با زاد ،ا٢باؿ مقابل تأجيلو ٔبامع االعتياض عن األجل ُب كليهما

كُب إسقاط بعض الدين ا٤بؤجل مقابل تعجيلو  ،زاد لػو مقابلو ُب الدين ،األجل كأخره
فتبْب أف إسقاط  ،كضع لػو ُب مقابلو من الدين ،٤با كضع لػو من األجل ا٤بستحق بالعقد

 .(ٓ)كال ٯبوز ،بعض الدين مقابل تعجيلو ربا
 :نوقش من وجهين

كأما إف ٓب  ،بأف االعتياض عن األجل ال يصح إذا كاف مؤديا إٔب الربا :األوؿ الوجو
كقد قاـ  ،كاألصل ُب ا٤بعامبلت ا٢بل ،يكن كذلك فليس ىناؾ ما يدؿ على التحرًن

كما ذلك إال ألجل  ،الدليل على جواز الزيادة ُب الثمن ا٤بؤجل عن الثمن ا٢باؿ

                                 
 (  سبق ٚبرٯبو ُ) 
 .ُٓٓ/ْلآلمدم  أصوؿ األحكاـ،، اإلحكاـ ُب ََْ/ُ(  انظر: ا٤بستصفى، للغزإبِ) 
 . ُِّ/ِلعلي ا٤بالكي  ، كفاية الطالب،ُٗ/ِللنفراكم  الفواكو الدكاين، ،َُْ/ّانظر: حاشية الصاكم  (  ّ) 
 .ْٔٔ/ِ(  انظر: تفسّب آيات أشكلت، البن تيميةْ) 
كردم  ، ا٢باكم، للماُّّ/ ٗ ، البياف كالتحصيل، البن رشدُِٔ/ُّا٤ببسوط، للسرخسي ( انظر:ٓ) 

  ّٓ/ْ، ا٤بغِب، البن قدامة  ِّّ/ُٖ
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   (ُ)تأجيلو
الدين مقابل تعجيلو على الزيادة على الدين بأف قياس إسقاط بعض :الثاني الوجو

  :كذلك من كجوه ،كأف ىذا ربا  قياس مع الفارؽ ،ا٢باؿ مقابل زيادة  األجل
ألنو نقص ال  ؛كىي منتفية ُب الوضع مع التعجيل ،أف الربا ىو الزيادة :األوؿ الوجو
  .(ِ)كشرعان  ،فانتفى معُب الربا لغة ،زيادة

فإف الربا  ،الدين ا٤بؤجل مقابل تعجيلو عكس الربا أف إسقاط بعض:الثاني الوجو
 ،كضع كتعجل تتضمن النقص من الدين ،كالزيادة ُب األجل ،يتضمن الزيادة ُب الدين

كضع  ،كنفعو ٨بتص برب الدين ،كالربا إضرار ٧بض با٤بدين ،كالنقص من األجل
حصل لػو االنتفاع  فكبلٮبا ،كانتفاع الدائن ٗبا يتعجلو ،كتعجل تتضمن براءة ذمة ا٤بدين

  .(ّ)من غّب ضرر باآلخر
كالعوض  ،أف العوض عن األجل ُب ضع كتعجل ساقط من ذمة ا٤بدين :الوجو الثالث

  .(ْ)عن األجل ُب زد كتأجل كاجب ُب ذمة ا٤بدين
 :أدلة القوؿ الثالث

كبْب سيده ربا فجاز إسقاط بعض دينو مقابل  ،أف ا٤بكاتب ال ٯبرم بينو:الدليل األوؿ
 .(ٓ)تعجيل ُب باقي دينوال

فا٤بكاتب مع سيده  ،بعدـ التسليم بأف ا٤بكاتب ال ٯبرم بينو كبْب سيده ربا:نوقش
كإسقاط بعض دين ا٤بكاتب مقابل تعجيلو جائز النتفاء  ،أجنيب ُب باب ا٤بعامبلت

  .(ٔ)كسائر الديوف كدين ا٤بكاتب ،حقيقة الربا ُب ىذه ا٤بعاملة
فبل  ،أظهر من معُب ا٤بعاكضة ،اإلرفاؽ فيما بْب ا٤بكاتب كسيدهأف معُب :الدليل الثاني

                                 
، ٦بموع ْٕٗ/ِ، مغِب اتاج، للشربيِب ٖٓ/ّ، حاشية الدسوقي  ٖ/ُّا٤ببسوط، للسرخسي ( انظر:ُ) 

  ْٗٗ/ِٗالفتاكل، البن تيمية  
   ِّّ/ٗ، الشرح ا٤بمتع، للعثيمْبْٕٔصػانظر: إعبلـ ا٤بوقعْب، البن القيم (  ِ) 
 . ُّ/ِ، إغاثة اللهفاف، البن القيم  ْٕٔصػوقعْب، البن القيم (  انظر: إعبلـ ا٤بّ) 
 . ّٕٔ/ِ(  تفسّب آيات أشكلت، البن تيمية  ْ) 
 .ّّٔ/ّ، مطالب أكٕب النهى، للرحيباين  ّٓ/ْ، ا٤بغِب، البن قدامة  ُِٔ/ُّ(  ا٤ببسوط، للسرخسي  ٓ) 
 .ُْ-ُّ/ِ(  إغاثة اللهفاف، البن القيم  ٔ) 
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كلكنو إرفاؽ من السيد بإسقاط بعض دين  ،يكوف ىذا مقابلة األجل ببعض ا٤باؿ
 .(ُ)مكاتبو
فهو إرفاؽ من  ،كغّبه من الديوف ،بأف معُب اإلرفاؽ متحقق ُب دين الكتابة:نوقش

 .(ِ)عجيل أجل الوفاء ليربئ ذمتوكإرفاؽ من ا٤بدين بت ،الدائن بإسقاط بعض حقو
بأنو إف كاف الساقط من الدين جزء من رٕبو مقابل األجل بقسطو  :دليل القوؿ الرابع

ككجو أف الربح ُب مقابلة األجل، ألف األجل كإف ٓب يكن ماال،  لربا؛شبهة افبل كجود ل
ٗبقابلة زيادة  ُب ا٤برإبة إذا ذكر األجل كال يقابلو شيء من الثمن لكن اعتربكه ماالن 

 .(ّ)الثمن، فلو أخذ كل الثمن قبل ا٢بلوؿ كاف أخذه ببل عوض
بعد عرض األقواؿ الواردة ُب ىذه ا٤بسألة، كأدلة كل قوؿ، كمناقشة ما ٰبتاج  :الترجيح

، القائل ٔبواز الراجح ىو القوؿ األكؿ القوؿ أف ػ كا أعلمػ  ٕب يتبْبمنها إٔب مناقشة، 
كذلك ألف األصل ُب العقود  ا٤بؤجل بشرط تعجيل األجل؛إسقاط بعض الدين 
كٓب يوجد ُب أدلة ا٤بانعْب  ،اليقْب إال بيقْبذا فبل ٬برج عن ى ،كالشركط ا٢بل كاإلباحة

الثمن  على كاألجلالثمن  ُب يدى زً ك  مسبق كاف ىناؾ اتفاؽ إال إذا، ما يقول على ا٤بنع
يكوف للسلعة ٜبن مؤجل  قدعلى الربا، ف ٙبايل ؛ ألنوللسلعة فإنو ٧بـر ا٤بعتاد كاألجل

األجل، مقابل الزيادة ُب الثمن، كأنو مٌب ًب  على ىذاالزيادة  على ا٤بتعاقداف يتفقف
تبقى عليو من الزيادة  فإنو تسقط الزيادة كاملة، كإذا تأخر ا٤بعتاد جل األكؿالوفاء ُب األ

إف ٓب تكن ىناؾ زيادة على من األجل، كىذا ٙبايل على الربا، أما  قى عليوبقدر ما ب
دين الوفاء كضع عنو الدائن كاتفق ا٤بتعاقداف على إنو إف عجل ا٤ب ا٤بعتاد الثمن ا٤بؤجل

  .ذا جائز، كفيو مصلحة للطرفْبفإف ى من الربح األجل ما يقابل 

                                 
 . ّْ/ٓ(  تبيْب ا٢بقائق، للزيلعي  ُ) 
 .ُْ-ُّ/ِ(  إغاثة اللهفاف، البن القيم  ِ) 
 .ٕٕٓ/ٔحاشية ابن عابدين   (  انظر:ّ) 
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 الفصل السابع
 تغير األجل بإسقاط األقساط األخيرةفي 
 :ىي ،مباحث ثبلثةكفيو 

 .حكم بيع األقساط  :المبحث األوؿ
سقاط األقساط األخّبة مقابل انتظاـ ا٤بدين حكم إ:المبحث الثاني

 .بالتسديد دكف شرط
حكم إسقاط األقساط األخّبة بشرط انتظاـ ا٤بدين :المبحث الثالث

 بالتسديد.
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 وؿالمبحث األ
 حكم بيع األقساط

 :ٮبا ،كفيو مطلباف
ساكاة الثمن ا٤بؤجل للثمن حكم م :المطلب األوؿ

 .ا٢باؿ ُب بيع األقساط
يادة الثمن ا٤بؤجل عن الثمن حكم ز  :المطلب الثاني

 .ا٢باؿ ُب بيع األقساط
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 :المطلب األوؿ
 .مساواة الثمن المؤجل للثمن الحاؿ في بيع األقساطحكم       

 
:  أخذ كل كاحد من : ٝبع قسط كالقسط: ا٢بصة كالنصيب، يقاؿاألقساط لغة

 .(ُ)أم حصتو كنصيبوالشركاء قسطو 
ا على : "عقد على مبيع حاؿ، بثمن مؤجل، يؤدل مفرقن اصطالًحاواألقساط 

 .(ِ)أجزاء معلومة، ُب أكقات معلومة"
بيع األقساط عند   تكلموا عن األقساط حادث؛ فالفقهاء ا٤بتقدموف بيعمصطلح ك 

 .(ّ)األقساط عا٤بؤجل الثمن، كلكنهم ٓب يسموه ببي كبلمهم عن البيع
 ،(ْ)مساكاة الثمن ا٤بؤجل للثمن ا٢باؿ ُب بيع األقساط أٝبع العلماء على جوازكقد 

  :كاستدلوا على ذلك باألدلة التالية
ٍَ ﴿:قوؿ ا تعأب :الدليل األوؿ ا حََدايَنخًُ ةَِديۡ

ْ إِذَ ٔٓا ُِ ٌَ ََ َها ِي ا ٱَّلذ َٓ حُّ
َ
َاو  َيَٰٓأ

َ
َسّم   إََِلَٰٓ أ ٌُّ 

ٔهُ    .(ٓ)﴾ِّۚفَٱۡكخُتُ
ت على جواز التأجيل ُب الوفاء بالدين إٔب أجل دل   أف اآلية :وجو الداللة من اآلية

 ،(ٔ)كاآلخر ُب الذمة نسيئة" ،كالدين "كل معاملة كاف أحد العوضْب فيها نقدان  ،مسمى
كإما أف يكوف بثمن  ،كالبيع إٔب أجل إما أف يكوف بنفس الثمن ا٢باؿ فهذا ىو ا٤براد

 .(ٕ)فجوازه بالثمن ا٢باؿ من باب أكٔب ،أكثر
 صلى ا عليو كسلمأىف  الن يب  " :قالت ػ رضي ا عنهاػ عن عائشة :الدليل الثاني

نىوي ًدٍرعنا ًمٍن حىًديدو  ، كىرىىى   .(ٖ)"اٍشتػىرىل طىعىامنا ًمٍن يػىهيوًدمٍّ ًإٔبى أىجىلو
                                 

، اج اللغة، تٖٓ/ٓ، معحم مقاييس اللغة، البن فارس  ُٗٓ/ُُانظر: لساف العرب، البن منظور   ( ُ) 
 . َِٗ/ُايط، للفّبكز أبادم   ، القاموسِٓ/َِ، تاج العركس، للزبيدم  ُُِٓ/ّللجوىرم  

 ّْػصػبيع التقسيط كأحكامو، لسليماف الَبكي  (ِ) 
 ،ِٓٓ/ٕ، ا٢باكم، للماكردم  ُٕٖ/ٔ، التاج كاإلكليل، للمواؽ  َٖٓ/ٔانظر: فتح القدير، البن ا٥بماـ   (ّ) 

 .  ِٕٓ/ٓا٤بغِب، البن قدامة  
   ُّْػصػ ن ا٤بنذراإلٝباع، الب، ُِٓػصػ(  انظر: مراتب اإلٝباع، البن حـز ْ) 
 .ِِٖ(  سورة البقرة، جزء من آية  ٓ) 
 . ِْٕ/ُأحكاـ القرآف، البن العريب (  ٔ) 
 .َِٗصػ(  انظر: بيع التقسيط كأحكامو، لسليماف الَبكي ٕ) 
اب كاللفظ لو، كمسلم، كتاب ا٤بساقاة، ب ،َِٗٓركاه البخارم، كتاب الرىن، باب من رىن درعو، برقم  (  ٖ) 

 َُّٔازه ُب ا٢بضر كالسفر، برقم الرىن كجو 
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داللة  الطعاـ من اليهودم إٔب أجل النيب  شراء أف ُب :وجو الداللة من الحديث
 ؛ كذلك أف ىذا الشراءمساكاة الثمن ا٤بؤجل للثمن ا٢باؿ ُب البيع إٔب أجل على جواز

فجوازه  ،كإما أف يكوف بثمن أكثر ،إما أف يكوف بنفس الثمن ا٢باؿ فهذا ىو ا٤براد
  .(ُ)بالثمن ا٢باؿ من باب أكٔب

على جواز مساكاة الثمن ا٤بؤجل للثمن ا٢باؿ ُب  أٝبعوا العلماء أف :الدليل الثالث
ٗبعلـو من ا من السلع كأٝبعوا على أف من باع معلومن قاؿ ابن ا٤بنذر:"، البيع إٔب أجل

:"(ِ)الثمن إٔب أجل معلـو من شهور العرب أنو جائز" كاتفقوا أف ، كقاؿ ابن حـز
االبتياع بدنانّب أك دراىم حاؿ أك ُب الذمة غّب مقبوضة أك هبما إٔب أجل ٧بدكد باالياـ 

 (ّ)"أك باألىلة أك الساعات أك األعواـ القمرية جائز
  .(ْ)ٯبوز تأجيلو إٔب آجاؿ متعددة فكذلك ،كإذا جاز تأجيل الثمن إٔب أجل كاحد

  

                                 
 .َِٗصػ(  انظر: بيع التقسيط كأحكامو، لسليماف الَبكي ُ) 
 . ُّْصػ ع، البن ا٤بنذر(  اإلٝبا ِ) 
 .ٖٓمراتب اإلٝباع، البن حـز صػ( ّ) 
 . ِّ/َّ(  انظر: ٦بموع الفتاكل، البن تيمية  ْ) 
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  :المطلب الثاني
 .زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحاؿ في بيع األقساطحكم       

 

 (ٓ)كنيقل اإلٝباع،(ْ)كا٢بنابلة ،(ّ)كالشافعية ،(ِ)كا٤بالكية ،(ُ)اتفق الفقهاء من ا٢بنفية
كاستدلوا على ذلك  ،على جواز زيادة الثمن ا٤بؤجل عن الثمن ا٢باؿ ُب بيع األقساط

 :باألدلة التالية
ْ ﴿ :قوؿ ا تعأب:الدليل األوؿ ا ٰٔ ُ ٱۡۡلَۡيَع وََحرذَم ٱلّرِبَ َحوذ ٱَّللذ

َ
 (ٔ)﴾َِّۚوأ

إال ما قاـ الدليل  ،على جواز ٝبيع أنواع البيوع تدل  اآلية  أف:وجو الداللة من اآلية
كال  ،كبيع السلعة إٔب أجل بثمن أكثر من ٜبنها ا٢باؿ نوع من أنواع البيوع ،على ٙبرٲبو

 .(ٕ)يوجد أم دليل ٰبرمو
ِ ﴿ :قوؿ ا تعأب :الدليل الثاني ا ٱَّلذ َٓ حُّ

َ
ِٰطِو َيَٰٓأ َٰ َوٰىَُكً ةَيَُِۡكً ةِٱىۡ ٌۡ

َ
ْ أ ٔٓا ُكيُ

ۡ
ٔاْ ََل حَأ ُِ ٌَ ََ َها ي

ن حَُكَٔن حَِجَٰرةً َغَ حََراض  
َ
ٓ أ ِّۚ  إَِلذ ًۡ ُِِك ٌّ﴾(ٖ) 

أف بيع السلعة إٔب أجل بثمن أكثر من ٜبنها ا٢باؿ من التجارة :وجو الداللة من اآلية
 .(ٗ)كال يوجد دليل ٰبرمها ،الٍب حصلت عن تراضي بْب الطرفْب

                                 
   ِِْ/ٓ، بدائع الصنائع، للكاساين  ْٓ/ٕمازه  البن، ايط الربىاين، ٖ/ُّللسرخسي (  انظر: ا٤ببسوط، ُ) 
  ُْٕ/ٖ، البياف كالتحصيل، البن رشد  ِِٖ/ٔ، التاج كاإلكليل، للمواؽ  ٖٓ/ّ(  انظر: حاشية الدسوقي  ِ) 
  ُِٖ/ّالبجّبمي  ، حاشيةْٕٗ/ِ، مغِب اتاج، للشربيِب ٓٔ/ُِ(  انظر: تكملة اجملموع، للمطيعي  ّ) 
، كشاؼ القناع، للبهوٌب  َُُ/ِشرح منتهى اإلرادات، للبهوٌب  ، َِِ/ْنظر: ا٤بغِب، البن قدامة  (  اْ) 

  ْٗٗ/ِٗ، ٦بموع الفتاكل، البن تيمية  ّّٖ/ّ
القوؿ  -رٞبو ا-كقد نسب الشوكاين  .ْٗٗ/ِٗ، ٦بموع الفتاكل َُٔ/ّانظر: معآب السنن، للخطايب  (ٓ) 

ًن بيع الشيء بأكثر من سعر يومو ألجل النساء إٔب زين العابدين ابن علي بن ا٢بسْب، كالناصر، بتحر 
-رٞبو ا-، كقاؿ بو من ا٤بعاصرين الشيخ ٧بمد ناصر الدين األلباين با، كا٥بادكية، كاإلماـ ٰبٓب كا٤بنصور 

، كالقوؿ ِْٔ/ٓاألحاديث الصحيحة سلسلة  ،ْٓ/َُنيل األكطار انظر: .دالرٞبن عبدا٣بالق، كالشيخ عب
 . كلشذكذ ىذا القوؿ من الناحية العلمية كالعملية ٓب أقم بعرضو كمناقشتو.ّْصػالفصل ُب بيع األجل،

  ِٕٓ  آية (  سورة البقرة،ٔ) 
، أحكاـ من القرآف ُُٕصػ ، تيسّب الكرًن الرٞبن، للسعدم،ْٗٗ/ِٗفتاكل، البن تيمية  ال انظر: ٦بموع(  ٕ) 

  َُٓ/ُٗ ، فتاكل ابن بازّّْصػًن، للعثيمْب،القرآف الكر 
 .ِٗسورة النساء، جزء  من اآلية  (  ٖ) 
حكم بيع التقسيط، مد عقلة اإليراىيم، ٕبث منشور ُب ٦بلة ، ِْٗصػ مد أبو زىرة، (  انظر: اإلماـ زيد،ٗ) 

 .ُٕٔصػىػ ٦َُْٕبلة الشريعة كالدراسات اإلسبلمية،جامعة الكويت، العدد السابع، شعباف 
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صلى  جىه زى رىسيوؿي اً " :قاؿ ػ رضي ا عنهماػ  عبدا بن عمرك عن:الدليل الثالث
، فػىقىاؿى رىسيوؿي  ا عليو كسلم قىًة، حىٌب  نىًفدىٍت، كىبىًقيى نىاسه جىٍيشنا عىلىى ًإًبلو ًمٍن ًإًبًل الص دى

اْشَتِر لََنا ِإِباًل بَقاَلِئَص ِمْن ِإِبِل الصََّدَقِة ِإَذا َجاَءْت، َحتَّى »:صلى ا عليو كسلماً 
، فىأىد ل ذىًلكى فىاٍشتػىرىٍيتي اٍلبىًعّبى بًااًل ، «نُػَؤدّْيَػَها ِإلَْيِهمْ  ، حىٌب  فػىرىٍغتي ًئصى ًث قىبلى ثٍػنػىٍْبً كىالث بلى

قىةً  صلى ا عليو كسلمرىسيوؿي اً    (ُ)"ًمٍن ًإًبًل الص دى
على جواز أف يكوف الثمن ا٤بؤجل ُب  لةدالأف ُب ا٢بديث  :وجو الداللة من الحديث

 :بيع األقساط أكثر من الثمن ا٢باؿ من كجهْب
كذلك  ،فلما أجل صار البعّب بالبعّبين كالثبلثة ،أف ٜبن البعّب بعّب مثلو :األوؿالوجو 

 .(ِ)فدؿ على جواز الزيادة ُب الثمن من أجل التأجيل ،من أجل التأجيل
كما ُب بيع البعّب إٔب   ،إذا جاز بيع غّب الربوم ٔبنسو إٔب أجل بزيادة أنو :الوجو الثاني

فمن باب أكٔب أف ٯبوز إذا كاف بغّب جنسو كما ىو الغالب ُب  ،أجل بالبعّبين كالثبلثة
 .(ّ)بيع التقسيط

فالبائع يبيع بثمن  ،أف البيع إٔب أجل بزيادة الثمن من جنس بيع السلم:الدليل الرابع
كالثمن  حاضر أقل من الثمن الذم يباع بو ُب كقت السلم فيكوف ا٤بسلم فيو مؤجبلن 

كالزيادة ُب السلم مثل الزيادة ُب  ،أجل بزيادة الثمنعكس مسألة البيع إٔب  ،معجبلن 
كُب البيع إٔب أجل تأخّب تسليم  ،فسببها ُب السلم تأخّب تسليم ا٤ببيع ،البيع إٔب أجل

 .(ْ)الثمن

                                 
، كأٞبد، مسند اإلماـ ّّٗٓركاه أبو داكد، كتاب البيوع، باب ُب الرخصة ُب ا٢بيواف با٢بيواف نسيئة، برقم  (  ُ) 

، كاللفظ لو، كالدارقطِب، كتاب ّٗٓٔ، مسند عبدا بن عمرك بن العاص، برقم  ُْٔ/ُُاإلماـ أٞبد  
. كا٢بديث َِّْب البيوع، برقم  ، كتإٓ/ِ، كا٢باكم، ا٤بستدرؾ على الصحيحْب  ِِٔالبيوع، برقم  

ضعيف؛ فقد جاء من طريقْب: الطريق ألكؿ: عن ٧بمد بن إسحاؽ عن يزيد بن أيب حبيب عن مسلم بن 
جبّب عن أيب سفياف عن عمر بن حريش عن عمرك بن العاص؛ كعمرك بن حريش كأبو سفياف كمسلم بن 

عيف كىو مدلس. الطريق الثاين: عن عمرك جبّب ٦بهولوف، كفيو ٧بمد بن إسحاؽ كقد عنعن كالراجح أنو ض
بن شعيب عن أبيو عن جده، كقد سبق الكبلـ عن ىذه السلسلة كبياف ضعفها. انظر: هتذيب الكماؿ 

 .ّٕٗ، ّّٕ، تقريب التهذيب صػَُِ/ْ، ِِٓ/ّ، ميزاف االعتداؿ ِّْ/ِْ
  .ُِٓصػ ، بيع التقسيط كأحكامو، للَبكي ُٕٔصػ (  انظر: بيع التقسيط، لئلبراىيمِ) 
 .ُِٓصػ(  انظر: بيع التقسيط كأحكامو، للَبكي ّ) 
  .ُٖٕصػ (  انظر: بيع التقسيط، لئلبراىيمْ) 
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كحاجتهم للسلم   ،أف حاجة الناس داعية إٔب ىذا النوع من البيوع:الدليل الخامس
فيحتاج إٔب من  ،فإنو ليس كل من احتاج إٔب شراء سلعة ملك ٜبنها حاالن  ،أشد أك

كُب القوؿ ٔبواز  ،كالبائع ال يرضى أف يبيع إٔب أجل ٗبثل الثمن ا٢باؿ ،يبيعو إٔب أجل
كالبائع  ،فا٤بشَبم تسد حاجة ،زيادة الثمن ا٤بؤجل تتحقق مصلحة البائع كا٤بشَبم

 .(ُ)يندفع عنو الضرر
يشَبط  ،كالرب بالرب ،كالفضة بالفضة ،أف ُب بيع الذىب بالذىب:الدليل السادس
فيشَبط  ،أما ُب بيع الذىب بالفضة ،كٰبـر ربا الفضل كالنساء ،(ِ)التماثل كالتقابض

فبل يشَبط  ،أك الفضة با٤بلح ،كأما ُب بيع الذىب بالرب ،التقابض فقط كٯبوز التفاضل
أم  ،كالفضل الختبلؼ الزمنْب ،فيجوز الفضل الختبلؼ الصنفْب ،ٛباثل كال تقابض

 .(ّ)كلو ٓب ٯبز الفضل للنساء ٢بـر النساء ،ألجل النساء
جواز زيادة الثمن ا٤بؤجل عن الثمن ا٢باؿ ُب  أف العلماء أٝبعوا على:الدليل السابع

بعد أف ذكر من قاؿ أنو ال بأس أف يقوؿ الرجل: ىذا الثوب  (ْ)قاؿ ا٣بطايب ،البيع
إذا باتو على أحد :"نقدا بعشرة، كإٔب شهر ٖبمسة عشر، فيأخذ بأحدٮبا قبل ا٤بفارقة،

، (ٓ)كذكر ما سواه لغو ال اعتبار بو" ،خلف فيوصػحيح ال  األمرين ُب ٦بلس العقد فهو
إٔب تاجر عنده قماش، فقاؿ: أعطِب  أتى عن رجل ٧بتاج، -رٞبو ا-كسئل ابن تيمية 

ىذه القطعة، فقاؿ التاجر: مشَباىا بثبلثْب، كما أبيعها إال ٖبمسْب إٔب أجل، فهل 
ٯبوز ذلك، أـ ال ؟ فأجاب: ا٤بشَبم على ثبلثة أنواع: أحدىا: أف يكوف مقصوده 

                                 
، بيع ِٓ/ٕ، ٦بلة البحوث اإلسبلمية  َُْ/ُٗ، فتاكل ابن باز  ُّٖ/ٓانظر: زاد ا٤بعاد، البن القيم  (  ُ) 

 .ِِِصػالتقسيط، للَبكي  
الذََّىُب بِالذََّىِب، »: -صلى ا عليو كسلم-ؿ رسوؿ ا قا ؿ:جاء ُب حديث عبادة بن الصامت قا (  كماِ) 

، َوالشَِّعيُر بِالشَِّعيِر، َوالتَّْمُر بِالتَّْمِر، َواْلِمْلُح بِاْلِمْلحِ  ، ِمْثاًل ِبِمْثٍل، َسَواًء َواْلِفضَُّة بِاْلِفضَِّة، َواْلبُػرُّ بِاْلبُػرّْ
ركاه مسلم، كتاب  «ِبَسَواٍء، يًَدا بَِيٍد، فَِإَذا اْختَػَلَفْت َىِذِه اأْلَْصَناُؼ، فَِبيُعوا َكْيَف ِشْئُتْم، ِإَذا َكاَف يًَدا بَِيدٍ 

 .ُٕٖٓؼ كبيع الذىب بالورؽ نقدا، برقم ا٤بساقاة، باب الصر 
  ْٗصػ(  انظر: بيع التقسيط، للمصرم ّ) 
فقيو ٧بدث، إماـ من أئمة  ىػ، ُّٗكلد سنة ،ا٣بطايبيم البسٍب، أبو سليماف ىو ٞبد بن ٧بمد بن إبراى (ْ) 

ىػ. انظر: سّب أعبلـ النببلء، ّٖٖ، توُب سنة ُب شرح أيب داكد "معآب السنن" تآليفو: أشهر من، سلمْبا٤ب
 .ِِٖ/ّ، طبقات الشافعية، للسبكي ِّ/ُٕللذىيب 

 .َُٔ/ّ(  معآب السنن، للخطايبٓ) 
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ف السلعة ينتفع هبا لؤلكل، كالشرب، كاللبس، كالركوب، كغّب ذلك، كالثاين: أف يكو 
 .(ُ)"واإلجماعمقصوده التجارة فيها، فهذاف نوعاف جائزاف بالكتاب، كالسنة، 

 ،(ٔ/ِ/ّٓرقم ) ،صدر بذلك قرار ٦بمع الفقو اإلسبلمي ُب دكرتو السادسةكقد 
  :حيث جاء فيو

 ،كما ٯبوز ذكر ٜبن ا٤ببيع نقدان   ،٘بوز الزيادة ُب الثمن ا٤بؤجل عن الثمن ا٢باؿ"
 ،كال يصح البيع إال إذا جـز العاقداف بالنقد ،كٜبنو باألقساط ٤بدد معلومة

 .(ِ)التأجيل" أك

                                 
  ْٗٗ/ِٗ(  ٦بموع الفتاكل، البن تيمية  ُ) 
 . ْْٕ/ُىػ  َُُْشعباف  ٦بلة ٦بمع الفقو اإلسبلمي، العدد السادس،(  ِ) 
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  :المبحث الثاني
إسقاط األقساط األخيرة مقابل انتظاـ المدين بالتسديد دوف حكم       
 .شرط

 

 ،(ٓ)كالظاىرية ،(ْ)كا٢بنابلة ،(ّ)كالشافعية ،(ِ)كا٤بالكية ،(ُ)اتفق الفقهاء من ا٢بنفية      
ألف  ؛على جواز إسقاط األقساط األخّبة دكف شرط كال مواطأة من الدائن كا٤بدين

  .(ٔ)كمتربع ببذؿ حقو من غّب عوض ،الدائن ٧بسن بذلك

                                 
، ْٓ/ٔ، بدائع الصنائع، للكاساينِْ/ٓ، تبيْب ا٢بقائق، للزيلعئُِ/ُّ(  انظر: ا٤ببسوط، للسرخسيُ) 

   ُٕٖ/ِ صأحكاـ القرآف للجصا
  ُٓٔ/ِ، حاشية العدكم  َٗ/ِ،الفواكو لدكاين، للنفراكم  ّٕٗ/ّالك  (  انظر: ا٤بدكنة، لئلماـ مِ) 
   َّْ/ُ، فتاكل السبكي  ِٕ/ٔللبيهقي   ، السنن الكربل،ِّّ/ُٖ(  انظر: ا٢باكم، للماكردم  ّ) 
  ُِ/ِ، إغاثة اللهفاف، البن القيم  ْ/ٓ، الشرح الكبّب، البن قدامؤُّ/ْ(  انظر: ا٤بغِب، البن قدامو  ْ) 
 .ّٕٓ/ٔ(  انظر: الى، البن حـز  ٓ) 
 . ّٕٓ/ٔ، الى، البن حـز  ُّٔ/ْ(  انظر: ا٤بغِب، البن قدامو  ٔ) 
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 :المبحث الثالث
 .(ُ)إسقاط األقساط األخيرة بشرط انتظاـ المدين بالتسديدحكم   
 

كضع جزء من الدين،  ُب شبيهة ٗبسألة ضع كتعجل فهي تتفق معها ىذه ا٤بسألة
، ا٤بدين ٓب يعجل شيئان، كإ٭با قاـ بااللتزاـ الواجب عليو ٕبكم العقد ُب أف عنها كتفَبؽ

مسألة ضع كتعجل كقد سبق الكبلـ عليها،  :األكٔب ىذه ا٤بسألة مبنية على مسألتْب؛ك 
ألف الدائن يربئ كيسقط عن ا٤بدين آخر األقساط  ؛تعليق الرباءة بالشرط الثانية مسألةك 

كقد اختلف الفقهاء ُب حكم تعليق الرباءة بالشرط على  ،بشرط انتظامو بالسداد
  :قولْب

  .جواز تعليق الرباءة بالشرط:القوؿ األوؿ
  .(ْ)ا٢بنابلة دكركاية عن ،(ّ)قوؿ عند الشافعيةك  ،(ِ)ا٤بالكية مذىبكىو 

  .تعليق الرباءة بالشرط عدـ جواز :القوؿ الثاني
 .(ُ)كالظاىرية ،(ٕ) كا٢بنابلة ،(ٔ)كالشافعية ،(ٓ)ا٢بنفية مذىبكىو 

                                 
أف يبيع رجل آلخر سلعة إٔب أجل بأقساط معلومة ُب أكقات معلومة، كيشَبط الدائن على  :ورة ا٤بسألةصػ( ُ) 

يسقط عنو آخر قسط أك قسطْب.أك أف يقرض نفسو للمدين أنو إذا انتظم بتسديد األقساط  ُب كقتها أف 
رجل آخر قرضا إٔب أجل بأقساط معلومة ُب أكقات معلومة، كيشَبط الدائن على نفسو للمدين أنو إذا 
انتظم بتسديد األقساط ُب كقتها أف يسقط عنو آخر قسط أك قسطْب، ىذا عند من يرل جواز تأجل 

، ا٤بنتقى، للباجي ِٖٕ-ِٕٕ/ِاُب، البن عبد الرب  انظر: الكض بالتأجيل، كجواز كفائو باألقل.القر 
 .ّْ/ٓ، منح ا١بليل، لعليش  ٕٗ-ٔٗ/ٓ

، ٙبرير الكبلـ ُب مسائل اإللتزاـ، َٖٖ/ِ، الكاُب، البن عبد الربّٕٗ/ّا٤بدكنة، لئلماـ مالك ( انظر:ِ) 
 .َِّصػللحطاب 

مي  للهيت ٙبفة اتاج، ،ُِٓ/ِارم، أسُب ا٤بطالب، لؤلنصُِِصػانظر: األشباه كالنظائر، للسيوطي ( ّ) 
 . ُٓٗ/ْ، للنوكم  ، ركضة الطالبْبُِٗ/ٓ

 .ِّٔ/ٓ، اإلنصاؼ، للمرداكم  ُْٗ/ْ، الفركع، البن مفلح  َُٓ/ُانظر: ارر، جملد الدين بن تيمية  ( ْ) 
ٓ/ِّٔ. 

 .ُٕٗ/ٕ، العناية، للبابرٌب  ْٓ/ٔ(  انظر: بدائع الصنائع، للكاساين  ٓ) 
، الغاية ُِِصػ  ، األشباه كالنظائر، للسيوطيّٖٓ/ِ، حاشية عمّبة ّٕٔ/ٔا٢باكم، للماكردم  (  انظر: ٔ) 

 .ُّٔع صػريب ُب الفقو الشافعي، أليب شجا كالتق
، ِ/ٓ، الشرح الكبّب، البن قدامة ُْٗ/ْ، الفركع، البن مفلح ُِّ/ْ(  انظر: ا٤بغِب، البن قدامة ٕ) 
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  :أدلة القوؿ األوؿ
مآب يقم دليل على  ،أف األصل ُب الشركط كالعقود الصحة كاللزـك :الدليل األوؿ

  .(ِ)كال يوجد دليل ٲبنع من تعليق الرباءة بالشرط ،منعها
 ،كال رضاه ،كاإلسقاط ال يفتقر إٔب قبوؿ ا٤بربأ ،اإلبراء إسقاط ٧بضأف  :الدليل الثاني

  .(ّ)كالعتق كالطبلؽ  ،فصح تعليقو بالشرط
ال يقبل التعليق  كاألصل أف التمليك ،أف ُب اإلبراء معُب التمليك :دليل القوؿ الثاني

  .(ْ)كا٥ببة  ،بالشرط
ك٥بذا ال  ،بل ىو إسقاط ٧بض ،بعدـ التسليم بأف اإلبراء فيو معُب التمليك:نوقش

 ،كال يرتد بالرد فهو بالعتق كالطبلؽ أشبو منو بالتمليك ،كال رضاه ،يفتقر إٔب قبوؿ ا٤بربأ
فإنو ال يسلم بأف ا٥ببة ال تقبل التعليق  ،كعلى فرض التسليم بأف اإلبراء ٛبليك كا٥ببة

  .(ٓ)كال إٝباع يدؿ على بطبلف تعليق ا٥ببة بالشرط ،فبل نص ،على شرط
بعد عرض القولْب الواردين ُب ىذه ا٤بسألة، كأدلة كل قوؿ، كمناقشة ما  :الترجيح

القائل  ،الراجح ىو القوؿ األكؿالقوؿ أف  ػ كا أعلم ػ ٕب تبْبٰبتاج منها إٔب مناقشة، 
ألف األصل ُب الشركط الصحة كاللزـك ما ٓب يقم  ٔبواز تعليق الرباءة بالشرط؛ كذلك

  .كال دليل ٲبنع من تعليق الرباءة بالشرط ،دليل ٲبنع
كبناء على ذلك يَبجح جواز اشَبط إسقاط األقساط األخّبة إذا انتظم ا٤بدين 

لػو على القياـ بالتزامو ٗبا تعهد بو من  زكٙبفي ،تربع من الدائن للمدين ونأل ؛بالسداد
للدائن  كالشك أف ُب ىذا الشرط مصلحة ،تسديد األقساط ُب مواعيدىا اددة
 ،كال ١بوء إٔب ااكم إللزاـ ا٤بدين بالسداد ،با٢بصوؿ على حقو من غّب تأخّب

مع ما  ،كإبراء ذمتو من الدين ،كمصلحة للمدين حيث إف ىذا الشرط ٰبفزه على الوفاء
                                                                                         

 . ُُِ/ُلشرعية، البن مفلح ، اآلداب أِّ/ٓاإلنصاؼ، للمرداكم  
 . ُْٕ/ٔ(  انظر: الى، البن حـز  ُ) 
 .ُِّ/ِٗالبن تيمية   (  انظر: ٦بموع الفتاكل،ِ) 
 . ُٔ/ِ، إغاثة اللهفاف، البن القيم  ْٕٔ-ْٕٓصػ (  انظر: إعبلـ ا٤بوقعْب، البن القيمّ) 
 . ُّٗ/ّ(  انظر: كشاؼ القناع ، للبهوٌب  ْ) 
 .  ُٕ-ُٔ/ِاللهفاف، البن القيم  (  انظر: إغاثة ٓ) 
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 إف كاف ال، إ(ُ)لو ٓب ينتظم بالسداد ،ٰبصل عليو من ا٢بط من ذلك الدين البلـز لػو
يتخذ ىذا الشرط  فإنو ال ٯبوز؛ ألف ا٤بعتاد كاألجلعلى الثمن  يدى اتفاؽ مسبق كزً  ىناؾ
ُب أجلو ا٢بقيقي، حططت  ثمن: إف سددت الإٔب الربا، فيقوؿ البائع للمشَبم حيلة

، فتؤكؿ ا٤بسألة إٔب أنو قسطْب مثبلن، كإال لزمتك ٝبيع األقساط، أك عنك آخر قسط
كزاده ُب الثمن ، كىذه حقيقة الربا أخر لػو ُب األجل  جل ا٢بقيقيإف ٓب يؤد ُب األ
 (ِ)اجملمع على ٙبرٲبو

  

                                 
  ٖٓٔ/ِ(  انظر: الشركط التعويضية، لعياد العنزم  ُ) 

 .ٗٓٔ/ِ، الشركط التعويضية، للعنزم  ُِٗ-ُُٗ/ِانظر: ٦بلة ٦بمع الفقو اإلسبلمي، العدد السابع (ِ)
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 الفصل الثامن
تغير األجل باشتراط حلوؿ بقية األقساط عند في 

 التأخر في أداء بعضها
 :ٮبا ،كفيو مبحثاف

اشَباط حلوؿ بقية األقساط إذا كاف حكم  :المبحث األوؿ 
 .عاجزان  ا٤بتأخر معسران 

اشَباط حلوؿ بقية األقساط إذا كاف  حكم :المبحث الثاني
  .مليان  ا٤بتأخر موسران 
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  :المبحث األوؿ
 اشتراط حلوؿ بقية األقساط إذا كاف المتأخر معسراً حكم      

 .عاجزاً 
 

 ،عن أداء دينو ا٢باؿب إنظار ا٤بدين ا٤بعسر إذا تأخر على كجو  (ُ)أٝبع العلماء
  :كاستدلوا على ذلك باألدلة التالية ،كعدـ جواز مطالبتو بالدين

ة  ﴿ :تعأب قوؿ ا:الدليل األوؿ يَۡۡسَ  ِإَون ََكَن ذُو ُغۡۡسَ ٌَ  .(ِ) ﴾ ة   َمَِِظَرةٌ إََِلٰ 
َمَِِظَرةٌ إََِلٰ ﴿  ،على كجوب إنظار ا٤بدين ا٤بعسر دل ت اآليةأف  :وجو الداللة من اآلية

يَۡۡسَ  كإذا   ،كاألصل ُب األمر الوجوب ،فأخركه إٔب ميسرتو :أم ،خرب ٗبعُب الطلب ﴾ة   ٌَ
 .(ّ)فمطالبتو حينئذ ٧برمة ،اكاف اإلنظار كاجبن 

ُ َبۡػَد ُغۡۡس   ﴿:قولو تعأب :الدليل الثاني ِّۚ َسيَۡجَػُو ٱَّللذ ا َٓ ٰ ٓ َهاحَى ا ٌَ ُ َجۡفًسا إَِلذ  ََل يَُكيُِّف ٱَّللذ
ا  .(ْ) ﴾يُۡۡس 

أف ا٤بعسر العاجز عن األداء ال يكلف ٗبا  علىت دل   أف اآلية :وجو الداللة من اآلية
فيجب إنظاره حٌب يقدر على  ،ا باألداء حاؿ عسرتوكإذا ٓب يكن مكلفن  ،ال يقدر عليو

   .(ٓ)األداء
َمْطُل اْلَغِنيّْ » :قاؿ أف رسوؿ ا  ػ رضي ا عنوػ  عن أيب ىريرة :الدليل الثالث

  .(ٔ)«ظُْلمٌ 

                                 
، ّٔ/ٓ، الفتاكل ا٥بندية، للجنة علماء برئاسة نظاـ الدين البلخي ِٕٔ/ٗ(  انظر: فتح القدير، البن ا٥بماـ  ُ) 

، َُ/ِ، الفركؽ، للقراُب َّ/ٔ، شرح ٨بتصر خليل، للخرشي  ْْٖ/ُغمز عيوف البصائر، للحموم  
، طرح ُٓ/ّللشربيِب ، مغِب اتاج،ُٖٔ/ِ، أسُب ا٤بطالب، لؤلنصارم   ْٓ/ٔمنح ا١بليل، لعليش  

، شرح منتهى َِٗ/ْ، ا٤بغِب، البن قدامة  ّٕٓ/ُ، الزكاجر، للهيتمي  ُّٔ/ِالتثريب، للعراقي  
 . ِْٕ/ٖ، الى، البن حـز  ُّٕ/ّ، مطالب أكٕب النهى، للرحيباين  ُٖٓ/ِاإلرادات، للبهوٌب  

 .َِٖ(  سورة البقرة، جزء من اآلية  ِ) 
 . ُِٕ-ُُٕ/ِرادات، للبهوٌب (  انظر: شرح منتهى اإلّ) 
 .ٕ(  سورة الطبلؽ، جزء من اآلية  ْ) 
  ْٕ/ِٖ، ٦بموع الفتاكل، البن تيمية  ُِٔ/ٗ(  الى، البن حـز  ٓ) 
 (  سبق ٚبرٯبؤ) 
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فإذا   ،ا إال بالغُبظلمن  طلا٤بٓب ٯبعل  أف الرسوؿ ا  :وجو الداللة من الحديث
   .(ُ)فهو ليس ٩بن عليو سبيل إال أف يوسر ،كاف معسران 

أيًصيبى رىجيله ُب عىٍهًد " :أنو قاؿ ػ رضي ا عنوػ عن أيب سعيد ا٣بدرم :الدليل الرابع
ثػيرى دىيٍػنيوي، فػىقىاؿى رىسيوؿي اً  صلى ا عليو كسلمرىسيوًؿ اً  صلى ا ُب ٜبىارو ابٍػتىاعىهىا، فىكى
ليٍغ ذىًلكى كىفىاءى دىٍيًنًو، فػىقىاؿى «َتَصدَُّقوا َعَلْيوِ : »عليو كسلم ، فػىتىصىد ؽى الن اسي عىلىٍيًو، فػىلىٍم يػىبػٍ

ُتْم، َولَْيَس َلُكْم ِإالَّ ُخُذوا َما َوَجدْ »لًغيرىمىائًًو:  صلى ا عليو كسلمرىسيوؿي اً 
  .(ِ)"«َذِلكَ 

داللة على  «َولَْيَس َلُكْم ِإالَّ َذِلكَ » : ُب قوؿ النيبأف  :وجو الداللة من الحديث
ككجوب  ،ٙبرًن مطالبة ا٤بعسر العاجز عن الوفاء ٗبا بقى من دينو بعد أخذ مالو ا٤بوجود

  .(ّ)إنظاره حٌب يقدر على الوفاء
العاجز عن الوفاء  ،على كجوب إنظار ا٤بدين ا٤بعسر علماءالإٝباع  :الدليل الخامس

كأما ا٤بفلس الذم ال ماؿ لو : "(ْ)قاؿ ابن رشد ا٢بفيد .إٔب كقت يتيسر لو األداء فيو
 ُب إسقاط الدين إٔب كقت أصبلن، فإف فقهاء األمصار ٦بمعوف على أف العدـ لو تأثّب

صػاحب الدين على ا٤بعسر ٨بّب بْب  على أف "أٝبعت األمة ، كقاؿ القراُب:(ٓ)"ميسرتو
النظرة كاإلبراء كأف اإلبراء أفضل ُب حقو كأحدٮبا كاجب حتما كىو ترؾ ا٤بطالبة كاإلبراء 

ا٤بعسر ٯبب إنظاره، كال ٯبوز الزيادة عليو ٗبعاملة ، كقاؿ ابن تيمية: "(ٔ)ليس بواجب"

                                 
 .ِّّ/ِ، شرح ميارة  َُّ/ُ، ا٤بنثور ُب القواعد، للزركشي  َِٔ/ّ(  انظر: األـ، للشافعي  ُ) 
 .ُٔٓٓب استحباب الوضع من الدين، برقم ا٤بساقاة، با(  ركاه مسلم، كتاب ِ) 
، مطالب أكٕب ُٖٓ/ِ، شرح منتهى اإلرادات، للبهوٌب  ِٓٔ/ٕ(  انظر: حاشية السندم على النسائيّ) 

 .ِّٕ/ّالنهى، للرحيباين  
كاف  ق، عِب بالفلسفة كٗبنطق أرسطو،َِٓىو ٧بمد بن أٞبد بن رشد، أبو الوليد ا٤بالكي، كلد سنة ( ْ)

. عنو:إنو ما ترؾ االشتغاؿ مذ عقل سول ليلتْب: ليلة موت أبيو، كليلة عرسو قيلمتواضعا، منخفض ا١بناح، 
، َّٕ/ُِق.انظر: سّب أعبلـ النببلء، للذىيب ٓٗٓأبرز مصنفاتو:"بداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد"، توُب سنة 

 .ُّٖ/ٓاألعبلـ، للزركلي 
 ِّٗ/ِ  رشد، البن بداية اجملتهد(  انظر: ٓ) 
 َُ/ِ  ، للقراُبالفركؽ(  انظر: ٔ) 
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 .(ُ)كال غّبىا بإٝباع ا٤بسلمْب"
 منها:، ث صاحب الدين على التجاكز عن ا٤بعسرالكثّبة  الٍب ٙبعن األدلة  فضبلن     

تَػَلقَِّت »صلى ا عليو كسلم: قاؿ: قاؿ رسوؿ ا -رضي ا عنو-عن حذيفة 
َلُكْم، فَػَقاُلوا: َأَعِمْلَت ِمَن اْلَخْيِر َشْيًئا؟ قَاَؿ: اَل،  اْلَماَلِئَكةُ  ُروَح رَُجٍل ِممَّْن َكاَف قَػبػْ
َياِني َأْف يُػْنِظُروا اْلُمْعِسَر، َويَػَتَجوَُّزوا قَاُلوا: َتذَ  كَّْر، قَاَؿ: ُكْنُت ُأَداِيُن النَّاَس َفآُمُر ِفتػْ

–عن عبدا بن أيب قتادة ، ك (ِ)«َتَجوَُّزوا َعْنوُ  َعِن اْلُموِسِر، قَاَؿ: قَاَؿ اهلُل َعزَّ َوَجلَّ:
،  :"رضي ا عنو : ًإين  ميٍعًسره أىف  أىبىا قػىتىادىةى، طىلىبى غىرٲبنا لىوي، فػىتػىوىارىل عىٍنوي ٍبي  كىجىدىهي، فػىقىاؿى

ٍعتي رىسيوؿى اً  : فىًإين  ٠بًى : آلل ًو؟ قىاؿى : آلل ًو؟ قىاؿى َمْن »:، يػىقيوؿي  صلى ا عليو كسلمفػىقىاؿى
 .(ّ)"«ْوـِ اْلِقَياَمِة، فَػْليُػنَػفّْْس َعْن ُمْعِسٍر، َأْو َيَضْع َعْنوُ َسرَُّه َأْف يُػْنِجَيُو اهللُ ِمْن ُكَرِب يػَ 

فمن باب أكٔب أف يبقى دينو  ،فإذا كجب إنظار ا٤بدين بسبب إعساره ُب دينو ا٢باؿ   
ألنو إذا كاف سبب التأخّب  ؛كأال يسقط ىذا األجل بسبب اإلعسار ،ا٤بؤجل إٔب أجلو

 ؟!(ْ)ىو العجز عن أداء القسط ا٢باؿ فكيف ٲبكن إلزامو بأداء بقية األقساط
 

  

                                 
 ْٕ/ِٖ  ، البن تيمية٦بموع الفتاكل(  انظر: ُ) 

، باب كمسلم، كتاب ا٤بساقاة  ،ُِّٗقم  كتاب االستقراض، باب حسن التقاضي، بر  (  ركاه البخارم،ِ)
  ، كاللفظ لو.َُٔٓضل إنظار ا٤بعسر ، برقم ف
  .ُّٔٓسر، برقمباب فضل إنظار ا٤بع(  ركاه مسلم، كتاب ا٤بساقاة، ّ) 
  ِّْصػ (  انظر: بيع التقسيط كأحكامو، للَبكيْ) 
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  :المبحث الثاني
 حكم اشتراط حلوؿ بقية األقساط إذا كاف المتأخر موسراً ملياً.    

 

اختلف الفقهاء ُب حكم اشَباط حلوؿ بقية األقساط إذا كاف ا٤بتأخر موسران مليان، 
 على قولْب:

 جواز ىذا الشرط .  القوؿ األوؿ:
 .(ّ)، كاختيار بعض الفقهاء ا٤بعاصرين(ِ)، كا٢بنابلة(ُ)بعض ا٢بنفيةل كىو قوؿ

                                 
. جاء ُب بدائع الصنائع : " لو ٖٓ/ُ، درر ا٢بكاـ، لعلي حيدر ْٓ/ٔ(  انظر: بدائع الصنائع،للكاساين ُ) 

اؿ حاؿ عليو، فهو جعل ا٤باؿ ٪بومان بكفيل، أك بغّب كفيل، كشرط أنو إف ٓب يوفو كل ٪بم عند ٧بلو، فا٤ب
، كجاء ُب ْٓ/ٔحيح " صػ جائز على ما شرط؛ ألنو جعل اإلخبلؿ بنجم شرطان ٢بلوؿ كل ا٤باؿ عليو، كأنو

درر ا٢بكاـ، لعلي حيدر:" إذا اشَبط الدائن ُب الدين ا٤بقسط، بأنو إذا ٓب يدفع ا٤بدين األقساط ُب أكقاتػها 
، فإذا ٓب يف ا٤بدين بالشرط، كٓب يدفع القسط األكؿ ا٤بضركبة يصبح الدين معجبل، فيجب مراعاة الشرط

 .ٖٓ/ُمثبل عند حلوؿ أجلو، يصبح الدين ٝبيعو معجبلن" 
احب ا٢بق أف ال يفي لو من عليو صػ ، قاؿ ابن القيم: " إف خاؼٕٓٗصػ(  انظر: إعبلـ ا٤بوقعْب، البن القيم ِ) 

عليو أنو إذا حل ٪بم كٓب يرد قسطو فجميع  بأدائو عند كل ٪بم كما أجلو، فا٢بيلة: أف يشَبط -الدين –
ا عند من يرل لزـك  كمنجمن ا٤باؿ عليو حاؿ، فإف ٪بمو على ىذا الشرط جاز، كٛبكن من مطالبتو بو حاالن 

 تأجيل ا٢باؿ كمن ال يراه، أما من ال يراه فظاىر، كأما من يراه، فإنو ٯبوز تأجيلو ٥بذا الشرط " إعبلـ ا٤بوقعْب
 . ٕٓٗصػ

كالدكتور رفيق  ،ّٔصػ منهم: الدكتور ٧بمد تقي العثماين، كما ُب كتابو ٕبوث ُب قضايا فقهية معاصرة(  ّ) 
يانة ا٤بديونيات، صػ كالدكتور ٧بمد عثماف شبّب، كما ُب ٕبثو ،َُٔصػ ا٤بصرم، كما ُب كتابو بيع التقسيط

ٕبوث فقهية ُب قضايا اقتصادية معاصرة، مد  ضمنكمعا١بتها من التعثر ُب الفقو اإلسبلمي لشبّب، 
، كالدكتور ُٖصػ ، كالدكتور عبدالستار أبوغدة، كما ُب كتابو البيع ا٤بؤجلٕٖٔ/  ِاألشقر كآخرين  

كقد صدر ٔبواز شرط حلوؿ بقية األقساط  .ِّْصػ سليماف الَبكي، كما ُب كتابو بيع التقسيط كأحكامو
قرار من ٦بمع الفقو اإلسبلمي التابع ٤بنظمة ا٤بؤٛبر اإلسبلمي ُب دكرة السادسة  إذا كاف ا٤بتأخر موسران مليان 

بشأف بيع التقسيط، كنصو: "ٯبوز شرعان أف يشَبط البائع باألجل حلوؿ األقساط قبل مواعيدىا عند تأخر 
وز اتفاؽ كُب قرار آخر: "ٯب، ا٤بدين عن أداء بعضها، ما داـ ا٤بدين قد رضي بػهذا الشرط عند التعاقد"

ا٤بتداينْب على حلوؿ األقساط عند امتناع ا٤بدين عن كفاء أم قسط من األقساط ا٤بستحقة عليو، ما ٓب يكن 
كصدر ٔبوازه أيضان قرار اجمللس الشرعي ٥بيئة معايّب ااسبة كا٤براجعة للمؤسسات ا٤بالية اإلسبلمية، ، معسران "

وز اشَباط حلوؿ األقساط ٝبيعها إذا تأخر ا٤بدين ا٤بماطل فقد جاء ُب معيار ا٤بدين ا٤بماطل ما نصو: "ٯب
٦بلة ٦بمع " عن سداد قسط منها، كاألكٔب أف ال يطبق ىذا الشرط إال بعد إشعار ا٤بدين، كمضى مدة مناسبة

 .ّْ، ا٤بعايّب الشرعية صػُِٖ/ِ، العدد السابع ْْٖ/ُو اإلسبلمي، العدد السادس  الفق
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 عدـ جواز ىذا الشرط.القوؿ الثاني : 
 . (ُ)كىو قوؿ لبعض الفقهاء ا٤بعاصرين

 أدلة القوؿ األوؿ:
كا١بواز ما ٓب يدؿ الدليل على :أف األصل ُب العقود كالشركط اإلباحة الدليل األوؿ

ا٤بنع، فإذا ًب الَباضي بْب ا٤بتعاقدين على اشَباط حلوؿ بقية األقساط بالتأخر عن 
سداد بعضها، فهو داخل فيما أمر ا بالوفاء بو، كال دليل على منعو، كال يَبتب عليو 

 .(ِ)ٙبليل حراـ، أك ٙبرًن حبلؿ
كلو أف يتنازؿ عنو مٌب شاء؛ ألنو موضوع :أف التأجيل حق للمدين، الدليل الثاني

 .(ّ)٤بصلحتو، كلو أف يعلق تنازلو عن التأجيل بعجزه عن الوفاء أك تأخّبه األقساط
أف الدائن رضي بتأجيل الوفاء بالدين بشرط االلتزاـ بسداد أقساط الدليل الثالث:

حل باقي الدين، كعدـ ا٤بماطلة ُب دفعها، فإذا ماطل ا٤بدين بطل شرط التأجيل، ك 
 .(ْ)األقساط

أف ُب ىذا الشرط مصلحة للمتعاقدين، فالدائن يطمئن على مالو، الدليل الرابع:
، كيلـز ء ما عليو لئبل ٙبل بقية األقساط، كال مانع منو فيصحكا٤بدين ال يتأخر بوفا

 .(ٓ)الوفاء بو
 أدلة القوؿ الثاني:

داء بعضها، شرط يناُب ألقساط عند التأخر ُب أأف اشَباط حلوؿ االدليل األوؿ: 
 . (ٔ)، فيكوف باطبلن الدين ا٤بؤجل إٔب أجلو ، كىو بقاءمقتضى العقد

                                 
يز بن باز، كالشيخ عبدالعزيز آؿ شيخ، كالشيخ بكر أبو زيد، كالشيخ عبدا منهم: الشيخ عبدالعز (   ُ) 

. كانظر: ُِٖ/ُّاّب الفوزاف، كما ُب فتاكل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاءصػ الغدياف، كالشيخ
 .ُٔٗ/ُ، الشركط التعويضية، لعياد العنزم  ُٖصػالبيع ا٤بؤجل، لعبدالستار أبوغدة 

 .ُِّ/ِٗالبن تيمية   ٦بموع الفتاكل، (  انظر:ِ) 
، ٕبوث فقهية ُب قضايا اقتصادية معاصرة، مد األشقر ِٖصػانظر: البيع ا٤بؤجل، لعبدالستار أبوغدة   (ّ) 

 .ٕٖٔ/ِكآخرين  
 .  َّٔصػ(  انظر: ا٤بماطلة ُب الديوف، للدخيل ْ) 
، ٕبوث فقهية ِٖصػ، البيع ا٤بؤجل، لعبدالستار أبوغدة ُٔٗ/ُانظر: الشركط التعويضية، لعياد العنزم    (ٓ) 

 .ٕٖٔ/ُِب قضايا اقتصادية معاصرة، مد األشقر كآخرين  
 . ُِٖ/ُّ(  انظر: فتاكل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء  ٔ) 
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ف للعقد ، فلو كالشرط مقصود العقد ال مقتضى العقدبأف اذكر أف يناُب انوقش: 
، فقد ٝبع فيو بْب ط ُب العقد ما يناُب ذلك ا٤بقصودر ، كشي مقصود يراد ُب ٝبيع صوره

، كذلك مثل أف يشَبط ء، فبل ٰبصل بو شيإثبات ا٤بقصود كبْب نفيوضْب بْب ا٤بتناق
ألقساط عند التأخر ُب كاشَباط حلوؿ ا ،(ُ)الطبلؽ ُب النكاح، أك الفسخ ُب العقد

 . (ِ)، ال يناُب ا٤بقصود من العقد، فيصحأداء بعضها
ف على تعاقدال ُب الغالب، فإذا اتفق ا٤بأف زيادة الثمن مقابل لزيادة األجالدليل الثاني:

حلوؿ األقساط عند عدـ أداء بعضها كاف الدائن آخذان للزيادة دكف مقابل، كالزيادة 
 .(ّ)دكف مقابل ربا

ألف الثمن استقر ُب ذمة ا٤بدين منذ  بأف ىذه ا٤بنفعة ال ٘بوز ا٤بعاكضة عنها؛نوقش:
 .(ْ)انعقاد العقد، كلو أف يؤديو مٌب شاء

مقابل لزيادة األجل، كاشَباط حلوؿ األقساط عند أف زيادة الثمن الدليل الثالث:
التأخر ُب أداء بعضها من غّب مراعاة إسقاط ما يقابل األجل من الزيادة ُب الثمن من 

 .(ٓ)أكل ا٤باؿ بالباطل
؛ ألف ا٤بشَبم قد رضي هبذا الشرط على أف ذلك ليس من أكل ا٤باؿ بالباطلب: نوقش

ذه الزيادة لكاف ذلك سببان ٤بماطلة كثّب من نفسو فجاز؛ كالعربوف، كألنو لو كضعت ى
كال  ،القادرين حٌب ٰبصلوا على ذلك الوضع من الزيادة، فيفقد العقد بعض مقصوده

 . (ٔ)ٙبصل الفائدة من الشرط
بعد عرض القولْب الواردين ُب ىذه ا٤بسألة، كأدلة كل قوؿ، كمناقشة ما الترجيح :

                                 
 .ِٓٔصػ، القواعد النورانية، البن تيمية ُّٖ-ُّٕ/ِٗ(  انظر: ٦بموع الفتاكل، البن تيمية  ُ) 
 .ُٖٗ/ُ(  انظر: الشركط التعويضية، لعياد العنزم  ِ) 
، ٕبوث فقهية ُب قضايا اقتصادية معاصرة، مد األشقر ُٖصػ(  انظر: البيع ا٤بؤجل، لعبدالستار أبوغدة ّ) 

 .ٕٖٓ/ِكآخرين  
، ٕبوث فقهية ُب قضايا اقتصادية معاصرة، مد األشقر ِٖصػة (   انظر: البيع ا٤بؤجل، لعبدالستار أبوغدْ) 

 .ٕٖٔ/ِكآخرين  
 .َّصػ، الزمن ُب الديوف، للخثبلف ُٖٗ/ُانظر: الشركط التعويضية، لعياد العنزم    (ٓ) 
 .  ُٗٗ-ُٖٗ/ُانظر: الشركط التعويضية، لعياد العنزم    (ٔ) 
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 أف القوؿ الراجح ىو القوؿ األكؿ، القائل ػ كا أعلمػ ٰبتاج منها إٔب مناقشة، يتبْب ٕب 
ف لو عذر و يك بشرط أال ٔبواز اشَباط حلوؿ بقية األقساط إذا كاف ا٤بتأخر موسران مليان 

ذلك، ك٤با من ألف األصل ُب الشركط الصحة، كاللزـك ما ٓب يقم دليل ٲبنع ؛ لتأخّبُب ا
 ل.ٓب يقم دليل على منع ىذا الشرط نبقى على األص

كمع ترجيح جواز ىذا الشرط فبل ينبغي العمل بو حٌب تتجاكز مدة التأخّب ما       
 .(ُ)اعتاد التساىل فيو كل من الدائن كا٤بدين

 
  

                                 
، البيع ا٤بؤجل، لعبد الستار أبو غدة ِّٔصػانظر: نظرية األجل ُب االلتزاـ، لعبدالناصر توفيق العطار   (ُ) 

 .ِٖصػ
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 الفصل التاسع
 وفاة قبل حلوؿ الدينالتغير األجل بسبب في 

 :ٮبا،كفيو مبحثاف
حلوؿ تغّب األجل بسبب كفاة الدائن كأثرىا ُب  :المبحث األوؿ

 الدين.
تغّب األجل بسبب كفاة ا٤بدين كأثرىا ُب حلوؿ  :المبحث الثاني

 الدين.
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 :المبحث األوؿ
 (ُ)وفاة الدائن وأثرىا في حلوؿ الدينتغير األجل بسبب           

 ،(ِ)بل يبقى إٔب أجلو ،على أف الدين ا٤بؤجل ال ٰبل ٗبوت الدائن علماءال ٝبعأ     
 :كاستدلوا على ذلك باألدلة التالية

كتوسعة لو يتمكن فيو من  ،ا عنوأف األجل حق ا٤بدين حيث شرع ترفيهن :الدليل األوؿ
 .(ّ)فبل اعتبار ٕبياة الدائن كال ٗبوتو ُب حلوؿ األجل ،ٙبصيل الدين
كال ٲبلك الدائن مطالبتو بالدين قبل  ،أف ا٤بدين التـز بالدين مؤجبلن :الدليل الثاني

إذ أهنم يرثوف ما   ؛كمن باب أكٔب ال ٲبلك الورثة ىذا ا٢بق ،حلوؿ األجل ُب حاؿ حياتو
 .(ْ)كاف ٲبلكو مورثهم

فذمتو صا٢بة ألف تشغل  كما داـ ا٤بدين حيان  ،أف الدين ٧بلو ذمة ا٤بدين:الدليل الثالث
 .(ٓ)ت الدائنكذمة ا٤بدين ال تتأثر ٗبو  ،بالدين كحدىا
بل يبقى إٔب  ،على أف الدين ا٤بؤجل ال ٰبل ٗبوت الدائنالعلماء  إٝباع:الدليل الرابع

قاؿ ابن ا٤بنذر:" كأٝبعوا على أف ديوف ا٤بيت الٍب على الناس إٔب أجل، ال ٙبل و، أجل
 .(ٔ) ٗبوتو، كىي إٔب أجلها"

                                 
: أف يتوَب رجل كلو ديوف على الناس إٔب أجل، فإذا توُب ىل يسقط أجل ىذه الديوف، ورة المسألةصػ( ُ) 

 كتصبح مستحقو لورثتو؟
، ُِِ/ُ، ا١بوىرة النّبة، للعبادم ُِّ/ٓبدائع الصنائع، للكاساين، ُُْصػاإلٝباع، البن ا٤بنذر  ( انظر:ِ) 

، حاشية ُِْ/ِ، الفواكو الدكاين، للنفراكم  ََٔ/ٔ، التاج كاإلكليل، للمواؽ ِّٓ/ْحاشية ابن عابدين
، تكملة اجملموع، للمطيعي  ُٗٗ/ِ، ا٤بنثور ُب القواعد، للزركشئُِ/ّ، األـ، للشافعي  ّٔٔ/ِالعدكم

 .ّْٖ/ّ، كشاؼ القناع، للبهوٌب  ُِٖ/ْا٤بغِب، البن قدامة   ،ْٓٔ/ُِ
 .ُِّ/ٓبدائع الصنائع، للكاساين    ّٔٗ/ْ(  انظر: البحر الزخار، ألٞبد ا٤برتضى ّ) 
 .ِِٖ/ْ(  انظر: ا٤بغِب، البن قدامة  ْ) 
 .ّْصػأبو زىرة، ، مد، أحكاـ الَبكاتّٔٔ/ِ ، حاشية العدكمُِّ/ٓبدائع الصنائع، للكاساين(  انظر:ٓ) 
من مات كلو ديوف :" ككل -رٞبو ا–قاؿ ف كخالف ابن حـز ىذا اإلٝباع. ُُْصػ(  اإلٝباع، البن ا٤بنذر ٔ) 

، كصار كل ما ذلك سواء، كقد بطلت اآلجاؿ كلها، أك للناس عليو ديوف مؤجلة فكل على الناس مؤجلة
كلو القرض، كالبيع، كغّب ذلك" الى   سواء ُب ذلك  ، ككل ما لو من دين حاالاالعليو من دين ح

، ٓب أشأ أف أنصبو مقابل إٝباع العلماء على عدـ القوؿ من الناحية العلمية كالعمليةىذا كلشذكذ ، ّٖٓ/ٔ
 حلوؿ ديوف ا٤بيت الٍب لو على الناس. 
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  :لمبحث الثانيا
  .(ُ)المدين وأثرىا في حلوؿ الدينتغير األجل بسبب وفاة               

 

 :على ثبلثة أقواؿ ،اختلف الفقهاء ُب حكم حلوؿ أجل الدين بسبب كفاة ا٤بدين     
 ،أف الدين ا٤بؤجل ال ٰبل ٗبوت ا٤بدين بشرط توثيقو برىن أك كفيل مليء :القوؿ األوؿ

  .فإف تعذر التوثيق حل الدين
  ،(ّ)كقوؿ عند ا٤بالكية ،(ِ)ا٢بنابلة كىو مذىب
  .أف الدين ا٤بؤجل ٰبل بوفاة ا٤بدين :القوؿ الثاني

 .(ٖ)كركاية عند ا٢بنابلة ،(ٕ)الظاىريةك  ،(ٔ)كالشافعية ،(ٓ)كا٤بالكية ،(ْ)ا٢بنفية مذىب كىو
 .(ٖ)ا٢بنابلة

بل ينتقل إٔب ذمة الورثة  ،عدـ حلوؿ الدين ا٤بؤجل ٗبوت ا٤بدين مطلقان  :القوؿ الثالث
  .من الورثةمن غّب توثيق كالتزاـ  ٗبوت مورثهم

  .(َُ)كركاية عند ا٢بنابلة ،(ٗ)كىو قوؿ عند ا٤بالكية

                                 
احب صػوف، كيأخذورة ا٤بسألة: أف يتوَب رجل كعليو ديوف للناس إٔب أجل، فإذا توُب يسقط أجل ىذه الديصػ( ُ) 

 الدين حقو من الَبكة.
 َُِ، صػ، زاد ا٤بستقنع، للحجاكمَّٕ/ٓم  ، اإلنصاؼ، للمرداك َٔٔصػ(  انظر: القواعد، البن رجب ِ) 

 .ُٓ/ّىداية الراغب، لعثماف النجدم
 .ِْ-ِّ/ٔ(  انظر: منح ا١بليل، لعليش  ّ) 
 .ّْ/ْ، اإلختيار، للموصليُِّ/ٓللكاساين  ، بدائع الصنائع ، ُٕٖ/ُٖ(  انظر: ا٤ببسوط، للسرخسي  ْ) 

 .ّْ/ْللموصلي
، كفاية الطالب، أليب حسن ا٤بالكي  ََٔ/ٔ، التاج كاإلكليل ، للمواؽ  ِٔٔ/ٓ(  انظر: الذخّبة، للقراُب  ٓ) 

  ِٖٔ/ِ، بداية اجملتهد، البن رشد  ْٕٓ/ِ
، الوسيط، ْٓٔ/ُِعي، تكملة اجملموع، للمطيِِّ/ٔ، ا٢باكم، للماكردم  ُِٔ/ّاألـ، للشافعي انظر:( ٔ) 

 .ُِ/ْالوسيط، للغزإب 
 .ّٖٓ/ٔ(  انظر: الى، البن حـز  ٕ) 
 .َّٕ/ٓ، اإلنصاؼ، للمرداكم  َٔٔصػ، القواعد، البن رجب ُِٖ/ْ(  انظر: ا٤بغِب، البن قدامة  ٖ) 
 .ِٔٔ/ّ، حاشية الدسوقي  ِّ/ٔ، منح ا١بليل، لعليش  ِٓٔ/ٓ(  انظر: شرح ٨بتصر خليل، للخرشي  ٗ) 
، َِٕ/ْ، ا٤ببدع، البن مفلح  َّٕ/ٓ، اإلنصاؼ، للمرداكم  ُِٖ/ْنظر: ا٤بغِب، البن قدامة  (  اَُ) 

 .َّٕ/ْالفركع، البن مفلح  
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  :القوؿ األوؿ ةدلأ
َمْن تَػَرَؾ َحقِّا َأْو َمااًل » :قاؿ أف النيب  ػ رضي ا عنوػ عن أيب ىريرة : الدليل األوؿ

 .(ُ)«َفِلَورَثَِتوِ 
  :وجو الداللة من الحديث

كاألجل  ،أف حقوؽ ا٤بيت كأموالو تنتقل لورثتو من بعده بْب   النيب  أف الوجو األوؿ:
 ،كينتقل الدين إٔب الورثة بالصفة الٍب كاف عليها ،حق ا٤بيت فيورث عنو كسائر حقوقو

 .(ِ)فيبقى إٔب أجلو كقد كاف مؤجبلن 
َمْن تَػَرَؾ » :قاؿ أف النيب  كالذم ثبت، (ّ)( ليست ثابتةحقاً زيادة لفظة )بأف :نوقش

  .(ْ)«َفِلَورَثَِتوِ  تَػَرَؾ َمااًل 
بأنو يصح االعتياض عن األجل با٤باؿ كما ُب زيادة الثمن مقابل تأجيل :الوجو الثاني

 .(ٓ)فيورث األجل عن ا٤بيت كما يورث ا٤باؿ ،أدائو
كعبلمة  ،كإ٭با ىو ميقات للخبلفة ،للحقوؽ أف ا٤بوت ما جعل مبطبلن :الدليل الثاني

 .(ٔ) فيبقى الدين ا٤بؤجل إٔب أجلو إذا كثق برىن أك كفيل مليء ،على الوراثة
فقاـ كرثتو مقامو كسائر حقوقو إذا كثقو برىن  ،أف األجل حق للميت:الدليل الثالث

                                 
كتاب الفرائض، باب مّباث األسّب، برقم   ، ُب«َمْن تَػَرَؾ َمااًل فَِلَورَثَِتوِ »ركل البخارم ىذا ا٢بديث بلفظ  ( ُ) 

جاء ا٢بديث هبذه  كقد أما لفظة:"حقا" فهي لفظة غّب ثابتة كٓب ترد ُب شيء من كتب السنة،  .ّٕٔٔ
، بدائع ُٕٓ/ِٔ، ا٤ببسوط، للسرخسي  ُّٖ/ٔ: العناية، للبابرٌب  الزيادة ُب كثّب من كتب الفقو، منها

، شرح َّٓ/ْ، الشرح الكبّب، البن قدامةّٖٓ/َُ، فتح العزيز، للرافعئِٖ/ٓالصنائع، للكاساين  
 .ُٖٕ/ٓ، حاشية الركض ا٤بربع، البن قاسم  ُٗٔ/ّ، شرح منتهى اإلرادات، للبهوٌب  ٕٕ/ْالزركشي 

، كقاؿ عنو الشيخ عبدا ُّٕ/٢ّببّب  ا ص:"كٓب أره كذلك" التلخيعن ا٢بديث هبذا اللفظ قاؿ ابن حجر
على بقاء األجل بعد  اذا ا٢بديث لبلستدالؿ بقولو:حقن ذكر الفقهاء ىذا اللفظ ٥بيى :"بن جربين

على شرح الشيخ  يء من طرؽ ا٢بديث ا٤بسندة "تعليقكلكِب ٓب أقف على ىذه اللفظة ُب شا٤بوت...
 .ٕٕ/ْالزركشي 

 .ّٓٗ/ّ، مطالب أكٕب النهى، للرحيباين  ّْٖ/ّ،كشاؼ القناع ، للبهوٌبُِٖ/ْا٤بغِب، البن قدامة( انظر:ِ) 
ّ/ّٗٓ. 

 .ٕٕ/ْ، شرح الزركشيُّٗ/ٔ (  انظر: فتح القدير، البن ا٥بماـ ّ) 
  سبق ٚبرٯبو.(  ْ) 
 .ُّٕصػ(  انظر: بيع التقسيط كأحكامو، للَبكي ٓ) 
 .ِِٖ/ْ(  انظر: ا٤بغِب، البن قدامة  ٔ) 
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ألف الورثة قد ال يكونوف أملياء كٓب يرض هبم  ؛فإف ٓب يوثق بذلك حل ،أك كفيل ملئ
 .(ُ)الغرًن فيؤدم إٔب فوات ا٢بق

فبل ٯبوز أف يقبض  ،من ا٤باؿ ألجل يقابلو ُب غالب األحواؿ قسطأف ا :الرابعالدليل 
 .(ِ)البائع الثمن كال يقبض ا٤بشَبم أك كرثتو العوض عن ىذا الثمن كىو األجل

 :بأنو يسقط من ا٤باؿ بقدر ما بقي من األجل.يناقش
 :أدلة القوؿ الثاني

َۢ َبۡػِد ﴿ :قوؿ ا تعأب: الدليل األوؿ َٓ  وَِصيذث  ٌِ ِ ِۗ ئُِِص ة ٍَ ۡو َديۡ
َ
 (ّ)﴾آ أ

  

فبل ٯبوز   ،أف ا تعأب ٓب يبح التوارث إال بعد قضاء الدين:وجو الداللة من اآلية
العاجلة  سواء الديوف ،للورثة قسمة الَبكة حٌب تقضى ٝبيع الديوف الٍب على ا٤بيت

، فيجب على الورثة، كُب تأخّب قسمة الَبكة إٔب حلوؿ أجل الدين ضرر (ْ)كاآلجلة
 حلوؿ أجل الدين لرفع الضرر عنهم.

ال يلـز من كوف قسمة الَبكة ال تكوف إال بعد قضاء الدين حلوؿ الدين بأنو  :نوقش
أما  ،إذ أف للورثة  تأخّب القسمة إٔب ما بعد حلوؿ أجل الدين لو أرادكا ذلك ،ا٤بؤجل

إف أرادكا القسمة قبل حلوؿ الدين ا٤بؤجل فبلبد من توثيق الدين برىن أك كفيل مليء 
 .(ٓ)كال ٰبل ذلك الدين مع كجود الرىن كالكفيل ا٤بليء

ِإَذا َماَت » :قاؿ رسوؿ ا :قاؿ ػ رضي ا عنهماػ عن ابن عمر :الدليل الثاني
َوَلُو َدْيٌن ِإَلى َأْجٍل فَالَِّذي َعَلْيِو َحاؿّّ َوالَِّذي َلُو ِإَلى الرَُّجُل َوَعَلْيِو َدْيٌن ِإَلى َأْجٍل 

 (ٔ)«َأَجِلوِ 
                                 

 .ِِّ/ٔ، ا٢باكم، للماكردم  ُٗٔ/ّ، شرح منتهى اإلرادات، للبهوٌبّْٕ/ّكشاؼ القناع، للبهوٌب(انظر:ُ) 
 .َٗٓ/ِسّبين ُب ا٤بعامبلت، ألٞبد بن مول السهلي(  انظر: فقو اإلماـ ٧بمد بن ِ) 
 .ُِ(  سورة النساء، جزء من اآلية  ّ) 
  ِٖٔ/ِ، بداية اجملتهد، البن رشد  ّٖٓ/ٔ(  انظر: الى، البن حـز  ْ) 
  ِّصػ(  انظر: الزمن ُب الديوف، للخثبلف ٓ) 
. كا٢بديث ضعيف؛ ففيو جابر ٖٗعة، برقم  كغّب ذلك، باب الشف (  ركاه الدارقطِب،كتاب األقضية كاألحكاـٔ) 

عيسى بن ٧بيىم د، كىعمر بن  جابر بن يزيد ا١بعفي مَبكؾ ا٢بديث، ككذبو غّب كاحد من األئمة، كُب السند
ف ىذا ا٢بديث عبدا٢بق األشبيلي، ، ك٩بن ضع  سىٍْب، كلهم ٦بىٍهيوؿ ا٢بٍىاؿ٧بيىم د بن ا٢بٍيسىٍْب، كىأىبيو ٧بيىم د بن ا٢بٍي 

  ل، للبيهقيالكرب السنن  ،ُْٕ-ُّٕ/ّبن القطافبياف الوىم كاإليهاـ، ال قطاف كالبيهقي. انظر:كابن ال
 .ّٕٗ/ُ، ميزاف االعتداؿ ْٓٔ/ْ، هتذيب الكماؿ، للمزم ْٗ/ٔ
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أنو إذا مات الرجل كعليو  على انصن  ا٢بديثىذا ُب أف  :وجو الداللة من الحديث
  .(ُ)أف الدين ٰبل ٗبوتو ،دين

ُب  كلو صح ىذا ا٢بديث لكاف نصان  ،بأف ىذا ا٢بديث ال يصح عن النيب  :يناقش
 ة.ا٤بسأل

نَػْفُس الُمْؤِمِن ُمَعلََّقٌة »:قاؿ أف النيب  :ػ رضي ا عنو ػعن أيب ىريرة :الدليل الثالث
 .(ِ)«ِبَدْيِنِو َحتَّى يُػْقَضى َعْنوُ 

ألف نفس ا٤بؤمن  ؛با٤بيت اأف ُب إبقاء الدين إٔب أجلو إضرارن :وجو الداللة من الحديث
 .(ّ)معلقة بدينة

 فإف (ْ)ا٢بديث ضعيف ال يصح االحتجاج بو، كعلى فرض صحتو بأف ىذا:نوقش
 ،كذلك بتوثيق الدين برىن أك كفيل مليء ،اإلضرار ٲبكن إزالتو دكف حلوؿ أجل الدين

أيٌبى  صلى ا عليو كسلمأىف  الن يب  ":سلمة بن األكوع رضي ا عنوحديث  ٥بذاكيدؿ 
 : ، قىاليوا: الى، فىصىل ى عىلىٍيًو، ٍبي  أيٌبى « َىْل َعَلْيِو ِمْن َدْيٍن؟»ًٔبىنىازىةو لًييصىل يى عىلىيػٍهىا، فػىقىاؿى

 : : « َىْل َعَلْيِو ِمْن َدْيٍن؟»ًٔبىنىازىةو أيٍخرىل، فػىقىاؿى َصلُّوا َعَلى »، قىاليوا: نػىعىٍم، قىاؿى
: أىبيو« َصاِحِبُكمْ  ارتفع قد ف، (ٓ)ًو"قػىتىادىةى عىلىي  دىيٍػنيوي يىا رىسيوؿى الل ًو، فىصىل ى عىلىيٍ  ، قىاؿى

كٓب يتعْب إلبراء ذمة  ػرضي ا عنو  ػعن ا٤بيت بعد توثيق دينو بكفالة أيب قتادة الضرر 

                                 
 .ْْٔ/ُِ  (  انظر: ا٤بهذب، للشّبازم،مطبوع مع اجملموعُ) 
أنو قاؿ:  نفس ا٤بؤمن معلقة بدينو حٌب يقضى  --(  ركاه الَبمذم، كتاب ا١بنائز، باب ما جاء عن النيب ِ) 

، كتاب الصدقات، باب التشديد ُب َٖٔ/ِ، كاللفظ لو، كابن ماجة، سنن ابن ماجو  َُٕٗعنو، برقم  
، كابن حباف، ٕٗٔٗ، مسند أيب ىريرة، برقم  ِْٓ/ُٓ، كأٞبد، مسند اإلماـ أٞبد  ُِّْالدين، برقم  

على من عليو دين إذا  صلى ا عليو كسلم جلها كاف ال يصلي النيبأكتاب ا١بنائز، ذكر العلة الٍب من 
. كا٢بديث ُِِٗ، كتاب البيوع، برقمِٔ/ِ، كا٢باكم ا٤بستدرؾ على الصحيحْب  َُّٔمات، برقم  

ضعيف؛ فالصواب أف مداره على عمر بن أيب سلمة، كالراجح أنو ضعيف، ك٩بن ضع فو شعبة كابن مهدم 
، ا١برح ُّٖ/ّالَبمذم  ، سننَّْ/ٗكابن خزٲبة كالنسائي. انظر: العلل، للدارقطِب  كابن معْب كأبو حاًب

، الضعفاء كا٤بَبككوف، البن ا١بوزم ّٕٕ/ُِ، هتذيب الكماؿ، للمزم ُُٕ/ٔكالتعديل،البن أيب حاًب 
ِ/َُِ. 

 .ِِٖ/ْ، ا٤بعِب، البن قدامة  ْْٔ/ُِ(  انظر: ا٤بهذب، للشّبازم  ّ) 
 .ُُْٕ/ِ، صحيح ا١بامع، لؤللباين ِّ/ِا٤بستدرؾ، للحاكم (  انظر: ْ) 
  .ِِٓٗالبخارم، كتاب الكفالة، باب من تكفل عن ميت ديننا فليس لو أف يرجع، برقم (  ركاه ٓ) 
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 .(ُ)ا٤بيت حلوؿ األجل
داللة على حلوؿ الدين  رضي ا عنو سلمة بن األكوع بأف ُب حديث :يجاب

 الذم على ا٤بيت ا٤بؤجل؛ كذلك أف النيب صلى ا عليو كسلم ٓب يستفصل عن الدين
ليس فيها  رضي ا عنو ككفالة أيب قتادة ،العمـو٩با يدؿ على  ؟ىل ىو حاؿ أك مؤجل

ن إٔب أجلو بل يدؿ على أنو سيوُب صاحب ا٢بق حقو بعد الصبلة داللة أنو أبقى الدي
 ا٤بيت تعجيبلن إلبراء ذمتو.على 

أما بعد كفاتو فبل  ،بذمة ا٤بدين ُب حياتو إف الدين ا٤بؤجل كاف متعلقان :الدليل الرابع
أك يتعلق بعْب  ،إما أف يبقى ُب ذمة ا٤بيت أك ينتقل إٔب ذمم الورثة :ٱبلو ىذا الدين

وت كتعذرت أما بقاؤه ُب ذمة ا٤بيت فبل ٯبوز ألف ذمتو قد خربت با٤ب ،ا٤باؿ ا٤بَبكؾ
كٓب يرض  ،ٓب يلتزموا بالدين مألهن ؛كأما انتقالو إٔب ذمم الورثة فبل ٯبوز ،مطالبتو بو

 .(ِ)فلم يبق إال أف يتعلق الدين با٤باؿ ا٤بَبكؾ فيلـز الوفاء بو حاالن  ،الدائن بذ٩بهم
كأما  ،كالتزموا بأداء الدين كقت حلولو ،الورثة إذا رضوا الدين ينتقل إٔب ذمم بأف:نوقش

  .(ّ)عدـ رضا الغرًن بذ٩بهم فيغنيو عن ذلك توثيق الدين برىن أك كفيل مليء
ليكتسب ُب مدة  ،كتوسعة عليو ،ا با٤بدينأف التأجيل شرع رفقن :الدليل الخامس

كيتعْب ا٤باؿ الذم تركو  ،كٗبوتو ينتفي ىذا ا٤بعُب ،كيؤدم الثمن من ٭باء ا٤باؿ ،األجل
 .(ْ)لقضاء دينو

 ،التأجيل حق للميت ثبت لو ُب حياتو فيثبت لورثتو من بعده كبقية ا٢بقوؽبأف :نوقش
ككما أف ا٤بوت ال يوجب حلوؿ مالو فكذلك ال يوجب حلوؿ ما  ،الٍب كرثها ٥بم

 .(ٓ)عليو
  :دليل القوؿ الثالث

                                 
 .ّٗٔصػ، بيع التقسيط كأحكامو، للَبكي ُّٗصػ(  انظر: نظرية األجل، للعطار ُ) 
   ُُّ/ّ، حاشية ا١بمل  ِٔٔ/ٓ، شرح ٨بتصر خليل، للخرشي ِْٖ/ُ(  انظر: ا١بوىرة النّبة، للعبادم  ِ) 

 .ِِٖ/ْا٤بغِب، البن قدامة  
  َّٕصػػ(  انظر: بيع التقسيط كأحكامو، للَبكي ّ) 
  ْْٔ/ُِ، ا٤بهذب، للشّبازم  ِّٓ/ْ(  انظر: حاشية ابن عابدين  ْ) 
 .َُُصػػ. ا٤بختارات ا١بلية، للسعدم،ِِٓصػػ، الركض ا٤بربع، للبهوٌب،ُِٖ/ْ( انظر: ا٤بغِب، البن قدامة ٓ) 
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ألف ا٢بقوؽ  ؛استدلوا بنفس أدلة القوؿ األكؿ إال أهنم ٓب يشَبطوا توثيق الدين
ككما أف الدين الذم للميت على اآلخرين  ،ى الصفة الٍب كانت ٤بورثهمتنتقل للورثة عل

 .(ُ)كينتقل إٔب الورثة على صفتو فكذلك الدين الذم عليو لآلخرين ،ال ٰبل ٗبوتو
كلو لزمهم  ذلك  ،بأنو ال ينبغي إلزاـ الورثة بدين ٓب يلتزموه كٓب يتعاطوا سببو :نوقش

كبقاء الدين إٔب أجلو دكف توثيق ضرر على  ،للزمهم كإف ٓب ٱبلف كفاء ،٤بوت مورثهم
  .(ِ)صاحب ا٢بق بفوات حقو

ما ٰبتاج  مناقشة، ك كأدلة كل قوؿ الواردة ُب ىذه ا٤بسألة، بعد عرض األقواؿ:الترجيح
؛ ُب ذلك أف ٱبٌّب الدائنالراجح ىو  القوؿ أف ػ كا أعلم ػيظهر ٕب  ،منها إٔب مناقشة

ُب ديوف  يسقطٯبب عليو أف  فإنو فإف اختار حلوؿ الدين صاحب ا٢بق، ألنو
 يبقي أف ، كلو(ّ)؛ ألف ىذا مقتضى العدؿمن الربح ما يقابل األجل ا٤بتبقي ا٤بعاكضات

 .توثيقو برىن أك كفيل مليءبعد  إف رضي الورثة بذلك، أك إٔب أجلوالدين 
  

                                 
  َِٕ/ْ(  انظر: ا٤ببدع، البن مفلح  ُ) 
، شرح منتهى اإلرادات، للبهوٌب  ّْٖ/ّ، كشاؼ القناع، للبهوٌب ِِٖ/ْ(  انظر: ا٤بغِب، البن قدامة ِ) 

ِ/ُٔٗ   
ولو ليس لو من ا٤برإبة إال ٤بوتو أك أداه قبل حل -أم الدين-(  جاء ُب الدر ا٤بختار، للحصكفي: "أنو لو حلّ) 

، كجاء ُب حاشية ابن عابدين:"إذا قضى ا٤بديوف الدين قبل حلوؿ َُٔ/ٓبقدر ما مضى من األياـ"  
، كجاء ُب اإلنصاؼ، للمرداكم:" مٌب قلنا َُٔ/ٓاألجل أك مات ال يؤخذ من ا٤برإبة إال بقدر ما مضى" 

من ا٤بذىب. كىو ظاىر كبلـ األصحاب. كقدمو ُب  ٕبلوؿ الدين ا٤بؤجل ، فإنو يأخذه كلو. على الصحيح
الفائق ، كقاؿ: كا٤بختار سقوط جزء من رٕبو مقابل األجل بقسطو. كىو مأخوذ من الوضع كالتأجيل. 

"ٰبل الدين ٗبوت ا٤بدين إال إذا كثق  ، كقاؿ السعدم:َّٖ/ٓ: كىو حسن" -أم ا٤برداكم-انتهى. قلت
ين، كال فرؽ على ا٤بذىب بْب الدين ا٤بؤجل الذم جعل أجلو مقابل الورثة...كإذا ٓب ٰبصل توثيق حل الد

مصلحة، أك مؤجل قرض ك٫بوه. كلكن الذم ٫بن نفٍب بو: إذا كاف الدين لو مصلحة، مثل أف يبيع عليو ما 
، كقلنا ٰبل لعدـ التوثيق، فإنو ال ٰبق يساكم مائة لاير ٗبائة كعشرين إٔب أجل، ٍب مضى نصف األجل مثبلن 

و إال مائة كعشرة ٕبسب ما مضى من الوقت، كىو قوؿ لبعض العلماء، كىو العدؿ الذم ال يليق القوؿ لغرٲب
 .ّّٖ-ِّٖصػإال بو" الفتاكل السعدية 
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 الخاتػػمة

ُب ختامو أكد ك  كيسره ٕب، ىذا البحث، طول عِب بيعدكبعد، فا٢بمد  الذم         
 :تدكين أىم النتائج الٍب توصلت ٥با، كىي

 بسبب ا٢بجر لئلفبلس لأف األجل ال ٰب. 
 زيادة الدين على ا٤بدين ا٤بفلس مقابل التأخّب ُب  على أف أٝبعوا العلماء أف

 .األجل ٧بـر
 ا٤بماطلة أٝبعوا على ٙبرًنالعلماء ف أ. 
  أف العلماء أٝبعوا على أف ا٤بماطل مستحق للعقوبة التعزيرية، كمن العقوبات

، كضربو، كمنعو من السفر، كحبسو كمبلزمتو، الٍب ذكرىا الفقهاء:التشهّب بو،
 كا٢بجر على أموالو.

 اتفاؽ ا٤بتعاقدين على دفع غرامة مالية عند التأخر ُب أداء الدين ٧بـر أف. 
 من حيث  -ا٤بعنوم-ليل ٲبنع من التعويض عن الضرر األديب أنو ال يوجد د

 األصل.
 أف الدائن ال ٯبوز لو أف يأخذ تعويضنا مقابل الضرر األديب الناشئ عن ا٤بماطلة 

ا لباب الربا.  إال ٕبكم القاضي سدن
 ؛ ألف كقع عليو من خسائر أك ،ز تعويض الدائن عما فاتو من ربحو ٯب أنو ال

أبواب الربا، كفيو أكل ألمواؿ الناس بالباطل، إال إف كانت القوؿ ٔبوازه يفتح 
ىناؾ خسارة على الدائن ككانت ا٤بماطلة ىي السبب ا٤بباشر ُب ىذه ا٣بسارة، 

هبا عند القاضي كي يتم التثبت من كوف ىذا ا٤بطل  ا٢بكم كيشَبط أف يكوف
وز أف ىو السبب ا٤بباشر ٥بذه ا٣بسارة، ككي يقدر ا٣بسارة الفعلية، كال ٯب

 .يتوالىا الدائن كي ال يفتح الباب للمرابْب
 أف بشرط  للجهات ا٣بّبية ،غرامة مالية بدفع ا٤بدين ا٤بماطل عقوبة أنو ٯبوز

 .الذم يسلمها للجهة ا٣بّبية ىو ا٤بدين كليس الدائن
 كنفقات التحصيل ،تكاليف الشكايةبإلزاـ ا٤بدين ا٤بماطل  أنو ٯبوز. 
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 ٙبرًن جدكلة الديوف الٍب تشمل الزيادة على الدين.على أٝبعوا العلماء  أف 
  عالشرط ا١بزائي مقابل تأخّب تسليم ا٤بستصن كضعز عقد االستصناع ك أنو ٯبو. 
 بْب الفسخ ا٤بسلم ٱبّب انقطاع ا٤بسلم فيوُب حالة ك  ا٤بقسط ز السلمو أنو ٯب، 

 .كبْب ٛبديد األجل إٔب كجوده ،كالرجوع بالثمن
  ككذا ا٤بؤجل إال إذا كاف ىناؾ مطلقناز إسقاط بعض الدين ا٢باؿ و أنو ٯب ،

اتفاؽ مسبق كزًيدى ُب الثمن كاألجل على الثمن كاألجل ا٤بعتاد للسلعة فإنو 
؛ ألنو ٙبايل على الربا.   ٧بـر

 عليو.زيادة ، كالمساكاة الثمن ا٤بؤجل للثمن ا٢باؿ ُب بيع األقساط زو أنو ٯب 
  إذا كاف ىناؾ اتفاؽ مسبق كزًيدى ُب  إالز إسقاط األقساط األخّبة و أنو ٯب

؛ ألنو ٙبايل على  الثمن كاألجل على الثمن كاألجل ا٤بعتاد للسلعة فإنو ٧بـر
 الربا.

 ٯبوزك  ،عاجزان  ال ٯبوز اشَباط حلوؿ بقية األقساط إذا كاف ا٤بتأخر معسران  أنو 
 .مليان  وسران اشَباط حلوؿ بقية األقساط إذا كاف ا٤بتأخر م

 ا٤بدين  ، أما إذا ماتبل يبقى إٔب أجلو ،أف الدين ا٤بؤجل ال ٰبل ٗبوت الدائن
فالدائن ٨بّب بْب حلولو كإسقاط الربح الذم يقابل األجل ا٤بتبقي ُب ديوف 

 .بتوثيقو برىن أك كفيل مليءا٤بعاكضات أك يبقيو ألجلو إف رضي الورثة أك 
 يكتب ٥بذا الكتاب الربكة كالقبوؿ. ىذه ىي أىم النتائج، كأسأؿ ا أف

 .كعلى آلو كصحبو أٝبعْب ،كصلى ا كسلم على بينا ٧بمد
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 الفهارس
 

 فهرس المصادر والمراجع.أواًل: 
  فهرس الموضوعات.ثانياً: 
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 فهرس ا٤بصادر كا٤براجع
 

، دار أكٕب النهى، الرياض، أبحاث ىيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية -ُ
 ىػ . ُُِْالطبعة الثانية 

، للصديق ٧بمد األمْب االتفاؽ على إلزاـ المدين الموسر بتعويض ضرر المماطل -ِ
الضرير، ٕبث منشور ُب ٦بلة إٔباث االقتصاد اإلسبلمي، مركز النشر العلمي ُب جامعة 

 ىػَُْٓا٤بلك عبد العزيز اجمللد الثالث، العدد األكؿ 
، مد بن أٞبد ميارة )شرح ميارة( اإلتقاف واإلحكاـ في شرح تحفة الحكاـ -ّ

 الفاسي، دار ا٤بعرفة، بّبكت، لبناف.
، أليب بكر ٧بمد بن إبراىيم بن ا٤بنذر، ٙبقيق: صغّب أٞبد حنيف، مكتبة اإلجماع -ْ

 ىػ.ُِْْمكة الثقافية، رأس ا٣بيمة، اإلمارات العربية ا٤بتحدة، الطبعة الثانية 
، لياسر بن عجيل النشمي، دار االستثمار، حتراؼ في المعامالت الماليةاال -ٓ

 ىػ.ُِْٖالكويت، الطبعة األكٔب 
، مد بن علي بن دقيق العيد، مكتبة الثقافة إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ -ٔ

 ىػ.ُُّٕاإلسبلمية، الطبعة األكٔب 
 ريب، القاىرة، مصر.، مد أبو زىرة، دار الفكر العأحكاـ التركات والمواريث -ٕ
لعلي بن ٧بمد حبيب ا٤باكردم، دار الكتب األحكاـ السلطانية والواليات الدينية،  -ٖ

 ـ.ُِٖٗالعلمية، بّبكت، لبناف، طبعة عاـ 
، أليب بكر ٧بمد بن عبدا بن العريب، ٙبقيق: علي بن ٧بمد البجاكم، أحكاـ القرآف -ٗ

 ىػ.ُِّٗدار ا٤بعرفة،  بّبكت، لبناف، الطبعة الثالثة 
ألٞبد بن علي ا٤بكِب بأيب بكر الرازم ا١بصاص ا٢بنفي، ٙبقيق:  أحكاـ القرآف، -َُ

 ىػ. ٧َُْٓبمد الصادؽ قمحاكل دار احياء الَباث العرىب، بّبكت، لبناف،طبعة عاـ 
، لعبد ا بن زيد آؿ أحكاـ عقود التأمين ومكانتها في الشريعة اإلسالمية -ُُ

خ عبد ا بن زيد آؿ ٧بمود، مكتبة العبيكاف، ٧بمود، مطبوع مع ٦بموعة رسائل الشي
 ىػ.ُِْٕالطبعة األكٔب 
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،أليب ا٢بسن علي بن ٧بمد اآلمدم، ٙبقيق: سيد اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ -ُِ
 ىػَُْْا١بميلي، دار الكتاب العريب، بّبكت، لبناف، الطبعة األكٔب

،دار ا٢بديث، القاىاإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ -ُّ رة، ،أليب ٧بمد علي بن حـز
 ىػ  َُْْالطبعة األكٔب 

، مد بن صاّب العثيمْب، مدار الوطن، الرياض، أحكاـ من القرآف الكريم -ُْ
 ىػُِْٓا٤بملكة العربية السعودية، طبعة عاـ 

،أليب ا٢بسن األخبار العلمية من االختيارات الفقهية لشيخ اإلسالـ ابن تيمية -ُٓ
ن صاّب العثيمْب، ٙبقيق:أٞبد علي بن ٧بمد بن عباس البعلي، تعليق الشيخ: ٧بمد ب

بن ٧بمد ا٣بليل، دار العاصمة،الرياض، ا٤بملكة العربية السعودية، الطبعة األكٔب 
 ىػ.ُِْٖ

، عبدا بن ٧بمود بن مودكد ا٤بوصلي ا٢بنفي،ٙبقيق: اإلختيار لتعليل المختار -ُٔ
ثة عبداللطيف ٧بمد عبدالرٞبن، دار الكتب العلمية، بّبكت، لبناف، الطبعة الثال

 ىػ.ُِْٔ
، أليب عبدا ٧بمد بن مفلح ا٤بقدسي، ٙبقيق: شعيب اآلداب الشرعية -ُٕ

 ىػُِْٔاألرنؤكط، عمر القياـ، مؤسسة الرسالة، بّبكت، لبناف، الطبعة الرابعة 
، مد بن علي الشوكاين، إرشاد الفحوؿ إلى تحقيق الحق من علم األصوؿ -ُٖ

 ىػ.ُُْٖىرة، الطبعة األكٔب ٙبقيق: شعباف ٧بمد إ٠باعيل، دار السبلـ، القا
، مد ناصر الدين األلباين، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل -ُٗ

 ىػ.َُْٓبإشراؼ: زىّب الشاكيش، ا٤بكتب اإلسبلمي، بّبكت، لبناف، الطبعة الثانية 
، لعبد ا٢بميد البعلي أساسيات العمل المصرفي اإلسالمي الواقع واآلفاؽ -َِ

 ىػَُُْالقاىرة، الطبعة األكٔب مكتبة كىبة، 
، أليب عمر يوسف بن عبد ا بن عبد الرب النمرم، ٙبقيق: سآب االستذكار -ُِ

٧بمد عطا، ٧بمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بّبكت، لبناف، الطبعة األكٔب 
 ىػُُِْ

العربية ، ٤بزيد بن ابراىيم ا٤بزيد، دار ابن ا١بوزم، الدماـ، ا٤بملكة استيفاء الديوف -ِِ
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 ىػ.ُُّْالسعودية، الطبعة األكٔب 
، لزكريا بن ٧بمد بن زكريا،دار الكتاب اإلسبلمي، القاىرة، أسنى المطالب -ِّ

 مصر.
، ١ببلؿ الدين عبدالرٞبن بن أيب بكر السيوطي، دار ابن األشباه والنظائر -ِْ

،بّبكت، لبناف، الطبعة األكٔب  ىػ.ُِْٔحـز
برىيم بن ٪بيم، ٙبقيق: عبدالكرًن الفضلي، ، لزين العابدين بن األشباه والنظائرا -ِٓ

 ىػ.ُِْْا٤بكتبة العصرية، بّبكت، لبناف،طبعة عاـ
مد بن إبراىيم ا٤بنذرم النيسابورم، على مذاىب أىل العلم،  اإلشراؼ -ِٔ

 ىػ.َُْٔٙبقيق: ٧بمد ٪بيب سراج الدين، دار الثقافة، قطر، الطبعة األكٔب 
د بن أيب بكر بن القيم، ٙبقيق: رائد ، مإعالـ الموقعين عن رب العالمين -ِٕ

 ىػ.  ُِْٕصربم بن أيب علفة، دار طيبة، الرياض، الطبعة األكٔب 
أليب حفص عمر بن علي بن أٞبد األنصارم  اإلعالـ بفوائد عمدة األحكاـ، -ِٖ

ٙبقيق: عبد العزيز بن أٞبد ا٤بشيقح، دار العاصمة  ،ا٤بعركؼ بابن ا٤بلقن ،الشافعي
 ىػ. ُُِْطبعة األكٔب للنشر كالتوزيع، ال

دار العلم  ٣بّب الدين بن ٧بمود بن ٧بمد بن علي بن فارس الزركلي،األعالـ،  -ِٗ
 ـ.ََِِللمبليْب، بّبكت، لبناف، الطبعة ا٣بامسة عشر 

، مد بن أيب بكر بن القيم، مراجعة: ٧بمد الفاضلي، ا٤بكتبة إغاثة اللهفاف -َّ
 ىػ.  ُُِْالعصرية، بّبكت، لبناف، الطبعة الثانية 

، لعلي السالوس دار الثقافة، االقتصاد اإلسالمي والقضايا الفقهية المعاصرة -ُّ
 ىػ.ُُْٖالدكحة، 

، لشرؼ الدين موسى بن أٞبد بن اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بن حنبل -ِّ
موسى أبو النجا ا٢بجاكم، ٙبقيق: عبد اللطيف ٧بمد موسى السبكي، دار ا٤بعرفة، 

 .بّبكت، لبناف
بن إدريس الشافعي، ٙبقيق: ٧بمد بن زىرم النجار، دار ا٤بعرفة، ، مد األـ -ّّ

 .ـَُٗٗبّبكت 
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، للشيخ عبدا بن بيو، دار ا٤بنهاج، أمالي الدالالت ومجالي االختالفات -ّْ
 ىػ.ُِْٕبّبكت، لبناف، الطبعة األكٔب 

،مد أبو زىرة، دار الفكر العريب، اإلماـ زيد حياتو وعصره وآراؤه وفقهو -ّٓ
 مصر.القاىرة، 

، لعبلء الدين بن سليماف ا٤برداكم، اإلنصاؼ في معرفة الراجح من الخالؼ -ّٔ
ٙبقيق: ٧بمد حامد الفقي، دار إحياء الَباث العريب، بّبكت، لبناف، طبعة عاـ 

 ىػ.ََُْ
، ألٞبد بن إدريس القراُب، عآب الكتب، بّبكت، أنوار البروؽ في أنواع الفروؽ -ّٕ

 لبناف.
، للدكتور ٧بمد ة طبيعتها القانونية وتكييفها الفقهياألوراؽ التجارية المعاصر  -ّٖ

 ىػ.ُِْٕبن بلعيدا منو البوطييب، دار الكتب العلمية، بّبكت، لبناف، الطبعة األكٔب
، منشور ُب فتاكل كٕبوث، بحث في أف مطل الغني ظلم يحل عرضو وعقوبتو -ّٗ

 ىػ.َُِْلعبدا بن سليماف ا٤بنيع، دار العاصمة، الرياض، الطبعة األكٔب 
 ، ألٞبد بن ٰبٓب ا٤برتضى،  دار الكتاب اإلسبلمي، القاىرة، مصر.البحر الزخار -َْ
، لبدر الدين ٧بمد بن هبادر بن عبدا البحر المحيط في أصوؿ الفقو -ُْ

الزركشي، ٙبرير: عبدالستار أبو غدة، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، الكويت، 
 ىػ.ُُّْالطبعة الثانية 

، لعلي ٧بيي الدين علي القرة المعامالت المالية المعاصرةبحوث في فقو  -ِْ
 ىػ.َُّْداغي، دار البشائر اإلسبلمية، بّبكت، لبناف، الطبعة الثالثة 

، مد األشقر، ماجد ٧بمد بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة -ّْ
أبورخية، ٧بمد عثماف شبّب، عمر األشقر، دار النفائس، األردف، الطبعة األكٔب 

 ىػ.ُُْٖ
، لرفيق بن يونس ا٤بصرم، دار ا٤بكتيب، بحوث في االقتصاد اإلسالمي -ْْ

 ىػ.ُُِْدمشق،الطبعة األكٔب 
، مد تقي العثماين دار القلم، دمشق، بحوث في قضايا فقهية معاصرة -ْٓ
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 ىػ.ُُْٗالطبعة األكٔب 
، أليب بكر بن مسعود بن أٞبد الكاساين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -ْٔ

 ىػ.َُِْتاب العريب، بّبكت، لبناف، الطبعة الثانية دار الك
،مد بن أٞبد بن ٧بمد بن رشد القرطيب، بداية المجتهد و نهاية المقتصد -ْٕ

 ىػ.ُّٓٗمطبعة مصطفى البايب ا٢بليب كأكالده، مصر، الطبعة الرابعة 
، دار أـ القرل، أليب الفداء ا٢بافظ ابن كثّب الدمشقيالبداية والنهاية،  -ْٖ

 ىػ.َُْٖالقاىرة، مصر، الطبعة األكٔب
، لعلي بن ٧بمد بن عبد ا٤بلك بن بياف الوىم واإليهاـ في كتاب األحكاـ -ْٗ

القطاف، ٙبقيق: ا٢بسْب آيت سعيد، دار طيبة، الرياض، ا٤بملكة العربية السعودية، 
 ىػُُْٖالطبعة األكٔب 

مد حجي، دار ، أليب الوليد ٧بمد بن أٞبد بن رشد، ٙبقيق:٧بالبياف والتحصيل -َٓ
 ىػَُْٖالغرب اإلسبلمي، بّبت، لبناف، الطبعة الثانية 

، لرفيق بن يونس ا٤بصرم، دار القلم، بيع التقسيط تحليل فقهي واقتصادي -ُٓ
 ىػ.ُُْٖدمشق، دار الشامية، بّبكت الطبعة الثانية 

، لسليماف بن تركي الَبكي، دار كنوز إشبيليا، الرياض، بيع التقسيط وأحكامو -ِٓ
 ىػ.ُِْْألكٔب الطبعة ا

، لعبد الستار أبو غدة، البنك اإلسبلمي للتنمية، ا٤بعهد اإلسبلمي البيع المؤجل -ّٓ
 ىػ.ُِْْللبحوث كالتدريب، الطبعة الثانية 

، مد مرتضى الزبيدم، ٙبقيق: عبدا٢بليم تاج العروس من جواىر القاموس -ْٓ
 ىػََُْطبعة عاـ الطحاكم، راجعو:عبد الستار أٞبد فراج، كزارة اإلعبلـ بالكويت، 

، إ٠باعيل بن ٞباد ا١بوىرم، ٙبقيق: أٞبد عبد الغفور تاج اللغة وصحاح العربية -ٓٓ
 ـ.َُٗٗعطار، دار العلم للمبليْب، بّبكت، لبناف، الطبعة الرابعة 

، مد بن يوسف ا٤بواؽ، دار الكتب التاج واإلكليل شرح مختصر خليل -ٔٓ
 العلمية، بّبكت، لبناف.

 عبد ا ٧بمد بن إ٠باعيل بن إبراىيم ا١بعفي البخارم، دار أليبالتاريخ الكبير،  -ٕٓ
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 الكتب العلمية بّبكت، لبناف. 
، إلبراىيم بن علي بن تبصرة الحكاـ في أصوؿ األقضية ومناىج األحكاـ -ٖٓ

 فرحوف اليعمرم،دار الكتب العلمية، بّبكت، لبناف.
ا٤بعرفة، بّبكت، ، لعثماف بن علي الزيلعي، دار تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق -ٗٓ

 لبناف، الطبعة الثانية.
، أليب عبد ا ٧بمد بن ٧بمد ا٢بطاب، تحرير الكالـ في مسائل االلتزاـ -َٔ

 ىػ.َُْْٙبقيق: عبد السبلـ ٧بمد الشريف، دار الغرب اإلسبلمي، الطبعة األكٔب 
، لسليماف بن ٧بمد بن عمر البيجّبمي، تحفة الحبيب على شرح الخطيب -ُٔ

 ت، لبناف.دار الفكر، بّبك 
، لعبلء الدين السمرقندم، دار الكتب العلمية، بّبكت، لبناف، تحفة الفقهاء -ِٔ

 ىػ.َُْٓطبعة عاـ 
لعبدالقادر عودة، مكتبة  التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنًا بالقانوف الوضعي، -ّٔ

 ىػ.ُِْْدار الَباث، القاىرة، مصر، طبعة عاـ 
بحث أنس الزرقا وعلي  تعليق الدكتور الصديق محمد األمين الضرير على -ْٔ

، منشور ُب ٦بلة جامعة ا٤بلك عبد العزيز، االقتصاد اإلسبلمي، اجمللد ا٣بامس القري
 ىػُُّْ

، منشور ُب ٦بلة دراسات تعليق الدكتور حسن األمين على بحث الزرقا -ٓٔ
اقتصادية إسبلمية، البنك اإلسبلمي للتنمية، ا٤بعهد اإلسبلمي للبحوث كالتدريب، 

 ىػُُْٕ، العدد الثاين اجمللد الثالث
، منشور  ُب ٦بلة تعليق الدكتور زكي الدين شعباف  على بحث الدكتور الزرقا -ٔٔ

 ىػ.َُْٗجامعة ا٤بلك عبد العزيز، عاـ 
لعبد الكرًن بن ٧بمد البلحم، التعويض عن أضرر التقاضي في الفقو والنظاـ،  -ٕٔ

 ىػ.ُِْْدار أشبيليا للنشر كالتوزيع، الطبعة األكٔب 
، مد بوساؽ دار أشبيليا، الرياض، عن الضرر في الفقو اإلسالمي التعويض  -ٖٔ

 ىػ.ُُْٗا٤بملكة العربية السعودية، الطبعة األكٔب 
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، مد الزحيلي، ٕبث مقدـ ٥بيئة التعويض عن الضرر من المدين المماطل -ٗٔ
 ىػ.ُُِْااسبة كا٤براجعة للمؤسسات ا٤بالية اإلسبلمية، عاـ 

إل٠باعيل بن عمر بن كثّب القرشي الدمشقي، ٙبقيق: ، القرآف العظيم تفسير -َٕ
سامي بن ٧بمد سبلمة، دار طيبة، الرياض، ا٤بملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية 

 ىػ.َُِْ
، ألٞبد بن عبدا٢بليم بن تيمية، ٙبقيق: عبدالعزيز تفسير آيات أشكلت -ُٕ

 ىػ.ُِْٓة ا٣بليفة، دار الصميعي للنشر كالتوزيع، الرياض، الطبعة الثاني
ألٞبد بن علي بن حجر العسقبلين، ٙبقيق: أبو األشباؿ ،تقريب التهذيب -ِٕ

الطبعة الثانية  ،الرياض ،دار العاصمة للنشر كالتوزيع ،صغّب أٞبد شاغف الباكستاين
 ىػ.ُِّْ

، ألٞبد بن علي بن التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير -ّٕ
 ىػ.ُُْٗبّبكت، لبناف، الطبعة األكٔب  حجر العسقبلين، دار الكتب العلمية،

)مطبوع مع ا٤بستدرؾ على الصحيحْب(، دار  ، مد بن أٞبد الذىيب،التلخيص -ْٕ
 ا٤بعرفة، بّبكت، لبناف.

،أليب ٧بمد عبدالوىاب بن علي بن نصر الثعليب البغدادم ا٤بالكي، التلقين -ٕٓ
ف، الطبعة األكٔب ٙبقيق: ٧بمد ا٢بسِب التطواين، دار الكتب العلمية، بّبكت، لبنا

 ىػ.ُِْٓ
، أليب عمر يوسف بن عبد ا بن ٧بمد بن عبد الرب، ٙبقيق: مصطفى التمهيد -ٕٔ

ابن أٞبد العلوم، ك٧بمد عبد الكبّب البكرم، مؤسسة قرطبة، كدار ابن تيمية، طبعة 
 ىػ.ُّٕٖعاـ 
ألٞبد بن علي بن ٧بمد بن حجر العسقبلين، دائرة ا٤بعارؼ تػهذيب التهذيب،  -ٕٕ

 ىػ .ُِّٓمية ُب ا٥بند، الطبعة األكٔب، طبعة عاـ النظا
، ليوسف بن الزكي عبدالرٞبن ا٤بزم، ٙبقيق: بشار عواد، تهذيب الكماؿ -ٖٕ

 ىػََُْمؤسسة الرسالة، بّبكت،لبناف، الطبعة األكٔب
، لعبدا بن توضيح أوجو اختالؼ األقواؿ في مسائل من معامالت األمواؿ -ٕٗ
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، الطبعة األكٔب، بية ا٤بكتبة ا٤بكية،  دار ابن   ىػُُْٖحـز
، لعبدالرٞبن بن ناصر السعدم، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالـ المناف -َٖ

 ىػُِّْعبدالرٞبن بن معبل اللوٰبق، مؤسسة الرسالة، بّبكت، لبناف، الطبعة األكٔب 
، أليب جعفر ٧بمد بن جرير الطربم ٙبقيق: أٞبد جامع البياف في تأويل القرآف -ُٖ

 ىػ.َُِْؤسسة الرسالة، بّبكت، لبناف، طبعة عاـ ٧بمد شاكر، م
، أليب الفرج جامع العلـو والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم -ِٖ

عبدالرٞبن بن شهاب الدين بن رجب، ٙبقيق: شعيب األرنؤكط، إبراىيم باجس، 
 ىػ.ُِّْمؤسسة الرسالة، بّبكت، لبناف، الطبعة السابعة 

 عبد ا ٧بمد بن أٞبد بن أيب بكر بن فرح ، أليبالجامع ألحكاـ القرآف -ّٖ
األنصارم ا٣بزرجي مشس الدين القرطيب،ٙبقيق: أٞبد الربدكين كإبراىيم أطفيش، دار 

 ىػ.ُّْٖالكتب،القاىرة، مصر، الطبعة الثانية 
 دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية، لرفيق بن يونس ا٤بصرم الجامع ألصوؿ الربا -ْٖ

 ىػُِِْ
أليب ٧بمد عبدالرٞبن بن أيب حاًب، مطبعة دار ا٤بعارؼ  ،الجرح والتعديل -ٖٓ

 .ىػُُِٕالعثمانية، حيدرأباد، ا٥بند، طبعة عاـ 
أليب ٧بمد عبد القادر بن ٧بمد بن الجواىر المضيئة في طبقات الحنفية،  -ٖٔ

 ىػ.ُّٖٗنصر ا، ٙبقيق: عبدالفتاح ا٢بلو، مطبعة عيسى ا٢بليب 
ن ٧بمد العبادم، ا٤بطبعة ا٣بّبية، القاىرة، ، أليب بكر بن علي بالجوىرة النيرة -ٕٖ

 ىػ.ُِِّمصر، طبعة 
، مد أمْب بن عمر، مكتبة كمطبعة مصطفى البايب ا٢بليب حاشية ابن عابدين -ٖٖ

 ىػ.ُّٖٔكأكالده، مصر، الطبعة الثانية 
، سليماف بن ٧بمد البجّبمي، دار الفكر، حاشية البجيرمي على الخطيب -ٖٗ

 بّبكت، لبناف.
لسليماف بن منصور العجيلي، دار الفكر، دار إحياء  ،حاشية الجمل -َٗ

 الَباث،بّبكت

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 تغير األجل وأثره في الديون

 

157 

، مد بن أٞبد بن عرفو، ٙبقيق: ٧بمد حاشية الدسوقي على الشرح الكبير -ُٗ
 عليش، دار إحياء الكتاب العريب، كدار الفكر، بّبكت، لبناف.  

 ىػُِْْ، عبدالرٞبن بن ٧بمد بن قاسم، الطبعة التاسعة حاشية الروض المربع -ِٗ
، لنور الدين بن عبدا٥بادم أبو ا٢بسن السندم، حاشية السندي على النسائي -ّٗ

ٙبقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب ا٤بطبوعات اإلسبلمية، حلب، سوريا، الطبعة 
 ىػ.َُْٔالثانية 

، مد بن أٞبد ا٣بلوٌب الصاكم، دار حاشية الصاوي على الشرح الصغير -ْٗ
 ا٤بعارؼ، مصر.

، لعلي بن أٞبد الصعيدم شي بهامش الخرشيحاشية العدوي على الخر  -ٓٗ
 العدكم، دار صادر، بّبكت، لبناف.

لشهاب الدين أٞبد الرلسي ا٤بلقب بعمّبة، حاشية عميرة على منهاج الطالبين،  -ٔٗ
 ىػ.ُُْٗدار الفكر، بّبكت، لبناف، طبعة عاـ 

، أليب ا٢بسن علي بن ٧بمد بن ٧بمد بن حبيب الحاوي في فقو الشافعي -ٕٗ
 ىػ.ُُْْدار الكتب العلمية، بّبكت، لبناف، الطبعة األكٔب ا٤باكردم، 

، مد عقلة اإليراىيم، ٕبث منشور ُب ٦بلة الشريعة حكم بيع التقسيط -ٖٗ
 ىػ.َُْٕكالدراسات اإلسبلمية، الصادرة عن جامعة الكويت، العدد السابع، شعباف 

 ، ٕبث منشور ُب ٦بلةحوؿ جواز إلزاـ المدين المماطل بتعويض الدائن -ٗٗ
 ىػ.ُُْٕدراسات اقتصادية إسبلمية، العدد الثاين 

 ،الخدمات االستثمارية في المصارؼ وأحكامها في الفقو اإلسالمي -ََُ
 ىػ.ُِْٓليوسف بن عبد ا الشبيلي، دار ابن ا١بوزم، الطبعة األكٔب 

مد عبلء الدين ا٢بصكفي، دار  ،الدر المختار شرح تنوير األبصار -َُُ
 ىػُّٖٔعة الفكر، بّبكت، لبناف، طب

، لنزيو ٞباد دار دراسات في أصوؿ المداينات في الفقو اإلسالمي -َُِ
 ىػ. ُُُْالفاركؽ، الطائف، الطبعة األكٔب 

، مد بن فراموز منبل خسرك، دار درر الحكاـ شرح غرر األحكاـ -َُّ
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 إحياء الكتب العربية، بّبكت، لبناف.
 ، لعلي حيدر، ترٝبة: فميدرر الحكاـ في شرح مجلة األحكاـ -َُْ

 ـ.ُُٗٗا٢بسيِب، دار ا١بيل، بّبكت، طبعة عاـ 
، ألٞبد بن إدريس القراُب، ٙبقيق: ٧بمد حجي، دار الغرب الذخيرة -َُٓ

 ـُْٗٗاإلسبلمي، بّبكت، لبناف، الطبعة األكٔب 
لزين الدين أيب الفرج بن شهاب الدين أٞبد بن الذيل على طبقات الحنابلة،  -َُٔ

 رجب،  دار ا٤بعرفة، بّبكت، لبناف.
، لعبدا بن ٧بمد السعيدم في المعامالت المصرفية المعاصرةالربا  -َُٕ

 ىػَُِْدار طيبة، الرياض، الطبعة األكٔب 
، ٤بنصور بن يونس البهوٌب، ٙبقيق: سعيد ٧بمد اللحاـ، الروض المربع -َُٖ

 دار الفكر، بّبكت، لبناف.
، أليب زكريا ٧بيي الدين ٰبٓب بن شرؼ روضة الطالبين وعمدة المفتين -َُٗ

 ىػ.٤َُْٓبكتب اإلسبلمي، بّبكت، لبناف، الطبعة الثانية النوكم، ا
روضة الناظر وجنة المناظر في أصوؿ الفقو على مذىب اإلماـ  -َُُ
، ٤بوفق الدين عبدا بن أٞبد بن ٧بمد بن قدامة ا٤بقدسي، ٙبقيق: عبدالكرًن بن أحمد

 ىػُِْْعلي النملة، مكتبة الرشد، الرياض،الطبعة السابعة 
٤بوسى بن أٞبد ا٢بجاكم، ٙبقيق: عبدالرٞبن بن علي ، زاد المستقنع -ُُُ

 ىػُِْٓالعسكر، مدار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة األكٔب 
، البن القيم ا١بوزية، ٙبقيق: شعيب زاد المعاد في ىدي خير العباد -ُُِ

األرنؤكط، عبد القادر األرنؤكط، مؤسسة الرسالة، بّبكت، لبناف، الطبعة السادسة 
 ىػُُِْكالعشركف 

 ، لسعد بن تركي ا٢بثبلف، موقع الشيخ،لزمن في الديوفا -ُُّ
www.saadalkthlan.net 

، البن حجر ا٤بكي ا٥بيتمي، ٙبقيق: ٧بمد الزواجر عن اقتراؼ الكبائر -ُُْ
 ىػ.٧ُِّْبمود، كسيد إبراىيم، كٝباؿ ثابت، دار ا٢بديث، القاىرة، مصر، طبعة عاـ 
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إ٠باعيل الصنعاين، ، مد بن سبل السالـ الموصلة إلى بلوغ المراـ -ُُٓ
ٙبقيق:٧بمد صبحي حسن حبلؽ، دار ابن ا١بوزم، الدماـ، ا٤بملكة العربية السعودية، 

 ىػ.ِّْالطبعة الثالثة 
، مد ناصر سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدىا -ُُٔ

 ىػ.ُُْٓالدين األلباين، مكتبة ا٤بعارؼ للنشر كالتوزيع، الرياض، طبعة عاـ 
، مد بن يزيد القزكيِب، ٙبقيق: ٧بمد فؤاد عبدالباقي، وسنن ابن ماج -ُُٕ

 دار الفكر، بّبكت.
، لسليماف بن األشعث السجستاين، دار الكتاب العريب، سنن أبي داود -ُُٖ

 بّبكت، لبناف.
، مد بن عيسى الَبمذم، ٙبقيق: أٞبد شاكر، دار سنن الترمذي -ُُٗ

 إحياء الَباث العريب، بّبكت، لبناف.
لعلي بن عمر الدارقطِب، ٙبقيق: السيد عبدا ىامشي  ،سنن الدارقطني -َُِ

 ىػ.ُّٖٔٲباين، دار ا٤بعرفة، بّبكت، لبناف، طبعة عاـ 
، ألٞبد بن حسْب بن علي البيهقي، ٙبقيق: عبدا٤بعطي السنن الصغرى -ُُِ

أمْب قلعجي، جامعة الدراسات اإلسبلمية، كراتشي، باكستاف، الطبعة األكٔب 
 ىػ. َُُْ

ٞبد بن حسْب بن علي البيهقي، ٦بلس دائرة ا٤بعارؼ ، ألالسنن الكبرى -ُِِ
 ىػُّْْالنظامية، حيدر آباد، ا٥بند، الطبعة األكٔب 

، ألٞبد بن شعيب النسائي، ٙبقيق: عبدالغفار سنن النسائي الكبرى -ُِّ
بن سليماف البندارم، كسيد كسركم حسن،دار الكتب العلمية، بّبكت، الطبعة 

 ىػ.ُُُْاألكٔب
، لشيخ اإلسبلـ ابن ي إصالح الراعي والرعيةالسياسة الشرعية ف -ُِْ

تيمية، تعليق: الشيخ ٧بمد بن صاّب العثيمْب، طبع بإشراؼ مؤسسة الشيخ ٧بمد بن 
صاّب العثيمْب ا٣بّبية، مدار الوطن، الرياض، ا٤بملكة العربية السعودية، لطبعة األكٔب 

 ىػُِْٕ
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ىػ، ْٖٕ مد بن أٞبد بن عثماف الذىيب سنة سير أعالـ النبالء، -ُِٓ
 ىػ.ُُِْمؤسسة الرسالة، الطبعة الثامنة سنة 

، مد بن علي الشوكاين، السيل الجرار المتدفق على حدائق األزىار -ُِٔ
ٙبقيق: ٧بمد صبحي بن حسن حبلؽ، دار ابن كثّب، دمشق، سوريا، الطبعة الثالثة 

 ىػ.ُِْٗ
، مود عبد الشامل في معامالت وعمليات المصارؼ اإلسالمية -ُِٕ

 ىػ.ُُِْأٞبد إرشيد، دار النفائس، األردف، الطبعة األكٔب الكرًن 
مد بن ٧بمد بن ٨بلوؼ، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية،  -ُِٖ

 دار الفكر، بّبكت، لبناف. 
البن العماد أيب الفرج عبد ا٢بي شذرات الذىب في أخبار من ذىب:  -ُِٗ

ود األرنؤكط، دار ابن  بن أٞبد بن ٧بمد العكرم، ٙبقيق: عبدالقادر األرنؤكط، ٧بم
 ىػ.َُْٔكثّب، دمشق، طبعة عاـ

، لسعد الدين مسعود بن شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح -َُّ
عمر التفتازاين، ٙبقيق:زكريا عمّبات، دار الكتب العلمية،بّبكت، لبناف، الطبعة األكٔب 

 ىػ.ُُْٔ
، لشمس الدين ٧بمد بن عبد ا شرح الزركشي على مختصر الخرقي -ُُّ

الزركشي،  ٙبقيق كٚبريج:  عبدا بن عبد الرٞبن ا١بربين،العبيكاف للنشر كالطباعة، 
 ىػ  َُُْالطبعة األكٔب 

، للحسْب بن مسعود البغوم، ٙبقيق: شعيب شرح السنة -ُِّ
األرنؤكط،ك٧بمد زىّب شاكيش، ا٤بكتب اإلسبلمي،دمشق، سوريا، الطبعة الثانية 

 ػ.  ىَُّْ
، ألٞبد بن ٧بمد الزرقا،دار القلم، دمشق،الطبعة شرح القواعد الفقهية -ُّّ

 ىػ.ُِْٖالثانية 
، أليب الفرج عبد الرٞبن بن قدامة الشرح الكبير على متن المقنع -ُّْ

 ىػ.ُِّٗا٤بقدسي، دار الكتاب العريب، بّبكت، لبناف، طبعة عاـ 
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ْب، دار ابن ، مد بن صاّب العثيمالشرح الممتع على زاد المستقنع -ُّٓ
 ىػُِْٓا١بوزم، الدماـ، الطبعة األكٔب 

، يي الدين النوكم، ٙبقيق: خليل مأموف شيحا، شرح صحيح مسلم -ُّٔ
 ىػ.ُِْٖدار ا٤بعرفة، بّبكت، لبناف، الطبعة الثالثة عشر 

، لسليماف بن عبدالقوم بن عبدالكرًن بن سعيد شرح مختصر الروضة -ُّٕ
الَبكي، مؤسسة الرسالة،بّبكت، لبناف، الطبعة  الطوُب، ٙبقيق: عبدا بن عبداسن

 ىػُِْْالرابعة 
، ألٞبد بن ٧بمد بن سبلمة الطحاكم، ٙبقيق: شرح مشكل اآلثار -ُّٖ

 ىػ.ُُْٓشعيب األرنؤكط، مؤسسة الرسالة، بّبكت، لبناف، الطبعة األكٔب
، ٤بنصور بن يونس البهوٌب، عآب الكتب، شرح منتهى اإلرادات -ُّٗ

 ىػ.ُُْٔالثانية بّبكت،لبناف، الطبعة 
، مد بن عبدالعزيز الشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة -َُْ

 ىػ.ُِْٕاليمِب، دار كنوز أشبيليا،الرياض، ا٤بملكة العربية السعودية،الطبعة األكٔب 
الشرط الجزائي وتطبيقاتو في المحكمة الكبرى وديواف المظالم  -ُُْ

ُب الفقو ا٤بقارف من ا٤بعهد العإب ، ٕبث مقدـ لنيل درجة ا٤باجستّب بمدينة الرياض
 ىػ.ُُْٖ/ُُْٕللقضاء، لعبد ا بن ٧بمد الشهرم، عاـ 

، ألسامة ا٢بموم، مطبعة الشرط الجزائي وسلطة القاضي في تعديلو -ُِْ
 الزرعي، دمشق، سوريا، الطبعة األكٔب.

، للصديق ٧بمد األمْب الضرير، ٕبث منشور ُب ٦بلة الشرط الجزائي -ُّْ
 ىػ.ُُِْاين عشر، عاـ اجملمع العدد الث

، مد بن حباف، ٙبقيق: شعيب صحيح ابن حباف بترتيب ابن بلباف -ُْْ
 األرنؤكط، مؤسسة الرسالة، بّبكت، لبناف.

أليب عبدا ٧بمد بن إ٠باعيل البخارم، دار السبلـ صحيح البخاري،  -ُْٓ
 ىػ.ُُْٗللنشر كالتوزيع، الرياض، الطبعة الثانية 

 بن ا٢بجاج بن مسلم القشّبم أليب ا٢بسْب مسلمصحيح مسلم،  -ُْٔ
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 ، لبناف.، بّبكتالعريب إحياء الَباثدار  ، النيسابورم، ٙبقيق: ٧بمد فؤاد عبدالباقي
، ألٞبد مواُب، دار ابن عفاف للنشر كالتوزيع، الضرر في الفقو اإلسالمي -ُْٕ

 ىػ. ُُْٖا٣برب، ا٤بملكة العربية السعودية، الطبعة األكٔب
بن شعيب النسائي، ٙبقيق: بوراف ، ألٞبد الضعفاء والمتروكوف -ُْٖ

الضناكم، يوسف ا٢بوت، مؤسسة الكتب الثقافية، بّبكت، لبناف، الطبعة األكٔب 
 ىػ.َُْٓ

، مد بن عمرك بن موسى العقيلي، ٙبقيق: عبدا٤بعطي أمْب الضعفاء -ُْٗ
 ىػ .ُْْقلعجي، دار الكتب العلمية، بّبكت، لبناف، الطبعة األكٔب 

، مد سراج، ا٤بؤسسة ا١بامعية إلسالميضماف العدواف في الفقو ا -َُٓ
 ىػ.ُُْْللدراسات كالنشر، بّبكت، لبناف، الطبعة األكٔب 

، لعلي ا٣بفيف، دار الفكر العريب، القاىرة، الضماف في الفقو اإلسالمي -ُُٓ
 ـ.َََِمصر، طبعة

، لعبد الرحيم بن ا٢بسْب العراقي، دار طرح التثريب في شرح التقريب -ُِٓ
 ة، مصر.الفكر العريب، القاىر 

، أليب عبد ا ٧بمد بن أيب بكر الطرؽ الحكمية في السياسة الشرعية -ُّٓ
بن القيم ا١بوزية، ٙبقيق: نايف بن أٞبد ا٢بمد، إشراؼ: بكر بن عبدا أبو زيد، دار 

 ىػ.ُِْٖعآب الفوائد،مكة ا٤بكرمة، الطبعة األكٔب 
، ارنةعقد االستصناع أو عقد المقاولة في الفقو اإلسالمي دراسة مق -ُْٓ

 ىػ.َُْْلكاسب عبد الكرًن بدراف، الطبعة الثانية 
، لسعود بن مسعد الثبيٍب، ٕبث منشور ُب ٦بلة ٦بمع عقد االستصناع -ُٓٓ

 الفقو اإلسبلمي، العدد السابع.
عقد القرض ومشكلة الفائدة دراسة مقارنة بين الشريعة والقانوف  -ُٔٓ

د رشيد علي ا١بزائرم، ، مومدى تطبيقها في البنوؾ الربوية والبدائل الشرعية
 ىػ.ُِْٖمؤسسة الرياف،بّبكت، الطبعة األكٔب 

، لبدر الدين ٧بمود بن أٞبد العيِب، دار إحياء الَباث، عمدة القاري -ُٕٓ
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 بّبكت، لبناف.
، مد بن ٧بمود البابرٌب، دار الفكر، بّبكت، العناية شرح الهداية -ُٖٓ

 ـ.ُٕٕٗالطبعة الثانية 
أليب الطيب ٧بمد مشس ا٢بق ،عوف المعبود شرح سنن أبي داود -ُٗٓ

العظيم أبادم، ٙبقيق: عبد الرٞبن ٧بمد عماف،ا٤بكتبة السلفية، ا٤بدينة ا٤بنورة، الطبعة 
 ىػ.ُّٖٖالثانية 
، لزكريا بن ٧بمد األنصارم، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية -َُٔ

 ا٤بطبعة ا٤بيمنية.
د ،ألٞبد بن ٧بمغمز عيوف البصائر في شرح األشباه والنظائر -ُُٔ

 ىػ.َُْٓا٢بموم،دار الكتب العلمية، بّبكت، لبناف، الطبعة األكٔب 
، أليب ا٢بسن، تقي الدين علي بن عبد الكاُب السبكي، فتاوى السبكي -ُِٔ

 ىػُُِْٙبقيق: حساـ الدين القدسي، دار ا١بيل، بّبكت، لبناف، الطبعة األكٔب 
 لعبدالرٞبن بن ناصر السعدم، مكتبة ا٤بعارؼ،الفتاوى السعدية،  -ُّٔ

 ىػ.َُِْالرياض، الطبعة الثانية 
 ، بيت التمويل الكويٍب.الفتاوى الشرعية في المسائل االقتصادية -ُْٔ
،ألٞبد بن ٧بمد بن حجر ا٥بيتمي، دار الكتب الفتاوى الفقهية الكبرى -ُٓٔ

 ىػ.َُّْالعلمية، بّبكت، لبناف، طبعة عاـ 
، ألٞبد بن عبدا٢بليم بن تيمية، ٙبقيق: ٧بمد الفتاوى الكبرى -ُٔٔ

عبدالقادر عطا، كمصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بّبكت، لبناف، الطبعة 
 ىػ.َُْٖاألكٔب 
ٝبع كترتيب: أٞبد فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء،  -ُٕٔ

بن عبدالعزيز الدكيش، ٙبت إشراؼ: الرئاسة العامة للبحوث العلمية كاإلفتاء، الرياض، 
 ىػ.ُِْٕالطبعة ا٣بامسة

اعتُب هبا: ٦بد أٞبد مكي، دار القلم، دمشق، فتاوى مصطفى الزرقا،  -ُٖٔ
 ىػ.ُِِْسوريا، الطبعة الثانية

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 تغير األجل وأثره في الديون

 

164 

، لعجيل بن جاسم النشمي عناية: ياسر فتاوى المعامالت المالية -ُٗٔ
 النشمي، دار االستثمار.

، للجنة علماء برئاسة نظاـ الدين البلخي، دار إحياء الفتاوى الهندية -َُٕ
 ىػََُْبّبكت، لبناف، الطبعة الثالثة الَباث العريب، 

، ٝبع: عبد الستار أبو غدة، كعزالدين ٧بمد فتاوى الهيئة الشرعية -ُُٕ
خوجة، ٦بموعة دلة الربكة، األمانة العامة للهيئة الشرعية ا٤بوحدة، الطبعة الثانية 

 ىػ.ُِّْ
، ٝبع: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراىيم آؿ شيخ -ُِٕ

 ىػ.ُّٗٗقاسم، مطبعة ا٢بكومة، مكة ا٤بكرمة، الطبعة األكٔب  ٧بمد بن عبد الرٞبن
، ألٞبد بن علي بن حجر العسقبلين، دار السبلـ، الرياض، فتح الباري -ُّٕ

 ىػ.ُُِْكدار الفيحاء، دمشق،الطبعة الثالثة 
، لئلماـ أيب القاسم عبد الكرًن بن ٧بمد فتح العزيز شرح الوجيز -ُْٕ

 الرافعي، دار الفكر، بّبكت، لبناف.
، مد بن عبد الواحد بن ا٥بماـ، مطبعة مصطفى البايب فتح القدير -ُٕٓ

 ىػ.ُّٖٗا٢بليب، مصر، الطبعة األكٔب 
،أليب عبد ا ٧بمد بن مفلح ا٤بقدسي، إشراؼ كضبط: عبد الفروع -ُٕٔ

 ىػ.ُّٕٗاللطيف ٧بمد السبكي، عآب الكتب، بّبكت، لبناف، الطبعة الثالثة 
الزرقا دار القلم، دمشق،  ، ٤بصطفىالفعل الضار والضماف فيو -ُٕٕ

، بّبكت، الطبعة األكٔب   .َُْٗسوريا،دارة العلـو
، لوىبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، الطبعة الفقو اإلسالمي وأدلتو -ُٖٕ

 ىػ.ُِْٓالثامنة 
، ألٞبد بن موسى فقو اإلماـ محمد بن سيرين في المعامالت -ُٕٗ

بية السعودية، الطبعة األكٔب السهلي، مكتبة دار البياف ا٢بديثة، الطائف، ا٤بملكة العر 
 ىػ.ُُِْ

، مد بن شاكر الكتيب، ٙبقيق:إحساف عباس، دار فوات الوفيات -َُٖ
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 صادر، بّبكت، الطبعة األكٔب.
، ألٞبد بن غنيم الفواكو الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني -ُُٖ

 ىػ.َُْٓالنفراكم،دار الفكر، بّبكت، لبناف، طبعة عاـ 
ين ٧بمد بن يعقوب الفّبكزأبادم، دار إحياء ، جملد الدالقاموس المحيط -ُِٖ

 ىػُُْٕالَباث العريب، بّبكت، لبناف، الطبعة األكٔب 
، شركة قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية لالستثمار -ُّٖ

 ىػ  ُُْالراجحي ا٤بصرفية، الطبعة األكٔب 
قرارات مجلس المجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العالم  -ُْٖ

ىػ، ُّٖٗرابطة العآب اإلسبلمي، األمانة العامة، من دكرتو األكٔب عاـ  ،اإلسالمي
 َُْٓحٌب دكرتو الثامنة عاـ 

القواعد الفقهية الخمس الكبرى والقواعد المندرجة تحتها جمع  -ُٖٓ
، إل٠باعيل بن حسن ب ٧بمد ودراسة من مجموع فتاوى شيخ اإلسالـ ابن تيمية

 ىػَُِْلكة العربية السعودية، الطبعة األكٔب علواف، دار ابن ا١بوزم، الدماـ، ا٤بم
، لعزالدين عبدالعزيز بن عبد السبلـ، ٙبقيق: نزيو ٞباد، القواعد الكبرى -ُٖٔ

 ىػ.ُِْٖكعثماف ٝبعة، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية 
، لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية، ٙبقيق: أٞبد ٧بمد ا٣بليل، القواعد النورانية -ُٕٖ

 ىػُِِْا٤بملكة العربية السعودية، الطبعة األكٔب دار ابن ا١بوزم، الدماـ، 
،أليب الفرج عبدالرٞبن بن أٞبد بن رجب ا٢بنبلي، القواعد في الفقو -ُٖٖ

 ٙبقيق: إياد بن عبداللطيف القيسي، بيت األفكار الدكلية، عماف، األردف.
، لعبدالرٞبن عبدا٣بالق، مكتبة ابن تيمية، القوؿ الفصل في بيع األجل -ُٖٗ

 ىػ.َُْٔاألكٔب الكويت، الطبعة
، أليب عمر يوسف بن عبد ا الكافي في فقو أىل المدينة المالكي -َُٗ

بن ٧بمد بن عبد الرب بن عاصم النمرم القرطيب،ٙبقيق: ٧بمد ٧بمد أحيد كلد ماديك 
ا٤بوريتاين، مكتبة الرياض ا٢بديثة، الرياض، ا٤بملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية 

 ىػ.ََُْ
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ا٤بوفق أيب ٧بمد  بن قدامة ا٤بقدسي، ٙبقيق: الدكتور  ، لئلماـالكافي -ُُٗ
عبد ا بن عبد اسن الَبكي، بالتعاكف مع مركز البحوث كالدراسات ُب دار ىجر 

 ىػ.ُُْٕللطباعة كالنشر كالتوزيع، الطبعة األكٔب، 
، ٤بنصور بن يونس البهوٌب، ٙبقيق: كشاؼ القناع عن متن اإلقناع -ُِٗ

ؿ، دار الكتب العلمية، كدار الفكر، بّبكت، لبناف، ىبلؿ مصيلحي، كمصطفى ىبل
 ىػ.َُِْطبعة عاـ 

، لشمس الدين ٧بمد بن أٞبد بن كشف اللثاـ شرح عمدة األحكاـ -ُّٗ
سآب السفاريِب، ٙبقيق: نور الدين طالب، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية 

 ىػ.ُِْٖبالكويت، الطبعة األكٔب 
،لعلي بن ا٢بسن زيد القيروانيكفاية الطالب الرباني لرسالة أبي  -ُْٗ

ا٤بالكي، ٙبقيق: يوسف الشيخ ٧بمد البقاعي، دار الفكر، بّبكت، لبناف، طبعة 
 ىػ  ُُِْ

، مد بن مكـر بن منظور، اعتُب بتصحيحها: أمْب ٧بمد لساف العرب -ُٓٗ
عبدالوىاب، ك٧بمد الصادؽ العبيدم، دار إحياء الَباث العريب، بّبكت، لبناف، الطبعة 

 ىػ.ُُْٕ الثانية
، إلبراىيم بن ٧بمد بن عبد ا ابن مفلح، دار المبدع شرح المقنع -ُٔٗ

 ىػ.ُِّْعآب الكتب، الرياض، ا٤بملكة العربية السعودية، طبعة عاـ 
،البراىيم بن ٧بمد بن عبدا بن مفلح، دار عآب الكتب، المبدع -ُٕٗ

 ىػ.ُِّْالرياض، طبعة عاـ 
ا٤بعرفة للطباعة كالنشر، مد بن أٞبد السرخسي، دار  ،المبسوط -ُٖٗ

 بّبكت، لبناف.
، للقاضي أيب شجاع أٞبد بن متن الغاية والتقريب في الفقو الشافعي -ُٗٗ

، بّبكت، لبناف، الطبعة الرابعة  ا٢بسْب األصفهاين، ٙبقيق: ماجد ا٢بموم، دار ابن حـز
 ىػُِْْ

، مركز النشر العلمي ُب جامعة ا٤بلك مجلة أبحاث االقتصاد اإلسالمي -ََِ
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 ىػ.  َُْٓعزيز، العدد الثاين، عبد ال
 ،، طبع ٗبطابع رابطة العآب اإلسبلميمجلة المجمع الفقهي اإلسالمي -َُِ

 ىػ.ُُْٕالسنة الثامنة، العدد العاشر 
ىػ، َُُْ، العدد السادس، عاـ مجلة مجمع الفقو اإلسالمي بجدة -َِِ

 ىػ.ُُِْكالعدد الثاين عشر، عاـ 
بكر ا٥بيثمي، دار الفكر،  لعلي بن أيبمجمع الزوائد ومنبع الفوائد،  -َِّ

 ىػ.ُُِْبّبكت، لبناف، طبعة عاـ
ألٞبد بن فارس، ٙبقيق: زىّب عبداسن سلطاف، مجمل اللغة،  -َِْ

 ىػ.َُْٔمؤسسة الرسالة، بّبكت، لبناف، الطبعة الثانية، 
، لتقي الدين أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن تيمية مجموع الفتاوى -َِٓ

ن بن ٧بمد بن قاسم، كساعده ابنو ٧بمد، طبع ُب ٦بمع ا٢براين،ٝبع كترتيب: عبدالرٞب
 ىػ.  ُِْٓا٤بلك فهد لطباعة ا٤بصحف الشريف، ا٤بدينة ا٤بنورة، طبعة عاـ 

، يي الدين بن شرؼ النوكم، حققو، كعلق المجموع شرح المهذب -َِٔ
عليو، كأكملو: ٧بمد ٖبيت ا٤بطيعي، مطابع ا٤بختار اإلسبلمي، دار السبلـ، القاىرة، 

 ـ.َُٖٗتبة اإلرشاد، جدة مك
، لعبد العزيز بن عبدا بن باز، ٝبع: مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة -َِٕ

٧بمد بن سعد الشويعر، طبع بإشراؼ رئاسة إدارة البحوث  العلمية كاإلفتاء، الرياض، 
 ىػُُِْا٤بملكة العربية السعودية، الطبعة األكٔب 

٧بمد عبدا٢بق بن ، أليب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -َِٖ
الرحالة الفاركؽ، عبدا بن إبراىيم األنصارم، السيد عطية األندلسي، ٙبقيق: 

، مطبوعات كزارة األكقاؼ عبدالعاؿ السيد إبراىيم،٧بمد الشافعي الصادؽ العناين
 ىػُِْٖالطبعة الثانية  كالشؤكف اإلسبلمية، قطر،

السبلـ بن عبد ا ، لعبد المحرر في الفقو على مذىب اإلماـ أحمد -َِٗ
بن تيمية،ٙبقيق: عبدا بن عبد اسن الَبكي، مؤسسة الرسالة، بّبكت، لبناف، الطبعة 

 ىػُِْٖاألكٔب 
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، لعلي بن أٞبد بن سعيد بن حـز الظاىرم، ٙبقيق: عبد الغفار المحلى -َُِ
 ىػ. َُْٖبن سليماف البندارم، دار الكتب العلمية، بّبكت، لبناف، طبعة عاـ 

مود بن أٞبد برىاف الدين مازه، دار إحياء الَباث البرىاني، المحيط  -ُُِ
 العريب، بّبكت، لبناف.

للصاحب إ٠باعيل بن عباد، ٙبقيق: ٧بمد حسن آؿ المحيط في اللغة،  -ُِِ
 ىػ.ُُْْياسْب، دار آب الكتب، بّبكت، لبناف، طبعة عاـ

، لعبدالرٞبن بن ناص المختارات الجلية من المسائل الفقهية -ُِّ
 ىػُُْٓدار الوطن، الرياض، ا٤بملكة العربية السعودية، الطبعة األكٔب  السعدم،

، ألٞبد بن ٧بمد بن سبلمة الطحاكم، ٙبقيق:أبو مختصر الطحاوي -ُِْ
 ىػ.َُّٕالوفاء األفغاين،  دار الكتاب العريب، بّبكت، لبناف، طبعة عاـ

، مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد -ُِٓ
ٞبد بن علي بن حجر العسقبلين، ٙبقيق:صربم بن عبدا٣بالق، لشهاب الدين أ

 ىػ.ُُِْمؤسسة الكتب الثقافية، بّبكت، لبناف، الطبعة األكٔب 
، أليب ا٢بسن علي بن إ٠باعيل النحوم اللغوم ا٤بعركؼ بابن المخصص -ُِٔ

 ىػ.ُُْٕسيدة، ٙبقيق: خليل إبراىيم جفاؿ، دار إحياء الَباث العريب، الطبعة األكٔب 
، لئلماـ  مالك بن أنس األصبحي، دار الكتب العلمية، المدونة -ُِٕ

 ىػ.ُُْٓبّبكت،لبناف، الطبعة األكٔب 
، ٕبث لفهمي أبو المدين المماطل يعاقب بالحبس ال بتغريم الماؿ -ُِٖ

سنة، منشور ُب ٦بلة األزىر، ٦بلة شهرية جامعة تصدر عن ٦بمع البحوث اإلسبلمية 
 ىػ.ُُُْرجب  باألزىر، السنة الثالثة كالستوف،

،مد األمْب بن ٧بمد ا٤بختار الشنقيطي، مكتبة مذكرة في أصوؿ الفقو -ُِٗ
 ىػ.ُِِْالعلـو كا٢بكم، ا٤بدينة ا٤بنورة، الطبعة ا٣بامسة 

، للشيخ ٧بمود شلتوت مكتب شيخ ا١بامع المسؤلية المدنية والجنائية -َِِ
 األزىر للشؤكف العامة، القاىرة، مصر.

للقاضي أيب بكر ٧بمد بن عبدا بن  ،المسالك في شرح موطأ مالك -ُِِ
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العريب،تعليق:٧بمد بن ا٢بسْب السليماين، كعائشة بنت ا٢بسْب السليماين،دار الغرب 
 ىػ.ُِْٖاإلسبلمي، بّبكت، لبناف، الطبعة األكٔب 

، أليب عبدا ا٢باكم، دار ا٤بعرفة، بّبكت، المستدرؾ على الصحيحين -ِِِ
 ىػ.ُِْٕلبناف، الطبعة األكٔب 

، أليب حامد ٧بمد بن ٧بمد الغزإب، ٙبقيق: ٧بمد بن صفىالمست -ِِّ
 ىػُُْٕسليماف األشقر،مؤسسة الرسالة، بّبكت، لبناف، الطبعة األكٔب 

، ا٤بشرؼ على ٙبقيق ىذا ا٤بسند: شعيب مسند اإلماـ أحمد بن حنبل -ِِْ
 ىػ.ُِْٗاألرنؤكط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية

، ٙبقيق: ٧بفوظ الرٞبن زين ، ، ألٞبد بن عمرك البزارمسند البزار -ِِٓ
عادؿ سعد، صربم الشافعي، مكتبة العلـو كا٢بكم، ا٤بدينة ا٤بنورة، الطبعة األكٔب 

 ـ.ُٖٖٗ
، آلؿ تيمية أبو الربكات عبدالسبلـ بن تيمية المسودة في أصوؿ الفقو -ِِٔ

، بّبكت،  كأكالده، ٙبقيق: أٞبد إبراىيم الذركم، دار الفضيلة،الرياض، دار ابن حـز
 ىػُِِْلطبعة األكٔب ا

، ألٞبد بن ٧بمد الطحاكم، دار الكتب العلمية، بّبكت، مشكل اآلثار -ِِٕ
 ـ.ُٓٗٗلبناف، طبعة عاـ 

دراسة فقهية لغرامات مشكلة الديوف المتأخرة في البنوؾ اإلسالمية،  -ِِٖ
التأخّب كالبدائل، للدكتور علي ٧بيي الدين القره داغي، ٕبث منشور ُب ٦بلة ٦بمع 

 اإلسبلمي ُب دكرتو الرابعة عشرالفقو 
، لعبدا بن ٧بمد بن أيب شيبة، المصنف في األحاديث واألخبار -ِِٗ

ٙبقيق: كماؿ يوسف ا٢بوت، مكتبة الرشد، الرياض ا٤بملكة العربية السعودية، الطبعة 
 ىػ.َُْٗاألكٔب 
، أليب بكر عبدالرزاؽ بن ٮباـ الصنعاين، ٙبقيق: حبيب الرٞبن المصنف -َِّ

 ىػ.َُّْكتب اإلسبلمي، بّبكت، لبناف، الطبعة الثانيةاألعظمي، ا٤ب
، ٤بصطفى بن سعد بن مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى -ُِّ
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 ىػَُّٖعبده  الرحيباين، ا٤بكتب اإلسبلمي، دمشق، سوريا، الطبعة األكٔب 
، أليب سليماف ٞبد بن ٧بمد معالم السنن شرح سنن أبي داود -ِِّ

 ىػ.ُِْٔبّبكت، لبناف، الطبعة الثالثة ا٣بطايب، دار الكتب العلمية، 
، لوىبة الزحيلي دار الفكر،دمشق، دار المعامالت المالية المعاصرة -ِّّ

 ىػ.ُِّْالفكر ا٤بعاصر، بّبكت، الطبعة األكٔب 
، موقع الشبيلي المعامالت المالية، للشبيلي -ِّْ

www.shubily.com 
علي ، مد الالمعايير الشرعية لصيغ التمويل المصرفي الالربوي -ِّٓ

القرم، سيف الدين إبراىيم تاج الدين، موسى آدـ عيسى، التجاين عبدالقادر 
 ىػ.ُُِْأٞبد

المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية  -ِّٔ
 ىػ.ُِْْ، إصدارات عاـ اإلسالمية

، لنزيو ٞباد، دار القلم، معجم المصطلحات المالية واالقتصادية -ِّٕ
 ىػ.ُِْٗدمشق، الطبعة األكٔب

، أليب ا٢بسْب أٞبدبن فارس، ٙبقيق: عبدالسبلـ معجم مقاييس اللغة -ِّٖ
 ىاركف، دار ا١بيل، بّبكت، لبناف.

، مد بن أٞبد الشربيِب مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج -ِّٗ
ا٣بطيب، ٙبقيق: علي ٧بمد معوض كعادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود، دار الكتب العلمية، 

 ىػ.ُُْٓالطبعة األكٔب 
، لعبد ا بن أٞبد بن قدامة ا٤بقدسي، دار الفكر، بّبكت، غنيالم -َِْ

 ىػ.َُْٓالطبعة األكٔب 
، لسيد عبد ا علي حسْب دراسة كٙبقيق: مركز المقارنات التشريعية -ُِْ

الدراسات الفقهية كاالقتصادية،٧بمد أٞبد سراج، علي ٝبعة ٧بمد، أٞبد جابر بدراف، 
 ىػُُِْدار السبلـ، الطبعة األكٔب 

، مقارنات والمقابالت بين أحكاـ المرافعات والمعامالت والحدودال -ِِْ
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 ىػَُِّمد حافظ صربم ا٤بطبعة ا٥بندية، مصر، الطبعة األكٔب 
رسالة  ، لسلماف بن صاّب بن ٧بمد الدخيل،المماطلة في الديوف -ِّْ

 ىػ.ُِْْدكتوراه، كلية الشريعة بالرياض، جامعة اإلماـ ٧بمد بن سعود اإلسبلمية،
لرفيق يونس ا٤بصرم، دار ا٤بكتيب، دمشق، مناقصات العقود اإلدارية،  -ِْْ

 ىػ.َُِْسوريا، الطبعة األكٔب 
، للقاضي سليماف بن خلف بن سعد الباجي، المنتقى شرح الموطأ -ِْٓ

 ىػ.َُّْدار الكتاب العريب، بّبكت، لبناف، الطبعة الثالثة 
، ٙبقيق: تيسّب ، لبدر الدين ٧بمد بن هبادر الزركشيالمنثور في القواعد -ِْٔ

فائق أٞبد ٧بمود، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، الكويت، لطبعة الثانية 
 ىػ.َُْٓ

، مد بن أٞبد عليش، دار الفكر، منح الجليل شرح مختصر خليل -ِْٕ
 ىػ.َُْٗبّبكت، لبناف،طبعة عاـ

، لعبدالكرًن بن علي النملة، المهذب في علم أصوؿ الفقو المقارف -ِْٖ
 ىػ.َُِْرياض، الطبعة األكٔب مكتبة الرشد،ال

، إلبراىيم بن علي بن يوسف المهذب في فقو اإلماـ الشافعي -ِْٗ
الشّبازم،مطبوع مع شرحو اجملموع، مكتبة اإلرشاد، جدة، ا٤بملكة العربية السعودية، 

 الطبعة الثانية
، أليب إسحاؽ إبرىيم بن موسى بن ٧بمد الشاطيب، ٙبقيق: الموافقات -َِٓ

 ىػُِْٕسليماف، دار ابن عفاف، القاىرة، الطبعة الثانية مشهور بن حسن آؿ 
، مد بن ٧بمد بن عبد الرٞبن مواىب الجليل شرح مختصر خليل -ُِٓ

 ىػ.ُُِْا٢بطاب، دار الفكر، القاىرة، مصر، الطبعة الثالثة 
، إصدار كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، الموسوعة الفقهية الكويتية -ِِٓ

 ىػ.ُُْْالكويت، الطبعة الرابعة 
،مد صدقي البورنو، مؤسسة الرسالة، موسوعة القواعد الفقهية -ِّٓ

 ىػُِْْبّبكت، لبناف، الطبعة األكٔب 
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، لئلماـ مالك بن أنس األصبحي، ٙبقيق: ٧بمد مصطفى الموطأ -ِْٓ
األعظمي، مؤسسة زايد بن سلطاف آؿ هنياف لؤلعماؿ ا٣بّبية، أبو ظيب، اإلمارات، 

 ىػ.ُِْٓالطبعة األكٔب 
أليب عبد ا ٧بمد بن أٞبد بن عثماف االعتداؿ في نقد الرجاؿ،ميزاف  -ِٓٓ

 دار ا٤بعرفة بّبكت،لبناف.  ،الذىيب، ٙبقيق: علي ٧بمد البجاكم
، ألٞبد بن قودر ا٤بعركؼ نتائج األفكار في كشف الرموز واألسرار -ِٔٓ

بقاضي زاده، كىو تكملة لفتح القدير البن ا٥بماـ، علق عليو: عبد الرزاؽ غالب 
 ىػ.ُُْٓم، دار الكتب العلمية، بّبكت، لبناف، الطبعة األكٔب، ا٤بهد

، أليب ٧بمد عبدا بن يوسف الزيلعي، نصب الراية ألحاديث الهداية -ِٕٓ
 ىػ.َُْٕدار إحياء الَباث العريب، بّبكت، لبناف، الطبعة الثالثة 

، لفتحي الدريِب جامعة دمشق، سوريا، الطبعة الثانية النظريات الفقهية -ِٖٓ
 ىػُُْٔ

، نظرية األجل في االلتزاـ في الشريعة اإلسالمية والقوانين العربية -ِٗٓ
 ـُٖٕٗلعبدالناصر توفيق العطار، مطبعة السعادة، مصر، طبعة عاـ 

، لفتحي نظرية التعسف في استعماؿ الحق في الفقو اإلسالمي -َِٔ
 ىػ.َُْٖالدريِب مؤسسة الرسالة، بّبكت، لبناف، الطبعة الرابعة 

، لزكي الدين ترنة بالعقد في الشريعة والقانوفنظرية الشروط المق -ُِٔ
 ـ.ُٖٔٗشعباف، دار النهضة العربية، القاىرة، مصر، الطبعة األكٔب 

، مد فوزم فيض ا مكتبة دار نظرية الضماف في الفقو اإلسالمي -ِِٔ
 ىػ.َُّْالَباث، الكويت، الطبعة األكٔب 

، الطبعة الثانية  ، لوىبو الزحيلي دار الفكر، دمشق، سوريانظرية الضماف -ِّٔ
 ىػ.ُُْٖ

، لصبحي ٧بمصاين دار العلم النظرية العامة للموجبات والعقود -ِْٔ
 ـ.ُِٕٗللمبليْب، بّبكت، لبناف، الطبعة الثالثة 

، مد بن شهاب الدين الرملي، دار نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج -ِٓٔ
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 ىػ.ُُْْالكتب العلمية، طبعة عاـ 
ماـ ا٢برمْب عبد ا٤بلك بن عبدا ، إلنهاية المطلب في دراية المذىب -ِٔٔ

ا١بويِب، ٙبقيق: عبدالعظيم ٧بمود الديب، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، 
 ىػَُّْقطر،الطبعة الثانية 

أليب السعادات ا٤ببارؾ بن ٧بمد النهاية في غريب الحديث واألثر،  -ِٕٔ
لعلمية، ا١بزرم، ٙبقيق: طاىر أٞبد الزاكم، ٧بمود ٧بمد الطناحي، دار الكتب ا

 ىػ.ُّٗٗبّبكت، لبناف، طبعة عاـ
، مد بن علي الشوكاين، نيل األوطار من أسرار منتقى األخبار -ِٖٔ

ٙبقيق: ٧بمد حسن صبحي حبلؽ، دار ابن ا١بوزم، الدماـ، ا٤بملكة العربية السعودية، 
 ىػ.ُِْٕالطبعة األكٔب 

، لعثماف بن أٞبد بن سعيد ىداية الراغب شرح عمدة الطالب -ِٗٔ
النجدم، ٙبقيق: عبدا بن عبداسن الَبكي، مؤسسة الرسالة، بّبكت، لبناف، الطبعة 

 ىػُِْٖاألكٔب 
،لربىاف الدين علي بن أيب بكر ا٤برغيناين، الهداية شرح بداية المبتدي -َِٕ

 ىػُّٖٗمكتبة كمطبعطة مصطفى البايب ا٢بليب كأكالده، مصر، الطبعة األكٔب 
مقاؿ ٤بصطفى بن  يقبل شرعا الحكم على المدين بالتعويض، ىل -ُِٕ

أٞبد الزرقا، منشور ُب ٦بلة دراسات اقتصادية إسبلمية، اجمللد الثالث، العدد الثاين، 
 ىػ.ُُْٕرجب 
، لعبدالكرًن الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة اإلسالمية -ِِٕ

 ىػُِِْ زيداف، مؤسسة الرسالة،بّبكت، لبناف، الطبعة األكٔب
، أليب حامد ٧بمد بن ٧بمد الغزإب، ٙبقيق: أٞبد الوسيط في المذىب -ِّٕ

 ىػ٧ُُْٕبمود إبراىيم، ٧بمد ٧بمد تامر، دار السبلـ، القاىرة، مصر، طبعة عاـ 
، ألٞبد بن ٧بمد بن إبراىيم بن خلكاف، ٙبقيق: يوسف وفيات األعياف -ِْٕ

بّبكت، لبناف، الطبعة األكٔب علي طويل، مرًن قاسم طويل، دار الكتب العلمية، 
 ىػ.ُُْٗ
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 فهرس ا٤بوضوعات
 

 الصفحة                                                                                                                 ٤بوضوع  ا
 ّ ................................................................................................................................................................................................ا٤بقدمة 

 ّ ..............................................................................................................................................................................أٮبية ا٤بوضوع 
 ّ ......................................................................................................................................................... أسباب اختيار ا٤بوضوع

 ْ .....................................................................................................................................................................الدراسات السابقة 
 ٓ ..................................................................................................................................................................................منهج البحث
 ٕ ...................................................................................................................................................................................خطة البحث

 َُ .............................................................................................................................................................................................. التمهيد
 ُُ ..........................................................................................................................................ا٤بطلب األكؿ: تعريف األجل 
 ُِ .............................................................................................................................................ا٤بطلب الثاين : تعريف الدين 

 ُّ ............................................................................................................ ُب تغّب األجل بسبب الفلس الفصل األوؿ:
 ُْ ................................................................................... األجل بسبب ا٢بجر لئلفبلس حلوؿا٤ببحث األكؿ: 
 ُٕ .............................................................. األجل على ا٤بدين ا٤بفلس مقابل زيادة الدين أخّبت ا٤ببحث الثاين:
 ُِ ............................................................................................................ ا٤بماطلةُب تغّب األجل بسبب  الفصل الثاني:
 ِِ .............................................................................................................................................. حكم ا٤بماطلة ا٤ببحث األكؿ:

 ِّ ..........................................................................................................................ا٤بالية : ُب عقوبة ا٤بماطلثاينا٤ببحث ال
 ّّ .................................................................... با٢بجر على أموالوحكم عقوبة ا٤بدين ا٤بماطل  ا٤بطلب األكؿ:

 ّٔ ....................................... الدائن ا٤بطلب الثاين: حكم عقوبة ا٤بدين ا٤بماطل بدفع غرامة مالية ٤بصلحة
 ّٕ  ....ُب أداء الدين غرامة مالية عند التأخر ا٤بسألة األكٔب: حكم االتفاؽ بْب ا٤بتعاقدين على دفع

 حكم عقوبة ا٤بدين ا٤بماطل بدفع غرامة مالية للدائن مقابل الضرر األديب الذم يلحقو ا٤بسألة الثانية:
................................................................................................................................................................................ 

 
ّٗ 

ا٤بسألة الثالثة: حكم عقوبة ا٤بدين ا٤بماطل بدفع غرامة مالية للدائن مقابل الضرر الناتج عن فوات 
 ......................................................................................................................... الربح، أك كقوع ضرر حقيقي

 
ْٖ 

 ٓٔ ............................ ا٣بّبيةا٤بطلب الثالث: حكم عقوبة ا٤بدين ا٤بماطل بدفع غرامة مالية، للجهات 
 َٕ ................ كنفقات التحصيل ا٤بطلب الرابع: حكم إلزاـ ا٤بدين ا٤بماطل بدفع تكاليف الشكاية،

 ّٕ .................... )جدكلة الدين( ُب تغّب األجل بسبب رغبة ا٤بدين ُب ٛبديد األجلالفصل الثالث: 
 ٕٕ ......................................... ُب تغّب األجل بسبب اإلخبلؿ ُب تسليم ا٤بستصنع ُب ٧بلوالفصل الرابع: 

 ٖٕ .................................................................................................................................... حكم االستصناع األكؿ:ا٤ببحث 
 ٖٓ ................. تسليم ا٤بستصنعحكم الشرط ا١بزائي لتغّب األجل بسبب التأخّب ُب  ا٤ببحث الثاين:

 ْٗ ................................................................................ُب تغّب األجل بسبب انقطاع ا٤بسلم فيو الفصل الخامس:
 ٓٗ ................................................................................................................................................ حكم السلم ا٤ببحث األكؿ:

 ٕٗ ............................................................................................................................... ا٤ببحث الثاين: حكم السلم ا٤بقسط
 ٗٗ ...................................................................... ا٤ببحث الثالث: حكم ٛبديد األجل بسبب انقطاع ا٤بسلم فيو

 َُُ ............ )ضع كتعجل( ُب تغّب األجل با٤بصا٢بة على الوضع مقابل التعجيل الفصل السادس:
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َُِ........................................................................الدين ا٢باؿ دكف شرطا٤ببحث األكؿ: حكم إسقاط بعض 
َُْ................................................................................ا٤ببحث الثاين: حكم إسقاط بعض الدين ا٢باؿ بالشرط

َُٕ............................................بعض الدين ا٤بؤجل كتعجيلو، دكف شرط ا٤ببحث الثالث: حكم إسقاط
َُٗ..............................................ا٤ببحث الرابع: حكم إسقاط بعض الدين ا٤بؤجل بشرط تعجيل األجل

ُُٕ.............................................................................ُب تغّب األجل بإسقاط األقساط األخّبة الفصل السابع:
ُُٖ.................................................................................................................................حكم بيع األقساط ا٤ببحث األكؿ:

ُُٗ............................................األكؿ: حكم مساكاة الثمن ا٤بؤجل للثمن ا٢باؿ ُب بيع األقساطا٤بطلب 
ُُِ..........................................ا٤بطلب الثاين: حكم زيادة الثمن ا٤بؤجل عن الثمن ا٢باؿ ُب بيع األقساط

ُِٓ.......... بالتسديد دكف شرط األخّبة مقابل انتظاـ ا٤بدينحكم إسقاط األقساط  ا٤ببحث الثاين:
ُِٔ................................حكم إسقاط األقساط األخّبة بشرط انتظاـ ا٤بدين بالتسديد ا٤ببحث الثالث:
ُِٗ............ُب تغّب األجل باشَباط حلوؿ بقية األقساط عند التأخر ُب أداء بعضها الفصل الثامن:

َُّ..........................حكم اشَباط حلوؿ بقية األقساط إذا كاف ا٤بتأخر معسران عاجزان  :ا٤ببحث األكؿ
ُّّ.................................حكم اشَباط حلوؿ بقية األقساط إذا كاف ا٤بتأخر موسران مليان  ا٤ببحث الثاين:

ُّٕ...................................................................قبل حلوؿ الدين األجل بسبب الوفاةُب تغّب  الفصل التاسع:
ُّٖ................................................ تغّب األجل بسبب كفاة الدائن كأثرىا ُب حلوؿ الدين ا٤ببحث األكؿ:
ُّٗ....................................................كفاة ا٤بدين كأثرىا ُب حلوؿ الدينتغّب األجل بسبب  ا٤ببحث الثاين:

ُْٓ...................................................................................................................................................................................................الخاتمة
ُْٕ.......................................................................................................................................................................................... الفهارس

ُْٖ....................................................................................................................................................... فهرس المصادر والمراجع
ُّٕ.................................................................................................................................................................. فهرس الموضوعات
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