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 الكاسح بشير أ . فرحات                                       

 كميَّة آداب الخمس ـ جامعة المرقب                             
 مقدمة البحث:

العالميف، كالصالة كالسالـ عمى خاتـ المرسميف، كعمى آلو  رب   الحمد    
ا كصحبو أجمعيف، كمف اقتفى أثرىـ كسار عمى نيجيـ إلى يكـ الديف، أمَّ 

 بعد:
في مسألة جكاز  فمف البحكث المعمكمة لدل كثير مف  طمبة العمـ البحثي    

مف الفريقيف: فت فييا رسائؿ خاصة ل  الزيادة في الثمف ألجؿ األجؿ، حيث أي 
)المجيزيف كالمانعيف( كنكقشت أدلة الجكاز كالمنع، كاستباف لجميكر الباحثيف 
كالقراء أف الصكاب مع مف ذىب إلى الجكاز، كأف الخطأ كالشذكذ كاف مف 

. كفي ىذا البحث نناقش عكس مسألة زيادة الثمف ألجؿ (1)نصيب مف منع
 ع المؤجؿ أك ػػػػػؽ عميو في البيػػػػػف المتفػػػػثمة إنقاص الػػػػػي مسألػػػػؿ، أال كىػػػػػاألج

                                                 
ممف ذىب إلى المنع: الشيخ األلباني المحٌدث المشيكر في كتابو "سمسمة األحاديث  (1)

الصحيحة" كتمميذه الشيخ عبد الرحمف عبد الخالؽ في كتابو "القكؿ الفصؿ في بيع األجؿ" 
عاء اإلجماع عمى إباحة أخذ كالقاضي برىكف المغربي في كتابو "التجرؤ المفرط عمى اد  

الثمف األكثر كالزيادة لألجؿ كالتقسيط" كالشيخ الحكيمي في كتابو: "درء الكىـ كالتخميط عف 
الشيخ األلباني في البيع بالتقسيط" كالشيخ عمي رضا المدني في مكقعو األلكتركني "منتديات 

بي سماه: "الرد عمى مف جيؿ البيضاء العممية" نشر فيو تعقيبا عمى الشيخ الزبير دحاف المغر 
عمى األلباني كأساء األدب كادعى العمـ كالمعرفة كتزبب" كأصر عمى رأيو بالمنع في "مكالمة 
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 المقٌسط مقابؿ تعجيؿ أدائو.
فإذا بيع منزؿ بمائة ألؼ دينار مؤجمة لمدة عشر سنكات مثالن، فيؿ 
يجكز أف يتفؽ العاقداف قبؿ حمكؿ األجؿ كانتياء المدة عمى أف يؤدم 

يعة األكؿ قد المشترم دينو كيحط عنو البائع بعض الثمف، سكاء أكانت الب
 .ًزيدى في ثمنيا ألجؿ األجؿ أـ ال؟

ا:  ٍؿ" كتسمى أيضن ٍع كتىعىجَّ ىذه المسألة اشتيرت عند الفقياء بمقبيا "ضى
"صمح اإلسقاط"، ك"صمح اإلبراء"، ك "صمح الحطيطة"، ك"الصمح عف الدَّيف 

 .  (1)المؤجؿ ببعضو حاالن"
ؿ تعجيمو"، كقبؿ فما حكـ ىذه القضية "الحط مف الدَّيف المؤجؿ مقاب

ذلؾ ما أقساـ الحط مف الدَّيف؟ كىؿ يمـز البائع بقبكؿ الثمف أك القسط 
  .المعجؿ أك ال؟

لمجكاب عف ىذه األسئمة عقدت ىذا البحث، كجعمتو في المطالب 
 التالية:

ٌط مف الدَّيف مقابؿ تعجيمو.   المطمب األكؿ: أقساـ الحى
                                                                                                              

ىاتفية مسجمة عندم أجراىا معو بعض أصداقائي" كالشيخ مقبؿ بف ىادم الكادعي اليمني = 
 في بعض كتبو. 

ر: الشيخ الزبير دحاف المغربي في كممف نصر الجكاز كبيف أنو مذىب عامة عمماء األمصا    
عدة كتب كمحاضرات، أشيرىا كتاباه: "الكىـ كالتخميط عند الشيخ األلباني في البيع 

ف حٌرمو الشيخ األلباني حالؿ ال حراـ".   بالتقسيط" ك"تنبيو األفياـ إلى أف البيع بالتقسيط كا 
 .18البيع بالتقسيط لنزيو حماد ص (1)
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ٌط مف الدَّيف مقابؿ   تعجيمو.المطمب الثاني: الحى
  المطمب الثالث: حكـ إلزاـ البائع بقبكؿ الثمف أك القسط المعجؿ.
 المطمب األول: أقسام الَحّط من الدَّين مقابل تعجيمو

ـي  ٌط مف الدَّيف مقابؿ تعجيمو إلى أربعة أقساـ باعتباريف،  يمكف تقسي الحى
 فينقسـ باعتبار حاؿ العقد إلى قسميف ىما:

ٌط بشرط تع1  جيؿ الدَّيف.ػ أف يككف الحى
ٌط بغير شرط.2  ػ أف يككف الحى

 كينقسـ باعتبار حاؿ الدَّيف إلى قسميف ىما:
 ػ أف يككف الدَّيف حاالن.1
 ػ أف يككف الدَّيف مؤجالن.2

 كفيما يمي تفصيؿ أحكاـ ىذه األقساـ.
 المسألة األولى: إذا كان الَحّط من الدَّين بغير شرط.

كالحنابمة كالظاىرية إلى أنو لك عٌجؿ الذم عميو  (1)ذىب الحنفية كالشافعية
الحؽ بعض ما عميو بغير شرط، ثـ رغب إلى صاحب الحؽ أف يضع عنو 
الباقي، أك بعضو، فأجابو إلى ذلؾ، فكؿ ذلؾ جائز حسف، ككالىما مأجكر؛ 
ألنو ليس ىينا شرط أصالن، لكف أحدىما سارع إلى الخير في أداء بعض ما 

                                                 
المبطؿ ىك المقارف، فمك تقدـ لـ يبطؿ، صرح بو الجكرم ىنا، كىك  "كالشرط قاؿ السبكي: (1)

، كتقسيط 1/340مقتضى تصريح جميع األصحاب في غير ىذا المكضع". فتاكل السبكي
 .289الديف في الفقو اإلسالمي لمعاني ص
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قو، فيك محسف، قاؿ ا خر سارع إلى اإلبراء مف حعميو، فيك محسف، كاآل
﴾كىاٍفعىميكا الٍ عز كجؿ: ﴿ ـٍ تيٍفًمحيكفى ٍيرى لىعىمَّكي  . (1)[. كىذا كمو خير77]الحج:خى

سىدِّا لذريعة الربا، فقد ذكركا  ؛أما المالكية فإنيـ ال يجيزكف ذلؾ مطمقنا
ؿ قبؿ أجمو، فيما ال يجكز فيو األخذ عمى التصديؽ: الدَّيف المؤجؿ إ ذا عيج 

 كمقرض، كمبيع ألجؿ، كرأس ماؿ سمـ...ؿ العالمة خميؿ ػ رحمو ا ػ: "قا
ابف يكنس: قاؿ ابف الكاتب في الذم أخذ مف غريمو  "ومعجل قبل أجمو

الطعاـ عمى التصديؽ: يحتمؿ أف ال يجكز تصديقو قبؿ حمكؿ األجؿ؛ لما 
رَّ يدخؿ ذلؾ مف أنو إنما صدَّقو مف أجؿ تعجيمو  قبؿ أجمو، فيدخمو سمؼ جى

ٍؿ" ٍع كتىعىجَّ  . (2)منفعة، كىك معنى ضى
كذكر السبكي كابف القيـ ػ رحميما ا ػ عف اإلماـ مالؾ ػ رحمو ا ػ 

ؿ" ال تجكز بشرط أك بغيره لمتيمة ٍع كتىعىجَّ . كمنو نعمـ ما في قكؿ (3)أف "ضى
منو، كبغير شرط أسامة السيد: "إذا كضع الدائف بعض دينو المؤجؿ برضا 

 .(4)مف المديف مع تعجيمو لو، فيذا جائز باتفاؽ الفقياء، كال أعمـ فيو خالفنا"

                                                 
، 1/340، كفتاكل السبكي 2/187، كأحكاـ القرآف لمجصاص 13/228المبسكط لمسرخسي  (1)

 .272، كبيع التقسيط كأحكامو لتركي ص84، 8/83كالمحمى 
 .4/313التاج كاإلكميؿ  (2)

غاثة الميفاف 1/340فتاكل السبكي (3)    .2/11، كا 
 .39خصـ األجؿ في عقكد المعاكضات المالية ص(4)  
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 :المسألة الثانية: إذا كان الَحّط من الدَّين بشرط تعجيمو
اختمؼ في ذلؾ، كسيأتي ذلؾ مفصالن في المطمب الثاني إف شاء ا 

 تعالى.
 :حالالمسألة الثالثة: إذا كان الَحّط من َدين 

إذا كاف الثابت في ذمة المديف ديننا حاالن، سكاء أكاف حاالن أصالن، أك 
ٌط منو مقابؿ تعجيمو،  كاف مؤجالن ثـ حؿ، فقد نص العمماء عمى جكاز الحى
بؿ نقؿ ابف جيزىم االتفاؽ عمى ذلؾ، فقاؿ بعد أف ذكر تحريـ الكضع لتعجيؿ 

 . (1)المؤجؿ: "كيجكز ذلؾ كمو بعد األجؿ باتفاؽ"
: "قمت: أرأيت لك أف لي عمى رجؿ ألؼ (2)جاء في المدكنة الكبرلك 

درىـ قد حٌمت، فقمت: اشيدكا إف أعطاني مائة درىـ عند رأس الشير 
ف لـ يعطني فاأللؼ كميا عميو؟ قاؿ: قاؿ مالؾ: ال  فالتسعمائة درىـ لو، كا 
ف أعطاه رأس اليالؿ فيك كما قاؿ، كتكضع عنو التسعمائة،  بأس بيذا، كا 

 .  (3)ف لـ يعطو رأس اليالؿ فالماؿ كمو عميو"فإ
: "كمف لو عمى آخر ألؼ درىـ، فقاؿ: (4)كجاء في اليداية شرح البداية

غدنا منيا خمسمائة عمى أنؾ برمء مف الفضؿ ففعؿ، فيك برمء،  يَّ إل أد  
                                                 

 .257القكانيف الفقيية ص(1)  
  (2)4/385. 
 .230تحرير الكالـ في مسائؿ االلتزاـ ص :انظر (3)
(4) 3/198. 
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األلؼ، كىك قكؿ أبي حنيفة  فإف لـ يدفع إليو الخمسمائة غدنا عاد عميو
 كقاؿ أبك يكسؼ: ال يعكد عميو...". ،كمحمد

ف كضع( أم أسقط (1)كقاؿ في كشاؼ القناع عف متف اإلقناع : ")كا 
ؿى باقيو( بأف كاف لو عميو مائة حالة  ربُّ الدَّيف )بعض( الدَّيف )الحاؿ كأىجَّ
أبرأه منيا بخمسيف مؤجمة، )صح اإلسقاط(؛ ألنو أسقطو عف طيب نفسو، 

جب أف يصح كما لك أسقطو كمو، )دكف كليس في مقابمة تأجيمو، فك 
 التأجيؿ(؛ ألف الحاؿ ال يتأجؿ".

ٌط مف الدَّيف الحاؿ ىك مذىب جميع العمماء،  كالظاىر أف جكاز الحى
كا عميو.  ف لـ يىنيصُّ  كا 

كمما يىٍحسيفي ذكره ىنا أف القرض الحسف ال يتأجؿ بالتأجيؿ عند 
ؿَّ القرضى لـ ف أىجى يتأجؿ، ككاف حاالن، ككؿ دىيف  الجميكر، قاؿ ابف قدامة: "كا 

حؿ أجمو لـ يىًصٍر مؤجالن بتأجيمو، كبيذا قاؿ الحارث العيٍكًمٌي كاألكزاعي كابف 
المنذر كالشافعي. كقاؿ مالؾ كالميث: يتأجؿ الجميع بالتأجيؿ... كقاؿ أبك 
حنيفة في القرض كبدؿ المتمؼ كقكلنا، كفي ثمف المبيع كاألجرة كالصداؽ 

 .(2)يما"كعكض الخمع كقكل
ٌط منو في مقابؿ   كعميو فىدىيف القرض كمو حاؿ عند الجميكر يجكز الحى

                                                 
(1) 3/392. 
 .4/384المغني  (2)
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 . (1)تعجيمو، كا أعمـ
 :المسألة الرابعة: إذا كان الَحطُّ من َدين مؤجل

فيذا ىك الذم اٍختيًمؼى فيو، كسيأتي ذلؾ مفٌصالن في المطمب الثاني إف 
 شاء ا تعالى.

 الدَّين مقابل تعجيموالمطمب الثاني: الَحطُّ من 
 المسألة األولى: تحرير محل النزاع. 

إذا كاف الدَّيف مف ثمف مبيع كنحكه، ككاف مؤجالن، فاصطمح 
ٌط منو، فيذه المسألة ىي التي  المتعاقداف عمى تعجيؿ أدائو مقابؿ الحى

ؿ( ٍع كتىعىجَّ كصكرتيا:  ،سأبحثيا في ىذا المطمب كالتي اشتيرت بمقبيا )ضى
ٍع  أف يككف لرجؿ عمى آخر دىيف مؤجؿ، فيقكؿ المديف لصاحب الدَّيف: ضى
عني بعض دىينؾ كأعٌجؿ لؾ اآلف باقيو. أك يقكؿ صاحب الدَّيف لممديف: 
عٌجؿ لي بعض الدَّيف الذم لي عميؾ كأضع عنؾ الباقي. كؿ ىذا عمى 

 .     (2)سبيؿ الشرط كاإللزاـ
ْل".المسألة الثانية: اختالف ال  عمماء في "َضْع وَتَعجَّ

ٌط مف الدَّيف المؤجؿ مقابؿ تعجيمو عمى  اختمؼ الفقياء في حكـ الحى
 قكليف:

                                                 
  .50، 49أحكاـ البيع بالتقسيط لمعثماني ص (1)

تقدـ أف المالكية ػ خالفا لمجميكر ػ يستكم عندىـ أف يقع الكضع كالتعجيؿ عمى سبيؿ الشرط (2)  
 أك ال، كذلؾ ألنيـ يتيمكف العاقديف بالتكاطؤ عميو.
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ٌط مف الدَّيف مقابؿ تعجيمو : جكازالقول األول  :الحى
حدل (1)رضي ا عنو -كبيذا قاؿ ابف عباس ًعٌي، كا  براىيـ النَّخى ، كا 

زيفىري بف اٍلييذىٍيؿ صاحب أبي حنيفة، الركاتيف عف سعيد بف اٍلميسىي ًب، كبو قاؿ 
حدل الركايتيف عف اإلماـ أحمد، اختارىا ابف تيمية  كأبك ثكر مف الشافعية، كا 

 .(2)كتمميذه ابف القيـ رحـ ا الجميع
 كاستدؿ أصحاب ىذا القكؿ بأدلة، منيا: 

عميو هلل صمى ا –َأنَّ النَِّبيَّ " -رضي ا عنو –: عف ابف عباسالدليل األول
ِحيَن َأَمَر ِبِإْخرَاِج َبِني النَِّضيِر ِمَن اْلَمِديَنِة، َجاَءُه ُأَناٌس ِمْنُيْم،  -وسمم

، َفَقاَل: َضُعوا   َفَقاُلوا: ِإنَّ َلَنا ِدُيوًنا َلْم َتِحلَّ
ُموا  . (3)"َوَتَعجَّ

 كنكقش االستدالؿ بيذه القصة مف كجكه:   
                                                 

ْر ِلي َوأََنا  ، أنو قاؿ:14362، ح8/72أخرج عنو عبد الرزاؽ في مصنفو (1)   َبا َأخّْ "إنََّما الرّْ
ْل ِلي َوَأَضُع َعْنكَ   ".َأِزيُدَك، َوَلْيَس َعجّْ

، كما بعدىا، كأحكاـ القرآف 20/260، كما بعدىا، كاالستذكار 8/72مصنؼ عبد الرزاؽ (2)  
الفقيية ، كاالختيارات 4/189، كالمغني 2/143، كبداية المجتيد 2/186لمجصاص 

غاثة الميفاف 134ص عالـ المكقعيف 2/11، كا   .3/359، كا 
، 2325، ح2/61، كالحاكـ 10920، ح6/28، كالبييقي 3/46أخرجو الدارقطني (3)  

. قاؿ الحاكـ: صحيح اإلسناد. 6755، ح7/29، ك817ح 1/249كالطبراني في األكسط 
لدراقطني: اضطرب في كقاؿ الذىبي: في إسناده مسمـ بف خالد الزنجي ضعيؼ. كقاؿ ا

   إسناده الزنجي.
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 أف إسناد الحديث ضعيؼ، فال تقكـ بمثمو حجة. الوجو األول:
، كقد كثٌقو     ٍنًجي  ع ؼى بميٍسًمـ بف خالد الز  كأجيب عف ىذا الكجو بأنو إنما ضي

جماعة مف أىؿ العمـ، كضعَّفو آخركف، كقد لخص الحافظ ابف حجر الحكـ 
. كمثؿ ىذا الراكم يعتبر (2): "فقيو صدكؽ كثير األكىاـ"(1)عميو حيف قاؿ

 حديثو؛ ألف ضعفو ليس شديدنا، كاألحكاـ ييٍكتىفىى فييا بمثمو، بؿ كبمف دكنو. 
أنو لك سيم ـ بثكت ىذه القصة مف جية اإلسناد، فيمكف أف الوجو الثاني: 

 يقاؿ: إف قصة إجالء بني النًَّضير كقعت في السنة الثانية أك الثالثة لميجرة، 
 . (3)كذلؾ قبؿ نزكؿ حرمة الربا

ماف التركي عف ىذا الكجو "بأنو لك سيم ـ بتأخر نزكؿ آيات كأجاب سمي
مَّـ ما ادعي مف التعارض الذم يمجأ ببسبو لمنسخ، كالخالؼ  الربا، فال ييسى
إنما ىك في اعتبار الكضع مقابؿ التعجيؿ مف الربا أك ال، فالقائمكف بجكازه 

 باألدلة المستدلكف عميو بالحديث ال يركف أنو مف الربا، فال يككف مشمكالن 
الدالة عمى تحريـ الربا، كمف ثـ فال حاجة الدعاء النسخ بتقدـ عزكة بني 

 .(4)النًَّضير"
 ف ػػػػػػػػػػذنا مػػػػػذا القكؿ أخػػػػمكب؛ ألف ىػػػػػدة عف المطػػػػذه حيػكال يخفى أف ى

                                                 
 .626تقريب التيذيب ص(1)  
 .286، 285البيع بالتقسيط كأحكامو لتركي ص :كانظر(2)  
 .45، كأحكاـ البيع بالتقسيط لمعثماني ص13/228المبسكط لمسرخسي (3)  
 .287، 286بيع التقسيط كأحكامو لسميماف التركي ص(4)  
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االستدالؿ بالحديث كمناقشة ىؿ ىك منسكخ أك ال إلى القكؿ بالفرؽ بيف 
ٍع  ٍؿ"، ك"أخرني كأزيدؾ"، كا أعمـ."ضى  كتىعىجَّ

 : أف بني النًَّضير كانكا محاربيف، فيمكف أف يستدؿ بقصتيـ  الوجو الثالث   
عمى أنو ال ربا بيف المسمـ كالحربي، كىذا ما فعمو السرخسي حيث قاؿ 

 ِس، َفَقاَل:إنَّ َلَنا ُدُيونًا َعَمى النَّارحمو ا:  "كلما أىٍجمىى بني النضير، قالكا: 
ُموا . كمعمـك أف مثؿ ىذه المعاممة ال تجكز بيف المسمميف؛ فإف َضُعوا َوَتَعجَّ

مف كاف لو عمى غيره ديف إلى أجؿ، فكضع عنو بعضو بشرط أف يعٌجؿ 
، كزيد بف ثابت، كابف عيمر رضي ا عنيـ،  بعضو لـ يجز. كىًرهى ذلؾ عيمري

في حقيـ؛ ألنيـ كانكا أىؿ  -ـ صى ا عميو كسم – ثـ جٌكزه رسكؿي ا
حرب في ذلؾ الكقت، كليذا أجالىـ، فعرفنا أنو يجكز بيف الحربي كالمسمـ 

 . (1)ما ال يجكز بيف المسمميف"
كحاصؿ ىذا الكجو أف المسمميف كانكا في حالة حرب مع بني 

كا عمى جميع أمكاليـ في تمؾ الحالة فمك ، النًَّضير، فكاف يجكز ليـ أف يىٍقًبضي
 استكضعكا عنيـ بعض الديكف، جاز مف باب أكلى.

ناس بالربا، كالذم أمر رسكؿ : أف الييكد كانكا يداينكف الالوجو الرابع   
بكضعو ىك الربا الزائد عمى رأس الماؿ، كلـ  - عميو كسمـصمى ا –ا

ك يؤيده أف اٍلكىاًقًدمَّ ، يأمرىـ بالكضع في رأس الماؿ نفسو
ركل ىذه القصة  (2)

                                                 
 .4/184لمسرخسي شرح السير الكبير (1)  
 مي بالكالء ػػػػػػدم األسمػػػػػػد الكاقػػػػر بف كاقػػػػد بف عمػػػػػدم ىك محمػػػػ. كالكاق1/374مغازم الكاقدم (2)  
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َكاَن أَلِبي رَاِفٍع َساَلِم ْبِن أبي اْلُحَقْيِق َعَمى ُأَسْيِد بن ُحَضْيٍر فذكر أنو "
ِعْشُروَن َوِماَئُة ِديَناٍر، َفَصاَلَحُو َعَمى َأْخِذ رَْأِس َماِلِو َثَماِنيَن ِديَنارًا، َوَأْبَطَل 

 . (1)"ما َفَضلَ 
ٌط في ىذه القصة محمكؿ عمى  الوجو الخامس:    أنو تىَـّ دكف أف الحى

 . (2)شرط، كىك خارج عف محؿ النزاع. قالو السرخسي
ٌط شرط  كأجيب عف ىذا الكجو "بأف ظاىر الحديث يدؿ عمى أف الحى
لمتعجيؿ، كالشرط ىنا في جانب المديف، فيك لف ييعىج ؿ ما عميو مؤجالن إال 
ؿ،  بأف يضع الدائف عنو. أما صكرة عدـ الشرط فتظير لك أف أحدىما عىجَّ
ٌط شرطنا  عى عنو جزاء تعجيمو، طيبة بذلؾ نفسو، دكف جعؿ الحى كاآلخر كىضى

 .  (3)في التعجيؿ"
: أف األصؿ في العقكد اإلباحة، الدليل الثاني لجواز الوضع والتعجيل   

كفي الشركط المزكـ حتى يدؿ الدليؿ عمى خالؼ ذلؾ، كال دليؿ عمى تحريـ 
عف ىذا األصؿ، كما ذكره المانعكف  الكضع مف الدَّيف مقابؿ تعجيمو يىٍنقيؿي 

  مف شىبىًيًو بالربا، فيكجد مف الجكاب ما يدفعو، كسيأتي بياف ذلؾ عند مناقشة 
                                                                                                              

ىػػ. انظر تيذيب 207المدني، قاضي بغداد، متركؾ الحديث مع سىعىًة عممو، مات سنة = 
 .498، كالتقريب البف حجر ص26/180الكماؿ لممزم 

 .46، 45حكاـ البيع بالتقسيط لمعثماني صأ(1)  
 .13/228المبسكط (2)  
 .286البيع بالتقسيط كأحكامو لتركي ص(3)  
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 :الدليل الرابع من أدلة القول الثاني
كنكقش ىذا االستدالؿ بأنو قد كجد الدليؿ النقمي، فضال عف العقمي 

التحريـ كما سيأتي عف جمع الذم ينقؿ ىذا العقد أك الشرط مف الجكاز إلى 
 مف الصحابة كالتابعيف كغيرىـ.

: أف في الكضع كالتعجيؿ مصمحةن لمطرفيف مف غير إضرار الدليل الثالث
بأحد، كما في الربا المجمع عميو، قاؿ ابف القيـ ػ رحمو ا ػ: "كفي ىذا )أم 
الكضع كالتعجيؿ( براءة ذمتو مف بعض العكض في مقابمة سقكط األجؿ، 

قط بعض العكض في مقابمة سقكط بعض األجؿ، فانتفع بو كؿ كاحد فس
منيما، كلـ يكف ىنا ربا ال حقيقة، كال لغة، كال عرفنا؛ فإف الربا الزيادة، كىي 
منتفية ىينا، كالذيف حٌرمكا ذلؾ إنما قاسكه عمى الربا، كال يخفى الفرؽ 

ما أف تقضي(. كبيف قكلو ؿ لي الكاضح بيف قكلو: )إما أف تربي، كا  : )عج 
كأىب لؾ مائة(. فأيف أحدىما مف اآلخر؟! فال نص في تحريـ ذلؾ، كال 

 . (1)إجماع، كال قياس صحيح"
كيمكف أف يناقش ىذا االستدالؿ بأف ما في ىذا العقد مف مصمحة ال    

يجك ز اإلقداـ عميو؛ لتضمنو لمربا حقيقة كلغة كعرفنا، فالمصمحة ىنا مف 
سقاط البعض المصالح الممغاة كمصمح ة الربا، فإف في تعجيؿ البعض كا 

 كف ػا أف يكػػػػػك إمػػػػػؿ فيػػػػػؿ ال يجب عميو التعجيػػػػػة كاضحة، فالمعجػػػػزيادة ربكي
                                                 

، كالبيع بالتقسيط كأحكامو لتركي 2/13. كانظر إغاثة الميفاف 3/359إعالـ المكقعيف (1)  
 .287ص
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ـى شيئنا ال يجب عميو تقديمو، أك مشترينا لدىينو.  م فنا ألنو قىدَّ  ميسى
م فنا، فإنو قد أسمؼ دائنو مائة دينار؛  ليبرئو مف فإف اعتبرناه ميسى

رَّ لو نفعنا، كىك إسقاط الخمسيف، كذلؾ  مىفيو لمدائف جى خمسيف مؤجمة، فيككف سى
ـى شيئنا ال يجب عميو  م فنا؛ ألنو ػػ كما قمنا ػػػ قىدَّ نما عددناه ميسى غير جائز، كا 

م ؼه عند عممائنا المالكية ـى ما ال يجب عميو، فيك ميسى تقديمو، ككؿ مىف قىدَّ
(1) . 

ف اعتبرناه مشترينا، كالدائف بائعنا، فيك قد اشترل المائة كالخمسيف  كا 
المستقرة في ذمتو بالمائة التي عٌجميا، ففيو بيع النقد بمثمو متفاضالن، كىذا 
ىك الربا كالزيادة، فإذا ثبت الربا ىنا شرعنا، ثبت لغة كعيٍرفنا؛ ألنو مف 

 يقة الشرعية ثـ العرفية. األسماء المنقكلة مف الحقيقة المغكية إلى الحق
: أف المتعاقديف "يممكاف فسخ العقد، كجٍعؿ العكض حاالن الدليل الرابع   

أنقص مما كاف، كىذا ىك حقيقة الكضع كالتعجيؿ، لكف تحايال عميو، كالعبرة 
في العقكد بمقاصدىا، ال بصكرىا، فإف كاف الكضع كالتعجيؿ مفسدة، 

ف لـ يكف مفسدة لـ يحتج إلى االحتياؿ فاالحتياؿ عميو ال يزيؿ مفسدتو، ك  ا 
 . (2)عميو"

كيمكف أف يجاب عف ىذا االستدالؿ بأف مف منع شيئنا ينبغي أف يمنع 
الكسائؿ كالذرائع التي تكصؿ إليو، كىذا ما ال أشؾ أف مذىبنا عمى األقؿ مف 
المذاىب الفقيية األربعة يمنعو، أال كىك المذىب المالكي، فقد سبؽ أف 

                                                 
 .276القكانيف الفقيية ص(1)  
 .2/14إغاثة الميفاف (2)  
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ـ منعكا حتى مجرد األخذ عمى التصديؽ عند االقتضاء مف ديف ذكرتي أني
ا كيتساىؿ ألجؿ التعجيؿ، فيقعاف في  مؤجؿ؛ مخافة أف يجده الدائف ناقصن

ؿ". ٍع كتىعىجَّ  الربا "ضى
ٍؿ ػ أخ ٍع كتىعىجَّ ذ المجمع الفقيي المنبثؽ كبيذا القكؿ ػ أعني جكاز "ضى

 تو:مر اإلسالمي بجدة، فجاء في أحد قرار تعف المؤ 
"رابعا: الحطيطة مف الدَّيف المؤجؿ، ألجؿ تعجيمو، سكاء أكانت بطمب الدائف 
ٍؿ( جائزة شرعنا، ال تدخؿ في الربا المحٌرـ إذا لـ تكف  ٍع كتىعىجَّ أك المديف )ضى
عمى اتفاؽ مسبؽ، كما دامت العالقة بيف الدائف كالمديف ثنائية، فإذا دخؿ 

   .    (1) بينيما طرؼ ثالث لـ تجز..."
ٌط مف الدَّيف المؤجؿ القول الثاني ٍؿ" أم المنع مف الحى ٍع كتىعىجَّ : تحريـ "ضى
 مقابؿ تعجيمو.

كبيذا قاؿ زيد بف ثابت كعمر بف الخطاب كابنو عبد ا كغيرىـ مف 
 الصحابة ػ رضي ا عنيـ ػ كجميكر التابعيف، كجماىير العمماء: الحنفية 

 . (2)الحنابمة، رحـ ا الجميعكالمالكية كالشافعية كالمذىب عند 

                                                 
. كانظر أيضا مجمة مجمع الفقو اإلسالمي 143كتكصيات مجمع الفقو اإلسالمي صقرارات (1)  
 .9، ص2، ج7، كع193، ص1، ج6ع
، 13/227، كما بعدىا، كالمبسكط لمسرخسي 8/71، كمصنؼ عبد الرزاؽ 2/672المكطأ (2)  

، ك 2/143، كبداية المجتيد 20/259، كاالستذكار 2/186كأحكاـ القرآف لمجصاص 
 .5/236، كاإلنصاؼ 4/189،  كالمغني 1/340، كفتاكل السبكي 4/196بيف ركضة الطال
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 كاستدؿ أصحاب ىذا القكؿ بأدلة:
َأْسَمْفُت َرُجاًل قاؿ: " -رضي ا عنو  –: عف الًمٍقدىاًد بف األسكد الدليل األول

صمى اهلل عميو  –ِماَئَة ِديَناٍر، ُثمَّ َخَرَج َسْيِمي ِفي َبْعٍث َبَعَثُو رسول اهلل 
ْل ِلي ِتْسِعيَن دينارًا َوَأُحطُّ َعْشَرَة َدَناِنيَر، َفَقاَل: َنَعْم. -وسمم  ، َفُقْمُت َلُو: َعجّْ

، َفَقاَل: َأَكْمَت ِرًبا َيا ِمْقَداُد صمى اهلل عميو وسمم –َفُذِكَر َذِلَك ِلَرُسوِل اهلِل 
 . (1)"َوَأْطَعْمَتوُ 

َأنَّ َرُجاًل ِمْن ، عف أبي المعارؾ؛ "(2)كقريب منو ما ركاه الطبراني
َغاِفٍق َكاَن َلُو َعَمى َرُجٍل ِمْن َمْيَرة ِماَئُة ِديَناٍر ِفي َزْمِن ُعْثَماَن، َفَغِنُموا 
ُل َلَك َسْبِعيَن ِديَنارًا َعَمى َأْن َتْمُحَو ِعنّْي  : ُأَعجّْ َغِنيَمًة َحَسَنًة، َقاَل اْلَمْيِريُّ

، َفَمرَّ ِبِيَما اْلِمْقَداُد، اْلِماَئَة، َوَكاَنِت اْلِماَئُة ُمَشاجَ  َرًة، َفَرِضَي ِبَذِلَك اْلَغاِفِقيُّ
َفَأَخَذ ِبِمَجاِم َدابَِّتِو ِلُيْشِيَدُه، َفَممَّا َقصَّ َعَمْيِو اْلَحِديَث، َقاَل: ِكاَلُكَما َقْد َأِذَن 

 ِبَحْرٍب 
 . (3)"ِمَن اهلِل َوَرُسوِلوِ 
ٍع كتىعىجَّ ػػػػػكرىدَّ المجي  ٍؿ عمى ىذا الدليؿ بأف الحديثيف ضعيفاف، ػػػزكف لضى

                                                 
 ، كضعَّفو.10924، ح6/28أخرجو البييقي (1)  

 .597، ح20/252المعجـ الكبير (2)  
: "كأبك المعارؾ لـ أجد مف ترجمو غير أف الٍمز ٌم 4/210قاؿ في الييثمي في مجمع الزكائد (3)  

فسماه عميِّا أبا المعارؾ الكادم. كبقية رجالو رجاؿ  ذكره في ترجمة عياش بف عياش
 الصحيح".
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 ال تقـك بمثميما حجة. 
ٌط الدليل الثاني : ما جاء عف جمع مف الصحابة كالتابعيف مف النيي عف الحى

 مف الدَّيف المؤجؿ مقابؿ تعجيمو، منيـ:
 . رضي ا عنو –ػ زيد بف ثابت 1
ِلي ِمْن َأْىِل َداِر  ِبْعُت َبزِّاعف عبيد أبي صالح مكلى السفاح أنو قاؿ: "   

َنْخَمة إَلى َأَجٍل، ُثمَّ َأَرْدُت اْلُخُروَج إَلى اْلُكوَفِة، َفَعَرُضوا َعَميَّ َأْن َأَضَع َعْنُيْم 
َبْعَض الثََّمِن َوُيْنِقُدوِني، َفَسأَْلُت َعْن َذِلَك َزْيَد ْبَن ثَاِبٍت، َفَقاَل: اَل آُمُرَك َأْن 

 . (1)"َموُ تَْأُكَل َىَذا َواَل ُتوكِ 
 ػ عمر بف الخطاب كابنو عبد ا رضي ا عنيما.2
َسأَْلُت اْبَن ُعَمَر َعْن َرُجٍل عف أبي اٍلًمٍنيىاًؿ عبد الرحمف بف ميٍطًعـو قاؿ: "   

ْل ِلي َوَأَضُع َلَك، َفَنَياِني َعْنُو، َوَقاَل:  ِلي َعَمْيِو َحقّّ إَلى َأَجٍل، َفُقْمُت: َعجّْ
 . (2)"َأِميُر اْلُمْؤِمِنيَن َأْن َنِبيَع اْلَعْيَن ِبالدَّْينِ َنَياَنا 
َأنَُّو " -رضي ا عنيما  –، عف عبد ا بف عمر (3)كأخرج اإلماـ مالؾ   

ُسِئَل َعِن الرَُّجِل َيُكوُن َلُو الدَّْيُن َعَمى الرَُّجِل إَلى َأَجٍل، َفَيَضُع َعْنُو َصاِحُب 
ُمُو اآلَخُر، َفَكرَِه َذِلَك َعْبُد اهلِل ْبُن ُعَمَر َوَنَيى َعْنوُ اْلَحقّْ،   "َوُيَعجّْ

                                                 
، 14355، ح8/71، كعبد الرزاؽ في مصنفو 1351، ح2/672أخرجو مالؾ في المكطأ (1)  

 .10921، ح6/28كالبييقي 
 .14359، ح8/72أخرجو عبد الرزاؽ في مصنفو (2)  
 .1352ح 2/672المكطأ (3)  
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، عف ابف اٍلميسىي ًب كابف عمر ػ رضي ا عنيما ػ قاال: (1)كأخرج عبد الرزاؽ
َل َبْعَضُو، َوَتَرَك َلُو " َمْن َكاَن َلُو َحقُّ َعَمى َرُجٍل إَلى َأَجٍل َمْعُموٍم، َفَتَعجَّ

 ".ُو، َفْيَو ِرَبا. َقاَل َمْعَمٌر: َواَل َأْعَمُم َأَحًدا ِقَبَمَنا إالَّ َوْىَو َيْكَرُىوُ َبْعضَ 
 رحميما ا. سيًريفى ػ الحسف البصرم، كمحمد بف 3

 ، عف الحسف كمحمد "أىنَّييمىا كىانىا يىٍكرىىىاًنًو". (2)أخرج عبد الرزاؽ
 : إجماع أىؿ المدينة.الدليل الثالث

اإلماـ مالؾ ػ رحمو ا ػ: "كاألمر المكركه الذم ال اختالؼ فيو عندنا قاؿ    
ميوي  أف يككف لمرجؿ عمى الرجؿ الدَّيف إلى أجؿ، فيضع عنو الطالب، كييعىج 
ًحم ًو عف غريمو، كيزيده  ، كذلؾ عندنا بمنزلة الذم يؤخر دىينو بعد مى المطمكبي

 . (3)ؾ فيو"الغريـ في حقو، قاؿ: فيذا الربا بعينو، ال ش
ٌط مف الدَّيف المؤجؿ مقابؿ تعجيمو مثؿ الزيادة فيو الدليل الرابع : أف الحى

مقابؿ تأجيمو المجمع عمى تحريميا، ككجو الشبو بينيما أنو جعؿ بدالن لمزمف 
مقدارنا مف الثمف في المكضعيف جميعنا، ففي الربا المجمع عميو لما زاد لو 

طَّ في األجؿ، زاد لو مقابمو في العك  طَّ عنو مف الزماف، حى ض، كىنا لما حى
 . (4)عنو مقابمو مف العكض، فيك اعتياض عف األجؿ بالماؿ، كىك ال يصح

                                                 
 .14354، ح8/71المصنؼ (1)  
 .14356، ح8/71المصنؼ (2)  
 .2/672المكطأ (3)  
 ، ككشاؼ القناع 1/301، كالميذب 2/144، كبداية المجتيد 13/228المبسكط لمسرخسي (4)  
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كقد صاغ ىذا المعنى ابف القيـ ػ رحمو ا ػ مستدال لممانعيف بقكلو: "كأما 
المعنى: فإنو إذا تعٌجؿ البعض، كأسقط الباقي، فقد باع األجؿ بالقدر الذم 

ؾ عيف الربا، كما لك باع األجؿ بالقدر الذم يزيده، إذا حؿ عميو أسقطو، كذل
ٌط  الديف فقاؿ: زدني في الدَّيف، كأزيدؾ في المدة. فأم فرؽ بيف أف تقكؿ: حي
مف األجؿ كأحط مف الدَّيف، أك تقكؿ: زد في األجؿ كأزيد في الدَّيف. قاؿ زيد 

ـى:  وَن ِلمرَُّجِل َعَمى الرَُّجِل اْلَحقُّ إَلى َأَجٍل، َكاَن ِرَبا اْلَجاِىِميَِّة: َأْن َيكُ بف أىٍسمى
الَّ  َفِإَذا َحلَّ اْلَحقُّ، َقاَل َلُو َغِريُمُو: َأَتْقِضي، َأْم ُتْرِبي؟ َفِإْن َقَضاُه َأَخَذُه، َواِ 

َر َعْنُو ِفي اأَلَجلِ  . كىذا الربا مجمع عمى (1). ركاه مالؾزَاَذُه ِفي َحقِّْو، َوَأخَّ
نو، كتحريمو معمكـ مف ديف اإلسالـ، كما يعمـ تحريـ الزنى تحريمو كبطال

كالمكاطة كالسرقة، قالكا: فنقص األجؿ في مقابمة نقص العكض كزيادتو في 
 . (2)مقابمة زيادتو، فكما أف ىذا ربا، فكذلؾ اآلخر"

 كنكقش ىذا االستدالؿ مف كجييف:
ف األجؿ ال يصح : أف ىذا االستدالؿ قائـ عمى مقدمة مفادىا أالوجو األول

االعتياض عنو، كىذه المقدمة محتاجة إلى االستدالؿ ليا قبؿ االستدالؿ 
طُّ منو مقابؿ تعجيمو؟! كأما  ـى ال ييحى بيا، ككما يزاد في الثمف مقابؿ تأجيمو، فم

 س ػػػػو، كما عداىا فميػػػػػقر مقابؿ تأجيمػػالمتفؽ عميو فيك الزيادة في الدَّيف المست

                                                                                                              

 .281، كبيع التقسيط كأحكامو لتركي ص3/392= 
 . كىك مرسؿ.1353، ح2/672المكطأ (1)  

 .2/12إغاثة الميفاف (2)  
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 .(1)كذلؾ
كيمكف أف يجاب عف ىذا الكجو بأف األجؿ يجكز أف يككف لو قيمة 
ٍؿ" اعتياض عف  ٍع كتىعىجَّ تبعية، أما إفراد األجؿ بالعكض فال يجكز، كفي "ضى
ـي أحد أنو ثمف مبيع؛ ألنو صار ديننا  الدَّيف المستقر في الذمة بماؿ، كال يىتىكىىَّ

كاإلفالس، عمى خالؼ  في الذمة، ال عالقة لو بالمبيع إال في حاؿ المكت
 في ذلؾ بيف الفقياء.

ٍؿ" عمى "أخرني كأزيدؾ" غير صحيح الوجو الثاني ٍع كتىعىجَّ : أف قياس "ضى
 ألنو ػػػ كما يقاؿ ػػػ: قياس مع الفارؽ، كبياف ىذه الفركؽ فيما يمي:

ػػ الغرض مف إنقاص الدَّيف مقابؿ تعجيمو ىك التيسير عمى المديف، 1
براء ذمتو. أما الزيادة في مقابؿ زيادة األجؿ،  كالتخفيؼ عميو بقضاء دينو، كا 

ثقاؿ كاىمو.  فنتيجتيا التضييؽ عمى المديف، كا 
ٍؿ" عكس الربا صكرة كمعنى: 2 ٍع كتىعىجَّ  ػػػ "ضى

ٍع  ػػػػػػ أما في الصكرة: فإف الربا يتضمف الزيادة في الدَّيف كاألجؿ. ك"ضى
ٍؿ" تتضمف اإلنقاص مف الدَّيف كاأل  جؿ.كتىعىجَّ

ٍؿ"  ٍع كتىعىجَّ ػػػػػػ كأما في المعنى: فإف الربا فيو إضرار محض بالمديف، كفي "ضى
براءة ذمة المديف كانتفاع الدائف بما يتعجمو، فكالىما حصؿ لو االنتفاع مف 
غير ضرر باآلخر، بخالؼ الربا المجمع عميو، فإف ضرره الحؽ بالمديف، 

 كنفعو مختص بالدائف.
                                                 

  .283لتركي صبيع التقسيط كأحكامو (1)  
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ٌط مع ػػػ أف الشارع لو ت3 طمع كتىشىكُّؼه إلى براءة الذمـ مف الدَّيف، ففي الحى
التعجيؿ براءة لمذمة مف الدَّيف، كىذا بخالؼ شغميا بمزيد دىيف مع الصبر 

 كالتأجيؿ.
ٌط مع التعجيؿ، فينا إنقاص ال 4 ػ الربا ىك الزيادة، كىي منتفية في الحى

ا الفرؽ ىك ما أشار زيادة، فانتفى معنى الربا المغكم كحقيقتو الشرعية. كىذ
ْر ِلي َوَأَنا َأِزيُدَك، إليو ابف عباس رضي ا عنيما حيف قاؿ: ) َبا َأخّْ إنََّما الرّْ

ْل ِلي َوَأَضُع َعْنكَ   .         (1) ("َوَلْيَس َعجّْ
كيمكف أف يجاب عف ىذه المناقشة بما أجيب بو عمى كالـ ابف القيـ ػ 

ث مف أدلة المجيزيف، فيك مأخكذ منو، رحمو ا ػ السابؽ في الدليؿ الثال
 كا أعمـ.

 الترجيح:   
بعد سرد األدلة كمناقشتيا يتبيف لي رجحاف القكؿ الثاني القائؿ بتحريـ 
ٍؿ"، كأنا إذ أرجح المنع مف الكضع كالتعجيؿ، ال أنكر خشيتي  ٍع كتىعىجَّ "ضى

تيمية مف قرار مجمع الفقو اإلسالمي بالجكاز، كفتكل شيخ اإلسالـ ابف 
كتمميذه ابف القيـ رحميما ا، لكني مطمئف إلى ما كصمت، معتمد في ذلؾ 
عمى آراء األئمة الكبار، كأقكاؿ جميرة مف الصحابة كالتابعيف، كبعض 
العمماء المعاصريف كالدكتكر عمي أحمد السالكس، كالقاضي محمد تقي 

                                                 
. كاألثر عف ابف عباس أخرجو عبد الرزاؽ في مصنفو 283بيع التقسيط كأحكامو لتركي ص(1)  
 .14362، ح8/72
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ـي أف "الفقو(1)العثماني ، كأعم رخصة مف  ، فال يضرني مخالفة مف ذكرتي
ثقة"، كلكني لـ أجد ػػػ بعد البحث ػػػ أف في ذلؾ مجاالن لمترخيص إال أف يترؾ 
األمر لممقمدة يقمدكف مف شاءكا: المانعيف أك المجيزيف، أما أف يحكـ الباحث 
بخالؼ ما أداه إليو بحثو كاجتياده متأثرنا بضغكط خارجة عف البحث 

  أعمـ.  العممي، فيذا مما ال ينبغي أف يككف، كا
 المسألة الثالثة: َخْصم )َحْسم( األوراق التجارية. 

تجرم اليكـ في المصارؼ كما شابييا عممية شبيية في مظيرىا 
ٍسـ(  ٍصـ )حى ٍؿ" التي اختمؼ في جكازىا العمماء تسمى: "خى ٍع كتىعىجَّ بقاعدة "ضى

ٍع  ٍؿ" األكراؽ التجارية"، كلمعرفة حكـ ىذه العممية كمدل مشابيتيا لػػ"ضى كتىعىجَّ
 فأقكؿ:  ،(2)عقدتي ىذه المسألة

 أوال: المراد باألوراق التجارية: 
يعر ؼ أىؿ االقتصاد األكراؽ التجارية بأنيا صككؾ ثابتة قابمة لمتداكؿ 

 ؽ الدفع بمجرد االطالع عمييا أك ػػػػديِّا، كتستحػػػػتمثؿ حقِّا نق (3)بطريؽ التظيير

                                                 
 .47، كأحكاـ البيع بالتقسيط لمعثماني ص269البيع بالتقسيط لمسالكس ص(1)  
ٍع مكضكع المسألة بعبارة أخرل: ىؿ حسـ األكراؽ التجارية يشممو اختالؼ العمماء (2)   في "ضى

ٍؿ" أـ لو حكـ  خاص الختالؼ الماىية؟  .كتىعىجَّ
التظيير: ىك نقؿ ممكية الكرقة التجارية لمستفيد جديد أك تككيمو في استيفائيا أك رىنيا بعبارة (3)  

 .296تدؿ عمى ذلؾ تكضع عمى ظير الكرقة عادة. بيع التقسيط كأحكامو لتركي ص
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 .(1)قبكليا كأداة لمكفاء بدالن مف النقكد" بعد أجؿ قصير، كيجرم العيٍرؼ عمى
 كىي ػػػ أم األكراؽ التجارية ػػػ ثالثة أنكاع:

ػ الكمبيالة، كىي كممة غير عربية ترجع إلى الكممة اإليطالية: "كمبياؿ" 1
"cambialeصؾ مكتكب كفؽ شكؿ حدده القانكف يتضمف أمرنا مف  :" كىي"

كب عميو، بأف يدفع شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسح
مبمغنا معيننا مف النقكد في تاريخ معيف، أك قابؿ لمتعييف، ألمر شخص ثالث 

 .(2)ىك المستفيد"
"صؾ مكتكب كفؽ شكؿ حدده القانكف  :ػ السند اإلذني )السند ألمر( كىك2

كيتضمف التزاـ شخص معيف يسمى المحرر بدفع مبمغ معيف في تاريخ 
 أك ألمر شخص آخر يسمى المستفيد". معيف، أك قابؿ لمتعييف، إلذف

ػ الشيؾ، كىك "محرر يتضمف أمرنا مكتكبنا يطمب بو الساحب مف المسحكب 3
 عميو )المصرؼ( أف يدفع بمجرد االطالع عميو مبمغنا معيننا مف النقكد، 

 .(3)لشخص معيف أك إلذنو أك لحاممو"
ألنيما ىما كالذم ييمنا النكعاف األكالف: )الكمبيالة، كالسند ألمر(؛ 

 نكؾ، كإلعادة الحسـ لدل ػػػػؿ ػ لدل البػػػػػما لألجػػػػػالقابالف لمحسـ ػ بحكـ تضمني

                                                 
 .238بير صالمعامالت المالية المعاصرة لش(1)  
ا أحكاـ التعامؿ في األسكاؽ 240المعامالت المالية المعاصرة لشبير ص(2)   . كانظر أيضن

 .1/284المالية المعاصرة لمسميماف 
  .243المعامالت المالية المعاصرة لشبير ص(3)  
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 البنؾ المركزم، بخالؼ الشيؾ فإنو كاجب الدفع بمجرد االطالع.
 ثانيا: المراد بخصم )حسم( األوراق التجارية.

الخصـ أك الحسـ مصطمح اقتصادم ًربىًكٌم، كليـ في تعريفو أقكاؿ 
 تعددة، كلكنيا تنتيى إلى نتيجة كاحدة فيما يخص الحكـ الشرعي.م

كقد عير ؼ الخصـ بأنو "اتفاؽ يعٌجؿ بو البنؾ الخاصـ لطالب الخصـ 
قيمة كرقة تجارية أك سند قابؿ لمتداكؿ، مخصكمنا منيا مبمغ يتناسب مع 

 .(1)المدة الباقية حتى استيفاء قيمة الحؽ عند حمكؿ أجؿ الكرقة أك السند"
ا بأنو "عقد ينقؿ بو حامؿ كرقة تجارية ممكية ىذه الكرقة  كعير ؼ أيضن
 إلى البنؾ، الذم يمتـز أف يعجؿ قيمتيا بعد خصـ ما يمثؿ فائدة المبمغ حتى 

 .(2)تاريخ االستحقاؽ"
فالمشكمة في األكراؽ التجارية ىي قابميتيا لمبيع لطرؼ ثالث بأقؿ مف 

استعجاؿ الحصكؿ عمى الديف قبؿ حمكؿ المبمغ المكتكب فييا طمعنا في 
أجمو، كىك ما يسمى بخصـ الكمبيالة، كذلؾ بأف يقـك حامؿ الكرقة قبؿ 
حمكؿ أجميا بتظييرىا تظييرنا ناقالن لمممكية لبنؾ أك لشخص؛ ليحصؿ منو 

، كالقيمة الحالية ىي القيمة االسمية (3)عمى القيمة الحالية ليذه الكرقة
 ما يمي:المرقكمة مخصكمنا منيا 

                                                 
   .295بيع التقسيط كأحكامو لتركي ص(1)  

  . 584، 583عمميات البنكؾ مف الكجية القانكنية ص(2)  

 كقد اعتبر المجمع الفقيي األكراؽ التجارية مف أنكاع التكثيؽ المشركع لمديف بالكتابة. مجمة (3)  



ابع     مجلة العلوم الشَّرِعيَّة                                    العدد الرَّ

ٍؿ( ًؿ مقابؿ تعجيمو )ضٍع كتعجَّ طُّ مف الثَّمًف الميؤىجَّ  الحى

- 282 - 

 

ػ الفائدة، كىي الربا المأخكذ عف المدة الكاقعة بيف تاريخ الخصـ كتاريخ 1
 االستحقاؽ.

ػ العمكلة، كىي كاألجرة يأخذىا البنؾ لقاء عممو لتغطية النفقات العامة 2
 لمبنؾ.

 . (1)ػ المصاريؼ، كىي مصاريؼ تحصيؿ أك استيفاء الديف3
التجارية عمى أحد  كقد حاكؿ بعض الباحثيف تخريج خصـ األكراؽ

العقكد الجائزة في اإلسالـ، فخرجيا بعضيـ عمى الحكالة، كبعضيـ عمى 
 . (2)أنيا قرض كتككيؿ مف المظٌير في استيفاء بدؿ القرض مف المديف

ككميا محاكالت  كبعضيـ خرجيا عمى بيع الديف لغير مف ىك عميو.
تمؾ العقكد غير مكفقة نظرنا لمفركؽ الظاىرة بيف ىذه المعاممة كبيف 

 . (3)الصحيحة
 ثالثا: الفرق بين خصم األوراق التجارية والوضع والتعجيل.

 يؿ، كأف ػػػػػع لمتعجػػػػازكا الكضػػػياء أجػػػػػض الفقػػػػدـ أف بعػػػػػما تقػػػػػػذكرت في
                                                                                                              

. كالمشكمة ىي قابميتيا الذاتية لمتظيير دكف اعتبار لرضا المديف 217ص2ج7المجمع ع= 
  راؽ التجارية مف قبيؿ اإلعانة عمى الحراـ، كا أعمـ.أك غيره، كعميو فقد يككف التكثيؽ باألك 

، كالبيع بالتقسيط لرفيؽ المصرم 193، 192األعماؿ المصرفية كاإلسالـ ص(1)  
 .79ص2ج7ع
  .43أحكاـ البيع بالتقسيط لمعثماني ص(2)  

، 297، كبيع التقسيط كأحكامو لتركي ص80ص2ج7البيع بالتقسيط لرفيؽ المصرم ع(3)  
298.  
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جماىير العمماء منعكا منو، كىك الراجح عندم، إال أف ثمة فرقنا، بؿ فركقا 
ٍؿ" التي جكزىا بعض العمماء:بيف خصـ األكراؽ ال ٍع كتىعىجَّ  تجارية ك"ضى

ٍؿ" عالقة بيف دائف كمديف، أما في خصـ الفرق األول ٍع كتىعىجَّ : أف "ضى
األكراؽ التجارية فإف الدائف يتقدـ لغير المديف، كىك المصرؼ أك مف يقـك 
ٍؿ" عالقة ثنائية، أما في خصـ األكراؽ  ٍع كتىعىجَّ مقامو، فالعالقة في "ضى
التجارية فاألطراؼ ثالثة، دخؿ معيـ المصرؼ كسيطنا ماليِّا، يدفع نقدنا 
ليسترد نقدنا أكثر منو، فدكر المصرؼ ىنا اإلقراض بفائدة، أك الشراء لدىيف 
بأقؿ منو نقدنا، بخالؼ الكضع مف الديف مقابؿ تعجيمو، فميس فيو طرؼ 

 ثالث يقـك بيذا الدكر.
ٍؿ" ىك إسقاط : أف ما يقكـ بو الدالفرق الثاني ٍع كتىعىجَّ ائف كالمديف في "ضى

لبعض الحؽ، أما في خصـ األكراؽ التجارية، فال يكجد استحقاؽ بيف البنؾ 
 كبيف طالب الخصـ، فالبنؾ ليس مديننا لطالب الخصـ ابتداء.

: أف البنؾ في الخصـ المصرفي قد زاد مقابؿ التأجيؿ كلـ الفرق الثالث
البنؾ ليس مديننا لطالب الخصـ، بؿ ىك يضع مقابؿ التعجيؿ، كذلؾ أف 

دائف، كطالب الخصـ ىك المديف، فالبنؾ قد أقرض طالب الخصـ نقدنا 
 .  (1)ليسترد أكثر منو عند حمكؿ أجؿ الكرقة

                                                 
الفركؽ بيف ضع كتعجؿ كاألكراؽ التجارية في بيع التقسيط لرفيؽ المصرم  :انظر(1)  
/السالكس  ، كمناقشة بحكث بيع التقسيط87ص2ج 7، كالبيع بالتقسيط لو ع323ص1ج6ع

 .300، 299، كبيع التقسيط كأحكامو لتركي ص395ص
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  :المطمب الثالث: حكم إلزام البائع بقبول الثمن أو القسط المعجل
لكؿ كاحد مف طرفي العقد في البيكع المؤجمة أك المقسطة مصمحة في 
تأجيؿ الثمف أك المثمف، فمصمحة المشترم تتمثؿ في المدة التي تمكنو مف 
ف كاف  السعي في تحصيؿ الثمف، كالتكسع باقتناء المبيع قبؿ سداد ثمنو، كا 
يا البيع سممنا فمصمحتو في رخص سعر السمعة، أك تكفرىا في غير إبان

 أحياننا. 
كمصمحة البائع تتمثؿ في الزيادة في الثمف التي يأخذىا مقابؿ 

 التأجيؿ، أك التكسع بإنفاؽ رأس ماؿ السمـ في معايشو.
لكف لك أدل المديف دىينو المؤجؿ أك المقٌسط )كمو أك بعضو( قبؿ 
الحمكؿ، فيؿ يمـز الدائفى قبكؿي ما عٌجمو المديف؟ عقدتي ىذا المطمب لإلجابة 

 مى ذلؾ مف خالؿ المسألتيف اآلتيتيف:ع
 المسألة األولى: تحرير محل النزاع.

المسألة األكلى: المسألة الثانية: حكم إلزام الدائن بقبول دينو قبل حمولو.
 تحرير محؿ النزاع.

: لما كاف القرض الحسف ال يتأجؿ بالتأجيؿ عند الجميكر، خالفنا أوالً 
فإف البحث في ىذا المطمب سينصب عمى لعممائنا المالكية كما تقدـ ذكره، 

رأم الجميكر عمى الدَّيف مف ثمف مبيع؛ ألف دىيف القرض كمو حاؿ عندىـ، 
 كعميو فيك خارج عف مجاؿ البحث.

 ؿ حؽ ػػػػما ذلؾ؛ ألف األجػػػػؿ، فميػػػإذا تراضى الطرفاف عمى إسقاط األجثانًيا: 
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 ليما، فيممكاف إسقاطو.
إذا أدل المديف الدَّيف في أجمو كمكانو المحدديف، فيمـز الدائف حينئذ  ثالثًا:

قبكلو، سكاء أكاف عميو ضرر في ذلؾ، أك لـ يكف؛ ألنو أتاه بحقو في 
 محمو، فمزمو قبكلو كالمبيع العيف. 

إذا أحضر المديف الدَّيف قبؿ حمكلو، فيؿ يمـز الدائف حينئذ قبكلو؟ ىذا  رابًعا:
 ىك محؿ النزاع.

 المسألة الثانية: حكم إلزام الدائن بقبول دينو قبل حمولو.
إذا دفع المديف الدَّيف المؤجؿ ػ سكاء أكاف مؤجالن إلى أجؿ كاحد أك 
إلى آجاؿ متعددة )أقساط( ػ قبؿ حمكلو، فقد اختمؼ العمماء في حكـ إلزاـ 

 الدائف بقبكؿ الدَّيف المؤجؿ عمى أربعة أقكاؿ:   
ائف ممـز بقبكؿ الدَّيف المؤجؿ قبؿ حمكلو مطمقنا. كىذا : أف الدالقول األول

 . (1)القكؿ ىك المشيكر عند الحنفية
دليؿ ىذا القكؿ أف األجؿ حؽ لممديف كحده، ضرب لمصمحتو، فمو أف يستبد 

 .(2)بإسقاطو، كيمـز الدائف بذلؾ؛ طمبنا إلبراء ذمتو
                                                 

، 266كالنظائر البف نجيـ ص، كاألشباه 3/50، كاليداية شرح البداية 4/60تبييف الحقائؽ (1)  
 .5/82كحاشية ابف عابديف 

قاؿ الحمكم: قيؿ: ينبغي أف يقيد بأف ال يككف عمى الطالب في أخذه ضرر، فإنو لك لـ (2)  
يأمف مثال، بأف كاف بمكة، كأعطاه دينو، كىك ال يحؿ إال بمصر مثال، فإنو ال يجبر عمى 

بو أمف الطريؽ يكره، كىذا منو فميتأمؿ. غمز  أخذه فييا، أال ترل أنيـ قالكا في قرض يستفيد
 .3/104عيكف البصائر 
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ف كاف األجؿ ضرب لمصمح ة المديف، إال كيمكف أف يناقش ىذا القكؿ بأنو كا 
ا، فال ينبغي أف يتسبب المديف بمضرة  أنو قد يككف لمدائف فيو مصمحة أيضن

 الدائف.
ػػػ كىك يقبؿ التأجيؿ عند المالكية ػػػ إف كاف عيننا (1)أف القرض :القول الثاني

ٌؿ القضاء أك في  كأراد المقترض رده، لـز ربو قبكلو مطمقنا، كاف في مىحى
ؿَّ األجؿ أك  ٍمؿ، غيره، حى ال، إال لخكؼ في الطريؽ، أك احتياج إلى كبير حى

ا أك  ف كاف القرض غير عيف، بأف كاف عرضن فال يمزمو قبكلو قبؿ اٍلمىًحٌؿ، كا 
ٌؿ القضاء،  طعامنا، فيجبر المقرض عمى القبكؿ إذا أتى بو المقترض في مىحى

ال فال يجبر. ؿَّ األجؿ أـ ال، كا   حى
ف كاف كأما دىيف البيع، فإف كاف عيننا،  فحكمو حكـ عيف القرض، كا 

ٌؿ  ٌؿ القضاء كحى غير عيف فيجبر رب الدَّيف عمى القبكؿ إف كانا في مىحى
ٌؿ، كلـ  ٌؿ األجؿ أـ ال، أك كانا في اٍلمىحى ٌؿ، حى ف كانا في غير اٍلمىحى األجؿ، كا 

 . (2)يىًحؿَّ األجؿ، فال يجبر ربو عمى القبكؿ. كىذا قكؿ المالكية
دائف ممـز بقبكؿ الدَّيف المعجؿ قبؿ حمكؿ أجمو، كليس لو : أف الالقول الثالث

أف يمتنع مف قبكلو إال لغرض صحيح بأف كاف حيكاننا يحتاج لمؤكنة ليا 
كقع، أك كاف الكقت كقت إغارة كنيب، أك كاف ثمرنا أك لحمنا يريد أكمو عند 

                                                 
ذكرتي القرض ىنا مع أنو خارج عف مجاؿ البحث كما قدمتي آنفنا لبياف قاعدة المالكية كاممة (1)  

 في ىذه المسألة حتى تستفاد كيسيؿ ضبطيا.

 .5/400، كمنح الجميؿ 3/227حاشية الدسكقي (2)  
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ة، لـ اٍلمىًحٌؿ طريِّا، أك كاف مما يحتاج إلى مكاف لو مؤكنة كالحنطة الكثير 
يجبر عمى قبكلو، فإف لـ يكف لمدائف غرض صحيح في االمتناع، أجبر 
 عمى قبكلو، سكاء أكاف لممؤدم غرض صحيح في التعجيؿ كىفىؾ  رىف أـ ال. 

 . (1)كىذا قكؿ الشافعية كالحنابمة
دليؿ ىذا القكؿ كالقكؿ الذم قبمو في جكاز امتناع الدائف مف قبكؿ الدَّيف إف 

 اَل َضَرَر َواَل : "صمى ا عميو كسمـ –ر عميو ىك قكلو كاف في قبكلو ضر 
  .(2)"ِضرَارَ 

                                                 
، ككشاؼ 4/374، كالمغني 1/301، كالميذب 2/296ألفاظ أبي شجاع اإلقناع في حؿ (1)  

 .4/192، كالمبدع 3/301القناع 
، 1/224، كمف طريقو الشافعي في مسنده ج1429ح 745/ص2أخرجو مالؾ في المكطأ ج(2)  

 ، عف يحيى المازني مرسال، بإسناد صحيح.11658، ح6/157كمف طريقو البييقي ج
، 6/156، كالبييقي ج2340، ح2/784، كابف ماجو ج22830ح، 5/326كأخرجو أحمد     

 عف عبادة بف الصامت مرفكعنا. 20230، ح10/133، ج11657ح
، كمف طريقو 2345، ح2/66، كالحاكـ في المستدرؾ ج288، ح3/77كأخرجو الدارقطني ج    

، عف أبي سعيد الخدرم مرفكعنا: قاؿ الحاكـ: صحيح عمى 11166، ح6/69البييقي ج
، 2/784، كابف ماجو:ج2867، ح1/313كأخرجو أحمد ج مسمـ. ككافقو الذىبي.شرط 

، عف ابف عباس مرفكعنا. كأخرجو 11806، ح11/302، كالطبراني في الكبير ج2341ح
كأخرجو الدارقطني  ، عف ابف عباس مكقكفنا.11576، ح11/228الطبراني في الكبير ج

و طرؽ يقكم بعضيا بعضا )...( كقاؿ عف عائشة مرفكعنا. قاؿ النككم: "ل 83، ح4/227ج
ابف الصالح: ىذا الحديث أسنده الدارقطني مف كجكه، كمجمكعيا يقكم الحديث كيحسنو، كقد 
تقبمو جماىير أىؿ العمـ كاحتجكا بو، كقكؿ أبي داكد: إنو مف األحاديث التي يدكر الفقو 

 اني كتكسع ػػػػػلب. كصححو األ304عمييا يشعر بككنو غير ضعيؼ" جامع العمـك كالحكـ ص
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فالضرر تجب إزالتو، كألف التعجيؿ إذا ترتب عميو ضرر، فيك كنقص في 
 . (1)صفة الدَّيف، فال يمزمو قبكلو

كأما الدليؿ عمى اإللزاـ بالقبكؿ إذا لـ يكف لمدائف غرض صحيح في 
ييعىدُّ تىعىنُّتنا، يؤدم إلى اإلضرار بالمديف بتأخير براءة االمتناع، فألف امتناعو 

ذمتو مف غير ضرر بالدائف، كألف التعجيؿ بال ضرر عمى الدائف كالزيادة 
 .  (2)في صفة الديف، فيحصؿ غرض الدائف كزيادة، فال كجو المتناعو حينئذ

لو الخيار : أف الدائف ال يمـز بقبكؿ ما عجمو المديف مطمقنا، بؿ القول الرابع
 في القبكؿ، أك الرد حتى يحؿ األجؿ. 

 . كاستدؿ ابف حـز ػ رحمو ا ػ ليذا القكؿ بأدلة:(3)كىذا قكؿ الظاىرية
: أف القكؿ بإجبار الدائف عمى قبكؿ دينو المؤجؿ قكؿ بال الدليل األول

برىاف، ال مف قرآف، كال سنة، كال إجماع، كال قكؿ صاحب ال مخالؼ لو، كال 
 . (4)كال رأم سديدقياس، 

كنكقش ىذا االستدالؿ بأف األصؿ في العقكد كالشركط اإلباحة 
 س ػ كما ىك أصؿ ػس العكػػػػػػـ. كليػػػػػػػػػػؿ عمى التحريػػػػػػػػدؿ الدليػػػػػكالجكاز، حتى ي

                                                                                                              

 .250،ح1/498في تخريجو. انظر سمسمة األحاديث الصحيحة = 
 .421، 6/420، كالمغني 4/217، كنياية المحتاج 1/301الميذب (1)  
  .4/374، كالمغني 4/217، كنياية المحتاج إلى شرح المنياج 1/301الميذب (2)  
  .8/81المحمى (3)  
  .8/81المحمى (4)  
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 .(1)الظاىرية في ىذا
: أف شرط األجؿ قد صح بالقرآف كالسنة، فال يجكز إبطاؿ ما الدليل الثاني

 حو ا تعالى.صح
جبار المديف. الدليل الثالث  : أنو ال فرؽ بيف إجبار الدائف كا 

قاؿ ابف حـز ػ رحمو ا ػ: "كليت شعرم أم فرؽ بيف إرادة الذم عميو 
الحؽ تعجيؿ ما عميو قبؿ أجمو مع إباية الذم لو الحؽ مف ذلؾ، كبيف إرادة 

عميو الحؽ مف ذلؾ، إذ الذم لو الحؽ تعجيؿ ما لو قبؿ أجمو مع إباية الذم 
 أكجبكا الكاحد كمنعكا اآلخر!

 فإف قالكا: إف الذم عميو الحؽ يريد أف يبرأ مما عميو.
 قمنا ليـ: كالذم لو الحؽ يريد أف يبرلء الذم عميو الحؽ مما عميو!

 فإف قالكا: ليس يريد ذلؾ الذم عميو الحؽ إال إلى أجمو. 
 . (2)  إلى أجمو!"قمنا ليـ: كال يريد ذلؾ الذم لو الحؽ إال

كال يخفى ما في قكلو مف ظاىرية جامدة، إذ الفرؽ كاضح بيف جبر الدائف 
 كجبر المديف ال يحتاج إلى بياف.

 الترجيح:
القكؿ الثاني كالثالث متقارباف، كىما أقرب إلى الصكاب، كا أعمـ؛ 

 ب كالمطمكب، كعدـ اإلضرار ػػػػؿ مف الطالػػػػاة مصمحة كػػػػػما مف مراعػػػػػلما فيي
                                                 

  .303التقسيط كأحكامو لتركي صبيع (1)  
  .8/82المحمى (2)  
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 بكاحد منيما.
 الخاتمة

 أختـ ىذا البحث ببياف أىـ نتائجو، كىي: 
 ػػػ الكضع بشرط التعجيؿ يختمؼ عف زيادة الثمف ألجؿ األجؿ.1
ـي الدائف بالكضع منو دكف شرط ػػ 2 ػػػ تعجيؿ الدَّيف طمعنا في الكضع كقيا

 جائز عند الجميكر خالفنا لممالكية. 
 ػػ الكضع مف الدَّيف الحاؿ بشرط تعجيمو جائز باتفاؽ العمماء. 3
ػػ الكضع مف الدَّيف المؤجؿ بشرط تعجيمو ممنكع عند جميكر المتقدميف، 4

 كىك األرجح.
ػػ خصـ األكراؽ التجارية حراـ؛ ألنو ربا محض، كال يشممو اختالؼ العمماء 5

 في جكاز ضع كتعجؿ.
اـ الدائف بقبكؿ دىينو قبؿ الحمكؿ عمى أربعة ػػ اختمؼ العمماء في حكـ إلز 6

أقكاؿ، أصكبيا قكؿ المالكية كقكؿ الشافعية كالحنابمة المبنياف عمى قاعدة "ال 
 ضرر كال ضرار".

 كا أعمـ، كصمى ا عمى نبينا محمد كعمى آلو كصحبو كسٌمـ
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 المصادر والمراجع
الفقو اإلسالمي، أحكاـ البيع بالتقسيط ككسائمو المعاصرة في ضكء  -

لمقاضي محمد تقي العثماني، بحث مقدـ لمجمع الفقو اإلسالمي بجدة 
 ىػ، منشكر في مجمة المجمع العدد السابع الجزء الثاني.1412سنة 

أحكاـ التعامؿ في األسكاؽ المالية المعاصرة، لمدكتكر مبارؾ بف سميماف  -
اض ػ السعكدية، بف محمد آؿ سميماف، كنكز إشبيميا لمنشر كالتكزيع، الري

 ـ.2005ىػ 1426ط األكلى، سنة 
ىػ 370أحكاـ القرآف ألبي بكر أحمد بف عمي الرازم الجصاص ت -

تحقيؽ: محمد الصادؽ قمحاكم، دار إحياء التراث العربي، بيركت، سنة 
 ىػ.1405النشر 

االختيارات الفقيية مف فتاكل شيخ اإلسالـ ابف تيمية، رتبيا عالء الديف  -
بف محمد بف عباس البعمي الدمشقي، تحقيؽ محمد  أبك الحسف عمي

 ىػ.1369حامد الفقي، مطبعة أنصار السنة المحمدية، عاـ 
االستذكار الجامع لمذاىب فقياء األمصار كعمماء األقطار فيما تضمنو  -

المكطأ مف معاني الرأم كاآلثار، ألبي عمر يكسؼ بف عبد ا بف عبد 
تحقيؽ: د. عبد المعطي أميف قمعجي، ىػ، 463البر النمرم القرطبي ت

دار قتيبة لمطباعة كالنشر دمشؽ ػ بيركت، كدار الكعي حمب ػ القاىرة، ط 
 ـ.1993ىػ 1414األكلى، سنة 
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االستذكار الجامع لمذاىب فقياء األمصار كعمماء األقطار فيما تضمنو  -
المكطأ مف معاني الرأم كاآلثار، ألبي عمر يكسؼ بف عبد ا بف عبد 

ىػ، تحقيؽ: سالـ محمد عطا، كمحمد عمي 463بر النمرم القرطبي تال
ـ. 2000ىػ 1421معكض، دار الكتب العممية، بيركت، ط األكلى، سنة 

 كعند األخذ عف ىذه الطبعة أذكر دار النشر.
األشباه كالنظائر عمى مذىب أبي حنيفة النعماف، لزيف العابديف بف  -

لعممية، بيركت ػ لبناف، سنة ىػ، دار الكتب ا970إبراىيـ بف نجيـ ت
 ـ.1980ىػ1400النشر 

إعالـ المكقعيف عف رب العالميف، لشمس الديف محمد بف أبي بكر ابف  -
ىػ، راجعو كعمؽ عميو: طو عبد الرؤكؼ سعد، دار 751قيـ الجكزية ت

 ـ.1973الجيؿ، بيركت، سنة النشر 
 اإلعماؿ المصرفية كاإلسالـ، لمصطفى عبد ا اليمشرم، مكتبة -

 ىػ.1403الحرميف الرياض، كالمكتب اإلسالمي بيركت، ط الثانية، سنة 
 إغاثة الميفاف مف مصائد الشيطاف، لشمس الديف محمد بف أبي بكر ابف -

ىػ تحقيؽ: محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيركت، 751قيـ الجكزية ت
 ـ.1975ىػ 1395ط الثانية، سنة 

ديف محمد بف أحمد الخطيب اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع، لشمس ال -
ىػ، تحقيؽ: مكتب البحكث كالدراسات، دار الفكر، 977الشربيني ت

 ىػ. 1415بيركت، سنة النشر 
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اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ عمى مذىب اإلماـ أحمد بف  -
ىػ تحقيؽ: محمد 885حنبؿ، ألبي الحسف عمي بف سميماف المرداكم ت

  عربي، بيركت، بدكف تاريخ.حامد الفقي، دار إحياء التراث ال
كنياية المقتصد، ألبي الكليد محمد بف أحمد ابف رشد بداية المجتيد  -

ىػ مطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده،  595الحفيد القرطبي ت
 ـ.1975ىػ 1395مصر، ط الرابعة، سنة 

البيع بالتقسيط، لنزيو كماؿ حماد، بحث مقدـ لمجمع الفقو اإلسالمي  -
 ىػ، منشكر في مجمة المجمع العدد السابع الجزء الثاني.1412بجدة سنة 

البيع بالتقسيط المحكر الثاني الحطيطة كالحمكؿ، لرفيؽ يكنس المصرم،  -
ىػ منشكر في مجمة 1412بحث مقدـ لمجمع الفقو اإلسالمي بجدة سنة 

 المجمع العدد السابع الجزء الثاني.
لمدكتكر عمي أحمد السالكس، البيع بالتقسيط نظرات في التطبيؽ العممي،  -

ىػ، منشكر في مجمة 1410بحث مقدـ لمجمع الفقو اإلسالمي بجدة سنة 
 المجمع العدد السادس الجزء األكؿ.

بيع التقسيط تحميؿ فقيي كاقتصادم لرفيؽ يكنس المصرم، بحث مقدـ  -
ىػ، منشكر في مجمة المجمع 1410لمجمع الفقو اإلسالمي بجدة سنة 

 ء األكؿ.العدد السادس الجز 
بيع التقسيط كأحكامو، لسميماف بف تركي التركي، دار إشبيميا، الطبعة  -

 ـ.2003ىػ 1424األكلى، سنة 
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ىػ، دار 897التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ، لمحمد بف يكسؼ المىكَّاؽ ت -
 ىػ.1398الفكر، بيركت، ط الثانية، سنة 

الزيمعي تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ، لفخر الديف عثماف بف عمي  -
 ىػ.1313ىػ، دار الكتب اإلسالمية، القاىرة، سنة النشر 743الحنفي ت

التجرؤ المفرط عمى ادعاء اإلجماع عمى إباحة أخذ الثمف األكثر كالزيادة  -
في الثمف لألجؿ كالتقسيط، لمدكتكر القاضي برىكف، ط الثانية، سنة 

 ـ. دكف ذكر الناشر.2007ىػ 1424
لتزاـ، لمحمد بف محمد الحطاب المالكي في مسائؿ اال تحرير الكالـ -

تحقيؽ: عبد السالـ محمد الشريؼ، دار الغرب اإلسالمي،  ىػ،954ت
 ـ.1984ىػ 1404بيركت، ط األكلى، سنة 

ألبي الفضؿ أحمد بف عمي بف حجر العسقالني تقريب التيذيب،  -
ىػ، تحقيؽ: حامد عبد ا المحالكم، دار الحديث، القاىرة، دكف 852ت

 تاريخ.
تقسيط الديف في الفقو اإلسالمي، لمدكتكر محمد رضا عبد الجبار  -

ىػ، منشكر 1410العاني، بحث مقدـ لمجمع الفقو اإلسالمي بجدة سنة 
 في مجمة المجمع العدد السادس الجزء األكؿ.

ف حرمو الشيخ األلباني حالؿ ال  - تنبيو األفياـ إلى أف البيع بالتقسيط كا 
راث الثقافي المغربي، الدار البيضاء ػ حراـ، لمزبير دحاف، مركز الت

 ـ.2008المغرب، ط األكلى، سنة 
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تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، ألبي الحجاج يكسؼ بف عبد الرحمف  -
ىػ، تحقيؽ د بشار عكاد معركؼ، 742بف يكسؼ جماؿ الديف المزم ت

 ـ.1980ىػ 1400مؤسسة الرسالة، بيركت، ط األكلى، سنة 
شرح خمسيف حديثنا مف جكامع الكمـ، لزيف الديف  جامع العمـك كالحكـ في -

ىػ دار 795عبد الرحمف بف أحمد، المعركؼ بابف رجب الحنبمي ت
 ىػ.1408المعرفة، بيركت، ط األكلى، سنة 

حاشية ابف عابديف عمى الدر المختار، لمحمد أميف بف عمر ابف عابديف  -
 ـ.2000ىػ 1421ىػ، دار الفكر، بيركت، سنة النشر 1252ت

شية الدسكقي عمى الشرح الكبير، لمحمد ابف عرفة الدسكقي حا -
 ىػ، دار الفكر، بيركت، بدكف تاريخ.1230ت

خصـ األجؿ في عقكد المعاكضات المالية دراسة فقيية مقارنة بالقانكف،  -
لمدكتكر أسامة السيد عبد السميع، مكتبة الكفاء القانكنية، اإلسكندرية ػ 

 ـ.2010مصر، ط األكلى، سنة 
الطالبيف كعمدة المفتيف، لمحيي الديف أبي زكريا يحيى بف شرؼ  ركضة -

 ىػ.1405ىػ، المكتب اإلسالمي، بيركت، ط الثانية، سنة 676النككم ت
سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا، لمحمد ناصر  -

 الديف األلباني، مكتبة المعارؼ، الرياض ػ السعكدية.
محمد بف يزيد ابف ماجو القزكيني سنف ابف ماجو، أبك عبد ا  -

 ركت، بدكف ػػػػر، بيػػػػي، دار الفكػػػػػؤاد عبد الباقػػػػد فػػػػىػ، تحقيؽ: محم273ت
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 تاريخ.
ىػ  458سنف البييقي الكبرل، أبك بكر أحمد بف الحسيف البييقي ت -

تحقيؽ محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز ػ مكة المكرمة، سنة 
 ـ1994 -ىػ 1414النشر 

ىػ، تحقيؽ: 385سنف الدارقطني، أبك الحسف عمي بف عمر الدراقطني ت -
السيد عبد ا ىاشـ اليماني المدني، دار المعرفة، بيركت، سنة النشر 

 ـ.1966ىػ 1386
ىػ، 483شرح السير الكبير، إمالء أبي بكر محمد بف أحمد السرخسي ت -

ط ، بيركت، تحقيؽ: محمد حسف محمد إسماعيؿ، دار الكتب العممية
 ـ.1997ىػ1417األكلى، سنة 

عمميات البنكؾ مف الكجية القانكنية، لعمي جماؿ الديف عكض، دار  -
 ـ.1981النيضة العربية ػ مصر، سنة النشر 

غمز عيكف البصائر شرح كتاب األشباه كالنظائر، ألحمد بف محمد  -
ىػ، دار الكتب العممية، بيركت ػ لبناف، ط 1098الحنفي الحمكم ت

 ـ.1985ىػ 1405األكلى سنة 
فتاكل السبكي، أبي الحسف تقي الديف عمي بف عبد الكافي السبكي  -

 ىػ، دار المعرفة، بيركت ػ لبناف، بدكف تاريخ. 756ت
قرارات كتكصيات مجمع الفقو اإلسالمي، دار القمـ، دمشؽ، ط الثانية،  -

 . 1998ىػ 1418سنة 
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د بف جيزىم الكمبي الغرناطي القكانيف الفقيية، ألبي القاسـ محمد بف أحم -
 ىػ، الدار العربية لمكتاب، ليبيا ػ تكنس، دكف تاريخ.741ت

القكؿ الفصؿ في بيع األجؿ، لعبد الرحمف عبد الخالؽ، مكتبة ابف تيمية،  -
 ىػ.1406الككيت، ط األكلى، سنة 

ىػ، 1051كشاؼ القناع عف متف اإلقناع، لمنصكر بف يكنس البيكتي ت -
ي مصطفى ىالؿ، دار الفكر، بيركت، سنة تحقيؽ: ىالؿ مصيمح

 ىػ.1402
المبدع في شرح المقنع، ألبي إسحاؽ إبراىيـ بف محمد بف عبد ا بف  -

ىػ، المكتب اإلسالمي، بيركت، سنة النشر 884مفمح الحنبمي ت
 ىػ.1400

ىػ، دراسة 483بي بكر محمد بف أحمد السرخسي تالمبسكط، أل -
ر الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، كتحقيؽ: خميؿ محي الديف الميس، دا

 ـ.2000ىػ 1421بيركت، لبناف، ط األكلى، سنة 
مجمة مجمع الفقو اإلسالمي، صادرة عف مجمع الفقو اإلسالمي، التابع  -

 لمنظمة المؤثمر اإلسالمي ػ جدة، "مجمكعة مف األعداد".
مجمع الزكائد كمنبع الفكائد، لنكر الديف عمي بف أبي بكر الييثمي  -

 ىػ1412ىػ، دار الفكر، بيركت، سنة النشر 807ت
المحمى، ألبي محمد عمي بف أحمد ابف حـز األندلسي الظاىرم  -

 ىػ دار الفكر، بيركت، دكف تاريخ.456ت
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ىػ ركاية سحنكف عف ابف 179المدكنة الكبرل، عف اإلماـ مالؾ ت -
 ىػ.1323القاسـ، مطبعة السعادة ػ مصر، عاـ 

عبد ا محمد بف عبد ا الحاكـ المستدرؾ عمى الصحيحيف، ألبي  -
ىػ مع تضمينات الحافظ الذىبي في التمخيص 405النيسابكرم ت

كالميزاف، كالعراقي في أماليو، كالمينىاًكٌم في فيض القدير كغيرىـ، تحقيؽ: 
مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، بيركت ػ لبناف، ط 

 ـ.1990ىػ 1411األكلى، سنة 
ماـ أبك عبد ا أحمد بف محمد بف حنبؿ الشيباني مسند أحمد، اإل -

 ىػ، مؤسسة قرطبة، مصر، بدكف تاريخ.241ت
ىػ، 204مسند الشافعي، األماـ أبك عبد ا محمد بف إدريس الشافعي ت -

 دار الكتب العممية، بيركت، دكف تاريخ. 
ىػ، 211مصنؼ عبد الرزاؽ، أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ الصنعاني ت -

بيب الرحمف األعظمي، المكتب اإلسالمي، بيركت، ط الثانية، تحقيؽ ح
 ىػ.1403سنة 

المعامالت المالية المعاصرة في الفقو اإلسالمي، لمدكتكر محمد عثماف  -
شبير، دار النفائس لمنشر كالتكزيع، عماف ػ األردف، ط السادسة، سنة 

 ـ.2007ىػ 1427
ىػ، 360راني تالمعجـ األكسط، ألبي القاسـ سميماف بف أحمد الطب -

 ـ ػػػػػف بف إبراىيػػػػد المحسػػػػػػد، كعبػػػػػػكض ا بف محمػػػػػؽ: طارؽ بف عػػػػػػتحقي
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 ىػ.1415الحسيني، دار الحرميف، القاىرة، سنة النشر 
ىػ، 360المعجـ الكبير، ألبي القاسـ سميماف بف أحمد الطبراني ت -

كالحكـ، المكصؿ، ط تحقيؽ: حمدم عبد المجيد السمفي، مكتبة العمـك 
 ـ.1983ىػ 1404الثانية، سنة 

ىػ تحقيؽ: د مارسدف جكنس، 207المغازم، لمحمد بف عمر الكاقدم ت -
 عالـ الكتب، بيركت، بدكف تاريخ.

ىػ شرح مختصر عمر بف حسيف 620المغني، البف قدامة المقدسي ت -
ًقٌي ت  ىػ.1405ىػ، دار الفكر، بيركت، ط األكلى، سنة 334الًخرى

بحكث البيع بالتقسيط، مقدمة لمجمع الفقو اإلسالمي بجدة سنة  مناقشة -
 ىػ منشكرة في مجمة المجمع العدد السادس الجزء األكؿ.1410

ىػ دار 1299منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ، لمحمد بف أحمد عميش ت -
 ـ.1989ىػ 1409الفكر، بيركت ػ لبناف، سنة النشر 

ىػ، دار الفكر، 476ازم تالميذب، ألبي إسحاؽ إبراىيـ بف عمي الشير  -
 بيركت، بدكف تاريخ.

ىػ ركاية يحيى بف يحيى 179المكطأ، لإلماـ مالؾ بف أنس األصبحي ت -
الميثي، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، مصر، 

 دكف تاريخ.
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نياية المحتاج إلى شرح المنياج، لشمس الديف محمد بف أبي العباس  -
بف شياب الديف الرممي، الشيير بالشافعي الصغير أحمد بف حمزة ا

 ـ.1984ق 1404ىػ، دار الفكر، بيركت، سنة النشر 1004ت
اليداية شرح البداية، ألبي الحسف عمي بف أبي بكر المىٍرًغينىاًنٌي الحنفي  -

 ىػ، المكتبة اإلسالمية، بيركت، بدكف تاريخ.593ت
التقسيط، لمزبير دحاف، كالتخميط عند الشيخ األلباني في البيع بالكىـ  -

  ـ.2002مطبعة إليت ػ سال ػ المغرب، ط األكلى، سنة 
 
 
 

         
 


