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  )الزمن في الدین وتطبیقاتھ القضائیة(

  میميالعزیز الت العزیز بن ناصر بن عبد عبد

  .السعودیة العربیة المملكة  ،المعھد العالي للقضاء ، قسم الفقھ المقارن

  Analtmimi@imamu.edu.sa:البرید اإللكتروني 

  :ملخص البحث 

لذلك ، . الزمن عنصر مھم ومؤثر في الدین من حیث أحكامھ الفقھیة وتطبیقاتھ القضائیة

الزیادة المتعلقة بالوقت في : لتالیةأظھرھا الفقھاء في كتبھم؛ وقد نوقشت فیھ القضایا ا

الدین ، وحكم زیادة المماطلة ، والمصالحة على الدین المؤجل دفعة واحدة ، ثم ذكرت 

الزیادة المصاحبة للوقت في :وتوصل البحث إلى النتائج اآلتیة. التطبیق القضائي للمسألة

قبل اإلسالم ، التي الدین ، اتفق جمیع الفقھاء على أنھ ممنوع ، وھي إحدى صور الربا 

القول في جواز تأجیل الثمن المؤجل في البیع عن السعر الحالي ، .نصھا على أنھ ممنوع

یرجح .إذا كان المدین ثریا وقادًرا على الوفاء ، فال یجوز تأخیره.في رأي جمھور العلماء

 ، أن یجادل بأن المدین غیر ملزم بدفع تعویض مالي للدائن مقابل ضرر ال یفید المال

یرجح أن یقال أنھ ال یجوز زیادتھ من أجل .وربحھ بسبب تأخره في السداد الدین

یرجح أن یقول أنھ یجوز تشویھ الدین .التسویف ، بشرط أن یكون ھبة في جوانب البر

أن القضاء في المملكة العربیة السعودیة ال یأخذ قضیة التعویض .المؤجل مقابل تعجیلھ

  ضًا عن الخسارة أو النقص الفعلي في النقودعن المماطلة إال ما كان تعوی

  .الدین المؤجل ، الربا ،  تطبیقاتھ القضائیة،  الّدین ،الوقت: الكلمات المفتاحیة
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Abstract: 

Time is an important and influencing component of debt in 

terms of its jurisprudential rulings and its judicial applications. 

Therefore, jurists have shown it in their books; the following 

issues have been discussed in it: the increase related to time 

in debt, the ruling on increasing for procrastination, 

reconciliation over deferred debt at once, then I mentioned 

Judicial application of the matter. The research reached the 

following results:The increase associated with time in religion, 

all jurists agreed that it is forbidden, and it is one of the 

images of usury pre-Islamic, which the text stated that it is 

forbidden.Saying that it is permissible to postpone the price 

deferred in sales over the current price, is the view of the 

majority of scholars. If the debtor is rich and able to fulfill, then 

it is forbidden for him to delay.Is more likely to argue that the 

debtor is not obligated to pay a financial compensation to the 

creditor in exchange for the damage that misses the benefit of 

the money, and his profit because of his delay in paying off 

the debt.Is more likely to say that it is not permissible to 

increase for the sake of procrastination, provided that it is a 
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donation in the aspects of righteousness. Is more likely to say 

that it is permissible to vilify the deferred debt in exchange for 

expediting it.That the judiciary in the Kingdom of Saudi Arabia 

does not take the issue of compensation for procrastination 

except for what was a reparation for the actual loss or 

decrease in the money. 

Keywords: Time ,debt , its Judicial Applications, usury              
, deferred debt. 
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 مقدمة

الحمد هللا الھادي إلى سبیل الرشاد، الموفق من یختاره للفقھ في الدین من العباد، 
من یرد اهللا : " والسالم على المبعوث رحمة للعالمین، من قال بلسان عربي مبینوالصالة

، وعلى آلھ وصحبھ الھداة المھتدین، وتابعیھم بإحسان إلى یوم )١("بھ خیًرا یفقھھ في الدین
  :الدین، وبعد

  َوما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْلِإْنَس ِإلَّا ِلَیْعُبُدوِن  : تعالىإن اهللا لم یخلق الخلق إال لعبادتھ، قال 
)٢(،   

وال تتحقق ھذه الحكمة التي ألجلھا خلق اهللا الخلق إال بتحقیق العبادة هللا تعالى، وأن یلتزم 
ءت بھا النصوص سواء في عالقتھ مع ربھ، أو مع الخلق، العبد بأحكام الشریعة التي جا

ومن ذلك تعامالتھ المالیة بمعرفة ما یجوز منھا وما ال یجوز، ومن تلك المعامالت الدین، 
وقد ضبطت الشریعة ھذه المعاملة وبینت أحكامھا، وبما أن الدیون األصل فیھا التأجیل 

حكام، لذا رأیت أن أكتب في ھذه كان من المھم معرفة ما یتعلق بالزمن فیھا من أ
  ). الزمن في الدین وتطبیقاتھ القضائیة(المسألة، وقد عنونت لھذا البحث بـــــ 

  خطة البحث

  :جعلت البحث في مقدمة، وتمھید، وأربعة مباحث، ومالحق، وفھارس، على النحو اآلتي

  . وخطة البحثوفیھا التعریف بالموضوع، وسبب اختیاره، والدراسات السابقة،: المقدمة

  :وفیھ مطلبان: التمھید

  .شرح مفردات عنوان البحث: المطلب األول

  . األلفاظ ذات الصلة: المطلب الثاني

  .الزیادة المرتبطة بالزمن في الدین: المبحث األول

  :حكم الزیادة ألجل المماطلة، وفیھ مطلبان: المبحث الثاني

  .الزیادة الناشئة عن المماطلة: المطلب األول

                                                           

 حدیث ١/٣٩كتاب العلم، باب من یرد اهللا بھ خیرا یفقھھ في الدین ، أخرجھ البخاري في صحیحھ)  ١(
، )١٠٠( حدیث رقم ٢/٧١٨، ومسلم في صحیحھ، كتاب الزكاة، باب النھي عن المسألة )٧١(رقم 

 .من حدیث معاویة بن أبي سفیان 
 ).٥٦: ( سورة الذاریات، اآلیة)  ٢(
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  .االلتزام بزیادة یتصدق بھا عند تأخر سداد الدین: مطلب الثانيال

  .المصالحة عن الدین المؤجل ببعضھ حاًال: المبحث الثالث

  .تطبیق قضائي: المبحث الرابع

 .واشتملت على فھرس للمصادر والمراجع، وفھرس للموضوعات: الفھارس

عل أعمالنا خالصة وفي ختام ھذه المقدمة أسال اهللا التوفیق والسداد، وأن یج
  .لوجھھ الكریم وصلى اهللا وسلم على نبینا محمد
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  اطب اول

  ارف ردات وان اث

  ) الزمن(

 الزاء والمیم والنون أصل واحد یدل على وقت من الوقت، من ذلك الزمان، :في اللغة
الشاعر في زمان وزمن، والجمع أزمان وأزمنة، قال : وھو الحین، قلیلھ وكثیره، یقال

  :الزمن

  )١(َعفیَف الُمناِخ طویَل التغْن... وكنُت امرًأ زمًنا بالعراِق 

طال علیھ الزمان، واالسم : شدید، وأزمن الشيء: والزمن والزمان العصر، وزمن زامن
  .)٢(من ذلك الزمن والزمنة

  :وفي االصطالح

د الحكماء، وعند الزمان ھو مقدار حركة الفلك األطلس عن: " جاء في التعریفات قولھ
آتیك عند طلوع : عبارة عن متجدد یقدر بھ متجدد آخر موھوم، كما یقال: المتكلمین

الشمس؛ فإن طلوع الشمس معلوم ومجیئھ موھوم، فإذا قرن ذلك الموھوم بذلك المعلوم 
  . )٣("زال اإلیھام

ار، فتعریف الزمن اصطالًحا ال یخرج عن المعنى اللغوي؛ إذ ھو ساعات اللیل والنھ
إن الزمان : "ویشمل ذلك الطویل من المدة والقصیر منھا، وبذلك عرفھ الزركشي إذ یقول

، وال یخفى ما بین ھذا المعنى، "الحقیقي ھو مرور اللیل والنھار، أو مقدار حركة الفلك
  .)٤(والمعنى اللغوي من ارتباط وثیق

  ) الدین (

 فروعھ كلھا، وھو جنس من االنقیاد،  الدال والیاء والنون أصل واحد إلیھ یرجع:في اللغة
دنت الرجل أقرضتھ، فھو مدین : الطاعة، وھو واحد الدیون، تقول: والذل، فالدین

دنتھ : استقرض وصار علیھ دین، فھو دائن، وقیل: ومدیون، ودان فالن یدین دینا
: أقرضتھ، وأدنتھ استقرضتھ منھ، ورجل دائن ومدین ومدیون، األخیرة تمیمیة، ومدان

                                                           

 ).   ٢١٣١/ ٥(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة : ، وینظر)٢٢/ ٣(مقاییس اللغة ) ١(
 ).  ١٥٣/ ٣٥(، وتاج العروس )١٩٩/ ١٣(لسان العرب : ینظر) ٢(
 ).١١٤(التعریفات ص ) ٣(
بحث تكمیلي استكماًلا ) ٩(عودة عبد عودة عبد اهللا، ص : الزمن في القرآن الكریم، إعداد: ینظر) ٤(

 .م١٩٩٩ل على درجة الماجستیر في جامعة آل البیت للعام للحصو



 - ٢١٤٥ -

ھو الذي علیھ دین كثیر، ومدیان إذا كان عادتھ أن یأخذ بالدین : لیھ الدین، وقیلع
  . )١ (ویستقرض

  : اختلفت تعریفات الفقھاء للدین على قولین:وفي االصطالح

 المال الثابت في الذمة بدًال عن شيء آخر، وھذا ما ذھب إلیھ جمھور :القول األول
اسم لمال واجب في الذمة یكون بدال عن مال :  أنھ، ومما جاء في تعریفھ عندھم)٢(الحنفیة

أتلفھ أو قرض اقترضھ أو مبیع عقد بیعھ أو منفعة عقد علیھا من بضع امرأة وھو المھر 
  . )٣(أو استئجار عین

  .)٤( المال الثابت في الذمة، وھو قول الجمھور:القول الثاني

ن شيء آخر ال یعد دیًنا، فبناًء على قول الحنفیة كل ما ثبت في الذمة، ولیس بدال ع
ولیس الزكاة بدًال عن شيء آخر، فال یكون : "كالزكاة، وقد نصوا على ذلك، قال الشلبي

  .)٥("دینًا

أما على قول الجمھور، فكل ثابت في الذمة سواء كان بدًال عن شيء آخر، كثمن البیع، 
  .أو لیس بدًال، كالضمان والزكاة، فھو دین

 إلیھ الجمھور، ألنھ وإن لم یكن بدًلا عن شيء آخر إال أن والذي یظھر رجحانھ ما ذھب
  . )٦(لھ حكمھ في المالیة، والثبوت، ووجوب األداء، فال یخرج عن مسمى الدیون

                                                           

، وتاج العروس )٢١١٧/ ٥(، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة )٣١٩/ ٢(مقاییس اللغة : ینظر) ١(
 ).    ١٦٧/ ١٣(، ولسان العرب )٤٩/ ٣٥(

 ).   ١٥٧/ ٥(، وحاشیة ابن عابدین )٢٢١/ ٧(فتح القدیر للكمال ابن الھمام : ینظر) ٢(
 ).   ٢٢١/ ٧(فتح القدیر للكمال ابن الھمام ) ٣(
، )٣٠٥: ص(، وشرح حدود ابن عرفة )٦٥: ص(طلبة الطلبة في االصطالحات الفقھیة : ینظر) ٤(

 ).٢١٢: ص(، ومعجم لغة الفقھاء )٩٨: ص(والتعریفات الفقھیة 
 ).١٦٥/ ٤(حاشیة الشلبي مع تبیین الحقائق ) ٥(
 ).   ٣٦: ص(  الفقھ اإلسالمي، لمزید بن إبراھیم المزید استیفاء الدیون في: ینظر) ٦(
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ب اطا  

ظ ذات اا 

  )القرض(

قرضت : القاف والراء والضاد أصل صحیح، وھو یدل على القطع، یقال: في اللغة
ما تعطیھ اإلنسان من مالك لتقضاه، وكأنھ شيء قد قطعتھ : لقرضالشيء بالمقراض، وا

من مالك، والقراض في التجارة، ھو من ھذا، وكأن صاحب المال قد قطع من مالھ 
  .)١(طائفة وأعطاھا مقارضھ لیتجر فیھا

  .)٢(كل أمر یتجازى بھ الناس فیما بینھم فھو من القروض: وقال اللیث

دفع مال إلى الغیر لینتفع بھ ویرد : ھ، وعند الحنابلة ھو تعددت تعریفات:وفي االصطالح
  .)٣(بدلھ

  :العالقة بین الدین والقرض

بعد معرفة حد الدین، والقرض فیما سبق، یتبین لنا أن الدین أعم من القرض، فكل قرض 
یعد دیًنا، ولكن لیس كل دین یعد قرًضا؛ فقد یثبت الدین في الذمة بسبب ثمن مبیع، أو 

الك مال غیره بالتعدي، ونحو ذلك، وبھذا یمكن القول بأن بین الدین والقرض بسبب استھ
  .)٤(عموًما وخصوًصا، فكل قرض دین ولیس كل دین قرًضا

  )السلف(

. الذین مضوا: من ذلك السلف.  السین والالم والفاء أصل یدل على تقدم وسبق:في اللغة
بیع، وھو مال یقدم لما یشترى ومن الباب السلف في ال... المتقدمون: والقوم السالف

  .)٥(السلف، وھو ذاك القیاس ألنھ شيء یقدم بعوض یتأخر: نساء، وناس یسمون القرض

  : یرد على وجھین:وفي االصطالح

 القرض الذي ال منفعة فیھ للمقرض غیر األجر، والشكر، وعلى المقترض رده : األول
  .كما أخذه، والعرب تسمي القرض سلًفا

                                                           

 ). ١١٠١/ ٣(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة : ، وینظر)٧١/ ٥(مقاییس اللغة ) ١(
 ).   ٢٦٧/ ٨(تھذیب اللغة : ینظر) ٢(
 ).  ١٢٣/ ٥(اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف للمرداوي ) ٣(
 ).   ٦: ص( ھ الفقھیة، لفضیلة الدكتور سعد بن تركي الخثالن الزمن في الدیون وأحكام: ینظر) ٤(
 ).٤٥٤/ ٢٣(تاج العروس : ، وینظر)٩٥/ ٣(مقاییس اللغة ) ٥(
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ن یعطي ماًلا في سلعة إلى أجل معلوم بزیادة في السعر الموجود عند  ھو أ:والثاني 
  .)١(السلف، وذلك منفعة للمسلف، ویقال لھ سلم دون األول

  :العالقة بین السلف والدین

الدین عند الفقھاء : السلف نوع من الدین، وعلیھ فالدین أعم من السلف، قال ابن عثیمین
 أو ثمن مبیع أو كان أجرة لم یسلمھا المستأجر، أو كل ما ثبت في الذمة، سواء كان قرضًا

غیر ذلك، كل ما ثبت في الذمة فإنھ دین عند أھل العلم، وعلى ھذا یكون القرض والسلم 
  .)٢(نوعین من الدین

  )العین(

 العین والیاء والنون أصل واحد صحیح یدل على عضو بھ یبصر، وینظر، ثم : في اللغة
ھو عین غیر دین، أي : ن، وھو المال العتید الحاضر، یقالالعی: یشتق منھ، ومن الباب

  .)٣(نفسھ: ھو مال حاضر تراه العیون، وعین الشيء
  

  :تعددت تعریفات الفقھاء للعین، ومما جاء في ذلك أن العین: وفي االصطالح

  .)٤(ما یتعین بالتعیین -
الشيء المعین المشخص كبیت، وحصان، وكرسي، وصبرة حنطة، وصبرة  -

  .)٥(اضرتین، وكلھا من األعیاندراھم ح
  .)٦(المال الحاضر من النقد -

  :العالقة بین العین والدین

مما سبق یتبین أن العالقة بین العین، والدین عالقة تضداد؛ فالعین تكون حاضرة، 
  .بخالف الدین فھو مال ثابت في الذمة

                                                           

، وانیس الفقھاء في تعریفات األلفاظ المتداولة )٣٩٠/ ٢(النھایة في غریب الحدیث واألثر : ینظر) ١(
 ).٢٩٣: ص(، والمطلع على ألفاظ المقنع )٧٩:ص(بین الفقھاء 

 ).   ، بترقیم الشاملة آلیا٢٦/ ١٥(لقاء الباب المفتوح ) ٢(
 ). ٣٠١/ ١٣(لسان العرب : ، وینظر)١٩٩/ ٤(مقاییس اللغة ) ٣(
 ).   ٢٠٤/ ٥(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ) ٤(
 ).  ٣٤: ص  (١٥٩: مجلة األحكام العدلیة، المادة) ٥(
المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر : ، وینظر)٣٣٤/ ٣(النھایة في غریب الحدیث واألثر ) ٦(
 ).  ٣٢٦: ص(، ومعجم لغة الفقھاء )٤٤١/ ٢(
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  املبحث األول

  الزيادة املرتبطة بالزمن يف الدين

بیع الرجل البیع إلى أجل مسمى، فإذا حلَّ األجل، ولم یكن عند أن ی: صورة المسألة
   .)١(صاحبھ قضاء، زاد الثمن مقابل الزیادة في األجل

  :حكم ھذه الصورة

أجمع الفقھاء على تحریم ھذه الصورة من المعامالت، وھي إحدى صور ربا الجاھلیة 
: ن الربا یوجد في شیئینواتفق العلماء على أ:" التي ورد النص بتحریمھا، قال ابن رشد

في البیع، وفیما تقرر في الذمة من بیع، أو سلف، أو غیر ذلك، فأما الربا فیما تقرر في 
صنف متفق علیھ، وھو ربا الجاھلیة الذي نھي عنھ، وذلك أنھم كانوا : الذمة فھو صنفان

 علیھ -أنظرني أزدك، وھذا ھو الذي عناه : یسلفون بالزیادة وینظرون، فكانوا یقولون
أال وإن ربا الجاھلیة موضوع، وأول ربا : " بقولھ في حجة الوداع-الصالة والسالم 

   .)٢ (".."أضعھ ربا العباس بن عبد المطلب

  : وردت أدلة على تحریم ھذا النوع من المعامالت منھا:األدلة

 ُمَضاَعَفًة َواتَُّقوا اللََّھ َلَعلَُّكْم َیاَأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َلا َتْأُكُلوا الرَِّبا َأْضَعاًفا{: قولھ تعالى
  .)٣(}ُتْفِلُحوَن

 أن ھذا ھو عین ما كانوا یفعلونھ في الجاھلیة بأن الرجل یكون لھ على :وجھ الداللة
أخِّر : الرجل مال إلى أجل فإذا حلَّ األجل طلبھ من صاحبھ فیقول لھ الذي علیھ المال

 أضعافا مضاعفة، فنھاھم اهللا في إسالمھم عني دینك وأزید على مالك فذلك ھو الربا
  . )٤(عنھ

                                                           

الزمن في الدیون وأحكامھ الفقھیة : ، وینظر١/١٠٠أحكام الزیادة في غیر العبادات، لمحمد العید ) ١(
 ).٧(لفضیلة الشیخ سعد الخثالن ص 

 ). ١٤٨/ ٣(بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ) ٢(
 ).١٣٠(سورة آل عمران آیة رقم ) ٣(
، وأحكام القرآن للجصاص )٢٠٢/ ٤(تفسیر القرطبي : ، وینظر)٢٠٤/ ٧(جامع البیان، للطبري )  ٤(

)٤٧/ ٢  .( 
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  . )١("ال ربا إال في النسیئة: "ومن السنة قولھ 

أن الربا الكامل، إنما ھو في النسیئة، وھي الزیادة في الثمن ألجل تأجیل : وجھ الداللة
  .)٢(الدین

:الفرق بین ھذه الصورة وبین بیع التقسیط  

، مع اختالف الحكم )٣(ود العالقة بین التأجیل، والتقسیطسبب ایرادي لھذه المسألة ھو وج
في الزیادة الحاصلة في كل منھما، وشیوع بیع التقسیط في ھذا الزمان، مما قد یشتبھ 
على بعض الناس حكم ھذه الزیادة؛ وذلك أن الزیادة الحاصلة في الثمن ھي نظیر الزیادة 

  .في األجل، فلو بیعت السلعة حالة نقص في ثمنھا

  فھل تكون ھذه المعاملة من صور الربا المحرم؟

القول بجواز زیادة الثمن المؤجل في البیوع عن الثمن الحال، ھو قول جماھیر أھل 
، وبھ صدر قرار مجمع الفقھ اإلسالمي التابع لمنظمة )٥(، وقد حكي اإلجماع علیھ)٤(العلم

 واإلفتاء بالمملكة العربیة ، وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة)٦(المؤتمر اإلسالمي
، لكن ضعف قولھ ظاھر؛ فھناك )٨(، وإن كان ھناك من شذَّ وقال بعدم الجواز)٧(السعودیة

  .فرق بین الصورتین

  :ووجھ الفرق بینھما ما یلي

الزیادة في الدین ھي زیادة مقابل تأجیل دین ثابت في الذمة، بینما الثمن المؤجل  .١
 لم یكن دینًا ثابتًا في الذمة زید فیھ مقابل التأجیل، الذي قد زید فیھ مقابل التأجیل

                                                           

 -رضي اهللا عنھما – أن ابن عباس  أخرجھ البخاري في صحیحھ من حدیث أبي سعید الخدري) ١(
حدیث رقم ) ٧٥/ ٣( الدینار بالدینار نساء بیع:  في كتاب البیوع، بابسمعھ من  أسامة 

حدیث ) ١٢١٨/ ٣(باب بیع الطعام مثال بمثل : واللفظ لھ، ومسلم في كتاب المساقاة، باب) ٢١٧٨(
 ).١٥٩٦(رقم 

 . ١/١٠٢أحكام الزیادة في غیر العبادات، لمحمد العید : ینظر) ٢(
على أجزاء معلومة، في أوقات عقد على مبیع حال، بثمن مؤجل، یؤدى مفرقا : التقسیط ھو) ٣(

 ).  ٣٤(بیع التقسیط وأحكامھ لسلیمان التركي ص : معلومة، ینظر
 ).   ١٤٨/ ٣(بدایة المجتھد ونھایة المقتصد : ینظر) ٤(
المرجع السابق، ولعل اإلجماع إنما ھو فیما لوكان غرض المشتري التجارة أو االنتفاع، إما إن كان ) ٥(

-١/١٧٣أحكام الزیادة في غیر العبادات، لمحمد العید : خالف، ینظرغرضھ الدراھم، فھذا محل 
١٧٤  . 

 ).  ٤٤٧ ص ١ ج٦العدد (مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي المنبثق من منظمة المؤتمر اإلسالمي ) ٦(
 ).  ١٥٦ – ١٥٤) (١٣) (جمع وترتیب أحمد الدویش(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء ) ٧(
الشیخ األلباني، والدكتور عبد الرحمن عبد الخالق، والدكتور : ال بعدم جوازه من المعاصرینممن ق) ٨(

 .عبد العظیم بدوي
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وإنما ھو ثمن مبیع ثبت في ذمة المشتري مؤجًال ابتداًء، كما أن المبیع والثمن 
 .غیر متفقین في الجنس وال في العلة

أن الزیادة في الدین زیادة مقابل تأجیلھ قد جاءت مستقلة، بینما الزیادة في الثمن  .٢
 .عًا لبیع السلعةالمؤجل قد جاءت تب

أن الثمن في البیع المؤجل ثمن واحد ال یزاد فیھ لو تأخر المشتري في أدائھ، أما  .٣
الزیادة في الدین فإنھا أصًال مقابل األجل، وتزداد كلما زاد األجل أو تأخر أداء 

 .الدین
أن الثمن في البیع المؤجل قد جاء كلھ بزیادتھ في مقابل السلعة التي كان من  .٤

أن یكون ثمنًا حاًال لھا، أما الزیادة في الدین فإنھا مقابل التأجیل خاصة، الممكن 
فلو أقرض مئة إلى سنة على أن یستوفیھا مئة وعشرة فإن المئة جاءت مقابل 
المئة، والعشرة مقابل التأجیل وثمن لھ خاصة، إذ ال یمكن أخذ ھذه العشرة 

 .الزائدة بغیر التأجیل البتة
ال یخرج عن أحكام البیع وقواعده، حیث یترتب علیھ ما أن البیع بثمن مؤجل  .٥

یترتب على البیع من أحكام من الخیار والرد بالعیب ومن احتمال الربح 
الخراج (والخسارة، فھذه الزیادة ھي من الربح المباح، والقاعدة في ھذا أن 

 من ، أما الزیادة في الدین مقابل الزیادة في األجل فال یوجد فیھا شيء)بالضمان
  .)١(ھذا، فال یترتب علیھا ضمان وال خیار كما ال یوجد غرم یحل ھذا الغنم

                                                           

 ).   ١٠-٩(الزمن في الدیون وأحكامھ الفقھیة لفضیلة الشیخ سعد الخثالن ص ) ١(
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 املبحث الثاني

  حكم الزيادة ألجل املماطلة

  اطب اول

طن ا دة ازا  

  :تعریف المماطلة

فالمیم والطاء والالم أصل صحیح یدل على مد الشيء  مأخوذة من المطل،: في اللغة
مددتھا، والمطل في الحاجة، والمماطلة في : طلت الحدیدة أمطلھا مطالوإطالتھ، وم
  .)١(الحرب منھ

التسویف بالدین، مطلھ حقھ، وبھ یمطلھ مطال، وامتطلھ، وماطلھ بھ مماطلة : والمماطلة
 .)٢(ومطاال، ورجل مطول ومطال

 .)٣( تأخیره أداء الدین من وقت إلى آخر، لغیر عذر، مع الطلب:وفي االصطالح

  :حكم المماطلة

المدین إن كان غنًیا قادًرا على الوفاء، فإنھ یحرم علیھ المماطلة، وقد دل على ذلك الكتاب 
  .والسنة

  .من الكتاب: أوًال

َوِإْن ُكْنُتْم َعَلى َسَفٍر َوَلْم َتِجُدوا َكاِتًبا َفِرَھاٌن َمْقُبوَضٌة َفِإْن َأِمَن َبْعُضُكْم َبْعًضا {: قولھ تعالى
  . )٤ (}...دِّ الَِّذي اْؤُتِمَن َأَماَنَتُھ َوْلَیتَِّق اللََّھ َربَُّھ َفْلُیَؤ

 اآلیة توجھت ابتداء إلى توثیق الدین بالرھن إذا لم تكن ھناك كتاب�ة مادام�ت       :وجھ الداللة 
  الثقة محل شك بین الطرفین فإذا وجدت الثقة فال حاجة إلى التوثیق، لكن على المؤتمن 

                                                           

 ).   ٣٣١/ ٥(مقاییس اللغة ) ١(
 ).  ٦٢٤/ ١١(لسان العرب : ینظر )٢(
/ ٧(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع : ، وینظر)١٢٢/ ٥(المربع، البن قاسم حاشیة الروض ) ٣(

 ).   ٢٢٧/ ١٠(، وشرح النووي على مسلم )٢٥٦/ ٤(، والشرح الصغیر، للدردیر )١٧٣
 ). ٢٨٣: (سورة البقرة آیة رقم) ٤(
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  .)١(مانة، وھي الدین، أو الحقأن یبادر إلى رد األ

  .من السنة: ثانیًا

مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم :"  قالأن رسول اهللا : عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ
  .)٢("على مليء فلیتبع

  :وجھ الداللة

 المطل من الغني بالظلم، والظلم حرام الداللة من الحدیث ظاھرة؛ فقد وصف النبي 
  .)٣(وف بھ محرمباإلجماع، فكذا الموص

  .حكم الزیادة في الدین الناشئة عن ضرر المماطلة

المماطلة في الدیون تعود بالضرر على أھل الحقوق من جھة تأخر دیونھم، ومنعھم من 
االنتفاع بھا تلك المدة وعدم تمكنھم من التصرف فیھا، وھذا التأخر في سداد الدیون ھو 

 جھة فوات أرباح متوقعة أو متیقنة، وقد في نفسھ ضرر، وقد یترتب علیھ ضرر آخر من
یكون الضرر فعلًیا كأن یحملھ ھذا التأخر والمماطلة إلى تكبد الخسائر المادیة ألجل 
استخالص حقھ والظفر بھ أو ببعضھ فضًلا عن الضرر المعنوي الذي قد یتكبده الدائن 

 یتنـزه عن مثلھ من الحزن واالبتذال بالمرافعة والمخاصمة وكثرة التردد، األمر الذي
 .)٤(أھل المروءات

  :تحریر محل النزاع

اتفق الفقھاء المعاصرون على أن المدین المعسر ال یجوز إلزامھ بدفع تعویض  -
مقابل تأخیره في الوفاء؛ ألن المعسر مستحق لإلنظار إلى المیسرة، واإللزام 

 بجواز بالتعویض ینافي اإلنظار المأمور بھ شرعًا، وقد نص على ھذا القائلون
  .التعویض المالي عن ضرر مماطلة المدین

                                                           

من اللحیدان ص المسؤولیة الجنائیة للمدین المماطل في الشریعة والقانون، للباحث عبدالرح: ینظر) ١(
)١٣   .( 

) ٩٤/ ٣(الحوالة، وھل یرجع في الحوالة؟ : أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الحواالت، باب) ٢(
تحریم مطل الغني، وصحة : واللفظ لھ، وأخرجھ مسلم، كتاب المساقاة، باب) ٢٢٨٧(حدیث رقم 

 ). ١٥٦٤(حدیث رقم ) ١١٩٧/ ٣(الحوالة، واستحباب قبولھا إذا أحیل على ملي، 
المسؤولیة الجنائیة للمدین المماطل في الشریعة والقانون، للباحث عبدالرحمن اللحیدان ص : ینظر) ٣(

)١٥  .( 
التعویض عن األضرار المترتبة على المماطلة في الدیون، للدكتور سلمان بن صالح الدخیل بحث ) ٤(

 . منشور على النت
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كما اتفقوا على منع اشتراط التعویض المالي عند التأخر في سداد الدَّین مع تحدید  -
 .)١(نسبة معینٍة أو مبلٍغ محدٍد؛ ألن ذلك صورة من صور ربا الجاھلیة المحرم

 أدى ھذا إذا أثبت الدائن أنھ قد تضرر تضرًرا فعلًیا من مماطلة المدین، كأن -
المطل إلى إخالل الدائن بالوفاء بما علیھ من التزامات مؤجلة، ترتب علیھا بیع 
مالھ بثمن بخس ألجل الوفاء بتلك االلتزامات، وھذا الضرر واقع حقیقة ولیس 
متوقًعا أو مفترًضا فالحكم على المدین المماطل حینئذ بالتعویض عن الضرر 

 .)٢( یخرج عن أنظار المجتھدینالناتج فعلًیا من مطلھ وظلمھ أمر ال
ویخرج من النزاع ما یحكم بھ الحاكم من عقوبة تعزیریة مالیة إذا رأى المصلحة  -

في ذلك، موردھا بیت المال، ومصرفھا مصالح المسلمین؛ ألن المال المأخوذ 
  .)٣(من باب الزواجر ال من باب الجوابر

لمستحق للدائن، وحبس المال لدیھ فینحصر الخالف فیما إذا ماطل المدین في أداء دینھ ا
بعد حلولھ؛ مما أدى إلى تفویت الفرصة على الدائن الستثمار أموالھ واالستفادة منھا زمن 
التأخیر، فھل یضمن المدین المماطل ما فات من منافع المال من ربح متوقع نتیجة 

ات وقوع  إضراًرا بالدائن دون الحاجة إلى إثب-بمجرده–لمطلھ؟ وھل یعد مطل الغني 
ضرر فعلي، بحیث یستحق الدائن تعویًضا مالًیا عما فاتھ من ربح متوقع لھذا المال في 

  .)٤(زمن التأخیر؟

  :األقوال في المسألة

  :اختلف العلماء المعاصرون في المسألة على قولین

 عدم جواز إلزام المدین المماطل القادر على الوفاء بتعویض مالي یدفعھ :القول األول
، وبـھذا )٥(مقابل فوات منفعة مالھ، وتضرره بذلك مدة التأخیر، وھو قول الجمھورللدائن 

                                                           

، والتعویض عن )١٠- ٩(فضیلة الشیخ سعد الخثالن ص الزمن في الدیون وأحكامھ الفقھیة ل: ینظر) ١(
األضرار المترتبة على المماطلة في الدیون، للدكتور سلمان بن صالح الدخیل بحث منشور على 

 .   النت
 ).١٣-١٢(الزمن في الدیون وأحكامھ الفقھیة لفضیلة الشیخ سعد الخثالن ص ) ٢(
في الدیون، للدكتور سلمان بن صالح الدخیل بحث التعویض عن األضرار المترتبة على المماطلة ) ٣(

 .    منشور على النت
، وقد ذكر الشیخ أن أول )١٣(الزمن في الدیون وأحكامھ الفقھیة لفضیلة الشیخ سعد الخثالن ص ) ٤(

من أثار ھذه المسألة ھو الشیخ مصطفى أحمد الزرقا، وأنھ لم یعرف للمتقدمین خالف في عدم 
 .  جواز ذلك

الزمن في الدیون وأحكامھ : ھ فضیلة الشیخ سعد الخثالن إلى جماھیر السلف والخلف، ینظرنسب) ٥(
 ).    ١٤(الفقھیة لفضیلة الشیخ سعد الخثالن ص 
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، وھو قول جمھور )٢(، والھیئات الشرعیة)١(القول صدرت قرارات المجامع الفقھیة
  .)٣(العلماء المعاصرین

جاء في معیار المدین المماطل المعتمد من المجلس الشرعي لھیئة المحاسبة والمراجعة 
  : المالیة اإلسالمیةللمؤسسات

ال یجوز اشتراط التعویض المالي نقًدا أو عیًنا، وھو ما یسمى بالشرط الجزائي، ) ب(
على المدین إذا تأخر عن سداد الدین، سواء نص على مقدار التعویض أم لم ینص، 

  .أم عن تغیر قیمة العملة ) الفرصة الضائعة(وسواء كان التعویض عن الكسب الفائت 

ز المطالبة القضائیة للمدین المماطل بالتعویض المالي نقًدا أو عیًنا عن تأخیر ال تجو) ج(
  .)٤(الدین

  :أدلة القول األول

  .أدلتھم من الكتاب: أوًال

  :استدلوا بعموم أدلة تحریم الربا، ومنھا

َن َوِإْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة َوِإْن ُتْبُتْم َفَلُكْم ُرُؤوُس َأْمَواِلُكْم ال َتْظِلُموَن َوال ُتْظَلُمو: "قولھ تعالى
  .)٥("َفَنِظَرٌة ِإَلى َمْیَسَرة

  :وجھ الداللة من اآلیة

دلت اآلیة على تحریم الربا وإبطالھ، ورد أصحاب الدیون إلى رؤوس أموالھم بال زیادة 
وال تعویض عن تأخٍر في الوفاء، ولم تفرق في ذلك بین موسر ومعسر فالزیادة على 

                                                           

، وقرار مجمع )٢٦٨(قرارات المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي ص : ینظر) ١(
 ١) (٦(سالمي في دورتھ السادسة في مجلة المجمع العدد الفقھ اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإل

 /٤٤٨- ٤٤٧  .( 
، وممن )٣٤(المعاییر الشرعیة لھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ص: ینظر) ٢(

 .  منعھ ھیئة الرقابة والفتوى بدار المال اإلسالمي والھیئة الشرعیة بشركة الراجحي المصرفیة
ستاذ الدكتور أحمد فھمي أبو سنة، والدكتور نزیھ كمال حماد، والدكتور علي السالوس، األ: منھم) ٣(

والدكتور تقي العثماني، والدكتور محمد شبیر، والدكتور حسن األمین، والدكتور رفیق المصري، 
والشیخ عبداهللا بن بیھ، والدكتور زكي الدِّین شعبان، والدكتور محمد زكي عبد البر، والدكتور 

التعویض عن األضرار المترتبة على المماطلة في الدیون، للدكتور سلمان : نقًال عن. مد القريمح
 .   بن صالح الدخیل بحث منشور على النت

 ). ٣٤(المعاییر الشرعیة لھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ص)  ٤(
 ).   ٢٧٩(سورة البقرة آیة رقم ) ٥(
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كان المدین موسرًا أو معسرًا، والفرق بین المعسر والموسر إنما رأس المال ربا، سواء 
  .)١(ھو في وجوب اإلنظار إلى المیسرة وترك المطالبة

  :وُنوقش بما یلي

عدم التسلیم بأن التعویض عن ضرر المماطل من جنس الربا، وذلك أن الزیادة  .١
تراض في غیر مقابلة عوض، فھي نتیجة ) أتقضي أم تربي(الربویة في مسألة 

بین الدائن والمدین على تأجیل السداد مقابل زیادة في األجل، أما التعویض فھو 
 .)٢(مقابل تفویت منفعة على الدائن بال رًضا منھ

 :وأجیب بما یلي
 عدم التسلیم بأن الزیادة الربویة في غیر مقابلة عوض، بل ھي في مقابلة عدم :أوًلا

  .حبس المال، وعدم انتفاع صاحبھ بھاالستفادة من المال خالل مدة التأجیل، و
 أن المرابین المعاصرین حللوا أخذ الربا بمثل ھذا التعلیل، وابتكروا نظریة :ثانًیا

الفرصة الضائعة لتبریر أخذ الربا المحرم، و ھي نفسھا حجة من یرى التعویض، 
ائدة ولو كان التعویض عن الربح الفائت على صاحب الدَّین جائًزا، ألباح الشارع الف

على الدیون المأخوذة لالستثمار في التجارة والصناعة؛ ألن ھذه الفائدة تعویض 
للدائن عن منافع مالھ مدة بقائھا عند المدین، وكذا المقرض بال فائدة تلحق بھ مضار 
وتفوتھ منافع من جراء قرضھ المجاني، ولم ُیَبْح لھ زیادة أو نفع یزید على رأس 

 .)٣(وه، فدل ذلك على أن التعویض نوع من الرباالمال إن وقع مشروًطا ونح
 
أن نسبة الزیادة الربویة معلومة للطرفین في بدایة العقد، أما التعویض فال یمكن  .٢

معرفة نسبتھ ابتداًء، وإنما یتحدد بناء على ما فات من ربح حقیقي خالل مدة 
  .)٤(المماطلة

 :وأجیب بما یلي
 متى اشترطت الزیادة، أو قام عرف یدل  أن ھذا فرق غیر مؤثر، وذلك أنھ:أوًلا

علیھا، أو أمكن فرضھا للدائن، فھي ربا، سواء حددت في العقد، أو بعده، أو 
  .حددھا القضاء، أو التحكیم، وسواء كانت كثیرة أو قلیلة

 أن ھذا الفرق نظرٌي لیس بعملي، إذ إن نسبة تحقیق األرباح من العملیات :ثانًیا
والمصارف معلومة تقریًبا، خصوًصا أن معظم عملیات االستثماریة في البنوك 

المصارف اإلسالمیة تدور حول المرابحة المؤجلة، ونسبة أرباحھا معلومة في 

                                                           

، والتعویض عن )١٨٢: ص(ء الدیون في الفقھ اإلسالمي، لمزید بن إبراھیم المزید استیفا: ینظر) ١(
األضرار المترتبة على المماطلة في الدیون، للدكتور سلمان بن صالح الدخیل بحث منشور على 

 .      النت
دخیل التعویض عن األضرار المترتبة على المماطلة في الدیون، للدكتور سلمان بن صالح ال: ینظر) ٢(

 . بحث منشور على النت
 .   المرجع السابق) ٣(
 .   المرجع السابق) ٤(
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الجملة، فآل األمر إلى العلم بنسبة التعویض، إذا كان التعویض راجع إلى معدل 
  .)١(الربحیة خالل مدة المماطلة

  .أدلتھم من السنة: ثانیًا

لي الواجد یحل عرضھ : " قاللشرید عن أبیھ أن رسول اهللا عن عمرو بن ا
  . )٢("وعقوبتھ

  :وجھ الداللة من الحدیث

دل الحدیث على عدم مشروعیة تعویض الدائن عن ضرر مماطلة غریمھ، وذلك أن 
 أحل عرض المماطل وعقوبتھ فقط، ولم یحل مالھ، فالمشروع في حق المماطل النبي 

عقوبتھ بما یزجره، ویردعھ عن المطل، ولو كان التعویض الواجد شكایتھ، وفضحھ، و
 ؛ لشدة الحاجة إلیھ، والسكوت في موضع الجابر لضرر المماطلة مشروًعا لبینھ 

  .)٣(الحاجة بیان

  :وُنوقش
بأن عموم لفظ العقوبة یشمل العقوبة المالیة، والنصوص العامة في اعتبار العقوبة المالیة 

تملیك الغیر، وتعویض : واضحة، ومن أنوع العقوبة المالیةضرًبا من التعزیر صریحة و
  .  )٤(الدائن عن ضرر المماطلة داخل فیھا

 :وأجیب

  :بأنھ ال یصح اعتبار التعویض المالي للدائن عن ضرره من باب العقوبة المالیة؛ ألمرین
لعرف،  أن والیة إیقاع العقوبات التعزیرة للحاكم، والتعویض ھنا یقع بالشرط أو ا:األول

ویباشره الدائن، فخرج عن كونھ تعزیًرا بالمال، ولو فوض تنفیذ العقوبات إلى آحاد 
الناس، أو صح لكونھ مشروًطا في العقد، ألفضى ذلك إلى فوضى، واضطراب ال یقرھا 

  .الشرع

                                                           

 .   المرجع السابق) ١(
، ٤٦٨٩برقم ) ٧/٣١٦(والنسائي في سننھ ) ١٧٩٤٦(برقم ) ٢٩/٤٥٦(أخرجھ أحمد في مسنده ) ٢(

 ٥٠٨٩ برقم ١١/٤٨٦، وابن حبان في صحیحھ ٢٢٤٢٧ برقم ٢/٨١١وابن ماجة في سننھ 
 برقم ٤/١١٤، والحاكم في المستدرك )١١٢٧٩(، برقم ٦/٥٨ي السنن الكبرى والبیھقي ف

ھذا حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه، وحسنھ األلباني في صحیح الجامع : وقال) ٧٠٦٥(
 ).   ٥٤٨٧(برقم ) ٩٦٣/ ٢(الصغیر وزیادتھ 

 .     )١٩(الزمن في الدیون وأحكامھ الفقھیة لفضیلة الشیخ سعد الخثالن ص : ینظر) ٣(
التعویض عن األضرار المترتبة على المماطلة في الدیون، للدكتور سلمان بن صالح الدخیل : ینظر) ٤(

 .   بحث منشور على النت
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 أن المراد من العقوبة الزجر، والردع، ولیس الجبر، وإال لوجب جبر ضرر :الثاني
  .)١(دینھ المعسرالدائن من مماطلة م

  .أدلتھم العقلیة: ثالًثا

إن التعویض عن ضرر المماطلة إن لم یكن رًبا في ذاتھ، فھو ذریعة موصلة إلیھ، : قالوا
وسدُّ الذرائع من القواعد الفقھیة المعتبرة شرع، والقول بھ یفتح باب الربا، والتواطؤ على 

فس حجة التعویض عن أخذه، بحجة التعویض عن الضرر، أو فوات االنتفاع، وبن
  :الضرر انتشر أخذ الربا، وبرََّر المرابون ظلم المدینین والمعسرین، وبیان ھذا بما یلي

 توسع بعض المصارف اإلسالمیة التي أخذت بفتوى جواز التعویض في تطبیق -
التعویض، إذ صار التعویض عن ضرر المماطلة كالفائدة الربویة، مما حمل بعض من 

ن یتراجعوا عن فتواھم؛ لعدم إمكان تطبیق شروطھم التي قیدوا بـھا أفتى بالتعویض أ
  .الجواز

 أن صاحب المال لن یلح على المدین بتسدید دینھ، ولن یحرص على متابعة مدینھ، إذ -
إنھ سیحصل من المماطل على أصل مالھ مع عوٍض مالي عن مماطلتھ، بل ربما یطمع 

فإن المدین المماطل لن یبالي : ن جھة أخرىفي ھذا العوض ویتطلع لتأخره، ومطلھ، وم
في الوفاء في زمن السداد المحدد، بل سیستسھل التعویض، ویستصعب دفع المبلغ كامًال 

 –لوفاء الدَّین، فینقلب التعویض مع مرور الزمن إلى اتفاق عرفي على التأخیر بزیادة 
  .)٢( وھي ذریعة یجب سدھا ومنعھا–تسمى تعویضًا عن ضرر 

 جواز إلزام المدین المماطل القادر على الوفاء بتعویض مالي یدفعھ :الثانيالقول 
للدائن مقابل فوات منفعة مالھ مدة التأخیر، ومن أبرز من قال بھ الشیخ مصطفى 

، وقد صدرت بھ )٣(الزرقا، والشیخ عبد اهللا بن منیع، والدكتور الصدیق الضریر
  .)٤(ك اإلسالمیةفتاوى من بعض الھیئات الشرعیة في بعض البنو

  
  :أدلة القول الثاني

  .أدلتھم من الكتاب: أوًال
اآلیات الدالة على وجوب الوفاء بالعقود، واألمانات، وتحریم أكل المال بالباطل، 

  :ومنھا

                                                           

 . المرجع السابق) ١(
 .   المرجع السابق) ٢(
الدكتور محمد الزحیلي والدكتور عبد الحمید البعلي والشیخ محمد خاطر والدكتور : وممن قال بھ) ٣(

 .د العزیز القصارعب
ومنھا ھیئة الرقابة والفتوى بدار المال اإلسالمي، والھیئة الشرعیة بشركة الراجحي المصرفیة، ) ٤(

 ). ٤٢٧- ٤٢٦ص(بحوث في االقتصاد اإلسالمي البن منیع  :ینظر
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َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ال :"، وقولھ)١("یا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َأْوُفوا ِباْلُعُقوِد: "قولھ تعالى
  . )٢("ْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْیَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإلَّا َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض ِمْنُكْمَت

  :وجھ الداللة من اآلیتین
دلت على وجوب الوفاء بالعقد، وتحریم أكل المال بالباطل، وتأخیر الوفاء عن 

ل، وعلیھ فیكون میعاده دون رضا صاحبھ یعد من أكل المال، أو منفعتھ بالباط
المتخلف ظالمًا لصاحب المال، ومسؤوًال عن الضرر الذي یلحقھ من جراء 

  .)٣(مماطلتھ، فیضمن منفعة مالھ تلك المدة
  

  :وُنوقش بما یلي
عدم التسلیم بكون التأخیر في أداء الدَّین أكًلا لمنفعة المال بغیر حق خالل تلك  .١

نقود للزیادة أمر محتمل، فال تعد منفعة المدة التي ماطل فیھا المدین؛ ألن قابلیة ال
محققة الوجود قد أكلھا المدین المماطل عدواًنا حتى یطالب بالتعویض المالي 

  .عنھا
أن اعتبار المدین المماطل بغیر عذر ظالًما معتدًیا أمر مسلم ال خالف فیھ؛ لنص  .٢

 عن الحدیث على ذلك، ومنشأ ظلمھ إلحاقھ الضرر بالدائن نتیجة تأخیر الوفاء
وقتھ بال عذر، إال أنھ لیس كل ضرر یلحُقُھ اإلنساُن بغیره ظلمًا یعد موجًبا 

  .)٤(للتعویض المالي
  

 .أدلتھم من السنة: ثانیًا

  . )٥ ()لي الواجد یحل عرضھ وعقوبتھ(، وقولھ )مطل الغني ظلم : (قول النبي 

والظلم یحل أفاد ھذان الحدیثان بأن مطل الغني ولي الواجد ظلم، : وجھ الداللة
 .)٦(العقوبة كما صرح بھ الحدیث الثاني، ومن العقوبة التعویض المالي

                                                           

 ).   ١(سورة المائدة آیة رقم ) ١(
 ).   ٥٨(سورة النساء آیة رقم ) ٢(
، واستیفاء الدیون )١٤(وأحكامھ الفقھیة لفضیلة الشیخ سعد الخثالن ص الزمن في الدیون : ینظر) ٣(

 ).     ١٧٩-١٧٨: ص( في الفقھ اإلسالمي، لمزید بن إبراھیم المزید 
المرجعین السابقین، والتعویض عن األضرار المترتبة على المماطلة في الدیون، للدكتور : ینظر) ٤(

 . تسلمان بن صالح الدخیل بحث منشور على الن
 .  سبق تخریجھما) ٥(
، والحلول والبدائل )١٤(الزمن في الدیون وأحكامھ الفقھیة لفضیلة الشیخ سعد الخثالن ص : ینظر) ٦(

 .    الشرعیة لمشكلة المتأخرات، للدكتور علي محي الدین القره، بحث منشور على موقع فضیلتھ
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  :وُنوقش

 )١(بعدم التسلیم بأن العقوبة المذكورة في الحدیث تشمل التعویض المالي، ألن الفقھاء
  .)٢(فسروا العقوبة بالحبس والتعزیز، ولم یفسروھا بالتعویض المالي

 .أدلتھم العقلیة: ثالًثا

 المدین المماطل على الغاصب؛ فكما أن الغاصب یضمن عین المال قیاس .١
المغصوب، وكذا منافعھ المتقومة، فكذلك المدین المماطل یضمن المال 

 .)٣(الثابت في ذمتھ دینًا، ومنافعھ المحجوبة عن الدائن خالل مدة التأخیر

عین  بأنھ قیاس مع الفارق، ووجھ ذلك، أن القائلین بضمان منافع ال:وُنوقش
المغصوبة على الغاصب، یشترطون أن تكون المنفعة مما یصح أخذ العوض عنھا، 
وذلك بأن یكون المغصوب من األعیان التي یصح أن یرد علیھا عقد اإلجارة، وقد 

  .)٤(نص فقھاء الشافعیة والحنابلة على ذلك

أن من مقاصد الشریعة اإلسالمیة وأسسھا في تقریر األحكام عدم المساواة  .٢
األمین والخائن، وبین المطیع والعاصي، وبین العادل والظالم، وبین بین 

المؤدي للحقوق في وقتھا والمماطل، وعدم إلزام المدین المماطل القادر على 
الوفاء بالتعویض یتعارض مع ھذا المقصد ویشجع على المماطلة وتأخیر 

 .)٥(وفاء الحقوق

ماطل بالتعویض یتعارض مع ما ھو  بعدم التسلیم بأن عدم إلزام الدین الم:وُنوقش
معلوم من مقاصد الشریعة من عدم التسویة بین األمین المؤدي للحق في وقتھ 

  :والمماطل الظالم، وبیان ذلك من وجھین

أن تسمیة المماطل ظالًما كافیة في زجر المؤمن باهللا الخائف من ألیم عقابھ الذي  -
  .ھناك تعویض مالي عن التأخیریعلم أن الظلم ظلمات یوم القیامة، ولو لم یكن 

أن الشرع الحكیم قد جاء بإباحة عرض المماطل، وعقوبتھ العقوبة التي تزجره،  -
وتردع غیره من المطل، وأخذ حقوق الناس، إما بالحبس، أو بما یراه الحاكم من 

                                                           

 ).  ٢٨/٢٧٩(مجموع الفتاوى : نظرنسبھ ابن تیمیة إلى من أصحاب مالك والشافعي وأحمد، ی) ١(
 .  المرجعین السابقین) ٢(
 ).      ٩٢(البیع المؤجل، للدكتور عبدالستار أبو غدة ص : ینظر) ٣(
، البیع المؤجل، )١٧(الزمن في الدیون وأحكامھ الفقھیة لفضیلة الشیخ سعد الخثالن ص : ینظر) ٤(

 ).         ٩٨(للدكتور عبدالستار أبو غدة ص 
 )  ١٧(الزمن في الدیون وأحكامھ الفقھیة لفضیلة الشیخ سعد الخثالن ص : ینظر) ٥(
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ضرب، أو تشھیر، ثم إن لم یجد ذلك باع الحاكم مالھ وفاًء لدینھ، فكیف یقال إنَّ 
  .)١(ام بالتعویض المالي یشعر بأن الشریعة تسوي بین العادل والظالم؟عدم اإللز

  :الترجیح
 رجحان القول األول، القائل بعدم جواز إلزام المدین - والعلم عند اهللا –الذي یظھر 

بتعویض مالي یدفعھ للدائن مقابل ضرر فوات منفعة المال، وربحھ بسبب مماطلتھ 
  :بالوفاء بالدَّین، وذلك لما یلي

  .قوة أدلة القائلین بالمنع، وضعف أدلة المجوزین، ومناقشة أدلتھم .١
أن القائلین بالتعویض اختلفوا في تكییفھ، ھل ھو تعزیر أم تعویض، وفي كیفیة  .٢

 .تقدیره
أن النتیجة النھائیة للتعویض ھي نفس نتیجة الربا، والفرق بینھما في التخریجات  .٣

  . في زمن الوفاءفقط، فھو یأخذ ماًلا زائًدا بسبب التأخر
  .أن التعویض عن ضرر المماطلة إن لم یكن رًبا في ذاتھ، فھو ذریعة إلى الربا .٤

 وقد عمل استبیان ضمن سبعة وعشرین مصرًفا إسالمًیا وكانت النتیجة على النحو 
  :اآلتي

عدد المصارف التي تطبق غرامات التأخیر اثنا عشر مصرًفا وكلھا تطبقھا على  -
 .المدین المماطل

امات التأخیر بقرار من ھیئة الرقابة الشرعیة تسعة مصارف غیر أن التطبیق غر -
 .العملي ال یوافق القرار في ثالثة منھا

نص على : النص على شرط الغرامة في العقود تسعة مصارف، ومصرف منھا -
 .شرط الغرامة بدون قرار من الھیئة

 .صارفطریقة حساب الغرامات ھي نفسھا طریقة حساب األرباح خمسة م -
  .اإلیرادات تضاف إلیرادات المصرف أربعة مصارف -

وھذا االستبیان یبین مدى التجاوزات الكبیرة من المصارف التي ینكرھا المجوزین 
  .، واهللا أعلم)٢(وال یقرونھا وھذا مما یقوي رأي المانعین

  
 

                                                           

 .   المرجع السابق) ١(
 .  المرجع السابق) ٢(
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ب اطا  

  ة دق  د ر داد ادنازام زد

أن یتضمن العقد بین العمیل والبنك شرًطا یلزم فیھ البنك العمیل : صورة المسألة
حال تأخر سداده، بتسلیم نسبة معینة، قد تزید عن معدل الفائدة إن اقتضى ذلك تحقیق 

   .فاعلیتھا، على أن تصرف في وجوه البر، وال یتملكھا البنك

  :نشأة ھذه الصورة

ت حدیًثا، وكان سبب استحداثھا لم تكن ھذه الصورة موجودة قدیًما، وإنما استجد
المشكالت التي تواجھھا المصارف اإلسالمیة من تأخر سداد الدیون، وقد طرحت 
ھذه المشكالت في المجامع الفقھیة، والھیئات الشرعیة، لدراستھا وإیجاد الحلول لھا، 
وھذه الصورة وإن كانت ال تؤدي إلى تعویض البنك عن الفرصة البدیلة إال أنھا 

  .)١(للضغط على المدین المماطل؛ ألنھ سیتفادى زیادة ما یستحق حال التأخیروسیلة 

  :الحكم في المسألة

  :اختلف العلماء المعاصرون في المسألة على قولین

عدم جواز ھذه الزیادة، وھو قول المانعین للزیادة عند المماطلة مطلًقا، : القول األول
  .)٢(وبھ أخذ المجمع الفقھي اإلسالمي

  : لقول األولأدلة ا

  .یستدل لھم بما سبق من تحریم الزیادة الناشئة عن المماطلة، وقد تقدم ایرادھا

، وأخذت بھ الھیئة )٣(جواز ھذه الزیادة، وبھ قال بعض المعاصرین: القول الثاني
  .)٥(، وھیئة المحاسبة والمراجعة اإلسالمیة بالبحرین)٤(الشرعیة للبركة

                                                           

 ).   ٩٥(البیع المؤجل، للدكتور عبدالستار أبو غدة ص : ینظر) ١(
 .  سبق ذكر المانعین في المبحث السابق) ٢(
صدیقي، والدكتور عبدالستار أبو غدة، والقاضي محمد تقي الدكتور محمد نجاة اهللا : ممن قال بھ) ٣(

، )٢٥٣(نظریة الشرط الجزائي بین الفقھ والقانون للدكتور جواد بحر النتشة ص : العثماني، ینظر
، ١١٢٤/ ٥(، ومجلة مجمع الفقھ اإلسالمي )٩٥(والبیع المؤجل، للدكتور عبدالستار أبو غدة ص 

 )بترقیم الشاملة آلیا
 ).  ٣٢٦(فتاوى الھیئة الشرعیة للبركة، ص : ینظر) ٤(
 ).   ٢٦(ص ) معیار المدین المماطل(المعاییر الشرعیة : ینظر) ٥(
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یجوز : حیث جاء في احتساب غرامات التأخیر: ةنص فتوى الھیئة الشرعیة للبرك
األخذ بمبدأ احتساب غرامات التأخیر بسیطة أو مركبة ابتداًء، لكن إن التزم المدین 
في العقد بدفع غرامة لصندوق الخیرات إذا ماطل المدین المليء فذلك جائز مرة 

بحة ومعیار ، وقد ورد ھذا في المتطلبات الشرعیة للمرا)تركیب(واحدة بدون تكرار 
  .المدین المماطل الصادرین عن ھیئة المحاسبة والمراجعة اإلسالمیة بالبحرین

 یجوز أن ینص في عقود المداینة؛ مثل المرابحة، على :نص المعاییر الشرعیة
التزام المدین عند المماطلة بالتصدق بمبلغ أو نسبة بشرط أن یصرف ذلك في وجوه 

  .لشرعیة للمؤسسةالبر بالتنسیق مع ھیئة الرقابة ا

  :أدلة القول الثاني

لم ُیسعف أصحاب ھذا القول أن یستدلوا بما ذھبوا إلیھ، إال بأدلة عقلیة، ونقٍل عن 
  .أبي عبداهللا بن نافع، ومحمد بن إبراھیم بن دینار من فقھاء المالكیة

  .أدلتھم العقلیة: أوًلا

  : عبارة عن تعلیالت وھي

 .)١( النفع للفقراءإنھ شرط تضمن مقصوًدا صحیًحا وھو  -  أ

  :ویمكن أن ُیناقش بعدة أوجھ

عدم التسلیم، فلیس كل ما تضمن نفًعا للغیر فھو مشروع؛ فالسرقة حرام  .١
  .سواء سرق لنفسھ، أو سرق لیعین فقیر بالصدقة علیھ

أنھ وإن تضمن نفًعا لطرف، فقد تضمن ضرًرا لطرٍف آخر وھو الدائن،  .٢
  .والقاعدة أنھ ال ضرر وال ضرار

ا الحل غیر مجدي لصاحب الدین، فقد یكون ضرره فعلي؛ بسبب أن ھذ .٣
 .المماطلة، فھو من یحتاج إلى التعویض

أن ھذا التبرع ال وجھ لھ؛ فإن كان ھروًبا من الربا، فھذه المعاملة توقع في  .٤
الربا، والتبرع بمثابة التخلص من المال الحرام، فالواجب عدم الوقوع في 

 .فیھ، بذریعة التخلص من المال الناتج عنھالمحرم، ولیس تسویغ الوقوع 
 

  .)٢(أن فیھ حفز للمدین على الوفاء بالدین في الوقت المحدد  -  ب

                                                           

 ).   ٩٨(البیع المؤجل، للدكتور عبدالستار أبو غدة ص ) ١(
 .   المرجع السابق) ٢(
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  . بأنھ إن كان فیھ حفز على األداء إال أن الوسیلة محرمة:ویمكن أن ُیناقش

  . )١(أن فیھ توفیر االطمئنان للدائن على مالھ  -  ت

ان كالرھن، والكفالة، ولو كانت ھذه بأن الشرع جعل وسائل لالطمئن: ویمكن أن ُیناقش
  .وسیلة مشروعة لبینھا

  .النقل: ثانًیا

وأما إذا التزم المدعي علیھ للمدعي أنھ إن لم یوفھ حقھ في وقت كذا :" فقد قال الحطاب
فلھ علیھ كذا وكذا فھذا ال یختلف في بطالنھ ألنھ صریح الربا وسواء كان الشيء الملتزم 

 وسواء كان شیئًا معینًا أو منفعة وقد رأیت مستندًا بھذه الصفة بھ من جنس الدین أو غیره
وحكم بھ بعض قضاة المالكیة الفضالء بموجب االلتزام وما أظن ذلك إال غفلة منھ، وأما 
إذا التزم أنھ إن لم یوفھ حقھ في وقت كذا فعلیھ كذا وكذا لفالن أو صدقة للمساكین فھذا 

باب فالمشھور أنھ ال یقضى بھ كما تقدم، وقال ابن ھو محل الخالف  المعقود لھ ھذا ال
  . )٢("یقضى بھ: دینار

بما نص علیھ الحطاب أن المشھور عدم صحتھ قضاًء، فالقول : ویمكن أن ُیناقش
بصحتھ شذوذ، وإن كان النقل لم تتجلى فیھ أدلتھم عندي، واألعجب من ذلك جعل ھذا 

 أصول أحمد ال تمنع من اشتراط ھذا القول مقتضى قول بعض الشافعیة والحنابلة، وأن
، وھذا في نظري تساھل في التخریج، )٣(الشرط؛ قیاًسا على بیع الجاریة بشرط عتقھا

  .والفرق بین األمرین ظاھر

  :الترجیح

 رجحان القول األول القائل بعدم جواز الزیادة ألجل - والعلم عند اهللا -الذي یظھر 
 البر، لقوة أدلة المانعین، وضعف أدلة من أجاز، المماطلة على أن تكون تبرًعا في أوجھ

وھي ال تخرج عن كونھا ربا، وإن صرفت في البر، وھذا ما ذھب إلیھ الجمھور، واهللا 
  .أعلم

  

  

                                                           

 .      المرجع السابق) ١(
 ).١٧٦: ص(تحریر الكالم في مسائل اإللتزام، للحطاب ) ٢(
 ).    ٩٧(البیع المؤجل، للدكتور عبدالستار أبو غدة ص : ینظر) ٣(
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  املبحث الثالث

املصاحلة عن الدين املؤجل ببعضه حاال
ً

 

  :صورة المسالة

دین بشرط أن یعجل أن یتفق الدائن والمدین على إسقاط حصة من ال: المقصود بالمسألة
أن یكون لرجل على آخر دین مؤجل، فیقول المدین : ، وبمعنى آخر)١(المدین الباقي

ضع بعض دینك، وأعجل لك اآلن باقیھ قبل وقت حلولھ، أو یقول : لصاحب الدین
، فالمسألة قد )٢(عجل لي الدین الواجب علیك وأضع عنك ثلثھ مثًلا : صاحب الدین للمدین

  .الدائن أو المدینیطلب العمل بھا 

اختلف العلماء في حكم الحط من الدین المؤجل مقابل تعجیلھ على : األقوال في المسألة
  :قولین

   :القول األول

، )٣(تحریم الحط من الدین المؤجل مقابل تعجیلھ، وھو قول جمھور العلماء من الحنفیة
  .)٦(، والحنابلة)٥(، والشافعیة)٤(والمالكیة

   :أدلة القول األول

  .من السنة: أوًال

أسلفت رجًلا مائة دینار، ثم خرج سھمي في بعث :  قالعن المقداد بن األسود  .١
: عجل لي تسعین دیناًرا وأحط عشرة دنانیر، فقال: ، فقلت لھبعثھ رسول اهللا 

 .)٧("أكلت ربا یا مقداد وأطعمتھ: " فقالنعم فذكر ذلك لرسول اهللا 

ط من الدین المؤجل مقابل تعجیلھ ربا، وھو دلیل على  سمى الحأن النبي : وجھ الداللة
  .تحریمھ، والمنع منھ

                                                           

 ).٣/٢٦٢(حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني : ینظر) ١(
 ).٢٧٧(البیع بالتقسیط للتركي ص : ینظر) ٢(
 ). ٥/٤٢(، وتبیین الحقائق )١٣/١٢٦(المبسوط للسرخسي : ینظر) ٣(
 ). ٥/٢٩٨(، والذخیرة )٢/٩٠(، والفواكھ الدواني )٤/٣٣٧(التاج واإلكلیل : ینظر) ٤(
 ). ٢/٢١٦(، وأسنى المطالب )٤/١٩٦(روضة الطالبین : ینظر) ٥(
 ).  ٥/٢٣٦(، واإلنصاف )٦/١٠٩(المغني : ینظر) ٦(
 ).١٠٩٢٤(أخرجھ البیھقي ) ٧(
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 بأنھ وإن كان صریًحا في داللتھ إال أنھ ضعیف من جھة السند فال یحتج :وقد ُنوقش
  .)١(بھ

 وورد النھي عن الحط من الدین المؤجل مقابل تعجیلھ عن بعض الصحابة  .٢
 . )٢(منھم ابن عمر رضي اهللا عنھما

 بأنھ اجتھاد صحابي، وقد خالفھ فیھ غیره، وقول الصحابي ال یكون حجة إذا :وُنوقش
 .)٣(خالفھ صحابي آخر

 .أدلتھم العقلیة: ثانیًا

إن الحط من الدین المؤجل مقابل تعجیلھ مثل الزیادة فیھ مقابل تأجیلھ :  فقالوا:القیاس
من الثمن بدال عنھ في  أنھ جعل للزمن مقداًرا :ووجھ الشبھ بینھماالمجمع على تحریمھ، 

الموضعین جمیعا، ففي المجمع على تحریمھ لما زاد لھ في األجل زاد لھ مقابلھ في 
العوض، وھنا لما حط عنھ من الزمان حط عنھ في مقابلھ من العوض، فھو اعتیاض عن 

  .)٤(األجل بالمال، وھو ال یصح

ف فیھ عندنا أن یكون األمر المكروه الذي ال اختال: "-رحمھ اهللا– قال اإلمام مالك 
للرجل على الرجل الدین إلى أجل، فیضع عنھ الطالب، ویعجلھ المطلوب، وذلك عندنا 
بمنزلة الذي یؤخر دینھ بعد محلھ عن غریمھ، ویزیده الغریم في حقھ فھذا الربا بعینھ ال 

  .)٥("شك فیھ

على ) ع وتعجلض( وھذا الدلیل ھو عمدة المانعین من ھذه المسألة، وھو قائم على قیاس 
  .)٦(، بجامع االعتیاض عن األجل في كل منھما)زد وتأجل(

                                                           

 إغاثة اللھفان أھـ، وكذا قال ابن القیم في) إسناده ضعیف): (٦/٢٨(قال البیھقي في السنن الكبرى ) ١(
أنھ روي من طریق یحي بن یعلي األسلمي، وھو ضعیف، قال عنھ یحي : ، وسبب ضعفھ)٢/١٠(

میزان : مضطرب الحدیث، انظر: ضعیف، وقال البخاري: لیس بشيء، وقال أبو حاتم: بن معین
، )٤٢٩ص (، خالصة تھذیب تھذیب الكمال )٥٩٨ص (، تقریب التھذیب )٤/٤١٤(االعتدال 

 ).   ٢٩(زمن في الدیون وأحكامھ الفقھیة لفضیلة الشیخ سعد الخثالن ص ال: ینظر
، وغیره )١٤٣٥٩(، وابن أبي شیبة في مصنفھ )١٠٩٢٣(كما أخرج البیھقي في السنن الكبرى )  ٢(

عجل ألضع : لرجل علّي دین فقال لي:  فقال- رضي اهللا عنھما-عن أبي المنھال أنھ سأل ابن عمر 
 ".ھفنھاني عن: عنك؟ قال

 ).     ٣٠(الزمن في الدیون وأحكامھ الفقھیة لفضیلة الشیخ سعد الخثالن ص : ینظر) ٣(
، كشاف )١/٣٠١(، المھذب )٢/١٨٢(، بدایة المجتھد )١٣/١٢٦(المبسوط للسرخسي : ینظر)  ٤(

 ).   ٣٠(، والزمن في الدیون وأحكامھ الفقھیة لفضیلة الشیخ سعد الخثالن ص )٣/٣٨٠(القناع 
 ).١٣٥٣(طأ اإلمام مالك مو) ٥(
 ).      ٣٠(الزمن في الدیون وأحكامھ الفقھیة لفضیلة الشیخ سعد الخثالن ص : ینظر) ٦(
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  : وُنوقش

بأن قیاس وضع بعض الدین مع إسقاط بعض األجل على زیادة الدین في مقابل زیادة 
الزیادة، فھو یتضمن الزیادة في أحد : األجل قیاس مع الفارق، وذلك ألن الربا في األصل

ا في وضع بعض الدین مقابل إسقاط بعض األجل فإن العوضین في مقابلة األجل، أم
الزیادة منتفیة ھنا، بل في ذلك براءة ذمة المدین عن الدین، وتعجیل الدین لصاحبھ 
وانتفاعھ بذلك التعجیل مع إسقاط بعض ذلك الدین عن المدین، فكل منھما یحصل لھ 

  .)١(ًفااالنتفاع من غیر ضرر، ولیس في ذلك ربا ال حقیقة وال لغة وال عر

 جواز الحط من الدین المؤجل مقابل تعجیلھ، وھو مروي عن بن عباس :القول الثاني
  .)٣(، وروایة عن اإلمام أحمد)٢(رضي اهللا عنھما

  :أدلة القول الثاني

  .من السنة:  أوًال

لما :  قال-رضي اهللا عنھما- عمدة ما استدل بھ أصحاب ھذا القول ما جاء عن ابن عباس 
یا رسول اهللا إنك أمرت بإخراجنا ولنا :  أن یخرج بني النضیر قالوا أراد رسول اهللا

  .  )٤("ضعوا وتعجلوا: "على الناس دیون لم تحل قال

  .)٥( بأنھ ضعیف من جھة السند؛ فمداره على مسلم بن خالد الزنجي، وقد ضعفوه:وُنوقش

  . )٦( بأنھ وإن ضعفوه فھو موثق عند آخرین:وأجیب

 .     قلیةاألدلة الع: ثانیًا

إن ھذه المسألة ضد الربا، فإن الربا یتضمن الزیادة في األجل والدین، وذلك : قالوا
إضرار محض بالغریم، وھذه المسألة تتضمن براءة ذمة الغریم من الدین، انتفاع صاحبھ 

                                                           

 ).  ٣١(المرجع السابق ص ) ١(
، )٢٠/٢٦١(، وابن عبد البر في االستذكار )٨/٧٢(نقلھ عنھ عبد الرزاق الصنعاني في المصنف ) ٢(

 ).   ٦/٢٨(والبیھقي في السنن الكبرى 
 ). ٥/٢٣٦(، واإلنصاف )٦/١٠٩(المغني : وھذا ھو اختیار ابن تیمیة وتلمیذه ابن القیم، ینظر) ٣(
، والبیھقي في السنن )٨١٧(، والطبراني في المعجم األوسط )١٩٠(أخرجھ الحاكم في المستدرك ) ٤(

ھذا حدیث صحیح اإلسناد و لم ): " ٢/٦٢(، قال الحاكم في مستدركھ )١٠٩٢٠(الكبرى 
اضطرب في إسناده مسلم بن خالد، وھو ثقة إال ): "٣/٤٦(، وقال الدار قطني في سننھ "اهیخرج

ھو على شرط ): "٢١٣(وقال ابن القیم في إغاثة اللھفان من مصائد الشیطان ". أنھ سيء الحفظ
السنن، وقد ضعفھ البیھقي، وإسناده ثقات، وإنما ضعف بمسلم بن خالد الزنجي، وھو ثقة فقیھ، 

 ". الشافعي واحتج بھروى عنھ
 ).         ٢٨(الزمن في الدیون وأحكامھ الفقھیة لفضیلة الشیخ سعد الخثالن ص : ینظر) ٥(
    ).١(ھامش : ینظر) ٦(
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بما یتعجلھ، فكالھما حصل لھ االنتفاع من غیر ضرر، بخالف الربا المجمع علیھ، فإن 
 .)١ (لمدین، ونفعھ مختص برب الدین فھذا ضد الربا صورة ومعنىضرره الحق با

 بعدم التسلیم بأن ھذه المسألة ضد الربا وأنھا ال یتحقق فیھا معنى الربا، بل :وُنوقش
معنى الربا متحقق فیھا، ألن من عجل ما لم یحل وقت سداده یعد مقرًضا للعاجل لیقتضي 

 فإن معنى الربا متحقق في ھذه المسألة من من نفسھ اآلجل، فھو قرض جر نفًعا، وكذلك
جھة أن الفرق بین المبلغین یقابل المدة الزمنیة المزیدة أو المسقطة، وكذلك تتحقق حكمة 
الربا فیھ، حیث إن المرابي یستغل حاجة المدین، وھنا المدین یستغل حاجة أخیھ 

  .)٢(الدائن

 یعد مقرًضا للعاجل لیقتضي من  بعدم التسلیم أن من عجل ما لم یحل وقت سداده:وأجیب
، بل ال یصدق على ھذا أنھ إقراض أصًال، !نفسھ اآلجل، إذ كیف یقرض اإلنسان نفسھ؟

وحینئذ فالقول بأن ھذه المسألة من القرض الذي جر نفعًا غیر ظاھر، وأما القول بأن 
منیة معنى الربا متحقق في ھذه المسألة من جھة الفرق بین المبلغین یقابل المدة الز

، وذلك )ضع وتعجل(المزیدة أو المسقطة، فلئن سلم بھ في الربا فال یسلم بھ في مسألة 
ألنھ لیس كل زیادة ألجل األجل تكون محرمة، فھا ھو البیع والشراء بالنسیئة فیما ال 

  .)٣(یشترط فیھ التقایض جائز، وقد حكي اإلجماع على جوازه

  :الترجیح

ة والجواز، حتى یدل الدلیل على التحریم، وقد تمت األصل في العقود والشروط اإلباح
مناقشة أدلة القول األول، وإسقاطھا من ضعف للحدیث الذي استدلوا بھ، ومن الرد على 

، وأنھ قیاس مع الفارق، وما )زد وتأجل(على ) ضع وتعجل(عمدة أدلتھم وھو قیاسھم 
 رجحان -لعلم عند اهللا  وا–قیل عن تشبیھھ بالربا، والذي قد أجیب عنھ، فالذي یظھر 

القول الثاني والذي یقضي بجواز الحط من الدین المؤجل مقابل تعجیلھ، وقد صدر عن 
الحطیطة من الدین المؤجل : "المجمع الفقھي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي قرار مفاده
جائز شرًعا، ال ) ضع وتعجل(ألجل تعجیلھ، سواء أكانت بطلب من الدائن أو المدین 

دخل في الربا المحرم، إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق، وما دامت العالقة بین الدائن ت
والمدین ثنائیة، فإذا دخل طرف ثالث لم تجز؛ ألنھا تأخذ عندئذ حكم حسم األوراق 

  .)٤("التجاریة

  

                                                           

 ).٢٨(الزمن في الدیون وأحكامھ الفقھیة لفضیلة الشیخ سعد الخثالن ص ) ١(
 .  المرجع السابق) ٢(
 .  المرجع السابق) ٣(
، في دورتھ السابعة )٦٦/٢/٧( الفقھي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، رقم قرار عن المجمع) ٤(

 .ھـ١٤١٢ من ذي القعدة، من عام ١٢-٧بجدة، في السعودیة، بتاریخ 
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  املبحث الرابع

  تطبيق قضائي

  ھـ١٤٣٨ق لعام /٢٢٦/٢رقم القضیة في المحكم اإلداریة 

  .ھـ١٤٣٨س لعام /٢١٦٢/٢یة في محكمة االستئناف اإلداریة رقم القض

  .ھـ٨/٦/١٤٣٨تأریخ الجلسة 

وا  

ھـ وردت إلى المحكمة اإلداریة بجدة ١٠/١/١٤٣٨تتلخص وقائع ھذه الدعوى أنھ بتأریخ 
(...) سعودي الجنسیة، سجل مدني رقم (...) الئحة دعوى مقامة من وكیل المدعیة 

ھـ الصادرة عن كاتب العدل المكلف في الغرفة ٢٣/٢/١٤٣٦وتاریخ (...) بالوكالة رقم 
أنھ صدر حكم ھذه الدائرة المؤرخ في : التجاریة الصناعیة بجدة، حاصلھا

بإلزام المدعى علیھا بدفع ) ھـ١٤٣٧ق لعام /٦٣٥٧/٢(ھـ في القضیة رقم ٢٥/٨/١٤٣٧
ألًفا وخمسمئة ثالثة مالیین وثالثمئة واثنان وتسعون ) ٣٫٣٩٢٫٥٥٠(مبلغ قدره 

ھـ الصادر عن دائرة ٢١/١١/١٤٣٧وخمسون ریاًلا، النھائي بحكم االستئناف المؤرخ في 
خمسون ) ٥٠٫٠٠٠(االستئناف التجاریة األولى بجدة، مع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره 

ألف ریال، وأن تأخر المدعى علیھ في دفع المبلغ المذكور ترتب علیھ ضرر بالغ 
مالیین ریال، عن ) ٣٫٠٠٠٫٠٠٠(زام المدعى علیھا بمبلغ قدره بموكلتھ، ویطلب إل

ثالثمئة ) ٣٨٤٫٠٠٠(التأخیر في السداد وعن الضرر الواقع على الشركة، وبملغ قدره 
وأربعة وثمانون ألف ریال لقاء تعویض رواتب العمالة المتأخرة ھذه دعواه، وھو یطلب 

مة بالرقم المذكور في صدر ھذا وبقید القضیة في سجالت ھذه المحك. الحكم لموكلتھ
  ..الحكم وبإحالتھا لھذه الدائرة باشرت النظر فیھا في عدة جلسات

  اب

ولما كانت المنازعة القائمة بین المدعیة والمدعى علیھ ناشئة عن دعوى سابقة في عقد 
لثانیة من بیع بین تاجرین؛ فإن العالقة بین الطرفین تعد من األعمال التجاریة وفًقا للمادة ا

نظام المحكمة التجاریة، وعلیھ فإن الفصل في النزاعات الناشئة بین التجار في تجارتھم 
من نظام ) ٤٤٣(من اختصاص الدوائر التجاریة بدیوان المظالم والئًیا وفًقا للمادة 

 أن الدعوى تقام أمام المحكمة -في الفقھ والقضاء-المحكمة التجاریة،  ولما كان المقرر 
قع في نطاق محل إقامة المدعى علیھ، وحیث تبین أن مقر المدعى علیھ بمحافظة التي ت

 وفًقا لقرار رئیس – مكانًیا -جدة، فإن ھذه المحكمة تكون مختصة بنظر ھذه الدعوى 
وعن الموضوع، فإنھ لما كان وكیل المدعیة . ھـ١٤٣٢لعام ) ١٢٨(دیوان المظالم رقم 
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أربعة ) ٤٫٢٣٤٫٠٣٠(لیھ بالتعویض بمبلغ قدره یھدف من دعواه إلى إلزام المدعى ع
مالیین ومئتان وأربعة وثالثون ألًفا وثالثون ریاًلا یمثل جبًرا للضرر الالحق بموكلتھ 
جراء تأخر المدعى علیھ عن دفع المستحق لموكلتھ، منھا أجرة مصنع المدعیة، وأجرة 

لمصاریف الحكومیة، المكتب الرئیسي لھا، والرواتب المستحقة لموظفي المدعیة، وا
وتدویر رأس المال الذي لم تستلمھ المدعیة من المدعى علیھ بموجب حكم الدائرة، 
وأقساط سیارتین، وحیث إن إجابة المدعیة إلى طلبھا یستلزم منھ النظر في أركان 
المسؤولیة التعویضیة المستوجبة للتعویض المالي، وحیث إن أركان التعویض ھي الخطأ 

قة السببیة بینھما، فعن الخطأ، فالثابت أن المدعى علیھ صدر بحقھ حكم والضرر والعال
ثالثة مالیین وثالثمئة واثنان ) ٣٫٣٩٢٫٥٥٠(ھذه الدائرة یلزمھ بدفع مبلغ للمدعیة قدره 

) ٥٠٫٠٠٠(وتسعون ألًفا وخمسمئة وخمسون ریاًلا، إضافة إلى أتعاب المحاماة بملغ قدره 
امتناع المدعى علیھ عن سداد ذلك المبلغ وإقراره بھ، خمسون ألف ریال؛ تأسیًسا على 

-وعن ركن الضرر، وحیث إنھ . ومن ثم فإن ركن الخطأ ثبت في حق المدعى علیھ
 فإن الدائرة لم نجد مستنًدا -وبفحص ما ذكره وكیل المدعیة من طلب التعویض المالي

في لم یعتمد على قدمھ وكیل المدعیة في سبیل ارتكانھ لطلباتھ، سوى أنھ تقدیر جزا
قطعیات ومستندات یقینیة، فضًلا عن أن مستنداتھ على التعویض المالي لیست إال من 
قبیل األعمال األصلیة التي یجب أن تقوم بھا المدعیة لخدمة تجارتھا دون النظر لصنیع 
المدعى علیھ سلًبا أو إیجاًبا، فضًلا عن أنھا ال یمكن أن تتوقف عن تجارتھا بسبب خطأ 

دعى علیھ بعدم السداد، ولما كان التعویض المالي عن التأخیر في سداد الدیون یؤول الم
إلى أن تكون زیادة في مقابل زیادة في األجل، وھو یدور في فلك االحتمال الذي تأبى 

 ھو -في صحیح فقھ الشرع المطھر-الشریعة اإللزام بالتعویض عنھ؛ ذلك أن التعویض 
فقود، وھو لم یشرع إال جبًرا لما یلحق بالمال من فوات أو إحالل مال مكافئ مكان مال م

نقصان فعلي، وما احتوى علیھ طلب وطیل المدعیة ال یعدو أن یكون من قبیل اإلثراء 
ما كان الواجب على مدعي شیًئا إثباتھ غیر المشروع، أو الكسب المحتمل حدوثھ، ول

یقیًنا، وإال فإنھ یتحمل مخاطر العجز عن اإلثبات؛ تأسیًسا على قاعدة القضاء الشرعیة 
، ولما كان وكیل المدعیة لم یقدم )"البینة على المدعي(ال یعطى الناس بدعواھم بل "بأنھ 

 ال نجد مناًصا من رفض إثبات ما یدعیھ من أضرار فعلیة متحققة، ومن ثم فإن الدائرة
  .طلب المدعیة التعویض، وبھذا تقضي

ضد (...) سجل تجاري رقم (...) لذلك حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من شركة 
  ).ھـ١٤٣٨ق /٢٦٦/٢(في القضیة رقم (...) سجل مدني رقم (...) 

  .واهللا الموفق، وصلى اهللا وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
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  قا

من خالل وقائع القضیة المذكورة، نجد أن المدعیة تطالب بزیادة على الدین المستحق في 
ذمة المدعى علیھ؛ وھذه الزیادة لعدة أمور یجمعھا أنھا أضرار ناشئة عن التأخیر في 
سداد الدین والمماطلة فیھ، فتكون ھذه الزیادة في مقابل األجل، وھذا ما سببت بھ الدائرة 

ولما كان التعویض المالي عن التأخیر في سداد الدیون یؤول إلى أن : "حیث قالتحكمھا 
تكون زیادة في مقابل زیادة في األجل، وھو یدور في فلك االحتمال الذي تأبى الشریعة 

 ھو إحالل -في صحیح فقھ الشرع المطھر-اإللزام بالتعویض عنھ؛ ذلك أن التعویض 
م یشرع إال جبًرا لما یلحق بالمال من فوات أو مال مكافئ مكان مال مفقود، وھو ل

  ..".نقصان فعلي

وھذا یؤید ما سبق في البحث وھو أن الزیادة في الدین ال تجوز شرًعا حتى ولو كانت 
-أن التعویض : "ُتصرف في وجوه البر لما بیَّناه في المسألة؛ وذلك كما جاء في التسبیب

مكافئ مكان مال مفقود، وھو لم یشرع إال  ھو إحالل مال -في صحیح فقھ الشرع المطھر
  ". جبًرا لما یلحق بالمال من فوات أو نقصان فعلي

  

*  *  *  
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  خامتة

اللھم لك الحمد أوًال وآخرًا، على ما أولیتھ من نعم، ویسرت لي إتمام ھذا البحث، 
یما التي سأبین فیھا أبرز ما توصلت إلیھ من نتائج، ُأوجزھا ف إلى أن بلغت ھذه الخاتمة

  : یلي

  :للفقھاء في تعریف الدین قولین .١

  المال الثابت في الذمة بدًال عن شيء آخر، وھذا ما ذھب إلیھ جمھور الحنفیة:األول

اسم لمال واجب في الذمة یكون بدال عن مال أتلفھ أو قرض : وجاء في تعریفھ عندھم أنھ
 المھر أو استئجار اقترضھ أو مبیع عقد بیعھ أو منفعة عقد علیھا من بضع امرأة وھو

  . عین

 المال الثابت في الذمة، وھو قول الجمھور، فكل ثابت في الذمة سواء كان بدًال :الثاني
عن شيء آخر، كثمن البیع، أو لیس بدًال، كالضمان والزكاة، فھو دین، والذي یظھر 

في رجحانھ ما ذھب إلیھ الجمھور، ألنھ وإن لم یكن بدًال عن شيء آخر إال أن لھ حكمھ 
  .المالیة، والثبوت، ووجوب األداء، فال یخرج عن مسمى الدیون

الزیادة المرتبطة بالزمن في الدین أجمع الفقھاء على تحریمھا، وھي إحدى  .٢
 .صور ربا الجاھلیة التي ورد النص بتحریمھا

 
القول بجواز زیادة الثمن المؤجل في البیوع عن الثمن الحال، ھو قول جماھیر  .٣

 . أھل العلم
 .دین إن كان غنیًا قادرًا على الوفاء، فإنھ یحرم علیھ المماطلةالم .٤

 
 رجحان القول القائل بعدم جواز إلزام المدین - والعلم عند اهللا –الذي یظھر  .٥

بتعویض مالي یدفعھ للدائن مقابل ضرر فوات منفعة المال، وربحھ بسبب 
 . مماطلتھ بالوفاء بالدَّین

  
رجحان القول القائل بعدم جواز الزیادة ألجل  - والعلم عند اهللا -الذي یظھر  .٦

 . المماطلة على أن تكون تبرعا في أوجھ البر
 

 رجحان القول القائل بجواز الحط من الدین - والعلم عند اهللا –الذي یظھر  .٧
  .المؤجل مقابل تعجیلھ

  
أن القضاء في المملكة العربیة السعودیة ال یأخذ بمسألة التعویض في المماطلة  .٨

 . كان جبًرا لما یلحق بالمال من فوات أو نقصان فعليإال ما
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أن التطبیقات القضائیة ذات أھمیة في مجال الفقھ وھي جانب عملي للفقیھ،  .٩
لتضمنھا تسبیبات لألحكام ھي في الحقیقة مسائل فقھیة نظریة تم تنزیلھا عملًیا 

  .لبحثعلى الوقائع والقضایا، وھذا جانب مھم في الفقھ، حريٌّ بالدراسة وا

تلك ھي أھم النتائج التي توصلُت إلیھا من خالل ھذا البحث، وھناك فوائد أخرى في 
  .ثنایاه

وھا أنا ذا قد أتیت على مسك الختام، فاغفر اللھم زالت القدم، وما أخطأ، أو سھى بھ 
القلم، واجعل اللھم ھذا العمل خالصًا لوجھك الكریم، ونافعًا لي وإلخواني، وآخر دعوانا 

 .لحمد هللا رب العالمین، وصلى اهللا على نبینا محّمد وعلى آلھ وصحبھ وسلمأن ا

  

*  *  *  
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  اق

  :فتاوى اللجنة الدائمة

  : ١٦٤٠٢ السؤال الثامن من الفتوى رقم

  ما الفرق بین بیع التقسیط ومسألة التورق؟: ٨س

وأما مسألة بیع السلعة بثمن مؤجل، یسدده على فترات متفرقة، : بیع التقسیط ھو: ٨ج
التورق، فھي أن یشتري سلعة بثمن مؤجل؛ لیبیعھا في السوق على غیر الدائن، وینتفع 
بثمنھا، وإذا حل األجل سدد لصاحبھا ثمنھا الذي اشتراھا بھ مؤجال، والبیع بالتقسیط 
جائز، وال یلتفت إلى القول بعدم جوازه؛ لشذوذه، وعدم الدلیل علیھ، أما مسألة التورق 

  .ف، والصحیح جوازھافمحل خال

  .وباهللا التوفیق وصلى اهللا على نبینا محمد وآلھ وصحبھ وسلم

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء

  الرئیس... نائب الرئیس ... عضو ... عضو ... عضو ... عضو 

عبد ... عبد اهللا بن غدیان ... صالح الفوزان ... عبد العزیز آل الشیخ ... بكر أبو زید 
  عبد العزیز بن عبد اهللا بن باز... زاق عفیفي الر

  :فتاوى اللجنة الدائمة

  ) :١٧٤٤١(الفتوى رقم 

شخص یعمل بتجارة السیارات، حیث یقوم ببیع السیارات بطریقة التقسیط، فیبیع : س
خمسون ألف ریال، على أن تسدد ) ٥٠٠٠٠(السیارة بأقساط شھریة بمبلغ إجمالي مثال 

ألف وخمسمائة ریال، قد یأتي أحد ) ١٥٠٠( قیمة القسط على ھیئة أقساط شھریة
أعطیك كامل المتبقي علي وكم تنقص لي مقابل تعجیل المبلغ : المشترین منھ ویقول

وسداده قبل وقتھ، علما یا سماحة الشیخ أن ھذا األمر منتشر عند معظم من یعملون بھذه 
  .التجارة

أنا سأعطیك كامل : إن قال لمشترينأمل إفتاء المذكور حول استفتائھ، وما الحكم 
وأنا سأخصم لك من القیمة المتفق علیھا ثالثة آالف ریال : المستحق علي، وأجاب البائع

من غیر اشتراط البائع أو طلبھ لخصم وتقلیل القیمة مقابل تعجیل السداد قبل أوانھ، آمل 
كم ورحمة اهللا والسالم علی. إفتاءنا حول ما سبق حفظكم اهللا وسدد على الخیر خطاكم

  .وبركاتھ
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، وفي جوازھا ) ضع وتعجل: (ما ذكر في السؤال ھو ما یعرف عند الفقھاء بمسألة: ج
خالف بین أھل العلم، والصحیح من قولیھم جواز الوضع والتعجیل، وھو روایة عن 

ابن تیمیة وابن القیم، ومنسوب إلى ابن عباس رضي اهللا : اإلمام أحمد، واختیار الشیخین
  .عنھما

ألن ھذا عكس الربا، فإن الربا یتضمن : (قال ابن القیم رحمھ اهللا موجھا القول بالجواز
الزیادة في أحد العوضین، في مقابلة األجل، وھذا یتضمن براءة ذمتھ من بعض العوض 

في مقابلة سقوط األجل، فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض األجل، فانتفع بھ 
ناك ربا ال حقیقة وال لغة وال عرفا، فإن الربا الزیادة، وھي كل واحد منھما، ولم یكن ھ

: منتفیة ھھنا، والذین حرموا ذلك قاسوه على الربا، وال یخفى الفرق الواضح بین قولھ
فأین أحدھما من ) عجل لي وأھب لك مائة: (وبین قولھ) إما أن تربي وإما أن تقضي(

  .اھـ) س صحیحاآلخر، فال نص في تحریم ذلك وال إجماع وال قیا

  .وباهللا التوفیق وصلى اهللا على نبینا محمد وآلھ وصحبھ وسلم

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء

  الرئیس... عضو ... عضو 

  عبد العزیز بن عبد اهللا بن باز... عبد العزیز آل الشیخ ... بكر أبو زید 
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  )ھـ٨/١٣٩٤/ ٣١(وتاریخ ) ٢٥(قرار ھیئة كبار العلماء رقم 

 :الحمد هللا وحده ، والصالة والسالم على من ال نبي بعده ، وبعد
/ ٢٨(فبناًء على ما تقرر في الدورة الرابعة لمجلس ھیئة كبار العلماء المنعقدة فیما بین 

فقد جرى ) الشرط الجزائي(من الرغبة في دراسة موضوع ) ھـ١٣٩٣ / ١١/ ١٤ و١٠
 / ٨/ ٢٢ و٥(ا الخامسة ، المنعقدة فیما بینإدراجھ في جدول أعمال الھیئة في دورتھ

في مدینة الطائف، ثم جرى دراسة الموضوع في ھذه الدورة بعد االطالع )  ھـ١٣٩٤
، وبعد مداولة  على البحث المعد في ذلك من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء

الشرط الجزائي ، الرأي والمناقشة ، واستعراض المسائل التي یمكن أن یقاس علیھا 
َیا َأیَُّھا الَِّذیَن } :ومناقشة توجیھ قیاسھ على تلك المسائل واإلیراد علیھ ، وتأمل قولھ تعالى

 :وما روي عنھ صلى اهللا علیھ وسلم من قولھ) ١سورة المائدة اآلیة ) {آَمُنوا َأْوُفوا ِباْلُعُقوِد
ولقول عمر بن  ."الًالالمسلمون على شروطھم ، إال شرطًا أحل حرامًا أو حرم ح"

واالعتماد على القول الصحیح " مقاطع الحقوق عند الشروط" :الخطاب رضي اهللا عنھ
من أن األصل في الشروط الصحة ، وأنھ ال یحرم منھا ویبطل إال ما دل الشرع على 

  .تحریمھ وإبطالھ نصًا أو قیاسًا

 .  صحیحة وفاسدة:واستعراض ما ذكره أھل العلم من تقسیم الشروط في العقود إلى
  :وتقسیم الصحیحة إلى ثالثة أنواع

 . شرط یقتضیھ العقد ؛ كاشتراط التقابض ، وحلول الثمن: أحدھا
شرط من مصلحة العقد ؛ كاشتراط صفة في الثمن ؛ كالتأجیل ، أو الرھن ، أو : الثاني

  .الكفیل بھ ، أو صفة في المثمن ؛ ككون األمة بكرًا

علومة ولیس من مقتضى العقد وال من مصلحتھ ، وال منافیا شرط فیھ منفعة م: الثالث
  . لمقتضاه ؛ كاشتراط البائع سكنى الدار شھرًا

  :وتقسیم الفاسدة إلى ثالثة أنواع

اشتراط أحد طرفي العقد على الطرف الثاني عقدًا آخر ؛ كبیع ، أو إجارة ، أو : أحدھا
  .نحو ذلك

أن یشترط في المبیع أال خسارة علیھ ، أو أال اشتراط ما ینافي مقتضى العقد ؛ ك: الثاني
  .یبیع أو یھب وال یعتق

  .بعتك إن جاء فالن: الشرط الذي یتعلق بھ العقد ؛ كقولھ: الثالث
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وبتطبیق الشرط الجزائي علیھا ، وظھور أنھ من الشروط التي تعتبر من مصلحة العقد ، 

ناس بما رواه البخاري في صحیحھ إذ ھو حافز إلكمال العقد في وقتھ المحدد لھ ، واالستئ

أدخل ركابك ، فإن لم أرحل معك یوم كذا : أن رجًال قال لكریَّھ: بسنده عن ابن سیرین

من شرط على نفسھ طائعًا غیر مكروه : "وكذا فلك مائة درھم فلم یخرج ، فقال شریح

األربعاء إن لم آتك : أن رجًال باع طعامًا وقال: وقال أیوب عن ابن سیرین" . فھو علیھ

 . فقضى علیھ" أنت أخلفت: "فلیس بیني وبینك بیع ، فلم یجئ ، فقال شریح للمشتري

وفضًال عن ذلك فھو في مقابلة اإلخالل بااللتزام ، حیث إن اإلخالل بھ مظنة الضرر ، 

وتفویت المنافع ، وفي القول بتصحیح الشرط الجزائي سد ألبواب الفوضى والتالعب 

سبب من أسباب الحفز على الوفاء بالعھود والعقود تحقیقًا لقولھ بحقوق عباد اهللا ، و

  }١سورة المائدة اآلیة) {َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َأْوُفوا ِباْلُعُقوِد} :تعالى

   :لذلك كلھ فإن المجلس یقرر باإلجماع

أن الشرط الجزائي الذي یجري اشتراطھ في العقود شرط صحیح معتبر ، یجب األخذ بھ 
، ما لم یكن ھناك عذر في اإلخالل بااللتزام الموجب لھ یعتبر شرعًا ، فیكون العذر 

  .مسقطًا لوجوبھ حتى یزول

وإذا كان الشرط الجزائي كثیٌر عرفًا ، بحیث یراد بھ التھدید المالي ، ویكون بعیدًا عن 
 ما مقتضى القواعد الشرعیة ؛ فیجب الرجوع في ذلك إلى العدل واإلنصاف ، على حسب

  .فات من منفعة ، أو لحق من مضرة

ویرجع تقدیر ذلك عند االختالف إلى الحاكم الشرعي عن طریق أھل الخبرة والنظر ؛ 

) ٥٨سورة النساء اآلیة ) {َوِإَذا َحَكْمُتْم َبْیَن النَّاِس َأْن َتْحُكُموا ِباْلَعْدِل} :عمًال بقولھ تعالى

سورة ) {َنآُن َقْوٍم َعَلى َألَّا َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُھَو َأْقَرُب ِللتَّْقَوىَوَلا َیْجِرَمنَُّكْم َش} :وقولھ سبحانھ

 . "ال ضرر وال ضرار" :، وبقولھ صلى اهللا علیھ وسلم) ٨المائدة اآلیة 

  . وباهللا التوفیق ، وصلى اهللا على محمد، وعلى آلھ وصحبھ وسلم
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  )٣/١٢ ( ١٠٩رار رم

  ن ووع

زارط اا  

 مجلس مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي في دورتھ إن 
ھـ ـ ١٤٢١ جمادى اآلخرة ٢٥الثانیة عشرة بالریاض في المملكة العربیة السعودیة، من 

  .م٢٠٠٠) سبتمبر (  أیلول ٢٨ – ٢٣ھـ الموافق ١٤٢١ رجب ١

). الشرط الجزائي(ضوع بعد اطالعھ على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص مو
بمشاركة أعضاء المجمع   وبعد استماعھ إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع

  .وخبرائھ وعدد من الفقھاء

  :قرر ما یلي

الشرط الجزائي في القانون ھو اتفاق بین المتعاقدین على تقدیر التعویض الذي  :أوال
فِّذ الطرف اآلخر ما التزم بھ، أو یستحقھ من ُشِرط لھ عن الضرر الذي یلحقھ إذا لم ُیَن

  .تأّخر في تنفیذه

یؤكد المجلس قراراتھ السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السََّلم : ثانیا
یجوز الشرط الجزائي عن التأخیر في تسلیم المسلم فیھ؛ ألنھ  ال: "، ونصھ)٢/٩(٨٥رقم 

، وقراره في " الدیون عند التأخیریجوز اشتراط الزیادة في عبارة عن دین، وال
یجوز أن یتضمن عقد االستصناع شرطًا جزائیًا : "ونصھ). ٣/٧(٦٥االستصناع رقم 

، وقراره في البیع "بمقتضى ما اتفق علیھ العاقدان ما لم تكن ھناك ظروف قاھرة
 إذا تأخر المشتري المدین في دفع األقساط بعد الموعد: "ونصھ) ٢/٦(٥١بالتقسیط رقــم 

یجوز إلزامھ أي زیادة على الدین بشرط سابق أو بدون شرط، ألن ذلك ربا  المحدد فال
  ".محرم

یجوز أن یكون الشرط الجزائي مقترنًا بالعقد األصلي، كما یجوز أن یكون في : ثالثا
  .اتفاق الحٍق قبل حدوث الضرر

لعقود التي یكون یجوز أن یشترط الشرط الجزائي في جمیع العقود المالیة ما عدا ا: رابعا
  .االلتزام األصلي فیھا دینًا؛ فإن ھذا من الربا الصریح

 في عقود المقاوالت بالنسبة للمقاول، وعقد – مثًال –وبناء على ھذا، یجوز ھذا الشرط 
التورید بالنسبة للمورد، وعقد االستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ینّفذ ما التزم بھ أو تأّخر 

  .في تنفیذه
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 في البیع بالتقسیط بسبب تأخر المدین عن سداد األقساط المتبقیة – مثال – یجوز وال
یجوز في عقد االستصناع بالنسبة  سواء، كان بسبب اإلعسار، أو المماطلة، وال

  .للمستصنع إذا تأخر في أداء ما علیھ

الضرر الذي یجوز التعویض عنھ یشمل الضرر المالي الفعلي، وما َلِحق  :خامسا
یشمل الضرر األدبي أو  ن خسارة حقیقیة، وما فاتھ من كسب مؤكد، والالمضرور م

  .المعنوي

ُیعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من ُشِرط علیھ أن إخاللھ بالعقد كان بسبٍب  ال: سادسا
  .خارج عن إرادتھ، أو أثبت أن من شرط لھ لم یلحقھ أي ضرر من اإلخالل بالعقد

ب أحد الطرفین أن ُتعدِّل في مقدار التعویض إذا یجوز للمحكمة بناء على طل: سابعا
  .وجدت مبررًا لذلك، أو كان مبالغًا فیھ

  :ویوصي المجمع بما یلي

بعقد ندوة متخصصة لبحث الشروط والتدابیر التي تقترح للمصارف اإلسالمیة لضمان 
  .حصولھا على الدیون المستحقة لھا

  واهللا أعلم ؛؛                                                                
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  )٣(ار ار رم 

  ادن اطل

  ص ار

  نطاق المعیار  - ١

یطبق ھذا المعیار على المدین المليء المماطل، والكفیل المليء المماطل،   
  .والمقاول أو المتعھد الذي یتأخر عن تنفیذ العمل فیصیر مدینًا بمقتضى الشرط الجزائي

وال یطبق المعیار على المدین المعسر أو المفلس، والمدین المتأخر عن سداد الدین لعذر 
  .شرعي

  الحكم الشرعي  - ٢

  المدین المماطل  ٢/١

  .تحرم مماطلة المدین القادر على وفاء الدین  )أ ( 

ال یجوز اشتراط التعویض المالي نقدًا أو عینًا، وھو ما یسمى بالشرط الجزائي،   )ب(
مدین إذا تأخر عن سداد الدین، سواء نص على مقدار التعویض أم لم ینص، على ال

  .أم عن تغیر قیمة العملة ) الفرصة الضائعة(وسواء كان التعویض عن الكسب الفائت 

ال تجوز المطالبة القضائیة للمدین المماطل بالتعویض المالي نقدًا أو عینًا عن   )ج ( 
  .تأخیر الدین

لمماطل مصروفات الدعوى وغیرھا من المصروفات التي یتحمل المدین ا  )د ( 
  .غرمھا الدائن من أجل تحصیل أصل دینھ

یحق للدائن طلب بیع الرھن لتسییلھ، كما یحق لھ أن یشترط تفویض المدین لھ   )ھـ(
  .ببیعھ من أجل االستیفاء من ثمنھ، دون الرجوع إلى القضاء

أخر المدین المماطل عن سداد قسط یجوز اشتراط حلول األقساط جمیعھا إذا ت  )و ( 
واألولى أن ال یطبق ھذا الشرط إال بعد إشعار المدین ومضي مدة مناسبة ال تقل . منھا

  .عن أسبوعین

إذا كانت العین المبیعة في حاالت المرابحة قائمة بحالتھا التي كانت علیھا، وكان   )ز ( 
یحق لھ استرداد العین ) المؤسسة(المشتري مماطًال في أداء الثمن، ثم أفلس، فإن البائع 

  .المبیعة، بدًال من الدخول في التفلیسة
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یجوز أن ینص في عقود المداینة؛ مثل المرابحة، على التزام المدین عند   )ح ( 
المماطلة بالتصدق بمبلغ أو نسبة بشرط أن یصرف ذلك في وجوه البر بالتنسیق مع ھیئة 

  .الرقابة الشرعیة للمؤسسة

  

*  *  *  
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  رس المصادر والمراجعفھ

  القرآن الكریم .١
جامع البیان عن تأویل آي القرآن، ألبي جعفر محمد بن جریر بن یزید بن .٢

 . ھـ١٤٠٥دار الفكر، بیروت، : خالد الطبري، الناشر
الجامع ألحكام القرآن، ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح .٣

 ھـ ١٣٨٣عة األولى، عام دار الشعب، القاھرة، الطب: القرطبي الناشر
: أحكام القرآن، ألحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، المحقق.٤

 –دار الكتب العلمیة بیروت : عبد السالم محمد علي شاھین، الناشر
  .م١٩٩٤/ھـ١٤١٥األولى، : لبنان، الطبعة

الجامع الصحیح المختصر، ألبي عبد اهللا محمد بن =صحیح البخاري .٥
دار ابن : خاري الجعفي، تحقیق مصطفى دیب البغا، الناشرإسماعیل الب

 .م١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧كثیر، ببیروت، الطبعة الثالثة، عام 
محمد : صحیح مسلم بن الحجاج أبي الحسین القشیري النیسابوري، تحقیق.٦

 .دار إحیاء التراث العربي، بیروت: فؤاد عبد الباقي، الناشر
: د اهللا الحاكم النیسابوري، تحقیقالمستدرك على الصحیحین، لمحمد بن عب.٧

دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة : مصطفى عبد القادر عطا، الناشر
  .  م١٩٩٠ -ھـ ١٤١١األولى، عام 

مؤسسة قرطبة، : مسند اإلمام أحمد بن حنبل أبي عبد اهللا الشیباني، الناشر.٨
  .  القاھرة

حمد أبي حاتم صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، لمحمد بن حبان بن أ.٩
مؤسسة الرسالة : شعیب األرنؤوط، الناشر: التمیمي البستي، تحقیق

  . م١٩٩٣ - ھـ١٤١٤بیروت، الطبعة الثانیة، عام 
المجتبى من السنن، ألحمد بن شعیب أبي عبد = سنن النسائي  .١٠

: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: النسئي، تحقیق: الرحمن النسائي، وُیقال
ھـ ١٤٠٦سالمیة بحلب، سوریا، الطبعة الثانیة عاممكتب المطبوعات اإل

 . م١٩٨٦-
: سنن ابن ماجھ، لمحمد بن یزید أبي عبد اهللا القزویني، تحقیق .١١

تعلیق : دار الفكر  ببیروت، ومع الكتاب: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر
 .محمد فؤاد عبد الباقي

، سنن الدارقطني، لعلي بن عمر أبي الحسن الدارقطني البغدادي .١٢
دار المعرفة، بیروت، : السید عبد اهللا ھاشم یماني المدني، الناشر: تحقیق

  .م١٩٦٦ -ھـ١٣٨٦الطبعة األولى، عام 
المعجم األوسط، سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي  .١٣

طارق بن عوض اهللا بن محمد، : الشامي، أبو القاسم الطبراني، تحقیق
 . القاھرة–دار الحرمین : رعبد المحسن بن إبراھیم الحسیني، الناش
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المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، ألبي زكریا یحیى بن  .١٤
دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة : شرف النووي، الناشر

  .ھـ١٣٩٢الثانیة، عام  
ألبي عبد الرحمن محمد ناصر ، صحیح الجامع الصغیر وزیاداتھ .١٥

: الناشر، ودري األلبانيالدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشق
 .المكتب اإلسالمي

المصنف في األحادیث واآلثار، ألبي بكر عبد اهللا بن محمد بن  .١٦
المكتب اإلسالمي، : كمال یوسف، الناشر : أبي شیبة الكوفي، تحقیق 

  .م١٩٧٠ -ھـ ١٣٩٠بیروت، عام 
میزان االعتدال في نقد الرجال، لشمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن  .١٧

: علي محمد البجاوي، الناشر: عثمان بن َقاْیماز الذھبي، تحقیقأحمد بن 
 ١٣٨٢األولى، :  لبنان، الطبعة–دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت 

  . م١٩٦٣ -ھـ 
ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن ، تقریب التھذیب .١٨

، سوریا، دار الرشید: الناشر، محمد عوامة: تحقیق، حجر العسقالني
 .م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦طبعة األولى، عام ال

وعلیھ إتحاف (خالصة تذھیب تھذیب الكمال في أسماء الرجال  .١٩
الخاصة بتصحیح الخالصة للعالمة الحافظ البارع علي بن صالح الدین 

، ألحمد بن عبد اهللا بن أبي الخیر بن عبد العلیم )الكوكباني الصنعاني
بعد : المتوفى(ن الخزرجي األنصاري الساعدي الیمني، صفي الدی

مكتب المطبوعات : عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: ، المحقق)ھـ٩٢٣
  . ه١٤١٦الخامسة، : بیروت، الطبعة/  حلب -دار البشائر /اإلسالمیة

سنن البیھقي الكبرى، ألحمد بن الحسین بن علي بن موسى أبو  .٢٠
، مكتبة دار الباز: محمد عبد القادر عطا، الناشر: بكر البیھقي، تحقیق

  .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤مكة المكرمة، الطبعة الثانیة، عام 
حبیب الرحمن : مصنف عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني، تحقیق .٢١

المكتب اإلسالمي، بیروت، الطبعة الثانیة، عام  : الناشر األعظمي،
 .ھـ١٤٠٣

موطأ اإلمام مالك بن أنس أبي عبد اهللا األصبحي روایة محمد بن  .٢٢
دار القلم، دمشق، الطبعة :  الندوي الناشرتقي الدین: الحسن، تحقیق
  . م١٩٩١ - ھـ ١٤١٣األولى، عام  

: موطأ اإلمام مالك بن أنس األصبحي، روایة یحیى اللیثي، تحقیق .٢٣
 .  دار إحیاء التراث العربي، مصر: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر

تاج العروس من جواھر القاموس، لمحمد مرتضى الزبیدي،  .٢٤
 . ھـ١٣٠٦تبة الحیاة بیروت، لبنان، الطبعة األولى عام دار مك: الناشر

لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصري  .٢٥
  .دار صادر، بیروت، الطبعة األولى: المشھور بابن منظور، الناشر
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: مقاییس اللغة، ألبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، تحقیق .٢٦
جیل، بیروت، لبنان، الطبعة دار ال: عبد السالم محمد ھارون، الناشر

 .م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠الثانیة، عام 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، إلسماعیل بن حماد  .٢٧

الجوھري، الناشر دار العلم للمالیین ببیروت، الطبعة الثانیة عام  
 .م١٩٧٩ھـ، ١٣٩٩

، لمحمد بن أحمد بن األزھري الھروي، أبو منصور، تھذیب اللغة .٢٨
، بیروت، دار إحیاء التراث العربي: رعب الناشرمحمد عوض م: تحقیق

 .م٢٠٠١الطبعة األولى، 
إبراھیم : التعریفات، لعلي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقیق .٢٩

دار الكتاب العربي ببیروت، الطبعة األولى، : األبیاري، الناشر
 .ھـ١٤٠٥

لعمر بن محمد بن أحمد بن إسماعیل، أبو حفص، ، طلبة الطلبة .٣٠
عام ، المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد: الناشر، نسفينجم الدین ال

 .ھـ١٣١١
المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ، ألحمد بن محمد بن  .٣١

المكتبة العلمیة، بیروت، لبنان، عام : علي المقري الرافعي، الناشر
  .م١٩٨٨ھـ، ١٣٩٨

بعلي المطلع على أبواب الفقھ، ألبي عبد اهللا، محمد بن أبي الفتح ال .٣٢
المكتب اإلسالمي ببیروت : محمد بشیر األدلبي، الناشر: الحنبلي، تحقیق 

 . م١٩٨١ -ھـ ١٤٠١عام 
لمجد الدین أبو السعادات ، النھایة في غریب الحدیث واألثر .٣٣

المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكریم الشیباني الجزري 
، حمد الطناحي محمود م-طاھر أحمد الزاوى : تحقیق، ابن األثیر

 .م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩بیروت، عام ، المكتبة العلمیة: الناشر
شرح (الھدایة الكافیة الشافیة لبیان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافیة  .٣٤

لمحمد بن قاسم األنصاري أبو عبد اهللا ، )حدود ابن عرفة للرصاع
الطبعة األولى، ، المكتبة العلمیة: الناشر، الرصاع التونسي المالكي

 .ھـ١٣٥٠
معجم لغة الفقھاء، لمحمد روا س قلعجي، وحامد صادق قنیبي،  .٣٥

دار النفائس للطبع والنشر والتوزیع، بیروت لبنان، الطبعة الثانیة، عام 
 .م١٩٨٨ -ھـ١٤٠٨

أنیس الفقھاء في تعریفات األلفاظ المتداولة بین الفقھاء، لقاسم بن  .٣٦
یحیى حسن : قعبد اهللا بن أمیر علي القونوي الرومي الحنفي، المحق

 ھـ١٤٢٤-م٢٠٠٤: دار الكتب العلمیة، الطبعة: مراد، الناشر
لمحمد ، رد المحتار على الدر المختار في شرح تنویر األبصار .٣٧

المعروف بحاشیة ، أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي



 - ٢١٨٤ -

 -ھـ ١٤١٢الطبعة الثانیة، عام ، بیروت، دار الفكر: ابن عابدین، الناشر
  .م١٩٩٢

دار : المبسوط، لشمس الدین محمد بن أبي سھل السرخسي، الناشر .٣٨
 .المعرفة، لبنان، بیروت

لكمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف ، فتح القدیر .٣٩
 .دار الفكر: الناشر، ومعھ الھدایة للمرغیناني، بابن الھمام

ي مجلة األحكام العدلیة، لجنة مكونة من عدة علماء وفقھاء ف .٤٠
  الخالفة العثمانیة

نور محمد، كارخانھ تجارِت : نجیب ھواویني، الناشر: المحقق .٤١
  كتب، آرام باغ، كراتشي

: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، لعالء الدین الكاساني، الناشر .٤٢
 .م١٩٨٢دار الكتاب العربي، بیروت، الطبعة الثانیة، عام 

لعثمان بن علي ، ِبيِّتبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّْل .٤٣
لشھاب الدین : والحاشیة، بن محجن البارعي، فخر الدین الزیلعي الحنفي

: الناشر، أحمد بن محمد بن أحمد بن یونس بن إسماعیل بن یونس الشِّْلِبي
 .ه١٣١٣األولى، : الطبعة،  بوالق، القاھرة-المطبعة الكبرى األمیریة 

ن أحمد بن محمد بن رشد بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، لمحمد ب .٤٤
 .دار الفكر، بیروت: القرطبي أبو الولید الحفید، الناشر

الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، ألحمد بن  .٤٥
دار الفكر ، بیروت، : غنیم بن سالم النفراوي المالكي، دار النشر

 .ھـ١٤١٥
 ،حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني، ألبي الحسن .٤٦

یوسف الشیخ محمد : علي بن أحمد بن مكرم الصعیدي العدوي، المحقق
 -ھـ ١٤١٤:  بیروت، تاریخ النشر–دار الفكر : البقاعي، الناشر

 .م١٩٩٤
محمد بن یوسف بن : التاج واإلكلیل لمختصر خلیل، ألبي عبد اهللا .٤٧

دار الفكر، بیروت، الطبعة الثانیة، عام : أبي القاسم العبدري، الناشر
 .ـھ١٣٩٨

محمد .د: الذخیرة لشھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي، تحقیق .٤٨
 .م١٩٩٤دار العرب اإلسالمي، الطبعة األولى، عام: حجي، الناشر

بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على  .٤٩
الشرح الصغیر ھو شرح الشیخ الدردیر لكتابھ المسمى (الشرح الصغیر 

،ألبي العباس أحمد بن محمد الخلوتي، )اْلِإَماِم َماِلٍكأقرب المسالك ِلَمْذَھِب 
  .دار المعارف: الشھیر بالصاوي المالكي، الناشر

تحریر الكالم في مسائل اإللتزام، لشمس الدین أبو عبد اهللا محمد  .٥٠
بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب 

دار : حمد الشریف، الناشرعبد السالم م: الرُّعیني المالكي، المحقق
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 ١٩٨٤ - ھـ ١٤٠٤األولى، :  لبنان، الطبعة–الغرب اإلسالمي، بیروت 
 م

االستذكار، ألبي عمر یوسف بن عبد اهللا بن عبد البر النمري،  .٥١
دار الكتب العلمیة، : سالم محمد عطا، محمد علي معوض، الناشر: تحقیق

 .م٢٠٠٠ - ھـ١٤٢١بیروت، الطبعة األولى، عام
 في فقھ اإلمام الشافعي،  ألبي إسحاق إبراھیم بن علي بن المھذب .٥٢

 .دار الفكر، بیروت: یوسف الشیرازي، الناشر
لزكریا بن محمد بن ، أسنى المطالب في شرح روض الطالب .٥٣

ومعھ حاشیة الرملي ، زكریا األنصاري، زین الدین أبو یحیى السنیكي
 .دار الكتاب اإلسالمي: الناشر، الكبیر

ن ألبي زكریا یحیى بن شرف النووي الدمشقي، روضة الطالبی .٥٤
ومعھ منتقى الینبوع فیما زاد على الروضة من الفروع، لجالل الدین 

دار : عادل عبد الموجود، وعلي معوض، الناشر: السیوطي، تحقیق
 .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة األولى، عام 

ف على مذھب اإلمام أحمد اإلنصاف في معرفة الراجح من الخال .٥٥
محمد حامد : بن حنبل، ألبي الحسین علي بن سلیمان المرداوي، تحقیق

دار إحیاء التراث العربي، لبنان، بیروت، الطبعة األولى، : الفقي، الناشر
 .م١٩٨٨عام 

المغني في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل الشیباني، لموفق الدین أبي  .٥٦
المقدسي الجماعیلي الدمشقي الصالحي محمد عبد اهللا بن أحمد بن قدامة 

ھـ، ١٤٠٥دار الفكر، بیروت، الطبعة األولى، عام : الحنبلي، الناشر
والتوثیق منھا، وقد رجعت أیًضا إلى طبعة دار ھجر للطباعة والنشر 

. د: م، تحقیق١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢والتوزیع واإلعالن، الطبعة الثانیة عام  
 . ح محمد الحلوعبد الفتا. عبد المحسن التركي، و د

كشاف القناع عن متن اإلقناع، لمنصور بن یونس بن إدریس  .٥٧
دار الفكر، : ھالل مصیلحي مصطفى ھالل، الناشر: البھوتي، تحقیق

 . ھـ١٤٠٢لبنان، بیروت، الطبعة األولى، عام 
حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع، لعبد الرحمن بن محمد  .٥٨

مؤسسة عبد الحفیظ البساط، :  الناشربن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي،
 .   ھـ١٤١٩بیروت، لبنان، الطبعة الثامنة، عام 

إغاثة اللھفان من مصاید الشیطان، لمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن  .٥٩
: محمد حامد الفقي، الناشر: سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة، المحقق

 .مكتبة المعارف، الریاض، المملكة العربیة السعودیة
 الباب المفتوح، لفضیلة الشیخ محمد بن صالح العثیمین، موقع لقاء .٦٠

  .الشاملة
الزمن في الدیون وأحكامھ الفقھیة لفضیلة الشیخ سعد الخثالن،  .٦١

 . بحث منشور على موقع فضیلتھ



 - ٢١٨٦ -

مطابع : أحكام الزیادة في غیر العبادات، لمحمد العید، الناشر .٦٢
 .ھـ١٤٢٨الجامعة اإلسالمیة، الطبعة األولى عام 

دار : یع التقسیط وأحكامھ، لسلیمان بن تركي التركي، الناشرب .٦٣
 .ھـ١٤٢٤إشبیلیا للنشر والتوزیع، الطبعة األولى عام 

استیفاء الدیون في الفقھ اإلسالمي دراسة فقھیة مقارنة، لمزید بن  .٦٤
 .ھـ١٤٣١إبراھیم المزید، الناشر دار ابن الجوزي، الطبعة األولى عام 

ین المماطل في الشریعة والقانون، للباحث المسؤولیة الجنائیة للمد .٦٥
عبدالرحمن اللحیدان، دراسة تطبیقیة مقارنة لنیل درجة الماجستیر في 
العدالة الجنائیة، في جامعة األمیر نایف العربیة للعلوم األمنیة، للعام 

 .ھـ١٤٢٧
البیع المؤجل، للدكتور عبدالستار أبو غدة، سلسلة محاضرات  .٦٦

، المعھد اإلسالمي للبحوث والدراسات التتابع )١٦(العلماء البارزین رقم 
 .ھـ١٤١٩للبنك اإلسالمي للتنمیة، الطبعة األولى 

بحوث في االقتصاد اإلسالمي، للشیخ عبداهللا بن منیع، المكتب  .٦٧
 .ھـ١٤١٦اإلسالمي، الطبعة األولى 

نظریة الشرط الجزائي بین الفقھ والقانون، للدكتور جواد بحر  .٦٨
 .ھـ١٤٣٥ للدراسات والنشر، الطبعة األولى النتشة، دار الفتح

التعویض عن األضرار المترتبة على المماطلة في الدیون،  .٦٩
 .للدكتور سلمان بن صالح الدخیل بحث منشور على النت

الحلول والبدائل الشرعیة لمشكلة المتأخرات، للدكتور علي محي  .٧٠
 .    الدین القره، بحث منشور على موقع فضیلتھ

أحمد بن عبد : الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء، جمعفتاوى اللجنة  .٧١
رئاسة إدارة البحوث العلمیة واإلفتاء، اإلدارة : الرزاق الدویش، الناشر

 .م١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧: العامة للطبع، الریاض، الطبعة األولى، سنة الطبع
الدكتور عبدالستار : فتاوى الھیئة الشرعیة للبركة، جمع وتنسیق .٧٢

 .ھـ١٤٢٣دین محمد خوجة، الطبعة الثانیة ٧ور عز الأبو غدة، والدكت
مجلة البحوث اإلسالمیة، مجلة دوریة تصدر عن الرئاسة العامة  .٧٣

إلدارات البحوث العلمیة واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، تصدر عن الرئاسة 
العامة إلدارات البحوث العلمیة واإلفتاء والدعوة واإلرشاد بالمملكة 

 .العربیة السعودیة
 .ة مجمع الففھ اإلسالميمجل .٧٤
المعاییر الشرعیة، الصادر عن ھیئة المحاسبة والمراجعة  .٧٥

 .ھـ١٤٣١للمؤسسات المالیة اإلسالمیة بالبحرین، تاریخ النشر 
الموسوعة الفقھیة، جمع وزارة األوقاف والشوؤن اإلسالمیة  .٧٦

مطابع دار الصفوة للطباعة والنشر والتویع بمصر، : بالكویت، الناشر
 .ھـ١٤١٦األولى، عام الطبعة 




