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ABSTRACT
The issue of time discount is one of the issues that attracted the
attention of specialists of law and economics. Discount known by jurists
as Dha’ Wata’ajal (drop part of the loan and ask for payment before due
time) is a controversial issues among the Moslem jurists, past and
present; and among those who allow it and others who prohibit.
Aljumhur (the majority of jurists) see it as a form of usury while still
others argue that it is the reverse of usury. This paper deals with this issue
by reviewing the doctrines of jurists in relation Sul ul-Hutayta (drop part
of the loan and ask for payment before due time) supported by evidence,
and texts of jurists along with a study of the most important contemporary
applications.

الممخص
 كالحسـ،تعد قضية الحسـ الزمني مف القضايا المستحكذة عمى اىتماـ رجاؿ القانكف كاالقتصاد
الزمني المعركؼ عند الفقو اء بػ (ضع كتعجؿ ) مف المسائؿ التي دار الخالؼ حكليا بيف الفقياء
 كذىب آخركف انيا عكس، فالجميكر أركا فييا صكرة ربا النسيئة، بيف مبيح كمانع،قديما كحديثنا

(ضع

 باستقصاء مذاىب الفقياء في ما يتعمؽ بصمح الحطيطة،الربا كالبحث يعالج ىذه القضية

 مع دراسة ألىـ التطبيقات المعاصرة في كقتنا، مدعكمان بنصكص الفقياء، مؤيدان باألدلة،)كتعجؿ
.الراىف
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المقدمة

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

الحمد هلل رب العالميف  ،كأفضؿ الصالة كأتـ التسميـ عمى سيدنا محمد كعمى صحبو أجمعيف

كبعد:

أراد اهلل لعباده أف يعيشكا متكاصميف متآخيف ،يشد بعضيـ أزر بعض  ،بعيديف عف أسباب الشقاؽ

كالقطيعة كالتدابر ،كىذا ال يعني أف تككف الحياة خالية مف النزاعات كالخصكمات.

لذلؾ جاءت الشريعة بأحكاـ القضاء كفصؿ النزاع  ،كندب اهلل عباده إلى التسامح كالتصالح في
حاؿ حدكث شقاؽ كخصكمة قاؿ تعالى} :كالصمح خير{ سكرة النساء :اآلية ُِٖ

كفي ىذا البحث سأتعرض لجزئية كاحدة مف باب الصمح كىي مسألة }ضع كتعجؿ{.

أىمية البحث :تبرز أىمية البحث في ىذه المسألة من وجيين.

األول :أنيا تتعمؽ بمسألة جرل الخالؼ فييا بيف العمماء

 ،فمف الفقياء مف رآىا ربا

فحرميا ،
ٌ

كمنيـ مف رآىا عكس ذلؾ فأجازىا  ،فال بد مف الكقكؼ عمى تأصيميا كصكرتيا كمحؿ النزاع فييا

كسبر النظر في أدلتيا  ،يقكؿ أبك جعفر الطحاكم [ :كىذه مسألة في الفقو جميمة المقدار منو ،

يجب أف تيتأمؿ حتى يكقؼ عمى الكجو فييا إف شاء اهلل كىي حطيطة البعض مف الديف المؤجؿ
ليككف سببان لتعجيؿ بقيتو]ُ.
الثاني  :أف "ضع تعجؿ " ليا الكثير مف التط بيقات التي يظف أنو باإلمكاف تخريجيا عمى ىذه

المسألة ،فال بد مف تعرؼ حقيقتيا كشركطيا لبياف صحة ىذا التأصيؿ أك فساده ك كمعرفة ذلؾ
ىي اليدؼ األساسي مف البحث.

سبب اختياري ليذا البحث:

إف مسألة الحسـ الزمني في االقتصاد الكضعي  ،أصبحت ذات تطبيقات كثيرة كاتخذت صكر ان

متعددة  ،كسرل تطبيقيا بيف المسمميف مف خالؿ المصارؼ اإلسالمية كغيرىا  ،فكاف لزامان عمى

الباحثيف ،بياف الحكـ الشرعي ليذه القضية الميمة في أثرىا ،الممحة في الحاجة إلييا.

منيج البحث:

كأما منيجي في البحث االستقراء كالتحميؿ  ،فأعرض صكرة المسألة المدركسة  ،ثـ أبٌيف آراء
و
نصكص مف كتبيـ المعتمدة  ،ثـ أعرض األدلة كأقكـ بدراستيا كبياف
الفقياء فييا  ،كأؤيد ذلؾ ب
درجة صحتيا كمف تكمٌـ فييا  ،ثـ أناقش ىذه األدلة لبياف ما يمكف ترجيحو مف كجية نظرم ،

ُ مشكؿ اآلثار الطحاكم ٗ.ِٗٗ/
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كعند االستشياد بآية قرآنية أضعيا بيف ىالليف كأعزكىا إلى مكضعيا في القرآف الكريـ  ،كعند

أبيف درجتو  ،كعند النقؿ مف كتب الفقياء
كركد الحديث أضعو بيف ىالليف كأخرجو مف مظانو ك ٌ
أضع النص المنقكؿ بيف قكسيف () كأذكر في اليامش اسـ الكتاب كمؤلفو كالجزء ك الصفحة ،
فإذا كاف ذكره ألكؿ مرة أذكر الدار الناشرة كمكانيا كسنة النشر.

خطة البحث:

مقدمات تـ ىيدية :التعريؼ بعقد الصمح كاأللفاظ ذات الصمة

أ -التعريؼ بعقد الصمح

ُػ مشركعية الصمح ِ ،ػ التكييؼ الفقيي لعقد الصمح -ّ ،أقساـ الصمح -ْ ،صمح اإلسقاط
كاإلبراء

أ  -األلفاظ ذات الصمة
ُّط
السداد ُ -الصمح
ِػ الحط ّػ التعجيؿ ْػ ٌ
البحث المدركس :مسألة (ضع كتعجؿ)

المطؿب األكؿ :أثر االتفاؽ كالشركط عمى الحطيطة

المطمب الثاني :مذاىب العمماء في مسألة (ضع كتعجؿ)
المطمب الثالث :أدلة المانعيف

المطمب الرابع :أدلة المجيزيف

المطمب الخامس :مناقشة األدلة الترجيح

المطمب السادس :قرار المجمع الفقيي ك مناقشتو

المطمب السابع :األكراؽ التجارية

الخاتمة :كتتضمف النتائج كالتكصيات ػ فيرس المصادر كالمراجع.
مقدمات تمييدية :التعريؼ بعقد الصمح كاأللفاظ ذات الصمة

أ -مشركعية الصمح

لقد ثبتت مشركعية الصمح بالكتاب كالسنة كاإلجماع
ُ.
ِ.

مف الكتاب :قكلو تعالى ( :إكاف امرأةه خافت مف بعميا نشك انز أك إعراضان ؼال جناح عمييما أف
خير) .النساء ػُِٖ
يصمحا بينيما صمحان كالصمح ه

مف السنة ما ركم عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ :

حرـ حالالن).
(الصمح ه
جائز بيف المسمميف إال صمحان أحؿ حرامان أك ٌ

ُ

ُ أخرجو ابف حياف في صحيحو ،مؤسسة الرسالة  /بيركت ط ّ ُّٗٗـ ،كتاب الدعكل باب عقكبة المماطؿ
رقـ َُٗٓ.
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ّ.

مف اإلجماع  :أجمع عمماء األمة عمى مشركعية الصمح ـ ف زمف النبي صمى اهلل عميو
كسمـ كمف بعده إلى زمننا ىذا

ُ

ب ػ التكييؼ الفقيي لعقد الصمح

يكيؼ عمى أقرب العقكد األخرل ،
عقد الصمح ليس عقدنا مستق ن
ال بذاتو لو شركطو كأحكامو  ،بؿ ٌ
يقكؿ القرافي ِ[ :اعمـ أف الصمح في األمكاؿ دائر بيف خمسة أمكر  :البيع إف كانت المعاكضة
عف أعياف  ،كالصرؼ إف كاف فيو أحد النقديف عف اآلخر  ،كاإلجارة إف كاف عف المنافع  ،كرفع
الخصكمة إف لـ يتعيف شيء مف ذلؾ  ،كاإلحساف كىك ما يعطاه المصالح مف غير الجاني
فمتى تعيف أحد ىذه األبكاب ،ركعيت فيو شركط ذلؾ الباب]ّ.

،

ج ػ أقساـ الصمح:

ينقسـ الصمح ثالثة أقساـ بحسب حاؿ المدعى عميو:

ُ ػ الصمح :مع إقرار المدعى عميو.

ِ ػ الصمح :مع إنكار المدعى عميو.

ّ ػ الصمح :مع سككت المدعى عميو

أما القسـ األكؿ :فينقسـ إلى قسميف:

أ ػ الصمح عف األعياف كفيوُ :ػ صمح الحطيطة ِػ صمح المعاكضة.

ب ػ الصمح عف الديف كفيو ُ :ػ صمح اإلسقاط كاإلبراء ِػ صمح المعاكضة كمكضكع البحث
يندرج تحت الصمح عف الديف ،في القسـ األكؿ كىك صمح اإلسقاط.

كاإلبراء الذم يسميو الشافعية صمح الحطيطة

المكضكع كىك مسألة (ضع كتعجؿ).

 ،فسأعرض لو باختصار كأترؾ بياف صمب

د ػ صمح اإلسقاط كاإلبراء

الديف َّ
صمح اإلسقاط كاإلبراء :ىك الذم يجرم عمى بعض َّ
الـ يُ ىق ُّطر لو :
المدعى  ،كصكرتو أف يقكؿ ى
صالحتؾ عمى األلؼ الحاؿ الذم لي عميؾ عمى خمسمائة أك ستمائة.
ُ انظر  :بداية المجتيد كنياية المقتصد ابف رشد (تٓٗٓ ىػ ) حققو :ماجد الحمكم دار ابف حزـ /بيركت ط ُ
ُٓٗٗـُِِ/ِ ،

ِ القرافي:ىك أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف بف عبد اهلل ،كلد في بينسا ،تكفي في القاىرة ُِٖٓ ىػ مف كتبو ػ
الفركؽ كالذخيرة كشرح المحصكؿ لمرازم  .انظر :الديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب ابف فرحكف
اليعمرم ،طُ ،بمصر ُُّٓ ،ىػ،صِٔ.
ّ الفركؽ القرافي (تْٖٔ ىػ) تحقيؽ :أحمد سراج ،ك د.عمي جمعة دار السالـ  /القاىرة طُ ََُِـْ/ِ،
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كقد اختمؼ الفقياء في صمح اإلسقاط كاإلبراء عمى قكليف:
األكؿ :ذىب جميكر الفقياء مف الحنفية كالمالكية كالشافعية إلى أف ىذا الصمح جائز

أخذه لبعض الحؽ إكاسقاط لمباقي ،كيعتبر إبراء لممدعى عميو عف بعض الديف.
ثـ إف الشافعية فصمكا القكؿ مف ناحية المفظ فقالكا:

ُ

ألنو

يصح بمفظ اإلبراء كالحط كنحكىما كاإلسقاط كاليبة كالعفك كالكضع ِ ،كال يشترط

اء هُ اعتبر اإلبراء تمميؾان أـ إسقاطان.
القبكؿ عمى المذىب ،سك ي
كيصح بمفظ الصمح في األصح لكف يشترط القبكؿ فيو عمى األصح عندىـ ألف المفظ بكضعو
يقتضيو.

الثاني :ذىب الحنابمة إلى جكاز حطِّ الدائف عف المديف  ،لكنيـ لـ يجيزكا ذلؾ بمفظ الصمح سكاء

أكاف عف عيف أـ ديف  ،ككجو ىذا القكؿ :أف الصمح ال ينفؾ عف معنى المعاكضة فيككف صاحب
الحؽ قد عاكض عف حقو ببعضو كىذا ممنكع

 ،كفيو ظمـ لصاحب الحؽ  ،كيجيز الحنابمة

المعاممة السابقة بمفظ اإلبراء كاليبة إف لـ تتضمف شرطنا كىك  :أف يعطيو الباقي ألف ىذا الشرط

أيضنا في قكليـ يجعمو قد صالح عف حقو ببعضو ،كما أف ىذا الشرط ينفي صفة التبرع المكجكدة
في اليبة كاإلبراءّ.

ْ
قر لو بإسقاط بعض حقو بطيب نفسو جاز غير أف ذلؾ ليس
الم ُّط
يقكؿ ابف قدامة [ :فإف تطكع ي
بصمح كال مف باب الصمح بسبيؿ]ٓ.
و

ىػ  -األلفاظ ذات الصمة
ُ

انظر :بدائع الصنائع بترتيب الشرائع تحقيؽ عمي معكض ،كعادؿ عبد المكجكد ،دار الكتب العممية  /بيركت،
طُ ُٕٗٗ ، ْٖٔ/ٕ .مكاىب الجميؿ شرح مختصر خميؿ لمحطاب (تْٓٗ ىػ ) ،ضبط  :زكريا عميرات ،دار

ِ

عالـ الكتب  /السعكدية ،طبعة خاصة ُِّْ ،ىػ ػََِّـ ،ركضة الطالبيف ْ.ُٗٔ/
اإلبراء :ىك إسقاط الشخص حقان لو في ذمة آخر ،كالفرؽ بينو كبيف الصمح  :أف الصمح إنما يككف بعد النزاع
عادة ،كاإلبراء ال يشترط فيو ذلؾ ،كما أف الصمح قد يتضمف إبراء ،كقد يككف مقابؿ التزاـ مف الطرؼ اآلخر.
أما العفك :فيك المحك كالترؾ كيختمؼ عف الصمح في أف العفك مف طرؼ كاحد ،أما الصمح فيككف مف طرفيف .

ّ

انظر :المكسكعة الفقيية الككيتية ك ازرة األكقاؼ ،الككيت ِِّٕ/
انظر :شرح منتيى اإلرادات البيكتي

(تُْٔ ىػ ) ،تحقيؽ  :عبد اهلل التركي مؤسسة الرسالة ط ُُِْ ُ،ىػ

ػ ََُِـ ،َِٔ/ِ .كانظر  :كشاؼ القناع عف متف اإلقناع البيكتي دار الكتب العممية /بيركت ،ط ُ ُٕٗٗ،

ْ

ّّٕٗ /

ابف قدامة  :ىك عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة،مكفؽ الديف كلد في جماعيؿ سنة

ُُْٔـ .تكفي في

دمشؽ َِٔ ىػُِِّ/ـ :.مف كتبو (المغني ،المقنع) .أنظر :األعالـ قامكس تراجـ ألشير الرجاؿ كالنساء مف
ٓ

العرب كالمستعربيف كالمستشرقيف :لخير الديف الزركمي ،دار العاـ لممالييف  /بيركت طُْٔٗ ُُْٗ/
المغني ابف قدامة ُٕٓ/
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( (1الصمح عند الفقياء  :عرفو الحنفية بأنو ( :معاقدة يرتفع بيا النزاع بيف الخصكـ كيتكصؿ
بيا إلى المكافقة بيف المختمفيف ) ُ.فيك عقد كضع لرفع المنازعة بعد كقكعيا بالتراضي
كذىب الشافعية في األصح إلى عدـ جكاز الصمح مف غير سبؽ خصكمة  ،لذلؾ عرفكا
الصمح :بأنو العقد الذم تنتيي بو خصكمة المتخاصميف

ِ

( (2الحط لغ نة  :حط مف الثمف كذا أم أسقط  ،كاسـ المحطكط ىك الحطيطة  :ما انحط مف
الديف عف المديف ،كىك اإلبراء مف جزء مف الحؽّ.

ػ الحط شرعان :مف الحطيطة :كىك اإلبراء عف بعض الديف
ال كعجمة ،أسرع ،كمنو أداء الحؽ قبؿ كقتو
( (3التعجيؿ لغة :مف عجؿ كعج ن
ػ التعجيؿ شرعان نُ :ىك إعطاء الديف قبؿ األجؿ المتفؽ عميو.
ٓ
( (4السَّداد لغ نة :اإلصابة في المنطؽ ،كاالستقامة
( (5السداد شرعنا :ىك دفع الديف إلى الدائف حتى يقبضو.

ْ

ٔ

البحث المدروس :مسألة (ضع وتعجل)
المطمب األول :أثر الشرط كاالتفاؽ عمى الحطيطة
إف ما قد يشترط أك ما يتفؽ عميو في الحطيطة ىك :األجؿ أك زيادة الصفة.
فإذا كاف ألحد الدائنيف ديف عمى آخر ،نتيج ة قرض أك بيع أك غيره ،فأسقط بعضو أك كمو ،عمى
سبيؿ التبرع ،عند االستحقاؽ أك قبمو ،بدكف شرط كال اتفاؽ أك مراكضة فيذا جائز ال شيء فيو
مف ربا كغيره ،بؿ يككف مستحبان ،كالسيما إذا كانت حاؿ المديف تستدعي اإلرفاؽ  .قاؿ اهلل تعالى :
( إكاف كاف ذك عسرة فنظرة إلى ميسرة كأف تصدقكا خير لكـ إف كنتـ تعممكف) .البقرة َِٖ.

ُ
ِ

ّ
ْ
ٓ

ٔ

تبيف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ الزيمعي عثماف بف عمي (تِٕٔ ىػ) د.ط.ُِٗ/ٓ ،
/بيركت ط ِ ُٖٓٗـ
ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف النككم إشراؼ زىير الشاكيش ،المكتب اإلسالمي
ّ.ِْٕ/
معجـ لغة الفقياء د .محمد ركاس قمعجي ،كحامد صديؽ قنيبي دار النفائس  /الرياض ُ.ّ/
المغني ابف قدامة ،تحقيؽ :عبد اهلل التركي ،كعبد الفتاح الحمك دار ىجر/القاىرة طِ ُٖٗٗـَْٕ/ُِ ،
لساف العرب ابف منظكر تحقيؽ أميف محمد عبد الكىاب ،كمحمد الصاكم العبيدم ،دار إحياء التراث العربي
كمؤسسة التريخ العربي  /بيركت طُ ُٗٗٗـ ،مختار الصحاح مادة (س د د) صُُِ.
المبسكط السرخسي دار المعرفة  /بيركت ،طُ َُْٔ،ىػ ػُٖٔٗـ.
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أما إف كجد مف أحد الطرفيف شرط أك اتفاؽ  ،فينا يعامؿ األجؿ كزيادة الصفة معاممة الزيادة في
القدر فييمنعاف لمربا  ،ألف ىذا التعجيؿ أك ىذه الصفة الزائدة تيخرج تمؾ المعاممة عف دائرة التبرع
لتدخميا في دائرة المعاكضة  ،كحكـ المعاكضات في الفقو ىك غير حكـ التبرعات  ،كبالتالي يقع
الربا.
فالمعاممة بالنتيجة مقابمة ماؿ بأقؿ منو مف جنسو في معاكضة كىك الربا.
أم أف زيادة الصفة أك التعجؿ المشركطيف ينفياف أف يككف الحط قد جرل عمى كجو التبرع
و
حينئذ تككف معاكضة لألجؿ أك لمج كدة ،ككؿ مف األجؿ كالجكدة ال يستحقيما الدائف
فالمعاممة

،

ُ

كضابط ذلؾ ما قالو الحصكفي ِمف الحنفية [ :كاألصؿ أف اإلحساف إف كجد مف الدائف فإسقاط ّ،

إكاف منيما فمعاكضةْ]ٓ.
إذان فال فرؽ في الحكـ بيف ما إذا كاف الطالب ليذا النقصاف ىك المديف أك الدائف ألف ىذا يدخؿ

في الشرط كاالتؼاؽ ،فالمديف يطمب اإلسقاط في مقابؿ التعجيؿ ،كالدائف يطمب التعجيؿ في مقابؿ

اإلسقاط.

جاء في إعالف السنف[ :ال يجكز تعجيؿ بعض الديف المؤجؿ عمى أف يبرئو مف الباقي  ،....كىذا

عجؿ الذم عميو الحؽ بعض ما عميو بغير شرط ثـ رغب إلى
إذا كاف بطريؽ الشرط ،فمك ٌ
صاحب الحؽ أف يضع عنو الباقي أك بعضو فأجابو إلى ذلؾ أك كضعو عنو أك بعضو بغير
رغبة فكؿ ذلؾ جائز حسف ككالىما مأجكر ،ألنو ليس ىا ىنا شرط أصالن لكف أحدىما سارع إلى
الخير مف أداء بعض ما عميو فيك محسف كاآلخر سارع إلى اإلبراء مف حقو فيك محسف قاؿ

تعالى (كافعمكا الخير)ٔ]ٕ.
ُ

انظر  :حاشية الداسكقي عمى الشرح الكبير لمحمد ابف عرفة،

(تُِّىػ ) دار الفكر بيركت ط ُٖٗٗـ،

ّ ، َُّ/كانظر مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج لمخطيب الشربيني (تٕٕٗىػ ) ،تحقيؽ  :عادؿ
ِ

عبد المكجكد دار الكتب العممية ،بيركت طبعة َََِـ ،ُٔٓ/ّ ،كانظر كشاؼ القناع.ّْٗ/ّ:
الحصكفي :ىك محمد بف عمي بف محمد ،المعركؼ بعالء الديف الحصكفي مفتي الحنفية كلد بدمشؽ ُُٔٔـ
كتكفي فييا ُٕٕٔـ .مف كتبو (الدار المختار في شرح تنكير األبصار ،إكافاضة النكار عمى أصكؿ المنار

ّ
ْ
ٓ

ٔ
ٕ

)

انظر :األعالـ.ُٖٖ/ٕ،

أم فال يجرم الربا في ىذه الحالة.
أم يجرم الربا.

رد المحتار عمى الدر المختار (حاشية ابف عابديف ) دار إحياء التراث العربي كمؤسسة التاريخ العربي بيركت
طََُْ ّ،ى ػَُٖٗـْٕٗ/ْ ،

الحجٕٕ :
إعالء السنف لظفر العثماني التيانكم (تُّْٗ ىػ ) تحقيؽ  :محمد تقي عثماني ،إدارة القرآف كالعمكـ اإلسال
مية:كراتشي باكستاف ُُْْٓ/
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كيقكؿ الزيمعي ُ كاضعان ضابطان ليذه الشركط في الصمح [ :كاألصؿ في جنس ىذه المسائؿ أنو
متى كاف الذم كقع عميو الصمح أدكف ِ مف حقو قد نار ككصفنا ككقتنا أك في أحد ىذه األشياء فيك
إسقاط لمبعض كاستيفاء لمباقي  ،ألنو استكفى دكف حقو إكاف كاف أزيد منو بمعنى أنو دخؿ فيو ما
ال مستحقو مف كصؼ أك ما ىك بمعنى الكصؼ كتعجيؿ المؤجؿ أك مف اختالؼ جنس فيك
 ،إكانما كاف
معاكضة  ،لتعذر جعمو استيفاء في غير المستحؽ فيشترط فيو شركط المعاكضة
تعجيؿ المؤجؿ كالكصؼ ألف المعجؿ خير مف المؤجؿ كليذا ينقص الثمف ألجمو فيككف الحط
بمقابمة األجؿ ،فيككف ربا فال مجكز]ّ.
فصكرة المسألة المدركسة:
 ،كقد جرل العرؼ في
ىي ديف مؤجؿ كقع الصمح عميو بشرط كضع بعضو مقابؿ التعجيؿ
المؤسسات المالية عمى أف الحسـ الزمني في الديكف المؤجمة أف يككف مقابؿ الحطَّ منيا  ،كىذا
بحكـ المشركط ،كىك عيف المسألة المدركسة (ضع كتعجؿ).
يقكؿ ابف القيـ معمقنا عمى ىذه الركاية [:كأظف أف ىذا ػ إف صح عف الشافعي ػ فإنما ىك فيما إذا
عجؿ لو بعض دينو ،كذلؾ جائز ،فأبرأه مف الباقي حتى لك كاف قد
جرل ذلؾ بغير شرط ،بؿ لك ٌ
بناء عمى الشرط المتقدـ  ،صح عنده ألف الشرط
شرط ذلؾ قبؿ الكضع كالتعجيؿ  ،ثـ فعاله ن
الـ ؤثر في مذىبق:ىك الشرط المقارف ال السابؽ كقد صرح بذلؾ بعض أصحابو كالباقكف قالكا  :لك
في ًع ىؿ ذلؾ مف غير شرط جاز كمرادىـ الشرط المقارف ]ْ أما استثناء الحنفية كالحنابمة في ركاية
ديف الكتابة مف المنع  ،فمعناه أف يصالح المكلى مكاتبو عف ألؼ مؤجمة مثالن عمى خمسمائة
حاؿة فقالكا إف ىذا يجكز لما فيو مف اإلرفاؽ  ،كىك أظير مف معنى المعاكضة بيف المكلى
كمكاتبو ،فال يندرج تحت مقابمة األجؿ ببعض الماؿ  ،بؿ إرفاؽ مف المكلى كىك ـ ندكب إليو في
ٓ
الشرع ليتكصؿ بيا إلى شرؼ الحرية.
كنظ انر ألف ىذه المسألة لـ يعد ليا تطبيؽ في زماننا فأرل أف الخالؼ في المسألة (ضع كتعجؿ )
يؤكؿ إلى مذىبيف:
ٔ
المذىب األكؿ :كىك مذىب جميكر الفقياء األربعة في عدـ الجكاز.
ٕ
المذىب الثاني :كىك مذىب ابف القيـ كابف تيمية كابف عباس في الجكاز
ُ
ِ
ّ
ْ
ٓ
ٔ
ٕ

الزيمعي :ىك عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد ،الزيمعي الفقيو الحنفي ،أصمو الزيمعي ،تكفي في القاىرة َُّٔـ.
مف كتبو (تبيف الحقائؽ) (نصب الراية) ،انظر اإلعالـ.ُِٗ/ْ:
أم أدنى.
تبيف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ.ِْ/ٓ:
إغاثة الميفاف مف مصائد الشيطاف ،البف القيـ ،حققو :حساف عبد المناف ،كعصاـ الحرستاني مؤسسة الرسالة /
بيركت ،طُْٗٗ ُ،ـ ُِْ/
انظر :تبييف الحقائؽ ،ِْ/ٓ:كانظر :المغني ابف قدامة ِِٕ/
انظر :بدائع الصنائع بترتيب الشرائع  ،ْٕٕ/ٕ:حاشية الدسكقي  ،ْٕ/ّ:ركضة الطالبيف  ُّْ/ّ:المغني ابف
قدامةُِ/ٕ:
ّ ََِٓـ دار الكفاء القاىرة
انظر :مجمكع الفتاكل الكبرل ابف تيمية تحقيؽ أنكر الباز كمحمد الجزار ط
ِٗ ، ِٓٔ/أعالـ المكقعيف عف رب العالميف،َّْ/ّ:كانظر:إغاثة الميفافُْ/ِ:
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المطمب الثالث :أدلة المانعين
ال :استدؿ جميكر الفقياء عمى عدـ الجكاز
أك ن

(ضع كتعجؿ ) بما ركم ع ف المقداد بف األسكد

ُ

قاؿ( :أسمفت رجال مائة دينار  ،ثـ خرج سيمي في بعث بعثو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
عجؿ تسعيف دينا انر  ،كأحطُّط عشرة دنانير  ،فقاؿ  :نعـ فذكرت ذلؾ لرسكؿ اهلل صمى
فقمت لو ٌ :
ِ
اهلل عميو كسمـ ،فقاؿ أكمت ربان يا مقداد كأطعمتو).

ثانيان :كاستدلكا بـ ا ركم عف ابف عمر ّرضي اهلل عنيما أنو سئؿ عف الرجؿ يككف لو الديف عمى
رجؿ إلى أجؿ ،فيضع عنو صاحبو كيعجؿ لو اآلخر ،فكره ذلؾ ابف عمر كنيى عنو.

ثالثنا :كاستدلكا بما ركم عف عبيد أبي صالح مكلى السفاح

ٓ

ْ

بز لي مف أىؿ دار
أنو قاؿ ( :بعت ٌنا

نحمة إلى أجؿ  ،ثـ أردت الخركج إلى الككفة فعرضكا عميَّ أف أضع عنيـ بعض الثمف

كينقدكني ،فسألت عف ذلؾ زيد بف ثابت فقاؿ :ال تأكؿ ىذا كال تؤكمو).

ٔ

كجو االستدالؿ باألحاديث السابقة:

كجو داللة األحاديث السابقة ظاىر في عدـ جكاز (ضع كتعجؿ ) ،كىذه األحاديث إكاف تي يكًم ىـ في
أسانيدىا  ،لكف تعدد طرؽىا يقكم بعضيا بعضنا  ،فترتقي إلى منزلة االحتجاج بيا لذلؾ اعتمدىا

الجميكر في منع (ضع كتعجؿ).

ُ

المقداد بف األسكد  :ىك المقداد بف األسكد بف عمرك بف ثعمبة الكندم،
نسبتو إليو ،تكفي ّّ ىػ ،انظر  :اإلصابة في تمييز الصحابة،

ِ

الكبرل ،بمصر طَُِِّٗٗ/ٔ ،

كقيؿ الحضرمي ،تبناه األسكد فغمبت

البف حجر العسقالني ،المكتبة العثمافية

أخرجو البيقي  :السنف الكبرل ٔ[ ِٖ/كتاب البيكع ،باب ال خير في أف يعجمو بشرط أف يضع عنو برقـ

َُُْٗ ،قاؿ:ابف القيـ في إغاثة الميفاف :في سنده ضعؼ]

ّ

ابف عمر  :ىك عبد اهلل بف عمر بف الخطاب بف نفيؿ،

ْ

أخرجو مالؾ في المكطأ  ،ِٕٔ/ِ:لإلماـ ممؾ بف أنس [كتاب البيكع ،باب ما جاء في الربا في الديف ] المكتبة

أبك عبد الرحمف ،القرشي ،العدكم ،مف أىؿ مكة

كلدُٔٔـ ،كتكفي بمصر ْٖٔـ ،حفظ القرآف ككتب األحاديث *انظر :اإلصابة.ُٓٓ/ْ،

الثقافية ،القاىرة ،طِ ُِٗٗ ـ ،كالحديث رجالو ثقات رجاؿ الشيخيف غير شيخ ماؿؾ كىك عثماف بف حفص بف
عمر بف خمده الزرقي ،كقد ترجـ لو البخارم في تاريخو

 ، ُِٕ/ٔ:كابف أبي حاتـ في الجرح

كالتعديؿ/ٔ:صُْٖ  ،كذكره ابف حياف في الثقات ،ُٓٓ/ٓ:كقاؿ الحافظ في:

ٓ

[تعجيؿ المنفعة ] صِِٖ:ركل عنو مالؾ كعبد العزيز بف أبي سممة ،ككاف رجالن صالحان كلي قضاء الـ دينة
في خالفة عبد الممؾ ،فالحديث:إسناده صحيح فال أقؿ مف أف يحتج بو.
مكلى السفاح :ىك عبيد أبك صالح مف خزاعة ،مكلى أبك جعفر المنصكر ،السفاح أكؿ الخمفاء بني العباس،

كىك مف رجاؿ الحديث ،كقد ترجـ لو البخارم في تاريخو ،قاؿ ابف معيف :مديني ثقة.

ٔ

انظر:التاريخ الكبير،لإلماـ البخارم ،دار الفكر ،تحقيؽ:السيد ىاشـ الندكم.ْْٕ/ٓ،

أخرجو مالؾ في المكطأ[ ،ِٕٔ/ِ:كتاب البيكع ،باب ما جاء في الربا في الديف ،رقـ ُٖ].إسناده صحيح.
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قاؿ اإلماـ محمد بف الحسف ُ مف الحنفية بعد ركاية حديث زيد بف ثابت ( :كبيذا نأخذ  ،مف كجب

و
إنساف إلى أجؿو  ،فسأؿ أف يضع عنو كيعجؿ لو ما بقي
لو ديف عمى

 ،لـ ينبغ لو ذلؾ  ،ألنو

ال و
ال نقدنا بكثير ديننا كىك قكؿ عمر بف الخطاب كزيد بف ثابت
بكثير ديننا  ،فكأف يبيع قمي ن
عجؿ قمي ن
يي ٌ
كعبد اهلل بف عمر كىك قكؿ أبي حنيفة)ِ.

كقاؿ اإلماـ مالؾ بعد ركاية أحاديث زيد كابف عمر( :األمر المكركه كالذم ال اختالؼ فيو عندنا :

أف يككف لمرجؿ عمى الرجؿ ا لديف إلى أجؿ  ،فيضع عنو الطالب كيعجمو المطمكب  ،قاؿ مالؾ :

ّ
ال ،
ىذا الربا بعينو ال شؾ )  ،كقاؿ ابف قدامة في المغني  ( :إكاذا صالحو عمى المؤجؿ ببعضو حا ن
لـ يجز ،كرىو زيد بف ثابت كابف عمر كسعيد بف المسيب كالقاسـ كسالـ كالحسف كالشعبي كمالؾ

كالثكرم كابف عيينة كىشيـ إكاسحاؽ ،كركم عف ابف عباس كابف سيريف أنيما كانا ال يرياف بأسان
فصح كما لك اشتراىا
بالعركض يأخذىا مف حقو قبؿ محمو ألنيما تبايعا العركض بما في الذمة
ٌ

بثمف مثميا ،كلعؿ ابف سيريف يحتج بأف التعجيؿ جائز  ،كاإلسقاط كحده جائز  ،فجاز في الجميع

بينيما ،كما لك فعال مف غير مكاطأة عميو كلنا :أف يبذؿ القدر الذم يحطو عكضنا عف تعجيؿ ما
في ذمتو  ،كبيع الحمكؿ كالتأجيؿ ال يجكز  ،كما ال يجكز أف يعطيو عشرة حالة بعشريف مؤجمة ،
كألنو يبيعو عشرة بعشريف لـ يجزكما لك كانت معيبة  ،كيفارؽ ما إذا كاف مف غير مكاطأة كال

عقد ،ألف كؿ كاحد منيما متبرع ببذؿ حقو مف غير عكض كال يمزـ ذلؾ جكازه في العقد  ،أك مع
الشرط كبيع درىـ بدرىميف كيفارؽ ما إذا اشترل العركض بثمف مثميا  ،ألنو لـ يأخذ عف الحمكؿ

عكضان )ْ فيذه مجمؿ أكجو االستدالؿ عند الجميكر في بيانيـ ؿ

حرمة (ضع كتعجؿ ) رابعان :

كاستشيد الجميكر عمى منع (ضع كتعجؿ ) باألصؿ المتفؽ عميو عند كافة العمماء كىك منع

(زدني في األجؿ أزدؾ في الثمف )ٓ كالمنع ىنا بسبب مقابمة الماؿ بعد ثبكتو في الذمة باألجؿ ،
فكذلؾ الحطُّط لمتعجيؿ ىك بيع لألجؿ بالماؿ  ،فكالىما في الحكـ سكاء  ،كال يمكف اعتبار ذلؾ
الحطُّط مف الدائف تبرعنا مع اشتراطو الت عجيؿ ألف االشتراط يجعؿ المبادلة معاكضة كبالتالي
يحصؿ فيو مبادلة ماؿ بماؿ أكثر منو مف جنس كاحد في معاكضة  ،فيحصؿ الربا  ،كقد أكرد

الفقياء تعاليؿ لمنع (ضع كتعجؿ) منيا:

ُ

ِ

ّ
ْ
ٓ

اإلماـ محمد بف الحسف بف فرقد الشيباني ،أبك عبد اهلل صاحب أبي حنيفة ،كلد في كاسط ْٖٕـ ،كتكفي ؼم
َْٖـ ،مف مصنفاتو (الجامع الكبير ،كالسير الكبير ) ،انظر ىكفيات األعباف كأنباء أبناء الزماف ابف ًخمًكاف،
مكتبة النيضة القاىرة ،طُْٗٗـ.
الجامع الصغير كشرحو لعبد المكنكم طبعة كراتشي

ُ ، ُْٗ/فتح القدير الكماؿ بف اليماـ طبعة بكالقية،

ٕ ، ُْٓ/المكطأ إلماـ مالؾ ُ ،ِّّ/:باب الرجؿ يبع المتاع أك غيره نسيئةن ثـ يقكؿ أنقدني كأضع عنؾ.
المكطأ ِ.ّٕٔ/

المغني ابف قدامة ٕ.ِِ/
انظر المراجع في ىامش(ّ) صُُ.
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استيفاء ،
ُ -تعميؿ الحنفية( :بأف صاحب الديف المؤجؿ ال يستحؽ المعجؿ  ،فال يمكف أف يجعؿ
ن
فصار عكضان كبيع خمسائة بألؼ ال يجكز  ،كبياف ذلؾ  :أف المعجؿ لـ يكف مستحقان بالعقد
استيفاء لبعض حقو  ،كالتعجيؿ خير مف النسيئة ال محاؿ  ،فيككف
حتى يككف استيفاؤه
ن
خمسمائة بمقابمة خمسمائة مف الديف  ،كالتعجيؿ في مقابمة الباقي  ،كذلؾ اعتياض عف األجؿ
حرـ ربا النسيئة كليس فيو إال مقابمة الماؿ باألجؿ شبية  ،فأف
كىك باطؿ أال ترل أف الشرع ٌ
ُ
يككف مقابمة الماؿ باألجؿ حقيقة حراـ مف باب أكلى) .
مسًمفنا  ،فقد أسمؼ اآلف خمسمائة ليقضي عند األجؿ ألفنا
عجؿ يي ي
ِ -تعميؿ المالكية( :إف مف ٌ
عد ٍ
ِ
تعجؿ البعض كأسقط البا قي ،فقد باع األجؿ بالقدر الذم
مف نفسو ) كمعنى ذلؾ  :أنو إذا ٌ
حؿ عميو الديف  ،فقاؿ
أسقطو كذلؾ عيف الربا  ،كما لك باع األجؿ بالقدر الذم يزيده  ،إذا ٌ
ط مف األجؿ كأحط مف الديف  ،أك
زدني في الديف أزدؾ في المدة فأم فرؽ بيف أف تقكؿ  :ح ٌ
تقكؿ زد في األجؿ كأزيدؾ في الديف ؟ قالكا  :فنقص األجؿ في مقابمة نقص العكض  ،كزيادتو
في مقابمة زيادتو ،فكما أف ىذا ربا  ،فكذلؾ اآلخر ّ تعميؿ الشافعية ( :بأنو ترؾ بعض المقدار
ليحصؿ الحمكؿ في الباقي  ،كالصفة بانفرادىا ال تيقابؿ بعكض  ،كألف صفة الحمكؿ ال يصح
إلحاقيا بالمؤجؿ ،إكاذا لـ يحصؿ ما ترؾ مف القدر ألجمو لـ يصح الترؾ)ْ.
المطمب الرابع :أدلة المجيزين
أوالًال :ما ركم عف ابف عباس رضي اهلل عنيما ( :أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  :لما أراد
رسكؿ اهلل أف يخرج بني النضير قالكا  :يا رسكؿ اهلل  ،إنؾ أمرت بإخراج نا  ،كلنا عمى الناس ديكف
لـ تىحؿ ،فقاؿ ضعكا كتعجمكا)ٓ.

ُ تبييف الحقائؽ ٓ.ِْ/
ِ البيجة شرح التحفة :لمتسكلي مطبعة مصطفى محمد  /مصر سنة ُُّٕ ىػ.ُِِ/ُ ،
اف ابف القيـ.ُٔ/ِ :
ّ إغاثة الميؼ
ْ أسنى الطالب في شرح ركض الطالب أبي يحيى زكريا األنصارم ،المطبعة الميمنية  /مصر سنة ُُّّ ىػ،
ِ.ُِٔ/
ٓ أخرجو الحاكـ في المستدرؾ ِ ، ِٓ/كأخرجو البييقي في سننو ٔ ، ِٖ/كأخرجو الدار قطني في سننو ّ.ْٔ/
درجة الحديث  :قاؿ أبك عبد اهلل الحاكـ  :ىك صحيح اإلسناد ،لكف تعقبو الذىبي فقاؿ ( :الزنجي ضعيؼ ،كعبد
العزيز ليس بثقة ) ،كقاؿ البييقي  :إسناده ضعيؼ ،لكف تعقبو ابف القيـ في إغاثة الميفاف فقاؿ ( :ىك عمى شرط
ض ًعؼ بمسمـ بف خالد الزنجي ،كىك ثقة فقيو ،ركل عنو الشا فعي
السنف ،كقد ضعفو البييقي ،إكاسناده ثقات ،إكانما ي
ضعؼ بمسمـ بف خالد
كاحتج بو) ،أقكؿ :بعد البحث في كتب نقد الحديث كالحكـ عميو كجدت  :أف الحديث لـ يي ى
ض ًعؼ بعبد العزيز فيك ليس بثقة أيضان ،كقد ركل الدار قطني الحديث مف طريؽ عبد العزيز
الزنجي فقط ،بؿ ي
بف يحيى المديني عف مسمـ بف خالد الزنجي كقاؿ بإثره ( :اضطرب في إسناده مسمـ بف خالد الزنجي ىك سيء
الحفظ ضعيؼ كقاؿ الحاكـ  ( :ىذا حديث صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه ،كتعقبو الذىبي بقكلو :الزنجي ضعيؼ كعبد
العزيز ليس بثقة ) ،كقد ركل الحديث أبك جعفر الطحاكم في شرح مشكؿ اآلثار ُُ ٓٔ/مف طريؽ ىشاـ بف
)،
عمار عف مسمـ بف خالد الزنجي ،ك قاؿ بإثره ( :إسناده ضعيؼ لضعؼ ىشاـ بف عمار كمسمـ بف خالد
كالخالصة :أف الحديث ال يرتقي إلى درجة الصحة ،بسبب كركد راكو ليس بثقة مف كؿ طرقو ،كليس بسبب كركد
الزنجي فقط كما ذىب ابف القيـ.
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ثانياًال :ركم عف ابف عباس ُ رضي اهلل عنيما أنو كاف ال يرل بأسان أف يقكؿ ( :أعجؿ لؾ كتضع
عني)ِ ثالثنا  :كاستدلكا أيضنا بأف (ضع كتعجؿ ) ىي عكس الربا  ،كىي تحقؽ مقصكد الشارع في

براءة الذمة ،كالمنفعة متحققة لمطرفيف مف غير ضرر.

يقكؿ ابف القيـ ( :كىذا ضد الربا  ،فإف ذلؾ يتضمف الزيادة في األجؿ ك الديف  ،كذلؾ إضرار

محض بالغريـ ،كمسألتنا تتضمف براءة ذمة الغريـ مف الديف كانتفاع صاحبو بما يتعجمو فكالىما

حصؿ لو االنتفاع مف غير ضرر بخالؼ الربا)ّ يقكؿ الشككاني ْ( :ألف صاحب الديف قد رضي
ببعض مالو كطابت بو نفسو كىك يجكز أف تطيب نفسو عف جميع الماؿ

عميو ،فالبعض أكلى)

ٓ

 ،كتب أر ذمة مف ىك

المطمب الخامس :مناقشة األدلة والترجيح
إف حديث ابف عباس (ضعكا كتعجمكا ) معارض بحديث المقداد (أكمت الربا كأطعمتو ) كالحديثاف

مرفكعاف لكف في كمييما ضعؼ  ،كما أف حديث ابف عباس أيعؿ باالنقطاع  ،يقكؿ ابف أبي حاتـ

ٔ
ال )ٕ كحديث المقداد سبب ضعفو أف
الرازم ( :قاؿ أبي :ال يـ كف أف يككف مثؿ ىذا الحديث متص ن

أف في سنده يحيى بف يعمى األسممي كىك ضعيؼ

 ،كيقكؿ صاحب إعالء السنف ( :األسممي

شيعي ضعيؼ كما في التقريب كلكف الطرؽ يقكم بعضيا بعضان  ،كقد صح النيي عنو مف زيد

بف ثابت كابف عمر كعمر رضي اهلل عنيـ

)ٖ فأحاديث الجميكر بتعدد طرقيا يقكم بعضيا

بعضنا ،السيما حديث مكلى السفاح (بعت ب ناز )...فقد سمـ مف الطعف ،كه ك أعمى شأننا مف حديث

ابف عباس أما استدالؿ ابف القيـ بحديث ابف عباس (أف ابف عباس كاف ال يرل بأسنا أف يقكؿ :

ُ

ِ
ّ
ْ

ٓ

ٔ

ابف عباس :ىك عبد اهلل بف عباس بف عبد المطمب بف ىاشـ ،الصحابي ،ابف

عـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو

كسمـ ،حبر األمة ،كلد بمكة سنة ُٗٔ ـ ،كتكفي في الطائؼ سنة ٕٖٔـ ،انظر اإلصابة ّٓ/
أخرجو البييقي في سننو ٔ ، ِٖ/كأخرجو عبد الرزاؽ في مصنفو بنفس المعنى ِٖٕ/
انظر إغاثة الميفاف ِ ، ُٕ/كبنفس المعنى في إعالـ المكقعيف َّّْ/
الشككافم :ىك محمد بف عبد اهلل الصنعاني كلد في ىجرة شككاف سنة َُٕٔـ ،كتكفي في صنعاء ُّْٖـ
مف كتبو نيؿ األكطار كالبدر الطالع ،انظر األعالـ ِّٓ/
السيؿ الجرار المتدفؽ عمى حدائؽ األزىار الشككاني ،تحقيؽ محمد صبحي حالؽ دار ابف كثير /دمشؽ ط ُ
َََِـٖٖ/ِ،

ابف أبي حاتـ  :ىك عبد الرحمف بف محمد بف إدربس بف المنذر الرازم كلد سنة ْٖٓ ىػ كتكفي سنة ّٖٗ ىػ مف

كتبو العمؿ ،كالجرح كالتعديؿ ،انظر طبقات الشافعية لمسبكي تحقيؽ الطناحي كالحمك طبعة البابي
ٕ
ٖ

ُِْْْٔٗ/ّ ،
عمؿ الحديث ابف أبي حاتـ الرازم دار المعرفة /بيركت د ط َُّٖ/
إعالء السنف ُِّْٓ/
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أعجؿ لؾ كتضع عني ) فيك حديث سنده صحيح كما ركل البييقي كركاه ابف أبي شيبة بمفظ :
(أنو سئؿ عف رجؿ يككف لو الحؽ عمى الرجؿ إلى أجؿ فيقكؿ عجؿ لي كأضع عنؾ

 ،ال بأس

)ُ لكف ىذا محمكؿ عمى

بذلؾ  ،إنما الربا أخر لي كأنا أزيدؾ كليس عجؿ لي كأنا أضع عنؾ

مذىب ابف عباس فيك ال يرل الربا إال في النسيئة كقد صح رجكعو إلى قكؿ جميكر ا لصحابة ،
فاالستدالؿ بيذا الحديث ال يصح في ىذا المكضكع

ِ

أما تصحيح ابف القيـ لحديث ابف عباس

(ضعكا كتعجمكا) فعمى فرض صحة ما ذىب إليو  ،فأيضان الحديث ال يصمح االستدالؿ بو في ىذا
المكضكع ،ألف الجميكر أجابكا عف معناه بثالث أجكبة ىي:

*إف إجالء بني النضير كاف في السنة الثانية مف اليجرة كذلؾ قبؿ نزكؿ حرمة الربا ّ ،فما كقع
في إجالء بني النضير منسكخْ *حمؿ السرخسي الحديث عمى معنى آخر فاستدؿ بو عمى جكاز
جكاز الربا بيف المسمـ ك الحربي  ،فالمسممكف كانكا في حالة حرب مع بني النضير كيجكز أف

يقبضكا عمى جميع أمكاليـ  ،فجاء في كاقعة إجال ئيـ أف ليـ ما أقمت اإلبؿ مف األمكاؿ كاألمتعة

إال السالح ،فمك استكضعكا عنيـ بعض الديكف جاز مف باب أكلىٓ *مما يدفع االستدالؿ بحديث
بحديث ابف عباس أف ييكد بني النضير كانكا يداينكف الناس عمى أساس الربا  ،كالذم أمر رسكؿ

اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بكضعو ىك الربا الزائد عؿ ل الرأس الماؿ كلـ يأمرىـ بالكضع مف الماؿ

نفسؤ.

بقي التعارض بيف األصميف الذيف اعتمدىما الفريقاف  :فالجميكر اعتمدكا عمى منع (ضع كتعج ؿ)
عمى األصؿ المتفؽ عميو في الربا  ،كىك حرمة زيادة الديف في مقابمة التأجيؿ  ،فكذلؾ في الحط

اعتمد عمى أصؿ ىك  :أف التعجيؿ إذا قابمو
مف الديف بإزاء التعجيؿ فيك في معناه ،أما ابف القيـ ؼ

مسكغ لتعميؿ ابف القيـ ألف األصؿ الذم بنى
حط مف الديف ؼ
ىك عكس الربا رأم الباحث  :ال ٌ
عميو الجميكر معناه  :حرمة مقابمة الماؿ باألجؿ بعد ثبكت الماؿ في الذمة  ،فإذا ثبت الماؿ في

الذمة لـ يجز مقابمة الماؿ باألجؿ ،كال دليؿ عمى التفريؽ بيف الحط كالزيادة  ،فاألجؿ ال حصة لو
مف الماؿ بعد ثبكت الماؿ في الذمة  ،أما قبؿ الثبكت فيجكز في البيع (بيع التقسيط ) كما لك باع

ال) فيا ىنا تجكز الزيادة في الثمف مقابؿ
الرجؿ سمعة بعشرة نقدنا كخمسة عشر إلى أجؿ (شي نار مث ن
األجؿ إذ أف دينان في الذمة لـ يثبت بعد ،أما بعد ثبكت الثمف في الذمة فال يجكز  ،كما لك اشترل
ُ

انظر كنز العماؿ في سنف األقكاؿ كاألفعاؿ المتقي اليندم ت ٕٓٗ ىػ دار الكتب العممية بيركت ِِّٓ/

ِ

انظر كنز العماؿ َُِْ/

ْ

المبسكط السرخسي دار المعرفة بيركت طُ ُٖٔٗـّّ/ُِ ،

ّ

ٓ

ٔ

انظر الجامع ألصكؿ الربا الدكتكر رفيؽ المصرم دار القمـ/دمشؽ طِ َََِـ ،صّٖ ِْ-

انظر إعالء السنف ُْ ، ّّّ/دالئؿ النبكة البييقي دار الكتب العممية

 /بيركت ط ُ ُٖٓٗـ ،حققو عبد

المعطي قمعو جي ُّٕٕ/
المغازم الكاقدم دار عالـ الكتب  /بيركت تحقيؽ مارسدف جكنس د ط ُّْٕ/
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السمعة باثني عشرة ليرة إلى أجؿ قدره شير ،ثـ عجز عف الكفاء  ،فطالب البائع أك المشترم عمى
أف يككف الثمف ىك خمس عشرة ليرة بعد شيريف  ،فينا قكبؿ األجؿ بالماؿ كىك عيف الربا

النسيئة ) كاهلل تعالى أعمـ الترجيح  :الحقيقة أف أدلة الطرفيف لـ تسمـ مف الطعف

(ربا

 ،لكف أدلة

الجميكر أقكل مف خالؿ تعدد طرقيا  ،فيقكم بعضيا بعضنا مف حيث السند  ،كمف حيث داللتيا
فإنيا ظاىرة في عدـ الجكاز  ،كلـ يتطرؽ إلييا احتماالت  ،عمى خالؼ أدلة الفريؽ اآلخر فعمى

ال في المكضكع  ،ليذا أرل رجحاف مذىب الجميكر كضركرة
فرض صحتيا فإنو ا ال تصمح دلي ن
األخذ بو.
المطمب السادس :قرار المجمع الفقيي ومناقشتو

جاء قرار المجمع الفقيي ُ رقـ ٔٔ ،ٕ/ِ/في الدكرة المنعقدة في جدة عاـ ُِٗٗـ( :الحطيطة

مف الديف المؤجؿ ألجؿ تعجيمو ،سكاء أكانت بطمب مف الدائف أك المديف – ضع كتعجؿ – جائزة

ؽ مسب و
بناء عمى اتفا و
ؽ  ،كما دامت العالقة بيف الدائف
شرعان ال تدخؿ في الربا المحرـ إذا لـ تكف ن
و
عندئذ حكـ حسـ األكراؽ
كالمديف ثنائية  ،فإذا دخؿ بينيما طرؼ ثالث لـ تجز  ،ألنيا تأخذ

التجارية ( مف القيد (االتفاؽ المسبؽ ) الذم ذكره القرار ال بد أف نشير إلى قضيتيف  :األكلى  :أنو
إذا تـ االتفاؽ كالشرط عمى الحط كالتعجيؿ كقبؿ أف يتـ التقابض فيجب أف يمغى ىذا االتفاؽ كال

بد مف االنتظار إلى حمكؿ األجؿ  ،عندىا إذا كضع صاحب الحؽ شيئنا مف الديف فال بأس بذلؾ ،
فإذا تقابضا كجب رد ذلؾ إف كاف قائمان أك قيمتو إف تمؼ كعادا إلى الخصكمة  ،جاء في حاشية

كيمنع أف أدل إلى ضع كتعجؿ كصمحو عف عشرة دنانير أك دراىـ أك أثكاب مؤجمة
الدسكقي  ( :ي
بثمانية نقدنا ،كرد الممنكع إف كاف قائمنا كقيمتو أك مثمو إف فات  ،كرجعا إلى الخصكمة لئال يؾ كف
تميمان لمفاسد )ِ ،مع العمـ أنو بحمكؿ األجؿ ال يضر اؿ كضع مف الديف بشرط أك بغير شرط ،كما
أف التعجيؿ عمى تماـ الحؽ جائز بشرط أك بغير شرط  ،يقكؿ الكاساني ّ ( :إكاف صالح عمى تماـ

حقو جاز إكاف شرط التعجيؿ ،فإف صالح مف ألؼ مؤجمة عمى ألؼ معجمة لكف بشرط القبض قبؿ
االفتراؽ عف المجمس ككذلؾ حكـ الدنانير عمى ىذا  ،...إكاف صالح عمى غير الدراىـ كالدنانير

إف كاف عينان جاز  ،كال يشترط القبض )ْ الثانية  :أنو لك تـ االتفاؽ كالشرط عمى الحط مقابؿ

التعجيؿ ثـ ألغي االتفاؽ ،ثـ في عقد آخر اتفقا عمى الصمح مع الحط كالتعجيؿ دكف شرط  ،لكف
ُ

مجمة المجمع الفقيي اإلسالمي العدد السابع ،الدكرة المنعقدة بشأف بيع التقسيط

ّ

الكاساني  :أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاساني نسبة إلى كاساف مدينة في كؿ بالد تركستاف كراء نير

ِ

حاشية الدسكقي ّْٕٗ/

سيحكف ،فقيو أصكلي تكفي في حمب (ٖٕٓ)ىػ ،مف آثاره (السمطاف المبيف في أصكؿ الديف ،بدائع الصنائع )
ْ

انظر األعالـ َِِ/
بدائع الصنائع ْٕٕٕ/
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مع استصحاب ما تـ في االتفاؽ السابؽ

 ،فما تأثير ذلؾ؟ ىذه المسألة ترجع إلى االعتداد

بالباعث كأثره عمى العقد  ،فالمالكية كالحنابمة يعتدكف بالباعث لذلؾ يقكلكف إف الشرط المتقدـ يؤثر

عمى العقد إكاف لـ يذكر في صمب العقد  ،أما الحنفية كالشافعية عمى خالفيـ فال ييبطؿ العقد إال
الشرط المقارف  .جاء في فتاكل السبكي أنو سئؿ عف ضع كتعجؿ فقاؿ ( :قاؿ مالؾ  :ىك باطؿ

سكاء جرل بشرط أـ بغير شرط لمتيمة كذلؾ قاعدة مذىبو ،كقاؿ غيره إف جرل شرط بطؿ إكاف لـ
مذىبنا
عجؿ بغير شرط أب أر اآلخر كطابت بذلؾ نفس كؿ منيما فيك جائز في
يشترط بؿ ٌ

كالشرط المبطؿ ىك شرط المقارف فمك تقدـ لـ يبطؿ صرح بيا لجكزم ىنا كىك مقتضى تقديـ
األصحاب في غير ىذا المكضع.ُ)...
2

المطمب السابع :األوراق التجارية

الكرقة التجارية :ىي ذلؾ الصؾ الذم يثبت فيو المديف تعيدنا لصالح الدائف بدفع مبمغ معيف مف
النقكد عند أجؿ معيف  ،يدفعو المديف بففسو أك بأحد مدينيو  ،إذنا فاألكراؽ التجارية ىي سندات أك

صككؾ قابمة لمتداكؿ بطريؽ التظيير كالمناكلة تتضمف حقان نقدينا كتقدـ قبؿ حمكؿ مكعد
ال أك بعد أجؿ قصير  ،بعد حسـ الفائدة أك العمكلة التي يتقاضاىا
استحقاقيا  ،كتستحؽ الدفع حا ن
المصرؼ بحسب االتفاؽ كيقبميا العرؼ التجارم كأداة لتسكية الديكف.

أنواعيا :الكمبيالة :كىي أمر صادر عف شخص آلخر يدفع مبمغ معيف مف النقكد بتاريخ معيف

لصالح رجؿ معيف السند اإلذني  :ىك تعيد مف شخص بدفع مبمغ معيف آلخر بتاريخ معيف
الشيك  :كىك أمر صادر عف شخص إلى بنؾ بدفع مبمغ معيف كقد يككف اسميان أ

م لصالح

شخص معيف كقد يككف لحامؿ ذلؾ الشيؾ فالفارؽ ما بيف السند اإلذني كالكمبيالة أف العالقة في

السند اإلذني ثنائية أما في الكمبيالة فيي ثالثية حسم األوراق التجارية وتكييفيا الفقيي إف عممية
حسـ األكراؽ التجارية ىي حسـ الكمبياالت كممخصيا أف يقدـ العميؿ لممصر

ؼ تمؾ الكرقة

ال منو بعد أف يقكـ المصرؼ
التجارية قبؿ مكعد استحقاقيا مف أجؿ الحصكؿ عمى قيمتيا حا ن
بحسـ نسبة ـ ئكية مف ىذه الكمبيالة لصا لحو كيختمؼ مقدار ىذه النسبة بحسب مبمغ الماؿ

المدكف في الكمبيالة كأجمو كبعد االتفاؽ عمى النسبة ا لمحسكمة  ،يقكـ العميؿ بتحكيؿ صؾ الديف

(الكمبيالة ) لصالح المصرؼ كتسمى عممية التحكيؿ ىذه تظيي انر  ،كىكذا فإف العميؿ يبتغي مف
عممو ذلؾ الحصكؿ عمى دينو المؤجؿ حاالن مقابؿ حسـ جزء منو فما حكـ ىذه المعاممة؟ كىذه

مسألة طاؿ النزاع في ىذه المسألة ك يخ ًرجت عمى عقكد عدة منيا الحكالة  ،كبيع الديف  ،ك(ضع

ُ
ِ

فتاكل السبكي تقي الديف السبكي ،دار المعارؼ/القاىرة ،د طَّْ/ُ ،
انظر بيع التقسيط الدكتكر رفيؽ المصرم دار القمـ

/دمشؽ ط ِ ُٕٗٗ ،صُٗ* ،المعامالت المالية

المعاصرة الدكتكر كىبة الزحيمي ،دار الفكر  /دمشؽ ص ِْٕ* ،نظرية الربا في الفقو اإلسالمي الدكتكر عبد
العظيـ أبك زيد ،أطركحة دكتكراة صّّْ.
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(ضع وتعجل) عند الفقياء.

كتعجؿ ) ،كالحقيقة أنو ال يمكف تنزيؿ ىذه المعاممة منزلة

"ضع كتعجؿ " التي قاؿ بجكازىا ابف

تيمية كابف القيـ ،إكاف كاف ظاىر ىذه المعاممة كذلؾ لسببيف:
أ– أف ىذه المعاممة تجرم بيف ثالثة أطراؼ  ،كيقكـ أحدىـ بدكر الكسيط المحكؿ  ،أما ضع
كتعجؿ فيي تجرم بيف طرفيف اثنيف  ،الدائف كالمديف  ،لذلؾ قيد المجمع الفقيي في "ضع
كتعجؿ" بالعالقة الثنائية.

جكزىا فغرض
ب– المناقضة بيف نتيجة حسـ األكراؽ التجارية كمقصكد (ضع كتعجؿ ) عند مف ٌ
األخير ىك حؿ عالقة المديكنية بيف الطرفيف بإبراء المديف بطريؽ الصمح  ،كىذا مما حرص
الشارع عميو ،بينما حسـ الكمبياالت ىك إنشاء لعالقة مديكنية جديدة.
والخالصة:
إف عميمة حسـ األكراؽ التجارية ىي قرض جر منفعة كىي محرمة ألف المصرؼ يقرض في
الحاؿ مبمغان مف الماؿ  ،يساكم القيمة الحالية لمكرقة التجارية عمى أف يسترد في األجؿ مبمغان

أعمى منو يساكم القيمة االسمية لمكرقة كىذ ق الزيادة التي يأخذىا المصرؼ مقابؿ األجؿ محرمة ،
فيذه العممية تضاؼ إلى عمميات التسميؼ بالفائدة التي تقكـ بيا المصارؼُ.

الخاتمة:
الحمد هلل كالصالة كالسالـ عمى سيدنا محمد كآلو كصحبو كبعد:
)1

إف ربا النسيئة الذم حرمو اإلسالـ ىك المعاكضة عمى األجؿ بعد ثبكت الماؿ في الذمة ،
أما قبؿ ثبكت الماؿ في الذمة فال مانع مف زيادة الثمف في مقابمة زيادة األجؿ

 ،ألنو لـ

شيء هُ في الذمة  ،ك الحسـ الزمني مقابؿ الحط مف الديف الثابت في الذمة مف
يثبت ىنا
ه
الربا المحرـ.
)2

مف اال نييار المالي في

حرـ اهلل أدل إلى ما أدل
إف التساىؿ في بعض المعامالت التي ٌ
ظؿ األزمة المالية العالمية ،كليذا ال بد مف التقيد بشركط المجمع الفقيي في مس ألة "ضع
 ،كاالبتعاد عف كؿ ما يؤدم

كتعجؿ " ،إكاغالؽ أبكاب الربا في سائر معامالتنا المالية
التضخـ النقدم في اقتصادنا  ،كاالبتعاد عف التعامؿ بما عرؼ اليكـ بفقاعة الربا  ،كاؿقائمة
)3

عمى تكرار بيع الديكف كزيادة فكائدىا في كؿ بيع.

إف ما يعيشو العالـ اليكـ مف نكبة األزمة المالية العالمية ىك فرصة لممسمميف إلظيار ما
جاء بو اإلسالـ مف تعاليـ كتشريعات تحفظ لمبشرية التكازف في اقتصادىا كمعامالتيا.

ُ

انظر المكسكعة الككيتية ِٕ ِّْ -ِِْ/ك ازرة األكقاؼ ،الككيت .
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)4

يجب األخذ بمبدأ المصارؼ اإلسالمية  ،إكاف اعتراىا الخطأ في بعض تعامالتيا كعقكدىا
ألف المصرؼ الذم خطط لمسير كفؽ اؿ شريعة اإلسالمية ىك بمثابة التاجر المسمـ الذم

يقع الخطأ منو في تعامالتيا كقد رفع ع ف األمة الخطأ كالنسياف  ،عمى خالؼ المصرؼ
ف تتكسط ىذه

التقميدم الذم تقكـ معامالتو عمى مبدأ إقراض الماؿ كاقتراضو دكف أ
المعامالت كسيط كىك السمعة.
)5

يجب تعميؽ الدراسات االقتصادية المعاصرة حكؿ نظرية التفضيؿ الزمني لما ليا مف أثر

)6

البحث عف أفضؿ السياسات االقتصادية التي تحقؽ لمرأس الماؿ اإلسالمي النمك المتزام د

)7

عمى حياة المسمميف ،ككثرة التعامالت المعاصرة بيذا المعيار.
القادر عمى منافسة االقتصاد المعاصر.

إف التأصيؿ الصحيح ألم مسألة مستجدة يؤدم إلى الكصكؿ إلى

الحكـ الصحيح ليذه

المسألة  ،فال بد مف ربط العمكـ الشرعية بما يناسبيا مف العمكـ األخرل

،كربط دراسة

المعامالت المالية اإلسالمية بدراسة المفاىيـ االقتصادية المعاصرة.

سبحانؾ ال عمـ لنا إال ما عممتنا إنؾ أنت العزيز الحكيـ

 ،كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب

العالميف.

المصادر والمراجع
)1

أسنى الطالب في شرح ركض الطالب أبي يحيى زكريا األنصارم

)2

األعالـ قامكس تراجـ ألشير الرجاؿ كالنساء مف العرب كالمس تعربيف كالمستشرقيف :لخير

)3

أعالـ المكقعيف ابف القيـ حققو :عصاـ الحرستاني  ،كحساف عبد المناف  ،دار الجيؿ /

)4

إعالء السنف لظفر العثماني التيانكم

(تُّْٗىػ ) تحقيؽ  :محمد تقي عثماني ،إدارة

)5

إغاثة الميفاف مف مصائد الشيطاف

)6

أكجز المسالؾ شرح مكطأ مالؾ الكاندىمكم محمد يكسؼ

)7

بدائع الصنائع بترتيب الشرائع تحؽ يؽ عمي معكض  ،كعادؿ عبد المكجكد  ،دار الكتب

مصر سنة ُُّّىػ.

 ،المطبعة الميمنية /

الديف الزركمي ،دار العاـ لممالييف بيركت طُْٔٗ.

بيركت طُ ُٕٗٗ /ـ.

القرآف كالعمكـ اإلسالمية :كراتشي باكستاف.

،البف القيـ  ،حققو  :حساف عبد المناف ،كعصاـ

الحرستاني مؤسسة الرسالة /بيركت ،طُ ُْٗٗ،ـ.

الفكر :بيركت.

العممية /بيركت ،طُ ُٕٗٗ.
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(ضع وتعجل) عند الفقياء.

)8

بيع التقسيط د .رفيؽ المصرم دار االقمـ/دمشؽ طِ ُٕٗٗ.

)9

البيجة شرح التحفة :لمتسكلي مطبعة مصطفى محمد /مصر سنة ُُّٕىػ.

)10

تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ الزيمعي عثماف بف عمي (تِٕٔىػ) د.ط.

)11

الجامع الصح يح ،الترمذم محمد بف عيسى  ،تحقيؽ  :خالد عبد الغني محفكظ  ،الطبعة
الثالثة ،دار الكتب العممية :بيركت.

)12
)13
)14

الجامع ألصكؿ الربا الدكتكر رفيؽ المصرم دار القمـ/دمشؽ طِ َََِـ.

الجامع الصغير كشرحو عبد الحي المكنكم طبعة كراتشي.
حاشية الداسكقي عمى الشرح الكبير

لمحمد ابف عرؼة ( ،تُِّىػ ) دار الفكر بيركت

طُٖٗٗـ.

)15

الحاكم الكبير لمماكردم دار الكتب العممية /بيركت ط ُٗٗٗ.

)16

االستذكار الجامع لفقو األمصار ابف عبد البر تحقيؽ سالـ عطا ك محمد معكض ط

)17

ُ

َََِـ دار الكتب العممية بيركت.

السيؿ الجرار المتدفؽ عمى حدائؽ األزىار الشككاني  ،تحقيؽ محمد صبحي حالؽ دار

ابف كثير /دمشؽ طُ َََِـ.
)18

شرح منتيى اإلرادات البيكتي (تُْٔىػ )،تحقيؽ  :عبد اهلل التركي مؤسسة الرسالة
طُُُِْ،ىػ ػََُِـ.

)19

صحيح ابف حياف،مؤسسة الرسالة /بيركت طّ ُّٗٗـ.

)20

عمؿ الحديث ابف أبي حاتـ الرازم دار المعرفة/بيركت د ط.

)21

دالئؿ النبكة البييقي دار ا لكتب العممية  /بيركت ط ُ ُٖٓٗـ ،حققو عبد المعطي قمعو

)22

رد المحتار عمى الدر المختار (حاشية ابف عابديف ) دار إحياء التراث العربي كمؤسسة

)23

جي.

التاريخ العربي بيركت طََُّْ،ى ػَُٖٗـ.

ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف النككم إشراؼ زىير الشاكيش ،المكتب اإلسالمي /بيركت

طِ ُٖٓٗـ.
)24

فتاكل السبكي تقي الديف السبكي ،دار المعارؼ/القاىرة ،د ط.

)25

الفتاكل الكبرل ابف تيمية تحقيؽ محمد عطا كمصطفى عطا ط

)26

الفركؽ القرافي (تْٖٔىػ ) تحقيؽ  :أحمد سراج  ،ك د.عمي جمعة دار السالـ  /القاىرة

)27

العممية/بيركت.
طُ ََُِـ.

ُ ُٕٖٗـ دار الكتب

القكانيف الفقيية ابف جزمء المالكي دار الكتاب العربي /بيركت طُٖٗٗـ.
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)28

طبقات الشافعية لمسبكي تحقيؽ الطناحي كالحمك طبعة البابي/القاىرة ُْٔٗ.

)29

كشاؼ القناع عف متف اإلقناع البيكتي دار الكتب العممية/بيركت ،طُ ُٕٗٗ.

)30

كنز العماؿ في سنف األقكاؿ كاألفعاؿ المتقي اليندم ت

ٕٓٗىػ دار الكتب العمـ ية

بيركت.
)31

لساف العرب ابف منظكر تحقيؽ أميف محمد عبد الكىاب  ،كمحمد الصاكم العبيدم دار
إحياء التراث العربي بيركت طُ ُٗٗٗـ.

)32

المبسكط السرخسي دار المعرفة بيركت طُ ُٖٔٗـ.

)33

مجمكع الفتاكل الكبرل ابف تيمية تحقيؽ أنكر الباز كمحمد الجزار ط

ّ ََِٓـ دار

الكفاء القاىرة.

)34

مجلة المجمع الفقيي اإلسالمي العدد السابع ،الدكرة المنعقدة بشأف بيع التقسيط.

)35

مشكؿ اآلثار الطحاكم دار الكتب العممية /بيركت ،طُ ُٕٗٗ.

)36

المعامالت المالية المعاصرة د كىبة الزحيمي دار الفكر دمشؽ ط ُ ََِِـ.

)38

المغازم الكاقدم دار عالـ الكتب  /بيركت تحقيؽ مارسدف جكنس د ط.

)39

مختار الصحاح أبك بكر الرازم طُ َََِـ دار الرضكاف /حمب.

)40

المغني  ،ابف قدامة عبد اهلل بف أحمد تحقيؽ  :د .محمد شرؼ الديف الخطاب /د .السيد

)41

(تٕٕٗىػ )،

)37

)42

معجـ لغة الفقياء د .محمد ركاس قمعجي ،كحامد صديؽ قنيبي دار النفائس  /الرياض

محمد السيد  /أ .سيد إبراىيـ صادؽ طبعة ُِْٓ  ََِْ/دار الحديث :القاىرة.
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج لمخطيب الشربيني

تحقيؽ:عادؿ عبد المكجكد دارالكتب العممية ،بيركت طبعة َََِـ.

لمنتقى شرح مكطأ مالؾ  ،سميماف بف خمؼ الباجي  ،الطبعة  :األكلى ُِّّ ،مطبعة

السعادة :مصر.
)43
)44

الميذب ،أبك إسحؽ إبراىيـ بف عمي الشيرازم ،مطبعة عيسى البابي الحمبي :مصر.
مكاىب الجميؿ شرح مختصر خميؿ لمحطاب

(تْٓٗىػ ) ،ضبط  :زكريا عميرات  ،دار

عالـ الكتب السعكدية ،طبعة خاصةُِّْ ،ىػ ػََِّـ.
)45

المكسكعة الفقيية  ،ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية  ،الطبعة الثانية َُْٖ ،ُٖٖٗ/
ذات السالسؿ :الككيت.

)46

المكطأ :مالؾ بف أنس ،طبعة ،ُٖٕٗ / َُْٕ :دار الفكر :بيركت.

)47

نظرية الربا في الفقو اإلسالمي الدكتكر عبد العظيـ أبك زيد ،أطركحة دكتكراة.
ىكفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ابف ًخمًكاف ،مكتبة النيضة القاىرة ،طُْٗٗـ.

)48
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