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  من الديون المصرفية المؤجلة أثر وفاة المدين على ما ثبت في ذمته

  
  * محمود عبدالكريم إرشيد

  
  صـلخم

حصة من (تتناول هذه الدراسة أثر وفاة المدين في حلول الّدين عليه بالوفاة النتهاء ذمته نحو الدائن، وٕاسقاط جزء من دينه 
فيترك وفاء لدينه، أم ال، أو يوثق دينه بكفالة، أو أن يقبل الورثة الحلول مقابل األجل، أو عدمه، وال يخلو أن يموت ) الربح

محل مورثهم في الوفاء بالتزامه المقسط، أو ال يقبلون، مع مقارنة حالة خراب الذمة بالسداد المبكر وأثرهما على الدين المؤجل، 
دين المتوفى عند انعقاد العقد، إذا سددها الورثة إلى بيان حكم إسقاط جزء من الربح الذي حسب على الم وتهدف هذه الدراسة

من التركة؛ نظرًا لقول الفقهاء إن للزمن حصة من الثمن مع ما خالجه من مسوغات ُأَخْر اقتضت هذه الزيادة في البيوع 
ى حالة المؤجلة التي تؤول إلى تقسيط، وتتمثل مشكلة الدراسة في تحقق خصم تعجيل الدفع على مديونية المتوفى، أو عل

السداد المبكر؛ بصورة نظام، في البيوع المؤجلة، وذلك من خالل التفريق بين أثر التفضيل الزمني في البيوع التي تؤول إلى 
، وقد قام البحث بالتحليل الفقهي للمسائل محل )المداينات غير المشروعة(مداينات مشروعة، والمداينات التي يخالطها الربا، 

أن الميت إذا كان  التفضيل الزمني من الناحية االقتصادية، وبيان أحكامها، وتوصلت هذه الدراسة؛ إلى النظر، وربطها بنظرية
حاله من ثالث حاالت؛ أن يكون قد وثق دينه برهن أو كفيل، أو قبل ذلك أنه يكون عليه أقساط مصرفية مؤجلة فال يخلو 

ه، ففي هذه الحاالت يبقى الدين مؤجًال، والثانية إن لم ُيوثق دينه برهن أو الورثة الحلول محله في سداد الدين نيابة عنه أو برًَّا ب
كفيل، أو قبل الورثة تحمُّل االلتزام عنه، حل دينه في تركته إن ترك وفاًء لدينه، وٕاال فيمكن أن يغطي صندوق الزكاة حالة 

يكن قد وثق دينه بكفيل أو قبل الورثة الحلول محله، إفالس المدين بشرائط؛ وكذا ديون العميل في حالة وفاته؛ والثالثة؛ إن لم 
ولم يصرف له من مصرف الغارمين بشروطه، فإنه في هذه حالة ُيسَقط من األرباح التي ُحِسبت عليه ما يقابل بقية األجل 

الخصم  ومن معه؛ وتطبق صورة) رضي اهللا عنهما(بصورة نظام، بذات طريقة حساب األرباح عليه، طبًقا لقول ابن عباس 
للتعجيل على حاالت السداد المبكر كما حالة الوفاة،،، أما حالة إيجاد صندوق التأمين التبادلي، لمواجهة مخاطر االئتمان أو 
ُل المعاملة من تمويل بالمداينات الربحية المشروعة إلى مداينات غير مشروعة؛ لوجود الضمان من طرف  مديني البنك، ُيحوِّ

قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، وال حاجة لصندوق مديني البنك أو التأمين التبادلي؛ ألنه ُيحوِّل ثالث متبرعًا خالفًا ل
  .المعاملة إلى تمويل بالمداينات غير المشروعة لوجود الضمان بدل الخضوع لقواعد المتاجرات الربحية

  .الديون المصرفية، الدائن وفاة المدين، :الكلمـات الدالـة
  

  ـةالمقدمــــ
  

الحمد هللا الباقي، وكل مخلوق يفنى، سبحانه له الصفات 
العلى واألسماء الحسنى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
المبعوث إلى الثقلين إنسًا وجنًا، والمنعوت بأكرم األخالق 
وأطيب األعراق، المرتقي إلى المراتب العلية حتى كان قاب 

يه االنتقال إلى ، مع ما له من قدر كتب علقوسين أو أدنى، 
الرفيق األسنى، وعلى آله وصحبه والتابعين بإحساٍن إلى يوم 

 : الدين؛ وبعد

فإن هذا البحث يدرس أثر وفاة المدين في حلول األقساط 

التي عليه في البيوع التي تؤول إلى ديون مؤجلة، والتي َتثبُت 
في الذمة حال حياته، بدون أن يكون منه جحود أو مماطلة، 

ات المدين حلَّْت عليه األقساط المتبقية نظرًا النتهاء ذمته فإذا م
بسبب الوفاة، أو إن شئت فقل خرابها، ومثله إذا قام بالسداد 

وبما المبكر، طالبًا تفريغ الذمة مما ُشغلت به من دين مؤجل، 
أن نظرية التفضيل الزمني في البيوع المؤجلة لها أثر بسبب 

هنا هو؛ دراسة حالة وفاة المدين وفاة المدين، فمقصود التحليل 
مع تركه وفاًء لدينه، وقياسها على حالة السداد المبكر، لنرى 
أثر التفضيل الزمني في معالجة مديونياتهم، ويتصور أيضًا 
حالة وفاة العميل ولم يترك وفاًء لدينه، مع إمكانية قياسها على 

 بد حالة اإلفالس، ومعالجة مديونيته كما في تلك الحالة، وال
فيما له عالقة بإسقاط األرباح التي حسبت  من تفصيل القول

عليه مستقبًال أو عدمه، والمالحظ أن الفقهاء اختلفوا في هذه 
المسائل، وما نرومه الوصل إلى راجح أقوالهم في الحاالت 

نية، قسم الشريعة والمصارف اإلسالمية، جامعة النجاح الوط* 
، وتاريخ قبوله 21/1/2014تاريخ استالم البحث . فلسطين

28/4/2014. 



  محمود عبدالكريم إرشيد...                                                                                                     أثر وفاة المدين

- 1442 -  

  .المختلفة من خالل الدراسة المقارنة
 تظهر أهمية هذه : أهمية الموضوع ودوافع اختياره
  :ة من خالل التاليالدراس
كثرة البيوع المؤجلة التي تمارسها المصارف   .1

  .اإلسالمية، في تمويالتها لمشتريات عمالئها وتقسيط أثمانها
ظهور حاالت سداد مبكر ومحاولة قياسها على حاالت  .2

 .الوفاة للعمالء المدينين

االختالف الذي قد يحصل بين البنوك اإلسالمية وورثة  .3
 .من التركة براًءة لذمته المدين الذين يسددون

فحص اإلسقاط لألرباح إن حصل؛ هل يمكن أن يكون  .4
بصورة نظام، أم يكون بالتخمين خاضع ألهواء إدارة المنشأة 

 . وأثر العدل في كليهما المالية؟

ظهور حاالت من السداد المبكر للمديونيات، ورفض  .5
البنوك اإلسالمية خصم تعجيل الدفع للعمالء، اعتمادًا على 
قول للفقهاء، فإذا طلبت المؤسسة المالية من العميل تعجيل 
الدفع أخذت برأي فقهي آخر، فيكون األول بالتخمين، والثاني 

 .بصورة نظام كما سيأتي

 تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق عدة : هدف الدراسة
  :أهداف
التعرف على حكم حلول الديون المؤجلة بوفاة المدين  )1

  .لةفي البيوع المصرفية المؤج
بيان حكم سقوط ما يقابل األجل بحلول الدَّين بوفاة  )2
  .المدين
معرفة مدى معالجة قرارات المجامع الفقهية والمعايير  )3

 .الشرعية لمثل هذه المسائل

 .مقارنة حاالت السداد المبكر بحاالت الوفاة )4

 تتناول هذا الدراسة بالتحليل أثر الوفاة  :نطاق الدراسة
وال ) المداينات المشروعة(ع المؤجلة في حلول األقساط في البيو 

 :يشمل التأجير المنتهي بالتمليك، وذلك ضمن الحاالت التالية

 وال حالة المدين المتوفى وكان قد اشترى ببيع مؤجل ،
 :يخرج حلول األقساط عليه عن أربع حاالت

 وترك ماًال، ولم  ئاً أن يكون المدين المتوفى ملي: األولى
، أو أن يكون الدين موثقًا برهن؛ يقبل الورثة الحلول محله

  .كأوراق تجارية صادرة عنه لصالح البنك
 أن يكون المدين المتوفى مليء وترك ماًال،  :الثاني

وقبل الورثة الحلول محله في بقاء الدين مؤجًال، وكان الدين 
موثقًا أو غير موثق برهن؛ كحالة تاجر حلَّ أوالده محله في 

 .التجارة

 لمدين المتوفى دينه مؤجًال لكنه لم أن يكون ا :الثالث
يترك وفاء لدينه وعجز الرهن عن سداد الدين كله، أو بعضه 

 .أو لم يكن لديه رهن

 أن يكون المدين المتوفى دينه مؤجًال لكنه ترك  :الرابع
وفاء لدينه ولدى الدائن رهن يوفي بسداد الدين كله، ولم يقبل 

خر إال وتفرع عن يتصور احتمال آ الورثة الحلول محله، وال
 . هذه الحاالت التي ذكرت ىحدإ

  ناتجة عن بيع مؤجل  حالة السداد المبكر لمديونية
  .طال فيها المدين بحصوله على خصم تعجيل الدفع

وعليه فإن البحث يتركز على الحاالت السالفة التي نشأت 
عن بيوع مؤجلة أثبتت دينًا في الذمة، كالبيع بالتقسيط أو 

رفية التي تؤول إلى تقسيط، على وجه المرابحة المص
  .الخصوص؛ كنوع من المداينات المشروعة

 تسعى هذه الدراسة لإلجابة : مشكلة الدراسة وأسئلتها
 :عن األسئلة التالية

هل يبقى الدين بعد موته مؤجًال كما كان قبله؟ أم  -1
 .يصير حاّالً؟ وما هو الراجح من أقوال الفقهاء في حلوله؟

كونه مات مليًء، تختلف عن كونه لم هل حالة المدين  -2
 يترك وفاًء لدينه؟ 

هل يطالب الورثة بأدائه من تركة الميت فورًا؟ أم يبقى  -3
؟  مقسًطا أم يحلّْ

األرباح (هل يسقط عن المدين المتوفى ما يقابل األجل  -4
بحلول الّدين ) التي حسبت عليه عن المدة التالية، أم تبقى

 .بوفاته؟

األرباح التي حسبت على  ما هي الفروق في إسقاط -5
 المدة الالحقة بعد الوفاة وحالة السداد المبكر؟

 هل اإلسقاط يكون بصورة نظام أم تكرمًا من البائع؟  -6

 منهج الدراسة  
 حيث: االستقرائي واالستنباطي يسلك هذا البحث المنهج

بحلول الديون المؤجلة  المتعلقة باستقراء المسائل سيقوم الباحث
قوط ما يقابل األجل من األرباح، وكذا حالة بوفاة المدين وس

السداد المبكر والمطالبة بحصول خصم تعجيل الدفع في هذه 
الفقهية  الكتب الحالة، من خالل المسائل القريبة التي عرضتها

وأقوم بالبناء عليها ما أريده من أفكار تحقق هدف الدراسة في 
صادية المسائل محل النظر، وذلك بربطها بالنظريات االقت

  .المقبولة
 تحدث بعض الباحثين المعاصرين : الدراسات السابقة

عن بعض المسائل التي لها عالقة بهذه الدراسة، كالذين تحدثوا 
عن البيوع المؤجلة أو استيفاء الديون، أو أسباب تعثر 
المديونية، فإنهم تحدثوا عنها بصورة عرضية؛ كمسألة من 

 :حاثمسائل بحوثهم، ومن هذه الكتب واألب

o  شبير، محمد عثمان، صيانة المديونيات ومعالجتها من
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التعثر في الفقه اإلسالمي، من كتاب بحوث فقهية في قضايا 
، دار )محمد سليمان األشقر وآخرون. د(اقتصادية معاصرة، 

، حيث 907-835، ص2ج) م1998/هـ1418( 1النفائس، ط
 .845طرح أسباب تعثر المديونية ص

o ية الديون في الفقه اإلسالمي رحماني، إبراهيم، حما
، دار البشائر )م2011/هـ1432( 1دراسة مقارنة، ط 
 .644-  607، ص1اإلسالمية، بيروت، ج

o  المزيد، مزيد بن إبراهيم بن صالح، استيفاء الديون في
، دار ابن الجوزي، )م2010/هـ1431( 1الفقه اإلسالمي، ط

  .392 -  380السعودية، ص 
 سة من المباحث اآلتيةتشكلت الدرا :خطة الدراسة: 

مدخل إلى حلول الديون المؤجلة، ونماذج : المبحث األول
 :الشروط في البيوع المصرفية

حلول األقساط المؤجلة بموت المدين : المبحث الثاني
  :بالشرط أو عدمه

أثر الوفاة أو السداد المبكر في سقوط ما : المبحث الثالث
  :يقابل األجل

طبيقية ألقساط الديون المؤجلة في الحلول الت: المبحث الرابع
  :المعامالت المصرفية

  .ومن ثم الخاتمة والمراجع
  

مدخل إلى حلول الديون المؤجلة، ونماذج : المبحث األول
  الشروط في البيوع المصرفية

  :التعريف بمفردات العنوان: المطلب األول
 لفظان بمعنًى واحد عند الفقهاء، : لغة :الموت أو الوفاة

، ويجمع على أموات، والميت، "الذي فارقته الحياة" :هووالميِّت 
يجمع على أموات، وموتى، ويطلق الموت عند العرب على ما 

بتشديد (، والميِّت )1(يضاد الحياة؛ فالميِّت هو من زالت حياته
، وعلى الحي الذي سيموت، "على من مات"يطلق ): الياء

ا قال ال يطلق إال على من مات حقيقة، كم) وبالتخفيف(
  .)2(]سورة الزمر[ })30( ِإنََّك َميٌِّت َوإِنَُّهْم َميُِّتونَ { :تعالى
 صفة وجودية خلقت ضدًا : الموت في االصطالح
انسحاب الروح من البدن، عندما يصبح البدن : "، وقيل)3(للحياة

انقطاع تعّلق الّروح : " ، قال القرطبي)4("غير أهل لبقائها فيها
، فإذا مات )5("قاله من دار إلى داربالبدن ومفارقته، وانت

اإلنسان، انقطع عن ماله، فيضع الورثة أيديهم على المال، 
ويجب عليهم قبل قسمة المال سداد ما عليه من ديون 

، من ماله إن كان له مال، أو كانت الديون حاّلة لم )6(مؤجلة
 .)7(يسددها

 حقيقي: والموت عند الفقهاء على ثالثة أقسام ،

مفارقة الروح للجسد على  فهو: أما الحقيقي. ديريوحكمي، وتق
وهو الذي يعنينا في . )8(وجه الحقيقة واليقين، ويعرف بالمشاهدة

 .)9(هذا البحث

  بالموت الحقيقي محل خالف بين  )10(خراب الذمة
بمجرد حصول  )11(الفقهاء، فقد اختلفوا في انتهاء الذمة فوًرا
مة تبقى بعد الموت الموت، أو أن الموت يضعفها، أو أن الذ

 :حتى تستوفى الحقوق من الميت على ثالثة آراء

  المالكية، (وهو قول جمهور الفقهاء : القول األول
، أن الذمة تبقى بعد الموت حتى )12()والشافعية وبعض الحنابلة

َنْفُس «: تصفى الحقوق المتعلقة بالتركة، واستدلوا بحديث
 .)13(»تَّى ُيْقَضى َعْنهُ اْلُمْؤِمِن ُمَعلََّقٌة ِبَدْيِنِه حَ 

  وهو قول الحنفية، أن الموت ال ينهي  :القول الثاني
الذمة بل يضعفها، فتبقى الذمة بقدر الضرورة لتصفية الحقوق 

 .)14(المتعلقة بالتركة

 أن الذمة تنتهي بمجرد الموت، ألنها من  :القول الثالث
خصائص الشخص الحي، وثمرتها صحة مطالبة صاحبها 

ن الدين الشاغل لها، وعليه إن توفي دون أن يترك بتفريغها م
ماًال فمصير ديونه السقوط وٕان ترك ماًال تعلقت ديونه 

وعليه فالذمة تنتهي بمجرد الموت؛ ألنها من . )15(بماله
خصائص الشخص الحي، وثمرة الذمة صحة مطالبة صاحبها 
بتفريغها من الدين الشاغل لها، فبالموت يخرج الشخص عن 

 .)16( لمطالبة فتنهدم الذمةصالحية ا

  ما ال يجب : "اصطالحاً المؤجل؛  )17(حقيقة الدين
لكْن لو ُأّدَى قبله يصحُّ ويسقط عن ذمة ". أداؤه قبل حلول أجله

لكل قسط , والدين المـؤجل قد يكون منّجًما على أقساط. المدين
منهـا أجٌل معلـوم فيجب الـوفاُء بكل قسط منهـا في الموعد 

. وال يجبر المدين على األداء قبل حلول األجل, هالمضـروب ل
, أي المعجل, وقسيم الدين المؤجل عند الفقهاء الدين الحالّ 

حاّل : حيث إنهم قسموا الدين باعتبار وقت أدائه إلى قسمين
 .)18(ومؤجل

وما نروم بحثه هنا هو أثر الموت على الديون المؤجلة، 
أن يكون ترك وفاء  بعد خراب ذمة المدين، فال يخلو األمر من

لدينه المصرفي، أو لم يترك، وفي الحالة الثانية ما هي الحلول 
الشرعية الممكنة لسداد دينه، وفي الحالة األولى ما هي األحكام 

  .التي تترتب عليها
على سداد الديون  النصوص الحاضة: المطلب الثاني

  : المؤجلة
 من مقاصد التشريع الحفاظ على األموال، ولذلك حثت

  :السنة على سداد الديون المؤجلة ومن هذه النصوص
َنْفُس «: َقاَل َرُسوُل اللَِّه : ، َقالَ َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة  )1
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وقد علق . )19(»اْلُمْؤِمِن ُمَعلََّقٌة ِبَدْيِنِه َحتَّى ُيْقَضى َعْنهُ 
فيه الحث للورثة على قضاء : ((الشوكاني على الحديث بقوله

لهم بأن نفسه معلقة بدينه حتى يقضى دين الميت، واإلخبار 
عنه، وهذا مقيد بمن له مال يقضى منه دينه وأما من ال مال 
له ومات عازمًا على القضاء فقد ورد في األحاديث ما يدل 

  .)20())على أن اهللا تعالى يقضي عنه
، ، َعْن َرُسوِل اللَِّه ، َمْوَلى َرُسوِل اللَِّه َعْن َثْوَبانَ  )2

وُح اْلَجَسَد َوُهَو َبِريٌء ِمْن َثَالٍث، «: " َأنَُّه َقالَ  َمْن َفاَرَق الرُّ
 . )21(»ِمَن اْلَكْنِز، َواْلُغُلوِل، َوالدَّْينِ : َدَخَل اْلَجنَّةَ 

ال يسقط الدين عن الميت حتى لو مات شهيدًا في  )3
سبيل اهللا تعالى، إال إذا قضى عنه أو سامحه صاحبه، فالدين 

: عن الجنة، كما جاء في الحديثقد يكون سببًا في الحبس 
، أرأيت إن قتلت في سبيل يا رسول اهللا: فقام رجل، فقال«

نعم، إن «: اهللا، تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول اهللا 
، »قتلت في سبيل اهللا، وأنت صابر محتسب، مقبل غير مدبر

أرأيت إن قتلت في : قال» كيف قلت؟«: ثم قال رسول اهللا 
نعم، وأنت «: عني خطاياي؟ فقال رسول اهللا  سبيل اهللا أتكفر

صابر محتسب، مقبل غير مدبر، إال الدين، فإن جبريل عليه 
القتل في سبيل اهللا يكفر «: ، وقوله )22(»السالم قال لي ذلك
، ومن حديث عبد اهللا بن عمرو أن )23(»كل شيء، إال الدين

قال ، )24(»يغفر للشهيد كل ذنب إال الدين«: قال رسول اهللا 
أراد بالدين هنا ما يتعلق بذمته من حقوق (( :التوربشتي

المسلمين إذ ليس الدائن أحق بالوعيد والمطالبة منه من الجاني 
 .)25())والغاصب والخائن والسارق

كما جاء في الحديث الحث على سداد الدين عن   )4
اُه َماَت َعْن َأِبي َنْضَرَة، َعْن َسْعِد ْبِن اْألَْطَوِل، َأنَّ َأخَ «: الميت

َوَتَرَك َثَالَثِماَئِة ِدْرَهٍم، َوَتَرَك ِعَياًال، َفَأَرْدُت َأْن ُأْنِفَقَها َعَلى ِعَياِلِه، 
: ، َفَقالَ »ِإنَّ َأَخاَك ُمْحَتَبٌس ِبَدْيِنِه، َفاْقِض َعْنهُ «: َفَقاَل النَِّبيُّ 

ادََّعْتُهَما اْمَرَأٌة َوَلْيَس َلَها  َيا َرُسوَل اللَِّه َقْد َأدَّْيُت َعْنُه ِإالَّ ِديَناَرْيِن،
فهذا الحديث واضح . )26(»َفَأْعِطَها َفِإنََّها ُمِحقَّةٌ «: َبيَِّنٌة، َقالَ 

الداللة في وجوب سداد الدين المؤجل عن الميت إن ترك وفاء 
 .لدينه من التركة، فهذه األدلة تحث على سداد دين الميت

عقود المداينات نماذج من الشروط في : المطلب الثالث
 :المشروعة في المصارف اإلسالمية

نصت عقود التمويل في المصارف اإلسالمية في بعض  
شروطها على حلول أقساط المداينة المؤجلة بسبب المماطلة، 

؛ وأسوق على سبيل )27(ومثلها خراب الذمة بالوفاة أو اإلعسار
  :المثال منها اآلتي

 بنك الوطني في عقد المرابحة لآلمر بالشراء في ال
في حالة تأخر الطرف « : المصري نص البند السادس منه

الثاني عن سداد أي قسط في تاريخ استحقاقه تحل كافة 
األقساط الالحقة فورًا دون تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي، أو 

  .)28(»أي إجراء آخر من جانب الطرف األول
  لدى مصرف قطر اإلسالمي؛ حيث نص في البند

في حالة تأخر الطرف «: د المرابحة كاآلتيالسادس من عق
الثاني عن سداد أي قسط من األقساط الموضح بيانها بالبند 
الثاني، من هذا العقد في موعد استحقاقه، يحق للطرف األول 
أن يتخذ اإلجراءات القانونية الالزمة لحفظ حقوقه ِقَبَل الطرف 

اريف الثاني الذي عليه أن يتحمل ما يترتب على ذلك من مص
 .)29(»وأضرار

  أما بيت التمويل الكويتي فقد اشترط في حلول باقي
األقساط أن يتخلف المدين في سداد قسطين متتاليين حيث 

ال يحق للطرف « : نص في نموذج عقد البيع على ما يلي
دفع  )عن: كان عليه أن يقول(الثاني أن يتأخر ألي سبب في 

ما ال يحق للطرف الثمن بالكيفية الموضحة في هذا العقد، ك
الثاني أن يتأخر في دفع األقساط المقررة عليه، وفي حالة 
تأخره عن دفع قسطين متتاليين، أو أي جزء من القسط، أو في 
حالة مماطلته، أو امتناعه عن الدفع تحل باقي األقساط فورًا 

 .)30(»....دون تنبيه أو إنذار، أو إجراءات

 ث ورد النص وكذلك األمر في بنك دبي اإلسالمي حي
يتعهد الطرف : تاسعاً «: في نموذج عقد المرابحة سيارة كاآلتي

الثاني بأن يقوم بتسديد األقساط المستحقة بانتظام واستمرار 
للطرف األول، وٕاذا تخلف عن تسديد قسطين متتاليين أو ارتد 
شيكان متتاليان ألي سبب من األسباب، تحل جميع األقساط 

 .)31(»....دفعة واحدة

 قد البيع لشركة الراجحي فيما يتعلق بالحلولنص ع :
للطرف األول في حالة استحقاق أي دفعة من  )5(في البند «

دفعات الثمن المتفق عليه، وتخلف الطرف الثاني عن سداد 
دفعتين أن يطالب الطرف الثاني بجميع الدفعات الباقية بكاملها 

 .)32(.....))مرة واحدة، وٕاذا اتضحت مماطلة الطرف الثاني

يظهر لي من خالل « : مع موافقتي لرحماني في قوله
صيغ هذه البنود أنها ركزت بصورة ملفتة لألنظار على مراعاة 
مصلحة البنك المالية في سداد األقساط في مواعيدها، وبالغت 
فيها إلى درجة أنها أغلظت في القول والوعيد، ولنتأمل العبارات 

تنبيه، أو إنذار، أو حكم  فورًا دون: ((... التالية في البنود
تحل ((، ))قضائي، أو أي إجراء آخر من جانب الطرف األول
((... ، ))باقي األقساط فورًا دون تنبيه أو إنذار أو إجراءات

 ...)).ألي سبب من األسباب، تحل جميع األقساط دفعة واحدة

وجه المبالغة في هذه الصيغ أنها اعتبرت كل : أقول 
و قسطين مما عليه مماطل، وتجعل متأخر عن سداد قسط أ
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التعامالت مالية بحتة فقط، طرف قوي يفرض شروطه، أم أنها 
بنوك لطبقة األغنياء فقط؟؟؟ والمقترح تشكيل لجنة من البنك 
وبعض المتعاملين المتخصصين في االقتصاد اإلسالمي لحل 
مشكالت المدينين المالية عند حدوث تخلف عن سداد 

 5نص قرار المجمع الموقر في البند  األقساط، ولو استخدم
، أضف إليه أن المصارف اإلسالمية تتغنى )33(لكان كافياً 

بقيامها بالمسؤولية االجتماعية، فلتكن هذه المسؤولية جنبًا إلى 
جنب مع االقتصادية تجاه أصحاب األموال، فتالحظ حالة 

  .العميل
  وعليه نص قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي؛ في
يجوز اتفاق المتداينين على  - 5، في البند 66/2/7رقم  القرار

حلول سائر األقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من 
إذا اعتبر الدين  -6. األقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسًرا

حاالًّ لموت المدين أو إفالسه أو مماطلته، فيجوز في جميع 
 . )34(يهذه الحاالت الحط منه للتعجيل بالتراض

  
المدين بالشرط حلول األقساط المؤجلة بموت : المبحث الثاني

 أو عدمه

تحدث الفقهاء عن حلول باقي األقساط المؤجلة على المدين 
في حالة خراب الذمة بالوفاة، أو عدم سداد قسطين من 
األقساط في حالة المماطلة في البيوع المصرفية التي تؤول إلى 

ل بموت المدين أو المماطل، تقسيط، وعند ذلك يسقط األج
وهذه مسألة خالفية بين المعاصرين لهم فيها أقوال، وقبل بيانها 
ال بد من اإلشارة إلى أنه لم ُتَعرِّْف المعايير الشرعية معنى 
حلول األقساط في الديون المؤجلة، وال وضعت هيئة المحاسبة 

هم والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيارًا خاصًا في أ
البيوع المؤجلة البيع بالتقسيط معيارًا ضابطًا له، وال في المعيار 

العوارض الطارئة على االلتزام تم بيان ما له عالقة بما ) 36(
  .يطرأ على حياة المدين من ظروف طارئة كالوفاة

حلول الديون المؤجلة بوفاة المدين بدون : المطلب األول
  :شرط

األقساط بالشرط حال  المسألة السابقة حلولبناًء على 
التخلف عن السداد لقسطين أو أكثر، فإن بقية األقساط تحل 
على المدين بالشرط عند النص عليه في عقد البيع المؤجل؛ 
فإن مسألة حلول الديون المؤجلة بوفاة المدين قرينة لها، وهنا 

اختلف  نبحث حالة الوفاة فهل هي كحالة االشتراط، هذا وقد
  :الدين المؤجل بدون شرط بالموت على قولينالفقهاء في حلول 
 )35(وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية :القول األول

، )38(وٕاحدى الروايتين عند الحنابلة )37(والشافعية )36(والمالكية
، )39(والظاهرية، وهو قول الشعبي، والنخعي، والثوري، وغيرهم

ته وأن األجل يبطل بمو إلى أن الديون المؤجلة تحل بالموت، 
لخراب ذمته، سواًء أكان موًتا حقيقًيا أم حكميًّا، وذلك ألنه ال 
يجوز أن تبقى الديون في ذمة الميت لخرابها، وال يجوز أن 

  .تكون في ذمة الورثة ألنهم لم يلتزموا بها
وبه . الرواية األخرى، أنه يحل بالموت: ((قال ابن قدامة

أن يبقى في  ؛ ألنه ال يخلو إما(..)قال الشعبي، والنخعي، 
ذمة الميت، أو الورثة، أو يتعلق بالمال، وال يجوز بقاؤه في 
ذمة الميت لخرابها، وتعذر مطالبته بها، وال في ذمة الورثة؛ 
ألنهم لم يلتزموها، وال رضي صاحب الدين بذممهم، وهي 
مختلفة متباينة، وال يجوز تعليقه على األعيان وتأجيله؛ ألنه 

، وال نفع للورثة فيه؛ أما الميت ضرر بالميت وصاحب الدين
نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى «: قال فألن النبي 

وأما صاحبه فيتأخر حقه، وقد تتلف العين فيسقط . )40(»عنه
حقه وأما الورثة، فإنهم ال ينتفعون باألعيان، وال يتصرفون فيها، 
وٕان حصلت لهم منفعة، فال يسقط حظ الميت وصاحب الدين 

  .)41())هملمنفعة ل
ألن موت من عليه الدين يبطل (( :قال الكاساني

من مات أو فلس فقد حل : ((المدونة، وجاء في )42())األجل
الثالثة : ((ومثله قال السيوطي. )43())دينه وٕان كان إلى أجل

، فأنت ترى )44())ال يحل قبل وقته إال بموت المديون: األجل
صول الوفاة على هذا القول أن ديون الميت المؤجلة حال ح

تحل عليه، وهو ما عليه القول الثاني الذي يقول أنه بالشرط 
  . حال التخلف عن السداد تحل عليه األقساط المتبقية

من باع بدين [[: نص الونشريسي في المعياروأسوق 
، ]منجم، ثم طاع أنه إن مات المشتري أنهى النجوم على آجالها

هل يجوز ذلك؟ أو  وانظر لو اشترط هذا في العقد،: قيل(..) 
، لجواز موت المدين، فيبطل (..)يمضي البيع ويبطل الشرط، 

  . )45())األجل
  : استدل أصحاب هذا القول باألدلة التالية: أدلة هذا القول

 ما روى ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النبي : األول 
إذا مات الرجل وله دين إلى أجل وعليه دين إلى أجل : "قال

فالحديث نص في  )46("والذي له إلى أجله فالذي عليه حال
بمن عليه  حلول الدين المؤجل بالموت؛ ألن األجل جعل رفقاً 
وهو . )47(الدين والرفق بعد الموت أن يقضي دينه وتبرأ ذمته
 .مناقش بأن هذا الحديث ضعيف ال ينهض لالحتجاج

 ورد عن أبي هريرة  استدل الشافعية بما: الثاني  أن
س المؤمن مرتهنة في قبره بدينه إلى أن نف: "قال النبي 

: أو ما ورد عن أبي هريرة عن رسول اهللا . )48("يقضى عنه
ووجه . )49())نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه((

الداللة هنا أن الحديث يدل على أن ذمة الميت محبوسة بدينه 
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حتى ُيْقَضى عنه، فيكون بقاء الدَّين إلى أجله ضرارًا على 
. )50(ال يرتفع إال بالحكم بحلوله لتبرأ ذمة الميت بقضائه الميت

 :غير أن هذا الدليل يمكن أن يناقش من وجوه

أن الحديث إنما هو فيمن ال يخلف وفاء لدينه، : األول
إن لم تمت وعليك دين، ليس عندك : ((...بدليل قوله 

إن أعظم الذنوب عند اهللا عز وجل، : " ، وقوله )51())وفاؤه
اه عبد بها بعد الكبائر التي نهى عنها، أن يموت الرجل أن يلق

  .)52("وعليه دين ال يدع قضاء
لو سلم بأن الحديث مطلق يشمل من خلف وفاء : الثاني

ومن لم يخلف وفاًء؛ فإن الحديث محمول على الّدين الحاّل؛ 
ألنه هو المستحق األداء ويمكن المطالبة به في الحال بخالف 

لدَّين يقتضي تأخير الوفاء به إلى وقت المؤجل ألن تأجيل ا
  .)53(الحلول

أنه ال يلزم من تعلق نفس الميت بدينه حلوله؛ ألن : الثالث
الحديث أفاد أن ذمة الميت ال تبرأ من الدَّين، حتى يقضى 
عنه، إن كان الدين حاًال فيقضى في الحال، وٕان كان مؤجًال 

جل يحل بموت فعند حلوله، وليس فيه داللة على أن الدين المؤ 
  .)54(المدين
 أن ذمة الميت قد خربت، أو في حكم : الدليل الثالث

الخراب؛ لتعذر مطالبته، ولورثة لم يلتزموا الدين، ولم يرض 
بأن ذمة الميت وٕان خربت : ويناقش. )55(صاحب الحق بذممهم

من وجه، وهو تعذر مطالبته، لم تخرب من جهة بقاء الحق 
منه حلول الدين لتمكن صاحب  فيها، وتعذر مطالبته ال يلزم

الحق من مطالبة من بيده المال الذي تعلق به وجوب أداء 
  .)56(الدين عند حلوله

 أن األجل جعل رفقًا بمن عليه الدَّين، : الدليل الرابع
غير أنه . )57(والرفق بعد الموت أن يقضى دينه وتبرأ ذمته

ن بأن األجل حق للمدين فينتقل إلى وارثه، وٕاذا كا: يناقش
 .)58(األجل رفقًا بالمدين، فهو رفق بمن يخلفه أيضاً 

، وهو قول عند )59(وهو القول المشهور عند الحنابلة: الثاني
، وبه قال ابن )60(المالكية في مقابل المشهور في المذهب

أنها ، )61(سيرين، وٕاسحاق، وأبو عبيد القاسم بن سالم، وشريح
حق أو بكفيل مليء، ال تحل إذا وثق الورثة الدَّين برهن يفي بال

فإنه ال يحل بموت المديون، وٕانما يبقى مؤجًال، أما إذا تعذر 
فالموت ما جعل مبطًال للحقوق،  ؛التوثيق فإنها تحل بالموت
، )63(وعالمة على استحقاق التركة )62(وٕانما هو ميقات للَخَلفيِّة

َتَرَك  َمنْ «: َقاَل َرُسوُل اللَِّه : ، َقالَ َعْن َجاِبرٍ  بدليل قوله 
، َوَأَنا َأْوَلى  َماًال َفِلَوَرثَِتِه، َوَمْن َتَرَك َدْيًنا َأْو َضَياًعا َفَعَليَّ َوإَِليَّ

   .)64())ِباْلُمْؤِمِنين
 أما إن مات وعليه ديون مؤجلة، فهل : ((قال ابن قدامة

تحل بالموت؟ فيه روايتان؛ إحداهما، ال تحل إذا وثق الورثة 
. اهللا بن الحسن، وٕاسحاق، وأبي عبيدوهو قول ابن سيرين وعبد 

: وقال طاووس، وأبو بكر بن محمد، والزهري، وسعد بن إبراهيم
  . )65(.(...)))وحكي ذلك عن الحسن. الدين إلى أجله

 ومن مات وعليه دين مؤجل لم : ((ومثله في اإلقناع
يحل إذا وثق الورثة أو غيرهم برهن أو كفيل ملئ على أقل 

ومثله عند . )66()): (..كة أو الديناألمرين من قيمة التر 
لم يحل إذا : ومن مات وعليه دين مؤجل(قوله (( :المرداوي

بأقل األمرين من قيمة التركة أو الدين، قال : يعني) وثق الورثة
هذا المشهور والمختار لألصحاب من : الزركشي
 .)67())الروايتين

 استدل أصحاب هذا القول بما يأتي: 

من ترك حقا أو ماال «: اهللا  ما روي عن رسول :أوالً 
جعل  ، أن رسول اهللا وجه الداللة من النص، و)68(»فلورثته

حقوق الميت للورثة، واألجل منها، فيكون حقًا لهم، وٕاذا كان 
ويمكن أن األجل حقًا للورثة فمقتضى ذلك عدم حلوله بالوفاة، 

بهذا اللفظ، وٕانما  أن الحديث لم يثبت، عن النبي : يناقش
 .)69("من ترك ماًال فلورثته : "قوله بت عنه الثا

أن األجل حق لمن عليه الدَّين، وقد يكون الدائن : ثانياً 
اعتاض عنه؛ ألن األجل يأخذ قسطًا من الثمن، بدليل أن 
األثمان والقيم تختلف على قدر ُبعد األجل وقربه، فال يجوز أن 

يت أو يقبض البائع الثمن وال يقبض عوضه الذي هو األجل للم
  .)70(من يقوم مقامه

أن األجل حق للميت، وقد رضي الدائن بتأجيله، : ثالثاً 
ووارث الميت قائم مقامه في استيفاء حقوقه، وهذا من جملة 

  .)71(الحقوق، فقام مقامه
أدلتهم على حلول الدين إذا لم يوثق، واستدلوا بأن : رابعاً 

لحق بقاء الدين من غير توثيق إلى أجله ضرر على أصحاب ا
بفوات حقه، إذ التركة ُمعرَّضة للتلف، والورثة قد يكونون 

ويمكن . أملياء، والدائن لم يرض بهم، فيحل الدين دفعًا للضرر
بأن في القول بحلوله بالوفاة ضررًا على الورثة : أن يناقش

من : ويمكن االعتراض عليه. أيضًا، والضرر ال يزال بمثله
 توثيق أشد من ضررناحية بأن ضرر التأجيل مع عدم ال

الحلول، الحتمال تلف المال، فال يقتضي الدَّين عن الميت وال 
يؤدي الحق إلى صاحبه، فيدفع الضرر األشد بالضرر 

  . )72(األخف
القول  :رجح محمد عثمان شبير وهشام العربي :الترجيح

الثاني القاضي بأن الدين المؤجل ال يحل بموت المدين إذا كان 
ا هذا الدين برهن أو كفيل؛ ألن حق الدائن لم للميت ورثه، ووثقو 

يتأثر بشيء، فهو محفوظ، ففيه تخفيف عن الورثة، وعدم 
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تعريض حقوق الغرماء للضياع، أما إذا لم يترك المتوفى ماًال 
يسد دينه، فال يجب على الورثة قضاء دين مورثهم، وبذلك 

اد إليج )73(يتعثر سداد الدين، وسيأتي مزيد بحث لهذه الجزئية
غير أن . طريقة شرعية للحفاظ على الدين من الضياع

  :رحماني؛ رجح قول الجمهور لثالثة أسباب
وكذا تنفيذ الوصايا عن الميت برًا به،  تخفيف المسؤولية -

يقتضي ابتداًء الوفاء بالديون؛ فإن كانت حالًَّة فتعطى 
ألصحابها، وٕان كانت مؤجلة فاألولى دفعها ألهلها؛ ألنه ال 

من حبسها عنهم دون فائدة، فضًال عن بقاء الديون  فائدة
المؤجلة في ذمة الورثة فيه إلزام لهم بما لم يلتزموه، ولكن تعتبر 

فإن تعدد  تركته محًال للمطالبة بما التزم به في حياته، وأخيًرا
  .)74(الوارثين يرفع مخاطر عدم السداد وضياع الحقوق المالية

 االت الثالث؛ في الحوأرى أن يعمل بالرأيين:  
 في  :األول: يمكن أن نفرعها إلى فرعين :الحالة األولى

حالة المدين الميت كان مليًء وله رصيد بنكي أو تتوارد إلى 
حسابه أمواله إلى حين نقل التركة نقًال قانونيًا، أو إذا كان قد 

فإن حق الدائن لم يتأثر بشيء، فيبقى وثق دينه برهن أو كفيل؛ 
بعد ) أي الذمة(ولكن يقويها: ((خ الخفيف، قال الشيمؤجالً 

: وعلى هذا الرأي... الموت أن يترك المتوفى أمواًال أو كفيًال 
، )75()تكون الذمة باقية وصحيحة ومشغولة بما عليها من دين

فلتكن ذمته بعد الوفاة كقبل الوالدة، ذمة غير مطلقة، تثبت له 
دينه وليسدد . )76(وعليه بعض الحقوق في حدود غير مطلقة

من الرهن إن كان عينيًا بتسييله، أو إن كان له رصيد بنكي 
فيحجز منه بقدر دينه المؤجل، أو من حساب الكفيل، فيسقط 
في هذه الحالة ما قابل األجل الباقي، والكفيل يرجع على التركة 

 .بما كفله به، ففي كال الحالتين تسدد من التركة

 الدين، فال يحل  إذا التزم ورثُة المدين بتسديد :الثاني
الدين مع التزام  فتعجيلالدين، خاصة إذا قبل الورثة بذلك، 

: الورثة بسداد الدين في وقته فيه إضرار بالورثة من ناحيتين
األولى؛ أننا جمعنا عليهم مصيبتين في وقت واحد، مصيبة 
الموت، ومصيبة سداد الدين، حيث أن تركة الميت حق من 

وأن عدم . صًا إذا كانوا فقراءحقوقهم وحرمانهم منها، خصو 
تعجيل سداد الدين مع التزامهم به سيعطيهم الفرصة لتنمية هذه 
التركة، وبالتالي يتمكنون من سداد الدين ويستفيدون من التركة 
ْل أكثر مما اتفق عليه مع  بدون إضرار بالدائن، حيث لم يؤجَّ

 . الميت

 ن، ولم في حال لم يوثق الميت دينه بره :الحالة الثانية
يقبل الورثة الحلول محله في سداد الدين؛ فإن الدين المؤجَّل 
َيُحلُّ بموت المديون، لخراب ذمة الميت، وال يجوز أن تكون في 

. في تركته قبل توزيعها فلتكن ذمة الورثة ألنهم لم يلتزموا بها،

أو في صندوق الزكاة إن صنف في صنف الغارمين بشروطه، 
ل يسقط عنه األرباح التي حسبت على ه: فالسؤال المطروح هو

ال يأخذ : بقية األيام بعد خراب الذمة أم ال؟ أو كما قال الفقهاء
من الثمن إال بمقدار ما مضى من األيام؟ وهنا مسألة تحتاج 
إلى طرح في مذاهب أهل العلم وهي هل تبقى المديونية على 

 .)77(حالها أم يسقط جزء من الدين؟ سيأتي بحثها الحًقا

   الخالصة أن هناك ثالث حاالت ألقساط الديون و
إذا مات المدين عن دين مؤجل، وقد وثق  :األولى: المؤجلة

دينه حال حياته برهن أو بكفيل؛ فيحل دينه ويسيل الرهن، أو 
إذا التزم  :الثانية. يدفع الكفيل، ويرجع على التركة بما دفع

صرفية ورثة المدين بالحلول محل مورثهم في سداد ديونه الم
إذا مات عن  :الثالثة. المؤجلة؛ من تركه فيحل دينه في التركة

دين مؤجل، ولم يكن قد وثق دينه برهن أو كفيل، ولم يقبل 
الورثة الحلول محله في السداد، حل دينه في التركة، قبل توزيع 
الحقوق، إن كانت هناك تركة وٕاال ففي صندوق الغارمين 

 .)78(بشروطه

باقي األقساط للديون المؤجلة حال  حلول: المطلب الثاني
  : بالشرط )حال تأخره عن التسديد(الوفاة أو 

ال نطمح أن نجد للفقهاء القدامى في هذه المسألة 
، وعند خراب الذمة بالموت، ال يخلو أن يكون للميت )79(حكماً 

ماًال يوفي دينه أو ال يكون، أو يكون قد وثق دينه برهن أو ال 
ناك اتجاهين في حكم مسألة حلول يكون، ولذلك نجد أن ه

  :على المدين حال الوفاة )80(األقساط
أن هذا الشرط غير جائز؛ فإذا قضى  :االتجاه األول

المديون قبل ُحلول األجل، أو مات قبله؛ فإن البائع ال يأخذ من 
؛ ألنه يحقق منفعة )81(الثمن إلى بمقدار ما مضى من األيام

جل غالبًا ما يكون أعلى من زائدة للدائن، ذلك أن الثمن المؤ 
الثمن الحال، فإذا اتفق الطرفان على حلول األقساط عند العجز 
عن أداء قسط منها كان البائع قد أخذ الزيادة بال مقابل والزيادة 

حرمة أموال األفراد؛ مقصد ((التبادل وضابط . )82(بال مقابل ربا
فأن  ،)83())من مقاصد الشارع؛ سيََّجه بالتعادل في التبادل

يتساوى بدلي العقد، الثمن والمثمن، مقصد البيوع، فإذا سدد قبل 
األجل اختل التعادل المقصود من التبادل، ويؤيد هذا االتجاه 
أن البيع إذا كان بصيغة المرابحة المؤجلة التي يزاد فيها الثمن 
ألجل األجل، وصرح البائع بهذه الزيادة ألجل األجل، فقد أفتى 

نفية بأنه إذا قضى المدين الدين قبل أجله، أو المتأخرين من الح
مات قبله؛ فإن البائع ال يأخذ من الثمن إال بمقدار ما مضى 

؛ ألن للزمن حصة من الثمن؛ كما يقول )84(من األيام
، )86(، فيحطَّ من دينه ما كان بإزاء المدة المتبقية)85(الفقهاء
  .مع ما يالزم الزمن من المخاطر التجارية: أقول
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 أنه لو حل لموته أو أداه (( ):هـ1088( لحصكفيقال ا
قبل حلوله ليس له من المرابحة إال بقدر ما مضى من األيام 

إذا قضى المديون : (([وقال أيضاً . )87())وهو جواب المتأخرين
فأخذ من تركته (، فحل بموته ]الدين قبل حلول األجل أو مات

مضى من  ال يأخذ من المرابحة التي جرت بينهما إال بقدر ما
وبه أفتى المرحوم أبو : قال) األيام وهو جواب المتأخرين

  .)89())وعلله بالرفق للجانبين )88(السعود أفندي
من المتأخرين حيث  ؛)هـ1252(ومثله عند ابن عابدين 

اشترى : صورته) َقْوُلُه َال َيْأُخُذ ِمْن اْلُمَراَبَحِة إَلخْ : ((قال موضحاً 
ر بعشرين إلى أجل هو عشرة شيًئا بعشرة نقًدا وباعه آلخ

أشهر، فإذا قضاه بعد تمام خمسة أو مات بعدها يأخذ خمسة، 
أن هذه المسألة مذكورة  )91(وذكر العثماني. )90())ويترك خمسة
، وفيها من الزيادة ما ))تنقيح الفتاوى الحامدية((بعينها في 

إذا كان لزيد بذمة عمرو مبلغ دين معلوم [فيما ) سئل: (((يلي
ثم بعد ذلك بعشرين يومًا مات عمرو ] عليه إلى سنة فرابحه

المديون؛ فحل الدين، ودفعه الورثة لزيد؛ فهل يؤخذ من المرابحة 
جواب المتأخرين أنه ال يؤخذ من ): الجواب(شيء أو ال؟ 

المرابحة التي جرت المبايعة عليها بينهما إال بقدر ما مضى 
قال نعم كذا في  من األيام، قيل للعالمة نجم الدين أتفتي به

األنقروي والتنوير، وأفتى به عالمة الروم موالنا أبو 
بل الحلول كان فلو أخذ كل الثمن ق: ((وأضاف )92())السعود

أخذه بال عوض وفيه شبهة الربا وشبهة الربا ملحقة بالحقيقة، 
فإذا مات وحل األجل سقط عنه من ثمن السلعة بقدر ما بقي 

 .)93())منه

: يحتاج إلى نقاش)94(عن الفتاوى الحامديةإن ما نقله : قلت
إذا كان لزيد بذمة عمرو مبلغ دين معلوم فرابحه عليه إلى (([
مسألة المرابحة على ما في الذمة؛  :األولى: ، فيه مسألتان]سنة

أن تتم المرابحة مع المدين ألنه عاجز عن السداد : وصورتها
ه الصورة من هذ. ألجل تمديد المدة، وبالتالي الزيادة في الثمن

توصل قطعًا إلى ربا النسيئة، " فسخ الدين في الدين " صور
وهي ممنوعة شرعًا، فهي تفضي إلى تأخير الدين الذي حلَّ 
أجُله على المدين، مقابل زيادة في القدر ُسِترْت بمرابحة، فهو 

  .)95(بال ريب من ربا الجاهلية المحرم
عند حلول وهو محل بحثنا إسقاط جزء من الدين : والثاني

  .الدين بخراب الذمة، وهو جواب متأخري الحنفية
 ولعلهم أفتوا بذلك على أساس أن (( ؛قال العثماني

األجل وٕان لم يكن صالحًا لالعتياض عنه على سبيل 
االستقالل، ولكن يجوز أن يقع بإزائه شيء من الثمن ضمانًا 

ولما كان أساس المرابحة على بيان قدر الربح، (..) وتبعًا، 
جاز أن يكون شيء من الربح بإزاء األجل، فصار األجل كأنه 

وصف في المبيع، فلما انتقص ذلك الوصف بأداء الدين قبل 
الحلول، أو بسب حلوله بموت المديون، انتقص الثمن بقدره، 

 )96(وٕالى هذا المعنى أشار ابن عابدين في تعليل هذه المسألة
أخذه بال فلو أخذ كل الثمن قبل الحلول كان ((: فقال

 .اختل التعادل في التبادل بمعنى. )97())عوض

 أن : مناقشة ما استند إليه أصحاب هذا القول من أدلة
بأن الحلول يحقق منفعة زائدة في القرض للدائن، يجاب القول 

عنه؛ بأن هذه المنفعة مما ال تجوز المعاوضة عنها؛ ألن الثمن 
قاد العقد، فإذا في بيع األجل قد استقر في ذمة المدين منذ انع

أراد أن يؤديه قبل حلول األجل جاز، ولكن ال يجوز للمدين أن 
ينقص منه شيئًا مقابل هذا التعجيل، عند جمهور الفقهاء من 

؛ ألنه بيع الحلول وهو )98(الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة
وضبطه . )99(ال يصح كما لو زاده الذي له الدَّين مقابل التأجيل

وٕاذا قلنا بجواز هذا الشرط فال : ((تار أبو غدة بقولهعبد الس
يعمل به بمجرد تأخير المدين عن سداد القسط، وٕانما ينبغي أن 
تكون المدة التي يتأخر فيها قد جاوزت المعتاد عليه بين الدائن 

  .)100())والمدين ويتساهلون في مثله
 الفرق بين الثمن الحاّل والثمن المؤجل في بيع : قلت

والمرابحات المؤجلة؛ أن الربح الذي يحصل عليه البائع  التقسيط
في الثمن الحال هي مقابل ما تعرض له من مخاطر تجارية، 

الربح ناتج عن التجارة ابن خلدون بقوله أن وهو ما عبَّر عنه 
اعلم أن التجارة محاولة : "إذ يقول ومنافعها الزمانية والمكانية

لرخص وبيعها بالغالء، الكسب بتنمية المال بشراء السلع با
؛؛ أما الزيادة في )101("وذلك القدر النامي يسمى ربحا (...)

ال تقابل الزمن مجردًا؛ بل للزمن حصًة منه، البيع المؤجل ف
وهو ما صرح به الفقهاء، فضًال عن المخاطر التي يتحملها 
البائع بهذه الصيغ، نحو مخاطر عدم السداد، أو المماطلة، 

دين إلى حين السداد، أو هالك الدين، وتكاليف متابعة ال
ومخاطر تقلب األسعار بين تاريخ البيع وتاريخ االستحقاق 
للمديونية، فضًال عن مسوغ ثالث للزيادة خدمة الدين؛ كاإلثبات 
في دفاتر التاجر، والمحاسبة والمتابعة للمديونية، والتذكير، 

احية واحتمال متابعة الكفيل أو التنفيذ على الرهن، ومن الن
االقتصادية فإن هذه المخاطر كلفة على السلعة فلها حصة من 

هي التي استدعت الزيادة وليس  الربح، وعليه فهذه المسوغات
ملحوظ من  ، وهو)102(الزمن مجردًا كما في القروض الربوية

قول ابن عباس الذي يقابل قول الجمهور، كما أن هذه هي 
حال قيامه  المخاطر التجارية التي يتعرض لها التاجر

 .)103(باالستثمار

  ُق بين المداينات المشروعة ولعل المعيار الذي ُيفرِّ
، )القروض بفائدة(، والمداينات غير المشروعة )البيوع المؤجلة(
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يوضح لنا أثر التفضيل الزمني بين البع الحال والمؤجل، وهو 
ال يجوز : ((الزرقا ونصهالمعيار الذي وضعه الدكتور أنس 

التمويل بالمداينة، إال إذا كانت متكاملة ومرتبطة  االسترباح من
. )104())بنشاط اقتصادي مولد لدخل حقيقي، أو واعد بتوليده

أن الزيادة الحاصلة على شكل ربح في المدينات : ومعناه
المشروعة ومنها البيوع المؤجلة جاءات بسبب زيادة في الناتج 

لربوي في التمويل ا القومي، على شكل سلع أو أعيان، أما
فليس هناك زيادة في الدخل القومي، فالمرابي تعوض من 
الزمن فقط، وفي التمويل التجاري القائم على المداينات 
المشروعة الزيادة الحاصلة جاءت بسبب الزمن والمخاطر من 
شراء سلعة استبدالية مكان التي بيعت، وكلما زادت المدة 

لمخاطر كخمس سنوات كما ذكر المحكم الكريم زاد حجم ا
التجارية للسلع اإلحاللية لدى التاجر فكان جزء من الربح 
لتغطية هذه المخاطر، وعليه فإن الزمن له حصة من الربح، 

 .والمخاطر التجارية لها الجزء اآلخر

إن اشتراط حلول األقساط على المدين إذا : االتجاه الثاني
تخلف عن السداد أو توفي شرط جائز شرًعا، ذلك ألن تأجيل 
الدين حق للمدين، له أن يتنازل عنه متى شاء؛ ألنه مضروب 

أبطلت : لو قال المديون(( لمصلحته كما قال ابن عابدين،
، وبما أن التأجيل من حق )105())األجل أو تركته صار حاًال 

المدين فله أن يعلق تنازله عنه بعجزه عن الوفاء أو لتأخيره 
الوفاء بالدين، ، فيكون حافًزا له على )106(لقسط من األقساط

وفيه مصلحة له؛ كما أنه يحقق مصلحة للدائن، فهو يوفر له 
وقد ذكرت . )107(االطمئنان على ماله، ولذلك يجوز اشتراطه
خالصة "جاء في : هذا الحكم كتب الحنفية ننقل منها مختصًرا

،  :ولو قال) فرع: ((الفتاوى كلَّما دخل نجم ولم تؤد، فالمال حالٌّ
وقال ابن عابدين في هذه . )108()حاالًّ صحَّ والمال يصير 

عليه ألف ثمن جعله ربه ((: المسألة التي يكثر التعامل بها
وهي (...) نجومًا إن أخل بنجم حل الباقي، فاألمر كما شرط، 

وقد جرى على ذلك عرف المصارف مع . )109())كثيرة الوقوع
المتعاملين معها، فال تفرق بين مماطل أو معسر أو 

 . )110(متوفى

 لعل منشأ الخالف : شأ الخالف الفقهي في المسألةمن
 :في هذه المسألة يرجع إلى أمرين

أن هذا الشرط يحقق منفعة زائدة في القرض : األمر األول
وهي حلول المؤجل من األقساط، فمن قال بأنه يحقق هذه 
المنفعة قال بحرمته، وأنه إذا قلنا ببقاء الدين إلى أجله فأين 

المدين وقد خربت بالموت، وتعذر مطالبته  يبقى؟ أيبقى في ذمة
بمقتضى ذمته، أو يبقى في ذمة الورثة؟ وال سبيل إلى ذلك 
ألنهم لم يلتزموه، والذمم مختلفة فقد ال يقبل ذممهم الدائن؟ 

 .)111(فيلحق الميت ضرر كما بينت األحاديث

أن التأجيل حق للمدين، وله أن يتنازل عنه متى : الثاني
لمصلحته، فمن رآه من هذه الزاوية قال شاء؛ ألنه مضروب 

بجواز حلول األقساط، وهذه النقطة محل قول المعاصرين 
  .القائلين بحلول األقساط حال التخلف عن السداد

رجح عبد الستار أبو غدة، ومحمد عثمان شبير، : الراجح
، ما قرره مجمع الفقه اإلسالمي )112(وٕابراهيم رحماني

جائز شرعًا، فيجوز للدائن أن ، من أن هذا الشرط )113(الدولي
يشترط حلول باقي األقساط، إذا تأخر المدين عن سداد قسط 
منها، لعدم وجود نص يمنع منه، وألنه يحقق مصلحة لكل من 

  .الدائن والمدين
 عدم وجود نص : والذي دعا رحماني لهذا الترجيح هو

يمنع من هذا الشرط، كما أنه يحقق مصلحة للطرفين، فضًال 
ن العرف المصرفي على العمل بما جاء في قرار عن جريا

مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، ومع هذا الترجيح احتاج األمر 
عن  بأن ال يعمل بهذا الشرط بمجرد تأخر المدين: إلى توصية

سداد القسط، وٕانما ينبغي أن تكون المدة التي تأخر فيها 
ليه جاوزت المعتاد في بيئة الدائن والمدين، وهو ما نبه ع

هو منع قضاء ما ] ((..) جامع الدين والحلول: [الباجي بقوله
ما لم يحل أجله من الديون استحق عليه قضاؤه فال يكون منع 

مطًال، وٕانما يكون مطًال بعد حلول أجله، وتأخير ما بيع على 
النقد عن الوقت المعتاد في ذلك على وجه ما جرت عليه عادة 

ل بجواز هذا االشتراط عدد كما رجح القو . )114((...))الناس 
كبير من الفقهاء المعاصرين على مستوى االجتهاد 

وأخذ بالحلول المعيار الخاص بالمرابحة لآلمر . )115(الجماعي
فذكر في البند : صور حلول الدين :بالشراء الذي أشار إلى

يجوز اشتراط المؤسسة على العميل حلول جميع  )5/1(
ند امتناعه أو تأخره عن األقساط المستحقة قبل مواعيدها ع

 أداء أي قسط منها من دون عذر معتبر، ويكون بإحدى الصور
 )ب(. الحلول تلقائيًا بمجرد تأخر السداد مهما قلت مدته: اآلتية

أن تحل بعد  )ج(. أن يكون الحلول بالتأخر عن مدة معينة
إرسال إشعار من البائع بمدة معينة، وللمؤسسة أن تتنازل في 

  .)116(عن جزء من المستحقات هذه الحاالت
  

د المبكر في سقوط ما أثر الوفاة أو السدا: المبحث الثالث
  يقابل األجل

سقنا في المبحث السابق حلول األقساط على المدين 
بالشرط، فإن كان هذا الشرط على المدين ومات، فخربت ذمته، 
فهل يجوز أن نسقط عنه ما يقابل األجل على القول بحلولها 

الذمة، أومأت إليه في المبحث السالف ونزيده  بسبب خراب
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  :توضيحًا وتجلية في المبحث التالي
سقوط ما يقابل األجل على القول بالحلول : المطلب األول

  :حال الوفاة
بما أنه تم ترجيح القول بحلول األقساط المؤجلة بوفاة 
المدين، إذا لم يقبل الورثة الحلول محله في السداد، ولم يكن قد 

حيث حل دينه وهي الحالة الثالثة ـ ( ــ دينه برهن وال كفالة،وثق 
في التركة، قبل توزيع الحقوق، إن كانت هناك تركة وٕاال ففي 

ـ فيما تم الخلوص إليه في المطلب  صندوق الغارمين بشروطه
، فهل ُيْسقْط من الدَّين ما يقابل ــ) األول من المبحث الثاني

والمخاطر  )117(وََّض من األجلاألجل إذا كان الدائن قد َتعَ 
  :التجارية، والمسألة محل النظر فيها قولين للعلماء

ال يسقط شيء من الدَّين مقابل حلوله؛ وهو : القول األول
، )120(والشافعية )119(ومذهب المالكية )118(قول متقدمي الحنفية

، فقد أطلق بعضهم القول بحلول الدين بالوفاة، )121(والحنابلة
" قاط ما يقابل األجل، فقد قال الشيرازي في ولم يشيروا إلى إس

ومن مات وعليه ديون تعلقت الديون بماله : فصل": المهذب
كما تتعلق بالحجر في حياته؛ فإن كان عليه دين مؤجل حل 

  .، ولم يشر إلى السقوط من الدين البتة)122())الدين بالموت
 على ذلك  ومثله عن الحنابلة فقد نص صاحب االقناع
ن مات وعليه دين مؤجل، لم يحل، إذا وثق الورثة وم: ((فقال

أو غيرهم برهن أو كفيل ملئ على أقل األمرين من قيمة التركة 
كما ال تحل الديون التي له بموته، فتختص أرباب : أو الدين

فإن تعذر التوثق لعدم وارث أو غيره حل الديون الحالة بالمال، 
َوَال َيْسُقُط : (("كشاف القناع"وقال صاحب ، )123())فيأخذه كله

ِمْنُه َشْيٌء ِفي ُمَقاَبَلِة اْألََجِل َوإِْن َضِمَنُه َضاِمٌن َوَحلَّ َعَلى 
: المرداويومثله قول . )124())َأَحِدِهَما َلْم َيِحلَّ َعَلى اْآلَخر

على . متى قلنا بحلول الدين المؤجل، فإنه يأخذه كله((
دمه في وق. وهو ظاهر كالم األصحاب. الصحيح من المذهب

  .)125())الفائق
 استدل أصحاب هذا القول؛ بأن : القول األول أدلة

ضع (إسقاط جزء من الدَّين مقابل األجل شبيه بمسألة 
بأن هناك فرق : وهي غير جائزة، ويمكن أن يناقش ،)وتعجل

ظاهر بين مسألة سداد الدين قبل تاريخ االستحقاق برغبة 
المدين، ثم أن مسألة  المدين إلنهاء مديونيته، وبين حالة موت

ضع وتعجل؛ خالفية، فال يذكر رأي المانعين دون رأي "
المجيزين وبدون ترجيح، فضًال عن كون مجمع الفقه اإلسالمي 

، بشأن )66/2/7(: الدولي قرر جواز ضع وتعجل بقراره رقم
الحطيطة من الدين المؤجل، ) 1(البيع بالتقسيط، قرر في البند
ضع (بطلب الدائن أو المدين،  ألجل تعجيله، سواء أكانت

جائزة شرًعا، ال تدخل في الربا المحرم، إذا لم تكن  ،)وتعجل

وما دامت العالقة بين الدائن والمدين . بناء على اتفاق مسبق
فإذا دخل بينهما طرف ثالث وسيط لم تجز، ألنها تأخذ . ثنائية

 .)126(عندئٍذ حكم خصم األوراق التجارية

الدَّين ما يقابل األجل؛ وهو قول  يسقط من: القول الثاني
، وأبو السعود، )128(، أفتى به الحانوتي)127(متأخري الحنفية

وقال به بعض متأخري الحنابلة، واختاره ابن قاضي 
، وأفتى به الشيخ عبد )130(، واستحسنه المرداوي)129(الجبل

  :وٕاليك نقول مذهبهم ،)131(الرحمن السعدي
 ته أو أداه قبل أنه لو حل لمو : ((جاء في الدر المختار

حلوله ليس له من المرابحة إال بقدر ما مضى من األيام وهو 
قضى المديون : ((وجاء فيه أيضاً . )132())جواب المتأخرين

فأخذ من (فحل بموته ) الدين المؤجل قبل الحلول أو مات
تركته؛ ال يأخذ من المرابحة التي جرت بينهما إال بقدر ما 

، وبه أفتى المرحوم أبو )رينمضى من األيام وهو جواب المتأخ
  .)133())السعود أفندي وعلله بالرفق للجانبين

  قضى المديون (( :جاء مثله في مجمع الضماناتكما
الدين المؤجل قبل حلول األجل أو مات فأخذ من تركته فجواب 
المتأخرين أنه ال يؤخذ من المرابحة التي جرت المبايعة بينهما 

نعم، : أتفتي به أيضا قال: له إال بقدر ما مضى من األيام قيل
ولو أخذ المقرض المرابحة قبل مضي األجل فللمديون أن يرجع 

  .)134())منها بحصة ما بقي من األيام
 متى قلنا بحلول الدين ((: ومثله جاء في اإلنصاف

والمختار سقوط جزء من ربحه : وقال. المؤجل، فإنه يأخذه كله
، ثم ))والتأجيلمقابل األجل بقسطه؛ وهو مأخوذ من الوضع 

وقال الشيخ عبد . )135())وهو حسن: قلت((قال المرداوي 
الذي نحن نفتي به إذا كان الدَّين له : ((الرحمن السعدي قال

وعشرين  بمائة لایرمصلحة، مثل أن يبيع عليه ما يساوي مائة 
إلى أجل، ثم مضى نصف األجل مثًال، وقلنا يحل لعدم 

مائة وعشرة بحسب ما مضى  التوثيق، فإنه ال يحق للغريم إالّ 
 .)136())من الوقت

 استدل أصحاب هذا  :ومن أدلة المعاصرين العقلية
القول؛ بأن الدائن قد َتَعوََّض من األجل بأخذ قسط من الثمن 
في مقابله، إذ األثمان والقيم تختلف باختالف األجل قربًا وبعدًا، 

عوضه  وليس من العدل أن ُيسلَّم الثمن إلى البائع، وال يسلم
الذي هو األجل إلى المشتري، وٕاذا تعذر استالم األجل من قبل 

 .)137(المشتري لموته سقط ما يقابله من الثمن

 عند النظر في القولين وأدلة كل فريق يتبين  :الراجح
رجحان القول الثاني الذي ينص على سقوط ما يقابل األجل 

ينه برهن من الدين في حالة الوفاة، إذا لم يكن الدائن قد وثق د
أو كفيل، أو قبل الورثة الحلول محل المدين في السداد، وذلك 



  2014، 2، العدد 41، علوم الشريعة والقانون، المجّلد دراسات

- 1451 -  

لقوة أدلة القول الثاني والمناقشة التي ترد على القول األول، 
مجمع الفقه اإلسالمي الدولي؛ الذي نص في فضًال عن قرار 

الدين حاالًّ لموت  إذا اعتبر )6(، في البند 66/2/7القرار رقم 
و مماطلته، فيجوز في جميع هذه الحاالت المدين أو إفالسه أ

، وسوف ننناقش كلمة )138(الحط منه للتعجيل بالتراضي
ونحن هنا لسنا في مجال . الواردة في القرار الحًقا" بالتراضي"

مماطلة من المدين المتوفى أو من سدد مبكرًا، وال جحود للدين 
ل وعليه فالراجح إسقاط ما يقابل المتبقي من األجوال إفالس، 
والقرار وضع كلمة المتبقي من الدين وسنناقشه (من األرباح 

  .)139(، وهو رأي المتأخرين من الحنفية والحنابلة)الحًقا
  

مقارنة سقوط ما يقابل األجل بحلول الدَّين : المطلب الثاني
  فاة المدين وحالة السداد المبكربو 
تم الحديث عن سقوط ما يقابل األجل بحلول الّدين بوفاة  
ين، ورجح القول بسقوط ما يقابل األجل، وُأقارُنُه هنا بحالة المد

" السداد المبكر قبل حلول موعد االستحقاق، وعالقته بمسألة 
  :التي اختلف في حكمها الفقهاء" ضع وتعجل
فتوى هيئات شرعية في مسألة سقوط ما يقابل : الفرع األول

  :األجل بسبب حلول الدين
 هل يجوز : ((ه المسألةسأنقل فتوى هيئة شرعية في هذ

للمصرف أن يقبل سداد مديونية العمالء قبل موعد استحقاقها؟ 
رأت الهيئة أنه يجوز للمصرف أن يقبل سداد مديونية : الجواب

العمالء، في عمليات تجارية بالمرابحة مع المصرف، قبل موعد 
استحقاق األقساط كلها أو بعضها، نظير تنازل المصرف عن 

المتفق عليها، على أن ال يكون منصوصًا  جانب من األرباح
تخفيض : ((ومثله فتوى لسؤال. )140())عليه مقدمًا عند التعاقد

هامش الربح حالة تعجيل جزء من الدين، وعليه فقد أوصت 
  .)141())الهيئة بمراعاة هذه الحالة وتخفيض هامش الربح

 غير أن المصرف الدولي لالستثمار والتنمية سماها 
) قبل أجل الوفاء الة سداد أقساط المرابحةمنح جائزة في ح(

هل يجوز شرعًا منح المتعاملين مع : ((وسيق السؤال التالي
المصرف بعض الجوائز في حالة قيامهم بسداد أقساط المرابحة 

ربح المصرف من العملية  فيقبل أجل الوفاء بما ال يؤثر 
؟ وسيق الجواب عليه مطوًال أنقل ما له عالقة بالسؤال ككل
 :)142(هميتهأل

  ًإن جائزة السداد المعجل هذه، هي عبارة عن  :أوال
التنازل عن جزء من الدين في مقابل الوفاء به قبل حلول أجله، 

، أي ضع جزءًا من الدين "َضْع َوَتَعجَّلْ " وهي عين قاعدة 
 .وتعجل الوفاء به قبل أجله

  ًإنه ال خالف بين المجتهدين في جواز الوفاء : ثانيا

ل حلول أجله برضا العاقدين، وفي جواز تنازل الدائن بالدين قب
عن جزء من الدين لمن قام بسداد الدين قبل حلول أجله ـ دون 
شرط ـ؛ ألن ذلك ليس ربًا، وال يتضمن شبهة ربا، جاء في 

ويجوز أن يقضي المقترض خيرًا )): ((753م((المجلة الشرعية 
في القدر أو  مما أخذ أو دونه برضاهما، ولو بزيادة أو بأنقص

ثم خلصت الفتوى إلى . )143())الصفة من غير شرط وال مواطأة
 :ما يلي

أنه ال مانع من أن يقوم قطاع االستثمار في إجراء  .1
خصم معين لمن يقوم بالسداد قبل حلول دينه، دون اتفاق 

 .مسبق من العميل

أنه ال مانع من أن يقوم القطاع باقتراح سياسة عامة  .2
د المبكر، دون اتفاق مع العمالء على تطبق في حاالت السدا

ذلك، وال مانع أن يعلم العمالء بهذه السياسة مسبقًا، دون أن 
 .يكون طرفًا في وضعها أو يطلب منهم الموافقة عليها

على أنه في الحاالت الخاصة، التي تقتضي المصلحة  .3
فيها حصول المصرف على ديونه قبل موعدها من بعض 

ك دون خصم معقول، يجوز االتفاق العمالء الذين يرفضون ذل
فيها مع العميل على هذه الجائزة بصفة فردية؛ وذلك عمًال 
برأي ابن عباس والنخعي وأبي ثور، وٕان كان الجمهور على 
خالف هذا الرأي، ألن القضية محل اجتهاد ألنها تدور على 
تعارض نص الحديث وقياس الشبهة وسيأتي هذا الخالف 

 . بالشرح

 :بسقوط جزء من الربح" ضع وتعجل"عالقة : يالفرع الثان

وعالقتها بسقوط جزء من " ضع وتعجل"ندرس هنا مسألة 
  :الربح المقابل لألجل بسبب حلول الدين، وحكمها الشرعي

 هو المعروف عند الفقهاء "َضْع َوَتَعجَّلْ "  مفهوم قاعدة ،
خصم تعجيل الدفع، : ، وعند االقتصاديين)144(بالحطيطة

غة هذا البحث هو، خصم الديون المؤجلة ومقصوده في ل
: الناشئة عن بيوع؛ كالتقسيط، والمرابحة المصرفية، فالمقصود

أن يتفق الدائن والمدين على إسقاط حصة من األرباح بشرط 
  .)145(أن يعجل المدين الباقي

 ضع " هذا وقد اختلف المجتهدون في حكم مسألة
 : على قولين" وتعجل

اط جزء من الدَّْين مقابل األجل؛ ال يجوز إسق: القول األول
وكذا  ألن فيه مبادلة األجل بالمال، وهو قول جمهور الفقهاء

 :ولذلك ننقل ذلك من كتبهم. ابن عمر من الصحابة

 ولو : ((في مذهب الحنفية؛ قال صاحب الجوهرة النيرة
كان له ألف مؤجلة جياد فصالحه على خمسمائة حاّلة لم يجز؛ 

مؤجل وهو غير مستحق فيكون بإزاء ما ألن المعجل خير من ال
الحظ . )146())..حط عنه وذلك اعتياض عن األجل وهو حرام
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جياد حلت بعدد غير جياد فحصلت منفعة زائدة بإزاء : قوله
  .الزمن فوقع في الربا، ومسألتنا ليست هذه صورتها

 واألمر المكروه الذي ال اختالف فيه عندنا ((: قال مالك
رجل الدين إلى أجل فيضع عنه الطالب أن يكون للرجل على ال

وذلك عندنا بمنزلة الرجل الذي : ويعجله المطلوب، قال مالك
: يؤخر دينه بعد محله عن غريمه، ويزيده الغريم في حقه، قال

فهذان وٕان كان أحدهما عكس (..) فهذا الربا بعينه ال شك فيه، 
وجاء في بداية . )147())اآلخر فهما مجتمعان في المعنى

ضع وتعجل؛ أن يتعجل الرجل في دينه المؤجل : ((تهدالمج
وعمدة من لم . عرضًا يأخذه، وٕان كانت قيمته أقل من دينه

أنه شبيه بالزيادة مع النظرة المجمع على : يجز ضع وتعجل
 تحريمها، ووجه شبهه بها أنه جعل للزمان مقدارًا من الثمن بدالً 

زاد له في  منه في الموضعين جميعًا، وذلك أنه هنالك لما
الزمان زاد له عرضه ثمنًا، وهنا لما حط عنه الزمان حط عنه 

 . )148())في مقابلته ثمناً 

 إذا كان ((: ومثله عند الشافعية فقد قال الماوردي
على المكاتب ألف درهم إلى سنة فشرط أن يعجل له خمسمائة 

الربا، ولو ابتدأ على أن يبرئه من الباقي لم يجز، ألنه يضارع 
ب فعجل من األلف خمسمائة، وأبرأه السيد من غير شرط المكات

من باقيها، وهو خمسمائة كان هذا جائًزا كما لو أقرضه 
  .)149())خمسمائة، فرد عليه ألًفا من غير شرط جاز

 110مسألة ((: عند الحنابلة؛ حيث نصوا عليه ومثله :
لو صالح عن المؤجل ببعضه حاًال، مثل أن يصالح عن ((

بخمسين حالة لم يجز ألنه رًبا، وهو بيع بعض  المائة المؤجلة
 .)150())ماله بماله وألن بيع الحلول غير جائز

 استدل أصحاب القول باألدلة التالية: أدلة هذا القول: 

أسلفت رجال مائة دينار، (( :عن المقداد بن األسود قال .1
عجل لي : ، فقلت لهثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول اهللا 

نعم، فذكر ذلك لرسول : حط عشرة دنانير، فقالتسعين دينارًا وأ
، قال )151())أكلت ربا يا مقداد، وأطعمته: " ، فقالاهللا 

 .حديث مسند في إسناده ضعف: البيهقي

: كان الربا في الجاهلية: أنه قال, عن زيد بن أسلم .2
: يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا حل الحق، قال

خذ منه، وٕاال زاده في حقه، وأخر أتقضي أو تربي؟ فإن قضاه أ
فنقص األجل في مقابلة نقص العوض، : قالوا. )152(عنه األجل

 .)153(كزيادته في مقابلة زيادته، فكما أن هذا ربًا، فكذلك اآلخر

أنه جائز وال حرج فيه، وهو قول ابن عباس : القول الثاني
وٕابراهيم النخعي وسعيد بن المسيب، وزفر بن الهذيل من فقهاء 

مصار، وقول ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ورجح قول ابن األ
 )154(عباس رفيق المصري من المعاصرين

 أن النبي «: عمدة من أجاز ما روي عن ابن عباس .1
يا نبي : لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم، فقالوا

فقال اهللا، إنك أمرت بإخراجنا، ولنا على الناس ديون لم تحل، 
، فسبب الخالف معارضة )155(»ضعوا وتعجلوا رسول اهللا 

وكرهه زيد بن ثابت، وابن . )156(قياس الشبه لهذا الحديث
عمر، والمقداد، وسعيد بن المسيب، وسالم، والحسن، وحماد، 
والحكم، والشافعي، ومالك، والثوري، وهشيم، وابن علية، 

كالكما قد : وقال المقداد لرجلين فعال ذلك. وٕاسحاق، وأبو حنيفة
  .آذن بحرب من اهللا ورسوله

وروي ذلك . أنه لم ير به بأساً : روي عن ابن عباس .2
عن النخعي، وأبي ثور؛ ألنه آخذ لبعض حقه، تارك لبعضه، 

ال بأس أن يعجل : فجاز، كما لو كان الدين حاًال، وقال الخرقي
ولنا أنه بيع الحلول، . المكاتب لسيده، ويضع عنه بعض كتابته

أعطيك عشرة : ده الذي له الدين، فقال لهفلم يجز، كما لو زا
 .)157(دراهم وتعجل لي المائة التي عليك

أن هذه المسألة عكس الربا تمامًا، فالربا يتضمن الزيادة  .3
في األجل والدَّين، وذلك إضرار محض بالغريم، ولكن هذه 
المسألة تتضمن براءة ذمة الغريم من الدَّين وانتفاع صاحبه بما 

 .)158(حصل له االنتفاع من غير ضرريتعجله، فكالهما 

أن الشارع الحكيم له تشوُّف وتطلُّع لبراءة الذمم من  .4
الديون، ففي براءة ذمته تخليص له من األسر، فالغريم المدين 

 .)159(بمثابة األسير

وعليه إذا أسقط الدائن بعض دينه المصرفي أو كله،  .5
 على سبيل التبرع، عند االستحقاق أو قبله، بدون شرط وال

اتفاق وال مراوضة، فهذا جائز ال شيء فيه، من ربا أو غيره؛ 
بل قد يكون مستحبًا، ال سيما إذا كانت حالة المدين تستدعي 
ذلك اإلرفاق، هو مناظر لما لو زاد المدين من تلقاء نفسه في 
المبلغ المسدد عند الوفاء، فإن كان هذا من باب حسن القضاء، 

 .)160(ءفذاك يعدُّ من باب حسن االقتضا

وٕان كان االتفاق على إسقاط بعض الّدين في مقابل تعجيله 
حالة مختلفة إذ أنها من باب االتفاق أو  ))ضْع وتعجلْ ((

الشرط، في حين أن الحالة السابقة من باب التبرع، 
والمعاوضات في الفقه اإلسالمي مختلفة في حكمها عن 

ط، ممنوعة التبرعات، فإن الزيادة لقاء التأجيل مشروعية بال شر 
بالشرط، وكذلك النقصان لقاء التعجيل مشروعية بال شرط، 

أن  )161(ممنوعة بالشرط، عند الجمهور، ويرى رفيق المصري
إسقاط بعض الدين في مقابل التعجيل جائز ولو بالشرط أو 
االتفاق؛ ال سيما إذا كان قد زيد في الدين في مقابل التأجيل، 

من الدين للتعجيل جائز سواًء كما في البيوع المؤجلة؛ فاإلسقاط 
كان زيد فيه للتأجيل أو ال، كما في البيوع المؤجلة دون القرض 
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  .يعتبر تنازًال من الدائن عن جزء من حقه
رجح محمد عبد الغفار الشريف قول الجمهور،  :الراجح

لصحة الحديث الذي اعتمدوه : قال» ضع وتعجل«المانعين ل 
ل التأويل ومقصوده حديث في المسألة، ولفظه صريح ال يحتم

أكلت ربا يا : " فقال(...) أسلفت رجال مائة دينار، ((المقداد 
ثم أحالنا لتخريجه في الحاشية، وعند : ، قلت))مقداد، وأطعمته

ضعيف ثم نقل عن صاحب : العود إلى تخريجه قال البيهقي
سبب ضعفه يحيى بن يعلى األسلمي شيعي : إعالء السنن قوله

وكيف : أنه مذهب السلف والخلف، قلت: ال، ثم ق)162(ضعيف
: وفيه خالف بين السلف فهذا ابن عباس قال بجوازه، ثم قال

وألنه موافق لقواعد الشريعة التي جاءت بتحريم الربا، والذرائع 
ليس فيه معنى الربا وال ذريعة للوصول : المؤدية إليه؛ قلت

، فالربا؛ هو زيادة مشروطة على أصل القرض أو )163(إليه
الدين عند انعقاد العقد أو عند استحقاقه، فأين الربا في تنازل 

  .الدائن عن جزء من حقه مقابل تعجيل التسديد
وعلى رأي الجمهور ترجيح ابن عبد البر، كما نقل 
الصالبي الذي أخذ بذات الترجيح، لقول الجمهور المانعين 
لضع وتعجل، في كتابه الكافي، لما فيه من الربا، وال يخرج 

رجيحه عن قول عبد الغفار الشريف سالف الذكر من ترجيح ت
  .)164(أدلة الجمهور

القول الثاني الذي ينص على جواز الحطيطة : أقول
للتعجيل أو خصم تعجيل الدفع هو الراجح عندي ما دامت 

إذ ليس فيها من الربا وال  العالقة ثنائية بين الدائن والمدين،
بن ثابت وزفر من شبهته شيء، وهو قول ابن عباس وزيد 

فقهاء األمصار، وٕابراهيم النخعي، وطاوس، والزهري، وأبو 
ثور، وعن اإلمام أحمد فيها روايتان، اختار رواية الجواز ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم، كما أجازها ابن عابدين من متأخري 
الحنفية، وفيها قول عن الشافعي، وما رجحه رفيق المصري، 

لي وأنا " اإلسالمي الدولي، فإن أخروأخذ به مجمع الفقه 
ال يجوز في القرض، عند العقد وال عند االستحقاق، أما " أزيدك

في البيع المؤجل فال يجوز عند االستحقاق، أما عند العقد 
فيجوز، حيث يزاد في الثمن ألجل التأجيل، وال يدخل هذا في 

فالحطيطة أو خصم تعجيل الدفع نقصان، . )165(الربا المحرم
ه التعجيل، أما الربا اصطالًحا؛ فهو زيادة سببه التأجيل، سبب

فكالهما َتَغيُّر مناسب في المبلغ ألجل الزمن، فاألول جائز في 
فكأن ((البيع والقرض، واآلخر جائز في البيع دون القرض،

األول جائز دائمًا بافتراض العالقة ثنائية، أما إذا صارت 
ـ واآلخر )فهي عين الرباالعالقة في خصم تعجيل الدفع ثالثية 

الحطيطة : حرام في حال، حالل في حال آخر، فصار المعنى
وهو عين قرار . )166())جائزة، فهي إذن عكس الربا المحرم

: حيث جاء قراره رقم الفقه اإلسالمي الدوليمجمع 
الحطيطة من الدين المؤجل، "، الذي ذكرته آنفًا، )66/2/7(

ضع (دائن أو المدين، ألجل تعجيله، سواء أكانت بطلب ال
جائزة شرًعا، ال تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء  ،)وتعجل

. وما دامت العالقة بين الدائن والمدين ثنائية. على اتفاق مسبق
فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز، ألنها تأخذ عندئٍذ حكم 

، وقد أوردت ردوًدا على رأي )167(خصم األوراق التجارية
  .لًفاالجمهور سا
  : المقارنة بحالة السداد المبكر: الفرع الثالث

السداد المبكر حال حياة العميل للبنك يشبه قول الفقهاء 
بحلول الدين للمدين المتوفى من تركته، فكالهما قد انتهت 

في الذمة اتجاه دائنه، إما بإرادته أو جبًرا عنه،  التيالتزاماته 
بل تسديد المديونية قبل ولكن المالحظ أن البنوك اإلسالمية تق

موعد استحقاقها، كما ذكرته سالفًا، وتقوم بتخفيض هامش الربح 
ليس : "حالة تعجيل الدفع، فقد جعلته فتاوى البنوك اإلسالمية

ملزًما للبنك شرًعا وال قانوًنا، ولكنه من حسن األخالق أن 
؛ وهي عبارة عن التنازل جائزة سداد مبكريحصل المدين على 

ن الدين في مقابل الوفاء به قبل حلول أجله، وهو عن جزء م
، وأنه ال خالف "ضع وتعجل" المعروف في كتب الفقه بقاعدة 

بين المجتهدين في جواز الوفاء بالدين قبل حلول أجله برضا 
الدائن والمدين، وفي جواز تنازل الدائن عن جزء من الدين لمن 

ن ذلك ليس من قام بسداد الدين قبل حلول أجله ـ دون شرط ـ أل
الربا وال شبهته، ورأت فتوى المصرف اإلسالمي الدولي 
لالستثمار والتنمية، أنه في حال االتفاق بين الدائن والمدين 
بدين مؤجل على خصم تعجيل الدفع فهو محل خالف حيث 

  :رأت الهيئة
أنه ال مانع من أن يقوم قطاع االستثمار في إجراء  .1

بل حلول الدين، دون اتفاق خصم معين لمن يقوم بالتسديد ق
  .مسبق من العميل

أنه ال مانع من أن يقوم القطاع باقتراح سياسة عامة  .2
تطبق في حاالت السداد المبكر، دون اتفاق مع العمالء على 
ذلك، وال مانع أن يعلم العمالء بهذه السياسة مسبقًا، دون أن 

 .يكونوا طرفًا في وضعها أو يطلب منهم الموافقة عليها

أنه في الحاالت الخاصة، التي تقتضي المصلحة  على .3
فيها حصول المصرف على ديونه قبل موعدها، من بعض 
العمالء الذين يرفضون ذلك دون خصم معقول، يجوز االتفاق 
فيها مع العميل على هذه الجائزة بصفة فردية؛ وذلك عمًال 
برأي ابن عباس والنخعي وأبو ثور، وٕان كان الجمهور على 

الرأي؛ ألن القضية محل اجتهاد وهي دائرة على  خالف هذا
 .)168(تعارض نص الحديث وقياس الشبهة
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 القارئ للفتاوى السالفة : تحليل الفتوى سالفة الذكر
أن هيئة الفتوى في البند األول أقرت الفتوى : يالحظ اآلتي

بجواز حصول خصم تعجيل الدفع للعميل الذي يقوم بالسداد 
اد جزافية تقدرها اإلدارة وال يتدخل المبكر، عن طريق جائز سد

العميل بها، ثم أشارت عليهم بضرورة وضع آلية لخصم تعجيل 
األصل عدم الخصم : الدفع، وتعرض على الهيئة، فكأنها تقول

تبعًا لقول الجمهور، وٕان تنازل البنك عن جزء من أرباحه فلتكن 
لبنك بتقديره هو نظرًا ألخالقه العالية، وعندما تغيرت مصلحة ا

في الصورة التالية صار رأي ابن عباس ومن معه مقبوًال، 
فيجوز االتفاق مع العميل إذا احتاج البنك إلى تعجيل الدفع، 
االتفاق على حجم الخصم، ألن القضية محل اجتهاد، وتدور 
على تعارض نص الحديث وقياس الشبهة، والحق عندي أن 

ر مجمع الفقه وهو عين قراقول ابن عباس هو الراجح كما مر، 
الحطيطة من الدين "، )66/2/7: (اإلسالمي الدولي رقم

المؤجل، ألجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين، 
، جائزة شرًعا، فأن تكون بصورة جزافية تجافي )ضع وتعجل(

العدالة، أما أن تكون بصورة نظام فذلك أصرح وأعدل في 
ت بعيدة عن الربا األخذ برأي ابن عباس ومن معه، ما دام

وشبهته، وفي حالة سدد العميل مبكرًا، أو مات وطلب الورثة 
إنهاء مديونية مورثهم، أو طلب البنك تعجيل الدفع، فلتكن في 
جميع الحاالت بصورة نظام، فتخصم األرباح المحسوبة عن 
باقي المدة، حيث يبغي العميل أو البنك إنهاء التزامه مع 

ثة الذين يبغون انهاء التزام مورثهم من الطرف اآلخر، وكذا الور 
التركة فلتكن الجميع بصورة نظام، وبعلم الجميع، فذلك أعدل، 
أما عندما تتغير مصلحة البنك فلنغير الفتوى فذاك تحايل فقهي 

  .مرفوض، وتالعب في أقوال الفقهاء ممجوج
الخاص بالمرابحة  )8(ومثله نص المعيار الشرعي رقم 

يجوز للمؤسسة أن تتازل عن (( 5/9بنده  لآلمر بالشراء، في
جزء من الثمن عند تعجيل المشتري سداد التزاماته إذا لم يكن 

، فقيده بدون االشتراط، كما )169())بشرط متفق عليه في العقد
أن  )170(في قرار مجمع الفقه بالتراضي، ويرى رفيق المصري

إسقاط بعض الدين في مقابل التعجيل جائز ولو بالشرط أو 
تفاق؛ ال سيما إذا كان قد زيد في الدين في مقابل التأجيل، اال

كما في البيوع المؤجلة؛ فاإلسقاط من الدين للتعجيل جائز سواًء 
كان زيد فيه للتأجيل أم ال، ذلك بأن عدم الزيادة للتأجيل؛ كما 
في البيوع المؤجلة دون القرض يعتبر تنازًال من الدائن عن 

  .حقه
على عدم النص على : عاصرينولذلك اعترض بعض الم 

ذلك في صلب العقد، فقد قال رفيق المصري في عقد اإلجارة 
المنتهي بالتمليك إذا سدد المستأجر الثمن قبل انتهاء األجل ما 

ونص عقد التأجير على أن للمؤجر الحق المطلق في "نصه، 
ال . الممكن منحه للمستأجر )الحطيطة(تحديد مبلغ الخصم 

ن ألنفسهم هذا الحق المطلق؟ أما كان من أدري لماذا يعطو 
الواجب تحديد مبلغ هذا الخصم على أسس رياضية علمية، ال 
جهالة فيها وال تحكم وال استئثار؟ لماذا ال تذكر في العقد هذه 

 )171("األسس؟ أليس عدم ذكرها يدخل في باب الغرر والجهالة؟
المهم أن البائع له حق مطلق،  : "وأضاف في ذات الموقع

سلطة . والمشتري المسكين واقع تحت رحمة هذا الحق المطلق
البائع مجهولة، وحقوق المشتري مجهولة، وكل ما قد يخرج له 
. من البائع فهو منَّة أو منحة أو مكرمة أو هبة، وأقول جائزة،

  ! كثر اهللا خيره
  :وما سبق يمكن أن يناقش باآلتي: أخيراً 

  5/9في بنده ) 8(عندما يقال في المعيار الشرعي رقم 
عند تعجيل  عن جزء من الثمنيجوز للمؤسسة أن تتازل ((

جزء من "، األصل أن يكون )172())..المشتري سداد التزاماته
، فالدين يتكون من قيمة إسمية للمبيع واألرباح "األرباح

المحسوبة عليه ما دام مؤجًال، فيصحح المعيار ليكون عن جزء 
ح وليس للقيمة اإلسمية من األرباح، فالخصم يكون لألربا

  . للدين، فاقتضى التنويه
  مجمع الفقه اإلسالمي قرار جاء في قرار مجمع الفقه

إذا اعتبر الدين حاالًّ  )6(، في البند 66/2/7الدولي؛ رقم 
فيجوز في جميع هذه الحاالت الحط منه (...) لموت المدين 

، ما هو التراضي هل هو االتفاق بين )173(للتعجيل بالتراضي
الطرفين بصورة نظام أم بالجزاف والتخمين الذي يفرضه 
الطرف القوي، التراضي الذي يحقق التعادل في التبادل والذي 
يريح الجميع هو بصورة نظام، فكان من الضروري أن تزال 
كلمة بالتراضي وأن يجعل العرف المصرفي الذي يتعامل مع 
فع الخصم بصورة نظام هو الحكم، ما دام خصم تعجيل الد

 .ليس فيه ربا وال شبهته

  
ن المؤجلة في الحلول التطبيقية ألقساط الديو: المبحث الرابع

  المعامالت المصرفية
المدين المتوفى  حلول الورثة أو الكفيل مكان: المطلب األول

  في سداد األقساط
إذا حل الورثة مكان المتوفى في سداد بقية األقساط، أو 

الب السالفة على أن الدين الكفيل، فقد رجح القول في المط
سلمة بن األكوع يبقى مؤجًال، ويمكن االستدالل له من حديث 

كنا جلوًسا عند النبي : ، قالصل : ، إذ أتي بجنازة، فقالوا
فهل ترك «: ال، قال: ، قالوا»؟هل عليه دين«: عليها، فقال

يا : ال، فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى، فقالوا: ، قالوا»؟شيئا
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: نعم، قال: قيل» ؟هل عليه دين«: ل اهللا، صل عليها، قالرسو 
ثالثة دنانير، فصلى عليها، ثم أتي : ، قالوا»؟فهل ترك شيئا«

ال، : ، قالوا»؟هل ترك شيئا«: صل عليها، قال: بالثالثة، فقالوا
صلوا على «: ثالثة دنانير، قال: ، قالوا»؟فهل عليه دين«: قال

يه يا رسول اهللا وعلي دينه، ، قال أبو قتادة صل عل»صاحبكم
فلما قامت ذمة أبي قتادة تبرعًا منه مكان  ،)174())فصلى عليه

، مما دل على براءة ذمة المدين، ذمة المتوفى صلى عليه 
فإذا قامت ذمة الورثة أو بعضهم أو الكفيل، أو أمكن تسييل 
الرهن، أو أوراق تجارية صادرة من المتوفى لصالح الدائن، 

مؤجًال على أقساطه؛ أما إذا لم يوثق برهن أو كفالة يبقى الدين 
أو حل الورثة مكانه في السداد، فقد حل الدين في التركة، ما 

أما في حالة عدم قبول الورثة الحلول محله . دام ترك وفاًء لدينه
في سداد الدين، ولم يترك المدين المتوفى سداًدا لدينه، أو كان 

لديون المؤجلة في البيوع مكفوًال فهل من طريقة لحماية ا
المؤجلة؟ استحدثت لهذه الغاية بعض البنوك اإلسالمية، ما 
سميَّ بصندوق التأمين التبادلي الذي سيتم الحديث عنه في 

  .الفقرة التالية
  

حلول األقساط وسداد كامل المديونية من : المطلب الثاني
  :)175(صندوق التأمين التبادلي

لجأت بعض البنوك  )176(للتخفيف من مخاطر االئتمان
صندوق مخاطر مديني من اإلسالمية للتأمين على الديون 

احتمال عدم تحصيل الديون  :ومعنى مخاطر االئتمانالبنك، 
. 1:، ويتعلق ذلك بأمور أربعالمترتبة للمصرف في ذمة الغير

نوع وحجم . 2. تقييم مستوى القدرة على الوفاء لمديني البنك
التدابير االحتياطية في . 3. يلالضمانات التي يقدمها العم

قدرة البنك على مواجهة هذه المخاطر من . 4. متابعة الدين
حيث كفاية رأس المال، واالحتياطات، والتكاليف الالزمة، 

، وبما أن المداينات )177(والقدرة على تسييل موجودات
المشروعات في الغالب تنتج ديوًنا، كان ال بد من اتخاذ 

تخفيف من مخاطر االئتمان، وقد سبق التدابير الوقاية لل
التعرض للمخاطر التجارية التي يتعرض لها التاجر، والتاجر 

  .الممول، وهي مسوغات الزيادة في الثمن ألجل األجل
 أو صندوق مخاطر مديني  :صندوق التأمين التبادلي
بتكوين ) م1994(قام البنك اإلسالمي األردني في : البنك

البنك أي لضمان مخاطر  صندوق مشترك لضمان مديني
، باسم )وذلك في مقابلة مع مخاطر االستثمار(االئتمان 

واستمر البنك في رعاية " صندوق التبادلي لتأمين مديني البنك"
صندوق التأمين التبادلي لمديني البنك، ويتضامن من خالله 
المشتركون على جبر جزء من الضرر الذي يلحق بأحدهم 

اه البنك أو جزء منها في حاالت لتسديد رصيد مديونيته تج
معينة، ولم يتبين لها هذه الحاالت المعينة، هل هي اإلفالس، 
أو المماطلة، أم الجحود أم الوفاة، أم كل ذلك مجتمعًا، وفيما 

  .)178(يلي رصيد الصندوق لعدة سنوات
  )179(بالمليون دينار

 2008 2007 2006 20042005 السنوات

رصيد صندوق 
 يالتأمين التبادل

10.7 12.8 15 17.86 22.36

حالة، وبلغت ) 98(بلغت حاالت التعويض عليها 
 320,000التعويضات المدفوعة عنها في هذا العام حوالي 

دينار أردني، أما عدد حاالت التعويض منذ تأسس الصندوق 
حالة، وبلغت التعويضات  957، فقد بلغ )2008(حتى نهاية 

دينار، حيث رفع البنك مليار  2.47المدفوعة عنها حوالي 
م سقف من تشملهم المظلة في تغطية الصندوق ممن 2007

  .دينار فأقل 40,000تبلغ مديونيته 
حيث تفرض البنوك اإلسالمية على المدينين االشتراك في 
صندوق التأمين التبادلي، ولكن السؤال المطروح ما الذي 
يغطيه الصندوق تعثر الديون عن المشتركين، في حالة 

ماطلة، أو العسر، أو الموت، كل االحتماالت ممكنة، وفي الم
استفسار قدمته لثالث بنوك إسالمية لم يتفضل باإلجابة على 
استفساري إال البنك اإلسالمي األردني، كان سؤالي حول كيفية 

بعد وفاته قبل السداد،  )المدين(معالجة مديونية المتعامل 
 )علي أبو العز(شرعية فأجاب مشكورًا أمين سر هيئة الرقابة ال

  :باآلتي
) م1994(قام البنك اإلسالمي األردني في عام ((

باستحداث نظام صندوق التأمين التبادلي لمديني المرابحة، 
حيث يتضامن من خالله المشتركون على جبر األضرار 
الالحقة بأحدهم بسبب الوفاة أو العجز الدائم أو انقطاع 

وذلك من خالل قيام مصادر دخل لمدة سنة على األقل، 
. ))الصندوق بتسديد مستحقاته، ورصيد مديونيته المتبقي

ال يوجد ما يستدعي مطالبة الورثة بدين : وأضاف؛ وعليه
مورثهم، أو خصم أرباح العملية، أو مناقشة مسألة حلول 
األقساط المؤجلة بالوفاة لخراب الذمة، أو بقائها مؤجلة؛ حيث 

لية مداينة مؤجلة، ويتم الوفاة ظرف قاهر طارئ على عم
تعويض األضرار الناجمة عنها وتالفي آثارها وترميم أخطارها 
عن طريق الصرف من الصندوق لصالح تسديد المستحقات 

  .)180(والمبالغ القائمة في رصيد المديونية على المتعامل
وهذا يعيدنا إلى مسألة ضمان الفريق الثالث للقيمة اإلسمية 

إلسمية للدين واألرباح، فيقرب المداينات لرأس المال أو للقيمة ا
داينات غير الربحية، والسؤال أين المخاطر مالربحية من ال
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التجارية أو االئتمانية التي يتعرض لها البنك في االستثمار أو 
في الديون الناشئة عن معامالته التجارية، فصندوق التأمين 

ح، وما وحتى إن كان تبادلي، حيلة لضمان رأس المال واألربا
دام األمر على هذه الصورة، فال حاجة؛ تستدعي مطالبة الورثة 
بدين مورثهم، أو خصم أرباح العملية، أو مناقشة مسألة حلول 
األقساط المؤجلة بالوفاة لخراب الذمة، أو بقائها مؤجلة؛ ألن كل 

، وما )181(شيء لدينا مضموًنا وال مخاطرة نتعرض لها كبنك قط
ل على االشتراك في الصندوق فأصبح دام البنك يجبر العمي

كأنه معروف عرًفا؛ كأساس للتمويل، تقديم مثل هذا الضمان، 
فأين الفرق بين التمويل اإلسالمي والربوي إذا استويا في 
الضمان، ففي إطار مخالفة هذا الضمان لفلسفة إنشاء 

دعم حساب ((: تبرز النقطة التالية )182(المصارف اإلسالمية
اطات مجمعة أو من صناديق تأمين الضمان من احتي

مخصصة لهذا الغرض هو مجرد قناع ال يحجب حقيقة 
التعامل؛ بل هو قناع يمكن للمصارف الربوية أن تستر به 

ولكن مثل هذا الضمان : ويقول منذر قحف. )183())معامالتها
يحتاج إلى مبررات حقيقية وأكيدة قائمة على تحقيق مصلحة 

بجواز ضمان الفريق الثالث، أو ، وهو من القائلين )184(عامة
كرجل اقتصاد أخذ فتوى هيئة الفتوى بالقبول التام في سندات 

في : ، وبعكسه قرر مجمع الفقه اإلسالمي الدولي)185(المقارضة
، بشأن سندات 4/08/88د )5(الدورة الرابعة، قرار رقم 

المقارضة وسندات االستثمار، المنعقد في جدة في المملكة 
ال يجوز  -4: ((من العنصر الثالث ما نصه: ديةالعربية السعو 

أن تشتمل نشرة اإلصدار أو صكوك المقارضة على نص 
بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو 
منسوب إلى رأس المال، فإن وقع النص على ذلك صراحة أو 
ضمًنا بطل شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة 

تحقق الضمان لكامل المديونية التي هي فكيف إذا . ))المثل
رأس المال والربح، بغض النظر عن الصيغة التمويلية التي 

  . آلت إلى مديونية، تقسيط، مرابحة مؤجلة أو غيرها
  

أثر الزكاة في حماية الديون حال وفاة : المطلب الثالث
  ولم يترك وفاًء وحكم زكاة ماله المدين،
قضاء " ن لم يترك له وفاًء؛ إذا مات وعليه دي: الفرع األول

  "دين الميت
إذا قامت ذمة الورثة أو بعضهم أو الكفيل، بسداد : قلت

الدين، أو أمكن تسييل الرهن فيبقى الدين مؤجًال على أقساطه؛ 
أما إذا لم يوثق برهن أو كفالة أو حل الورثة مكانه في السداد، 

ما في حالة أ. فقد حل الدين في التركة، ما دام ترك وفاًء لدينه
عدم قبول الورثة الحلول محله في سداد الدين، ولم يترك المدين 

المتوفى سداًدا لدينه، أو كان مكفوًال فهل تقوم الزكاة بجبر 
ضرره، فتسدد مديونته من صندوق الزكاة المركزي أو من 
صندوق زكاة البنك إذا وجد، فيكون صندوق الزكاة طريقة 

  لبيوع المؤجلة؟ للحماية الديون المؤجلة في ا
اختلف الفقهاء في الميت الذي عليه دين هل هو غارم 

؟ فقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن دين يقضى دينه من الزكاة
الميت ال يقضى من الزكاة، وذهب المالكية إلى جوازه، واختار 
رواية الجواز ابن تيمية، وحكاه رواية عن اإلمام أحمد، وعند 

، واألصح عندهم أنه ال يقضى من مال الشافعية فيه الوجهان
  .)186(الزكاة

وٕانما لم يجز : ((واحتج ابن قدامة للقائلين بعدم الجواز
دفعها في قضاء دين الميت؛ ألن الغارم هو الميت وال يمكن 
الدفع إليه، وٕان دفعها إلى غريمه صار الدفع إلى الغريم ال إلى 

وال يقضى يقضى من الزكاة دين الحي، : وقال أيضا. الغارم
فإنما يعطي : قيل. منها دين الميت؛ ألن الميت ال يكون غارما

  .)187())إن كانت على أهله فنعم: قال. أهله
كما . )188(}واْلَغاِرِمينَ {: واحتج المجيزون بعموم قوله تعالى

، بما رواه البخاري في صحيحه )189(احتج للجواز ابن العربي
ِإالَّ َوَأَنا َأْوَلى ِبِه ِفي َما ِمْن ُمْؤِمٍن ((: قال أن رسول اهللا 

النَِّبيُّ َأْوَلى ِباْلُمْؤِمِنيَن ِمْن {الدُّْنَيا َواْآلِخَرِة اْقَرُءوا ِإْن ِشْئُتْم 
َفَأيَُّما ُمْؤِمٍن َماَت َوَتَرَك َماًال َفْلَيِرْثُه َعَصَبُتُه َمْن َكاُنوا  }َأْنُفِسِهمْ 

  .)190())ْأِتِني َفَأَنا َمْوَالهُ َوَمْن َتَرَك َدْيًنا َأْو َضَياًعا َفْليَ 
: ، ولم يقل}واْلَغاِرِمينَ { :واحتج ابن تيمية بأن اهللا تعالى قال

، فهذا يدل على أنه لم يشترط التمليك، ومنشأ }لْلَغاِرِمينَ {
الخالف في دخول الميت الغارمين وعدم دخوله، وحجة القائلين 

  .)191(بالدخول أقوى، فلم يرد نص يستثنيه منهم
: عمر سليمان األشقر، حيث يقول القول بالجواز ورجح

والقول بالجواز هو األرجح لدي إذا لم يكن للميت المدين 
مال يفي بدينه، ولم يسدد الوارث الدين، فإن ذمة  )192(الشريف

المدين الميت مشغولة بالدين، وهو في بالء في قبره، وسداد 
مالهم،  دينه من مال الزكاة يبرئه منه، ويعيد ألصحاب المال

  . )193(وفي كل ذلك مصالح جاءت الشريعة قاصدة تحقيقها
  إن مات وعليه زكاة في ماله: ثانيالفرع ال

إذا مات المسلم ولم يؤد هذه المسألة مختلفة عن سابقتها، ف
الزكاة بعد أن وجبت في ذمته، وقد خربت ذمته قبل أداء الحق 

أنهم الواجب، فالراجع إلى مذاهب الفقهاء السابقين يلحظ 
يتحدثون عمن ترك الزكاة التي وجبت عليه، وهو متمكن من 
إخراجها، حتى مات ولم يوص بإخراجها أثم إجماعًا، وهي 

إذا : ليست عين مسألتنا، بل المسألة في نطاقها المطروح هي
م أمواله كعروض تجارة مثًال وحسب الزكاة، لكن عاجلته  قوَّ
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ساٍع للزكاة في  المنية قبل أن يخرجها، خاصة مع عدم وجود
  :زماننا وال الدولة تجمعها بسيادتها، فللفقهاء فيها قولين

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، : القول األول
والحنابلة، وٕاسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر، وهو مروي عن 
عطاء، والحسن، والزهري، إلى أن من مات وعليه زكاة لم 

بالموت؛ كسائر حقوق اهللا تعالى يؤدها فإنها ال تسقط عنه 
ويجب إخراجها من ماله سواًء أوصى بها، أو لم  ،)194(المالية

يوص بها، وتخرج من ماله ألنها دين اهللا تعالى، وتقدم على 
الوصايا وغيرها، واستدلوا بأنها حق واجب في المال، فال تسقط 

  .بالموت، وعلى الورثة إبراء ذمة الميت منها
ب أبو حنيفة والثوري والنخعي والشعبي ذه: القول الثاني

إلى أن الزكاة تسقط بالموت بمعنى، أنها ال يجب إخراجها من 
تركته، فإن كان قد أوصى بها فهي وصية تزاحم سائر الوصايا 

ألنها عبادة من شروطها  في الثلث، وٕان لم يوص بها سقطت،
النية، فسقطت بموت من هي عليه كالصالة والصوم، فإن 

الورثة فهي صدقة تطوع منهم، ومعنى قول الحنفية أنه أخرجها 
  .)195(يأثم بترك إخراجها

القول األول، فإن الزكاة : رجح الشيخ القرضاوي: الراجح
كما قال ابن قدامة حق واجب تصح الوصية به، فلم تسقط 
بالموت كدين اآلدمي المؤجل، وألنها حق مالي واجب، فلم 

فارق الصالة والصوم في تسقط بموت من هو عليه كالدين، وت
ن، ال تصح الوصية بهما، وال النيابة ين بدنيتيكونهما عبادت

  .)196(امفيه
  

خصم تعجيل (خصم األرباح عن باقي المدة : المطلب الرابع
  بعد حصول الوفاة بصورة نظام) دفعال

: على بيع المرابحة لآلمر بالشراء) 1(مثال تطبيقي رقم 
دينار 15,000بضاعة بمبلغ اشترى بنك التمويل اإلسالمي ((

دينار ومصاريف  4000ودفع عليها رسوم جمركية بمبلغ 
دينار، باعها بالمرابحة مقسطة على ثالثة 1000تخليص وشحن 

، وفرض عليه هامش جدية قدره %9,5سنوات لحسين بربح بلغ 
. ))إذا علمت أن المدين مات في نهاية السنة األولى %.15

  .الفترة محل التساؤل احسب األقساط على: المطلوب
 :الحل

+  4000+ 15.000) بما قامت عليه(ثمن البضاعة  .1
 دينار 20,000= 1000

 .دينار 3000%= 15×20.000هامش الجدية  .2

 .دينار17,000= فمبلغ التمويل من البنك بالمرابحة هو .3

 4845= 3×%9.5×17,000= حساب األرباح لكامل المدة  .4
 )1615أي ربح كل سنة (دينار 

 .دينار21845 =4845+ 17,000لتمويل واألرباح فمجمل ا .5

 .ديناراً  606.80= 36÷ 21845= القسط الشهري .6

 قيمة التمويل مقسومة على الفترة  .7

 12×شهريا  606.80= حساب ما دفعه خالل السنة األولى .8
 =7281.6  

فالباقي قبل خصم تعجيل الدفع بصورة نظام هو  .9
9718,4. 

دينار المبلغ  6488.4= 3230أرباح السنتين  – 9718,4 .10
 الذي يحل في التركة

: على بيع المرابحة لآلمر بالشراء) 2(مثال تطبيقي رقم 
دينار  250.000اشترى بنك التمويل اإلسالمي بضاعة بمبلغ ((

دينار ومصاريف  40.000ودفع عليها رسوم جمركية بمبلغ 
دينار، باعها بالمرابحة مقسطة على 15.000تخليص وشحن 
، وفرض عليه هامش جدية %7.5ريم بربح بلغ خمسة سنوات لك

)) إذا علمت أن المدين مات في نهاية السنة الثانية%. 15قدره 
احسب األقساط على الفترة : المطلوب. وحل دينه في التركة

محل التساؤل، مع بيانك للحكم الشرعي في المرابحة حال وفاة 
 .العميل

 :الحل

+  40.000+ 250.000) بما قامت عليه(ثمن البضاعة  .1
 دينار 305.000= 15.000

 .دينار 45750%= 15×305.000هامش الجدية الذي قدمه  .2

 .دينار 259250= فمبلغ التمويل من البنك بالمرابحة هو .3

أرباح السنة = 5×%7.5×259250= حساب األرباح  .4
= أرباح الخمس سنوات= 5× سنويا 19443.7الواحدة 

)97218.75.( 

 دينار 356468.75= فمجمل التمويل واألرباح  .5

خمس (شهر  60÷ دينار 356468.75= القسط الشهري .6
 . دينار 5941.14=) سنوات

للشهر األخير قيمة التمويل . 14إذا حملنا الكسور  .7
دينار  5941=60÷دينار 356468.75مقسومة على الفترة 

 .دينار 5949شهريًا، والقسط األخير يضاف له الفروق

 ما بعد الموت .8

=  24×شهريا  5941= السنتينحساب ما دفعه خالل  .9
 .فالباقي هو 414258

= فالباقي= 58331.1=3×سنويا19443.7= (قيمة الخصم .10
دينار تسدد من ) 155,553,65= 58331.1– 213884.75(

 .التركة فورًا ألنها ديون

)= 155550.29+ 142584فيصبح قيمة التمويل الجديد هو .11
 .دينار  298137.65
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تعجيل الدفع حصل بصورة أن خصم : تعليق على المثالين
نظام بنفس الطريقة التي حسبت فيها األرباح، وأن الخصم 
حصل من األرباح المحتسبة عن الفترة المراد إنهاء االلتزام 

  . عندها
على بيع المرابحة لآلمر بالشراء ) 3(مثال تطبيقي رقم 

  : مع االشتراك ف صندوق التأمين التبادلي
مي األردني بتاريخ اشترى سعيد من البنك اإلسال((

دينار ودفع عادل هامش جدية  7000سيارة بمبلغ  5/7/2005
من الثمن ويقسط الباقي %)  29تقريبًا (دينار  2000من ثمنها 

* مع اشتراطات %. 5على أربع سنوات، وبنسبة ربح سنوية 
تحويل الراتب إلى البنك؛؛ يشترك سعيد في التأمين التبادلي بأن 

ن كامل المدة من إجمالي دينه للبنك ع% 2يدفع ما نسبته 
حيث تضاف القيمة إلى الدين ويدفعها مجزأة مع األقساط ب

* قام البنك بشراء السيارة *  30/8/2005الشهرية واعتبارًا من 
قام البنك ببيع السيارة لآلمر بالشراء * يأخذ البنك باإللزام بالوعد

احسب األقساط على الفترة : المطلوب. م15/7/2005بتاريخ 
  .)197(محل التساؤل

 :الحل

= 4× %5× 5000= 2000 -7000= نك ربح الب .1
  دينار 1000

 48÷ دينار  6000= 1000+ 5000= إذًا قيمة التمويل .2
 .دينار القسط الشهري 125= شهر 

= 48÷ 480= 4× %2× 6000= قسط التأمين التبادلي  .3
.= دينار 135=10+125شهريًا فالقسط الشهري /دينار 10

 .دينار 6480

العقد وهو مشترك في  إذا توفي سعيد بعد شهرين من بداية .4
صندوق التأمين التبادلي فلن يتم الخصم من الكفالء أو 
من حسابه، ألن صندوق التأمين التبادلي سيسدد عنه 

 .كامل رصيد دينه عند الوفاة

صندوق التامين التبادلي سيقوم بتسديد األقساط المتبقية  .5
قيمة  460 -دينار 6210= 46× 135قسط  46وعددها 
إذا صندوق التأمين  460= 46× يًا شهر  10التأمين 

 .دينار 5750= التبادلي يسدد 

في حين لو حلت عليه األقساط في التركة وخصمنا  .6
 -6000= األرباح التي عليه بصورة نظام فسيخصم عنه 

الباقي عليه في  5750) = 270= 2×135(ما سدده 
فإذا قمنا بخصم األرباح بصورة نظام يكون / التركة 

دينار تخصم من الدين فيسدد  958= 46×20.83(
  .دينار تسدد من التركة 4792= 958 -5750(

فأنت ترى أن البنك إذا خصم بصورة نظام يكون : مالحظة

دينار وأسقط  42أخذ نصيبه من األرباح التي تساوي تقريبًا 
عن العميل ما قابل الزمن والمخاطر ومتابعة الدين وخدمته 

ق التأمين التبادلي سيسددها وٕان سدد صندو . دينار 958بقيمة 
فمن أربح للبنك؟ ومن أعدل لطرفي ) 5750(للبنك كاملة 

إن خصم تعجيل الدفع من التركة بصورة نظام يحقق ! العقد؟
العدالة لطرفي العقد، أما حال وجود صندوق التأمين فإن 
التعادل في التبادل سيختل لصالح البنك على حساب المدين 

ل استفاد من الخصم؛ قلت والبنك فإن قلت العمي! بال شك
فتكلفة الفرصة البديلة موجودة، حيث عادت له أمواله ويستطيع 

شهر، أما أن تحل في صندوق  46تشغيلها والربح منها خالل 
التأمين حال الوفاة ويستفيد البنك من تكلفة الفرصة البديلة للنقد 
باستثماره فقد حقق مغنمين في حين حصل العميل على مغرم 

 .هل ترى ذلك عادًال؟ إنه قطعًا الف

  
 الخاتمة والنتائج

أثر وفاة المدين على ما ثبت في ذمته "درس هذا البحث 
  :، وخلص إلى ما يأتي"من الديون المؤجلة

انقطاع تعّلق الّروح بالبدن "عرَّف الوفاة بأنها؛  :أوالً 
 على قول القرطبي، سواًء أكان ذلك حقيقيًا أو تقديريًا،" ومفارقته

الذمة كونها محًال لاللتزام، حيث حضَّت وحدوث خراب 
: الشريعة على تفريغ الذمة من االلتزامات بنصوص عدة، منها

  .، وغيرها)198(»َنْفُس اْلُمْؤِمِن ُمَعلََّقٌة ِبَدْيِنِه َحتَّى ُيْقَضى َعْنهُ «
يجوز االشتراط في عقود المداينات المشروعة التي : ثانياً 

المية حلول الدين، حاَل التأخِر عن تجريها المصارف اإلس
  . السداد لقسطين فأكثر

يخلو حلول الدين المؤجل بموت المديون من أن ال  :ثالثاً 
يكون بدون شرط، فيفرق فيه عمًال بأقوال الفقهاء بين ثالثة 
حاالت؛ حالة مات المدين وكان قد وثق دينه برهٍن أو كفيل، 

وهي إذا : ؤجًال، والثانيةفإن حق الدائن لن يتأثر، فيبقى دينه م
التزم الورثة الحلول محله في سداد دينه على أقساطه، فال يِحلُّ 
دينه كذلك، أما الثالثة في حالة لم يكن المديون قد وثق دينه 

الحلول محله في سداد دينه، فإن  برهن أو كفيل أو قبل الورثة
ُل في تركته لخراب ذمته، وال يجوز أن  يكون كان ترك ماًال فيحَّ

  في ذمة الورثة ألنهم لم يلتزموه، فلتكن في تركته قبل توزيعها، 
أما حلول األقساط بالشرط؛ فللفقهاء فيه اتجاهين، : رابعاً 

الراجح منها بعد تحليلها ومناقشتها حلول الدين بالشرط أيضًا، 
سقوط ما يقابل األجل حال قولنا بالحلول  وفي تأثير الوفاة في

عدم التوثيق برهن أو كفيل أو حلول الورثة وفي حالتي (بالشرط 
، فإن القول الخليق بالرجحان هو سقوط ما يقابل باقي )مكانه

األجل من األرباح لسقوط باقي المخاطر التجارية، وهو عين 
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في بنده السادس،  66/2/7قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي 
جحان وكذا الفتاوى الشرعية الصادرة عن الهيئات الشرعية، ور 

التي هي محل خالف ( - " ضع وتعجل" القول في مسألة 
أنه جائز وال حرج فيه، وهو قول ابن عباس وٕابراهيم  - )فقهي

النخعي وسعيد بن المسيب، وزفر بن الهذيل من فقهاء 
األمصار، وعن اإلمام أحمد فيها روايتان، اختار رواية الجواز 

ن عابدين من ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، كما أجازها اب
متأخري الحنفية، وفيها قول عن الشافعي، ورجح قول ابن 
عباس رفيق المصري من المعاصرين، وعليه فما دامت العالقة 
  .ثنائية بين الدائن والمدين، فليس فيها من الربا وال شبهته شيء

خصم تعجيل الدفع للسداد المبكر أو في حالة : خامساً 
مدين المتوفى، يجب أن يحصل الوفاة وحلول الدين في تركة ال

االثنان على هذا الخصم بصورة نظام، كما حسبت األرباح 
بصورة نظام، ألن ذلك محقق للعدالة، وليس فيه ربا وال شبهته، 
مع االنتباه إلى أن خصم تعجيل الدفع يكون لألرباح التي 
حسبت على المدين ال للقيمة اإلسمية للدين، والقول بأنها جائزة 

ر تقدر بصورة جزافية يجافي الصواب والعدالة التي سداد مبك
  .هي مناط العقود

إن أنسب الحلول التطبيقية لحالة الديون المؤجلة  :سادساً 
حال الوفاة، حلول الورثة مكان المدين في سداد أقساطه أو 

  .الكفيل، أو الرهن
أما الحل التطبيقي اآلخر فهو صندوق الزكاة من  :سابعاً 

آلية في حماية الديون حال وفاة المدين ولم سهم الغارمين، ك
يترك وفاًء، فقد اختلف فيها الفقهاء، والراجح من قولهم سداد 
دين المعسر والمتوفى إن كانا غارمين بشرائط، من صندوق 
الزكاة المركزي إن وجد، أو صندوق الزكاة في البنك، ألن ذمة 

  .به الميت المديون مشغولة وٕابراؤها من الدين من البرِّ 
فرق البحث الحالة السابقة عن حالة ما إذا مات  :ثامناً 

وعليه زكاة ماله التي وجبت عليه في عامه، فرجح الشيخ 
القرضاوي القول بأن الزكاة ال تسقط بموته، سواًء أوصى بها أم 
لم يوِص، ويجب إخراجها من التركة بتفريغ ذمته من حق اهللا، 

  .قبل توزيع التركة

ستحدثته بعض البنوك اإلسالمية من إنشاء إن ما ا :ثامناً 
صندوق للتأمين التبادلي، أو صندوق مخاطر مديني البنك، 
خلص النقاش إلى رفض هذا الحل ألنه يؤدي إلى قيام طرف 
ثالث لضمان القيمة اإلسمية للدين وربحه، حيث يجبر البنك 
مدينيه على التأمين التبادلي، وال يفرق عند السداد بين حاالت 

عسار، والمماطلة، والجحود، والوفاة فتعامل جميعًا بنفس اإل
الطريقة، بضمان الدين في الصندوق منذ ابتداء العقد، وأغفل 

  .حالة السداد المبكر التي جعلها بصورة جائزة
وفي الختام ضربت مثالين لخصم تعجيل الدفع بصورة نظام 

وال لمن مات وحلت الديون في تركته، إذ لم يحل محله الورثة 
كان له كفيل أو رهن، فخصمت عنه األرباح المحسوبة عليه 

  .عن باقي المدة بصورة نظام
  

  النتائج
خصم تعجيل الدفع للمسدد مبكرًا، ولمن مات وحل  .1

  .الدين في تركته، بصورة نظام جائز شرعاً 
حكم حالة السداد المبكر والوفاة في حلول الدين على  .2

 .اءً كٍل منهما من ناحية تفريغ الذمة سو 

ما هو موجود في الشريعة من آليات لحفظ الديون في  .3
حالة الوفاة نحو الكفالة والرهن وحلول الورثة مكان الميت في 
سداد الدين وسهم الغارمين من الزكاة، كاٍف للحفاظ على 

 .الحقوق

استحداث صندوق التأمين التبادلي لسداد الديون أو 
مان من حساب الضدعم ب(صندوق مخاطر مديني البنك؛ 

احتياطات مجمعة أو من صناديق تأمين مخصصة لهذا 
الغرض هو مجرد قناع ال يحجب حقيقة التعامل؛ بل هو قناع 

مع عدم تفريقه ) يمكن للمصارف الربوية أن تستر به معامالتها
لحاالت اإلعسار، والمماطلة، والجحود، والوفاة، واستبعاده 

ندوق منذ ابتداء بضمان الدين في الص لحالة السداد المبكر،
العقد، فتعامل جميعًا بنفس الطريقة، مخالف للشريعة وقواعد 

  .المعامالت المالية
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الفيومي،  //. 148الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ص )1(

 ".م وت" ، مادة 584-583، ص2المصباح المنير، ج
العسكري،  //.584، ص2الفيومي، المصباح المنير، ج )2(

 .525، ص1، ج)1ط(اللغوية،  معجم الفروق
الجرجاني، //. 411، ص39الموسوعة الفقهية الكويتية، ج )3(

الزَّبيدي، تاج  //.1870، مادة 232، ص2التعريفات، ط
المَناوي،  //.103، ص5العروس من جواهر القاموس، ج
 .414، ص 1التوقيف على مهمات التعاريف، ط

  .438، ص3قلعه جي، معجم لغة الفقهاء، ط )4(
: تفسير القرطبي، طبعة= الجامع ألحكام القرآن  القرطبي، )5(

  .206، ص18الثانية، ج
ذهب : الحقوق الواجبة في التركة قبل قسمة الميراث هي )6(

وهي : جمهور الفقهاء إلى أن الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة
تجهيز الميت للدفن، وقضاء ديونه إن مات مدينًا، وتنفيذ ما 

. / ا، ثم حقوق الورثةيكون أوصى به قبل موته من وصاي
وصرح المالكية، وصاحب الدر المختار من الحنفية بأنها 

أي الحقوق  - وغايتها : قال الدردير. خمسة باالستقراء
حق تعلق بعين، وحق تعلق : خمسة -المتعلقة بالتركة 

بالميت، وحق تعلق بالذمة، وحق تعلق بالغير، وحق تعلق 
ن الفقهاء تتبعوا ذلك والحصر في هذه استقرائي، فإ. بالوارث

فلم يجدوا ما يزيد على هذه األمور الخمسة، ال عقلي كما 
والحقوق هاهنا خمسة : وقال صاحب الدر المختار. قيل

: األول. باالستقراء؛ ألن الحق إما للميت، أو عليه، أو ال
إما أن يتعلق بالذمة وهو الدين المطلق، : التجهيز، والثاني

إما اختياري وهو : ين، والثالثأو ال، وهو المتعلق بالع
الموسوعة  ://راجع. الوصية، أو اضطراري وهو الميراث

 .210 -209، ص11الفقهية الكويتية، طبعة ثانية، ج
رحماني، حماية الديون في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة، ط  )7(

 .116، 1ج 1
، 10، ج)م1993- هـ1414(السرخسي، المبسوط، ط )8(

 //.76، ص6تح القدير، جابن الهمام، شرح ف //. 103ص
 - هـ 1415(الصاوي، بلغة السالك ألقرب المسالك، ط

الهيتمي، تحفة المحتاج في  //.465، ص2، ج)م1995
، 3، ج )م 1983 -هـ  1357(شرح المنهاج، ط 

، 3البهوتي، شرح منهى اإليرادات، ج.//98ص
 - 253، ص39الموسوعة الفقهية الكويتية، ج.//310ص

254. 
وهو حكم : الموت الحكمي: ان؛ الثانييضاف إليه نوع )9(

يصدر من قبل القاضي بموت شخص من األشخاص ـ وٕان 
كان ال يزال حًيا ـ لسبب شرعي يقتضي ذلك؛ ومن أمثلته 

المرتد ولحق بدار الحرب، وصدر حكم القاضي : عند الفقهاء
: والثالث. المفقود: بلحوقه بها مرتًدا، ومن أمثلته أيًضا

و للجنين الذي أسقط ميتا بجناية على فه: الموت التقديري

 .أمه، المراجع في الحاشية السابقة
معنى يصير بسببه "هي : في اصطالح الفقهاء: الذمة )10(

، "اآلدمي على الخصوص أهال لوجوب الحقوق له وعليه
أو . وقيل هي مكان معنوي يثبت فيه االلتزامات واإللزامات

ومناطها )) امهي وصف قائم باإلنسان صالح لإللزام ولاللتز 
أهلية الوجوب ال األداء، بمعنى كونها محًال للطلب، ومناط 

الموسوعة الفقهية الكويتية، : الذمة الصفة اإلنسانية، راجع
الخولي، نظرية الذمة بين الفقه // .274، ص21ج

، )م2003/هـ1423(، 1اإلسالمي والقانون الوضعي، ط
الخفيف، الشيخ علي، الحق  //.64، وص 44 -42ص

، ص )م2010/ هـ1431(، 1الذمة وتأثير الموت فيهما، طو 
109. 

استخدمت الموسوعة مصطلح انتهاء الذمة، واستخدم  )11(
القانونيون انهدام الذمة، وورد لفظ خراب الذمة عند المالكية 

 .والشافعية من الفقهاء، وستأتي اإلشارة إليه
ثالثة، : الحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ط )12(

النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين،  //.406، ص6ج
ابن قدامة، المغني والشرح  //.116، ص6، ج)1405(ط 

 .436، ص6الكبير، ط أولى، ج
باب التشديد في الدين،  12كتاب الصدقات، 15ابن ماجة،  )13(

، قال األلباني، صحيح، ط بيت األفكار 2413حديث رقم 
 7لترمذي، الترمذي، جامع ا //.260الدولية، الرياض، ص

، ...أنه قال باب ما جاء عن النبي  76كتاب الجنائز، 
، قال األلباني صحيح، ط بيت األفكار 1078حديث رقم 

 //. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. 191ص. الدولية
، مسند اإلمام أحمد )هـ241: ت(أحمد بن محمد بن حنبل 
مسند الشافعي، //  .425، ص15بن حنبل، ط أولى، ج

، 2، ج، مسند اإلمام الشافعي)هـ204(إدريس  محمد بن
 .190ص

الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط الجمالية،  )14(
، 8ابن الهمام، فتح القدير، ط األميرية، ج.// 6، ص6ج

 .449 – 448ص
ابن رجب،  //.144، ص3ابن قدامة، المغني، ط الرياض ج )15(

  .385،387، ص1القواعد، ط
قي اإلنسان حيًا وتنتهي وتتالشى بعد األصل بقاء الذمة ما ب )16(

وفاته لزوال حياته، غير أن في فنائها إثر الموت مباشرة 
المالكية (هو رأي الجمهور : الرأي األول: ثالثة آراء

أن الذمة تبقى بعد الموت حتى ) والشافعية وبعض الحنابلة
: الرأي الثاني. تصفى الحقوق المتعلقة بالتركة وتوفية الديون

بعض الحنفية أن الموت ال ينهي الذمة بل  وهو رأي
يضعفها، وعلى هذا الرأي فإن ذمة الميت تبقى بقدر 
الضرورة لتصفية الحقوق المتعلقة بالتركة التي لها سبب في 

وهو رأي الحنابلة في رواية أن : الرأي الثالث. حال الحياة
الذمة تنتهي بمجرد الموت؛ ألنها من خصائص الشخص 

ذمة صحة مطالبة صاحبها بتفريغها من الدين الحي، وثمرة ال
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الشاغل لها، فبالموت يخرج الشخص عن صالحية المطالبة 
-277، ص21الموسوعة الفقهية الكويتية، ج. فتنهدم الذمة

الخولي، نظرية الذمة بين الفقه اإلسالمي والقانون .// 279
الخفيف، الحق والذمة وتأثير .// 167 -  163الوضعي، ص
  .117-116، ص1، طالموت فيهما

يستعمل الفقهاء كلمة الدين بمعنيين أحدهما : الدين اصطالحاً  )17(
الحق (أمـا بالمعنى األعّم فيريدون به مطلق . أعّم من اآلخر
, بحيث يشمل كل ما ثبت في الذمة من أموالٍ ) الالزم في الذمة

أو حقـوٍق محضة كسائر الطاعات من , أيًّا كان سبب وجوبها
وأّما بالمعنى األخّص؛ أي في ... نذر إلخصالة وصوم وحج و 

وهو أنه , للحنفية) أحدهما: (فللفقهـاء قوالن في حقيقته. األموال
ما يثبت في الذمة من مال في معاوضٍة أو إتالف (عبارة عن 
وهو أنه كل , للشافعية والمالكية والحنابلة) والثاني). (أو قرض

وعلى ذلك ). ما يثبت في الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته(
سواء ثبتت في نظير , يدخل فيه كل ما لزم في الذمة من أموال

عين مالية أو منفعة أو ثبتت حقًّا لّله تعـالى من غير مقابل 
حماد، معجم المصطلحات االقتصادية في لغة : كالزكاة، راجع

شبير، صيانة المديونيات ومعالجتها  //.130، ص1ط الفقهاء،
سالمي، من كتاب بحوث فقهية في من التعثر في الفقه اإل

، 1، ط)محمد األشقر وآخرون(قضايا اقتصادية معاصرة، 
 .839، ص2ج

حماد، معجم المصطلحات االقتصادية في لغة : راجع )18(
  .135ص الفقهاء،

، 2413، ابن ماجة، حديث رقم 5، ص6سبق في الحاشية  )19(
الترمذي، جامع الترمذي،  //.260قال األلباني، صحيح، ص

قال أبو عيسى هذا حديث . 191، ص1078حديث رقم 
، 15أحمد، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، ج //. حسن
  . 425ص

  .30، ص4الشوكاني، نيل األوطار، ط أولى، ج )20(
باب التشديد في  12كتاب الصدقات، 15رواه ابن ماجة،  )21(

  .260، قال األلباني، صحيح، ص2412الدين، حديث رقم 
باب  32ب اإلمارة، كتا 33مسلم النيسابوري، صحيح مسلم،  )22(

من قتل في سبيل اهللا كفرت خطاياه، إال الدين، حديث رقم 
  .1501، ص3، ج1885

، 1886/120المرجع السابق؛ صحيح مسلم، حديث رقم  )23(
  .1502، ص3ج

، 1886/119المرجع السابق؛ صحيح مسلم، حديث رقم  )24(
 .1502، ص3ج

، 5المباركفورى، تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، ج )25(
 .302ص

باب أداء الدين عن 20كتاب الصدقات، 15بن ماجة، ا )26(
، قال األلباني، صحيح، 2433الميت، حديث رقم 

شعيب : مسند اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق //.262ص
قال الشيخ شعيب؛ . 264، ص33األرنؤوط، عادل مرشد، ج

 .صحيححديث 

استخدم لفظ خراب الذمة بسبب الفلس والموت، المالكية  )27(
، 7أولى، ج: القرافي، الذخيرة، ط: عوالشافعية، راج

ابن عرفه، حاشية الدسوقي  //.255، ص8، وج250ص
البجيرمي، حاشية // .272، ص3على الشرح الكبير، ج

، )التجريد لنفع العبيد(البجيرمي على شرح منهج الطالب 
 .406، ص2ت، ط، ج.د

فياض، التطبيقات المصرفية لبيع المرابحة في ضوء الفقه  )28(
 .204ص 1اإلسالمي، ط

القرضاوي، بيع المرابحة لآلمر بالشراء كما تجريه المصارف  )29(
  .120، ص3اإلسالمية، ط 

دياب، حرية االشتراط في المعامالت بين الفقه والقانون،  )30(
 .356ص

فياض، التطبيقات المصرفية لبيع المرابحة في ضوء الفقه  )31(
 .221اإلسالمي، ص

لية موسوعة فتاوى المعامالت المالية للمؤسسات الما )32(
، والعقد 1/765ص 1، ط1اإلسالمية، المرابحة، مجلد 

 13لشركة الراجحي المصرفية السعودية، وانظر البند 
 .791ص

رحماني، في حماية الديون في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة،  )33(
  . 612، 1ج 1ط 

الدورة السابعة، المنعقدة بجدة، المملكة العربية السعودية،  )34(
مايو  14 –9الموافق /هـ1412ذي القعدة  12 - 7(

 ). م1992
رد المحتار على الدر (ابن عابدين، حاشية ابن عابدين  )35(

 .533، ص4، ج)المختار
 .326، ص2ج 1ابن رشد الجد، المقدمات والممهدات، ط )36(
، 1، ج2الشيرازي، المهذب في فقه اإلمام الشافعي، ط )37(

الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام  //.334ص
، 6أولى، ج: شرح مختصر المزني، طالشافعي وهو 

 .323ص
 .307، ص4، ج4ابن مفلح، الفروع، ط )38(
ابن  //.158، ص5ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج )39(

ابن عبد البر، // .189، ص2جزيء، القوانين الفقهية، ط 
الونشريسي، // .825، ص2الكافي في فقه أهل المدينة، ج

وبالد المغرب،  المعيار المعرب عن فتاوى أفريقية واألندلس
المرداوي، اإلنصاف في معرفة الراجح  //. 231، ص6ج

ابن حزم، المحلى .// 307، ص5، ج1من الخالف، ط
  .359 -  358، ص6باآلثار، ج

، 2413ابن ماجة، حديث رقم  //.5ص 6سبق في حاشية  )40(
الترمذي، جامع الترمذي، حديث  //.قال األلباني، صحيح

قال الشيخ . 425، ص15أحمد، المسند، ج //. 1078رقم 
 . شعيب؛ حديث صحيح

 .327، ص4ابن قدامة، المغني على مختصر الخرقي، ج )41(
، 4ثانية، ج: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط )42(

 .157ص
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 .83، ص4أولى، ج: مالك بن أنس، المدونة، ط )43(
 .329، ص1أولى، ج: السيوطي، األشباه والنظائر، ط )44(
ريقية واألندلس وبالد المغرب، المعيار المعرب عن فتاوى أف )45(

  .232 -231، ص6ج
ِفي : ذكر من َطِريق الدَّاَرُقْطِنّي، وقد ضعفه، ثمَّ رده ِبَأن َقالَ  )46(

. ِإْسَناده َأُبو َحْمَزة، َعن َجابر بن يِزيد، َضِعيف َعن َمْتُروك
 .اْنتهى َكَالمه

 .124، ص2الشيرازي؛ المهذب في فقه اإلمام الشافعي، ج )47(
، 2يرازي، المهذب في فقه اإلمام الشافعي، جاستدل به الش )48(

 .ولم أجده في كتب السنة. 124ص
ابن ماجة، حديث رقم . // 5ص 6سبق في الحاشية  )49(

الترمذي، جامع الترمذي،  //.، قال األلباني، صحيح2413
قال . 425، ص15أحمد، المسند، ج //. 1078حديث رقم 

 .الشيخ شعيب؛ حديث صحيح
. 124، ص2ه اإلمام الشافعي، جالشيرازي، المهذب في فق )50(

 .216، ص3الشافعي، األم، ج// 
، قال 14490، حديث رقم 374، ص22أحمد، المسند، ج )51(

 .صحيح لغيره: الشيخ شعيب
، قال 19495، حديث رقم 246، ص32أحمد، المسند، ج )52(

إسناده ضعيف لجهالة حال أبي عبد اهللا : الشيخ شعيب
 .القرشي

ح، استيفاء الديون في الفقه المزيد، مزيد بن إبراهيم بن صال )53(
 .384، ص1اإلسالمي، ط

  .المرجع السابق )54(
  .385المرجع السابق، ص )55(
: ابن قيم الجوزية، إعالم الموقعين عن رب العالمين، ط )56(

  .8، ص3أولى، ج
، 2استدل به الشيرازي، المهذب في فقه اإلمام الشافعي، ج )57(

: العمراني، البيان في مذهب اإلمام الشافعي، ط //.125ص
المطيعي، محمد بخيت، تكملة  //.123، ص7ى، جأول

أبو زكريا / مع. 338، ص13المجموع شرح المهذب، ج
، المجموع )هـ676: ت(محيي الدين يحيى بن شرف النووي 

، 13، ج))مع تكملة السبكي والمطيعي((شرح المهذب 
  .338ص

المزيد، مزيد بن إبراهيم بن صالح، استيفاء الديون في الفقه  )58(
  .385اإلسالمي، ص

ابن مفلح، الفروع،  //. 327، ص4ابن قدامة، المغني، ج )59(
المرداوي، اإلنصاف في معرفة  //.307، ص4، ج4ط

  .307، ص5الراجح من الخالف، ج
الخرشي،  //.266، ص3الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج )60(

البغدادي،  //.266، ص5الخرشي على مختصر خليل، ج
  .169، ص2أولى ج: التلقين في الفقه المالكي، ط

، 1ابن المنذر، اإلشراف على مذاهب أهل العلم، ج )61(
َوِكيع، // .327، ص4ابن قدامة، المغني، ج.// 122ص

بِّّي  ُد ْبُن َخَلِف ْبِن َحيَّاَن ْبِن َصَدَقَة الضَّ َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ

، 2أولى، ج : ، أخبار القضاة، ط)هـ306: ت(, الَبْغَداِديّ 
  .365، 339ص

خالفة شيء عن شيء وهو : ة نوعانالَخَلفيَّة أو الخالف )62(
التضمين أو التعويض، وخالفة شخص عن شخص وهو 

الزَُّحْيِلّي؛ : راجع. وهما من أسباب الملك المشروع. الميراث
لما  14( 4َوْهَبة مصطفى، الِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتُه، ط

، 6، وج2914، وص 2431، وص2905، ص4، ج)سبقها
يون في الفقه اإلسالمي رحماني، حماية الد// .4571ص

  .118 -117، 1دراسة مقارنة، ج
 .327، ص4ابن قدامة، المغني على مختصر الخرقي، ج )63(

، 5المرداوي، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، ج //
  .307ص

، ...باب من ترك ديناً  13كتاب الصدقات، 15ابن ماجة،  )64(
و //. 260، قال األلباني، صحيح، ص2416حديث رقم 
  .وهو حسن صحيح 299، ص2738م حديث رق

  .327، ص4ابن قدامة، المغني، ج )65(
، 2الحجاوي، اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل، ج )66(

أولى، : ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، ط// .219ص
المرداوي، اإلنصاف في معرفة الراجح من // .299، ص4ج

  . 307، ص5ثانية، ج: الخالف، ط
، 5فة الراجح من الخالف، جالمرداوي، اإلنصاف في معر  )67(

  .307ص
مرسال  روى أبو سلمة عن جابر وعن سعيد عن النبي  )68(

بين ذلك كله البيهقي ووصله الشافعي عن الزهري عن أبي 
حديث من ترك ماال فلورثته تقدم في . سلمة عن جابر

تنبيه أورده الشافعي هنا بلفظ من ترك حقا ولم أره . الضمان
قالني، التلخيص الحبير في ابن حجر العس: راجع. كذلك

 //. 137، ص3تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ط أولى، ج
والصحيح المروي . 327، ص4وذكره ابن قدامة، المغني، ج
َأنا أولى ِبُكل مؤمٍن من َنفسه، : " في الجمع بين الصحيحين

" من ترك َماال فألهله، َومن ترك دينا َأو ضَياًعا َفِإَليَّ َوعلي 
ِميدي، الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، ط الحَ : راجع

  .372، ص2ثانية، ج
كتاب االستقراض وأداء  43البخاري، صحيح البخاري،  )69(

باب من استعاذ من الدين، 10الديون والحجر والتفليس، 
، )1ط(، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، 2397حديث رقم 

كتاب الفرائض، حديث  85، 301، ص3وج. 522، ص1ج
  .6763رقم 

المزيد، مزيد بن إبراهيم بن صالح، استيفاء الديون في الفقه  )70(
  .387اإلسالمي، ص

، 2الزركشي شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج )71(
  .387، ص1ابن رجب، القواعد، ط //.128ص

البهوتي، كشاف // .327، ص4ابن قدامة، المغني، ج )72(
 .438، ص3القناع، ج

لتعثر في الفقه شبير، صيانة المديونيات ومعالجتها من ا  )73(



  2014، 2، العدد 41، علوم الشريعة والقانون، المجّلد دراسات

- 1463 -  

العربي، التيسير في المعامالت  //.846، ص2اإلسالمي، ج
 .484، ص1، ط...)دراسة نظرية تطبيقية مقارنة(المالية، 

رحماني، حماية الديون في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة،  )74(
العربي، التيسير في المعامالت  //.119 - 118، 1ج

. 481-480، ص)...دراسة نظرية تطبيقية مقارنة(المالية، 
الخفيف، الشيخ علي، الحق // .ولعله نقل عن رحماني

  .155والذمة وتأثير الموت فيهما، ص 
الخولي، نظرية الذمة بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي،  )75(

الخفيف، علي، الحق والذمة وتأثير الموت .// 167ص
  .151فيهما، ص

الوضعي،  الخولي، نظرية الذمة بين الفقه اإلسالمي والقانون )76(
  .168ص

الهزاني، أحكام األجل في الفقه اإلسالمي، بحث : راجع )77(
مقارن، رسالة دكتوراه، المعهد العالي للقضاء، الرياض، 

، pdf جامعة اإلمام محمد بن سعود عن الشبكة العنكبوتية
  .546ص

، 2شبير، صيانة المديونيات ومعالجتها من التعثر، ج )78(
لفقه اإلسالمي، رحماني، حماية الديون في ا //.881ص
، )1993(21القرضاوي، فقه الزكاة،  //.225-223، 2ج
 .633 -632، ص 2ج

، 2شبير، صيانة المديونيات ومعالجتها من التعثر، ج )79(
رحماني، حماية الديون في الفقه اإلسالمي،  //.875ص
  .613، 1ج

تحل األقساط على الميت المماطل في الدين أو من توقف  )80(
أما بالموت فيحتاج . كثر بالشرطعن تسديد دينه لقسطين فأ

 .607، 1إلى بحث؛ رحماني، حماية الديون، ج
، 1، ج2العثماني، بحوث في قضايا فقهية معاصرة، ط )81(

بخصم تعجيل (مفهومه يسقط عنه بما يعرف  //. 33ص
 .األرباح التي حسبت عليه عن المدة المتبقية) الدفع

أكل  ليست كل زيادة بال مقابل ربا، بل قد تكون من باب )82(
: راجع. أموال الناس بالباطل، فالربا له مصطلحاته وصوره

شبير، صيانة المديونيات ومعالجتها من التعثر في الفقه 
، 1أبو غدة، البيع المؤجل، ط //.875، ص2اإلسالمي، ج

 .82-81ص
الزحيلي وعطية؛ تجديد الفقه اإلسالمي، حوارات لقرن جديد،  )83(

 .240ص
 .36، ص1ة معاصرة، جالعثماني، بحوث في قضايا فقهي )84(
النفراوي، الفواكه الدواني .// 301، ص5القرافي؛ الذخيرة، ج )85(

.// 1140، ص3على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ج
  .175، ص5الخرشي على مختصر سيدي خليل، ج

، 1العثماني، بحوث في قضايا فقهية معاصرة، ج - 1 )86(
  .47ص

» رتاشيالحصكفي، الدر المختار شرح تنوير األبصار للتم«  )87(
  .160، ص5ج

أبو السعود أفندي، هو محمد بن محمد بن مصطفى  )88(

، من )المولى أبو السعود(العمادي الحنفي، المعروف ب 
كبار فقهاء متأخري الحنفية، ولد بقرية قريبة من 

، وتنقل في المدارس، ثم )هـ982هـ ـ 898(القسطنطينية 
: اتتولى اإلفتاء األعظم للدولة العثمانية، وله عدة مصنف

معروضات أبي " فتاوى باسم حاشية على العناية، مجموعة 
ابن : راجع. ، وتفسير أبو السعود، وغيرها"أفندي السعود

العماد، عبد الحي بن أحمد بن محمد الَعكري الحنبلي، أبو 
، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، )هـ1089: ت(الفالح 
ر عبد القاد: محمود األرناؤوط، خرج أحاديثه: تحقيق

، 10، ج)م 1986/ هـ 1406(أولى، : األرناؤوط، ط
الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن  //.584ص

  .261، ص1السابع، ج
» الحصكفي، الدر المختار شرح تنوير األبصار للتمرتاشي«  )89(

  .757، ص6وج //.160، ص5ج
  .757، ص6المرجع السابق ج )90(
  .34ص ،1العثماني، بحوث في قضايا فقهية معاصرة، ج )91(
، 1ابن عابدين، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ج )92(

، كتاب 420، ص6تنقيح الفتاوى الحامدية، ج //.278ص
  .467، ص3المداينات، وباب القرض، ج

، 2ابن عابدين، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ج )93(
  .224ص

يها، ولم نبه إليها المحكم الكريم مشكورًا، طالبًا التعليق عل )94(
  .أجد أحدًا من الباحثين تنبه إليها

 حماد، في فقه المعامالت المالية المعاصرة، قراءة جديدة، )95(

  .141، 124، ص1ط
 .34، ص1العثماني، بحوث في قضايا فقهية معاصرة، ج )96(
، 6ابن عابدين، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ج )97(

 .757ص
نز الدقائق وحاشية الزيلعي، تبيين الحقائق شرح ك: راجع )98(

، ط ْلِبيِّ ابن جزيء، القوانين  //.42، ص5أولى، ج: الشِّ
الشربيني، مغني المحتاج إلى  //.189، ص2الفقهية، ط 

ابن قدامة، .//179، ص2، ج1معرفة ألفاظ المنهاج، ط
 .65، ص4المغني، ج

 .82أبو غدة، البيع المؤجل، ص )99(
 .82المرجع السابق، ص )100(
  .294ابن خلدون، المقدمة،  )101(
وهو ما يجعلنا نفهم تفريق الشارع بين حل البيع وحرمة الربا  )102(

قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل اهللا البيع {: في قوله تعالى
، بدخول نظرية التفضيل الزمني على القروض }وحرم الربا 

  .والبيوع وفهمهما بناًء على هذه النظرية
ارنة، رحماني، حماية الديون في الفقه اإلسالمي دراسة مق )103(

إرشيد، الشامل في معامالت وعمليات  //.620، 1ج
 . 97-96، ص2المصارف اإلسالمية، ط

الزرقا، نحو معيار اقتصادي لتمييز التمويل بالمداينات  )104(
المشروعة عن التمويل الربوي، بحث مقدم إلى المؤتمر 
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 .18الثامن لالقتصاد اإلسالمي، ص
رد المحتار « ، المسماه »حاشية ابن عابدين«ابن عابدين،  )105(

  .157، ص 5ثانية، ج: ط» على الدر المختار
عين مستند المعايير الشرعية على جواز اشتراط الحلول  )106(

 .106لألقساط، المعايير الشرعية، ص
شبير، صيانة المديونيات ومعالجتها من التعثر في الفقه  )107(

أبو غدة، البيع  //.876 – 875، ص2اإلسالمي، ج
الديون في الفقه  رحماني، حماية// .82المؤجل، ص

 .616، 1اإلسالمي دراسة مقارنة، ج
)108(  ، ْلِبيِّ الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

ثم صورتها دار الكتاب . (132، ص4أولى، ج: ط
 .133- 132، ص4، ت، راجع ج2اإلسالمي ط

» الحصكفي، الدر المختار شرح تنوير األبصار للتمرتاشي )109(
 .533، ص4ج

، 2ع التقسيط، تحليل فقهي واقتصادي، طالمصري، بي )110(
 .بتصرف. 106ص

الخفيف، الشيخ علي، الحق والذمة وتأثير الموت فيهما، ص  )111(
  .من هذا البحث 6واألحاديث أوردها ص. 167

شبير، صيانة المديونيات .// 82أبو غدة، البيع المؤجل، ص )112(
.// 876، ص2ومعالجتها من التعثر في الفقه اإلسالمي، ج

ية الديون في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة، رحماني، حما
 .620، 1ج

 -5): خامساً (بشأن البيع بالتقسيط ) 2/6/ 53(قرار رقم  )113(
يجوز شرًعا أن يشترط البائع باألجل حلول األقساط قبل 
مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين 

 . قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد
ثم صورتها دار (أولى، : رح الموطأ، طالباجي، المنتقى ش )114(

، 5، ج)ثانية، بدون تاريخ: الكتاب اإلسالمي، القاهرة، ط
 .66ص

رحماني، حماية الديون في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة،  )115(
، المشاركون في الندوة الفقهية الرابعة لبيت 622، 1ج

 .1التمويل الكويتي، حاشية
مراجعة، البحرين، ط المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة وال )116(

 .97، ص2010
ذكرت أن الزيادة في هذه البيوع ال تقابل األجل مجردًا بل  )117(

األجل مسوغ من مسوغات هذه الزيادة، وهناك مسوغات 
أخرى، وهو ما يفرق عمل نظرية التفضيل الزمني في البيوع 

الزمن ) الفائدة(= عنها في القروض التي تقابل الزيادة 
  .وعدم وجود مخاطر مطلقاً مجردًا أي مسوغ آخر 

رد المحتار « المسماة » حاشية ابن عابدين«ابن عابدين،  )118(
  .160، ص5ثانية، ج: ط» على الدر المختار

 //. 326، ص2ابن رشد الجد، المقدمات والممهدات، ج )119(
، 6أولى، ج: المواق، التاج واإلكليل لمختصر خليل، ط

، 5الخرشي، شرح مختصر خليل للخرشي، ج //.607ص
  .266ص

الشيرازي؛ المهذب في : أطلقوا القول بالحلول كالمالكية، راجع )120(
المطيعي، تكملة  //.124، ص2فقه اإلمام الشافعي، ج

السبكي، // . 338، ص13المجموع شرح المهذب، ج
السيوطي،  //.270، ص1أولى ج: األشباه والنظائر، ط
  .153، ص1أولى، ج: األشباه والنظائر، ط

، 2ه اإلمام أحمد بن حنبل، جالحجاوي، اإلقناع في فق )121(
  .219ص

  .124، ص2الشيرازي؛ المهذب في فقه اإلمام الشافعي، ج )122(
، 2الحجاوي، اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل، ج )123(

  .219ص
 //.438، ص3البهوتى، كشاف القناع عن متن اإلقناع، ج )124(

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي حاشية 
، 5أولى، ج: المستقنع، ن، ط الروض المربع شرح زاد

  .178ص
، 5المرداوي، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، ج )125(

  .308ص
وهذا القرار  6قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي في الدورة  )126(

في الدورة السابعة فيما زاده عن القرار السابق ذكره، إن 
مجلس مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد في دورة مؤتمره السابع 

ذي القعدة  12إلى  7ة في المملكة العربية السعودية من بجد
  .م1992مايو  14 – 9هـ الموافق 1412

، »الحصكفي، الدر المختار شرح تنوير األبصار للتمرتاشي )127(
  .757، ص6ج.//160، ص5ج

 - 928(محمد بن عمر الحانوتي المصري : الحانوتي هو )128(
، رأس مذهب الحنفية في زمانه في مصر، وله )هـ1010
" ، يعرف ب"إجابة السائلين بفتاوى المتأخرين" ف مصن

كحالة، عمر بن رضا بن محمد : ، راجع"فتاوى الحانوتي
، معجم )هـ1408: ت(راغب بن عبد الغني الدمشقي 

، مكتبة المثنى، بيروت، دار إحياء التراث العربي المؤلفين
أبو السعود أفندي، سبقت ترجمته  //.78، ص11بيروت، ج

  .16، ص6حاشية
هـ، 771 - 693(ابن قاضي الجبل : ابن قاضي الجبل هو )129(

، أحمد بن حسن بن عبد اهللا بن عمر )م1369 - 1293//
بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة أبو العباس وأبو 

شرف الدين أبي الفضل بن الخطيب  محمد قاضي القضاة
شرف الدين أبي الفضل بن شيخ اإلسالم أبي عمر المقدسي 

. قي الحنبلي المعروف بابن قاضي الجبلالصالحي الدمش
أصله من القدس، ومولده ووفاته . شيخ الحنابلة في عصره

طلب إلى . ألف بيت من الشعر 20كان يحفظ . في دمشق
مصر فدّرس في مدرسة السلطان حسن، وعاد إلى دمشق 

له مصنفات، . وتوفي وهو قاض 767فولي بها القضاء سنة 
 //. لم يكمله) أصول الفقه(ه، وفي فروع الفق) الفائق(منها 
، المنهل )هـ874: ت(جمال الدين، يوسف بن تغري : راجع

: محمد أمين، تقديم: الصافي والمستوفى بعد الوافي، تحقيق
دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور، الهيئة المصرية العامة 
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الزركلي، خير الدين بن محمود  //.278، ص1للكتاب، ج
، دار )م 2002(، 15: لطبعة، األعالم، ا)هـ1396: ت(

ابن مفلح، إبراهيم .// 111، ص1العلم للماليين، بيروت، ج
، المقصد األرشد في ذكر أصحاب )هـ884: ت(بن محمد 

عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، : اإلمام أحمد، تحقيق
، مكتبة الرشد، الرياض، )م1990/هـ1410(األولى، : الطبعة

  .93، ص1السعودية، ج
، عالء الدين، اإلنصاف في معرفة الراجح من المرداوي )130(

  .308، ص5الخالف، ج
عبد الرحمن بن ناصر السعدي، الفتاوى السعدية، مكتبة ابن  )131(

  .405، 404تيمية، القاهرة، ص
» الحصكفي، الدر المختار شرح تنوير األبصار للتمرتاشي )132(

  .160، ص5ج
» الحصكفي، الدر المختار شرح تنوير األبصار للتمرتاشي )133(

  .757ص، 6ج
  .459، ص1البغدادي، مجمع الضمانات، ج )134(
، 5المرداوي، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، ج )135(

  .308ص
، 404عبد الرحمن بن ناصر السعدي، الفتاوى السعدية، ص )136(

405.  
المزيد، مزيد بن ابراهيم بن صالح، استيفاء الديون في الفقه  )137(

  .391اإلسالمي، ص
لمملكة العربية السعودية، الدورة السابعة، المنعقدة بجدة، ا )138(

مايو  14 –9الموافق /هـ1412ذي القعدة  12 - 7(
  ). م1992

العثماني، بحوث في قضايا فقهية معاصرة، : رجح هذا القول )139(
المزيد، مزيد بن ابراهيم بن : كما رجحه// .48، ص1ج

  .392صالح، استيفاء الديون في الفقه اإلسالمي، ص
رقابة الشرعية مصرف قطر اإلسالمي، فتاوى هيئة ال )140(

، موسوعة فتاوى )11(لمصرف قطر اإلسالمي، فتوى رقم 
المعامالت المالية للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية، 

  . 438، ص1، ط1، مجلد )2(المرابحة 
والمصدر البنك اإلسالمي لغرب . 439المرجع السابق ص )141(

  ).20(السودان، فتوى هيئة الرقابة الشرعية رقم 
موسوعة فتاوى . 440 – 439، صالمرجع السابق )142(

المعامالت المالية للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية، 
  .441- 440، ص1، ط1، مجلد )2(المرابحة 

  .274القاري، مجلة األحكام الشرعية، ص )143(
والحطيطة في األصل . الحط ما يترك من الحق -  1 )144(

وهو في اللغة من / يستخدمها الفقهاء في بيع الحطيطة
يقال َحطَّ من . هو إنزاُل الشيء من علّو إلى سفلو , الَحطّ 

أمـا بيـع . الحطيطة: واسُم المحطـوط, أي َأْسَقط, الثمن كذا
فهو البيع بمثل الثمـن : الحطيطـة في االصطـالح الفقهي

وهو . مع حّط قدٍر معلوٍم منه, األول الذي اشترى به البائع
ألنَّ البـائع  ,ويصنفه الفقهاء تحتها, نوٌع من بيوع األمانة

ويسمى بيع الحطيطة عند , مؤتمن فيه في إخباره برأس المال
، )م1993(حماد، : راجع. الفقهاء وضيعًة ونقيصًة أيًضا

  .121معجم المصطلحات االقتصادية في لغة الفقهاء، ص
أبو الحسن المالكي، كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد  )145(

  .213، ص2القيرواني، ج
، ص 1األولى، ج: ادي؛ الجوهرة النيرة، الطبعةالحدادي العب )146(

// .166، ص1الغنيمي، اللباب في شرح الكتاب، ج //.321
، 3المرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدي، ج

الزيلعي؛ تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، // .195ص
، مع حاشية ْلِبيِّ ْلِبيُّ : وحاشية الشِّ : ت(شهاب الدين الشِّ

ثم صورتها دار الكتاب اإلسالمي (أولى،  ، ط)هـ 1021
، 8البابرتي، العناية شرح الهداية، ج //.42، ص5، ج)2ط
  .428ص

الباجي، المنتقى  //.488، ص6ابن عبد البر، االستذكار، ج )147(
  .65، ص5شرح الموطأ، ج

  .162، ص3ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج )148(
مام الشافعي، الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب اإل )149(

  .233، ص18ج
المرداوي،  //.278، ص1المقدسي، العدة شرح العمدة، ج )150(

، 5، ج2اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، ط
، 7ابن ضويان، منار السبيل في شرح الدليل، ط// .236ص
ابن العثيمين، الشرح الممتع على زاد  //.369، ص1ج

  .231، ص9ج: 1المستقنع، ط
  .47، ص6ثالثة، ج: برى، طالبيهقي، السنن الك )151(
مالك بن أنس، موطأ اإلمام مالك، حديث رقم،  )152(

ابن // .382، ص2باب الربا في الدين، ج/ 2672/2673
  .488، ص6عبد البر، االستذكار، ج

، 2ابن قيم الجوزية، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، ج )153(
  .12ص

موسوعة // .100- 99المصري؛ رفيق، بيع التقسيط، ص )154(
عامالت المالية للمؤسسات المالية اإلسالمية، فتاوى الم

المرابحة، تصنيف مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية، 
  .440/ 2- 1، ص2ج 1، ط1مجلد

، )هـ405: ت(الحاكم، أبو عبد اهللا، محمد [رواه الحاكم،  )155(
، حديث رقم 61، ص2المستدرك على الصحيحين، ج

سْ : ، وقال)]2325( " َناِد َوَلْم ُيَخرَِّجاُه هَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
والزنجي ضعيف، وعبد ] التعليق، من تلخيص الذهبي[

  . ليس بثقة، فيكون الحديث ضعيفاً : العزيز
. 162، ص3ابن رشد؛ بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج )156(

ضعيف، : قال في ميزان االعتدال يحيى بن يعلى األسلمي
يزان الذهبي، م: مضطرب الحديث، راجع: وقال البخاري

  .415، ص4أولى، ج: االعتدال في نقد الرجال، ط
الشريف، محمد : [وهناك ردود مطولة ألدلة الفريقين عرضها )157(

، سلسلة 1، ط )10- 1(عبد الغفار، بحوث فقهية معاصرة، 
  ]. 496-466، ص)1(بحوث فقهية معاصرة 



  محمود عبدالكريم إرشيد...                                                                                                     أثر وفاة المدين

- 1466 -  

، إغاثة اللهفان من مصايد )هـ751: ت(ابن قيم الجوزية،  )158(
الّصّالبي، أسامة محمد، اختيارات / /.13، ص2الشيطان، ج

الحافظ ابن عبد البر القرطبي في فقه المعامالت المالية من 
أولى، . كتابيه التمهيد واالستذكار، وتطبيقات معاصرة، ط

  .272ص
  .المصادر السابقة )159(
  .97المصري؛ رفيق، بيع التقسيط، ص )160(
  .98المصري؛ رفيق، بيع التقسيط، ص )161(
-1(حوث فقهية معاصرة، الشريف، محمد عبد الغفار، ب )162(

  .477/ 497، ص1، ط )10
  .497المرجع السابق، ص )163(
الّصّالبي، أسامة محمد، اختيارات الحافظ ابن عبد البر  )164(

  .273القرطبي في فقه المعامالت المالية، ص
  .99المصري؛ رفيق، بيع التقسيط، ص )165(
  .100المصري؛ رفيق، بيع التقسيط، ص )166(
وهذا القرار  6لدورة قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي في ا )167(

في الدورة السابعة فيما زاده عن القرار السابق ذكره، إن 
مجلس مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد في دورة مؤتمره السابع 

ذي القعدة  12إلى  7بجدة في المملكة العربية السعودية من 
  .م1992مايو  14 – 9هـ الموافق 1412

ت المالية موسوعة فتاوى المعامالت المالية للمؤسسا )168(
اإلسالمية، المرابحة، تصنيف مركز الدراسات الفقهية 

  . 441-439/ 2-1، ص2ج 1، ط1واالقتصادية، مجلد 
  .98م، ص2010المعايير الشرعية ط )169(
  .98المصري؛ رفيق، بيع التقسيط، ص )170(
رقابة شرعية بالمجان، : موقع رفيق المصري، موضوع )171(

/ هـ17/3/1423رفيق يونس المصري، جدة في . 2002
مالحظات على نموذج عقد إجارة : وأعاده في. م29/5/2002

  .منتهية بالتمليك
 .98م، ص2010المعايير الشرعية ط )172(
الدورة السابعة، المنعقدة بجدة، المملكة العربية السعودية،  )173(

مايو  14 –9الموافق /هـ1412ذي القعدة  12 - 7(
  ). م1992

، مكتبة الصفا، )2003(1البخاري، صحيح البخاري، ط )174(
باب من تكفل عن ميت دينًا 3كتاب الكفاالت،  39 مصر،

. 498، ص1، ج2295فليس له أن يرجع، حديث رقم 
باب إن أحال دين  3كتاب الحواالت،  38، 2289وحديث 

  .496الميت على رجل جاز، ص
. 535 -527، 1طرح رحماني، إبراهيم، حماية الديون، ج )175(

طريقًا غير أنه لم يصل إلى نتيجة بجواز استخدام التأمين 
لحماية الديون حال إفالس المدين، فكيف يقاس جواز 
التأمين في حالة اإلفالس على حالة السداد المبكر أو الوفاة 

لم يذكره أو يعالجه كطريق لحماية . مع ترك ما يسدد به دينه
  .الديون؟؟؟

هناك مخاطر يتعرض لها البنك في كل صيغة من صيغ  )176(

عبد المجيد، عنوان . أالتمويل، راجع لالستزادة، تيماوي، 
المداخلة، نظم حماية الودائع في البنوك اإلسالمية، تجربة 

كما تقوم شركات // 4-2البنك اإلسالمي األردني، ص
  .التأمين التجاري ضد مخاطر االئتمان

قحف، منذر، ضمان الودائع في المصارف اإلسالمية في  )177(
األردن، بحث مقدم لمؤسسة ضمان الودائع في المملكة 

  ).م2005(ردنية الهاشمية، تشرين الثاني، األ
عبد المجيد، عنوان المداخلة، نظم حماية الودائع . تيماوي، أ )178(

في البنوك اإلسالمية، تجربة البنك اإلسالمي األردني، 
  .18ص

  .المرجع السابق )179(
في رسالة خاصة بين الباحث والدكتور علي أبو العز، أمين  )180(

  .مي األردنيسر هيئة الرقابة الشرعية، البنك اإلسال
إرشيد، محمود عبد الكريم، الشامل في معامالت : راجع )181(

، دار النفائس، )م2007(وعمليات المصارف اإلسالمية، ط 
  .55- 54عمان، ص

تعارض فكرة الضمان مع فلسفة إنشاء المصارف : األول )182(
اإلسالمية، مع األساس النظري للمفهوم اإلسالمي لعوائد 

ة الغنم بالغرم، وترفضه االستثمار؛ فالضمان يخالف قاعد
األحكام الفقهية اإلسالمية كنظام، بصرف النظر عن الجهة 

فضًال عدم تحمل الخزينة العامة وهي . الملتزمة بالضمان
ملك الجميع خسائر بعض األفراد والتي قد تكون نتيجة 

وكصندوق تأمين . مغامرات طائشة أو سوء إدارة أو تخطيط
دينه أو يموت عن دين، كما  لماذا نتبرع لمن يفرط في سداد

أن دعم حساب الضمان من احتياطات مجمعة أو من 
صناديق تأمين مخصصة لهذا الغرض هو مجرد قناع ال 
يحجب حقيقة التعامل؛ بل هو قناع يمكن للمصارف الربوية 

  .أن تستر به معامالتها
مخالفة فكرة الضمان ألحكام الفقه : المحور الثاني

واهد سابقة على ضمان الديون مع عدم وجود ش: اإلسالمي
  .حث الشارع على المبادرة إلى سدادها

تعليق على بحث منذر قحف، سندات القراض وضمان  )183(
الفريق الثالث وتطبيقاتهما في تمويل التنمية في البالد 
اإلسالمية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، االقتصاد 

، 77ـ 43، ص )م1989هـ 1409(اإلسالمي، المجلد األول 
هـ 1411( 3ِلحسن؛ أحمد محيي الدين أحمد، والمجلد 

  .71ـــــ  70ص ) م1991=
قحف، منذر، ضمان الودائع في المصارف اإلسالمية في  )184(

األردن، بحث مقدم لمؤسسة ضمان الودائع في المملكة 
  .33، ص2005األردنية الهاشمية، تشرين الثاني، 

الث بحث منذر قحف، سندات القراض وضمان الفريق الث )185(
وتطبيقاتهما في تمويل التنمية في البالد اإلسالمية، مجلة 
جامعة الملك عبد العزيز، االقتصاد اإلسالمي، المجلد األول 

  .58، 57، 54، ص )م1989هـ 1409(
الدردير الشرح  //.498، ص2، ج ابن قدامة، المغني )186(
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ابن جزيء، // .622، ص1، ج)هـ1392(الصغير، ط
، 3، ج2المرداوي، اإلنصاف، ط //.75القوانين الفقهية، ص

  .330، ص2، ج1النووي، روضة الطالبين، ط //.234ص
  .498، ص2ابن قدامة، المغني، ج  )187(
  .143، ص1السيوطي، اإلكليل في االستنباط والتنزيل، ط )188(
  .297، ص4ابن العربي، أحكام القرآن، ج )189(
كتاب االستقراض وأداء  43البخاري، صحيح البخاري،  )190(

باب من استعاذ من الدين، 10يس، الديون والحجر والتفل
، 1، ج1، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، ط2399حديث رقم 

  .523ص
، 2المرداوي، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، ط )191(

  .234، ص3ج
، حيث أضاف 264ص 1المصري، التمويل اإلسالمي، ط )192(

للمديننين الشرفاء، والمقصود من توافرت فيهم الشروط ألخذ 
د ديونهم، حيث اشترط الفقهاء إلعطائهم شروط، الزكاة لسدا

 شبير، الزكاة ورعاية الحاجات األساسية الخاصة،: راجع
، 1، ج1أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، ط: كتاب
  .وما بعدها 364

أبحاث فقهية في قضايا : األشقر، مصرف الغارمين، كتاب )193(

 رحماني، حماية.// 93، ص3، ج1الزكاة المعاصرة، ط
 -231، 2الديون في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة، ج

 شبير، الزكاة ورعاية الحاجات األساسية الخاصة،// .232
 364، 1أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، ج: كتاب

  .وما بعدها
ابن // .54، 28، ص2ابن عابدين، حاشية رد المحتار، ج )194(

، 1، ج8طرشد، الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 
ابن قدامة،  //.250، ص6النووي، المجموع، ج //.249ص

  .683، ص2المغني، ج
القرضاوي، فقه // .204 - 202، ص4ابن حزم، المحلي، ج )195(

  .314، ص2، ج21الزكاة، ط
  .314، ص2القرضاوي، فقه الزكاة، ج )196(
الوادي، وسمحان، المصارف اإلسالمية، األسس النظرية  )197(

حيث ذهبا إلى . 153-152، 2والتطبيقات العملية، ط 
  . طريقة البنك دون التعليق عليها قط بالحل أو الحرمة

، 2413ابن ماجة، حديث رقم // 5ص 6سبق في حاشية  )198(
الترمذي، جامع الترمذي، حديث  //.قال األلباني، صحيح

قال الشيخ . 425، ص15أحمد، المسند ج //. 1078رقم 
  .شعيب؛ حديث صحيح

  
  
  

  المراجعالمصادر و 
  

، الشامل في معامالت 2007/هـ1427محمود عبد الكريم،  إرشيد،
 .، دار النفائس، عمان2وعمليات المصارف اإلسالمية، ط

: م، مصرف الغارمين، كتاب2008/هـ1428األشقر، عمر سليمان، 
، دار النفائس، 1أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، ط

 .عمان
، )هـ786: ت(دين البابرتي، محمد بن محمد بن محمود، أكمل ال

 .العناية شرح الهداية، ت، ط، دار الفكر
، المنتقى شرح )هـ474: ت(الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف 

، مطبعة السعادة، بجوار محافظة )هـ 1332(أولى، : الموطأ، ط
ثانية، : ثم صورتها دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، ط(مصر، 

 ).بدون تاريخ
عمر بن محمد، حاشية البجيرمي على شرح البجيرمي، سليمان بن 
ت، ط، المكتبة .، د)التجريد لنفع العبيد(منهج الطالب 

 .اإلسالمية، ديار بكر، تركيا
، 1ط(البخاري، صحيح البخاري، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، 

 .، مكتبة الصفا، القاهرة)م2003= هـ 1423
، مجمع )هـ1030: ت(البغدادي، أبو محمد غانم بن محمد الحنفي 

 .ت، دار الكتاب اإلسالمي.الضمانات، ط، د
، التلقين في الفقه )هـ422:ت(البغدادي، أبو محمد عبد الوهاب 

أبو أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني، : المالكي، تحقيق
 .أولى دار الكتب العلمية، بيروت: م، ط2004/هـ1425

ع عن متن ، كشاف القنا)هـ1051:ت(البهوتى، منصور بن يونس 
 .اإلقناع، دار الكتب العلمية، بيروت

: ، السنن الكبرى، تحقيق)هـ458: ت(البيهقي، أحمد بن الحسين 
، دار الكتب )م 2003/ هـ 1424(محمد عبد القادر عطا، 

 .العلمية، بيروت
الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة، جامع الترمذي، ط، 

 .ت، بيت األفكار الدولية
عبد المجيد، عنوان المداخلة، نظم حماية الودائع في البنوك تيماوي، 

 .اإلسالمية، تجربة البنك اإلسالمي األردني
، 2، التعريفات، ط)هـ816(الجرجاني، السيد الشريف أبو الحسن 

 .، دار الكتب العلمية، بيروت)2003=هـ1424(
ابن جزيء، محمد بن أحمد، القوانين الفقهية، ط 

 .دار الكتب العلمية، بيروت، )هـ1427/م2006(2
، المنهل الصافي )هـ874: ت(جمال الدين، يوسف بن تغري 
دكتور سعيد : محمد أمين، تقديم: والمستوفى بعد الوافي، تحقيق

 .عبد الفتاح عاشور، الهيئة المصرية العامة للكتاب
، المستدرك )هـ405: ت(الحاكم، أبو عبد اهللا، محمد بن عبد اهللا 

مصطفى عبد القادر عطا، : تحقيق على الصحيحين،
دار الكتب العلمية، : أولى، الناشر: ، ط)م1990/هـ1411(

 . بيروت
، اإلقناع في فقه )هـ968: ت(الحجاوي، موسى بن أحمد أبو النجا 

عبد اللطيف محمد، دار المعرفة، : اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق
 .بيروت
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، التلخيص )ـه852: ت(ابن حجر العسقالني، أبو الفضل أحمد 
الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ط أولى 

 . ، دار الكتب العلمية، بيروت)م1989/هـ1419(
، الجوهرة النيرة، )هـ800: ت(الحدادي العبادي؛ أبو بكر بن علي 

 .هـ، المطبعة الخيرية، مصر1322األولى، : الطبعة
 .وتابن حزم، المحلى باآلثار، ط دار الكتب العلمية، بير 
" منذر قحف" حسن؛ أحمد محيي الدين أحمد، تعليق على بحث

سندات القراض وضمان الفريق الثالث وتطبيقاتهما في تمويل (
، )م1991=هـ 1411( 3، المجلد )التنمية في البلدان اإلسالمية

 .مجلة جامعة الملك عبد العزيز، جدة
القيرواني،  أبو الحسن المالكي، كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد

، دار الفكر، )1412(يوسف الشيخ محمد البقاعي، ط : تحقيق
 .بيروت

، الدر المختار شرح )م1088هـ ـ 1025(الحصكفي، محمد بن علي 
بأعلى الصفحة يليه، مفصوال » تنوير األبصار للتمرتاشي

رد المحتار « عليه، المسماه » حاشية ابن عابدين«بفاصل، 
، )هـ1252: ت(بدين، محمد أمين ابن عا» على الدر المختار

 .، دار الفكر، بيروت)م1992/ هـ1412(ثانية، : ط
: الحطاب، شمس الدين، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ط

 . م، دار الفكر، بيروت1992 - هـ 1412ثالثة، 
، معجم المصطلحات االقتصادية )م1993=هـ1414(حماد، نزيه، 

 .مي للفكر اإلسالمي، فرجينيا، المعهد العال1ط في لغة الفقهاء،
، في فقه المعامالت المالية )م2007=هـ1428(حماد، نزيه، 

 .، دار القلم، دمشق1ط المعاصرة، قراءة جديدة،
، الجمع بين الصحيحين )هـ488: ت(الحميدي، محمد بن فتوح 
م، 2002/هـ1423علي حسين البواب، : البخاري ومسلم، تحقيق

 .، بيروتدار ابن حزم: ط ثانية، نشر
، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، )هـ241: ت(حنبل، أحمد بن محمد 

 2001/هـ 421شعيب األرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون، : تحقيق
 . م، ط أولى، مؤسسة الرسالة، بيروت

الخرشي، أبو عبد اهللا بن محمد بن عبد اهللا، الخرشي على مختصر 
 .خليل، ط دار الفكر، بيروت

م، الحق والذمة وتأثير الموت 2010/ هـ1431 الخفيف، الشيخ علي،
 .دار الفكر العربي، القاهرة(، 1فيهما، ط

م، نظرية الذمة بين الفقه 2003/هـ1423الخولي، أحمد محمود، 
 .، دار السالم، القاهرة1اإلسالمي والقانون الوضعي، ط

ت، .ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد، المقدمة، ط، د
 . حياء التراث العربي، بيروتدار المعرفة إ

، أحمد بن محمد )م 1786 - 1715= هـ  1201 - 1127(الدردير
، )هـ1392(بن أحمد الَعَدوي، أبو البركات، الشرح الصغير، ط

 . دار المعارف، مصر
م، حرية االشتراط في المعامالت بين الفقه  2003دياب، توفيق، 

 .والقانون، مؤسسة اإليمان، دمشق
حمد بن عرفة، حاشية الدسوقي، ط دار الفكر للطباعة، الدسوقي، م
 .بيروت

 12 -7(الدورة السابعة، المنعقدة بجدة، المملكة العربية السعودية، 
 ). م1992مايو  14 –9الموافق /هـ1412ذي القعدة 

، )هـ748: ت(الذهبي، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد 
علي محمد البجاوي، : ميزان االعتدال في نقد الرجال، تحقيق

 . أولى، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت: م، ط 1963
، القواعد، )هـ795: ت(ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد 

 .، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ2008/1429(، 1ط
م، حماية الديون في الفقه 2011/هـ1432رحماني، ابراهيم، 

 .، دار البشائر اإلسالمية، بيروت1اإلسالمي دراسة مقارنة، ط 
ابن رشد الجد، أبو الوليد محمد بن أحمد، المقدمات والممهدات، 

، دار الغرب )م1988/هـ1408(محمد الحجي، : تحقيق
  .اإلسالمي، بيروت

، بداية )هـ595: ت(ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي 
ر الحديث، ، دا)م2004/هـ1425(المجتهد ونهاية المقتصد، ط 

 .القاهرة
الزَّبيدي، محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، تاج العروس من 

 .جواهر القاموس، دار الهداية
لما  14( 4الزَُّحْيِلّي؛ َوْهَبة مصطفى، الِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتُه، ط

 .، دار الفكر، دمشق)سبقها
تجديد الفقه  م،2000 -هـ1420الزحيلي وعطية؛ وهبة وجمال الدين، 

 . اإلسالمي، حوارات لقرن جديد، ط دار الفكر، بيروت
الزركشي شمس الدين بن عبد اهللا، شرح الزركشي على مختصر 

 -هـ 1423(عبد المنعم خليل إبراهيم، : الخرقي، تحقيق
 .، دار الكتب العلمية، بيروت)م2002

 :، األعالم، الطبعة)هـ1396: ت(الزركلي، خير الدين بن محمود 
 .، دار العلم للماليين، بيروت)م 2002(، 15

، نحو معيار اقتصادي لتمييز التمويل بالمداينات 2011الزرقا، أنس، 
المشروعة عن التمويل الربوي، بحث مقدم إلى المؤتمر الثامن 

 .قطر دولة لالقتصاد اإلسالمي، الدوحة،
ئق ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقا)هـ743(الزيلعي، عثمان بن علي 
، ط ْلِبيِّ ، المطبعة الكبرى )هـ 1313(أولى، : وحاشية الشِّ

 .األميرية، بوالق، القاهرة
: ، األشباه والنظائر، تحقيق)هـ771(السبكي، تاج الدين عبد الوهاب 

: م، ط1991/هـ1411عادل عبد الموجود، وعلي معوض، 
 .أولى، دار الكتب العلمية

-هـ1414(سوط، طالسرخسي، شمس الدين أبو بكر محمد، المب
 .، دار المعرفة، بيروت)م1993

، )هـ911: ت(السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين 
، دار الكتب )م1990/هـ1411(أولى، : األشباه والنظائر، ط

 .العلمية، بيروت
، )م1981/ هـ1401(1السيوطي، اإلكليل في االستنباط والتنزيل، ط

 .دار الكتب العلمية، بيروت
، األم، )هـ204: ت(عي، أبو عبد اهللا محمد بن إدريس الشاف
 .، ط، دار المعرفة، بيروت)م1990/هـ1410(

، مسند اإلمام الشافعي، رتبه )هـ204(الشافعي، محمد بن إدريس 



  2014، 2، العدد 41، علوم الشريعة والقانون، المجّلد دراسات

- 1469 -  

محمد : محمد عابد السندي ترجم للمؤلف: على األبواب الفقهية
زاهد بن الحسن الكوثري، تولى نشره وتصحيحه، السيد يوسف 

/ هـ1370(لي الزواوي الحسني، السيد عزت العطار الحسيني، ع
 .، دار الكتب العلمية، بيروت)م 1951

م، صيانة المديونيات 1998/هـ1418شبير، محمد عثمان، 
ومعالجتها من التعثر في الفقه اإلسالمي، من كتاب بحوث فقهية 

، دار )محمد األشقر وآخرون(في قضايا اقتصادية معاصرة، 
 .1ط النفائس،

م، الزكاة ورعاية الحاجات 2008/هـ1428شبير، محمد عثمان، 
أبحاث فقهية في قضايا الزكاة : كتاب األساسية الخاصة،

 .، دار النفائس، عمان1المعاصرة، ط
الشربيني، محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، 

 .، دار الفكر، بيروت)م2004/هـ1421(، 1ط
م، بحوث فقهية 1999/هـ1420بد الغفار، الشريف، محمد ع

، دار ابن 1، ط)110-(معاصرة، سلسلة بحوث فقهية معاصرة 
 . حزم، بيروت

: ت(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا اليمني 
، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، دار )هـ1250

 .المعرفة، بيروت
: ، نيل األوطار، تحقيق)هـ1250: ت(الشوكاني، محمد بن علي 

م دار 1993 - هـ 1413عصام الدين الصبابطي، ط أولى، 
  .الحديث، مصر

 2الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم، المهذب في فقه اإلمام الشافعي، ط
 .، ط مصطفى البابي الحلبي، مصر)م1959/هـ1379(

محمد عبد : الصاوي، أحمد، بلغة السالك ألقرب المسالك، تحقيق
، دار الكتب العلمية، )م1995 - هـ 1415(هين، طالسالم شا

 .بيروت
الّصّالبي، أسامة محمد، اختيارات الحافظ ابن عبد البر القرطبي في 
فقه المعامالت المالية من كتابيه التمهيد واالستذكار، وتطبيقات 

 .، دار ابن حزم، بيروت)م1432/2011(أولى . معاصرة، ط
، منار السبيل في شرح )هـ1353(ابن ضويان، إبراهيم بن محمد 

، المكتب )م1989/هـ 1409(زهير الشاويش، : الدليل، تحقيق
 .اإلسالمي، بيروت

رد المحتار على الدر (ابن عابدين، محمد أمين، حاشية ابن عابدين 
 .، دار الكتب العلمية، بيروت)م1992/هـ1412(، ط )المختار

محمد أمين بن ابن عابدين، حاشية رد المحتار على الدر المختار، 
، دار )م1992/ هـ1412(ثانية، : ، ط)هـ1252: ت(عمر 

 .الفكر، بيروت
، العقود الدرية في )هـ1252: ت(ابن عابدين، محمد أمين بن عمر 

 .تنقيح الفتاوى الحامدية، ط، ت، دار المعرفة، بيروت
: ت(ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا النمري القرطبي 

سالم محمد عطا، محمد علي : كار، تحقيق، االستذ)هـ463
، دار الكتب العلمية، )2000/ هـ1421(معوض، ط أولى، 

 .بيروت
ابن عبد البر، أبو عمر يوسف النمري، الكافي في فقه أهل المدينة، 

 .، مكتبة الرياض الحديثة)هـ1400(
: ت(عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي 

: لروض المربع شرح زاد المستقنع، ن، ط، حاشية ا)هـ1392
 .هـ 1397أولى، 

عبد الرحمن بن ناصر السعدي، الفتاوى السعدية، مكتبة ابن تيمية، 
 .القاهرة

، 2العثماني، محمد تقي، بحوث في قضايا فقهية معاصرة، ط
 .، ط دار القلم، دمشق)م2011/هـ1432(

الشرح ، )هـ1421: ت(ابن العثيمين، محمد بن صالح بن محمد 
، دار ابن )هـ 1428/ هـ1422: (1الممتع على زاد المستقنع، ط

  .الجوزي، السعودية
دراسة نظرية (العربي، هشام يسري، التيسير في المعامالت المالية، 

، دار البشائر )م2012/هـ1433(، 1، ط..)تطبيقية مقارنة
 .اإلسالمية، بيروت

القرآن، دار الكتب  ابن العربي، محمد بن عبد اهللا األندلسي، أحكام
 .العلمية، بيروت

ابن عرفه، محمد الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 
  .تحقيق محمد عليش، دار الفكر، بيروت

العسكري، أبو هالل، معجم الفروق اللغوية، تحقيق مؤسسة النشر 
 .، قم، ايران)هـ1412، 1ط(اإلسالمي، 

البيان في مذهب اإلمام  ،)هـ558: ت(العمراني، أبو الحسين يحيى 
، دار )م 2000/هـ 1421(قاسم النوري، : الشافعي، تحقيق

 .المنهاج، جدة
، شذرات الذهب في )هـ1089: ت(ابن العماد، عبد الحي بن أحمد 

عبد : محمود األرناؤوط، خرج أحاديثه: أخبار من ذهب، تحقيق
 أولىم، دار ابن كثير،: ، ط1986/ هـ 1406القادر األرناؤوط، 

 . دمشق، بيروت
م، البيع المؤجل، المعهد 1999/هـ1419أبو غدة، عبد الستار، 

 .1اإلسالمي للبحوث والتدريب، ط
، اللباب في )هـ1298:ت(الغنيمي، عبد الغني بن طالب بن حمادة 

شرح الكتاب، تحقيق، محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة 
 .العلمية، بيروت

التطبيقات المصرفية لبيع المرابحة م، 1999/هـ1419فياض، عطية، 
 .، دار النشر للجامعات، مصر1في ضوء الفقه اإلسالمي، ط

، المغني على مختصر )هـ620(ابن قدامة، أبو عبد اهللا محمد 
 .الخرقي، ط، مكتبة القاهرة

: ، مجلة األحكام الشرعية، تحقيق)هـ1396(القاري، أحمد بن عبد اهللا 
، 1مد بن إبراهيم أحمد علي، طعبد الوهاب أبو سليمان، ومح

 هـ، مطبوعات تهامة، جدة، 1401
م، ضمان الودائع في المصارف اإلسالمية في 2005قحف، منذر، 

األردن، بحث مقدم لمؤسسة ضمان الودائع في المملكة األردنية 
 .الهاشمية، تشرين الثاني

م، سندات القراض وضمان الفريق 1989هـ 1409قحف، منذر، 
قاتهما في تمويل التنمية في البالد اإلسالمية، مجلة الثالث وتطبي

 . جامعة الملك عبد العزيز، االقتصاد اإلسالمي، المجلد األول
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وهذا القرار في الدورة  6قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي في الدورة 
السابعة فيما زاده عن القرار السابق ذكره، إن مجلس مجمع الفقه 

رة مؤتمره السابع بجدة في المملكة اإلسالمي المنعقد في دو 
 9هـ الموافق 1412ذي القعدة  12إلى  7العربية السعودية من 

 .م1992مايو  14 –
، الذخيرة، )هـ684: ت(القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد 

، دار الغرب )م 1994(أولى، : محمد بو خبزة، ط: تحقيق
 .اإلسالمي، بيروت
م، بيع المرابحة لآلمر بالشراء 1995/هـ1415القرضاوي، يوسف، 

 .، مكتبة وهبة، مصر3كما تجريه المصارف اإلسالمية، ط 
، مؤسسة 21م، فقه الزكاة، ط1993/هـ 1413القرضاوي، يوسف، 
 .الرسالة، بيروت

، الجامع ألحكام )هـ671: ت(القرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد 
ي وٕابراهيم أحمد البردون: تفسير القرطبي، تحقيق= القرآن 

دار الكتب : الثانية، نشر: م، طبعة 1964 -هـ 1384أطفيش، 
 .المصرية، القاهرة

، معجم لغة الفقهاء، )م1996=هـ1416(قلعه جي، محمد رواس، 
  .، دار النفائس، بيروت3ط

، إعالم )هـ751:ت(ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب 
عبد السالم إبراهيم، محمد : الموقعين عن رب العالمين، تحقيق

 .، دار الكتب العلمية، بيروت)م1991/هـ1411(
، إغاثة اللهفان من )هـ751: ت(ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر 

مكتبة : محمد حامد الفقي الناشر: مصايد الشيطان، تحقيق
 .المعارف، الرياض

، )هـ587: ت(الكاساني، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد 
/ هـ1406(ثانية، : ع الصنائع في ترتيب الشرائع، طبدائ

 .، دار الكتب العلمية، بيروت)م1986
: ت(كحالة، عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني الدمشقي 

، معجم المؤلفين، مكتبة المثنى، بيروت، دار إحياء )هـ1408
 .التراث العربي، بيروت

األفكار الدولية، ابن ماجة، سنن ابن ماجة، الرياض، ت، ط، بيت 
 .الرياض

: ت(الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب 
، الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح )هـ450

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل : مختصر المزني، تحقق
م، ط أولى، دار الكتب  1999/هـ 1419أحمد عبد الموجود، 

 .العلمية، بيروت
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The Effect of Debtor Death on his/her Deferred Bank Debt 
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ABSTRACT 

This study tackles the effect of the debtor death on his/her deferred bank debt according to religion 
considering the disorder in his/ her obligation towards the creditor and the deletion of part of the debt 
(share from profits) or the complete deletion of the debt. Hence, in case of death the debt might be 
documented in a warrantee, or heirs will be committed to the debt payments, in comparison with the case 
of early repayment of debt. This study aims to clarify the rules on discounting part of the profit that the 
deceased should have paid - when signing the contract, if the heirs pay it from inheritance as the jurists 
said: time has its share from the price including other duties that caused the increase in the amount and 
ultimately required to go with payments. The problem statement of this study is to investigates the 
discount of the value of the debt as it is being fully paid from the deceased inheritance, or the debtor is 
decided to pay the debt in a very systematic way before deadline. The research did a Jurisprudential 
analysis for these cases and was connected to the theory of the timing on economical basis. This study has 
so far concluded that if the deceased had deferred bank payments then in this case there has to be three 
cases: the debt is documented through a warrantee or a sponsor who would pay the debt either way the 
debt stays deferred. In case the debt was not documented in a warrantee or through a sponsor then the 
successor pay the debt from the deceased heir. Otherwise, in the Zakat Fund of the Bank of debtors on its 
own terms, and that the payments maybe covered in certain conditions, and that is dropped from the profits 
which have been calculated. According to Ebn Abbas, in case a debtor wanted to pay all his/her payments 
but just to deduct a value from the profit. In comparing this to a deceased debt, the same rules apply as 
well. The formation of an insurance fund will assisted in paying off the debt and the profits in case the 
debtor is deceased. In order to face the obstacles of not paying the debt, the contract in the bank is changed 
to illegal debts, here the insurance fund as a third party is illegal. In case the deceased is poor and the debt 
cannot be covered, the Zakah fund will pay the debt as an alternative but this is conditional. In case the 
deceased did not documented his grant with s sponsor and the heirs did not accept to pay the debt, part of 
the benefits should be deducted as the Zakah fund will be covering the debt and in this case no need for the 
insurance fund to cover the debt as it will be illegal  
Keywords: Debtor, Death, Bank Debt. 
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