
 الرحيم الرحمن هللا بسم

 التحرير حزب أمير الرشتة أبو خليل بن عطاء الجليل العالم أجوبة )سلسلة

 "فقهي"( الفيسبوك على صفحته رواد أسئلة على

 سؤال جواب

 منه جزء وإنقاص ينالد   أخذ تعجيل

 الوليد أبو خالد إلى

 :السؤال

 لدى عملأ ناأ ناآل ...الموضوع هذا يف سؤال يعند ...عاكور هللا وحفظك شيخنا فيك هللا بارك

 موالاأل من المبلغ هذا من اا جزء خذآ نأ ريدأو والمعاشات تأمينلل موالا أ يمن وتستقطع ةخاص ةمؤسس

 ...يحق من هو يالذ المبلغ هذا على ةمئوي ةنسب ايأخذو بأن نييلزمون هم كنلو يمن استقطاعها تم يالت

 ؟شرعا جائز هذا هلف

 .عمرك فى هللا طالأو فيك هللا وبارك

 

 :الجواب

 وبركاته، هللا ورحمة السالم وعليكم

 استحقاقها موعد قبل )تقاعدك( معاشك مستحقات من جزء تعجيل تريد أنك سؤالك من فهمت لقد

 ...عملك عقد في المشروط

 وموعد آخر على دين   لرجل كان إذا أي الدين، دادس تعجيل باب في تقع المسألة هذه كأن أرى إني

ا  السداد أكان سواء مثالا، سنتين بعد الدين دادس  سنتين، بعد واحدة دفعة السداد كان أو سنتين مدة إلى تقسيطا

د للمدين الدائن فقال ا  منه لك أنقص وأنا اآلن المبلغ لي سد ِّ ا  شيئا  مبلغ لك فأنت لتك،مسأ تشبه ذهفه... معلوما

 األربعين في اآلن وأنت مثالا  سنة (60) عمرك ريصي عندما إياه يُعطونك فيها تعمل التي المؤسسة عند

 .سنة عشرين بعد موعدها قبل اآلن المستحقات هذه من اا زءج وتريد

 بعد (1000) الدين قيمة الدائن يأخذ أن بدل أي منه جزء تنقيص مقابل الدين سداد تعجيل مسألة إن

 بتاريخ أصدرناه جواب في عليها بناأج أن سبق وقد... فيها مختلف المسألة هذه. (900) اآلن يأخذها سنة

 :األمر بهذا عالقة له مما الجواب في جاء ما بعض عليك وأعيد م،27/12/2012 - هـ1434 صفر 14

ل ضع  " باب تحت قلنا كما الفقهاء عند فهو سؤالك وأما... ) ا  المؤجل الدين من ضع أي "،وتعج   شيئا

 :فيها مختلف ةالمسأل وهذه... معجالا  بعضه أو الدين دفع مقابل

 :منها أدلة إلى ويستند يجيزها ال من فمنهم -

ْقَدادِّ  َعنِّ  الكبرى سننه في البيهقي أخرجه ما -1 ائَةَ  َرُجالا  أَْسلَْفتُ : قَالَ  اأْلَْسَودِّ  ْبنِّ  اْلمِّ ينَاٍر، مِّ  َخَرجَ  ثُم   دِّ

ي لْ : لَهُ  فَقُْلتُ  ،ملسو هيلع هللا ىلص هللاِّ  َرُسولُ  بَعَثَهُ  بَعَثٍ  فِّي َسْهمِّ ينَ  لِّي َعج ِّ ينَار تِّْسعِّ  فََذَكرَ  نَعَْم،: فَقَالَ  َدنَانِّيَر، َعَشَرةَ  َوأَُحط  اا دِّ

تَهُ  ِمق َداُد، يَااً ِرب أََكل تَ »: فَقَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص هللاِّ  لَِّرُسولِّ  َذلِّكَ  عَم   .«َوأَط 

 .ضعف"( البيهقي حديث سند "في: اللهفان إغاثة في القيم ابن اإلمام قال فقد )وللعلم
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ا  كان إن ما الجاهلي ة ربا أن   وممعل إن ه قالوا -2 الا  قرضا يادة فكانت مشروطة، بزيادة مؤج   من بدلا  الز 

مه، تعالى، للا   فأبطله األجل، زيادة  جزء خصم أن وأضافوا ،﴾م  كُ الِ وَ م  أَ  وسُ ءُ رُ  م  كُ لَ فَ  م  تُ ب  تُ  ن  إِ وَ ﴿: وقال وحر 

 .نقصانا أو زيادةً  األجل، على مترتبال العوض بسبب حرام كذلك هو األجل تقريب من بدلا  الدين من

ل" "ضع األمر هذا بتحريم وقال  والحنابلة، والشافعية والمالكية الحنفية من الفقهاء جمهور وتعج 

 .التابعين من وعدد عمر وابن ثابت بن زيد وكرهه

 :منها أدلة إلى ويستند يجيزها من ومنهم -

يَ  َعب اٍس  اْبنِّ  َعنِّ  -1 ُ  َرضِّ ا: قَالَ  َعْنُهَما، للا  ِّ  َرُسولُ  أََرادَ  لَم  جَ  أَنْ  ملسو هيلع هللا ىلص للا  يرِّ  بَنِّي يُْخرِّ  يَا: قَالُوا الن ضِّ

ِّ، َرُسولَ  نَا أََمْرتَ  إِّن كَ  للا  ، لَمْ  ُديُون   الن اسِّ  َعلَى َولَنَا بِّإِّْخَراجِّ ل  لُوا َضعُوا»: قَالَ  تَحِّ  في الحاكم رواه «َوتَعَج 

يث   َهَذا قالو الصحيحين على مستدركه يحُ  َحدِّ ْسنَادِّ  َصحِّ َجاهُ  َولَمْ  اإْلِّ  .يَُخر ِّ

 أحكام في القيم ابن وقال. بثقة ليس العزيز وعبد ضعيف الزنجي تلخيصه في الذهبي قال فقد )وللعلم

 (.الحسن" رتبة عن ينحط ل وحديثه الزنجي خالد بن مسلم إل فيه ليس حسن "وإسناده الذمة أهل

رْ  الربا "إنما: عنهما هللا رضي عباس بن هللا عبد قول -2 لْ  وليس أزيدك" وأنا لي أَخ ِّ  وأنا لي "َعج ِّ

 .عنك" أضع

 أحمد اإلمام عن رواية وهو سيرين وابن والحسن والنخعي عباس ابن عن ذلك جواز ُروي وقد

 من دينعاب ابن وأجازها القيم، ابن وتلميذه تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وهو الشافعية، عند ووجه

 .المختار" "الدر على حاشيته في كما الحنفية فقهاء

 (...الفقهاء من برأيه يطمئن من المسألة صاحب فليقلد رأياً، المسألة في نتبنى أن نحب ال ونحن

 انتهى

... رأيه بصواب تطمئن الذي المجتهد رأي تقلد أن لك بل فيها نتبنى أن نحب ل فإننا ترى وكما

... ربا وهو يجوز ل منه جزء بإنقاص حقك استالم تعجيل أن يرى األول لرأيفا واضحان، والرأيان

ا  لك ذكرت وكما... منه شيء بإنقاص منه جزء أو حقك أخذ تتعجل أن بجواز يقول الثاني والرأي  فنحن آنفا

ا  نتبنى أن نحب ل  .الرأيين من رأيا

 .خير هو لما صدرك يشرح أن هللا أسأل الختام وفي

 

 الرشتة أبو خليل بن عطاء أخوكم
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 :الفيسبوك علىواب من صفحة األمير )حفظه هللا( الج رابط
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