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❖ حكم رصف الشيك املؤجل مبثل قيمته ب ُدفعة قبل حلول األجل ،وأخرى عند حلوله
بدفعة قبل حلول األجل ،وأخرى عند حلوله
❖ السؤال :ما حكم صرف الشيك المؤجل بمثل قيمته ُ
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أش ف األنبياء والم سلين ،سيدنا محمد ،وآله وصحبه أجمعين ،وبعد،
فالشيك :هو صك مح ر قابل للتداول ،وفق شكل قانوني معين ،يتضمن أم اً من الساحب إلى البنك ،بدفع مبلغ معين من النقود
لحامله .وتعتب هذه الشيكات أداة للوفاء بالحقوق وسداد الديون ،فهي نوع من أنواع التوثيق المش وع ،وينطبق عليها أحكام الوكالة والك الة
والحوالة والص ف ،واألصل في التعامل بها الحل وفق الضوابط الش عية ،وص فها يتعلق به من األحكام ما يتعلق بص ف النقود ،من
«الذهب ِب َّ
التماثل والتقابض عند اتحاد الجنس ،وتقابض البدلين عند اختالف الجنس ،قال رسول هللا ،صلى هللا عليه وسلمَّ :
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وال يجوز بيع الشيكات المؤجلة بأقل من قيمتها ،سواء ات قت العمالت أم اختل ت ،ويجوز رهن الشيك المؤجل لتوثيق الديون ،وي هم
من السؤال أنه تم دفع جزء من قيمة الشيك قبل أجله ،وتم دفع باقي قيمته عند استحقاقه ،وهذه معاملة جائزة ،ومنعاً للنزاع ينصح المدين

أن يلغى الشيك األول ،ويح ر الدائن له شيكاً بالمبلغ المتبقي ،وأن يوثق قبض ما استلم حسب األصول.
ويرى مجلس اإلفتاء األعلى جواز التعامل بالشيكات اْلجلة في بيع السلع والحاجات ،ويجوز دفع جزء من قيمة الشيك اْلجل قبل

موعد استحقاقه ،ودفع باقي قيمته عند استحقاق األجل ،بن س قيمته ،وينصح مجلس اإلفتاء بتوثيق المعامالت ،واإلشهاد عليها منعاً
للخالف بين أصحاب العالقة.

وهللا يقول الحق وهو يهدي السبيل

