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املقدمة:

�آله  �ملر�سلني �سيدنا حممد وعلى  �أ�سرف  �لعاملني و�ل�سالة و�ل�سالم على  �حلمد هلل رب 

و�سحبه �أجمعني وبعد،،، 

د�أب �لفقهاء عل �سد باب �لربا بكل �سوره و�أ�سكاله، الأنه من �أعظم �ملحرمات، �إال �أن هذ� 

�الأمر مل مينع �لفقهاء من حتديد �ملفاهيم �ل�سرعية و�إيجاد �حللول و�لبد�ئل �ل�سرعية 

�إذ� كان لها وجه يف �لفقه �الإ�سالمي حتى ال يحرمو� على �لنا�س ما �أباحه �هلل لهم. فكلما 

قويت �ل�سبهة قوي �ملنع، وكلما خفيت �ل�سبهة �أو بعدت خف �ملنع حتى يكون من باب 

�ملكروهات ولي�س �ملحرمات، ونحن ب�سدد �حلديث عن م�ساألة قدمية جديدة، قدمية حيث 

تكلم �لفقهاء عنها، جديدة ملا لها من مالب�سات وو�قع ي�ستدعى �لنظر و�الجتهاد فيها. 

�ملالية �لعاملية �لتي ع�سفت بالدول ف�ساًل عن �ل�سركات و�لبنوك  وال�سيما بعد �الأزم��ة 

�الإ�سالمية منها وغري �الإ�سالمية. 

وقد يعترب �لبع�س �إن هذه �الأمور تعالج من خالل �لهيئات �ل�سرعية يف �ملوؤ�س�سات �ملالية 

�ختالف  على  �الإ�سالمية  �ملالية  باملوؤ�س�سات  يتعلق  ع��ام  �الأم���ر  ه��ذ�  �أن  �إال  �الإ�سالمية، 

�أنو�عها وال يتعلق مبوؤ�س�سة دون �أخرى، الأنها �إما �أن تكون د�ئنة �أو مدينة، فتحتاج ملعرفة 

�حلكم �ل�سرعي يف هذ� �الأمر، وهو من �الأمور �لتي ت�سكر عليه �سركة �سورى لال�ست�سار�ت 

�ل�سرعية �لتي حتر�س على طرح �ملو��سيع �لتي تتعلق بعمل �ملوؤ�س�سات �ملالية �الإ�سالمية. 

�سائاًل �ملوىل عز وجل �ل�سد�د و�لتوفيق، و�أن يجعل هذ� �لبحث خال�سًا لوجه �لكرمي. 

و�حلمد هلل رب �لعاملني،،،

ِذيَن  ًر� َكَما َحَمْلَتُه َعَلى �لَّ ِمْل َعَلْيَنا �إِ�سْ َنا َواَل حَتْ َنا َربَّ
ْ
ْخَطاأ

َ
ْو �أ

َ
يَنا �أ �سِ َنا اَل ُتوؤَ�ِخْذَنا �إِن نَّ {َربَّ

نَت َمْواَلَنا 
َ
ا َو�ْغِفْر َلَنا َو�ْرَحْمَناآ �أ ْلَنا َما اَل َطاَقَة َلَنا ِبِه َو�ْعُف َعنَّ مِّ َنا َواَل حُتَ ِمن َقْبِلَنا َربَّ

ْرَنا َعَلى �ْلَقْوِم �ْلَكاِفِريَن} َفان�سُ

كتبه الفقري اإىل عفو ربه
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قلب الدين

»جتديد عقود املرابحات والوكاالت اال�صتثمارية«

قامت �ل�سركات �الإ�سالمية بالتمول من �الأفر�د و�ل�سركات بعقود �لوكاالت �ال�ستثمارية 

وع��دم  �ل�سركات  ه��ذه  عند  �ل�سيولة  ونق�س  �لعاملية  �ملالية  �الأزم���ة  وب�سبب  و�مل��ر�ب��ح��ات، 

�أن جتدد  �إم��ا  �أم���ام خيارين:  �أ�سبحت  �الآخ��ري��ن،  ِق��َب��ل  بالتز�ماتها  �ل��وف��اء  على  قدرتها 

�لوكالة �أو �ملر�بحة عن طريق �لدخول يف وكالة ومر�بحة �أخرى جديدتني، وهذ� يعني 

مد �الأجل وزيادة �لدين. �أو �لذهاب �إىل �لق�ساء مما يعني �إفال�س �ل�سركة وزو�لها، ومت 

ع��دم ج��و�ز جتديد عقود  �لهيئة  �ل�سرعية، وف�سلت  �لهيئات  �إح��دى  �ملو�سوع يف  ت��د�ول 

�لوكاالت و�ملر�بحات �بتد�ء، و�أن خيار �الإفال�س لل�سركة خري من �إباحة �لربا �لذي هو يف 

�أ�سنع �سوره متحقق هنا، وهو ربا �لن�سيئة، �إال �أن �الأمر �ت�سح بعد ذلك �أن هذه �لنازلة ال 

تخ�س �سركة بعينها، بل هو و�سع عام ي�سمل جميع �ل�سركات �الإ�سالمية وغري �الإ�سالمية، 

مما يعني �إفال�س جميع �ل�سركات، وهو ما يوؤثر على �قت�ساد �لبلد ب�سكل عام، و�ملت�سرر 

�الأكرب �سيكون �لبنوك �لتي هي عماد و�سلب �القت�ساد يف �أي بلد. 

مما ��ستدعى �إىل نظر �ملو�سوع مرة �أخرى، و�لنظر �إىل �ملو�سوع باأثره �لعام على �ملوؤ�س�سات 

�ملالية �الإ�سالمية، وحجم �ل�سرر �لذي يلحق بها، ويلحق �القت�ساد �الإ�سالمي، و�قت�ساد 

و�ل��وك��االت  �مل��ر�ب��ح��ات  �أك��ر م��ن هيئة �سرعية جتديد عقود  ف��اأج��ازت  �لبلد ب�سكل ع��ام. 

ب�سروط و�سو�بط، �إال �أنه قبل ذكر هذه �ل�سروط نرغب بعر�س طريقة جتديد هذه �لعقود 

قبل حدوث �الأزمة �ملالية �لعاملية، فعندما كانت �ل�سركة تتمول عن طريق عقد �ملر�بحة 

و�لوكالة �ال�ستثمارية كانت هذه �لعقود توؤول �إىل دين على �ل�سركة، ويحل هذ� �لدين يف 

فرتة حمددة، فتخاطب �ل�سركة �لد�ئن عند حلول �الأجل �إذ� كان يرغب باإعادة ��ستثمار 

�ملبلغ مرة �أخرى، وكنا ن�سرتط على �ملوؤ�س�سات �سرورة �أن يكون هذ� �ملبلغ �سائال �أي نقدً�، 

ثم بعد ذلك يتم خماطبة �لد�ئن �إذ� كان يرغب باإعادة ��ستثمار �أمو�له مرة �أخ��رى، �أو 

يتم حتويل هذه �ملبالغ �إىل ح�سابه، وكان يف �الأغلب يطلب �لد�ئن �إعادة �ال�ستثمار مرة 

�أخرى، فيوؤخذ هذ� �ملبلغ ويعاد ��ستثماره مرة �أخرى بعقد وكالة يف �ال�ستثمار �أو بعقد 

مر�بحة. 

وكانت �ل�سركات لتوفري �ل�سيولة حتتاج �إىل �لتورق)1( لتوفري �ل�سيولة �ملطلوبة الإعادة 

�ال�ستثمار �أو ل�سد�د �لدين �لذي عليها. �إال �أنه عندما حدثت هذه �الأزمة �ملالية �لعاملية 

1- التورق: �سراء �سلعة بالأجل وبيعها نقداً لغري البائع بهدف احل�سول على ال�سيولة. عمليات التورق وتطبيقاتها القت�سادية يف امل�سارف الإ�سالمية 

اأحمد الر�سيدي 21 دار النفائ�س.



�سحت �ل�سيولة عند �ل�سركة، كما �أن �لبنوك و�ملوؤ�س�سات �متنعت عن �لتمويل، فلم تتمكن 

من عمل تورق، الأن �لتورق يحتاج �إىل �سيولة �بتد�ء ل�سر�ء �لب�سائع و�ل�سلع، وهنا يجب 

�أن نفرق ما �إذ� كانت �ملوؤ�س�سة �ملالية �الإ�سالمية د�ئنة �أو مدينة. 

�أ( �إذ� كانت �ملوؤ�س�سة د�ئنة: 

كانت  �إذ�  �ال�ستثمارية  و�ل���وك���االت  �مل��ر�ب��ح��ات  ع��ق��ود  جت��دي��د  �ل�سرعية  �لهيئات  �أج����ازت 

�ملوؤ�س�سة �ملالية �الإ�سالمية د�ئنة لهذه �ل�سرورة �مللحة �إال �أنها و�سعت �سروطًا و�سو�بط 

لذلك منها: 

1- �أن ينظره �لد�ئن �إىل �أجل من غري زيادة ما �أمكن ذلك. 

2- �أن يوجه �لعميل �أن يجد وفاء دينه من م�سادر �أخرى م�سروعة، و�أن يتمول من طرف 

�آخر لت�سديد �لدين. 

3- �أن تكون �ملعاملة �لثانية منف�سلة متامًا عن �لدين �الأول، فال ير�عى فيها �ملدة و�ملبلغ. 

4- متكني �لعميل من مبلغ �لتورق، وعدم دخول �ملبلغ يف �ل�سمان �لعام �ملاأخوذ عليه عند 

توقيعه على �سروط فتح �حل�ساب �جلاري و�حل�سابات �ال�ستثمارية �الأخرى. 

5- �أن ال يتم تكر�ر �ملعاملة �أكر من مرة. 

6- �إذ� �أمكن ت�سييل �ل�سمان ال�ستيفاء �لدين فهو �أوىل من �إجر�ء معاملة �أخرى. 

7- �أن تعر�س �حلاالت على �لهيئة �ل�سرعية و�ملر�قبني �ل�سرعيني للنظر فيها و�عتمادها 

 .)1(

ب(  �أن تكون �ملوؤ�س�سة مدينة: 

ال يختلف حكم �ملوؤ�س�سة �إن كانت مدينة عن �ملوؤ�س�سة �إن كانت د�ئنة �إال �أن �ملوؤ�س�سة �إن 

كانت مدينة ومع�سرة فلها حكم �آخر ياأتي �إن �ساء �هلل، و�إمن��ا �أردن��ا بيان بع�س �الأحكام 

�لتي �سدرت عن بع�س �لهيئات �ل�سرعة ملعاجلة �أزمة �ملوؤ�س�سات �إن كانت مدينة. 

عر�ست بع�س �لهيئات بع�س �حللول ومنها: 

1-  قرار �سادر من الهيئة ال�سرعية لبنك بوبيان يف الكويت حم�سر الجتماع 2008/4 وبنك البحرين الإ�سالمي حم�سر الجتماع رقم 2009/1-17، 

والهيئة ال�سرعية ل�سركة المتياز  حم�سر اجتماع اللجنة التنفيذية 2009/1 يف الكويت، الفتاوى امل�سرفية ال�سادرة عن الهيئة ال�سرعية لبنك املوؤ�س�سة 

العربية امل�سرفية �س 135، الهيئة ال�سرعية ل�سركة وارد لالإجارة والتمويل يف الكويت حم�سر اجتماع 2008/3.



1- �أن يقوم �ملدين بتحرير �سيك باملبلغ لكي يعترب �لدين كاأنه مقبو�س قب�سًا حكميًا، 

ويتم �إجر�ء �ملعاملة �لثانية ل�سد�د وقطع �لدين �الأول، ثم �إن�ساء دين ثان جديد )1(. 

2- �أن �لد�ئن يوكل �ملدين ب�سر�ء �سلعة باالأجل، ثم ي�سرتيها منه ب�سعر و�أجل يتفق عليه، 

ثم يطلب �لوكيل بيع �ل�سلعة يف �ل�سوق نقدً� ويتم �لتقا�س بني دين �لوكيل ودين �ملوكل، 

وحم�سلة هذه �لعملية �أن �لوكيل �أن�ساأ دينا جديدً� بقيمة و�أجل جديد، ومل يحتج �إىل 

توفري �ل�سيولة ب�سبب �ل�سر�ء باالأجل، و�إمنا حتمل ر�سوم �لربوكر �أو �لو�سيط فقط)2(.  

ه��ذه �حلالة  �لن�سيئة يف  رب��ا  �إج���ازة  �إىل  �ل�سرعية  �لهيئات  م��ن  �الأف����ر�د  ذه��ب بع�س   -3

لل�سرورة، �إال �أن �لرد كان كيف نبيح ربا �لن�سيئة �ملجمع على حترميه، ويوجد خمرج و�إن 

كان يف �لظروف �العتيادية غري مقبول، الأنه  مما �ختلف فيه �لفقهاء، �إال �أن �للجوء 

�إىل ما هو خمتلف فيه خري من �للجوء �إىل �إباحة ربا �لن�سيئة �ملجمع على حترميه، فما 

كان خمتلفا فيه �أوىل مما هو جممع على حترميه. و�سبب �الختالف �أن جتديد عقود 

�لوكالة �ال�ستثمارية و�ملر�بحة يعد من قبيل قلب �لدين)3( على �ملع�سر، و�أنا �سوف �أنقل 

ما ��ستطعت �حل�سول عليه يف هذه �مل�ساألة من مذ�هب �لفقهاء. 

  �أواًل: مذهب �حلنفية: 

زي���ادة قيمة  يتمثل يف  �ال�ستثمارية  و�ل��وك��االت  �مل��ر�ب��ح��ات  �الإ���س��ك��ال يف جتديد  �إن  قلنا 

�ملر�بحة �أو �لوكالة �ال�ستثمارية �لثانية على �ملر�بحة و�لوكالة �ال�ستثمارية �الأوىل. 

وقد فرق �حلنفية بني م�ساألة �أن يتقدم �لقر�س على عقد �لبيع �أو �أن يتقدم عقد �لبيع 

على عقد �لقر�س. 

�أواًل: تقدم عقد �لقر�س على عقد �لبيع: 

لو �أقر�س �سخ�س �آخر قر�سًا لي�سرتي منه متاعًا بثمن غال باأن �أقر�سه مائة دينار ثم 

��سرتى �مل�ستقر�س من �ملقر�س ثوبًا قيمته ع�سرون دينارً� باأربعني دينارً�ً فهذ� له �سورتان:

�أ( �إذ� كان عقد �لبيع م�سروطًا: فهو مكروه، وذهب �سم�س �الأئمة �حللو�ين �إىل �أنه حر�م، 

الأن هذ� قر�س جر منفعة، الأنه يقول: لو مل �أ�سرته منه طالبني بالقر�س يف �حلال. 

ب( �إذ� مل يكن عقد �لبيع م�سروطًا: قال �لكرخي: ال باأ�س به، وقال �خل�ساف: ما �أحب 

له ذلك، وهذ� يعني �أنه قريب من �لكر�هة لكنه دون �لكر�هة، ومل ير حممد بذلك باأ�سًا. 

1- الهيئة ال�سرعية لبنك لندن وال�سرق الأو�سط يف بريطانيا.

2- الهيئة ال�سرعية ل�سركة الرتاج لال�ستثمار يف الكويت، الهيئة ال�سرعية العليا ل�سركة امل�سورة والراية حم�سر الجتماع 2009/3.

3- هذه الت�سمية ا�ستهرت يف مذهب احلنابلة، اأما احلنفية فيطلقون عليها بيع املعاملة، واأما املالكية فيجعلونها من قبيل ف�سخ الدين بالدين.



قال �سيخ �الإ�سالم خو�هر ز�ده – رحمه �هلل - ما نقل عن �ل�سلف حممول على ما �إذ� كانت 

�ملنفعة، وهي �سر�ء �ملتاع بثمن غال م�سروطة يف �ال�ستقر��س، وذلك مكروه بال خالف، 

وما ذكر حممد - رحمه �هلل - حممول على ما �إذ� مل تكن �ملنفعة و�لهدية م�سروطة يف 

�لقر�س، وذلك ال يكره بال خالف. 

ثانيًا: تقدم عقد �لبيع على عقد �لقر�س: 

كاأن ي�سرتي �إن�سان من �آخر متاعًا قيمته ع�سرون دينارً� باأربعني دينارً�، ثم يقر�سه �ستني 

دينارً�، حتى �سار للمقر�س على �مل�ستقر�س مائة دينار، وح�سل للم�ستقر�س ثمانون، 

فهذه �ل�سورة للحنفية ثالثة �أقو�ل: 

�أ( ذكر �خل�ساف �أن هذ� جائز، وهذ� مذهب حممد بن م�سلمة �إمام بلخ، فاإنه روى �أنه كان 

له �سلع، فكان �إذ� ��ستقر�س �إن�سان منه �سيئًا كان يبيعه �أواًل �سلعة بثمن غال ثم يقر�سه 

بع�س �لدنانري �إىل متام حاجته. 

وكان �ل�سيخ �الإمام �الأجل �سم�س �الأئمة �حللو�ين يفتي بقول �خل�ساف، وكان يقول: هذ� 

لي�س بقر�س جر منفعة، بل هذ� بيع جر منفعة، وهو �لقر�س)1(. 

�أق��و�ل �لفقهاء �ل�سابقة �أنها م��رتددة بني �لكر�هة و�جل��و�ز، ومل يقل �أحد  ويالحظ من 

منهم يف هذه �ل�سورة �أنها حمرمة. 

ب( �أكر �مل�سايخ عند �حلنفية كانو� يكرهون ذلك، وكانو� يقولون: هذ� قر�س جر منفعة. 

ك��ان يف جمل�سني  �إن كانا يف جمل�س و�ح��د يكره، و�إن  �أن��ه  �إىل  ت( ذه��ب بع�س �حلنفية 

خمتلفني ال باأ�س به، الأن �ملجل�س �لو�حد جلمع �لكلمات �ملتفرقة، فكاأنهما و�فقا معًا، 

فكانت �ملنفعة م�سروطة يف �لقر�س.

�إذ� كان لزيد بذمة عمرو  �لفتاوى �حلامدية: �سئل فيما  �بن عابدين عن  ونقل �الإم��ام 

مبلغ دين معلوم فر�بحه عليه �إىل �سنة، ثم بعد ذلك بع�سرين يومًا مات عمرو �ملديون، 

�أم ال؟  �جل��و�ب جو�ب  �سيء  �ملر�بحة  ياأخذ من  لزيد، فهل  �ل���و�رث  ودفعه  �لدين  فحل 

�ملتاأخرين: �أنه ال يوؤخذ من �ملر�بحة �لتي جرت �ملبايعة عليها بينهما �إال بقدر ما م�سى 

�أتفتي به؟ قال: نعم، كذ� يف �الأنقروي و�لتنوير،  من �الأي��ام. قيل للعالمة جنم �لدين: 

و�أفتى به عالمة �لروم موالنا �أبو �ل�سعود« )2(.

1-  حا�سية ابن عابدين 369/7-379، دار الكتب العلمية، املحيط الربهاين، برهان الدين مازه ، دار اإحياء الرتاث العربي.

2- حا�سية ابن عابدين 387/7.



ثانيًا: مذهب �ملالكية: 

جاء يف موطاأ �الإمام مالك ما يلي: 

»قال مالك: يف �لرجل يكون له على �لرجل مائة دينار �إىل �أجل، فاإذ� حّلت قال له �لذي 

عليه �لدين: بعني �سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقدً� مبائة وخم�سني �إىل �أجل: هذ� بيع 

ال ي�سلح: ومل يزل �أهل �لعلم ينهْون عنه. 

قال مالك: »و�إمنا كره ذلك الأنه �إمنا يعطي ثمن ما باعه بعينه ويوؤخر عنه �ملائة �الأوىل 

�إىل �الأجل �لذي ذكر له �آخر مرة، ويزد�د عليه خم�سني دينارً� يف تاأخريه عنه، فهذ� مكروه 

�إذ�  وال ي�سلح، وهو �أي�سًا ي�سبه حديث زيد بن �أ�سلم يف بيع �أهل �جلاهلية: �إنهم كانو� 

حّلت ديونهم قالو� للذي عليه �لدين: �إما �أن تق�سي و�إما �أن تربى، فاإن ق�سو� �أخذو�، و�إال 

ز�دوهم يف حقوقهم، وز�دوهم يف �الأجل« )1(.

فاالإمام مالك –رحمه �هلل- مينع معاملة �ملدين فهو يقول: »ومن لك عليه دين حال �أو 

�إىل �أجل فال تكرت منه د�ره �سنة �أو �أر�سه �لتي رويت �أو عبده �سهرً� �أو ت�ستعمله هو به عماًل 

يتاأخر، وال تبتاع منه ثمرة حا�سرة يف روؤو�س �لنخل قد �أزهت �أو �أرطبت �أو زرعًا قد �أفرك 

ال�ستئخارهما لو ��ستجدت �لثمرة �أو ��ستح�سد �لزرع« )2(.

قال �للخمي: ال يجوز �أن يف�سخ ما حل من دينه �أو مل يحل يف منافع عبد �أو د�بة �إذ� كان 

�أو �لد�ر معينا، فمنع ذلك مالك و�بن  �أو �لد�بة  �إذ� كان �لعبد  ذلك م�سمونًا، و�ختلف 

�لقا�سم حل �الأجل �أو مل يحل و�أجازه �أ�سهب )3(.

ثالثًا: مذهب �حلنابلة: 

ذهب �حلنابلة �إىل حرمة قلب �لدين �ملوؤجل على �ملع�سر باأن يوؤجله �إىل �أجل �آخر، قال 

�ل�سيخ تقي �لدين: ويحرم على �ساحب �لدين �أن ميتنع من �إنظار �ملع�سر حتى يقلب 

�أن تقوم معي �إىل عند  �ل��دي��ن، و�إم���ا  �أن تقلب  �إم��ا  �ل��دي��ن:  �ل��دي��ن، ومتى ق��ال رب  عليه 

�حلاكم، وخاف �أن يحب�سه �حلاكم، لعدم ثبوت �إع�ساره عنده، وهو مع�سر، فقلب على هذ� 

�لوجه، كانت هذه �ملعاملة حر�مًا غري الزمة باتفاق �مل�سلمني، فاإن �لغرمي مكره عليها 

بغري حق )4(. 

وجاء يف جمموع �لفتاوى �أنه �سئل عن رجل له معاملة، فتاأخر له معه در�ه��م، فطالبه 

وهو مع�سر، فا�سرتى له ب�ساعة من �ساحب دكان، وباعها له بزيادة مائة درهم حتى �سرب 

1- موطاأ الإمام مالك 363 دار الكتب العلمية.

2- مواهب اجلليل ل�سرح خمت�سر خليل للحطاب 232/6 دار الكتب العلمية، حا�سية الد�سوقي 320-61/3

3- التاج والإكليل ملخت�سر خليل بهام�س مواهب اجلليل للمواق 232/6 دار الكتب العلمية.

4- مطالب اأوىل النهى يف �سرح غاية املنتهى للرحيباين 64/4 طبع على نفقة ال�سيخ علي بن عبد اهلل اآل ثان، ك�ساف القناع عن منت الإقناع للبهوتي 

186/3 دار الفكر.



عليه، فهل ت�سح هذه �ملعاملة؟ 

�أن ينتظره. و�أم��ا �ملعاملة  �إن كان �لغرمي مع�سرً� فله  فاأجاب: ال جتوز هذه �ملعاملة، بل 

�لتي يز�د فيها �لدين و�الأجل فهي ربوية، و�إن �أدخال بينهما �ساحب �حلانوت، و�لو�جب 

�أن �ساحب �لدين ال يطالب �إال بر�أ�س ماله، ال يطالب بالزيادة �لتي قب�سها)1(.

وما ذكرناه من مذهب �حلنابلة من حرمة قلب �لدين على �ملع�سر، يرد عليه �أن �ل�سركات 

خالل هذه �الأزمة هل تعد مع�سرة �أم ال؟ الأن �ل�سركة عندها �أ�سول وتعترب مليئة �إال �أن 

�الأزمة �لتي حدثت منعت �ل�سركة من بيع �أ�سولها لعدم وجود م�سرت لها يف هذه �الأزمة. 

ولذلك �عتربناها متعرة ومل نعتربها مع�سرة. 

ر�بعًا: مذهب �ل�سافعية:

مل �أ�ستطع فيما بحثت يف مذهب �ل�سافعية �أن �أجد ن�سا لهم يف �مل�ساألة، �إال �أنني �أعتقد 

�أن مذهب �ل�سافعية ال ياأبى مثل هذه �ملعاملة لعدة �أ�سباب: 

�أ( �أن �ل�سافعية يجيزون يف مذهبهم بيع �لعينة مع �لكر�هة)2(، وقلب �لدين هو عك�س 

�لعينة كما �سرح به �حلنابلة)3(.

�إىل  بتو�سله  ما يقطع  �إال  �لذريعة  ب�سد  ي��رون  �أ���س��ول مذهبهم ال  �ل�سافعية يف  �أن  ب( 

�حلر�م فهو حر�م عندهم )4(، �أما باقي �لذر�ئع فال حترم عندهم وال�سيما ما كان يف بيوع 

�الأجال)5(، ومنها �سورة قلب �لدين. 

�لفروع  لي�ست مطردة يف جميع  �أو مبعانيها«  �لعقود  ب�سيغ  �لعربة  »ه��ل  قاعدة  �إن  ج( 

�لفقهية عندهم، بل هي خمتلفة باختالف �لفروع )6(، وعلى هذ� مل مينع �ل�سافعية 

كثري من �مل�سائل ب�سبب نظرهم �إىل ظاهر �لعقود، وما نحن ب�سدده �إمنا قائم على �إبر�م 

عقد بيع جديد بني �لد�ئن و�ملدين، و�أن هذ� �لعقد مل يكن م�سروطًا يف �لعقد �الأول، 

لذلك قلت �إن �أ�سول مذهبهم ال متنع مثل ذلك و�هلل �أعلم. 

�ختالف  للقارئ  ويتبني  �مل�ساألة،  ه��ذه  �لفقهاء يف  �أق���و�ل  ��ستطعت ح�سره من  ما  ه��ذ� 

و���س��روط، وبالتايل  �مل�ساألة بني مبيح لها وحم��رم، وب��ني حم��رم بقيود  �لفقهاء يف ه��ذه 

�للجوء �إىل هذ� �حلكم �ملختلف فيه �أوىل من ق�سية �لولوج يف �أمر جممع عليه، ومما 

يوؤكد �أن هذ� �الأم��ر خمتلف فيه قول �الإم��ام �بن تيمية –رحمه �هلل- »و�أم��ا �إذ� كان هذ� 

1- جمموع فتاوى �سيخ الإ�سالم اأحمد بن تيمية 439-438/29، 437-435.

2- نهاية املحتاج اإىل �سرح املنهاج للرملي 477/3 دار الكتب العلمية.

3- ك�ساف القناع 186/3.

4- البحر املحيط يف اأ�سول الفقه للزرك�سي 85/6 من مطبوعات وزارة الأوقاف الكويتية.

5- اأ�سول الفقه الإ�سالمي الدكتور وهبه الزحيلي 893/2 دار الفكر املعا�سر.

6- الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي 166 دار الكتب العلمية، املنثور يف القواعد للزرك�سي 371/2-374، من مطبوعات وزارة الأوقاف الكويتية.



هو �ملق�سود، ولكن تو�سلو� مبعاملة �أخرى، فهذ� تنازع فيه �ملتاأخرون من �مل�سلمني، و�أما 

�ل�سحابة فلم يكن بينهم نز�ع �أن هذ� حمرم« )1(.

بديل مقرتح

مل تو�جه �ل�سركات �الإ�سالمية م�سكلة يف جتديد �ملر�بحات و�لوكاالت �ال�ستثمارية قبل 

و�لوكاالت  �ملر�بحات  �ملوؤ�س�سات قبل جتديد  ن�سرتط على هذه  كنا  الأننا  �ملالية،  �الأزم��ة 

�لد�ئن  �ملر�بحات و�لوكاالت �ال�ستثمارية �سائلة ويخاطب  �أم��و�ل  �أن تكون  �ال�ستثمارية 

برغبته يف �إعادة ��ستثمار �أمو�له �أم ال. ويف �لغالب يقوم �لد�ئن باإعادة ��ستثمار �الأمو�ل 

مرة �أخرى. �إال �أنه بعد �الأزمة �ملالية �لعاملية �لتي �أ�سابت �لعامل ظهرت م�سكلة جتديد 

�ملر�بحات و�لوكاالت �ال�ستثمارية، �إذ �سحت �ل�سيولة بيد �ملوؤ�س�سات، فلم ت�ستطع ت�سييل 

�الأ�سول �لتي متلكها لتوفري �ل�سيولة ملخاطبة �لد�ئنني باإعادة ��ستثمار �أمو�لهم، كما �أن 

�أو ت�سددت يف منح �الئتمان للموؤ�س�سات ب�سبب �لو�سع �لعام لالقت�ساد  �أوقفت  �لبنوك 

�لذي ن�ساأ ب�سبب �الأزمة �ملالية �لعاملية، فاإذ� �أمكن جلهة ما �أن متنح �ئتمانًا لهذه �ملوؤ�س�سة 

�ملر�بحة  �ملوؤ�س�سة من جتديد  تتمكن  �ل��دي��ن، حتى  ل�سد�د  �ل��الزم��ة  �ل�سيولة  توفر  لكي 

و�لوكالة �ال�ستثمارية، فاأعتقد �أنه يزول �الإ�سكال �ل�سرعي ب�سكل كبري و�أقرتح لذلك ما 

يلي: 

1- �أن تقوم موؤ�س�سة دولية كالبنك �الإ�سالمي للتنمية �أو موؤ�س�سات بيوت �ل�سيولة مبنح 

مر�بحة ليوم �أو يومني للموؤ�س�سة �ملدينة.

2- بعد ح�سولها على �ل�سلع �لناجتة من بيع �ملر�بحة ودخولها يف ملكها تقوم ببيعها 

لطرف ثالث تتح�سل منه على �ل�سيولة �لالزمة. 

3- تقوم �ملوؤ�س�سة �ملدينة ب�سد�د �لدين �لذي عليها للموؤ�س�سة �لد�ئنة. ويتم �إقفال هذه 

�ملديونية. 

4- تقوم �ملوؤ�س�سة �لد�ئنة مبنح �ئتمان جديد للموؤ�س�سة �ملدينة. 

5- بعد ح�سولها على �الئتمان تقوم ب�سد�د دين �ملر�بحة للموؤ�س�سات �لدولية. 

فاملوؤ�س�سة �لدولية �سوف متنح �ملوؤ�س�سة �ل�سيولة �لتي حتتاجها، كما �أن �ملوؤ�س�سة �لدولية 

1- جمموع الفتاوى 419/29.



�سوف تربح ربح �ملر�بحة، و�ملوؤ�س�سة �لد�ئنة هي يف �الأ�سل عندها ��ستعد�د لتجديد دين 

�ملر�بحة �أو �لوكالة �ال�ستثمارية فكونها تغلق �ملديونية �ل�سابقة وتن�سئ مديونية جديدة 

ال �إ�سكال يف ذلك ما د�م �أن �لعقود منف�سلة وغري مرت�بطة مع بع�سها �لبع�س. 

وقد ذكرت �قرت�حات �أخرى يف بحثي �ملقدم للموؤمتر �لثاين ل�سركة �سورى لن �أعيد ذكرها 

مرة �أخرى �خت�سارً� للمو�سوع. 

النتائج والتو�صيات

�حلمد هلل رب �لعاملني، و�ل�سالة و�ل�سالم على �أ�سرف �ملر�سلني، �سيدنا حممد وعلى �آله 

و�سحبه �أجمعني. 

�إن �أهم �لنتائج و�ل�سو�بط �لتي تو�سلت �إليها و�هلل �أعلم بال�سو�ب ما يلي: 

1- �إن عملية جتديد �ملر�بحات و�لوكاالت �ال�ستثمارية �لتي �آلت �إىل دين على �ملوؤ�س�سة 

�ملالية من خالل زيادة �لدين ومتديد �الأجل يعترب من �لربا �ملحرم بل هو �لربا يف �أ�سنع 

�سوره وهو ربا �لن�سيئة. 

2- �إن منح �ملوؤ�س�سة �ملالية �لد�ئنة للموؤ�س�سة �ملدينة �ئتمانًا جديد� خالل مدة �سريان 

�الئتمان �الأول جائز �سرعًا، ولو ��ستخدمت �ملوؤ�س�سة �ملدينة جزءً� من �الئتمان �جلديد 

ل�سد�د �الئتمان �الأول ما مل يكن هناك �سرط بني �لطرفني على ذلك. 

�ل�سرعية  �لتورق ب�سو�بطه  و�لوكاالت �ال�ستثمارية عن طريق  �ملر�بحات  �إن جتديد   -3

باأن يتم �إغالق �ملديونية �الأوىل و�إن�ساء مديونية �أخرى باأجل جديد جائز �سرعًا �إذ� كانت 

�ملعاملة �لثانية منف�سلة متامًا عن �لدين �الأول، فال ير�عى فيها �ملدة و�ملبلغ، مع متكني 

�ملدين من مبلغ �لتورق. 

4- ال يجوز جتديد �ملر�بحات و�لوكاالت �ال�ستثمارية على �ملوؤ�س�سات �ملع�سرة، الأن �لو�جب 

يف حقها �إنظارها، وال تعترب �ملوؤ�س�سات �لتي متلك �أ�سواًل �إال �أنها عجزت عن ت�سييلها �إما 

ب�سبب �نخفا�س �أ�سعارها �أو عدم وجود م�سرتين لها مع�سرة. 

دي��ن عليها، ثم منحها  �آخ��ر ل�سد�د  �ملدينة على �سيولة من ط��رف  �ملوؤ�س�سة  5- ح�سول 

�ئتمانًا مرة �أخرى من �ملوؤ�س�سة �لد�ئنة جائز �سرعًا. 



�أخ��ط��اأت فمن نف�سي ومن  و�أن  �أ�سبت فمن �هلل وح��ده  ف��اإن  و�أعلم بال�سو�ب،  �أعلى  و�هلل 

�ل�سيطان.. 

و�حلمد هلل رب �لعاملني،،،

ِذيَن  ًر� َكَما َحَمْلَتُه َعَلى �لَّ ِمْل َعَلْيَنا �إِ�سْ َنا َواَل حَتْ َنا َربَّ
ْ
ْخَطاأ

َ
ْو �أ

َ
يَنا �أ �سِ َنا اَل ُتوؤَ�ِخْذَنا �إِن نَّ {َربَّ

نَت َمْواَلَنا 
َ
ا َو�ْغِفْر َلَنا َو�ْرَحْمَناآ �أ ْلَنا َما اَل َطاَقَة َلَنا ِبِه َو�ْعُف َعنَّ مِّ َنا َواَل حُتَ ِمن َقْبِلَنا َربَّ

ْرَنا َعَلى �ْلَقْوِم �ْلَكاِفِريَن}. َفان�سُ

كتبه الفقري اإىل عفو ربه

د. ع�صام خلف العنزي


