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البحث الثالث
ْين َقْلُب �لدَّ

 �شوره و�أحكامه وبد�ئله �ل�شرعية

 يف معامالت �مل�شارف �لإ�شالمية �ملعا�شرة



ب�شم �هلل �لرحمن �لرحيم

احلمد اهلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على نبينا حممد املبعوث رحمة للعاملني، وعلى 

اآله و�سحبه، ومن �سار على نهجه واهتدى بهديه اإىل يوم الدين.

�ملبحث �لأول

مفهوم قلب �لدين و�شوره و�أحكامه

اإح��الل دي��ن جديد موؤخر حمل دي��ن �سابق  امل��راد بقلب الدين يف اال�سطالح الفقهي : 

اأو  اأو من جن�سه مع زي��ادة يف القدر  التقرر يف الذمة بعد حلول اأجله، من غري جن�سه، 

ال�سفة.

وهذا امل�سطلح ورد ذكره يف م�سنفات �سيخ االإ�سالم ابن تيمية وتلميذه ابن قيم اجلوزية 

)1(، ثم حكاه بع�ض متاأخري احلنابلة مع االأحكام ال�سرعية املتعلقة به عن ابن تيمية 

اأح��د من الفقهاء قبل ذل��ك. غري  )2(، ومل يعرف ا�ستعماله بهذه الت�سمية على ل�سان 

اأن لفقهاء املالكية م�سطلحا اآخر قريبا منه يف الداللة واملعنى، عرف يف م�سنفاتهم، 

وا�ستهر يف مذهبهم با�سم »ف�سخ الدين يف الدين«. قال اخلر�سي: »وحقيقته : االنتقال 

عما يف الذمة اإىل غريه« )3(.

وبعد التاأمل والنظر يف املدلول الفقهي لهذين امل�سطلحني، ظهر يل اأنهما يتناوالن يف 

اجلملة �ست �سور، هي:

ال�سورة االأوىل: 

تاأخري الدين الذي حل اأجله عن املدين بزيادة على احلق مقابل االأجل اجلديد الذي 

منحه الدائن له. 

وهذه ال�سورة هي نف�ض ربا اجلاهلية )ربا الن�سيئة(: اأن يقول الدائن ملدينه عند حلول 

االأجل: تق�سي اأم ُتربي؟ فاإن مل يق�سه اأّخر عنه الدين مقابل زيادة يف املال. وهو حمظور 

�سرعا باإجماع الفقهاء.

1- انظر جمموع فتاوى ابن تيمية 302/29، 418، 419، 437، 438، احل�سبة البن تيمية �ص 21، الطرق احلكمية البن القيم �ص 203.

2. انظر ك�ساف القناع 175/3، مطالب اأويل النهى 62/3.

3. �سرح اخلر�سي على خمت�سر خليل 76/5، وانظر حا�سية ال�ساوي على ال�سرح ال�سغري 96/3.



قال ابن عبد الرب: »الربا املجمع عليه يف قول اهلل عز وجل : )واتقوا اهلل وذروا ما بقي من 

الربا( {البقرة 278} ما حكى زيد بن اأ�سلم اأن اأهل اجلاهلية كانوا اإذا كان الأحدهم الدين 

اإىل اأجل على غريه، وحل االأجل، قال له : اإما اأن تق�سي، واإما اأن ُتربي )1(. يريد : واإما 

اأن تزيد يف ديني ل�سربي عليك اإىل اأجل اآخر، فكانت تلك الزيادة ثمنا لالأجل الثاين، 

و�سماه اهلل ربا باإجماع اأهل العلم بتاأويل القراآن« )2(.

الدين،  املرابي قلب  ا�ستحل  »ومتى  القيم:  »الطرق احلكمية« البن  وعلى ذلك جاء يف 

وقال للمدين: اإما اأن تق�سي، واإما اأن تزيد يف الدين واملدة، فهو كافر، يجب اأن ُي�ستتاب. 

خذ ماُله فيئًا لبيت املال« )3(.
ُ
فاإن تاب، واإال ُقتل، واأ

وقال اخلر�سي: » ف�سخ الدين يف الدين: هو اأن يف�سخ ما يف ذمة مدينه يف اأكرث من جن�سه 

اإىل اأجل، كع�سرٍة يف خم�سة ع�سَر موؤخرة، اأو يف�سَخ ما يف ذمته يف غري جن�سه اإىل اأجل، 

اأو يف عر�ضٍ موؤخر« )4(.

وجاء يف كفاية الطالب الرباين: تعليقا على ن�ض ر�سالة ابن اأبي زيد القريواين )ال يجوز 

ف�سخ دين يف دين(: » واإن كان الف�سخ اإىل اأبعد من االأجل، فال يجوز اتفاقا، لوجود الربا 

املتفق على حترميه، وهو ربا اجلاهلية؛ اإما اأن يق�سي له، واإما اأن ُيربي، الأن الزيادة يف 

االأجل تقت�سي الزيادة يف مقدار الدين« )5(.

ال�سورة الثانية:

تاأخري املدين الذي حل اأجله عن املدين مقابل زيادة يف مقداره، يتو�سل اإليها الدائن من 

خالل معاملة )غري مق�سودة لذاتها( يتحّيل بها لبلوغ ذلك الغر�ض.

وهذه ال�سورة تعترب عند فقهاء املالكية �سربا من »ف�سخ الدين يف الدين« املحظور �سرعا 

باعتباره حيلة اإىل ربا اجلاهلية )6(.

جاء يف »الفواكه ال��دواين«: »اإذا اأخذ �ساحب الدين ممن عليه الدين �سلعة يف دينه، ثم 

يردها له ب�سيء موؤخر من جن�ض الدين ، وهو اأكرث )...( فاإنه حرام ، الأن ما خرج يف اليد 

وعاد اإليها ُيعد لغوًا، وكاأنه ف�سخ دينه ابتداًء يف �سيء ال يتعجله، وهو حقيقة ف�سخ الدين 

يف الدين، وهو حرام« )7(.

1- رواه مالك يف املوطاأ 672/2.

2- الكايف �ص 324.

3- الطرق احلكمية يف ال�سيا�سة ال�سرعية �ص 203.

4- �سرح اخلر�سي على خليل 76/5، وانظر الزرقاين على خليل 81/5، منح اجلليل 56/2، املوافقات 40/4.

5- كفاية الطالب الرباين وحا�سية العدوي عليه  166/2.

6- انظر كفاية الطالب الرباين مع حا�سية العدوي 168/2، �سرح زروق على الر�سالة 139/2.

7- الفواكه الدواين على ر�سالة ابن اأبي زيد القريواين 101/2.



وج��اء يف »امل��وط��اأ«: »ق��ال مالك – يف الرجل يكون له على الرجل مائة دينار اإىل اأج��ل، 

فاإذا حلت، قال له الذي عليه الدين: بعني �سلعة يكون ثمنها)1( مائة دينار نقدا مبائة 

اأه��ل العلم ينهون عنه. قال مالك:  اأج��ل- : هذا بيع ال ي�سلح، ومل يزل  وخم�سني اإىل 

واإمنا ُكره ذلك، الأنه اإمنا يعطيه ثمن ما باعه بعينه، ويوؤخر عنه املائة االأوىل اإىل االأجل 

الذي ذكر له اآخر مرة، ويزداد عليه خم�سني دينارا )2( يف تاأخريه عنه. فهذا مكروه )3(، 

وال ي�سلح )4(، وهو اأي�سا ي�سبه حديث زيد بن اأ�سلم يف بيع اأهل اجلاهلية اأنهم كانوا اإذا 

حلْت ديونهم ، قالوا للذي عليه الدين: اإما اأن تق�سي واإما اأن ُتربي. فاإن ق�سى اأخذوا، 

واإال زادوهم يف حقوقهم، وزادوهم يف االأجل« )5(. 

قال الزرقاين: »قال ابن عبد الرب : كل من قال بقطع الذرائع )6( يذهب اإىل هذا. ومن 

قال: ال يلزم املتبايعني اإال ما ظهر من قولهما، ومل يظن بهما ال�سوء اأجازه« )7(.

وقد تناول �سيخ االإ�سالم ابن تيمية هذه ال�سورة بالبيان والتف�سيل والتعليل يف مواطن 

عديدة من موؤلفاته، وتكلم عن اأحكامها ال�سرعية، وجماع قوله فيها اأن املدين الذي يلجاأ 

اإىل هذه املعاملة ، اإما اأن يكون مع�سرًا، واإما اأن يكون مو�سرًا:

)اأ( فاإن كان مع�سرا: فال يجوز للدائن اأن يقلب عليه الدين باإجماع اأهل العلم. جاء يف 

كتاب »احل�سبة« البن تيمية: »وهذه املعامالت، منها ما هو حرام باإجماع امل�سلمني، مثل 

ال��زي��ادة عليه  اإن��ظ��اره، وال جت��وز  ف��اإن املع�سر يجب  امُلع�سر،  التي ُيقلب فيها الدين على 

مبعاملة وال غريها باإجماع امل�سلمني« )8(.

اإن��ظ��ار املع�سر حتى  اأن ميتنع عن  »وي��ح��رم على �ساحب الدين  اأي�سا:  اب��ن تيمية  وق��ال 

اإىل  اأن تقوم معي  واإم��ا  اأن تقلب الدين،  اإم��ا  ق��ال رب الدين:  يقلب عليه الدين. ومتى 

اإع�ساره عنده، وهو مع�سر، فقلب  اأن  يحب�سه احلاكم، لعدم ثبوت  عند احلاكم، وخ��اف 

على هذا الوجه، كانت هذه املعاملة حراما غري الزمة باتفاق امل�سلمني، فاإن الغرمي ُمكرٌه 

عليها بغري حق. وَمن ن�َسَب جواز القلب على املع�سر بحيلة من احليل اإىل مذهب بع�ض 

االأئمة فقد اأخطاأ يف ذلك وغِلَط. واإمنا تنازع النا�ض يف املعامالت االختيارية مثل التوّرق 

والِعينة« )9(.

1- اأي الثمن الذي ت�سرتيها به مني.

2- اأي ب�سبب. (الزرقاين على املوطاأ 324/3).

3- قال الزرقاين :اأي حرام. (الزرقاين على املوطاأ 324/3) وقد جاء يف »اأحكام القراآن« البن العربي (1183/3): »قال ابن وهب، قال يل مالك: مل يكن 

من فتيا امل�سلمني اأن يقولوا : هذا حرام ، وهذا حالل. ولكن يقولون : اإنا نكره هذا. ومل اأكن الأ�سنع هذا. فكان النا�ص يطيعون ذلك وير�سون به. ومعنى 

هذا : اأن التحرمي والتحليل اإمنا هو هلل، فلي�ص الأحد اأن يُ�سرح بهذا يف عني من االأعيان اإال اأن يكون الباري يُخرب بذلك عنه، وما يوؤدي اإليه االجتهاد يف 

اأنه حرام يقول: اإين اأكره كذا. وكذلك كان مالك يفعل، اقتداًء مبن تقدم من اأهل الفتوى«.

4- قال الزرقاين : اأي لف�ساده. (الزرقاين على املوطاأ 324/3).

5- املوطاأ 672/2، وانظر املنتقى للباجي 66/5.

6- اأي بقاعدة �سد الذرائع.

7- الزرقاين على املوًط 3124/3. وعبارة ابن عبد الرب كما جاء يف » اال�ستذكار« (255/17): »كل من قال بقطع الذرائع يذهب اإىل هذا، ومن مل يقل 

بذلكن مل يلزم املتبايعني اإال ما ظهر من قولهما يف تبايعهما، ومل ي�ستعمل الظن ال�سيئ فيهما. وقد تقدم هذا املعنى وتنازع العلماء فيه«.

8- احل�سبة �ص 21، جمموع فتاوى ابن تيمية 74/28، الفتاوى العراقية البن تيمية 380/1.

9- ك�ساف القناع 175/3، مطلب اأويل النهى 62/3.



وجاء يف »جمموع فتاوى ابن تيمية: » واأما اإذا حل الدين، وكان الغرمي مع�سرا، مل يُجْز 

باإجماع امل�سلمني اأن ُيقلب الدين عليه ال مبعاملة وال غريها، بل يجب اإنظاره« )1(.

اإذا حل الدين عليه، وكان مع�سرا، فاإنه يجب اإنظاره، وال يجوز  وجاء فيه اأي�سا: »وك��ذا 

اإلزامه بالقلب عليه باتفاق امل�سلمني. وبكل حال، فهذه املعاملة واأمثالها من املعامالت 

التي ُيق�سد بها بيع الدراهم باأكرث منها اإىل اأجل، هي معاملة فا�سدة ربوية« )2(.

وقد �سرب ابن تيمية بع�ض االأمثلة على قلب الدين على املدين املع�سر من خالل معاملة 

غري مق�سودة لذاتها، ُيَتَحّيُل بها على زيادة الدين مقابل زيادة االأجل، منها:

املثال االأول: اأن يقول الدائن ملدينه املع�سر عند حلول اأجل الدين: اأنا اأ�سرتي لك ب�ساعة 

اأبيعها منك ن�سيئة بزيادة  من �سخ�ض ثالث )�ساحب دكان مثال( مببلغ كذا نقدا، ثم 

مائة درهم اإىل اأجل كذا، فاإن قبلَت بذلك اأخرت عنك ديني االأول ملدة كذا.

جاء يف »جمموع فتاوى ابن تيمية« : »و�ُسئل عن رجل له مع رجل معاملة، فتاأخر له معه 

دراهم، فطالبه وهو مع�سر، فا�سرتى له ب�ساعة من �ساحب دكان، وباعها له بزيادة مائة 

درهم حتى �سرَبَ عليه، فهل ت�سحُّ هذه املعاملة؟

فاأجاب: ال جتوز هذه املعاملة، بل اإن كان الغرمي مع�سرًا، فله اأن ُينظره. واأما املعاملة التي 

يراد فيها الدين واالأجل، فهي معاملة ربوية، واإن اأدخال بينهما �ساحب احلانوت. والواجب 

اأن �ساحب الدين ال ُيطالب اإال براأ�ض ماله، ال يطالب بالزيادة التي مل ُيقب�سها« )3(.

املثال الثاين: اأن يقول الدائن ملدينه اإذا حل االأجل، ومل يكن عنده وفاء لدينه: اأنا اأ�سرتي 

منك هذه ال�سلعة التي متلكها مببلغ حاّل مماثل ملا يل يف ذمتك من دين، لي�سقط ديني 

عليك، ثم اأبيعك اإياها ن�سيئة مببلغ زائد على ما ا�سرتيتها به منك.

جاء يف »بيان الدليل« البن تيمية: »اإن الرجل اإذا قال للرجل، وله عليه األف: جتعلها اإىل 

�سنة باألف ومائتني؟ فقال: بعني هذه ال�سلعة باالألف التي يل يف ذمتك، ثم ابتعها مني 

باألف ومائتني. فهذا �سورُته �سورة البيع، ويف احلقيقة باعه االألف احلالة باألف ومائتني 

موؤجلة. فاإن ال�سلعة قد تواطوؤوا على عوِدها اإىل ربها، ومل ياأتيا ببيع مق�سود بتاتا« )4(.

الدين، ولي�ض عند  اأج��ل  اإذا حّل  ال�ّسلم،  الدائن ملدينه يف عقد  اأن يقول  الثالث:  املثال 

ال�ُم�سلم اإليه ما يويّف به دينه: اأنا اأبيُعك نف�ض املقدار من امُل�ْسلم فيه مببلغ كذا )يزيد 

على راأ�ض املال الذي دفعه( موؤجل اإىل وقت كذا، ليكون وفاًء لدين ال�ّسلم الذي حل اأجله.

1- جمموع فتاوى ابن تيمية 419/29.

2- جمموع فتاوى ابن تيمية 438/29.

3- جمموع فتاوى ابن تيمية 438/29، 439.

4- بيان الدليل على بطالن التحليل �ص 70.



جاء يف »خمت�سر الفتاوى امل�سرية« البن تيمية: »ف�سل: يف رجل اأ�سلف مائة درهم على 

حرير فلما َحلَّ االأجل، مل يكن عنده مايوفيه، فقال ربُّ الّدين: ا�سرت مني هذا احلرير 

َر حريرا – مبائة وخم�سني. ثم قال : اأوفني هذا احلرير عن ال�سلف  اإىل اأجل - واأح�سَ

الذي عندك. فهو ربا حرام، وهذا امُلْربي ال ي�ستحق مما يف ذمم النا�ض اإال ما اأعطاهم 

اأو نظريه« )1(. ثم علق على ذلك بقوله: »فاإن هذا املربي يبيعه ذلك احلرير اإىل اأجل، 

ليوفيه اإي��اه عن دينه، فهو مبنزلة اأن يبيعه اإي��اه اإىل اأج��ل، لي�سرتيه باأقل من ذلك )اأي 

نقدًا(. وقد �سئل ابن عبا�ض عن مثل هذا ، فقال هذا حرام حرمه اهلل ور�سوله« )2(.

)ب( اأما اإذا كان املدين مو�سرا، فهل يجوز لهما اأن يدخال يف هذه املعاملة باختيارهما؟ 

قال ابن تيمية: »واأما اإذا كان هذا هو املق�سود )اأي اأن يزيد الدائن يف االأجل ويزيد املديُن 

امل�سلمني.  املتاأخرون من  فيه  تنازع  اأخ��رى، فهذا  اإليه مبعاملة  تو�سلوا  ولكن  امل��ال(،  يف 

واأما ال�سحابة، فلم يكن بينهم نزاع اأن هذا حمرم، فاإمنا االأعمال بالنيات، واالآثار عنهم 

بذلك كثرية م�سهورة« )3(.

ثم ق��ال: » واإن ك��ان الغرمي مو�سرا، ك��ان عليه ال��وف��اء، فال حاجة اإىل القلب« )4(. وقال 

اأي�سا: »ومن كان عليه دين، فاإن كان مو�سرا، وجب عليه اأن يوفيه« )5(.

فمفاد عبارات ابن تيمية هذه اأن الدخول يف هذه املعاملة اإذا كان املدين مو�سرا حمّرٌم 

اأي�سا باتفاق ال�سحابة – واإن كان هناك خالٌف يف حظره بني الفقهاء املتاأخرين – كما 

اإىل  امل��ب��ادرة  اأوج��ب على املدين املو�سر  اإن��ه  اأن��ه حمظور �سرعا يف نظره واجتهاده، حيث 

الوفاء، وذلك يعني ويدل على حرمة ترك الوفاء واللجوء اإىل هذه املعاملة يف راأيه.

يوؤكد ذلك عدم تفريقه يف احلكم باحلظر والف�ساد بني ما اإذا كان املدين مو�سرا اأو مع�سرا 

يف بع�ض ن�سو�سه يف امل�ساألة، ومن ذلك قوله يف »خمت�سر الفتاوى امل�سرية« و »جمموع 

الفتاوى«: »ومن ا�سرتى قمحًا بثمن اإىل اأجل، ثم )...( احتال على اأن يزيده يف الثمن ، 

ويزيده ذلك يف االأجل، ب�سورة يظهر رباها، مل يجْز ذلك ، ومل يكن له عنده اإال الدين 

��ّل  االأول، ف��اإن ه��ذا هو الربا ال��ذي اأن��زل اهلل فيه ال��ق��راآن. يقول الرجل لغرميه عند حَمِ

االأجل: تق�سي اأو ُتربي؟ فاإن ق�ساه، واإال زاده هذا يف الدين، وزاده هذا يف االأجل. فحرم 

اهلل ذلك ، واآذن بحرب من مل ينتِه عنه« )6(.

1- خمت�سر الفتاوى امل�سرية 345.

2- جمموع فتاوى ابن تيمية 29/ 437

3- جمموع فتاوى ابن تيمية 419/29.

4- جمموع فتاوى ابن تيمية 419/29.

5- جمموع فتاوى ابن تيمية 302/29.

6- خمت�سر الفتاوى امل�سرية �ص 324، جمموع فتاوى ابن تيمية 429/29، 430.



ال�سورة الثالثة:

بيع الدائن دينه الذي حل اأجله للمدين نف�سه بثمن موؤجل من غري جن�سه )مما يجوز 

اأن ُيباع به ن�سيئة( )1(.

ومثال ذلك: ما لو كان لرجل على اآخر مائة درهم موؤجلة من بيع اأو اإجارة اأو غري ذلك، 

ّل االأجل، ا�ستباعه املدين هذه الدراهم بُكّر حنطة موؤجلة  فلما جاء القت�سائها عند حَمِ

اإىل �سهر مثال، فقبل. وكما اإذا باع رب ال�سلم دين ال�سلم عند حمل اأجله من امُل�سلم اإليه 

ب�سيء مو�سوف يف الذمة موؤجل من غري جن�سه.

وهذا البيع غري جائز يف قول جمهور الفقهاء من احلنفية وال�سافعية واملالكية واحلنابلة 

يف املذهب، الأنه من بيع الدين بالدين املنهي عنه �سرعا)2(. ويُعد املالكية هذا البيع من 

»ف�سخ الدين بالدين«، الأن ما يف ذمة املدين من الدين االأول فد ُف�سخ وزال بالتزامه دينا 

اآخر بدله )3(، حيث اإن حقيقة ف�سخ الدين يف الدين عندهم: االنتقال عما يف الذمة 

اإىل غريه )4(. 

وخالفهم يف ذلك االإمام ابن قيم اجلوزية، وقال بجوازه و�سحته )5(، واحتجَّ على ذلك: 

اأوال: باأن لهذا الت�سرف غر�سا �سحيحا، وفيه منفعة مطلوبة، وم�سلحة مرغوبة لكل من 

العاقدين، حيث ترباأ ذمة املدين عن دينه االأول، وُت�سغل بدين اآخر، قد يكون اأ�سهل عليه 

يف الوفاء، واأنفع للدائن يف الوقت نف�سه. واإذا كان االأمر كذلك،فاإنه يكون جائزا �سرعا، 

الأن التعامل املايل اإمنا �ُسرع لتحقيق منافع النا�ض وق�ساء حوائجهم وم�ساحلهم.

ثانيا: اأن ال�سارع قد اأجاز اأن ي�سغل اأحد العاقدين ذمته بدين، ويح�سل االآخر يف مقابلة 

ذلك على الربح، يف بيع العني بالدين. وعلى ذلك فاإنه يجوز للعاقد اأن ُيفّرغ ذمته من 

دين ثبت فيها، وي�سغلها بغريه، وكاأنه �سغلها به ابتداًء، اإما بقر�ض اأو مبعاو�سة، حيث اإن 

ذمته كانت م�سغولة ب�سيء، فانتقلْت من �ساغل اإىل �ساغل.

1- هذا القيد االحرتازي الإخراج بيع دين الدراهم الذي حل اأجله بدنانري موؤجلة، اأو دين احلنطة الذي حل اأجله ب�سعري اأو متر موؤجل ونحو ذلك، حيث 

اإن ذلك ينطوي على ربا الن�ساء املحظور ن�سا.

2- انظر املنتقى للباجي 33/5، غريب احلديث الأبي عبيد 21/1، املغرب للمطرزي 228/2، تكملة املجموع لل�سبكي 107/10، م�سارق االأنوار للقا�سي 

عيا�ص 340/1، املوافقات 40/4، املبدع 150/4، منحة اخلالق على البحر الرائق 281/5، جمموع فتاوى ابن تيمية 429/29، 517.

3- التاج واالإكليل367/4، حا�سية احل�سن بن رحال على �سرح ميارة 317/1، املعونة للقا�سي عبد الوهاب 992/2، �سرح التلقني للمازري 372/4، الزرقاين 

على خليل 81/5، فتح اجلليل 562/2، مواهب اجلليل 368/4، ال�سرح ال�سغري وحا�سية ال�ساوي عليه 96/3.

4- اخلر�سي 76/5، حا�سية ال�ساوي على ال�سرح ال�سغري 96/3.

5- خالفا لراأي �سيخه ابن تيمية املوافق لقول جمهور  الفقهاء بعدم جوازه، حيث قال: »اإذا ا�سرتى قمحاً بثمن اإىل اأجل ، ثم عّو�ص البائع عن ذلك الثمن 

�سلعة اإىل اأجل، مل يجز، فاإن هذا بيع دين بدين«. (جمموع الفتاوى 429/29، خمت�سر الفتاوى امل�سرية �ص324). وقال اأي�سا: »واأما احتجاج من منع بيع 

دين ال�سلم بقوله �سلى اهلل عليه و�سلم (من اأ�سلف يف �سيء فال ي�سرفه اإىل غريه) فعنه جوابان؛ اأحدهما: اأن احلديث �سعيف. والثاين: اأن املراد به اأن 

ال يجعل دين ال�سلم �سلماً يف �سيء اآخر. فيكون معناه النهي عن بيعه ب�سيء معني اإىل اأجل، وهو من جن�ص بيع الدين بالدين، ولهذا قال: (فال ي�سرفه اإىل 

غريه) اأي ال ي�سرف املُ�ْسلم فيه اإىل ُم�ْسلم فيه اآخر«. (جمموع فتاوى ابن تيمية 517/20).



اأن بيع الدين بالدين لي�ض فيه عن ال�سارع ن�ض عام يف املنع، وغاية ما ورد فيه  ثالثا: 

حديث مل يثبت اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم »نهى عن بيع الكالئ بالكالئ« )1(، وهو 

املوؤخر الذي مل يقب�ض باملوؤخر الذي مل يقب�ض، كما لو اأ�سلم �سيئا يف �سيء يف الذمة، 

وكالهما موؤخر، فهذا ال يجوز باالتفاق، وهو بيع الكالئ بالكالئ، اأما م�ساألتنا فهي بيع 

دين حاّل بدين موؤخر. فافرتقا. ثم اإنه ال اإجماع ُيعلم يف هذه امل�ساألة على املنع )2(.

وقد جاء يف »جمموع فتاوى ابن تيمية« : »اإن بيع الدين بالدين لي�ض فيه ن�ّض عام وال 

ُيقب�ض  باملوؤخر  ال��ذي مل  املوؤخر  الكالئ بالكالئ، هو  النهي عن بيع  واإمن��ا ورد  اإجماع، 

الذي مل يقب�ض. وهذا كما اأ�سلم �سيئا يف �سيء يف الذمة، وكالهما موؤخر. فهذا ال يجوز 

باالتفاق، وهو بيع كالئ بالكالئ.

واأما بيع الدين بالدين، فينق�سم اإىل بيع واجب بواجب، وهو ممتنع، وينق�سم اإىل بيع 

�ساقط ب�ساقط، و�ساقط بواجب، وواجب ب�ساقط، وهذا فيه نزاع« )3(.

وعلق ابن القيم على هذا التق�سيم بقوله: ».. وال�ساقط بالواجب: كما لو باعه دينا له 

يف ذمته بدين اآخر من غري جن�سه، ف�سقط الدين املبيع، ووجب عو�سه، وهو بيع الدين 

 – اأحدهما ذمته، واالآخ��ر يح�سل على الربح  اأن ي�سغل  ممن هو يف ذم��ت��ه...، واإذا ج��از 

وذلك يف العني بالدين – جاز اأن يفّرغها من دين وي�سغلها بغريه، وكاأنه �سغلها به ابتداء 

اإما بقر�ض واإما مبعاو�سة، فكانت ذمته م�سغولة ب�سيء، فانتقلت من �ساغل اإىل �ساغل، 

ولي�ض هناك بيع كالئ بكالئ. واإن كان بيع دين بدين، فلم ينه ال�سارع عن ذلك ال بلفظه 

الدين  نقل  اقت�ست  ف��اإن احل��وال��ة  تقت�سي ج���وازه،  ال�سرع  بل قواعد  وال مبعنى لفظه، 

وحتويله من ذمة املحيل اإىل ذمة املحال عليه، فقد عاو�ض املحيُل املحتال من دينه بدين 

اآخر يف ذمة ثالث، فاإذا عاو�سه من دينه على دين اآخر يف ذمته كان اأوىل باجلواز« )4(. 

وقال ابن القيم اأي�سا: » واأما اإذا كان الدين يف ذمة امل�سلم اإليه، فا�سرتى به �سيئا يف ذمته، 

فقد �سقط الدين من ذمته، وخلفه دين اآخر واجب، فهذا من باب بيع ال�ساقط بالواجب، 

ة« )5(. فيجوز كما يجوز بيع ال�ساقط بال�ساقط يف باب املقا�سّ

1- رواه الدارقطني والبيهقي والطحاوي واحلاكم والبزار وابن اأبي �سيبة وابن عدي وعبد الرزاق من حديث مو�سى بن عبيدة الربذي، وهو �سعيف. قال 

ال�سافعي: اأهل احلديث يوهنون هذا احلديث. وقال اأحمد: لي�ص يف هذا حديث ي�سّح. غري اأن هذا احلديث مع �سعف �سنده، فقد تلقته االأمة بالقبول 

بني عامل به وبني متاأول له، واتفقت املذاهب االأربعة يف اجلملة على االأخذ مب�سمونه واالحتجاج به. التلخي�ص احلبري 26/3، الدراية البن حجر 157/2، 

�سبل ال�سالم 18/3، نيل االأوطار 255/5، ال�سيل اجلرار 14/3، تكملة املجموع لل�سبكي 107/10، بداية املجتهد 162/2، املغني 53/4.

2- اإعالم املوقعني 388/1، 352/3. وقد جاء يف »نظرية العقد« البن تيمية �ص 235: »ولفظ النهي عن بيع الدين بالدين مل يُرَو عن النبي �سلى اهلل عليه 

و�سلم ال باإ�سناد �سحيح وال �سعيف، واإمنا يف حديث منقطع اأنه »نهى عن بيع الكالئ بالكالئ« اأي املوؤخر باملوؤخر. وعن بيع الدين بالدين قال اأحمد: مل 

ي�سح فيه حديث ، ولكن هو اإجماع. وهذا مثل اأن ي�سلف اإليه �سيئا موؤجال يف �سيء موؤجل، فهذا الذي ال يجوز باالإجماع.

3- جمموع فتاوى ابن تيمية 512/20، وانظر اإعالم املوقعني 388/1.

4- اإعالم املوقعني 389/1.

5- اإعالم املوقعني 352/3.



القول املختار: 

واالأق��رب  االأ�سبه باحلق  القول  اأن  املذهبني  اأدل��ة  والتاأمل يف  النظر  لقط ظهر يل بعد 

لل�سواب هو ما ذهب اإليه االإمام ابن القيم من جواز و�سحة البيع يف هذه ال�سورة، اإذ ال 

اإجماع على حظره كما ن�ض ابن تيمية وابن القيم )1(، ولي�ض يف اأدلة ال�سريعة ما مينع 

من جوازه، وال يقت�سي جتويزه خمالفة قاعدة من قواعد ال�سرع، وال وقوعا يف حمظور 

من ربا اأو قمار اأو غرر اأو جهالة، وال يرتتب عليه بوجه من الوجوه مف�سدة حم�سة وال 

اأو تربي(، الأن��ه بيع حقيقي ال  ربا اجلاهلية )تق�سي  اإىل  اأو فتح للذريعة  راجحة )2(، 

القيمة  البيع  وق��ت  ي��درى  اإذ ال  املعهودة،  املخاطرة  التجارة من  يت�سمن ما يف  �سوري، 

ال�سوقية للدين الواجب )امل�سرتى( عند حمّل اأجله، اأي وقت الوفاء، فقد تكون اأكرث من 

قيمة الدين ال�ساقط ال�سوقية وقت بيعه، وقد تكون م�ساوية لها، وقد تكون اأقل منها. 

ولهذا فاإن تهمة التذرع بهذا البيع اإىل الزيادة يف الدين مقابل االأجل بعيدة و�سعيفة. 

اإىل  التو�سل مبا هو م�سروع  اأن يكون  الذرائع  العمل بقاعدة  اأن من �سروط  وال يخفى 

ما هو حمظور فيها كثريًا مبقت�سى العادة، واأن تقوى التهمة وتظهر على ق�سد ذلك 

املحظور واإرادته )3(. وذلك غري متحقق يف هذا البيع . وعلى ذلك فاإنه يعترب من باب 

البيع اجلائز )التجارة عن ترا�ض( ال من باب الربا املحرم. قال تعاىل )واأحل اهلل البيع 

وحرمة الربا( {البقرة 275}.

وحيث اإنه انتفى املانع ال�سرعي من جواز هذا البيع، وكان فيه جلب م�سلحة للعاقدين، 

وحت�سيل منفعة تعود اإليهما – اإذ لوال ذلك ملا اختاروا اإن�ساءه وترا�سوا عليه – فاإنه ال 

يليق مبحا�سن ال�سريعة حظره، وبخا�سة مع قيام احلاجة اإليه يف كثري من االأحوال، بل 

اإن جتويزه من مزاياها وف�سائلها، وذلك تي�سريا على النا�ض، ورفقا بهم، ورفعا للحرج 

عنهم )4(. قال القا�سي اأبو يو�سف: » ما كان اأرفق بالنا�ض، فاالأخذ به اأوىل، الأنًّ احلرج 

اإىل  التو�سل  االأ���س��ل ج��واز   « الهرا�سي:  واإلكيا  االإم��ام��ان اجل�سا�ض  وق��ال  م��رف��وع« )5(. 

االأ�سياء من الوجوه املباحة، واإن كانت حمظورة من وجوه اأخر« )6(. واهلل تعاىل اأعلم.

1- جمموع فتاوى ابن تيمية 512/20، اإعالم املوقعني 388/1.

2- قال ابن تيمية: »وال�سارع ال يحظر على االإن�سان اإال ما فيه ف�ساد راجح اأو حم�ص، فاإذا مل يكن فيه ف�ساد، اأو كان ف�ساده مغمورا بامل�سلحة، مل يحظره 

اأبدا«. (جمموع فتاوى ابن تيمة 180/29).

3- قال احلطاب : » ومنع كل بيع جائز يف الظاهر، يوؤدي اإىل ممنوع يف الباطن للتهمة اأن يكون املتبايعان ق�سدا باجلائز يف الظاهر التو�سل اإىل املمنوع يف 

الباطن. ولي�ص ذلك يف كل ما اأدى اإىل ممنوع ، بل اإمنا مينع ما اأدى اإىل ما كرث ق�سده للنا�ص«. (مواهب اجلليل 390/4) وقال ال�ساطبي: »قاعدة الذرائع 

التي حكمها مالك يف اأكرث اأبواب الفقه...  ب�سرط اأن يظهر لذلك ق�سد، ويكرث يف النا�ص مبقت�سى العادة« . (املوافقات 198/4) وقال املازري : » اإن املعترب 

يف م�سائل هذا الباب قوة التهمة على التحيل على ما ال يحل«. (�سرح التلقني 4/ 328) وقال القا�سي عبد الوهاب البغدادي: »الذرائع معناها : اأن مُينع 

ال�سيء اجلائز اإذا قويت التهمة يف التطرق والتذرع اإىل االأمر املحظور«. (املعونة 996/2).

4- وقد �سبقني اإىل هذا االختيار والرتجيح الدكتور عي�سوي اأحمد عي�سوي يف كتابه »املداينات« �ص 129.

5- املب�سوط لل�سرخي 25/11.

6- اأحكام القراآن للج�سا�ص 424/1، اأحكام القراآن الإلكيا الهرا�سي 288/1.



ال�سورة الرابعة:

اعتيا�ض الدائن عن دينه الذي حل اأجله، بجعله راأ�ض مال �سلم لدى املدين يف مقابل 

م�سَلم فيه مو�سوف يف ذمته اإىل اأجل معلوم.

وق��د ذه��ب جمهور الفقهاء اإىل ح��ظ��ره وف�����س��اده، الأن���ه بيع دي��ن ب��دي��ن، وه��و منهي عنه 

�سرعا)1(. واعتربه املالكية �سربا من »ف�سخ الدين يف الدين«، الأن مايف ذمة املدين من 

الدين االأول قد ف�سخ وزال بالتزامه دينا اآخر بدال عنه )2(.

جاء يف »املغني« : »واإذا كان يف ذمة رجل دينار، فجعله �سلما يف طعام اإىل اأجل مل ي�سح. 

قال ابن املنذر:اأجمع على هذا كل من اأحفظ عنه من اأهل العلم، منهم مالك واالأوزاعي 

اأنه قال: ال ي�سح  ابن عمر  ال��راأي وال�سافعي. وعن  واأ�سحاب  واإ�سحاق  واأحمد  والثوري 

ذلك، وذلك الأن امل�سلم فيه دين، ف��اإذا جعل الثمن دينا، كان بيع دين بدين ، وال ي�سح 

ذلك باالإجماع« )3(.

وجاء يف »نهاية املحتاج« : »ولو قال: اأ�سلمت اإليك املائة التي يف ذمتك مثال يف كذا، اإنه 

ال ي�سح ال�سلم« )4(.

اإنه ال  اأو على غريه، فاأ�سلمه،  اإليه  راأ���ض املال دينا على امل�سلم  »اإذا كان  وقال الكا�ساين: 

يجوز ، الأن القب�ض �سرط ، ومل يوجد حقيقة، فيكون افرتاقًا عن دين بدين، واإنه منهي 

عنه. فاإن نقده يف املجل�ض جاز اإن كان الدين على امل�سلم اإليه، والأن املانع هاهنا لي�ض اإال 

انعدام القب�ض حقيقة، وقد زال« )5(.

وجاء يف » �سرح منتهى االإرادات« للبهوتي: »وال ي�سح جعل ما يف ذمته راأ�ض مال �سلم الأن 

امل�سلم فيه دين، فاإذا كان راأ�ض ماله دينا، كان بيع دين بدين« )6(.

وبذلك اأخذت جملة االأحكام ال�سرعية على مذهب اأحمد حيث جاء يف )م/490( منها: 

»ي�سرتط قب�ض راأ���ض مال ال�سلم يف جمل�ض العقد مع العلم به قدرا و�سفة، فال ي�سح 

جعل الدين راأ�ض مال ال�سلم«.

1- رد املختار 209/4، تبيني احلقائق 140/4، فتح العزيز 212/9، املعونة 1038/2، التفريع 169/2.

2- لقد ق�سم فقهاء املالكية بيع الكالئ بالكالئ اإىل ثالثة اأق�سام : ابتداء دين بدين، وف�سخ دين يف دين، وبيع دين بدين. قال اخلر�سي: »واإن كان بيع الدين 

بالدين ي�سمل الثالثة لغة، اإال اأن الفقهاء (اأي املالكية) �سموا كل واحد منها با�سم يخ�سه«. وقالوا: اأما ابتداء الدين بالدين: فهو بيع دين موؤخر، غري �سابق 

التقرر يف الذمة بدين موؤخر كذلك. و�سورته : اأي يبيع الرجل �سيئا مو�سوفا يف الذمة اإىل اأجل بثمن مو�سوف يف الذمة موؤجل .

واأما بيع الدين بالدين: فهو بيع دين موؤخر – �سابق التقرر يف الذمة – لغري املدين بثمن مو�سوف يف الذمة موؤجل.

واأما ف�سخ الدين يف الدين: فهو بيع الدين ممن هو عليه بدين موؤخر من غري جن�سه، اأو من جن�سه وهو اأكرث منه – كع�سرة يف خم�سة ع�سر موؤخرة – اأو 

بعر�ص موؤخر، اأو مبنافع م�سمونة .

(انظر �سرح اخلر�سي 76/5، 77، الزرقاين على خليل 81،82/5، التو�سيح على جامع االأمهات 340/5، منح اجلليل 562/2، مواهب اجلليل 368/4، 

ال�سرح ال�سغري وحا�سية ال�ساوي عليه 96/3، حا�سية احل�سن بن رحال على �سرح ميارة على التحفة 317/1).

3- املغني البن قدامة 410/6.

4- نهاية املحتاج للرملي 180/4.

5- بدائع ال�سانع 204/5.

6- �سرح منتهى االإرادات 221/2.



اإىل ج��واز هذه  اب��ن القيم، وذهبا  اب��ن تيمية وتلميذه  وخالفهم يف ذل��ك �سيخ االإ���س��الم 

– وهو الدين املوؤخر  ال�سورة، وذل��ك لعدم �سدق املنهي عنه ، وهو بيع الكالئ بالكالئ 

بالدين املوؤخر – عليها، وعدم ثبوت االإجماع الذي حكي على حظرها.

قال ابن تيمية : »ولفظ النهي عن بيع الدين بالدين مل ُيرَو عن النبي �سلى اهلل عليه 

اأنه نهى عن بيع الكالئ  و�سلم ال باإ�سناد �سحيح وال �سعيف، واإمن��ا يف حديث منقطع 

بالكالئ، اأي املوؤخر باملوؤخر. واأما بيع الدين بالدين، فقال اأحمد: مل ي�سح فيه حديث، 

ولكن هو اإجماع، وذلك مثل اأن ي�سلف اإليه �سيئا موؤجال يف �سيء موؤجل. فهذا الذي ال 

يجوز باالإجماع« )1(.

وقال ابن القيم: »واأما بيع الواجب بال�ساقط ، فكما لو اأ�سلم اليه يف ُكرِّ حنطة بع�سرة 

دراهم يف ذمته، فقد وجب له عليه دين، و�سقط له عنه دين غريه. وقد ُحكي االإجماع 

على امتناع هذا وال اإجماع فيه. قاله �سيخنا ، واختار جوازه، وهو ال�سواب، اإذ ال حمذور 

بعموم  فيتناوله  معناه،  يف  وال  بلفظه،  النهي  فيتناوله  بكالئ،  كالئ  بيع  ولي�ض  فيه، 

املعنى، فاإن املنهي عنه قد ا�ستغلت فيه الذمتان بغري فائدة، فاإنه مل يتعجل اأحدهما ما 

ياأخذه،فينتفع بتعجيله، وينتفع �ساحب املوؤخر بربحه، بل كالهما ا�ستغلت ذمته بغري 

فائدة« )2(.

القول املختار:

اأدل��ة وبراهني يظهر يل رجحان  وبعد النظر والتاأمل فيما �ساقه كل من الفريقني من 

اإليه �سيخ االإ�سالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم من جواز و�سحة االعتيا�ض  ما ذهب 

عن الدين الذي حّل اأجله يف هذه ال�سورة، وذلك لعدم حتقق معنى بيع الكالئ بالكالئ 

اإذ ال يخفى وج��ود القب�ض  املنهي عنه �سرعا )وه��و بيع دين موؤخر بدين موؤخر( فيها، 

احلكمي لراأ�ض مال ال�سلم – وهو ما يف ذمة املدين – فيها، فكاأن امل�سلم قب�سه منه ورده 

اإليه، ف�سار معجال حكما، فارتفع املانع ال�سرعي ، والأن دعوى االإجماع على حظرها غري 

م�سلمة ، والنتفاء ربا الن�سيئة )الذي هو: اأنظرين اأزدك( فيها اأي�سا ، ولعدم كونها ذريعة 

قريبة اأو قوية لذلك، حيث اإن عقد ال�سلم فيها بيع مق�سود لذاته، وهو مت�سمن املخاطرة 

التجارية التي توجد يف بيع ال�سلم عادة، ال الزيادة مقابل تاأجيل الدين املوجودة يف ربا 

اجلاهلية وذرائعه واحليل اإليه، اأال ترى اأن الدين امل�سلم فيه، الذي يجب فيها ، ال يعرف 

اأك��رث م��ن قيمة الدين  اأج��ل��ه  ، ه��ل قيمته ال�سوقية وق��ت حلول  اإب���رام عقد ال�سلم  وق��ت 

االأ�سلي، الذي جعل راأ�ض مال ال�سلم، فانق�سى و�سقط ، اأو اأقّل منها اأو م�ساوية لها.

1- نظرية العقد البن تيمية �ص 235.

2- اإعالم املوقعني 389/1، وانظر نف�ص املرجع 352/3.



وعلى ذلك، فلما كان االعتيا�ض عن الدين الذي حل اأجله يف هذه ال�سورة غري من�سو�ض 

على حترميه، وال هو يف معنى املن�سو�ض، فاإنه يجب اإبقاوؤه على حكم االإباحة االأ�سلي، 

وبخا�سة اأنه قد يكون لكل واحد من العاقدين غر�ض �سحيح وم�سلحة معتربة اأو حاجة 

حمققة اإليه، وال�سريعة اإمنا جاءت لتحقيق م�سالح العباد فيما ال اإثم فيه وال مف�سدة 

راجحة اأو حم�سة، ورفع احلرج عنهم يف اإبرام كل ما يحتاجون اإليه من �سور التعامل 

املايل، حيث قال �سبحانه : »وما جعل عليكم يف الدين من حرج« {احلج 78}. قال ابن 

تيمية : »فقد اأخرب �سبحانه اأنه ما جعل علينا يف الدين من حرج نفيا عاما موؤكدا . فمن 

اعتقد اأن فيما اأمر اهلل به مثقال ذرة من حرج ، فقد كذب اهلل ور�سوله« )1(.

الباعثة على  املعاين  ت�سمنته من  وم��ا  ال��رباه��ني  لهذه  اعتبارا  اأن��ه  ويقويه:  ذل��ك  يوؤكد 

احلكم بحل هذه ال�سورة، ذهب احلنفية اإىل جتويزها )بعد اإجراء تعديل �سكلي عليها( 

وجن�سه  الدين  نف�ض مقدار  املدين  اأ�سلف  دينه،  اأج��ل  بعد حلول  الدائن  اأن  لو  فقالوا: 

وو�سفه يف م�سلم فيه مو�سوف يف ذمته، موؤجل اإىل اأجل معلوم، ثم اتفقا على اإجراء 

املقا�سة بني راأ�ض مال ال�سلم الواجب تعجيله اإىل املدين والدين الذي يف ذمته، فذلك 

جائز �سحيح ا�ستح�سانا.

جاء يف »بدائع ال�سنائع« : »واإن كان رب ال�سلم باع امل�سلم اإليه ثوبا بع�سرة دراه��م، ومل 

يقب�ض الع�سرة حتى اأ�سلم اإليه ع�سرة دراهم يف كر حنطة، فاإن جعال الدينني ق�سا�سا، اأو 

ترا�سيا باملقا�سة، ي�سري ق�سا�سا. واإن اأبى اأحدهما ال ي�سري ق�سا�سا، وهذا ا�ستح�سان، 

والقيا�ض اأن ال ي�سري ق�سا�سا كيف ما كان، وهو قول زفر« )2(.

ال�سورة اخلام�سة:

اعتيا�ض الدائن عن دينه الذي حل اأجله مبنافع عني مملوكة للمدين –كدار اأو دكان اأو 

�سيارة اأو غري ذلك- اإىل اأجل حمدد، ك�سنة اأو خم�سة �سنني اأو غري ذلك.

– نوعا من »ف�سخ الدين يف الدين«  اأح��د قوليه  – يف  هذه ال�سورة عدها االإم��ام مالك 

املحظور �سرعا. وهو قول ابن القا�سم، وبه اأخذ اأكرث اأ�سحاب مالك.

وحجتهم على املنع : اأن تلك املنافع، واإن كانت لذات معينة ، فهي كالدين ، نظرا لتاأخر 

اأجزائها ، اأي تاأخر ا�ستيفاء متامها عن وقت الف�سخ ، حيث اإنها ال تقب�ض ناجزا، اإذ هي 

الكالئ  الدين من بيع  فاآنًا، فكان االعتيا�ض بها عن  واآن��ا  �سيئا ف�سيئا،  اأعرا�ض حتدث 

بالكالئ )3(.

1- جامع الر�سائل 370/2.

2- بدائع ال�سنائع 206/5.

3- �سرح اخلر�سي 77/5، التو�سيح على جامع االأمهات 342/5، الزرقاين على خليل وحا�سية البناين عليه 82/5، الذخرية 302/5، الكايف �ص 364، 

التفريع 137/2، منح اجلليل 562/2، التاج واالإكليل 367/4، ال�سرح الكبري وحا�سية الد�سوقي عليه 62/3، ال�سرح ال�سغري وحا�سية ال�ساوي عليه 97/3.



وجاء يف »املدونة« : »قلت :اأراأيت لو اأن يل دينا على رجل، وهو حاّل اأو اإىل اأجل ، اأي�سلح يل 

اأن اأكرتي به من الذي عليه الدين داره �سنة اأو عبده هذا ال�سهر؟ قال، قال يل مالك: ال 

ي�سلح هذا، كان الدين الذي عليه حاال اأو اإىل اأجل، الأنه ي�سري دينا بدين، ف�سخ دنانريه 

التي له يف �سيء مل يقب�ض جميعه« )1(.

وجاء يف »الذخرية« : »قال يف املدونة : ال تاأخذ يف الدين احلال اأو املوؤجل منافع دار اأو 

اأر�ض روية اأو ثمرة اأزهت، الأنها يتاأخر قب�سها، فهو كف�سخ الدين يف الدين« )2(.

قال الباجي : »م�ساألة : اإذا اأخذ عن دينه �ُسكنى دار اأو زراعة اأر�ض ماأمونة اأو عمال يعمله 

له، فقد منع ذلك ابن القا�سم، وجّوزه اأ�سهب، وكالهما روى قوله عن مالك.

وجه القول االأول : اأن ذمة الذي عليه الدين قد تعلقت به على ال�سفة التي هو عليها، 

فاإذا عاو�ض منه �سكنى دار، مل ترباأ ذمته من الدين اإال با�ستيفاء مدة ال�سكنى، فانتقلت 

ذمته عما كانت عليه اإىل اأن يكون حالها مرتقبا، اإن ا�ستوفيت مدة ال�سكنى برئت، واإن 

منع من ذلك مانع، رجع عليها بقيمة الدين، ف�سارت م�سغولة على غري الوجه الذي 

كانت عليه م�سغولة، وذلك من ف�سخ الدين بالدين، الأن معنى ف�سخ الدين يف الدين اأن 

ي�سغل الذمة على غري ما كانت عليه م�سغولة به« )3(.

اأ�سهب وحممد بن م�سلمة، وقالوا بجواز  اأ�سحاب مالك، منهم  وخالف يف ذلك بع�ض 

ف�سخ ما يف الذمة يف منافع الذات املعينة، الأن قب�ض الدائن لتلك االأعيان يعترب قب�سا 

لكامل منافعها حكما وتقديرا »تنزيال لقب�ض البع�ض منزلة قب�ض الكل« )4(، وهو رواية 

عن االإمام مالك اأي�سا. وقد �سححه املتاأخرون من فقهاء املالكية، ون�سره املازري، واأفتى 

به ابن ر�سد لظهوره عنده )5(. وقال ابن عبد الرب: »وهو القيا�ض عندي والنظر ال�سحيح« 

)6(. وجاء يف »بداية املجتهد« :« وكان اأ�سهب يجيز ذلك ويقول: لي�ض هذا من باب الدين 

بالدين، واإمنا الدين بالدين ما مل ُي�سرع يف اأخذ �سيء منه. وهو القيا�ض عند كثري من 

املالكيني ، وهو قول ال�سافعي واأبي حنيفة« )7(.

– االإ�سكال الواقع يف  امل��ازري  – كما ذكر  ومن�ساأ اخل��الف بني فقهاء املالكية يف امل�ساألة 

منافع العني امل�سار اإليها، هل هي كالدين ، نظرا لكونها تقب�ض جملة واح��دة، في�سري 

عليها حكمه من حيث عدم جواز ف�سخ دين فيها، اأم هي يف حكم املعينات املقبو�سة، نظرا 

الإ�سناد تلك املنافع اإىل ذات معينة م�سخ�سة؟ )8(.

1- املدونة 128/4.

2- الذخرية 302/5.

3- املنتقى 33/5.

4- الذخرية 229/5.

5- التاج واالإكليل 367/4، �سرح التلقني للمازري 373/4-375، التفريع 169/2، حا�سية ال�ساوي على ال�سرح ال�سغري 97/3، حا�سية الد�سوقي 62/3، 

املعونة 1038/2، منح اجلليل 563/2، الزرقاين على خليل وحا�سية البناين عليه 82/5، اخلر�سي 77/5.

6- الكايف �ص 364.

7- بداية املجتهد ونهاية املقت�سد 147/2.

8- �سرح التلقني 373/4.



القول املختار: 

لقد ظهر يل بعد التاأمل والنظر يف اأدلة املانعني واملجيزين رجحان القول بجواز ف�سخ 

اأجله مبنافع ذات معينة مملوكة للمدين، وذلك لعدم وجاهة اعتبار  الدين الذي حل 

منافعها كالدين املوؤخر، ولو تاأخر ا�ستيفاء �سائر اأجزائها عن وقت بيعها:

االأوائ��ل ينزل منزلة  »اأن قب�ض  �ساأنها بح�سب طبيعتها  املعترب يف  الفقهي  االأ�سل  اأ/اإذ 

قب�ض اجلميع« )1( و »اأن قب�ض االأوائل من االأثمان يقوم مقام قب�ض االأواخر« )2(. وعلى 

اإىل ذات معينة. قال  ذلك فاإن تلك املنافع تلحق باملعينات املقبو�سة ، نظرا الإ�سنادها 

املازري: » وقد ُعلم اأنه لو اأخذ الدار اأو الدابة عن دينه الذي حل وقب�سها، اأن ذلك جائز، 

فكذلك املنافع امل�سندة اإليها واملاأخوذة منها، يقدر اأن قب�ض اأولها كالقب�ض الآخرها ، ملا 

كان ال يت�سور القب�ض يف هذه املعاين وال يقدر عليه اإال على هذه ال�سورة« )3(.

ب/ والأن املنافع لو كانت كالدين املوؤخر – ال يجوز ف�سخ الدين فيها – المتنع اكرتاوؤها 

بدين موؤجل ، بينما ذلك جائزًا باتفاق الفقهاء، فوجب اأن يكون �سراوؤها به جائز م�سروعا 

النتفاء الفارق املوؤثر )4(.

وقد اأو�سح ذلك القرايف بقوله : »قال �سند: وعن مالك اجلواز، الأن ت�سليم الرقاب ت�سليم 

ت�سليم نف�سها. والأن كراء  امل��راأة  كانت �سداقا ف�سلمها، لوجب على  لو  للمنافع، والأنها 

الدار بالدين جائز، فلو كانت دينا المتنع، لنهيه �سلى اهلل عليه و�سلم عن بيع الكالئ 

بالكالئ« )5(.

وقال خليل يف »التو�سيح« : » و�سحح املتاأخرون قول اأ�سهب ، الأنه لو كانت منافع العني 

كالدين، ميتنع ف�سخ الدين فيها ، المتنع اكرتاء الدواب وا�ستئجار العبد و�سبهه بدين، 

واملذهب جوازه« )6(.

وجاء يف »�سرح التلقني« للمازري : » وقد ن�سر بع�ض املتاأخرين طريقة اأ�سهب يف اجلواز، 

باأن قال: اُتفق على جواز اكرتاء هذه املنافع بدين يف ذمة املكرتي، ومل يقدر ذلك دينا 

بدين فيمنع، فهذا يقت�سي �سحة ما ذهب اإليه اأ�سهب من كون هذه املنافع ال تعد دينا« 

.)7(

َل  َقبَّ اأن��ه  اأ�سيد بن ح�سري   ج���/ ومل��ا روي عن عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه يف ق�سة 

1- منح اجلليل 563/2.

2- بداية املجتهد 157/2، حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري 62/3.

3- �سرح التلقني 374/4.

4- الزرقاين على خليل 82/5.

5- الذخرية 303/5.

6- التو�سيح �سرح جامع االأمهات 342/5.

7- �سرح التلقني 374/4.



ب�ستاَنُه بعد وفاته لغرمائه بالدين الذي لهم عليه، ومل يعلم له خمالفة من ال�سحابة، 

فكان اإجماعا. 

جاء يف »خمت�سر الفتاوى امل�سرية« البن تيمية: » وقد روى �سعيد بن من�سور عن عمر 

َل حديقة اأ�سيد بن احل�سري لغرمائه ثالث �سنني، وكان لهم عليه �ستة  باإ�سناد ثابت اأنه َقبَّ

اآالف درهم ملا مات، وفيها النخل والثمر، وت�سلف القابلة ووفى دينه، ومل ُينكر ذلك اأحد 

من ال�سحابة« )1(. 

وجاء يف » القواعد النورانية الفقهية« والفتاوى الكربى« له : » روى �سعيد بن من�سور – 

ورواه عنه حرب الكرماين يف م�سائله – قال حدثنا عباد بن عباد عن ه�سام بن عمرو عن 

اأبيه اأن اأ�سيد بن ح�سري توفى ، وعليه �ستة اآالف درهم دين، فدعا عمر غرماءه، فقبلهم 

اأن  اأر�سه �سنتني، وفيها النخل وال�سجر« )2(. ثم قال ابن تيمية: »وه��ذه الق�سة ال بد 

ت�ستهر ، ومل يبلغنا اأن اأحدًا اأنكرها ، فيكون اإجماعا« )3(.

وقال ابن القيم بعد ذكر هذه الرواية: »اإن عمر ر�سي اهلل عنه فعل ذلك باملدينة املنورة 

مب�سهد املهاجرين واالأن�سار ، وهي ق�سة يف مظّنة اال�ستهار، ومل يقابلها اأحد باالإنكار، 

بل تلقاها ال�سحابة بالت�سليم واالإق��رار، وقد كانوا ينكرون ما هو دونها، واإن فعله عمر 

ر�سي اهلل عنه« )4(.

ال�سورة ال�ساد�سة:

بيع دين موؤجل بعد حلول اأجله للمدين نف�سه بعني يتاأخر قب�سها كعقار و�سلعة غائبة 

وثمر بدا �سالحه وال يجذ يف احلال وغري ذلك.

اأنهم  امل�سهور، غري  ال��دي��ن، يف  الدين يف  ال�سورة �سربا من ف�سخ  ه��ذه  املالكية  وق��د عد 

اختلفوا يف جوازها على قولني )5(:

اأحدهما: املنع ، الأنه ف�سخ فيما مل يتنجز، نظرا لتاأخر قب�ض العني، فاأ�سبه ف�سخه يف 

�سيء يف الذمة. وهو مذهب مالك وابن القا�سم.

الثاين: اجلواز ، الأنه ف�سخ دين يف عني، واملحظور اإمنا هو ف�سخ الدين يف الدين، ف�سال 

عن كون العني يف هذه امل�ساألة يف حكم املقبو�سة بنف�ض العقد على امل�سهور يف املذهب. 

وهو قول اأ�سهب وغريه.

1- خمت�سر الفتاوى امل�سرية �ص 337. 

2- القواعد النورانية الفقهية �ص 140، الفتاوى الكربى 37/4. واالأثر ذكره ابن كثري يف م�سند الفاروق 158/1، واأخرجه ابن �سعد يف الطبقات 606/3، وغريهم.

3- القواعد النورانية الفقهية �ص 144، الفتاوى الكربى 41/4.

4- زاد املعاد 828/5.

ال�سرح الكبري 62/3، املعونة 1038/2، اخلر�سي  التفريع 169/2، الكايف �ص 364، حا�سية الد�سوقي على  التو�سيح على جامع االأمهات 341/5،   -5

وحا�سية العدوي عليه 76/5، 77، منح اجلليل 563/2، ال�سرح ال�سغري مع حا�سية ال�ساوي 97/3، الزرقاين على خليل وحا�سية البناين عليه 82/5.



جاء يف »املعونة« للقا�سي عبد الوهاب البغدادي: » فاأما ف�سخ الدين اإذا حل يف عني يتاأخر 

قب�سها)...( فمنعه مالك وابن القا�سم ، واأج��ازه اأ�سهب وغريه، وذلك كثمرة يجنيها اأو 

�سلعة غائبة« )1(.

جاء يف »بداية املجتهد« : »كان يرى ابن القا�سم اأنه ال يجوز اأن ياأخذ الرجل من غرميه 

يف دين له ثمرا قد بدا �سالحه، وي��راه من باب الدين بالدين. وكان اأ�سهب يجيز ذلك 

ويقول: اإمنا الدين بالدين ما مل ي�سرع يف قب�ض �سيء منه. اأعني اأنه كان يرى اأن قب�ض 

االأوائل من االأثمان يقوم مقام قب�ض االأواخر، وهو القيا�ض عند كثري من املالكيني، وهو 

قول ال�سافعي واأبي حنيفة« )2(.

وقد رجح جواز هذه ال�سورة من الفقهاء املعا�سرين ال�سيخ عبد اهلل بن منيع ، فقال : 

بيع دين موؤجل ب�سلعة معينة موؤجلة الت�سليم �سحيح، النتفاء ما يعترب خمال ب�سحتها 

من ربا اأو جهالة اأو غرر )3(. وهو القول االأ�سبه باحلق واالأقرب اإىل ال�سواب يف نظري. 

واهلل اأعلم.

�ملبحث �لثاين

�لبد�ئل �ل�شرعية لقلب �لدين

يف �ملعامالت ملالية �لإ�شالمية �ملعا�شرة

اأن ال�سورتني االأوىل والثانية لقلب الدين حمظورتان �سرعا،  اأو�سحنا فيما �سبق  لقد 

اإذ اإن اأوالهما �سورة من ربا الن�سيئة )ربا اجلاهلية( املجمع على حترميه بن�ض القراآن 

الكرمي ، والثانية حيلة مذمومة اإليه، وهي يف معنى »بيع العينة« الثابت حظره بال�سنة 

وق��د ترجح يف  الفقهاء،  التالية، فمنعها حمل خ��الف بني  االأرب���ع  ال�سور  اأم��ا  النبوية. 

نظرنا اأن جوازها هو االأ�سبه باحلق واالأق��رب اإىل ال�سواب. وعلى ذلك فاإنه ال حرج يف 

ا�ستخدامها كبدائل �سائغة يف النظر الفقهي لقلب الدين يف ال�سورتني املحظورتني من 

قبل املوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية املعا�سرة.

1- املعونة 1038/2.

2- بداية املجتهد 156/2، 157.

3- جمموع فتاوى وبحوث ال�سيخ عبد اهلل املنيع 285،286/3.



واإنه ال يخفى ما جد يف هذا الع�سر من ظروف ومالب�سات ، و�سعوبات وم�سكالت واأزمات 

يف ممار�سات املوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية اأعمالها، تعود اإىل عدم التزام كثري من العمالء 

واال�ست�سناع  وال�سلم  بالن�سيئة  كالبيع   – املعاو�سات  عقود  عن  النا�سئة  ديونهم  بوفاء 

وغريها – عند حلول اآجالها، بدعوى االإع�سار وعدم اإمكان االأداء يف الوقت املحدد، مما 

قد يوؤدي اإىل عجز املوؤ�س�سات عن الوفاء بالتزاماتها املالية املوؤجلة، نظرا العتمادها يف 

اإليها من الديون املوؤخرة يف ذمة عمالئها  ذلك – يف كثري من االأحيان – على ما يرد 

يف االآجال املتفق عليها معهم، وكذا عجزها عن رد اأموال املودعني وامل�ستثمرين لديها 

يف  العمالء  قبل  م��ن  ال�����س��داد  املتوقعة  املالية  التدفقات  لتعرث  نظرا  لها،  طلبهم  عند 

اآجالها املحددة، وعجزها كذلك عن الوفاء بديون ال�سلم واال�ست�سناع التي التزمت بها 

اأو ا�ست�سناع  مواعيدها املقررة، التي روعي عند التزامها بها ارتباطها بعقد �سلم مواز 

مواز مع الغري – تتحد فيه اآجال �سداد الديون – وذلك عند نكوله عن االأداء اأو مطله 

فيه بدعوى االإع�سار اأو عدم القدرة على الوفاء يف الوقت املحدد.

اأن النظام امل�سريف العاملي – والتزامه بال�سرية  ويقارن هذا احلال يف ع�سرنا احلا�سر 

واالأف��راد  التجار  فتح  واإمكانية  وامل�ستثمرين،  املودعني  بح�سابات  يتعلق  فيما  املطلقة 

من  وحتويلها  اأموالهم  وحتويله  االأجنبية،  البنوك  ل��دى  وا�ستثمارية  جارية  ح�سابات 

– كثريا  اأو مدينة ب�سرية تامة  اأي دول��ة  اآخ��ر، و�سحب ما ي�ساوؤون منها يف  بلد اإىل بلد 

الع�سرة عند حلول  وادع��اء  ثروته،  اإخفاء  املطل على  �ساء  اإذا  املو�سر  املدين  ي�ساعد  ما 

اأج��ل دينه، واإظهار اأدل��ة م��زودة وقرائن كاذبة على ذل��ك، ال �سبيل اإىل دح�سها من قبل 

الدائن اأمام الق�ساء، وبذلك يتمكن املدين املو�سر املماطل من خديعة الق�ساء، والتمتع 

بحمايته عند ادعائه االإع�سار كذبا وزورا، وبخا�سة مع ف�ساد عامة النا�ض، وغياب الوازع 

الديني لدى الكثري منهم، وعدم مباالتهم باأكل املال احل��رام، واملطل بالباطل، مما قد 

االإ�سالمي، وتعري�سه للف�سل واالإخفاق،  امل�سريف  النظام  اإىل زعزعة  النتيجة  ي��وؤدي يف 

عند تخلف طائفة من العمالء عن وفاء ديونهم بدعوى االإع�سار، وهذا ي�ستتبع �سياع 

الثقة املطلوبة ب�سداد الديون وااللتزامات املالية التي ارتبطت بها املوؤ�س�سة مع دائنيها 

اأن الثقة الكاملة  اآجالها امل�سماة بدقة. ولي�ض بخاف على اخلبري الب�سري ب�سوؤونها  يف 

با�ستيفاء الديون واأدائها يف اأوق��ات حلولها بالدقة التامة من اأهم اأ�سباب جناح العمل 

من  واأ�سوله  وم��وج��ودات��ه  التوقف،  اأو  التعرث  من  م�سريته  وحماية  االإ���س��الم��ي،  امل�سريف 

اخل�سارة اأو االإفال�ض اأو غري ذلك من القوا�سم.

ونتيجة ملا تقدم حاولت بع�ض الهيئات ال�سرعية يف امل�سارف االإ�سالمية ابتكار اأ�ساليب 

منا�سبة حلل هذه امل�سكلة وعالج هذه املع�سلة يف حالة نكول اأحد من املدينني عن الوفاء 

بالتزاماتهم املالية عند حلول اأجلها، بعيدا عن اأ�سلوب قلب الدين يف �سورتيه املحظورتني 



اللتني �سبق بيانهما، بحيث تكفل رفع ال�سرر الذي قد يلحق باملوؤ�س�سة املالية عند نكول 

اأو مماطلة عمالئها املدينني، وادعائهم العجز عن الوفاء اأو االإع�سار، وتراعي تغري اأحوال 

النا�ض وتبدل ظروفهم املعي�سية ومعامالتهم املالية والتجارية ، وغياب الوازع الديني يف 

�سلوكهم وت�سرفاتهم، وتاأخذ بعني االعتبار ما جاء يف القواعد الفقهية من اأنه »ال ينكر 

تغري االأحكام بتغري االأزمان« )1(.

قال ابن القيم : » معرفة النا�ض اأ�سل عظيم يحتاج اإليه املفتي واحلاكم ، فاإن مل يكن 

فقيها فيه، فقيها يف االأم��ر والنهي، ثم يطبق اأحدهما على االآخ��ر، كان ما يف�سد اأكرث 

مما ي�سلح، فاإنه اإذا مل يكن فقيها يف االأمر، وله معرفة بالنا�ض ، ت�سور له الظامل ب�سورة 

املظلوم وعك�سه، واملحق ب�سورة املبطل وعك�سه، وراج عليه املكر اخلداع واالحتيال )...( 

وهو جلهله بالنا�ض واأحوالهم وعوائدهم وعرفياتهم ال مييز هذا من هذا، بل ينبغي له 

اأن يكون فقيها يف مكر النا�ض وخداعهم واحتيالهم وعوائدهم وعرفياتهم، فاإن الفتوى 

تتغري بتغري الزمان واملكان والعوائد واالأحوال، وذلك كله من دين اهلل« )2(.

وعلى ذلك ، فاإن الذي اأراه �سائغا يف النظر الفقهي من تلك االأ�ساليب – يف حالة نكول 

املدين عن وفاء دينه عند جمل اأجله – اأن تعمد املوؤ�س�سة املالية االإ�سالمية اإىل التفاهم 

مقدار  تعدل  معجلة(  )نقود  مالية  �سيولة  على  ح�سوله  اأم��ر  ترتيب  على  العميل  مع 

اأو  اأو بيع ال�سلم  دينه ال��ذي حل اأجله ليوفيه بها دون تاأخر ، وذل��ك عن طريق التورق 

بيع اال�ست�سناع اأو غري ذلك )3(. ولو كلفه ذلك زيادة على املبلغ املعجل الذي �سيح�سل 

ال��وج��وه اإىل  ال��زي��ادة بوجه م��ن  اأن ال تعود تلك  اأج��ل وف��اء دينه )4(. ب�سرط  عليه م��ن 

الغر�ض  هذا  لبلوغ  املتبع  الرتتيب  يف  تنتفي  واأن  االإ�سالمية(،  املالية  )املوؤ�س�سة  الدائن 

تهمة الذريعة الربوية اأو احليلة اإىل ربا اجلاهلية )اأنظرين اأزدك(.

1- م (39) من جملة االأحكام العدلية. حيث اإن مرادهم بـ »االأحكام«: االأحكام االجتهادية املبنية على النظر واالجتهاد، وبـ »تغري االأزمان« :لي�ص جمرد 

مرور االأيام وتعاقب الدهور، بل تغري االأعراف اأو امل�سالح التي بنيت عليها تلك االأحكام، اأو اختالف االأحوال والظروف واملالب�سات اأو تطور و�سائل التنظيم 

الزمني، بحيث ت�سبح االأحكام التي تاأ�س�ص يف ظلها االجتهاد ال�سالف غري �ساحلة لتحقيق الغاية ال�سرعية من تطبيقها يف الزمن الالحق، فعند ذلك يجب 

 اأن تتغري اإىل ال�سكل الذي يتنا�سب مع االأو�ساع امل�ستجدة ، ويحقق املق�سد ال�سرعي من احلكم االأ�سلي . (انظر املدخل الفقهي العام للزرقا 957/2).

قال ابن عابدين: »كثري من االأحكام تختلف باختالف الزمان، لتغري عرف اأهله، اأو حلدوث �سرورة، اأو لف�ساد اأهل الزمان، بحيث لو بقي احلكم على 

ما كان عليه اأوال للزم منه امل�سقة وال�سرر بالنا�ص، وخلالف قواعد ال�سريعة املبنية على التخفيف والتي�سري ودفع ال�سرر والف�ساد«. (جمموع ر�سائل ابن 

عابدين 125/2).

2- اإعالم املوقعني 204/4.

3- اإذ ال�ساأن يف البيع بالن�سيئة زيادة ثمن املبيع مقابل تاأجيل ثمنه، ويف ال�سلم ا�سرتخا�ص رب ال�سلم املبيع املو�سوف يف ذمة املدين (امل�سلم اإليه) كما قال 

الكا�ساين يف »البدائع« (201/5): » ال�سلم مبناه على الغنب ووك�ص الثمن، الأنه بيع املفالي�ص«.

4-  وذلك بغ�ص النظر عن كون املدين مو�سرا اأو مع�سرا اأو جمهول احلال (ما مل يكن معدما اأو يف حالة فقر مدقع ظاهر) اأخذا بقول ابن عبا�ص والقا�سي 

�سريح وال�سحاك وال�سدي واإبراهيم النخعي يف تاأويل قوله تعاىل » واإن كان ذو ع�سرة فنظرة مي�سرة« {البقرة 280} اإن النظرة اإىل املي�سرة املاأمور بها 

يف االآية مق�سورة على دين الربا خا�سة دون �سائر الديون، اإذ االآية نزلت يف الربا الذي كانوا يتعاملون به يف اجلاهلية، فلما جاء االإ�سالم اأمرهم اهلل باأن 

ياأخذوا روؤو�ص اأموالهم بال زيادة. فاإن اأع�سر الذي عليه الدين فلينظر اإىل اأن يو�سر. اأما غريه من الديون، فلي�ص فيها نظرة، بل توؤدى اإىل اأهلها، اأو يحب�ص 

املدين فيها حتى يوؤديها . وحجتهم على ذلك قوله تعاىل » اإن اهلل ياأمركم اأن توؤدوا االأمانات اإىل اأهلها« {الن�ساء 58 } حيث دل على حمل ما عدا دين 

الربا على موجب عقد املداينة، من لزوم الق�ساء عند حلول االأجل، والأنه ال �سبيل لنا اإىل معرفة االإع�سار على احلقيقة، اإذ من اجلائز اأن يظهر املدين 

االإع�سار وحقيقة اأمره الي�سار، فاقت�سر بحكم االإنظار على راأ�ص مال الربا الذي نزل به القراآن ، وحمل ما عداه على موجب عقد املداينة من لزوم الق�ساء، 

وتوجه املطالبة اإليه باالأداء. واإمنا اخرتنا االأخذ بهذا القول مراعاة للم�سلحة العامة، و�سيانة الأموال النا�ص عن التوى بعد ما ف�سا يف النا�ص الف�ساد، 

و�سادت االأطماع، وغاب الوازع الديني لدى عامتهم. (انظر تف�سري القرطبي 372/3، التف�سري الكبري للرازي 102/7، اأحكام القراآن للج�سا�ص 473/1، 

اأحكام القراآن البن العربي 245/1، اأحكام القراآن الإلكيا الهرا�سي 362/1، اأحكام القراآن البن الفر�ص 414/1).



املدين  الدين على  ، وتدبري مبتدع لقلب  : كيف تقول بجواز حيلة خمرتعة  ف��اإن قيل 

املحرم �سرعا؟

قلت: هذا االأ�سلوب لي�ض من جن�ض قلب الدائن دينه الذي حل اأجله على مدينه بتاأخري 

هو  فذلك   ، اأو حيلة  �سراحة  ال�سفة  اأو  ال��ق��در  عليها يف  زي���ادة يح�سل  مقابل  ���س��داده 

املحظور الفا�سد، واإمنا هو و�سيلة ال تنايف مق�سد ال�سارع احلكيم يف حترمي ربا الن�سيئة، 

بل تعني على حت�سيل مق�سوده – وهو قيام املدين بوفاء دينه عند حمل اأجله مبوجب 

عقد املداينة – فهو تدبري ح�سن يي�ّسر على املدين وفاء دينه االأ�سلي عند حلول اأجله، 

وب��راءة ذمته منه، يف مقابل التزامه بدين جديد موؤخر اإىل اأجل اآخ��ر، دون اأن يح�سل 

الدائن )املوؤ�س�سة املالية االإ�سالمية( على اأية زيادة مالية ترتتب على الدين ال�ساقط عن 

مدينه بدين جديد واجب عليه.

فهذا الت�سرف العقدي لي�ض هناك دليل �سرعي على حظره، فكان جائزا �سحيحا، كما 

قال العالمة ابن القيم: »كل ما مل يبني اهلل ور�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم حترميه من 

العقود وال�سروط فال يجوز حترميه، فاإن اهلل �سبحانه قد ف�سل لنا ما حرم علينا، فما 

كان من هذه االأ�سياء حراما، فال بد اأن يكون حترميه مف�سال. وكما اأنه ال يجوز اإباحة 

ما حرمه اهلل، فكذلك ال يجوز حترمي ما عفا عنه، ومل يحرمه« )1(. وقال ال�ساطبي : 

التعبد،  العبادات  االأ�سل يف  واملعامالت، الأن  العبادات  التفرقة بني  امل�ستمرة  القاعدة   «

دون االلتفات اإىل املعاين، واالأ�سل فيها اأن ال يقدم عليها اإال باإذن، اإذ ال جمال للعقول 

يف اخرتاع التعبدات، وما كان من املعامالت يكتفى فيه بعدم املنافاة، الأن االأ�سل فيها 

االلتفات اإىل املعاين دون التعبد، واالأ�سل فيها االإذن حتى يدل الدليل على خالفه« )2(.

اأما كون ذلك تدبريًا خمرتعا من اأجل قيام املدين بق�ساء دينه عند حمل اأجله، فال حرج 

يف ذلك يف النظر الفقهي ال�سديد، الأنه حيلة �سرعية حممودة وخمرج مبتكر ح�سن. 

قال احلموي: »كل حيلة يحتال بها الرجل ليتخل�ض بها من احلرام، اأو ليتو�سل بها اإىل 

احلالل فهي ح�سنة« )3(.

وقد نبه العالمة حممد الطاهر بن عا�سور اإىل اأن حقيقة التحيل املحظور : اإبراز عمل 

ممنوع �سرعا يف �سورة عمل جائز. بخالف ال�سعي اإىل عمل ماأذون ب�سورة غري �سورته، اأو 

باإيجاد و�سائله، فلي�ض ذلك حتيال ممنوعا، ولكنه �سرب من التدبري امل�سروع )4(.

1- اإعالم املوقعني 383/1.

2- املوافقات 284/1.

3- غمز عيون الب�سائر يف �سرح االأ�سباه والنظائر 291/2.

4- مقا�سد ال�سريعة االإ�سالمية �ص 110.



واأ�سا�ض ذلك اأن احليل يف النظر ال�سرعي نوعان:

امل�سروعة  الت�سرفات  العقود  اأحدهما: )حيل مذمومة فا�سدة(: وهي ما يتو�سل به من 

قلب  اأو  الواجبات،  اإ�سقاط  اأو  املحرمات،  يت�سمن حتليل  مق�سود خبيث حمظور،  اإىل 

احلق باطال اأو الباطل حقا، اأو غري ذلك مما يخالف اأ�سال �سرعيا اأو يناق�ض مقا�سد 

ن��وع )....(، ون��وع يت�سمن   : ن��وع��ان  اب��ن القيم: »احل��ي��ل  ال�سريعة )1(.  ويف ذل��ك يقول 

واحلق  مظلوما،  وال��ظ��امل  ظاملا،  املظلوم  وقلب  املحرمات،  وحتليل  الواجبات،  اإ�سقاط 

اأي�سا :  باطال، والباطل حقا. فهذا النوع هو ال��ذي اتفق ال�سلف على ذم��ه« )2(. وق��ال 

غاياتها   ، والنق�ض  باالإبطال  و�سرعه  ال�سارع  مق�سود  على  تعود  التي  احليل  و�سائر   «

حمرمة ، وو�سائلها باطلة« )3(.

وال��ث��اين: )خم���ارج �سرعية حم��م��ودة(: وه��ي م��ا يتو�سل ب��ه م��ن الت�سرفات اجل��ائ��زة اإىل 

مق�سود ح�سن م�سروع، ويتو�سل به اإىل فعل ما اأمر اهلل به، وترك ما نهى عنه، ويتخل�ض 

به من الوقوع يف املاآثم، ويخرج به اإىل اإتيان ما فيه م�سلحة معتربة وغر�ض مباح.

جاء يف اإغاثة اللهفان البن القيم : » احليل نوعان : نوع يتو�سل به اإىل فعل ما اأمر اهلل 

تعاىل به ، وترك ما نهى عنه ، والتخل�ض من احلرام ، وتخلي�ض احلق من الظامل املانع 

له، وتخلي�ض املظلوم من يد الظامل الباغي. فهذا النوع حممود يثاب فاعله ومعلمه« 

)4(. وذكر رحمه اهلل يف »اإعالم املوقعني« اأن من اأق�سام احليل امل�سروعة : »اأن يحتال على 

التو�سل اإىل احلق اأو على دفع الظلم بطريق مباحة ، مل تو�سع مو�سلة اإىل ذلك ، بل 

و�سعت لغريه فيتخذها هو طريقا اإىل هذا املق�سود ال�سحيح« )5(.

وقال ال�ساطبي: »احليل التي تقدم اإبطالها وذمها والنهي عنها: ما هدم اأ�سال �سرعيا، 

تناق�ض  اأ�سال �سرعيا، وال  اأن احليلة ال تهدم  ف��اإن فر�سنا   . اأو ناق�ض م�سلحة �سرعية 

م�سلحة �سهد ال�سرع باعتبارها ، فغري داخلة يف النهي وال هي باطلة« )6(. 

وقال اجل�سا�ض – يف معر�ض تف�سريه لقوله تعاىل »وال جناح عليكم فيما عر�ستم به 

من خطبة الن�ساء.... ولكن ال تواعدوهن �سرا« {البقرة 235} - : »فاأباح لكم التو�سل اإىل 

املراد من ذلك بالتعري�ض دون االإف�ساح . وهذا يدل على ما اعتربه اأ�سحابنا يف جواز 

التو�سل اإىل ا�ستباحة االأ�سياء من الوجوه املباحة، واإن كانت حمظورة من وجوه اأخرى. 

1- قال ال�ساطبي يف املوافقات (331/2): »ق�سد ال�سارع من املكلف اأن يكون ق�سده يف العمل موافقا لق�سده يف الت�سريع«.

2- اإغاثة اللهفان 339/1.

3- اإغاثة اللهفان 86/2.

4- اإغاثة اللهفان 339/1.

5-  اإعالم املوقعني 349/3.

6-  املوافقات 387/2.



ونحوه ما روي عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم حني اأتاه بالل بتمر جيد، فقال : اأكل متر 

النبي  بالثالثة. فقال  ال�ساع بال�ساعني، وال�ساعني  ناأخذ  اإمنا  خيرب هكذا؟ فقال: ال، 

�سلى اهلل عليه و�سلم: ال تفعلوا ، ولكن بيعوا متركم بعر�ض، ثم ا�سرتوا به هذا التمر)1(. 

فاأر�سدهم اإىل التو�سل اإىل اأخذ التمر اجليد« )2(. وقال اإلكيا الهرا�سي يف تف�سري االآية: 

امل��راد بذلك التعري�ض دون االإف�����س��اح. وذل��ك ي��دل على جواز  »ف��اأب��اح لهم التو�سل اإىل 

التو�سل اإىل االأ�سياء من الوجوه املباحة، واإن كانت حمظورة من وجوه اأخ��رى، نحو ما 

اأ�سار اإليه النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف متر خيرب« )3(.

ومعيار التفرقة بني النوعني مبنيَّ على النظر اإىل مقا�سد الت�سرفات واأغرا�ض املكلفني 

منها، فما كان موافقًا ملقا�سد ال�سارع احلكيم يف اأحكامه، كان م�سروعا، وما كان مناق�سا 

لها كان حمظورا، اإذ اإن »ق�سد ال�سارع من املكلف اأن يكون ق�سده يف العمل موافقا لق�سده 

�سبحانه يف الت�سريع« )4( و»كل من ابتغى يف تكاليف ال�سريعة غري ما �سرعت له فقد 

ناق�ض ال�سريعة، ومن ناق�سها فعمله يف املناق�سة باطل« كما قال ال�ساطبي )5(. وقال ابن 

القيم : » فاحليلة معتربة باالأمر املحتال بها عليه، اإطالقا ومنعا، وم�سلحة ومف�سدة، 

وطاعة ومع�سية فاإن كان املق�سود اأمرا ح�سنا، كانت احليلة اإليه ح�سنة ، واإن كان قبيحا، 

كانت احليلة اإليه قبيحة، واإن كان طاعة وقربة، كانت احليلة اإليه كذلك، واإن كان مع�سية 

وف�سوقا ، كانت احليلة عليه كذلك« )6(.

امل��خ��ارج ال�سرعية )اأي احليل  ف��اأك��رث على  ت��واط��وؤ طرفني  ت��ق��دم، فيعترب  وب��ن��اء على م��ا 

املحمودة( التي ال تخالف و�سائلها اأ�سال �سرعيا، وال تناق�ض اأغرا�سها �سيئا من مقا�سد 

ال�سارع احلكيم، وال توؤول اإىل مف�سدة خال�سة اأو راحجة اأمرا �سائغا يف النظر الفقهي ، 

حيث اإنه اتفاق على اإن�ساء عقود والتزامات جائزة اأ�سال، يتو�سل بها اإىل حتقيق اأهداف 

ومقا�سد �سائغة �سرعا، وجلب م�سالح خال�سة اأو راجحة، فكان م�سروعا.

1- احلديث رواه البخاري وم�سلم والرتمذي والن�سائي ومالك يف املوطاأ وغريهم، ولفظه :«اإن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ا�ستعمل رجال على خيرب 

، فجاءه بتمر جنيب . فقال له: اأكل متر خيرب هكذا؟ قال : ال واهلل،اإنا لناأخذ ال�ساع من هذا بال�ساعني، وال�ساعني بالثالثة. فقال ال تفعل. بع اجلمع 

بالدراهم ، ثم ابتع بالدراهم جنيبا«. �سحيح البخاري 97/3، �سحيح م�سلم 1208/3، عار�سة االأحوذي 249/5، �سنن الن�سائي 244/7، املوطاأ 632/2.

2- اأحكام القراآن للج�سا�ص 424/1.

3- اأحكام القراآن الإلكيا الهرا�سي 288/1.

4- املوافقات 331/2.

5- املوافقات 333/2.

6- اإغاثة اللهفان 385/1.



�خلامتة

يف �أهم نتائج �لبحث

الدين  املذاهب يف مو�سوع قلب  اآراء  وتتبع  الفقهاء،  اأقاويل  ا�ستقراء  بعد  انتهيت  لقد 

وجتديده وا�ستبداله، وحتليلها ، ومناق�سة اأدلتهم وحججهم على ما ذهبوا اإليه يف كل 

�سورة من �سوره، باإن�ساف وجترد ، وروح تن�سد الو�سول ملا هو حق و�سواب، اأو ملا هو اأقرب 

به، وتدور  امل�سائل اخلالفية االجتهادية، وت�سعى للظفر  بال�سواب يف  واأ�سبه  اإىل احلق 

معه حيث دارت ركائبه ، دون تع�سب ملذهب من املذاهب اأو لراأي من االآراء.. اإىل ا�ستنباط 

ال�سوابط ال�سرعية االآتية:

1- تاأخري الدين الذي حل اأجله عن املدين مقابل زيادة يف قدره اأو و�سفه حمرم �سرعًا، 

�سواء اأكان دين �سلم اأو ثمن مبيع اأو بدل قر�ض اأو عو�ض اإتالف اأو غري ذلك، اإذ اإنه يعترب 

باإجماع اأهل العلم من ربا اجلاهلية )اأنظرين اأزدك(.

2- تاأخري الدين الذي حل اأجله عن املدين مقابل زي��ادة يف مقداره، يتو�سل اإليها عن 

طريق حيلة ظاهرة، تتمثل يف اإب��رام عقد اأو عقود غري مق�سودة لذاتها، وال معنى لها 

اإال التحايل لبلوغ ذلك الغر�ض حمرم فا�سد �سرعا، �سواء كان املدين مو�سرا اأو مع�سرا 

– ويعترب ذلك يف حكم بيع العينة املحظور �سرعا – غري اأن اإجلاء الدائن مدينه املع�سر 
اإىل ذلك اأعظم قبحا واأ�سد اإثما واأكرث ظلما، الأنه ماأمور باإنظاره، فال يجوز له اإجلاوؤه 

اإىل ذلك.

3- بيع الدائن دينه الذي حل اأجله للمدين نف�سه بثمن موؤجل من غري جن�سه – مما 

يجوز اأن يباع به ن�سيئة – جائز.

4- اعتيا�ض الدائن عن دينه الذي حل اأجله، بجعله راأ�ض مال �سلم لدى املدين نف�سه، يف 

مقابل م�سلم مو�سوف يف ذمته اإىل اأجل معلوم جائز.

5- اعتيا�ض الدائن عن دينه الذي حل اأجله مبنافع عني مملوكة للمدين – كدار اأو دكان 

اأو �سيارة اأو غري ذلك- اإىل اأجل حمدد، ك�سنة اأو خم�ض �سنني اأو غري ذلك جائز.

6- بيع الدائن دينه الذي حل اأجله للمدين نف�سه بعني يتاأخر قب�سها – كعقار و�سلعة 

غائبة وثمر بدا �سالحه وال يجذ يف احلال – جائز.

7- ح�سول املدين على متويل نقدي مقابل بدل موؤخر – عن طريق التورق اأو بيع ال�سلم 



اأو اال�ست�سناع اأو غري ذلك من العقود ال�سرعية – من اأجل وفاء دينه غري متوفر لديه عند 

حمل اأجله جائز �سحيح، ولو كلفه ذلك زيادة على املبلغ الذي ح�سل عليه الأداء دينه. 

باإجراء ترتيبات للعمالء لتحقيق  االإ�سالمية  املالية  املوؤ�س�سات  وال حرج �سرعا يف قيام 

هذا الغر�ض، ب�سرط اأن ال تعود تلك الزيادة بوجه من الوجوه اإىل الدائن )املوؤ�س�سة املالية 

اأو  االإ�سالمية(، واأن تنتفي يف االأ�سلوب املتبع لبلوغ هذا الغر�ض تهمة الذريعة الربوية 

احليلة اإىل ربا الن�سيئة )اأنظرين اأزدك(. واهلل تعاىل اأعلم.


