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ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

�حلمد هلل رب �لعاملني و�صلى �هلل و�صلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني �أما 

بعد:

�صورى  �صركة  م��ن  ك��رمي  ب��ن��اء على طلب  �ل��دي��ن كتبتها  وري��ق��ات يف مو�صوع قلب  ف��ه��ذه 

�ملالية  للموؤ�ص�صات  �ل��ر�ب��ع  �لفقهي  �مل��وؤمت��ر  يف  بها  للم�صاركة  �ل�صرعية  لال�صت�صار�ت 

�ملو�صوع  ه��ذ�  فيها ما ظهر يل يف  �أوج���زت  �لكويت  �إقامته يف مدينة  �ملزمع  �لإ�صالمية 

�صائال �هلل �لتوفيق و�ل�صد�د، ومزجيا �ل�صكر �جلزيل ل�صركة �صورى �لتي عودتنا على مثل 

هذه �للقاء�ت �لفقهية �جلادة. و�هلل �ملوفق.

ومو�صوع قلب �لدين من �ملو�صوعات �لتي �صبقت مناق�صتها يف �أكرث من منا�صبة، ولعل 

من �أهمها در��صته يف جممعي �لفقه؛ حيث در�س يف �ملجمع �لفقهي �لتابع لر�بطة �لعامل 

�لإ�صالمي يف دورته �لثامنة ع�صرة �ملنعقدة يف �لفرتة من 10-1427/3/14ه�، و�صدر ب�صاأنه 

�لقر�ر �لثالث يف تلك �لدورة.

ويف جممع �لفقه �لإ�صالمي �لدويل يف دورته �ل�صابعة ع�صرة �ملنعقد يف �لفرتة من 5/28 

�إىل 6/2 من �لعام 1427ه�،  و�صدر ب�صاأنه �لقر�ر ذو �لرقم 158 )7 / 17(.

وقلب �لدين م�صطلح م�صتخدم عند بع�س �حلنابلة، ويندرج عند �ملالكية يف بع�س �صور 

ف�صخ �لدين بالدين، ويعني هذ� �مل�صطلح �إن�صاء دين جديد يف ذمة �ملدين من �أجل �صد�د 

دين �صابق، 

 و�صاأقت�صر يف ورقتي هذه على ما ُين�َصاأ من دين من �أجل �صد�د �لدين �لأول مع �لزيادة 

عليه �إذ� كان ب�صلعة ميلكها �لد�ئن فيبيعها �إىل �ملدين �آجاًل ثم تباع تلك �ل�صلعة وي�صدد 

من ح�صيلة ثمنها �لدين �لأول فين�صاأ من ذلك دين جديد على �ملدين نف�صه، وعلى هذ� 

فلن �أدخل هنا ما ياأتي: 

�لزيادة يف �لدين مقابل  تاأجيله دون تو�صيط �صلعة، وهذ� هو ربا �جلاهلية؛ و�أمر حرمته 

ظاهر.

بيع �لدين بعني حالة �أو مبنفعة يبد�أ ��صتيفاوؤها من حني �لعقد دون �تفاق على �إعادة 

بيع تلك �لعني �أو �ملنفعة بثمن �آجل �إىل �ملدين؛ لأن هذه �ل�صورة ل حمظور فيها، بل 

�إنها تفرغ ذمة �ملدين من دينه.

قلب �لدين ب�صلعة مو�صوفة يف �لذمة �إىل �أجل، وهي م�صاألة جعل �لدين ر�أ�س مال �صلم، 

فاخلالف فيها م�صهور، وتطبيقها يف �ملوؤ�ص�صات �ملالية حمدود.
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و�أجمل كالمي يف هذ� �ملو�صوع يف �مل�صائل �لآتية:

�أوًل: جمالت تطبيق قلب �لدين يف �ملوؤ�ص�صات �ملالية:

�أبرز جمالت تطبيق قلب �لدين، هي ما ياأتي:

�لأول: �إذ� تعرث �ملدين عن �صد�د �لدين �لذي يف ذمته للموؤ�ص�صة �ملالية، �أو مل جتد �ملوؤ�ص�صة 

�ملالية �ل�صيولة �لتي ت�صدد بها �لتز�ماتها �لنا�صئة عن �لوكالة بال�صتثمار مثاًل.

�لتي  بال�صيولة  �أمو�له ل  �أن��ه مليء مبجموع  �لدين مع  تاأجيل  �ملدين يف  �لثاين: رغبة 

بيده.

�لثالث: رغبة �ملدين �أو �لد�ئن �أو هما معًا عدم �لرتباط يف ربح �لتمويل بهام�س ثابت 

باإن�صاء مديونية جديدة  وذل��ك  �لتمويل متغريً�،  ليكون عائد  �لدين  �إىل قلب  فيلجاآن 

يف نهاية كل فرتة بهام�س �لربح يف ذلك �لوقت ل�صد�د �ملديونية �لقائمة فتحل حملها 

�ملديونية �جلديدة.

ثانيًا: طرق تنظيم قلب �لدين يف �ملوؤ�ص�صات �ملالية.

قلب �لدين على �ملدين عن طريق �صلعة ميلكها �لد�ئن فيبيعها للمدين �لذي حل دينه 

�أو قارب �حللول من �أجل �صد�د �ملديونية مع �لزيادة عليها يتم يف �ملوؤ�ص�صات �ملالية بطرق 

عديدة �أبرزها:

�أم  كان عقد معاو�صة   -�صو�ء  للمديونية  �ملن�صئ  �لعقد  �لعميل م�صبقًا يف  �لتفاق مع 

عقد قر�س- على �أنه �إذ� تاأخر يف �ل�صد�د فاإن �لد�ئن يجري معه مديوينة جديدة ب�صلعة 

ميلكها �لد�ئن تباع على �ملدين بثمن موؤجل؛ ليتم بيعها بثمن حال ل�صد�د �لدين �لأول.

�أو قبله ل�صد�د  �إج��ر�ء قلب �لدين عند حلول �لأج��ل   �لتفاق بني �لد�ئن و�ملدين على 

�لعقد  �أن يكون �صرطًا يف  �ل�صورة قبلها- دون  �ملذكور يف  �لنحو  �ملديونية �لأوىل -على 

�ملن�صئ للدين �أو �لتفاقية �ملنظمة لإن�صائه.

تنظيم هذه �ملعاملة مع طرف ثالث يقوم بها، وتكون هناك مو�طاأة بني �لد�ئن و�لطرف 

�لثالث باأن ي�صدد كل منهما ملدين �لآخر 

ثالثا: �حلكم يف هذه �ل�صور:

هذه �ل�صور �لثالث قد �نتهى قر�ر �ملجمع �لفقهي �لتابع لر�بطة �لعامل �لإ�صالمي �إىل 

منعها، ون�صه: »يعد من ف�صخ �لدين يف �لدين �ملمنوع �صرعًا كل ما يف�صي �إىل زيادة �لدين 

على �ملدين مقابل �لزيادة يف �لأجل �أو يكون ذريعة �إليه ويدخل يف ذلك �ل�صور �لآتية : 
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1. ف�صخ �لدين يف �لدين عن طريق معاملة بني �لد�ئن و�ملدين تن�صاأ مبوجبها مديونية 

جديدة على �ملدين من �أجل �صد�د �ملديونية �لأوىل كلها �أو بع�صها، ومن �أمثلتها: �صر�ء 

�ملدين �صلعة من �لد�ئن بثمن موؤجل ثم بيعها بثمن حال من �أجل �صد�د �لدين �لأول 

كله �أو بع�صه. 

�أو  �أج��ل وف��اء �ملديونية �لأوىل ب�صرط  فال يجوز ذل��ك ما د�م��ت �ملديونية �جل��دي��دة من 

�أك��ان �ملدين مو�صرً� �أم مع�صرً� و�صو�ء  �أو �إج��ر�ء منظم ؛ و�صو�ء يف ذلك  عرف �أو مو�طاأة 

�أكان �لدين �لأول حاًل �أم موؤجاًل ير�د تعجيل �صد�ده من �ملديونية �جلديدة، و�صو�ء �تفق 

�لد�ئن و�ملدين على ذلك يف عقد �ملديونية �لأول �أم كان �تفاقًا بعد ذلك، و�صو�ء �أكان ذلك 

بطلب من �لد�ئن �أم بطلب من �ملدين. ويدخل يف �ملنع ما لو كان �إجر�ء تلك �ملعاملة بني 

�ملدين وطرف �آخر غري �لد�ئن �إذ� كان برتتيب من �لد�ئن نف�صه �أو �صمان منه للمدين 

من �أجل وفاء مديونيته« �ه�.

كما �أن قر�ر جممع �لفقه �لدويل �لتابع ملنظمة �ملوؤمتر �لإ�صالمي قد جاء �صاماًل ملنع كل 

�صورة تف�صي �إىل زيادة �لدين على �ملدين مقابل �لزيادة يف �لأجل �أو يكون ذريعة �إليه، 

ون�صه: »يعّد من ف�صخ �لدين بالدين �ملمنوع �صرعًا كل ما ُيف�صي �إىل زيادة �لدين على 

�ملدين مقابل �لزيادة يف �لأجل �أو يكون ذريعة �إليه، ومن ذلك ف�صخ �لدين بالدين عن 

طريق معاملة بني �لد�ئن و�ملدين تن�صاأ مبوجبها مديونية جديدة على �ملدين من �أجل 

�صد�د �ملديونية �لأوىل كلها �أو بع�صها، �صو�ء �أكان �ملدين مو�صرً� �أم مع�صرً�، وذلك ك�صر�ء 

�ملدين �صلعة من �لد�ئن بثمن موؤجل ثم بيعها بثمن حال من �أجل �صد�د �لدين �لأول 

كله �أو بع�صه«�ه�.

و�ملنع يف هذه �ل�صور –دون تفريق بني مو�صر ومع�صر- هو ما ظهر يل بعد تاأمل �لقو�عد 

�ل�صرعية وكالم �أهل �لعلم يف هذه �مل�صاألة، ومن كالمهم يف ذلك ما ياأتي:

يف �ملوطاأ »قال �لإمام مالك يف �لرجل يكون له على �لرجل مائة دينار �إىل �أجل فاإذ� حلت 

قال له �لذي عليه �لدين: بعني �صلعة يكون ثمنها مائة دينار نقدً� مبائة وخم�صني �إىل 

�أجل، قال مالك: هذ� بيع ل ي�صلح، ومل يزل �أهل �لعلم ينهون عنه، قال مالك: و�إمنا كره 

ذلك ؛ لأنه �إمنا يعطيه ثمن ما باعه بعينه ، ويوؤخر عنه �ملائة �لأوىل �إىل �لأجل �لذي 

ذكر له �آخر مرة  ويزد�د عليه خم�صني دينار� يف تاأخريه عنه فهذ� مكروه، ول ي�صلح، وهو 

�أي�صا ي�صبه حديث زيد بن �أ�صلم يف بيع �أهل �جلاهلية، �أنهم كانو� �إذ� حلت ديونهم قال 

للذي عليه �لدين: �إما �أن تق�صي، و�إما �أن تربي، فاإن ق�صى �أخذو� و�إل ز�دوهم يف حقوقهم 

وز�دوهم يف �لأجل«�ه� )�ملوطاأ 672/2 باب ما جاء يف �لربا يف �لدين(.

قال �لباجي: »وهذ� على ما قال؛ لأن من كان له على رجل مائة دينار �إىل �أجل فا�صرتى 

منه عند �لأجل �صلعة ت�صاوي مائة دينار مبائة وخم�صني فق�صاه دينه �لأول، و�إمنا ق�صاه 
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�أجله فهذ� ي�صبه ما ت�صمنه  ثمن �صلعته، وز�د خم�صني دينار� يف دينه لتاأخريه به عن 

�أجلها  �نق�صاء  �ل��دي��ون عند  زي��ادت��ه��م يف  ب��ي��وع �جلاهلية يف  �أ�صلم م��ن  ب��ن  زي��د  ح��دي��ث 

ليوؤخرو� بها، ويدخله �أي�صا بيع و�صلف؛ لأنه �إمنا �بتاع منه هذه �ل�صلعة مبائة معجلة 

وخم�صني موؤجلة ليوؤخره باملائة �لتي حلت له عليه، ووجوه �لف�صاد يف هذ� كثرية جدً�« 

�ه�. )�ملنتقى �صرح �ملوطاأ 66/5(

قال �لإمام �لقريو�ين: »ول يجوز ف�صخ دين يف دين، مثل �أن يكون �صيء يف ذمته، فتف�صخه 

يف �صيء �آخر ل تتعجله«، وقال: »وكان ف�صخ �لدين �أ�صد يف �حلرمة؛ لأنه من ربا �جلاهلية« 

�ه�. )�لفو�كه �لدو�ين 101/2(

قال �صيخ �لإ�صالم: »و�أما �إذ� حل �لدين وكان �لغرمي مع�صر� : مل يجز باإجماع �مل�صلمني �أن 

يقلب بالقلب ل مبعاملة ول غريها ؛ بل يجب �إنظاره، و�إن كان مو�صرً� كان عليه �لوفاء 

فال حاجة �إىل �لقلب ل مع ي�صاره ول مع �إع�صاره«. )جمموع �لفتاوى 419/29(

�أن��و�ع �لربا قلب �لدين على �ملدينني، �صو�ء  وقال �ل�صيخ �ل�صعدي -رحمه �هلل-: »�أعظم 

فعل ذلك �صريحًا �أو حتياًل؛ فاإنه ل يخفى على رب �لعاملني، فمن حل دينه على غرميه، 

�ألزم بالوفاء، �إن كان من �ملقتدرين، ووجب على �صاحب �حلق �إنظاره �إن كان من �ملع�صرين« 

�.ه� )�لفتاوى �ل�صعدية �س353(

ومن �لأمثلة �لتي ذكروها على ذلك:

�أن يكون يف ذمة �صخ�س لآخر در�هم موؤجلة فيحل �أجلها ولي�س عنده ما يوفيه، فيقول 

له �صاحب �لدين: �أدينك فتوفيني فيدينه فيوفيه، وهذ� من �لربا بل هو مما قال �هلل 

فيه: )يا �أيها �لذين �آمنو� ل تاأكلو� �لربا �أ�صعافًا م�صاعفة و�تقو� �هلل لعلكم تفلحون( �آل 

عمر�ن:130.  وهذه �ل�صورة من �أعمال �جلاهلية حيث كان يقول �أحدهم للمدين �إذ� حل 

�لدين: �إما �أن تويف و�إما �أن تربي. �إل �أنهم يف �جلاهلية ي�صيفون �لربا �إىل �لدين �صر�حة 

من غري عمل حيلة وهوؤلء ي�صيفون �لربا �إىل �لدين باحليلة. )ر�صالة �ملد�ينة لل�صيخ 

حممد بن عثيمني �س 14، 15(

ومنها: �أن يكون ل�صخ�س على �آخر دين فاإذ� حل قال له: �إما �أن تويف دينك �أو تذهب لفالن 

يدينك وتوفيني، ويكون بني �لد�ئن �لأول و�لثاين �تفاق م�صبق يف �أن كل و�حد منهما 

�أو  يدين غرمي �صاحبه ليوفيه ثم يعيد �لدين عليه مرة �أخرى ليويف �لد�ئن �جلديد. 

يقول: �ذهب �إىل فالن لت�صتقر�س منه ويكون بني �لد�ئن �لأول و�ملقر�س �تفاق �أو �صبه 

�تفاق على �أن يقر�س �ملدين. فاإذ� �أوفى �لد�ئن �لأول قلب عليه �لدين ثم �أوفى �ملقر�س 

و�لفتاوى  �ل�صابق  )�مل��رج��ع  �ل��دي��ن بطريق ثالثية.  لقلب  وه��ذه حيلة  �ق��رت���س منه،  م��ا 

�ل�صعدية �س350(
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قال �صيخ �لإ�صالم �بن تيمية: »و�أما �ملعاملة �لتي يز�د فيها �لدين و�لأجل فهي معاملة 

�إل  �لدين ل يطالب  �أن �صاحب  و�ل��و�ج��ب   . �أدخ��ال بينهما �صاحب �حلانوت  و�إن  ربوية 

بر�أ�س ماله ل يطالب بالزيادة �لتي مل يقب�صها«. )جمموع �لفتاوى 439/29(« �ه�.

وبع�س من كتب يف �ملو�صوع حاول �أن يوجه �لقول باجلو�ز بالتخريج على قول من قال 

�إمنا هي يف  �مل�صاألتني، فالعينة  �أن هناك فرقًا بينا بني  �أن يعلم  بجو�ز �لعينة، وينبغي 

�بتد�ء �إن�صاء �ملد�ينة بينما قلب �لدين �إمنا ياأتي بعد ��صتقر�ر �لدين يف ذمة �ملدين، ومن 

�ملعلوم �أن �لزيادة على �لدين بعد ��صتقر�ره من �أظهر ربا �جلاهلية، وكالم �لفقهاء يف كل 

�ملذ�هب يف �لت�صديد على م�صاعفة �لدين �لذي ثبت يف ذمة �ملدين.

�أج��رى �لد�ئن مع �ملدين معاملة متويل  هذ�: ويخرج من �ل�صور �لثالث �ملذكورة ما لو 

جديدة يقب�س فيها �مل�صرتي �ل�صلعة قب�س �ملالك �ملت�صرف، ثم يقب�س ثمنها قب�صًا ل 

حجز فيه ومل يكن بينهما �صرط �أو مو�طاأة �أو عرف على �لإلز�م ب�صد�د �لدين �لأول من 

ح�صيلة �لتمويل �جلديدة؛ فاإن وفى �لعميل من تلك �حل�صيلة؛ فال باأ�س.

ر�بعًا: �أثر �لي�صار و�لإع�صار يف مو�صوع قلب �لدين:

مل يظهر يل �أن �أحدً� من �لفقهاء قد قال مبنع قلب �لدين يف حال �لإع�صار فقط؛ بل 

كالمهم متوجه ملنعه مطلقًا، وقد ذكر بع�س من كتب يف هذه �مل�صاألة �أن �لذي يفهم من 

كالم �لفقهاء �أن �ملمنوع من قلب �لدين �إمنا يخت�س بدخول �لد�ئن يف مد�ينة جديدة 

�لربح  �إذ يكون  ه��ذه �حل��ال؛  �إل يف  �ملنع ل تتحقق  �ملدين فيها مع�صرً�؛ لأن علة  يكون 

�لز�ئد يف �لتمويل �لثاين هو ب�صبب �لإنظار عو�صًا عما فات ب�صبب �لإع�صار. و��صت�صهد 

لذلك ببع�س ن�صو�س �أهل �لعلم، و�جلو�ب عن ذلك باأمور:

�إمنا جاء �لن�س يف عبار�ت بع�س �لفقهاء على قلب �لدين على �ملع�صر؛ لأنه هو �لغالب يف 

قلب �لدين، وهو من�صاأ �حلاجة �إليه، �أما �ملو�صر فيجب عليه �لوفاء فال توجد حاجة �إىل 

قلب �لدين، و�لن�س على منع قلب �لدين على �ملع�صر ل يقت�صي جتويز قلب �لدين على 

�ملليء �ملو�صر. ولهذ� قال �بن تيمية رحمه �هلل: »و�إذ� كان �لغرمي مو�صرً� كان عليه �لوفاء 

فال حاجة �إىل �لقلب«�ه� )جمموع فتاوى �بن تيمية 419/29(.

�أن هذ� ظاهر كالمهم،  من ن�صب �لقول باجلو�ز لبع�س �لأئمة مل يجزم به، و�إمن��ا ذكر 

�ل�صنية و�تكاأ عليه بع�س �ملعا�صرين باإجازة قلب  �ل��درر  �ل��ذي ورد يف  وه��ذ� مثل �لن�س 

�لدين على �ملو�صر، و�لن�س هو من كالم �ل�صيخ عبد�هلل بن حممد بن عبد�لوهاب بعد �أن 

ذكر قول �لإمام مالك يف منع قلب �لدين مطلقًا قال: »و�أما �لأئمة �لثالثة �أبو حنيفة 

و�ل�صافعي و�أحمد فيفرقون بني �ملليء �لباذل و�ملع�صر، فاملع�صر ل يجوز قلب �لدين عليه 

و�لو�جب �إنظاره قال تعاىل: )و�إن كان ذو ع�صرة فنظرة �إىل مي�صرة(. و�أما �ملليء �لباذل 
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فظاهر كالمهم جو�ز �ل�صلم �إليه ولو �أوفاه من �لدر�هم �لتي �أ�صلمها �إليه �إذ� كان على غري 

وجه �حليلة«�ه�. )�لدرر �ل�صنية 63/5( ويالحظ على هذ� ما ياأتي:

 �مللحظ �لأول: �أنه قال: �إن هذ� ظاهر كالم �لأئمة، وليت من كتب يف ذلك بني كيف كان 

هذ� ظاهر كالمهم؟ ومل �أقف فيما �طلعت عليه من كالم �لأئمة ما ين�س على ذلك �أو 

يدل عليه، وهذ� �ملو�صع هو مظنة �لتوثيق ملن �أر�د �أن ين�صب �إليهم ذلك. 

�مللحظ �لثاين: �أنه ذكر جو�ز �ل�صلم �إليه ولو �أوف��اه من �لدر�هم �لتي �أ�صلمها �إليه فهو 

�ل�صابق(  بالدين  �ملدين  )وه��و  �إليه  �مل�صلم  فيها  متكن  جديدة  �صلم  معاملة  عن  يتكلم 

من قب�س �لدر�هم ثم �أوفى من نف�صه، ولي�س ذلك مما نحن فيه، فامل�صارف ل تقب�صه 

�ل�صلعة ول �لثمن؛ خل�صيتها من عدم �ل�صد�د.

�مللحظ �لثالث: �أنه قال: �إذ� كان على غري وجه �حليلة؛ و�أي حيلة �أعظم من �أن يتفق 

�لد�ئن و�ملدين على �أن �لغر�س من �ملديونية �لالحقة هو �صد�د �ملديونية �ل�صابقة.

�أئمة �لدعوة بجو�ز وف��اء �ملدين من �لدين �لثاين لدينه �لأول  ولهذ� ف��اإن من قال من 

لي�س على �إطالقه، بل ذلك م�صروط بقب�س �ملدين لل�صلعة �أو قب�س �لثمن يف �ل�صلم، فاإذ� 

متكن منه �إن �صاء �أوفى �أو ل، وهذ� هو من�صو�س كالمهم:

جاء يف �لدرر �ل�صنية »...و�لو�جب على كل من يد�ين �لنا�س، �أو يفتيهم، �لتفطن لهذه 

�حليلة،  لأج��ل  باطلة،  وه��ي  �ل�صحة،  ع��ق��ودً� ظاهرها  يعقد  �لنا�س  م��ن  وكثري  �لأم���ور، 

فينبغي ملن �أ�صلم �إىل غرميه �أن يدفعها �إليه، ول ي�صتويف منها ب�صيء يف جمل�س �لعقد، 

ف��اإذ� حازها ومتلكها، و�صارت �لدر�هم م��اًل له،  �إىل بيته،  �إليه، ومي�صي بها  بل يدفعها 

يت�صرف فيها ك�صائر ماله، فال باأ�س �إذ� �أوفاه بعد ذلك« )�لدرر �ل�صنية �س119-117(

وجاء فيها �أي�صًا: »و�إن كان �لغرمي مليًا، و�أر�د �أن ي�صلم �إليه ويعامله، فليدفع �إليه در�هم، 

ويقب�صها �لبائع، ويذهب بها �إىل بيته، ول يوفيه بها يف �حلال، فاإذ� متلكها و�أخذت عنده 

يومًا �أو يومني بحيث يت�صرف فيها مبا ي�صاء ثم �أوفاه منها، فهذ� ل باأ�س به �إن �صاء �هلل 

تعاىل«�ه� )�لدرر �ل�صنية 175/6، ط5(

و�لذي عليه �لعمل يف �ملوؤ�ص�صات �لتي �أجيز لها قلب �لدين �أنها ل متكن �لعميل من قب�س 

�ل�صلعة �أو قب�س �لثمن بل تقوم بذلك بنف�صها وحتجز ح�صاب �لعميل، �أو عن طريق وكيل 

مبعرفتها، �أو جتعل تاريخ ��صتحقاق ح�صيلة �لتورق هو نف�صه تاريخ ��صتحقاق �ملديونية 

يف ح�صاب و�حد؛ فيكون �ملاآل �صد�دها حاًل، وهذ� �لعمل و��صح �أنه حيلة مق�صودة على 

زي���ادة �ل��دي��ن يف ذم��ة �مل��دي��ن، ول ينطبق على ق��ول م��ن �أج���ازه مم��ن �صبق �لنقل عنهم. 

فاجلو�ز �إمنا يتوجه �إىل �ملدين نف�صه مبعنى �أنه يجوز للمدين �أن ين�صئ مديونية جديدة 

من �أجل �لوفاء باختياره بحيث يتمكن من �ل�صلعة و�لثمن، لكن �أن ين�صئها �لد�ئن على 



238

�ملدين من �أجل �إلز�م �ملدين بالوفاء ويتخذ �لإجر�ء�ت و�لحتياطات �لتي توؤدي لذلك 

فهذ� ما مل يدل عليه كالم �أولئك �لأئمة �لذين نقل عنهم.

يكون  �ل��ذي  �مل�صلك  ي�صعب حتديد  �أن��ه  و�ملو�صر  �ملع�صر  ب��ني  �لتفريق  ي�صعف  �إن مم��ا   

�لأ�صل  �أو  �لي�صار  هو  �لأ�صل  �أن  على  �صيعتمد  فهل  و�لإع�صار،  �لي�صار  بني  �لتفريق  به 

ياأتي ب�صك من �ملحكمة بالإع�صار، وكيف �صيكون  �أن  �أن على كل عميل  �أم  �لإع�صار  هو 

تطبيق ذلك حينئذ مع �لتمويالت �لفردية يف مثل �لبطاقات �لئتمانية، و�لتمويالت 

�ل�صتهالكية �إذ� فتح فيها هذ� �لباب؟.

خام�صًا: خطورة �حليل على معامالت �مل�صرفية.

�لعمل بقلب �لدين حيلة ظاهرة على �لربا، وقد جاء �لتحذير من �لتحايل على �لربا 

بن�س �حلديث )ل ترتكبو� ما �رتكبت �ليهود، فت�صتحلو� حمارم �هلل باأدنى �حليل«. وقال 

فباعوها(  فجملوها  �ل�صحوم  عليهم  �ليهود، حرمت  �هلل  )قاتل  و�صلم:  عليه  �هلل  �صلى 

وحقيقة �حليلة �ملحرمة �أنها تو�صل بعمل م�صروع لتحقيق غاية حمرمة، فالبيع م�صروع 

لكن �لتو�صل به لزيادة �لدين يف ذمة �ملدين مقابل تاأخري �لوفاء تو�صل لغاية ونتيجة 

حمرمة، فيكون �لبيع يف هذه �حلالة حيلة حمرمة.

قال �ملوفق:« ثبت من مذهب �أحمد �أن �حليل كلها باطلة« ، وقال:« �حليل كلها حمرمة، 

يريد به حمرمًا، خمادعة  �أن يظهر عقدً� مباحًا  وه��و  �لدين،  �صيء من  غري جائزة يف 

وتو�صاًل �إىل فعل ما حرم �هلل«. )�ملغني 116/6، 154(

ق��ال كلمتني كفتا و�صفتا  »�لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم قد  �ب��ن �لقيم رحمه �هلل:  وق��ال 

وحتتهما كنوز �لعلم وهما قوله: )�إمنا �لأعمال بالنيات، و�إمنا لكل �مرئ ما نوى( فبني 

يف �جلملة �لأوىل �أن �لعمل ل يقع �إل بالنية، ولهذ� ل يكون عمل �إل بنية، ثم بني يف 

�جلملة �لثانية �أن �لعامل لي�س له من عمله �إل ما نو�ه وهذ� يعم �لعباد�ت و�ملعامالت 

و�لأميان و�لنذور و�صائر �لعقود و�لأفعال، وهذ� دليل على �أن من نوى بالبيع عقد �لربا 

ح�صل له �لربا، ول يع�صمه من ذلك �صورة �لبيع …و�إذ� نوى بالفعل �لتحيل على ما 

حرمه �هلل ور�صوله كان له ما نو�ه؛ فاإنه ق�صد �ملحرم وفعل مقدوره يف حت�صيله، ول فرق 

يف �لتحيل على �ملحرم بني �لفعل �ملو�صوع له وبني �لفعل �ملو�صوع لغريه �إذ� جعل ذريعة 

له، ل يف عقل ول يف �صرع؛ ولهذ� لو نهى �لطبيب �ملري�س عما يوؤذيه وحماه منه فتحيل 

على تناوله عد متناول لنف�س ما نهى عنه، ولهذ� م�صخ �هلل �ليهود قردة ملا حتيلو� على 

فعل ما حرمه �هلل، ومل يع�صمهم من عقوبته �إظهار �لفعل �ملباح ملا تو�صلو� به �إىل �رتكاب 

حمارمه، ولهذ� عاقب �أ�صحاب �جلنة باأن حرمهم ثمارها ملا تو�صلو� بجذ�ذها م�صبحني 

�إىل �إ�صقاط ن�صيب �مل�صاكني، ولهذ� لعن �ليهود ملا �أكلو� ثمن ما حرم �هلل عليهم �أكله، ومل 

يع�صمهم �لتو�صل �إىل ذلك ب�صورة �لبيع. و�أي�صا فاإن �ليهود مل ينفعهم �إز�لة ��صم �ل�صحوم 
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عنها باإذ�بتها فاإنها بعد �لإذ�بة يفارقها �ل�صم وتنتقل �إىل ��صم �لودك، فلما حتيلو� على 

��صتحاللها باإز�لة �ل�صم مل ينفعهم ذلك . قال �خلطابي: يف هذ� يف �حلديث بطالن كل 

حيلة يحتال بها �ملتو�صل �إىل �ملحرم؛ فاإنه ل يتغري حكمه بتغري هيئته وتبديل ��صمه« 

�ه�. )�إعالم �ملوقعني 527-522/4(

�ملدخل  �مل�صرفية، فهي  �ملعامالت  ر�أي��ت يف جمال  �أخطر ما  �لدين من  و�لتعامل بقلب 

�لو��صع لإعادة �جلدولة يف جميع �لديون؛ �إذ باإمكان �أي م�صرف بل �أي د�ئن �أن يتفق مع 

�ملدين �أنه متى ما �أر�د �لتاأخري عن �أجل �لدين فاإنه يجري معه عملية تورق يف �صلعة 

ميلكها �لد�ئن يكون ربحها له ثم يبيعها �لد�ئن وي�صتويف دينه من �لثمن، ويثبت على 

�إذ� حل �لأج��ل �أمكنه �أن يكررها معه مرة �أخ��رى عليه،  �ملدين �لدين ز�ئ��دً� �لأرب���اح، ثم 

وهكذ�، �أ�صعافًا م�صاعفة، فاأي فرق بني هذ� وبني زيادة �لدين على �ملدين على لغة: �إما 

�أن تق�صي و�إما �أن تربي.

�أن تعلن �مل�صارف -مثاًل- عن قرو�س بدون فو�ئد ملدة  ثم ما �ملانع -�نطالقًا من هذ�- 

�أي���ام �أو �أق��ل �أو �أك���رث، ف���اإذ� رغ��ب �لعميل يف �لتاأخري ف��اإن��ه جت��رى ل��ه عملية ت��ورق  ع�صرة 

يتولها �لبنك مبر�حلها كلها، وتبد�أ حينئٍذ مر�حل �لزيادة على �ملدين مقابل �لأجل 

بحيلة �صبتية ظاهرة �لبطالن، وه��ذ� يتاأتى يف دي��ون �لبطاقات �لئتمانية؛ لأن��ه بدفع 

�لبنك لقيمة �ل�صر�ء يكون �ملدفوع قر�صًا للعميل، ويكون لديه فرتة �صماح، فاإذ� مل ي�صدد 

فيها بد�أت عملية قلب �لدين عليه، وقد بلغت م�صاعفة �لفائدة يف بع�س �لبطاقات �لتي 

تبنت قلب �لدين �أكرث من 30%؛ لأنها عملية قلب �لدين جتري �صهريًا بن�صبة ترت�وح من 

1.7% �إىل 2.3% لل�صهر �لو�حد.

بابا لقتالع  �صتكون  �مل��دي��ن  ذم��ة  �لثابت يف  �ل��دي��ن  �أي حيلة على قلب  �إن  و�خل��ال���ص��ة: 

�مل�صرفية من جذورها، و�صينتفي �لفارق بينها وبني �مل�صرفية �لتقليدية، ولعل �ملتاأمل 

ينظر فيما ح�صل يف معامالت �بتد�ء �لتمويل عن طريق �لتورق وما يكتنفه من �صورية 

يف بع�س �لتطبيقات �أو عدم تطبيق لل�صو�بط يف تطبيقات �أخرى، فاإذ� �ن�صم �إليه �لقول 

بجو�ز قلب �لدين ماذ� �صتكون �ملح�صلة؟.

هذ� و�هلل �أعلم، و�صلى �هلل و�صلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.


