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المقدّمة
بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على نبيِّنا محم ٍد وعلى آله وصحبه
لقددد تط د لور العمددل المصددرفي التقليدددي فألوْ جددد لمشددكلة مخدداطر االئتمددان
ْدع الد َّديْن ،فأصدبحت محفظدة البندوك التقليديدة
ومخاطر السديولة حدالل يتمثدل فدي بلي ِ
عالية السيولة؛ ل
ألن الديون فيها قابلة للبيع في أي وقت ،فدي حدين َّ
أن بيدع الد َّديْن –
فددي الجملددة -يعتبددر مناقضددا لمددا قامددت عليدده المؤسسددات الماليددة اإلسددالمية مددن
التعامل الالربوي.
والدددارس لحددال هددذه المؤسسددات يدددرك أن ج د َّل عملياتهددا تتسددم بصددفات
العقود المنشئة للديون ،من مرابح ٍة ،وبيع بثمن آج ٍل ،وإجار ٍة ،وسلل ٍم ،وغيدر ذلدك.
فهددي بددذلك عرضددة للمخدداطر ذاتهددا التددي تتعددرض لهددا نظيراتهددا التقليديددة بددل قددد
تفوقهددا ،نظددرا ألن المؤسسددات التقليديددة غالبددا مددا تتبنددى أسددلوب اإلقددراض مقاب دل
فائدة ربوية ،بصرف النظر عن ربحية المشروع المستقرض من أجله أو عدمها.
لقد طُرحت -وما تزال -ع لدة بدائل لبيع الد َّديْن وسديلة إلدارة المخداطر فدي
ْ
أثبتت ل
المؤسسات المالية اإلسالمية ،بيْد ل
أن هذه البددائل هدي األُخدرى
أن التجارب
بحاجة إلى تحليل وتقويم فِ ْق ِهيَّ ْين قبل الجزم بإسالميتها من كدل الوجدوه .ولمدا كدان
بيددع ال د َّديْن بددالعروض –بدددال مددن بيعدده بددالنقود -مددن أهددم وأشددهر مددا تبن داه الفقهدداء
المعاصرون ،بل والمجامع الفقهية وهيئات الفتوى المختلفة ،فقد ُسلِّط الضدوء فدي
هددذا البحددث علددى مسددائل تتعللددق بهددذا البددديل ،مبددرزا أهميددة مراعدداة الضددوابط
الشرعية في تطبيقه ،وإمكانية توسيع نطاق هذا التطبيق .وقد اشتمل البحدث علدى
ثالثة مباحث رئيسة ،هي:
 المبحث األول :المسائل األساسية في بيع ال َّديْن بالعروض
 المبحث الثاني :بيع ال َّديْن واألسهم
 المبحث الثالث :بيع ال َّديْن بالخدمات (المنافع).
وهذا أوان الشروع في المقصود ،بعون الغفور الودود.
 0أستاذ الشريعة اإلسالمية بكلية القانون ،جامعة إلورن ،نيجيريا.
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توطئة في حقيقة الدَّين وال َع ْرض
ُ
وثمن ال لمبيع ،والجمع:
الدَّين في اللغة :كلُّ شيء غير حاضر ،والقرضُ ،
()2
أل ْديُن و ُديون( ،)7ومنه قوله تعالى{ :إِ َذا تَ َدايَ ْنتُ ْم بِ َد ْين} أي :تعاملتم ب لد ْي ٍن من
لسللم وغيره(.).
أما في االصطالح فقد وردت عدة تعريفات لل َّدين ،منها:
ل
ك ،أو
أن ال َّدين" :مال حكمي يحدث في الذمة
-7
ببيع ،أو استهال ٍ
ٍ
()2
غيرهما" .
ل
أن ال َّدين" :اسم لمال واجب في الذمة يكون بدال عن ما ٍل أتلفه ،أو
-2
قرض اقترضه ،أو مبيع عقد بيعه ،أو منفعة عقد عليها من بضع
امرأة -وهو المهر -أو استئجار عي ٍن" (.)2
َّ
ضيْن فيها نقدا واآلخر في
-.
أن ال َّدين" :كل معاملة كان أحد ال ِع لو ل
()9
الذمة نسيئة" .
ل ()1
َّ
أن ال َّدين :ما كان في الذمة .
-2
وبالنظر في هذه التعريفات يظهر َّ
أن التعريف األول أوْ فلى بالمقصود من
غيره ،فهو تعريف جامع ومانع .أما التعريف الثاني ،فلئن حاول هو اآلخر
احتواء أكبر صورة ممكنة مما ينطبق عليه مصطلح ال َّدين ،إالل أن استخدام لفظ
"أو غيرهما" –كما في التعريف األول -أولى ،لشموله الصور كافة ،سواء ما
ُعلم وقت التعريف أو ما لم يُعلم ،مما يثبت به حق مالي في الذمة.

 7لسان العرب ،البن منظور اإلفريقي ،ط ،7تنسيق وتعليق :علي شيري .بيروت :دار إحياء التدراث العربدي،
7201هـ ،و المصباح المنير في غريدب الشدرح الكبيدر ،ألحمدد بدن مح لمدد الفيلدومي ،القداهرة :دار الحدديث،
7222هـ ،و القاموس المحيط ،لمجد الدين الفيروزآبادي  ،ط ،2بيروت :مؤسسة الرسدالة7201 ،هدـ :مدادة:
(د ي ن) في كلٍّ.
 2سورة البقرة212 :
 .المصباح المنير للفيلومي (مصدر سابق) ،مادة( :د ي ن).
 2ابن نجيم ،زين العابدين :األشباه والنظائر (دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط 7200هـ) ص.22
 2ابن الهما م ،كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسدي :فدتح القددير علدى الهدايدة شدرح بدايدة المبتددي (دار
الفكر ،بيروت ،د.ط227/1 ).
 9ابن العربي ،أبوبكر محمد بن عبد هللا :أحكام القرآن (دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط ،7د.ت.21/7 ).
 1الدمياطي ،أبو بكر بن السيد محمد شطا :إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العدين بمهمدات
الدين( ،دار الفكر ،بيروت ،ط71/. )7
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وأما التعريف الثالث فيعاب عليه كونه تعريفا لطريقة حصول ال َّديْن ،ال
لحقيقة ال َّدين نفسه ،بينما قد أوجز التعريف الرابع واألخير إيجازا شديدا ،األمر
مانع؛ إذ يدخل فيه كل ما يكون في الذمة ولو لم يكن
الذي يجعله تعريفا غير
ٍ
ماال .وهذا وإن ُس لمي دينا بالمعنى العام ،إالل أنه ليس مما يُقصد بال َّديْن في
االصطالح الخاص لدى الفقهاء –وهو المعني في هذا البحث -كما يستشف ذلك
من خالل التعريفات السابقة نفسها.
ومراد الفقهاء بحُكمية مالي ِة ال َّدين –حسبما جاء في التعريف المختار-
أنله غير قابل للقبض واال لدخار كالمال الحقيقي ،وإنما اعتُبر ماال حُكميا ألنه
باقترانه بالقبض في الزمن اآلتي سيكون قابال لالدخار( .)7ونل لحظ اتفاق
التعريفات كافة على ل
أن ال لدين ما يثبت في الذمة من غير أن يكون معيلنا وال
حاضرا ،وتقابله ال لعيْن ،وهي ما يكون معيلنا ومش َّخصا وحاضرا.
وال َعر ْررض(– )2مفرررد ال ُع ر ُروض -لغ رةً :المتدداع مطلقددا( ،).وقيددل بددل مددا ال
يدخلها كيل وال وزن وال تكون حيوانا وال عقارا من األمتعة(.)2
أمرررا فررري االصرررطالح ،فقدددد اختلفدددت عبدددارات الفقهددداء فدددي تحديدددد المدددراد
بالعُروض ،وإن اتفقدت -فدي جوهرهدا -فدي الفحدوى والمددلول .فقدد أطلدق الفقهداء
ُوض التجدار ِة
لفظ "ال ُعرُوض" على ما سوى النقود( ،)2ومدن ذلدك قدولهم :فدي ُعدر
ِ
الزكاةُ .وأطلقوه كذلك على ما سوى النقود والعقدار ،وربمدا أطلقدوا اللفدظ وأرادوا
ما سوى النقود والمأكول والملبوس والعقدار ،وقدد يطلقونده علدى مدا سدوى النقدود
والمكيل والموزون والحيوان والعقار( ،)9أي كما جداء فدي المعندى اللغدوي تمامدا.
وتوضيحا لنطاق هذا البحث وحدوده ،ل
فإن مرادنا بال ُعرُوض هدو اإلطدالق األول،
أي :ما سوى النقود ،من األمتعة وال ِّسللع (األعيان).

 7درر الحكام شرح مجلة األحكام لعلي حيدر ،تعريب :فهمي الحسيني ،بيروت :دار الكتب العلمية 777/7
 2أي بالسكون ،أما الع لرض –بالفتح -فيُطلق على ما ال يكون له ثبات ،ومنه قيل للدنيا :عد لرض حاضدر ،تنبيهدا
هللاُ ي ُِريد ُد ْاآل ِخد لرةل لو َّ
ض ال ُّد ْنيلا لو َّ
لزيدز لح ِكديم)) (األنفدال.)91 :
على أال ثبات لها .قال تعالى(( :تُ ِري ُدونل لع لر ل
هللاُ ع ِ
انظر :المفردات في غريب القدرآن للراغدب األصدفهاني ،ط ،.بيدروت :دار المعرفدة7222 ،هدـ ،ص،..2
والكليات ألبي البقاء الكفوي ،ط ،2بيروت :مؤسسة الرسالة7276 ،هـ ،ص922
 .القاموس المحيط للفيروزآبادي (مصدر سابق) مادة :ع ر ض
 2المصباح المنير للفيلومي (مصدر سابق) ،مادة :ع ر ض
 2المطلع على أبواب المقنع لشمس ال لدين البعلي ،بيروت :المكتب اإلسالمي7207 ،هـ ،ص7.9
 9معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعةجي ،وحامد قنيبي ،ط ،2بيروت :دار النفائس7201 ،هـ ،ص.70

38

دراسات اقتصادية إسالمية ،المجلد ،71العدد2

المبحث األول :المسائل األساسية في بيع ال َّد ْين بال ُع ُروض
لقد طُرح بي ُع ال َّديْن بالعروض أو األعيان بديال لبيعه بالنقود ،المتلفق على
تحريمدده بددين جمدداهير الفقهدداء قددديما وحددديثا ،وصدددرت بددذلك قددرارات وفتدداوى
المجددامع الفقهيددة المعتبددرة( .)7ولهددذا العقددد – أعنددي بيددع الد لديْن بددال لعرْ ض -صددور،
منها:
الصورة األولى :أن تبيع المؤسسة المالية ديونها بيعا عاديا نهائيا،
بالعروض كلها ،أو بنسبة منها .فتعمد الشركة إلى توريق( )2ما لديه من الديون
النقدية المستحقة على العمالء ،ومن ثم شراء عي ٍن كاملة بهذه الصكوك ،أو
ك).
تشتري نسبة منها ( شركة مل ٍ
الصددورة الثانيددة :بيددع هددذه الددديون بددالعروض (أعيددان أو منددافع) لمؤسسددة
مالية أخرى تقوم بتأجيرها على المؤسسة البائعدة عدن طريدق اإلجدارة التشدغيلية،
أو اإلجارة المنتهية بالتمليك .
الصددورة الثالثددة :قيددام المؤسسددة المشددترية لهددذه الددديون بتصددكيكها فددي
صددكوك ،وعرضددها لالكتتدداب فيهددا مددن قبددل الجمهددور .ويمكددن حينئددذ أن تددؤجر
األعيان المباع بها ال َّديْن إجارة تشغيلية ثم تبداع ،أو عدن طريدق اإلجدارة المنتهيدة
بالتمليك.

 7انظر -مثاال ال حصرا :-قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي في مؤتمره الحدادي عشدر ،القدرار ذا الدرقم62 :
( .)77/2انظر :مجلة مجمع الفقه اإلسالمي العدد 77ج 7ص ،2.0-226و قرار المجمع الفقهي اإلسالمي
التددابع لرابطددة العددالم اإلسددالمي ،القددرار األول للدددورة السادسددة عشددرة (انظددر :قددرارات المجمددع الفقهددي
اإلسالمي ،إصدار :رابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة7222 ،هـ ،ص.).21-.21
 2توريق الديون أو تصكيكها ( )Securitizationبالمعنى العدام هدو :جعدل الد َّدين المؤ لجدل -فدي الفتدرة مدا بدين
ثبوته في الذمة وحلول أجله -صكوكا قابلة للتداول في سوق ثانوية ،انظرBlack's Law Dictionary, :
 8th Edition, p.1384وFinancial Dictionary ( http://www.anz.com/edna/dictionary
.)online
وأما إذا أطلق التوريق في المصرفية اإلسالمية ،فيقصد به تحويدل األدوات الماليدة االسدتثمارية إلدى أوراق
مالية ،يسهل تداولها بيعا وشراء في سوق األوراق المالية .وتمثلل الورقة المالية الناتجة عدن عمليدة التوريدق
حصة شائعة في ملكية مال ،وال تمثل دينا في ذمة مصدرها( .انظدر :الضدوابط الشدرعية للتوريدق والتدداول
لألسددهم والحصددص والصددكوك ،لألسددتاذ الدددكتور محمددد عبددد الغفددار الشددريف ،ص -2مددن بحددوث الدددورة
التاسددعة عشددرة لمجمددع الفقدده اإلسددالمي الدددولي ،إمددارة الشددارقة ،دولددة اإلمددارات 2-7 ،جمددادى األولددى
72.0هـ).
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الصدورة الرابعدة :إنشداء شدركة ذات غدرض خداص ( )S.P.Vتقدوم بشدراء
هددذه الددديون بددالعروض لصددالح الدددائنين  ،ثددم تددؤجر العددروض إجددارة تشددغيلية،
فتصفلى بالبيع الحقا ،أو عن طريق اإلجارة المنتهية بالتمليك(.)7
وعند التكييف الفقهي لجميع هذه الصور ،نجد أن ثمة قاسما مشتركا
بينها ،فبي ُع ال َّديْن بالعروض أيا كانت صورته يتحقق فيه كون المؤسسة المالية
(الدائنة) قد اشترت عرْ ضا (عينا أو منفعة) من بائعه باألجل ،وأحال البائ لع
بالثمن على المدينين خصوصا إذا كان البيع على غير المدين ،وهو الغالب في
التطبيقات المعاصرة لبيع ال لديْن بالعروض.
وعلى هذاَّ ،
فإن الدراسة التقويمية الفقهية للعقد تتطلب النظر في الجوانب
اآلتية:
أوالًَّ :
بيع
أن عق لد بيع ال لديْن بالعرْ ض كما جرى تصويره أعاله مركب من عقد ٍ
أوال ،فالحوالة ثانيا ،فهل هنالك ما يشكل فقها من تركيبة عقدية كهذه؟
ثانيا ً :هل يلزم التقابض بين المصرف وبائع ال لعرْ ض في هذه الحالة؟ وإذا تأخر
قبض السلعة المباعة بال َّديْن فما الحكم؟
ثالثا ً :معلوم َّ
أن المحال يحق له الرجوع على المحيل في حاالت بيلنها الفقهاء،
()2
ومنها حالة التوى  ،فهل ينطبق األمر أيضا على مسألتنا هذه؟ فإذا عجز
البائع عن تحصيل ال لدين عند حلوله ح ل
ق له أن يطالب المصرف بتسديد
الثمن ،أم ليس له ذلك؟
 4-4المسألة األولى :تركيب العقد من بيع وحوالة
األصددل َّ
أن مددا جدداز مددن العقددود الماليددة آحددادا ،جدداز كددذلك مجموعددة ،فمددا
المجموعة إال حصيلة اآلحاد ،وما تر لكب من عناصر صحيحة فهو صدحيح ،ومدا
تر لكب من عناصر فاسدة فهو فاسدد .قدال الكاسداني الحنفدي وهدو يقدرلر مشدروعية

ف من :الصكوك اإلسالمية "التوريق" وتطبيقاتها المعاصرة :دراسة فقهية اقتصادية تطبيقية ،لألستاذ
 7بتص لر ٍ
الدكتور علي محيي ال لدين القره داغي ،ص -7.من بحوث الدورة ال 76لمجمع الفقه اإلسالمي الدولي،
مرجع سابق).
 2التوى :هالك المال ،ومعنى التوى في باب الحوالة :عجز المحال عن الوصول إلى حقله( .انظدر :اللبداب فدي
شدرح الكتدداب لعبددد الغندي الميددداني ،ط ،2بيددروت :دار الكتدداب العربدي7222 ،هددـ ، 1./2 ،والبحددر الرائددق
شرح كنز الدقائق البن نجيم الحنفي ،بيدروت :دار المعرفدة ،د.ت . )212/9 ،ورجدوع المحدال بالمدال علدى
المحيل في حال التوى مسألة خالفية بين الفقهاء ،كما سيأتي إن شاء هللا في البحث.
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شركة المفاوضة(( :وألنلها مشتملة على أمرين جائزين ،وهما :الوكالدة والكفالدة،
َّ
ألن كل واحدة منهما جائزة حال االنفراد ،وكذا حالة االجتماع))(.)7
وفي ك َّشاف القناع( )2للبهدوتي الحنبلدي(( :فدإن قدال لرجد ٍل :اشدتر لدي كدذا
في ذمتدك ،واقدبض الدثمن عندي مدن مالدك ،صدحَّ .أو قدال :أسدلف لدي ألفدا فدي كد ِّر
الثمن عني من مالك ،أو اقدبض الدثمن مدن الد َّدين الدذي لدي عليدك،
طعام ،واقبض
ل
صحَّ؛ ألنه وكله في الشراء واإلسالف ،وفي االقتراض منه ،أو القدبض مدن دينده
االجتماع)).
والدفع عنه ،وك ٌّل منها صحيح مع االنفرا ِد ،فكذا مع
ِ
ولددئن كددان هددذا هددو مقتضددى األصددل الشددرعي فيمددا يحدثدده الندداس مددن
معامالت مالية ،بحيث يقاس المجموع على اآلحاد ،فإنله ينبغي التنبده إلدى ل
أن هدذا
األصددل لدديس علددى إطالقدده ،بددل هندداك مددا يقيلددده ويُسددتثنى مندده .فثمددة ثددأثير لن دوع
التركيب العقدي نفسه في الحكم بالح لل أو الحرمة ،حيث يجد الفقيه في المنظومة
الجديدة من العقد واقعا مغايرا لما عليده آحادهدا ،سدواء مدن حيدث اآلثدار المترتبدة
عليهددا ،أو األحكددام .فددال بددد إذا مددن الجمددع بددين النظددر الكلددي للمنظومددة مددن جهد ٍة،
وبين النظر الجزئي في مك لونات هذه المنظومة العقدية وآحادها من جهة أخرى.
َّ
((ألن االسدتقراء مدن الشدرع لعدرف أن لالجتمداع
يقول اإلمام الشداطبي :
تأثيرا في أحكام ال تكون حالدة االنفدراد ،ويسدتوي فدي ذلدك االجتمداع بدين مدأمور
ومنهي ،مع االجتماع بدين مدأمورين أو منهيدين .فقدد نهدى عليده الصدالة والسدالم
عن بيع وسلف( ،).وكل واحد منهما لو انفدرد لجداز ،ونهدى هللا تعدالى عدن الجمدع
بددين األختددين فددي النكدداح( )2مددع جددواز العقددد علددى كددل واحدددة بانفرادهددا  ...وذلددك
أن لالجتمدداع تددأثيرا لدديس لالنفددراد ،واقتضدداؤه َّ
يقتضددي َّ
أن لالنفددراد حكمددا لدديس
()2
لالجتماع)) .
وقال أيضا(( :إذا كان لالجتمداع معدان ال تكدون فدي االفتدراق ،فلالفتدراق
أيضا معان ال تزيلها حالة االجتماع .فالنهي عن البيدع والسدللف مجتم لعدين ،قضدى
َّ
بأن الفتراقهما معنى هو موجود حالة االجتماع ،وهو االنتفداع بكد لل واحد ٍد منهمدا؛

 7بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعالء الدين الكاساني ،بيروت :دار الكتاب العربي7202 ،هـ.21/9 ،
 2ك لشاف القناع عدن مدتن اإلقنداع ،لمنصدور بدن يدونس البهدوتي ،تحقيدق :هدالل مصديلحي هدالل ،بيدروت :دار
الفكر7202 ،هـ. 216/. ،
 .حديث النهي عن بيع وسلف أخرجه الترمذي وقال" :حسن صدحيح" (جدامع الترمدذي  ،)2.2/.و أبدو داود
 ،21./.و الحاكم في المستدرك وصححه ،ووافقه الذهبي في التلخيص (انظر :المستدرك على الصحيحين
.)27/2
سلَف ))...سورة النساء.2. :
 2وذلك في قوله تعالىَ ...(( :وأَنْ ت َْج َم ُعوا بَيْنَ ْاألُ ْختَ ْي ِن إِ َّال َما قَ ْد َ
 2الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي بتحقيق عبد هللا دراز ،بيروت :دار المعرفة. 76.-762/. ،
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إذ لم يبطل ذلدك المعندى باالجتمداع ،ولكنهمدا نشدأ بينهمدا معندى زائدد ،ألجلده وقدع
النهي ،وزيادة المعنى في االجتماع ال يلزم أن يعدم معاني االنفراد بالكلية)) (.)7
وبهددذا ندددرك َّ
أن هنالددك ضددوابط شددرعية تحددِّد مددا يصددحُّ ومددا يحظددر مددن
دي
العقددود الماليددة المر لكبددة ،وأهددم هددذه الضددوابط :أن ال يكددون التركيددب مح د َّل نهد ٍ
شرعي ،كالجمع بين السلف والبيع ،وأن ال يكون في تركيب العقود توارد لعقدين
ت واح د ٍد؛ كاإلجددارة المنتهيددة
مختلفددين وضددعا وحكمددا ،علددى عددين واحدددة فددي وق د ٍ
()2
بالتمليك في بعض صورها ،بحيث تنقلب األجرة ثمنا للبيع ،دون عقد جديد .
ومددا يهمنددا مددن هددذه الضددوابط -لصددلته المباشددرة بموضددوعنا -هددو أن ال
يكون التركيب نفسه حيللة ألكل الربا -كما في بيع ال ِعينة مثال -أو ذريعة إليه ،كما
للمقدرض علدى وجده الشدرط .قدال
في الجمع بين القرض والهبدة أو منفعدة أخدرى
ِ
ابن عبد البر(( :وكل زيادة من عي ٍن أو منفعة يشترطها المسدلف علدى المستسدلف
فهي ربا ،ال خالف في ذلك))(.).
وفددي ضددوء مددا تق د لدم نقددولَّ :
إن بيد لع الد َّدين بددالعروض عبددارة عددن تركيددب
بيع وحوالة ،فيلزم لصدحته خلدوه مدن مواندع صدحة التركيدب ،ال سديما
عقدي بين ٍ
مانع التذرع إلى الربا.
وبإمعان النظر في صورة بيع ال َّدين بالعرض ،لم يظهر لي فيهدا أي وجده
للتذرع إلى الربا أو شبيه بذلك ،الله لم إال ما يتعلق بكون قيمة ال َّدين في وقت البيدع
أعلى من ثمن السلعة أو العدرْ ض فدي الغالدب( ،)2ممدا قدد يدوحي بالتشدابه بدين بيدع
ال َّدين بالعرض وبين بيع ال َّدين بالنقد في صورة حسم األوراق التجارية(.)2
 7المصدر نفسه . 769-762/.
 2راجع :العقود المر لكبة في الفقده اإلسدالمي للددكتور نزيده ح لمداد ،ط ،7دمشدق :دار القلدم7229 ،هدـ ،ص-7.
 ،.2و المعامالت المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة للدكتور محمد رواس قلعه جي ،ط ،7بيروت:
دار النفائس7220 ،هـ ،ص.1-9
 .االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار  ...ألبي عمر بن عبد البد لر  ،ط ،2تحقيدق :سدالم
عطا و محمد عوض ،بيروت :دار الكتب العلمية722. ،هـ . 279/9
 2إذ بدون هذه الزيادة ال يظهر أي فائدة حقيقية لبائع السلعة المحال على مدين يتقاضى منه الثمن آجال.
 2حسم أو خصم األوراق التجارية  :عملية شراء المصرف لألوراق التجارية من سندات وشيكات ونحوهدا لدم
يحل بعد موعد استحقاقها ،فيشتريها المصرف بمبلغ أقل من القيمة الواجب دفعهدا عندد االسدتحقاق ،علدى أن
يقوم بتسللم القيمة كاملة عند حلول األجل .فالحسم عملية اقتدراض قصدير األجدل يتحدول إلدى السديولة تلقائيدا.
(الموسوعة االقتصادية للدكتور حسين عمر ،الطبعة الرابعة الموسلعة ،القاهرة :دار الفكر العربي7272 ،هـ
ص.).19
وحسم األوراق التجارية محرلم شرعا ألنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرلم (انظر :قرار مجمع الفقه اإلسالمي
الدددولي رقددم  1/2/99مجلددة المجمددع عدددد  1جددزء  2ص ،271وقددرارات المجمددع الفقهددي اإلسددالمي بمكددة
المكرمة ص.).21
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والجواب عن هذا أنلده قدد تقدرر شدرعا جدواز شدراء الشدخص سدلعة بدثمن
مؤ لج ٍل أعلى من ثمنها الحال كما يحدث مثال في بيوع التقسيط ونحوهدا( ،)7وبهدذا
يفددارق بي د ُع ال د لدين بددالعرض حس د لم األوراق التجاريددةَّ ،
ألن وجدده دخددول الربددا فددي
األخير هو كون البل لدلليْن ِربل ِويَّيْن (نقد بنقد) بِي لع أح ُدهما باآلخر مدؤجلال ومتفاضدال،
فاجتمع فيه ربا النسيئة وربا الفضل.
 2-4المسألة الثانية :مسألة التقابض
اتفق الفقهاء –رحمهم هللا -على اشتراط التقدابض فدي صدحة بيدع األمدوال
الربويددة بجنسددها ،وكددذا فيمددا لددو بيعددت بغيددر جنسددها ،شددريطة أن تجمددع المددالين
الربددويْين عللددة واحدددة ،كددالب لر بالشددعير( .)2وعمدددتهم فددي ذلددك حددديث عبددادة بددن
الصددامت (رضددي هللا عندده) قددال :قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم "الد َّدذهلبُ
ض د ِة لو ْالبُددرُّ بِد ْ
ير لوالتَّ ْم د ُر بِددالتَّ ْم ِر لو ْال ِم ْل د ُح
ض دةُ بِ ْالفِ َّ
ب لو ْالفِ َّ
بِالد َّدذهل ِ
دالبُ ِّر لوال َّش د ِعي ُر بِال َّش د ِع ِ
ْ ْ
اختلللفل ْ
ح ِم ْثال بِ ِم ْث ٍل ،لس لواء بِ لس لوا ٍء ،يلدا بِيل ٍد .فلدإ ِ لذا ْ
دت هلد ِذ ِه األلصْ دن ُ
ْدف
لاف فلبِيعُدوا لكي ل
بِال ِمل ِ
().
ان يلدا بِيل ٍد" .
ِش ْئتُ ْم إِ لذا لك ل
أما مع اختالف العللة -كأن يكون أحد العوضين ثمنا واآلخدر مثمندا -كبيدع
الموزون أو المكيل بالدراهم أو الدنانير ،فيجدوز بالتفاضدل أو التأجيدل عندد سدائر
الفقهاء .قال الصنعاني" :واعلم أنه اتفق العلماء على جواز بيدع ربدوي بربدوي ال
يشدداركه فددي الجددنس مددؤجال ومتفاضددال كبيددع الددذهب بالحنطددة والفضددة بالشددعير
وغيددره مددن المكيددل ،واتفقددوا علددى أندده ال يجددوز بيدد ُع الشدديء بجنسدده وأحدددهما
مؤجَّل"(.)2

 7وقد صدرت بذلك فتاوى وقرارات الهيئات الفقهية ،منها قرار مجمع الفقده اإلسدالمي الددولي (مجلدة المجمدع
العدد ،1ج 2ص ، )271وقرار المجمع الفقهي اإلسالمي بمكة المكرمة الخاص بموضوع بيع ال َّديْن (انظر:
قرارات المجمع ،مرجع سابق ،ص .).21واقرأ كتداب :بيدع التقسديط وأحكامده لسدليمان بدن تركدي التركدي،
الرياض :دار كنوز إشبيليا7222 ،هـ
 2االختيار لتعليل المختار لعبد هللا بن محمود الموصلي الحنفدي  ،77/.و المنتقدى شدرح الموطلدأ للبداجي ،./2
والحاوي في فقه الشافعي للماوردي  ، 269/.وكشاف القناع للبهوتي (مصدر سابق) .01/.
 .أخرجه مسلم في صحيحه ،ط 7تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،مصر :دار إحياء الكتدب العربيدة7.12 ،هدـ،
22/2
 2سدبل السددالم شددرح بلدوا المددرام لمحمددد بدن إسددماعيل الصدنعاني ،ط ،2بيدروت :دار إحيدداء التددراث العربددي،
7.16هـ791/2 ،
وانظر كذلك :مغني المحتاج 17/2
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فإذا نظرنا في صورة بيع ال لدين بالعروض أو ال ِّسللع نجد أنها قد تكون من
بيع الربوي بالربوي –في حالدة كدون السدلعة مداال ربويدا( ،-)7وقدد تكدون مدن بيدع
الربددوي بغيددر الربددوي .وفددي كلتددا الحددالتين ال إشددكال فددي تددأخر القددبض ،إمددا
الختالف العلة في الربوي –كما تقد لدم -كمدا لدو بيدع الد لدين المصدكوك بأكيداس مدن
البر أو الشعير ،أو ألن المبيع بده لديس مداال ربويدا أصدال ،كبيدع الد لدين المصدكوك
بالسدديارات أو العقددارات مددثال .ففددي كددل هددذه الحدداالت يجددوز تأجيددل القددبض أو
تددأخيره ،بشددرط أالل تزيددد القيمددة لتددأخر القددبض( .)2بمعنددى أن تددتم الصددفقة بددين
المصددرف والشددركة المالكددة للسددلع ،ويبددرم عقددد بيددع صددحيح بينهمددا ،يكددون قددابال
للتنفيذ وألن تترتدب عليده جميدع آثدار البيدع الصدحيح؛ كلزومده للطدرفين ،وانتقدال
ملكيددة المبيددع إلددى المشددتري (المصددرف فددي هددذه الحالددة) ،وثبددوت ضددمانه عليدده،
...الخ .فإذا تم كل هذا مع تأخر القبض أو تأجيله ،فالعقد صحيح نافذ وفق ما تقد لدم
إيضاحه أعاله من اشتراط التقابض وعدمه فدي بيدع الربويدات بعضدها بدبعض أو
بغيرها.
أمددا وجدده اإلشددكال فددي مسددألة بيددع ال د َّدين بددالعروض ،فدديكمن فددي إسدداءة
البعض لفهم مبدأ التأجيل نفسه ،أهو تأجيل القدبض أم تأجيدل العدوض أو السدلعة ؟
فأمامنا اآلن صورتان:
األولى :بيع صكوك ال َّدين بسدلعة معيلندة معروفدة ،وليسدت فدي الذمدة ،فجدائز ولدو
ب مدن األسدباب .ومعندى تدأخر القدبض هندا أن
تدأخر تسدليم السدلعة أو قبضدها لسدب ٍ
تكون السلعة غائبة مثال ،ال أن تكون آجلة.
والصورة الثانية :بيع صكوك ال لدين بسلعة موصوفة فدي الذمدة لدم توجدد بعدد (أي
دين) ،فهذه ال تجوز باتفاق الفقهاء ،وإن اختلفوا في علة منعها(.).
فعلة منع هذه الصورة عند المالكية -وسموها ابتداء ال َّدين بال َّديْن -الغدررُ،
وكونها آئلة إلى بيع اإلنسان ما ال يملك( .)2و لمنلع الشافعيةُ هذا البيدع للغدرر النداجم
عن احتمال عدم القدرة على التسليم( .)2بينما يرى ابن القيم من الحنابلدة َّ
أن العلدة:
 7المال الربوي في اصطالح الفقهاء هو األصناف الستة المذكورة في حديث عبادة المتق لدم ،وكل ما اتفق معها
في العلة.
 2الشددرح الممتددع علددى زاد المسددتقنع ،لمحمددد بددن صددالح العثيمددين ،ط ،7الدددمام :دار ابددن الجددوزي7222 ،هددـ،
.221/1
 .انظر :مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد  ،77ج ،7ص27.و276
 2انظر :شرح مختصر خليل للخرشي  21/72و 26و حاشية الصاوي على الشرح الصغير ،.20/9ومجلة
مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ع 77ج 7ص .60و.220
 2انظر :مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لمحمدد الشدربيني الخطيدب ،بيدروت :دار الفكدر ،د.ت.
.17/2
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شغل الذمتين (ذمدة البدائع وذمدة المشدتري) فدي آن واحدد بغيدر مصدلحة لهمدا (.)7
وذهب آخرون إلدى َّ
أن المدانع مدن صدحة تأجيدل العوضدين كمدا فدي هدذه الصدورة
حديث النهي عن بيع الكالئ بالكالئ( .)2ولهذا جاء في نص قدرار المجمدع الفقهدي
اإلسالمي ما نصه " :من صور بيدع الد لدين غيدر الجدائزة ... :ب -بيدع الددين لغيدر
المدين بثمن مؤجدل مدن جنسده ،أو مدن غيدر جنسده؛ ألنهدا مدن صدور بيدع الكدالئ
بالكالئ ( أي ال َّديْن بال َّديْن ) الممنوع شرعا.").( .
 3-4المسألة الثالثة :رجوع مشتري ال ّد ْين على بائعه بالمال
وبعبارة أوضح :إذا عجز بائع السلع عن تحصيل ال لدين عندد حلولده ،فهدل
يح ل
ق له أن يطالب المصرف (بائع ال َّديْن) بتسديد الثمن؟
مورد اإلشكال هنا أن "بيع ال َّديْن بالعروض" يشبه ما يسدميه األصدوليون
بقياس الشبه ،ويعنون بذلك "ما تجاذبته األصول ،فأخدذ مدن كدل أصد ٍل شدبها" (.)2
فبيع ال َّدين بالعرض مدن حيدث هدو بيدع ،يقتضدي بدراءة ذمدة البدائع ،بحيدث ال تقدع
عليه مسؤولية ما آل إليه األمر في مرحلة الحقدة للعقدد ،شدأنه شدأن أي عقد ٍد للبيدع
دحيح ناف د ٍذ غيددر معللددق .ومددن ناحيددة أخددرى نددرى شددبها حقيقيددا بددين بيددع ال د لدين
صد ٍ
بالعرض وبين عقد الحوالة ،أي أن المصرف أو مستحق ال لدين أحدال البدائع علدى
المدين ليوفيه الثمن مؤجلال.

 7إعالم المدوقعين عدن رب العدالمين البدن القديم ،بتحقيدق :طده عبدد الدرؤوف سدعد ،بيدروت :دار الجيدل ،د.ت.
. .20/.
 2أخرجه الدار قطني في السنن  ،17/.و الحاكم في المستدرك  92/2من رواية موسى بن عقبة عن نافع عدن
ابن عمر (رضي هللا عنهما) .إال ل
أن الصواب أن الحديث من رواية موسى بن عبيدة –وهو وضعيف (انظر:
الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي بتحقيق :يحيى غزاوي ،ط ،.بيروت :دار الفكر7206 ،هدـ،.../9 ،
و المجروحين البن حبان بتحقيق :محمود زايد ،حلب :دار الوعي ،د.ت -)791/2 .وليس موسى بن عقبة.
قال البيهقي" :موسى هذا هو ابن عبيددة الربدذى ،وشديخنا أبدو عبدد هللا يعندي الحداكمى قدال فدى روايتده :عدن
موسى بن عقبة ،وهو خطأ .والعجب من أبى الحسن الدارقطنى شديخ عصدره ،روى هدذا الحدديث فدى كتداب
السنن عن أبى الحسن على بن محمد المصري هذا ،فقال :عن موسى بدن عقبدة" ( .السدنن الكبدرى للبيهقدي،
ط ،7حيدددرآباد :مجلددس دائددرة المعددارف النظاميددة7.22 ،هددـ .)260/2 ،فخالصددة القددول أن هددذا الحددديث
ضعيف.
 .انظر :قرارات المجمع الفقهي اإلسالمي بمكة المكرمة (مرجع سابق) ص. .21-.21
 2انظر :البحر المحديط فدي أصدول الفقده لبددر الددين الزركشدي ،ط ،7بيدروت :دار الكتدب العلميدة7227 ،هدـ،
 ،.1/2و معجم مصطلحات أصول الفقه للدكتور قطب سانو ،ط ،7دمشق :دار الفكدر7220 ،هدـ ،ص.22
.
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وإذا ما أردنا تطبيق ما يُعرف بغلبة األشباه ( )7عند األصوليين أيضا ،فإن
الشددبه الغالددب فددي صددورة مسددألتنا هددذه هددو تشددبيه عقددد بيددع الد لديْن بددالعرض بعقددد
حوالة ينتظم أطرافا ثالثة هم :المحيل (المصرف /الدائن) والمحال (بائع العرض
أو السلعة) والمحال عليه (المدين)  .أمدا إلحداق العقدد بدالبيع -فدي حالدة بيدع الددين
بال لعرْ ض على غير المدين -فإنله يجعدل العالقدة العقديدة قاصدرة علدى طرفدي عقدد
البيع (أعني المصرف وبائع السلع) دون المدين ،وهدذا بدال شدك بعيدد عدن مقصدد
الفقهاء الذين أجازوا بيع ال َّدين بالعروض.
دع ال
وممددا يددرجلح كددون بيددع ال د لدين بددالعرض أكثددر شددبها بالحوالددة مندده ببيد ٍ
حوالةل فيه :ما نص عليه كثيدر مدن الفقهداء مدن ل
أن الحوالدة مسدتثناة مدن بيدع الد لديْن
بال َّديْن للحاجة .قال ابن رشد الحفيد" :والحوالة معاملة صحيحة مستثناة من الد َّديْن
بال َّديْن"( .)2ويقول الرملي" :وهي أي الحوالةى بيع د ْي ٍن ب لد ْي ٍنُ ،ج لوز للحاجة".).(.
إذا تقرر هذا فنقولَّ :
إن الفقهاء رحمهم هللا قدد اختلفدوا فدي رجدوع المحدال
علددى المحيددل بالمحددال بدده (مبلددغ الد لدين) فددي حالددة عجددز األول عددن تحصدديله مددن
المحال عليه إلى ثالثة أقوال على النحو اآلتي:
القول األول :للمحال الرجوع علدى المحيدل بالمحدال بده فدي حالدة التدوى( ،2وبده
قال الحنفية(.)2
وقد استدلوا على ثبوت حق المحال في الرجوع على المحيل بأدل ٍة منها:
ما أُثر عن أمير المدؤمنين عثمدان بدن عفدان( )9رضدي هللا عنده وعددد مدن
-7
()7
التابعين ،منهم القاضي شريح ،والحسن البصري ،وإبراهيم النخعي أنهم قالوا:
 7أي تر لدد الفرع بين أصلين في باب القياس ،فيُلحق بأكثرهما شدبها .ومثدال ذلدك :اخدتالفهم فدي العبدد إذا قُتدل،
تلزم فيه ال لدية أو القيمة؟ ألنه يُشبه المال من حيث إنه يباع ويو لر ُ
ث ويوهلبُ  ،ويشبه الح َّر من حيث إنده يُثداب
ويعاقب وينكح ويُطللق .فعلى الشبه األول تلزم القيمة ،وعلى الثاني تلزم ال لدية .والقول بوجوب القيمة ال ال لدية
هو قول األكثرين ألن شبه العبد بالمدال أكثدر( .انظدر :نظدم الرقدات فدي أصدول الفقده لدـيحي العمريطدي ،ط.
مطبعة مصطفى محمد بمصر7.21 ،هـ ،ص 22ومذكرة أصول الفقه للشيخ محمد األمين الشنقيطي ،ط،7
مكة المكرمة :دار عالم الفوائد7229 ،هـ ،ص.)272
 2بداية المجتهد ونهاية المقتصدد البدن رشدد الحفيدد ،بتحقيدق :عبدد الدرزاق المهددي ،ط ،7بيدروت :دار الكتداب
العربي7222 ،هـ ،ص.212
 .نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين الرملي ،بيروت :دار الكتب العلمية7272 ،هـ.227/2 ،
 2وهي العجز عن الوصول إلى حقه ،وله سببان عند اإلمام :جحود المحال عليه الحوالةل بحلف إذا لم تكن عليه
بينة ،أو موته مفلسا .وزاد الصاحبان سببا ثالثا هو أن يقضي القاضي بإفالسه في حال الحياة .انظدر :اللبداب
في شرح الكتاب للميداني (مصدر سابق) .12/2
 2تحفة الفقهاء لعالء ال لدين السدمرقندي ،بيدروت :دار الفكدر7222 ،هدـ ،ص ،220و اللبداب فدي شدرح الكتداب
(مصدر سابق) .12/2
 9أثر عثمان ،أخرجه البيهقي بسنده في السنن الكبرى .17/9
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"ليس على حدق رجدل مسدلم تدوى ،إن لدم يقبضده رجدع علدى صداحبه الدذي أحدال
عليه"(.)2
 -2أن المقصود من الحوالة سالمة حق المحال فكانت مقيلدة بالسالمة ،فدإذا فاتدت
السالمة انفسخت ،كالعيب في المبيع(.).
القررول الثرراني :ال يعددود ال د َّديْن إلددى ذمددة المحيددل أبدددا ،وهددذا مددذهب الشددافعية(،)2
والحنابلدددة فدددي الروايدددة المشدددهورة فدددي المدددذهب( )2وقدددال بددده أيضدددا ابدددن حدددزم
الظاهري(.)9
واستدلوا على ذلك بما يلي:
 -7ما رواه أبو هريرة َّ
أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال" :مطل الغني ظلم
()1
وإذا أُتبع أحدكم على مليء فليتبع"  .قالوا :إن الحديث قد أوجدب اتبداع المحدال
عليه مطلقا ،فاألصل بقاء المطلق على إطالقه ما لم يرد مقيِّد ،وليس ثمدة مدا يقيلدد
هذا اإلطالق( .)1وألنه لو كان للمحال الرجوع لم يكن الشتراط الغنى أو المدالءة
فائدددة ،فلمددا شددرط علددم أندده انتقددل انتقدداال ال رجددوع لدده كمددا لددو ع َّوضدده عددن ديندده
بعوض ثم تلف العوض في يد صاحب الدين فليس له رجوع(.)6
 -2ما رواه ابن حزم( )70بإسناده عن سعيد بدن المسديب أنده كدان ألبيده المسديلب –
رحمهما هللا -دين على إنسان ألفا درهم ،ولرجل آخر على علي بن أبدى طالدب 
ألفا درهم ،فقال ذلك الرجل للمسيلب :أنا أحيلك على عل ٍّي وأحلنى أنت على فال ٍن،
 7انظر الرواية عنهم في في المصنف لعبد الرزاق الصنعاني . 210-296/1
 2أخرجه بهذا اللفظ اإلمام عبد الرزاق في المصنف . 210/1
 .االختيار لتعليل المختار للموصلي (مصدر سابق)  ،2/.و البحر الرائق البن نجيم (مصدر سابق) .291/2
 2انظر :األم لإلمام الشافعي ،ط ،2بيدروت :دار الفكدر720. ،هدـ ،2../. ،و الحداوي للمداوردي (مصددر
سابق) .22.-220/9
 2نص عليه الزركشي الحنبلدي فدي شدرحه علدى مختصدر الخرقدي ،بتحقيدق :عبدد المدنعم خليدل  ،بيدروت :دار
الكتددب العلميددة722. ،هددـ ،7.1/2 ،وهددو ظدداهر كددالم ابددن مفلددح فددي المبدددع ،بيددروت :المكتددب اإلسددالمي،
7200هـ.210/2 ،
 9انظر :المحلى البن حزم (مصدر سابق) . 706/1
 1الحديث متفق عليه؛ انظدر صدحيح البخداري بتحقيدق :د .مصدطفى ديدب البغدا ،ط ،.بيدروت :دار ابدن كثيدر،
7201هـ 166/2 ،و صحيح مسلم (مصدر سابق) .7761/.
ف.
 1نهاية المحتاج للرملي (مصدر سابق)  221/2بتص لر ٍ
 6المجمددوع شددرح المهددذب  2.2 /7.و تحفددة األحددوذي بشددرح جددامع الترمددذي ألبددي العددالء المبدداركفوري،
بيروت :دار الكتب العلمية ،د.ت .229/2
 70انظر :المحللى البن حزم (مصدر سابق) .770-706/1
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فلفل لعال .فانتصف المسيلب من علي رضي هللا عنه وتلدف مدال الدذي أحالده المسديلب
عليه ،فأخبر المسيلب بذلك علي بن أبى طالب فقال له علي :أبعده هللا"(.)7
-3وألن الحوالة مبرئة بال خالف ،وقد عقددت مطلقدة عدن شدريطة السدالمة فتفيدد
البراءة مطلقا(.)2
القول الثالث :ال يعود ال لدين إلى ذمة المحيل في حالدة عجدز المحدال عليده ،إال إذا
كان المحال قد اشترط ذلك ،أو كان ثمة إغراء من قبدل المحيدل ،بدأن علدم أو ل
ظدن
ظنلددا قويددا فق د لر المحددال عليدده أو جح د لده فكتمدده عددن المحددال .وهددذا مددا ذهددب إليدده
المالكيددة( ،).وجدداء نحددوه عددن إسددحاق بددن راهويدده( ، )2واإلمددام أحمددد فددي روايددة،
حيث استثنى حالة كون المحال عليه مفلسا عند الحوالة ،ولم يعلم بذلك المحال(.)2
والفرق بين قول المالكية ومن معهم وقدول األحنداف ،ل
أن األحنداف جعلدوا
التددوى فاسددخا للحوالددة ،فددي حددين يددرى هددؤالء أن الحوالددة إمددا باطلددة فددي األسدداس
النبنائهددا علددى خددالف ظاهرهددا –وهددو تحويددل الدددين مددن ذمددة المحيددل إلددى ذمددة
المحال عليه -أو أن الرجوع سبب من أسباب الخيار في اإلبقاء على عقد الحوالدة
أو فسخها(.)9
وقد استدل أصحاب هذا القول بحديث أبي هريرة رضدي هللا عنده السدابق
ذكددره( ،)1قددالوا :إن الحددديث قددد شددرط المددالءة " وإذا أتبررع أحرردكم علررى ملرريء"،
والمحال عليه في حالة اإلغراء أو التدليس المتعمد من المحيل ليس بملي ٍء( .)1أما

 7هكذا أورد ابن حزم القصة بإسناد ،وقد جعل آخرون المحا لل ج َّد سعيد –واسمه حزن -ال المسيلب أباه .انظر:
الحدداوي للمدداوردي (مصدددر سددابق)  ،227/9والمغنددي البددن قدامددة المقدسددي ،ط ،7بيددروت :دار الفكددر،
7202هـ .21/2 ،وعلى كل حال ليس ثمة ثأثير لمثل هذا االخدتالف فدي محدل االستشدهاد مدن األثدر ،وهدذا
واضح.
 2بدددائع الصددنائع للكاسدداني (مصدددر سددابق)  ،71/9وانظددر نحددوه فددي :المحلددى البددن حددزم (مصدددر سددابق)
.706/1
 .المنتقى شرح الموطأ للباجي  ،91/2واالستذكار البن عبد البر  ،279/1وحكاه عنهم الماوردي فدي الحداوي
 22./9و أضاف" :وبه قال أبو العباس بن سريج وحده من أصحابنا".
 2ذكره الترمذي في الجامع ( ،)900/.بتحقيق أحمد شاكر وآخرين ،بيروت :دار إحياء التراث العربي.
 2المغني البن قدامة (مصدر سابق)  ،21/2واإلقناع لطالب االنتفاع لشرف ال لدين الحجلاوي ،بتحقيدق :د .عبدد
هللا التركي ،ط ،.الرياض :دارة الملك عبد العزيز722. ،هـ..26/2 ،
 9الموسوعة الفقهية ،ط ،7الكويت :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بتصرف. 220/71 ،
 1وهو الدليل األول ألصحاب القول الثاني كما تق لدم .
 1المنتقى للباجي (مصدر سابق) . 91/2
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فددي حددال اشددتراط الرجددوع ،فحجددتهم أن هددذه حوالددة صددحيحة شددرط فيهددا المحددا ُل
سالمةل ذمة المحا ِل عليه ،فله شرطه(.)7
واسددتدل الحنابلددة تحديدددا بالقيدداس ،وذلددك أ لن الفلددس عيددب ولددم يددرض بدده
المحال – إذ لم يعلمه حال انعقاد الحوالة -فيحق له الرجوع بده قياسدا علدى المبيدع
إذا بان معيبا –بعد البيع -فللمشتري ر لده(.)2
 4-3-4الترجيح:
بعد تقليب النظر في أدلة كل قول مما تق لدم ،يتدرجلح عنددي القدول برجدوع
المحال على المحيل في حالة عجزه عن تحصيل ال َّديْن المحال به .وقد رأيندا فيمدا
مضى اتفاق ك ٍّل من الحنفية ،والمالكية ،والحنابلة في رواية على هدذا المبددأ ،وإن
اختلفوا في األسباب المثبتة له ،وسأتناول هذا بعد قليل إن شاء هللا.
أما مبررات هذا الترجيح فيمكن تلخيصها في النقاط اآلتية:
ق لوة ما تمسك به أصحاب هذا القول من األدلة ووجاهتها.
-7
أما ما استدل به المخالفون فيمكن مناقشته بما يلي:
-2
ل
أ) ال نسلم بدعوى اإلطالق في الحدديث ،بدل مجدرد اشدتراط المدالءة
فيه كاف إلبطال ذلكم اال لدعاء؛ فالمحال عليه غير الملديء لدم تقدع
الحوالة عليه أصال بنصل الحديث نفسه.
ب) أن اشتراط المالءة في الحديث دليل على أن المقصد من الحوالدة
حفظ الحقوق من الضياع والتلف ،فال يعقدل تفسدير الحدديث نفسده
بما يناقض هذا المقصد الشرعي.
ج) أن قياس العجز عن تحصيل دين الحوالة على تلف عوض الدين
فددي يددد الدددائن قيدداس مددع الفددارق ،فددالعوض عددن ال د لدين وقددع حدداال
فانتقل إلى ضمان الدائن ،بخالف دين الحوالة حيث ال سديطرة لده
عليه ولم يدخل في ضمانه قط.
د) أما احتجاجهم بأثر عل ٍّي فمنقوض بما قاله العاللمة ابن حزم نفسه
فددي معددرض ر لده علددى احتجدداح األحندداف بددأثر عثمددان رضددي هللا

 7المصدر نفسه.
 2المغني البن قدامة المقدسي (مصدر سابق) ،و شرح منتهدى اإلرادات لمنصدور البهدوتي ،بيدروت :دار عدالم
الكتب7279 ،هـ.7.9/2 ،
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عنهما .فقدد قدال رحمده هللا "إذا اختلدف السدلف( )7فلديس بعدض مدا
روي عنهم بأولى من بعض"(.)2
 2-3-4أسباب الرجوع بالمال على بائع الدّين
بقددي أن نشددير إلددى اخددتالف القددائلين برجددوع المحددال علددى المحيددل فددي
األسددباب المقتضددية لددذلك .ففددي حددين يددرى األحندداف ل
أن األسددباب :جحددود المحددال
().
عليه الحوالةل بحلدف إذا لدم تكدن عليده بيندة ،أو موتده مفلسدا  ،أو قضداء القاضدي
بإفالسدده فددي حددال الحيدداة( ،)2جعددل المالكيددة السددبب إغددراء المحيددل للمحددال ،أو
اشتراط األخير الرجوع على المحيل فدي حدال لدم يدتمكن مدن تحصديل الد لدين .أمدا
الحنابلة فالسبب عندهم إفالس المحال عليه عند الحوالة شريطة أال يكون المحدال
قد علم بحاله ،وقد تق لدم كل هذا مع مراجعه عند عرض األقوال في المسألة.
والددذي يظهددر لددي َّ
أن جميددع مددا ذكددر مددن األسددباب وجيهددة وصددالحة ألن
يُستند إليها في الحكم برجوع المحدال علدى المحيدل ،غيدر أنندي ال أرى االقتصدار
على تلكم األسباب وحدها ،بل ينضاف إليها كل مدا صدلح سدببا حسدب عدرف كدل
بلد.
ل
وذلددك ل
دص شددرعي
ألن مددا ذكددره هددؤالء الفقهدداء األجددالء لددم يكددن مددور لد ند ٍ
يجب الوقوف عنده -ولهذا اختلفوا -وإنما وقع عن اجتهاد كل فقيه بحسب أعراف
عصره وبلده ،وقد تقرلر فقها أنله ال يُنكر تغيلر ما بني من األحكام علدى األعدراف
والعادات بتغيلر الزمدان( .)2وهدذا مدا عبلدر عنده ابدن القديم رحمده هللا بقولده" :تغيلدر
الفتوى واختالفها بحسب تغير األزمنة واألمكنة واألحوال والنيات والعوائد"(.)9
وعليدده ،أقددول :إذا تمددت الحوالددة ،وعجددز المحددال عددن اسددتيفاء الد َّديْن ألي
سبب -دون تفريط منه -ينبغي أن يُثبدت لده حدق الرجدوع بالمدال علدى مدن أحالده،
صيانة لحقله ،ودرءا لمفسدة التالعب بحقوق الناس وأموالهم ،بحجلة أن المحيل قد

 7أي عند اتحاد الطبقة ،كالمروي عن صحاب ٍّي وصحابي آخر ،أما عند اختالفها فال .فقول الصحابي مثال مق لدم
على قول التابعي ،وهكذا.
 2المحلى البن حزم (مصدر سابق) .770/1
 .هذا رأي اإلمام أبي حنيفة رحمه هللا ،انظر :البحر الرائق البن نجيم (مصدر سابق) .212/9
 2هذه زيادة قال بها القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن (انظدر :اللبداب فدي شدرح الكتداب للميدداني (مصددر
سابق)  ،12/2وتحفة الفقهاء للسمرقندي( ،مصدر سابق) ،ص.)220
 2المادة  .6من مجلة األحكام العدلية؛ درر الحكام شرح مجلة األحكام لعلدي حيددر (مرجدع سدابق)  ، 2./7و
شرح القواعد الفقهية ألحمد بن محمد الزرقا ،ط ،2دمشق :دار القلم7206 ،هـ ،ص221
 9إعالم الموقعين البن القيم (مصدر سابق) ./.
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برأت ذمته بمجرد الحوالة .فال َّدين قد ثبت في ذمة المحيل قبدل الحوالدة ،واألصدل
َّ
أن الدين ال يسقط إال بالقضاء أو اإلبراء(.)7
ين المحا لل به ح ٌّ
َّ
ق انتقل مدن الذمدة إلدى جهدة فدات اسدتيفاؤه منهدا،
وألن ال لد ل
()2
فوجب أن يعود إلى الذمة التي كان ثابتا فيها ،كاألعيان التالفة قبل قبضها .

 3-3-4ربط المسألة بمسألة بيع ال َّد ْين بال َع ْرض أو السلعة
ل
إذا كان التكييف الصحيح لهذا العقد أنه عقد حوال ٍة كما بينا ،فيجب تطبيدق
أحكدام الحوالدة حينئد ٍذ بحدذافيرها ،ومنهددا :رجدوع المحدال (أي بددائع السدلعة) علددى
المحيل (المصدرف أو الفدرد صداحب الد َّد ْين) إذا تعلدذر تحصديل الد َّدين مدن المددين
عند حلوله ،ما لم يكن ذلك بتفري ٍط من المحال نفسه(.).
َّ
وألن القول بعدم براءة ذمة بائع ال َّديْن نهائيا قبدل أن يدتمكن المشدتري مدن
تحصيله ،يبعد الصورةل التي أجازها الفقهاء وهي بيع الد َّديْن بدالعرض عدن صُد لور
بيوع الد َّديْن األخدرى المحرَّمدة ،حيدث الد َّديْن الواحدد يدتم تصدكيكه وبيعُده عشدرات
المرات قبل حلوله .ومدن مفاسدد ذلدك التضدخيم الصدوري للثدروة الحقيقيدة للعدالم،
فصددارت أرقامددا خياليددة ال حقيقددة لهددا علددى أرض الواقددع ،وهددذا أحددد األسددباب
الرئيسة للركدود االقتصدادي الدذي يعيشده العدالم حاليدا .فأسدواق المشدتقات الماليدة
( )Derivativesفقط على سبيل المثدال تقد لدر بسدتمائة ترليدون دوالر ،أي مدا يجداوز
القيمة الحقيقية لالقتصاد العالمي بأسره بتسعة أضعاف(.)2
وثمة ملحظ ثالث في الموضوع ،هو ل
أن القول برجوع مشتري ال لدين على
بائعدده فددي حالددة العجددز عددن تحصدديل الد لدين مددن المدددين يُبعددد العمليددة عددن الغددرر،
لوجود احتمال مدوت المددين أو إفالسده أو إنكداره أو هروبده  ...قبدل سدداد الد َّدين،
ت نصلدوا علدى منعده إذا اشدتمل علدى
والفقهاء القائلون بجواز بيدع الد َّدين فدي حداال ٍ
غرر(.)2
 7وانظر تقرير هذا في :بدائع الصنائع للكاساني (مصدر سابق) 71/9
 2الحاوي للماوردي (مصدر سابق) 227/9
 .اشتراط عدم التفريط مناسب لتصرفات الشارع كما هو واضح في أبواب الوديعة والمضاربة ونحوهما ،فدال
غرابة إذا في اشتراطه ههنا صيانة لحقوق الطرفين على ح لد سواء.
 2المصدر :مقال نشر في جريدة ديلي تروست ( )Daily Trustالنيجيرية الصادرة في 2001/77/77م).
وانظر كذلكhttp://www.btresourcesnewsletter.com/october/soulsearching.aspx :
 2راجددع :الغددرر وأثددره فددي العقددود لألسددتاذ الدددكتور الصددديق محمددد األمددين الضددرير ،ط ،2الخرطددوم :الدددار
السودانية للكتب7270 ،هـ ،ص. .72
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المبحث الثاني :بيع ال َّد ْين واألسهم
 4-2مب ّرر الموضوع وتوجيهه
سدددبب إثدددارة هدددذه المسدددألة ل
أن األسدددهم عبدددارة عدددن حصدددص شدددائعة فدددي
موجودات الشركة تم تحويلها إلى أوراق ماليلة .ومعلوم َّ
أن هذه الموجدودات منهدا
ما ينطبق عليه لفظ "العدروض" كمدا جدرى تعريفده فدي مسدتهل البحدث مدن أنهدا:
"ما سوى النقود ،من األمتعة والسلع" ،ومنها ما ال ينطبق عليه ذلك .فمتى يجدوز
إذا القددول بجددواز بيددع ال د لدين النقدددي باألسددهم قياسددا علددى جددواز بيعدده بددالعروض،
ومتى يمتنع ذلك؟
تتطلدددب اإلجابدددة علدددى هدددذا التسددداؤل التعدددرلف أوال علدددى حقيقدددة األسدددهم
وإطالقاتها سواء في القانون أو في االقتصاد.
 2-2حقيقةُ
األسهم في القانون واالقتصاد ،وتكييفُها فقها ً
ِ
األسددهم والمفددرد :سددهم فددي العددرف القددانوني" :وثددائق قابلددة للتددداول  ...ثمثددل
أقسدداما متسدداوية مددن رأس مددال الشددركة غيددر قابلددة للتجزئددة"( .)7وعرفهددا بعددض
االقتصاديين بقوله" :جزء من رأس مال شرك ٍة َّما ،يملكده مسداهم فدردي ،وتنقسدم
األسددهم إلددى فئددات مختلفددة حسددب شددروط إصدددارها"( .)2ويقدول آخددر فددي تعريددف
السهم" :جزء من رأس مدال الشدركة ،ويمثدل حدق المسداهم مقد لدرا بدالنقود لتحديدد
نصيبه في الدربح والخسدارة ومسدؤوليته تجداه الشدركة ،وحقده فدي أمدوال الشدركة
عند تصفيتها"(.).
فإذا أردنا تحليل التعريفات السابقة للخروج بقاسم مشترك لألسدهم سدواء لددى
القانونيين أو االقتصاديين ،نجد أن جميهم قد اتفقوا علدى اعتبدار األسدهم حصصدا
من رأس مال الشركة ،وهنا بيت القصديد .ل
ألن الشدركة بعدد التأسديس تسدتقبل مدن
المساهمين رأس مالها ،وغالبا ما يكون ذلك فدي شدكل نقدود .وإذا دخلدت الشدركة
مرحلددة التشددغيل وممارسددة نشدداطها تتحددول بعددض هددذه النقددود حتمددا إلددى أعيددان،

 7الكامددل فددي قددانون التجددارة للدددكتور إليدداس ناصدديف ،ط ،2بيددروت و بدداريس :منشددورات بحددر المتوسددط،
 ،2.2 /2وانظر كذلك.Black's Law Dictionary (op.cit.) p.1408 :
7662م،
 2الموسوعة االقتصادية (مصدر سابق) ص.29.
 .انظددر :سددوق األوراق الماليددة بددين الشددريعة اإلسددالمية والددنظم الوضددعية للدددكتور خورشدديد إقبددال ،ط،7
الرياض :مكتبة الرشد7221 ،هـ ،ص ،62و القاموس المالي على االنترنت:
http://www.anz.com/edna/dictionary.asp?action=content&content=share

بيع الدين بالعروض في المؤسسات المالية /عبدالرازق أالرو

2.

ومنافع ،وديون سواء للشركة أو عليها ،إضافة إلدى مدا قدد تحدتفظ بده الشدركة مدن
نقو ٍد في حساباتها البنكية أو في خزائنها الخاصة(.)7
وبهذا التحليل ندرك أن القول بجواز أو امتناع بيع ال َّدين باألسدهم ال يمكدن أن
يكون على إطالقه ،بل ال بد مدن تفصديل القدول فدي ذلدك ،نظدرا الخدتالف طبيعدة
الموجودات التي تمثلها هذه األسهم.
فأسهم الشركات التي ال تزال قيد اإلنشاء وقبل أن يكتمل االكتتاب في أسهمها
ال يصح القول بجواز شرائها بال َّدين قياسا على جدواز بيدع الد َّدين بدالعروض ،ألن
موجودات الشركة –والحال ما ُذكر -من النقود الخالصدة وليسدت مدن العدروض،
إال إذا تبيلن العكس.
وإذا تددم إنشدداء الشددركة واكتمددل االكتتدداب فددي أسددهمها لكنهددا ل لمددا تبدددأ ممارسددة
نشاطها ،فالواضح ل
أن موجودات شرك ٍة كهذه هي أيضدا نقدود ال عروضدا ،فتُلحدق
هذه الحالة بسابقتها في الحكم ،وهو عدم الجواز.
أما بعد بداية الشركة في ممارسة النشاط االقتصادي ،فالنظر هنا يختلف تبعا
الختالف طبيعة نشاط كل شرك ٍة .فعلى رأي من يعتبر الحصة الشائعة من أصول
الشركة هو المحل المت لعاقد عليه في بيع األسهم ،يتعين القول بعدم جواز شراء
أسهم المؤسسات المالية كالبنوك وشركات الصيرفة ونحوها بال لديْن ،ل
ألن ذلك من
قبيل بيع ال َّديْن بالنقد ال بالعرض ،إما َّ
ألن موجودات هذه المؤسسات من النقود
فحسب ،أو َّ
ألن النقود هي األغلبية الساحقة منها .أما إن قلنا بأن المحل المتعاقد
ل
عليه في الحقيقة هو منفعةُ الدخو ِل في الشركة لالسترباحَّ ،
وأن تملك الحصة
الشائعة من موجودات الشركة مقصود بالتبع ال باألصالة ،فيجوز شراء أسهم هذه
الشركات ولو بال َّدين .وهذا الرأي هو األقرب عندي ،كما سوف نقرره في آخر
البحث إن شاء هللا.
وبالنسبة للشركات التجارية أو الزراعية أو الصدناعية فدالحكم أيضدا يختلدف،
غير أن قياس موجوداتها على العروض ال يستقيم ،نظرا ألن الشركات أيلدا كاندت
ب متفاوتة ،باإلضافة إلدى َّ
أن موجوداتهدا قدد ال تخلدو مدن ديدو ٍن
تحتفظ بالنقود بنِ لس ٍ
لها أو عليها ،كما تقدم توضيح ذلك عند تحليل تعريف األسهم قانونيدا واقتصداديا.
ويعني ذلك َّ
أن موجودات الشركة فيها عروض ونقود ،وهدذا يعيددنا إلدى مدا سدبق
ال تطدرق إليده مدن قيداس الشدبه وغلبدة األشدباه فدي أصدول الفقده ،فهدل نلحدق أسدهم
الشددركة فددي هددذه الحالددة بددالعروض فيجددوز بيعهددا أو شددراؤها بال د َّدين أو نلحقهددا
بالنقود فيتعيلن القول بمنع بيعها أو شرائها بال َّديْن؟
 7سوق األوراق المالية لخورشيد إقبال (مصدر سابق) ص.62
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المالحظ أن ثمة طريقة ينتهجها الفقهاء المعاصرون في معالجة موضوع
ا خددتالط النقدددود بدددالعروض (األعيدددان والمنددافع) فدددي أسدددهم الشدددركات المسددداهمة
عموما ،وهدي طريقدة الكدم العدددي .بمعندى إذا كدان الغالدب أو األكثدر هدي النقدود
أخذت األسهم حكم النقود ،وإذا كانت األعيان والمنافع هي الغالبة على موجودات
الشددركة أخددذت األسدده ُم حك د لم العددروض .ومددن أمثلددة الق درارات المبنيددة علددى هددذا
التأصددديل قدددرار مجمدددع الفقددده اإلسدددالمي الخددداص بسدددندات المقارضدددة وسدددندات
االستثمار ،إذ جاء فيه:
 ( ...أ) إذا كان مدال القدراض المتجمدع بعدد االكتتداب وقبدل
المباشددرة فددي العمددل بالمددال مددا يددزال نقددودا ،فددإن تددداول
صكوك المقارضة يعتبر مبادلةل نق ٍد بنقد وتُطبَّق عليه أحكام
الصرف .
( ب) إذا أصددبح مدددال القدددراض ديونددا تطبدددق علدددى تدددداول
صكوك المقارضة أحكام التعامل بالديون.
( ج) إذا صار مال القراض موجودات مختلطة مرن النقرود
والررديون واألعيرران والمنررافع فإندده يجددوز تددداول صددكوك
المقارضددة وفقددا للسددعر المتراضددى عليدده ،علررى أن يكررون
الغالب في هذه الحالة أعيانًا ومنافع(.)7
ويظهر لي َّ
أن هذا المسلك تغليب األكثر الغالدب علدى القليدل الندادر سدليم
().
في موازين الفقه( ،)2فال مانع إذا من التخريج عليه في مسألتنا هدذه ،فنقدول :إذا
بدأت الشركة ممارسة نشاطها بعد االكتتاب فإنه يُنظدر فدي موجوداتهدا حينئد ٍذ؛ إن
كانت النقود هي الغالبة فال يجوز شراء أسهمها بال َّديْن ،أما إن كانت األعيدان مدن
مع د لدات وأجهددزة وعقددارات أو المنددافع هددي الغالبددة فيجددوز شددراء أسددهم الشددركة
بال لد ْين ،قياسا على جواز بيع ال لديْن بالعروض.

 7القرار رقم  2د ،11/01/2انظر مجلدة مجمدع الفقده اإلسدالمي (مصددر سدابق) العددد 2الجدزء .ص-2792
. 279.
 2لوجود قواعد دالة على ذلك كما سنذكر بعد قليل.
 .أعني تخريج الفروع على الفروع في ل
فن الفقه ،ويعني :نقل حكدم مسدألة فرعيدة إلدى مدا يشدبهها مدن المسدائل
المسدتج لدة( .راجددع :المسددو لدة فدي أصددول الفقدده آلل تيميددة ،تحقيدق :محمددد محددي الددين عبددد الحميددد ،القدداهرة:
مطبعة المدني ،د.ت .ص  ،212وتخريج الفروع على األصدول لعثمدان بدن محمدد األخضدر شوشدان ،ط،7
الرياض :دار طيبة7276 ،هـ.)1.-9./7 ،
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فكمددا قلد ُ
دت سددلفا ،ال إشددكال مددن الناحيددة الفقهيددة فددي تددرجيح الغالددب علددى
النادر أو إعطاء الك لل حكم األكثر ،لداللة جملدة مدن القواعدد الفقهيدة المسدتندة إلدى
األدلددة الشددرعية علددى ذلددك ،كقاعدددة" :األكثددر ينددزل منزلددة الكمددال ،واألقددل تبددع
لألكثدددر"( ،)7وقاعددددة" :باألغلدددب مدددن األمدددور يقضدددى "( .)2و قاعددددة":االعتبار
باألغلب"( ،).وقاعدة" :معظم الشيء يقوم مقدام كلده"( ،)2وقاعددة" :األكثدر ملحدق
بالكددل فددي أكثددر األحكددام"( ،)2وقاعدددة" :األكثددر لدده حكددم الكددل فيمددا لددم يددرد الددنص
بخالفه"( ،)9وغيرها.
لكددن اإلشددكال هنددا فددي معرفددة الح د لد الفاصددل بددين القلددة والكثددرة .إذ يددرى
بعدض البداحثين أن مدا جداوز النصدف فهددو األكثدر()1؛ فعلدى هدذا إذا كاندت النسددبة
المئوية للنقود في موجدودات الشدركة  ،%26ونسدبة األعيدان فيهدا  )1(%27جداز
بيع أسهمها أو شراؤها بال َّدين.
وذهب آخرون إلى َّ
أن الغلبدة ال تثبدت للنقدود أو العدروض فدي موجدودات
()6
الشركات المساهمة حتى تبلغ نسبة الثمانين أو التسعين في المائة .
والذي يظهر والعلم عند هللا ل
أن ثمة فرقا دقيقا بدين "األكثدر" و "األغلدب"
فدي اصددطالحات الفقهدداء رحمهدم هللا .فددإذا تعللددق األمددر بدالكثرة ،فكددل مددا زاد عددن
النصف فهو األكثر ،ومن تعبيدراتهم المؤيلددة لهدذا االسدتنباط مدا جداء فدي الفتداوى
الهندية في باب األيمان ..." :حلف ال يشتري ثوبا وال نيدة لده فاشدترى كسداء خدز
أو طيلسددانا أو فددروا أو قبدداء يحنددث ،ولددو اشددترى مسددحا أو بسدداطا أو قلنسددوة أو

 7انظر :المبسوط ،لشمس ال لدين السرخسي  ،ط ،.بيروت :دار المعرفة ،د.ت .70./9
 2انظر :التمهيد لما في الموطأ مدن المعداني واألسدانيد ،ألبدي عمدر ابدن عبدد البدر القرطبدي ،تحقيدق :مصدطفى
العلوي ومحمد البكري ،المغرب :وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية7.11 ،هـ.7.9/1 ،
.انظر :الحاوي للماوردي (مصدر سابق) . 767/.
 2انظر :المنثور في القواعد للزركشي الشافعي ،ط ،2بتحقيدق :د .تيسدير فدائق أحمدد محمدود ،الكويدت :وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية7202 ،هـ.71./. ،
 2انظر :ك لشاف القناع للبهوتي (مصدر سابق) . 217/7
 9انظر :الكليات للكفوي (مصدر سابق) ص.7091
 1انظر :بيع ال لدين واألوراق المالية وبدائلها الشرعية للقاضي محمد تقي العثماني (مجلة مجمع الفقه اإلسالمي
ع 77ج 7ص ،) 11و صددندوق المتدداجرة باألسددهم العالميددة :االعتبددارات الشددرعية ،للدددكتور محمددد القددري
ص ، 1نقال عن :االكتتاب والمتاجرة باألسهم ،للددكتور مبدارك بدن سدليمان آل سدليمان ،ط ،7الريداض :دار
كنوز إشبيليا7221،هـ ،ص. 21
 1هذا مجرد تمثيل ،وإال فإن نسبة  % 20،7كافية إلثبات حكم األكثرية وفق هذا الرأي.
 6انظددر :مكولنددات األسددهم وأثرهددا علددى تددداولها ،للدددكتور حسددين حامددد حسددان ص ،2.نقددال عددن :االكتتدداب
والمتاجرة باألسهم آلل سليمان (مرجع سدابق) ص ، 29واعتدراض الشديخ الددكتور الصدديق الضدرير علدى
القائلين بنسبة ( %27مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ع 77ج 7ص.).62-.67
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طنفسة ال يحنث ،وكذا لو اشترى خرقة ال تساوي نصدف ثدوب ولرو بلرا النصرف
أو أكثر منه يحنث"(.)7
ومددا قالدده الفقيدده المددالكي ،محمددد بددن عبددد هللا الخرشددي فددي بدداب المسددح علددى
الجبيرة( :قوله" :بناء على أن األقل تبع لألكثر" فيده إشدارة إلدى أن المدراد بكثدرة
الجددريح أن يكددون أكثددر مددن الصددحيح ال كثيددرا فددي نفسدده ،وإن لددم يكددن أكثددر مددن
الصحيح وسكت عن صورة التساوي .ومقتضى ابن عرفدة أن حكمده حكدم مدا إذا
كان الجريح أكثر ،ويمكن أن يكون هذا مراد المصنف برأن يكرون أراد كثيررا فري
سر بالنصف فأكثر)(.)2
نفسه ،وتُف َّ
صيْد" :إذا قطعت اآللة والجارح عضوا من الصديد
وقال ابن جزي في باب ال َّ
لم يجز أكل العضو ألنه ميتة إذا قطع من حي ،ويجوز أكل سائره ،إال الدرأس إذا
قُطع فيؤكل ،ولو كان المقطوع النصف فأكثر جاز أكل الجميع"(.).
أما إذا تعلق األمر بالغلبة والندرة ،فيظهر لي ل
أن للفقهاء مقصدا آخر أبعد مدن
مجرلد نسب ٍة مئوية :خمسين أو ستين أو سبعين فدي المائدة ،بدل يُفهدم مدن عبداراتهم
في مثل هذه الحالة ل
أن الغالب هو ما اضمح لل فيه غيدره وال يكداد هدذا الغيدر يُدذكر
أو يُحسب له حساب لنُدرته .فلنستطلع هنا أيضا شيئا من عباراتهم.
َّ
"فدإن الدذي عليده المعتمدد والمعدول هدو معظدم الشديء
قال الشداطبي المدالكي:
()2
وجمهددوره ،والنددادر ال حكددم لدده"  .وقددال أيضددا " :فالقسددم الددذي ال يعلمدده إال هللا
تعالى في الشريعة نادر ،والندادر ال حكدم لده ،وال تنخدرم بده الكليدة .)2("...ويقدول
َّ
"ألن النادر من الجنس يُلحق بالغالب منه في الحكم"( .)9وفي
الماوردي الشافعي:
تعبير آخر البن القيم الحنبلي" :األحكام إنما هدي للغالدب الكثيدر والندادر فدي حكدم
المعدوم(.)1
فحصاد كل ما تق لدم فدي نظدري َّ
أن بدين القلدة والنددرة كمدا بدين الكثدرة والغلبدة
عموم وخصوص مطلق .إذ كل نادر قليل ،وليس كل قليدل ندادرا .قدال الكفدوي" :

 7الفتاوى الهندية 772/2
 2شرح مختصر خليل للخرشي 211/2
 .القوانين الفقهية البن جزي المالكي ص762
 2الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي ،بتحقيق مشهور بن حسن ،ط ،7دار ابن عفان7271 ،هـ.229/9 ،
 2المصدر نفسه .267/9
 9الحاوي للماوردي (مصدر سابق) .7.2/2
 1زاد المعدداد فددي هدددي خيددر العبدداد ،البددن القدديم الجددوزي ،ط ،72بتحقيددق :شددعيب األرندداؤوط و عبددد القددادر
األرناؤوط ،بيروت :مؤسسة الرسالة7201 ،هـ..12/2 ،
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والنادر ما ق لل وجوده وإن لم يكن بخالف القياس  ...والغالب أكثدر األشدياء ولكنلده
يتخلف ،والكثير دونه ،والقليل دون الكثير ،والنادر أقل من القليل"(.)7
ومن هنا ندرك أن النُّدرة والغلبة سواء للنقود أو للعروض فدي موجدودات
الشركة أمر نسبي؛ فالواحددة فدي المائدة ( )%7مدن مليدار دوالر قليلدة فدي النسدبة
ولكنها ال تع لد نادرة ال يلقى لها بال ،أو ال يُحسدب لهدا حسداب .بينمدا التسدعون فدي
المائة ( )%60من مائة دوالر قليلة في عالم المال واألعمال وإن كاندت غالبدة أو
كثيرة حسب هذه النسبة المئوية.
فالذي يتدرجلح عنددي أن النسدبة المئويدة وحددها ال تكفدي لتحديدد الغلبدة أو
الكثرة من موجودات الشركة ،وإنما المرجع في ذلك إلى العُدرف .فيُنظدر فدي حدد
القلدة أو الندددرة ذاتيهمدا ،فددإذا كانتدا بدرجد ٍة ال أثد لر لهددا يُدذكر ،بددل ال يُحسدب لمثلهددا
حساب وال يُقصد في البيع أصالة جاز إلحاقه باألكثر أو األغلب ،بصدرف النظدر
عن النسبة المئويدة .فكمدا يقدول أبدو البقداء الكفدوي رحمده هللاَّ :
فدإن "إلحداق القليد ِل
()2
باألعم األغلب طريق من طدرق الصدواب"  ،وهللا تعدالى
بالكثير ،والفر ِد النادر
ِ
أعلم.

 7الكليات للكفوي (مصدر سابق) ص.226
 2المصدر السابق نفسه ص7096
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المبحث الثالث :بيع ال َّد ْين بالخدمات (المنافع)
 4-3تصوير المسألة
لقد تكلمنا منذ مطلع هذا البحث عن بيع ال لدين بدالعروض .والعدروض فدي
العدددرف المدددالي واالقتصدددادي اليدددوم يُطلدددق عليهدددا :ال ِسدددلع ،أو " "goodsباللغددددة
اإلنجليزية .والناظر في األدبيات االقتصادية قديما وحديثا يجدد أن ثمدة لفظدا آخدر
ال يفارق لفظ "السلع" ،بل يُدذكران دائمدا ،أال وهدو لفدظ "الخددمات" ،فيقدال دومدا
"السلع والخدمات" ( .)goods and servicesوالمراد بالخدمات كل ما ينتفدع بده المدرء
من أعمال يقوم بها غيدره أو تكدون منوطدة برقبدة معيندة ،كإجدارة األشدخاص مدن
ُع لمدددال ،ومدددوظلفين ومدر لسدددين ونحدددوهم ،أو األعيدددان مدددن شدددقق ومكاتدددب وسدددفن
وطدددائرات وسددديارات ونحوهدددا ،وكدددذا االسدددتفادة مدددن مرافدددق عامدددة أو خاصدددة،
ددف للسددديارات أو طلدددب العدددالج فدددي مستشدددفيات ومراكدددز طبيدددة،
كاسدددتخدام موقد ٍ
واالسددتفادة مددن خدددمات الهدداتف والكهربدداء واإلنترنددت ،أو خدددمات البنددوك مددن
تحويالت وائتمانات وغيرها(.)7
وإذا أردنا احتواء هذه الخدمات كلها في قالدب فقهدي واحدد يجمدع شدتاتها ،فدال
نجد سوى مصطلح "المنفعدة" التدي تعندي فدي لغدة الفقهداء" :الفائددة التدي تحصدل
باستعمال العين"(.)2
ولئن كان ديددن االقتصداديين الدربط دومدا بدين السدلع والخددماتَّ ،
فدإن سدلوك
الفقهاء وبخاصة المعاصدرين مدنهم ال يختلدف فدي ذلدك كثيدرا ،إذ نجددهم يطلقدون
لفظ "األعيان والمنافع"ُ ،مقرنين بين االثنين( ،).فدال غدرو إذا أن نعدالج موضدوع
المنافع في إطار معالجتنا لمسألة األعيان.
ومددن ناحيددة أخددرى فد َّ
دإن الخدددمات ( )servicesكمددا قررنددا أعدداله منددافع ،وماليددة
()2
المنافع في الشريعة اإلسالمية أمر شبه مجمدع عليده  ،فالخددمات إذا مدال معتبدر
 7الموسددددددددوعة االقتصددددددددادية (مرجددددددددع سددددددددابق) ص .17والقدددددددداموس المددددددددالي علددددددددى اإلنترنددددددددت:
http://www.anz.com/edna/dictionary.
 2درر الحكام لعلي حيدر (مصدر سابق) ( 700/7المادة ،)722 :وانظر كذلك :المنثور في القواعد للزركشي
(مصدر سابق)  ،2.0/.و شرح المجلة العدلية ،لسليم رستم باز اللبناني ،ط ،.بيروت :دار إحيداء التدراث
العربي7209 ،هـ ،ص( 96المادة.)722 :
 .انظر :القرار رقدم  2د ،11/01/2مجلدة مجمدع الفقده اإلسدالمي (مصددر سدابق) عددد 2جدزء .ص-2792
 ، 279.واالكتتاب والمتاجرة باألسهم آلل سليمان (مصدر سابق) ص 27فما بعدها.
 2إذ لم يخالف في هذا إال األحناف .وراجع للتفصيل :درر الحكام لعلي حيددر (مصددر سدابق)  700/7و ندزع
الملكية الخاصدة وأحكامهدا فدي الفقده اإلسدالمي لدـفهد بدن عبدد هللا العمدري ،الريداض :وزارة التعلديم العدالي،
7222هـ ،ص.9.-26
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شددرعا ،وإذا كانددت مدداال فددال بددد أن تكددون نقدددا أو عرضددا ،وواضددح أن الخدددمات
ليست نقودا ،فتعيَّن اعتبارها عروضا.
إذا تقرر هذا ،فالمصرف ربما احتاج إلى خدمات شركة الهاتف أو الكهرباء،
أو اسددتعان بخبددراء مددن غيددر موظفيدده فددي مراجعددة الحسددابات أو إجددراء بحددوث
ودراسات ،ثم يتفق مع كل هؤالء َّ
بأن دفع مسدتحقاتهم الماليدة سديكون عدن طريدق
صكوك للديون المستحقة للمصرف ،يقوم هدؤالء بتحصديلها مباشدرة مدن الددائنين
آجدددال .وقدددد يدددتم بيدددع الدددديون أو التندددازل عنهدددا بعدددد تصدددكيكها مقابدددل المندددافع أو
الخدمات ،أو الحقوق المالية المختلفدة فدي األسدواق الماليدة ،فهدل يجدوز كدل ذلدك
شرعا؟
ال مناص من القول بجواز هذه العملية من الناحية الفقهية ،وذلك أننا قد قرلرنا
جواز بيع ال لديون بالعروض ،والمنفعة عدرض مدن العدروض .ولهدذا نجدد الفقهداء
المالكية ينصلون على مبادلة ال لدين إما بمعيل ٍن أي بالعين أو بمنافع معديل ٍن أي مندافع
العين(.)7
وأمر آخر ل
بيدع تراضدى عليده الطرفدان ولدم يدرد فدي الشدرع مدا
أن العملية عق ُد ٍ
يمنعه ،واألصل في المعامالت اإلباحة حتى يرد مانع شرعي ،ولم يوجد.
 2-3المحل المتعاقد عليه في بيع األسهم وعالقته بمسألة المنافع
قبددل أن نختددتم الحددديث عددن مبادلددة المنددافع بالددديون ،أشددير إلددى مسددألة ذات
صلة بموضوع المنافع وعالقتها باألسهم مرلة أخرى .وذلدك إنلده إذا قلندا :إن المحدل
المتعاقد عليه فدي بيدع األسدهم هدو الحصدة الشدائعة مدن أصدول الشدركة"( ،)2فيجدب
حينئددذ أن يكددون مددا يبدداع بدده ال د لدي ُْن مددن األسددهم عروضددا خالصددة ،أو غالبيتهددا مددن
العروض ،وقد تقدم كل هذا مستوفى.
أما على القول بأن المح لل المتعاقد عليه في بيع األسدهم هدو :حدق االشدتراك
فددي الشددركة واالسددترباح مددن وراء ذلددك ،ل
وأن تمللددك مددا تمثللدده األسددهم المباعددة مددن
موجددودات الشددركة إنمددا جدداء تبعددا للمقصددد األصددلي ،والباعددث األكبددر الددذي هددو
ومن أوضح األدلة القرآنية على اعتبدار المندافع مداال قدول هللا تعدالىَ (( :وأُ ِحر َّل لَ ُكر ْم َمرا َو َرا َء َذلِ ُكر ْم أَنْ تَ ْبتَ ُغروا
سافِ ِحين)) (النساء )22:مع قولده تعدالى(( :قَرا َل إِنيري أُ ِرير ُد أَنْ أُ ْن ِك َحر َِ إِ ْحردَن ا ْبنَتَر َّي
صنِينَ َغ ْي َر ُم َ
بِأ َ ْم َوالِ ُك ْم ُم ْح ِ
ْ
َ
هَاتَ ْي ِن َعلَى أَنْ تَأ ُج َرنِي ث َمانِ َي ِح َجج)) (القصص)21:؛ فابتغاء الزوجات يكدون بالمدال -أي المهدر -كمدا فدي
اآلية األولى ،في حين دلت اآلية الثانية على اعتبدار المنفعدة (الخدمدة) مهدرا ،فحصدلت مدن مجمدوع اآليتدين
مشروعية اعتبار المنفعة ماال يُدفع مهرا في الزواج .وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينفيه.
 7انظر على سبيل المثال :حاشية الصاوي على الشرح الصغير (مصدر سدابق)  ، .22/9و شدرح المختصدر
للخرشي (مصدر سابق) .29/72
 2وهذا ما عليه مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ،انظر :قرار المجمع رقم ( 1/7/92مجلة مجمدع الفقده اإلسدالمي
ع 1ج 7ص.) 172-177
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الدخول في الشركة( ،)7فال مانع إذا من مبادلة الديون باألسهم أيلا كانت موجوداتهدا،
نقودا أو عروضا ،ل
ألن المبداع بالد َّدين إنمدا هدو منفعدة الددخول فدي الشدركة  ،وتمللدك
الموجودات ثمرة من ثمار العقد ،ال تقصد أصالة وإنما بالتبع.
وأرى وجاهددة هددذا القددول األخيددر وإمكانيددة تطبيقدده لحد لل كثيددر مددن المسددائل
المتعلقددة بالتعامددل باألسددهم بيعددا وشددراء .فددالواقع الملمددوس َّ
أن مددن يشددتري أسدده لم
شرك ٍة معيلنة ال تهمه بالدرجة األولى طبيعةُ موجودات هذه الشركة ،بدل الهدم األول
والدافع األساس لشراء أسهم شركة معيلن ٍة والتخلص من أسدهم شدرك ٍة أخدرى :مددى
مددا تحققدده الشددركتان مددن األربدداح ،وهددذا يددرجلح كددون المتعاقددد عليدده أصددالة منفع دةل
الدخو ِل في الشركة لالسترباحَّ ،
وأن تمللك الحصدة الشدائعة مدن موجدودات الشدركة
()2
أن "التدابع تدابع" َّ ،
مقصود بالتبع ال باألصالة .وقد تقرر فدي الفقده اإلسدالمي َّ
وأن
()2
"التابع ال يُفرد بالحكم"( ،).وأنه "يُغتفر في التوابع ما ال يغتفر في األصول ".
ويؤيلد هدذا االتجداه أيضدا وجدو ُد أدلدة شدرعية تفيدد َّ
أن التدابع غيدر المقصدود
أصالة في العقد ال تُراعى فيده الشدروط المراعداة فدي المتبدوع ،فتقداس مسدألتنا هدذه
عليها.
()2
ومددن ذلددك حددديث بيددع النخد ِل المددؤبَّ لرة والع ْبد ِد ذي المددال ،عددن ابددن عمددر
(رضي هللا عنهما) َّ
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قدال" :مدن ابتداع نخدال بعدد
أن تددؤبَّر فثمرتهددا للبددائع إال أن يشددترط المبتددا ُ
ع ،ومددن ابتدداع عبدددا ولدده مددال فمالدده
للذي باعه إال أن يشترط المبتا ُ
ع"( .)9إذ يفيد الحديث جوا لز بيع النخدل مدع ثمرتهدا
صد أصالة في عقد البيع .وكذلك أجاز
قبل وجود هذه الثمرة( ،)1وذلك لكونها لم تُق ل
بيع العبد مع ماله بصرف النظر عن جدنس المدال وقلتده أو كثرتدهَّ ،
ألن المقصدود
أصالة هو العبد ال المال ،وهللا تعالى أعلم.

 7وهذا رأي الدكتور مبارك آل سليمان في كتابه :االكتتاب والمتاجرة باألسهم (مرجع سابق) ص.96-91
 2انظر :األشباه والنظائر للسيوطي ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ص ،771وشرح المجلة لسليم رستم (مصدر
سابق) ص( .6المادة.)21
 .انظر :األشباه والنظائر البن نجيم (مصدر سابق) ص  ،720و شرح القواعد الفقهية للزرقا (مصدر سدابق)
ص.221
 2انظر :األشباه والنظائر للسيوطي (مصدر سدابق) ص ،720و درر الحكدام (مصددر سدابق) ( 20 /7المدادة
.)22
 2أي الملقَّحدة ،والتدأبير :أن يشدق طلددع النخلدة ليدذر فيدده شدئ مدن طلددع ذكدر النخدل .انظددر :شدرح الندووي علددى
صحيح مسلم ،ط ،2بيروت :دار إحياء التراث العربي7.62 ،هـ.760/70 ،
 9متفق عليه :انظر البخاري  ،1.1/2و مسلم .7712/.
 1مع أنه صلى هللا عليه وسلم قد نهى عدن بيدع الثمدار قبدل بددو صدالحها (انظدر :صدحيح البخداري  ،199/2و
صحيح مسلم .)7712/.
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كمددا يمكددن تخددريج القددول بالتسددامح فددي طبيعددة موجددودات األسددهم وعدددم
مراعاة الشروط فيها باعتبارها تابعة للمقصو ِد أصالة من العقد على مسائل أخرى
ب ،أو
مماثلة ،نصل الققهاء فيها على الجواز ،كبيع الدار الممد لوه سدقفُها بالدذهب بدذه ٍ
ب ،وبيدع الشداة ذات
ب بدذه ٍ
المم لوه سقفُها بالفض ِة بفض ٍة ،وبيع السيف المحلدى بالدذه ِ
بصوف( ،)7ألن َّ
الذهب أو الفضة أو اللبن أو الصدوف
الصوف
اللب ِن بلب ٍن ،أو ذات
ٍ
ِ
غير مقصودة لذاتها ،وإنما كانت تابعة للمقصود بيعُه أو شدرا ُؤه فدي كد ٍّل مدن هدذه
ُ
والسيف في الثالث ،والشاة في األ ِخي لريْن.
العقود؛ وهو :الدا ُر في األ َّوليْن،
وهللا ولي التوفيق.

 7انظر في كل ذلك :اإلنصداف فدي مسدائل الخدالف ،لعلدي بدن سدليمان المدرداوي ،بتحقيدق :محمدد حامدد فقدي،
بيددروت :دار إحيدداء التددراث العربددي .1/2 ،و شددرح منتهددى اإلرادات للبهددوتي (مصدددر سددابق)  ،10/2و
االكتتاب والمتاجرة باألسهم آلل سليمان (مرجع سابق) ص 63و68-67
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الخاتمة
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،والصالة والسالم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه
ُ
توصلت بفضل هللا ومنله في هذه الدراسة إلى نتائج ،أذكدر أهمهدا فيمدا
لقد
يلي:
َّ
أنَل المددال فددي الفقدده اإلسددالمي إمددا نقددود وإمددا ع درُوض ،فددالعروض
-7
يشمل كل ما سوى النقود ،من سلعة ،أو متاع ،أو منفعة ،أو خدمة.
ين كددلُّ مددا ثبددت فددي ل
َّ
الذ لمدة بسددبب يقتضددي ثبوتدده ،فهددو أعددم مددن
-2
أن الد َّد ل
الق لرض ،ال مرادفا له.
ُ
َّ
التكييف الصحيح لعقد بيع ال لدين بالعروض جعلده عقددا مر َّكبدا مدن
أن
-.
ل
بيع فحوالة ،وتجب حينئذ مراعاة ضدوابط صدحة العقدود المر لكبدة فدي
ٍ
الفقه اإلسالمي.
َّ
أن ثمة فرقا بين تأجيل القبض وتأجيل ال ِع لوض ،ولك ٍّل حكمده الخداص
-2
في عقد بيع ال لدين بالعروض.
َّ
أن الراجح من األقوال :جواز رجوع المحال على المحيل بالمحال به
-2
ل
إذا عجددز المحددا ُل عددن اسددتيفاء حقدده مددن غيددر تفددري ٍط مندده .فذمددة بددائع
الددد َّديْن (المحيدددل) ال تبدددرأ نهائيدددا قبدددل أن يدددتم لكن مشدددتري الددد َّديْن مدددن
تحصيله عندد حلولده .ل
وأن أسدباب الرجدوع غيدر محصدورة فيمدا ُذكدر
فددي كتددب الفقهدداء السددابقين ،بددل يتغيلددر ذلددك بتغيلددر الزمددان واألعددراف
والعادات.
إذا كات موجودات الشركة خليطة من النقود والعروض ،فدالعبرة فدي
-9
ل
تغليب الكثدرة علدى القلدة مدن أسدهمها أن تكدون القلدة نسدبة ال أثدر لهدا
يُذكر ،أو ال يُقصد مثلها أصالة في العقد.
َّ
أنَل الخدمات والمنافع ُعرُوض ،فتجوز مبادلتها بال َّدين.
-1
َّ
أن المحدددل المتعاقدددد عليددده فدددي بيدددع األسدددهم علدددى الدددراجح هدددو حدددق
-1
االشدددتراك فدددي الشدددركة واالسدددترباح مدددن وراء ذلدددك ،ويشددد لكل هدددذا
التكييددف مدددخال مه لمددا لح د ِّل الكثيددر مددن اإلشددكاالت الفقهيددة المتلصددلة
باألسهم ،بيعا أو شرا لءَ.
والحمد هلل رب العالمين.

بيع الدين بالعروض في المؤسسات المالية /عبدالرازق أالرو

9.

قائمة المصادر والمراجع
 .7أحكام القرآن ،ألبي بكر ابن العربي (ت22.هـ) ،ط ،7بيروت :دار
الكتب العلمية ،د.ت.
 .2االختيار لتعليل المختار ،ألبي الفضل عبد هللا بن محمود الموصلي الحنفي
(ت91.هـ) ،د.ط .تحقيق :الشيخ زهير عثمان الجعيد ،بيروت :دار األرقم
بن أبي األرقم ،د.ت.
 ..االستذكار ،ألبي عمر يوسف بن عبد الب لر النمري القرطبي (ت29.هـ)،
ط ،2تحقيق :سالم محمد عطا ومحمد علي عوض ،بيروت :دار الكتب
العلمية722. ،هـ2002/م.
 .2األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ،لجالل الدين عبد الرحمن
السيوطي (ت677هـ) ،ط ،7بيروت :دار الكتب العلمية720. ،هـ.
 .2األشباه والنظائر ،البن نجيم الحنفي (ت610هـ) ،بيروت :دار الكتب
العلمية7200 ،هـ.
 .9إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين،
ألبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي ،ط ،7بيروت :دار الفكر ،د.ت.
 .1إعالم الموقلعين عن ربل العالمين ،لشمس ال لدين محمد بن أبي بكر ابن قيلم
الجوزية (ت127هـ) ،د.ط .تحقيق :طه عبد الرؤوف سعد .بيروت :دار
الجيل761. ،م.
 .1اإلقناع لطالب االنتفاع ،لموسى بن أحمد الحجلاوي المقدسي (ت691هـ)،
ط ،.تحقيق :الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي ،الرياض :دارة
الملك عبد العزيز722. ،هـ2002/م.
 .6االكتتاب والمتاجرة باألسهم ،للدكتور مبارك بن سليمان آل سليمان ،ط،7
الرياض :دار كنوز إشبيليا7221،هـ
 .70األم ،لإلمام محمد بن إدريس الشافعي (ت202هـ) ط ،2بيروت :دار
الفكر720. ،هـ.
 .77اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد ،لـعلي
بن سليمان المرداوي (ت112هـ) ،ط ،2تحقيق :محمد حامد الفقي،
بيروت :دار إحياء التراث العربي7200 ،هـ.
 .72البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،البن نجيم الحنفي (ت610هـ) ،ط،2
بيروت :دار المعرفة ،د.ت.
 .7.البحر المحيط في أصول الفقه لبدر الدين الزركشي ،ط ،7بيروت :دار
الكتب العلمية7227 ،هـ

64

دراسات اقتصادية إسالمية ،المجلد ،71العدد2

 .72بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،لـعالء الدين أبي بكر بن مسعود
الكاساني (ت211هـ) ،د.ط .بيروت :دار الكتاب العربي،
7202هـ2002/م.
 .72بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،ألبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد
القرطبي (ت262هـ) ،ط ،7تحقيق :عبد الرزاق المهدي ،بيروت :دار
الكتاب العربي7222 ،هـ2002/م.
 .79بيع التقسيط وأحكامه ،لـسليمان التركي ،ط ،7الرياض :دار إشبيليا،
7222هـ200./م.
 .71تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ،لمحمد عبد الرحمن المباركفوري
(ت7.2.هـ) ،ط ،7بيروت :دار الكتب العلميلة7270 ،هـ7660/م.
.71تحفة الفقهاء ،لـ عالء الدين محمد بن أحمد السمرقندي (ت220هـ) ،د.ط،.
بيروت :دار الفكر7222 ،هـ2002/م.
 .76تخريج الفروع على األصول لعثمان بن محمد األخضر شوشان ،ط،7
الرياض :دار طيبة7276 ،هـ.
 .20التمهيد ،ألبي عمر يوسف بن عبد البر النمري (ت29.هـ) ،د.ط .تحقيق:
مصطفى العلوي ومحمد البكري ،المغرب :وزارة عموم األوقاف،
7.11هـ.
.27الجامع الصحيح المسنلد من حديث رسول هللا  وسننه وأيلامه (صحيح
البخاري) ،لمحمد بن إسماعيل البخاري ،ط ،2تحقيق :د /مصطفى البغا،
دمشق :دار ابن كثير 7272 ،هـ766./م.
 .22الحاوي في فقه الشافعي ،ألبي الحسن علي بن محمد الماوردي
(ت220هـ) ،ط ،7بيروت :دار الكتب العلمية7272 ،هـ7662/م.
 .2.درر الحكام شرح مجلة األحكام ،لعلي حيدر ،تعريب :فهمي الحسيني،
بيروت :دار الكتب العلمية.
 .22زاد المعاد في هدي خير العباد ،البن القيم الجوزي ،ط ،72بتحقيق :شعيب
األرناؤوط وعبد القادر األرناؤوط ،بيروت :مؤسسة الرسالة7201 ،هـ
 .22سنن أبي داود ،لإلمام سليمان بن األشعث أبي داود السجستاني (212هـ)،
د.ط ،.تحقيق :محمد محيي ال لدين عبد الحميد ،صيدا  -بيروت :المكتبة
العصرية ،د.ت.
 .29سنن الترمذي (الجامع الصحيح) ألبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي
(ت261هـ) ،ط ،2تحقيق :الشيخ أحمد محمد شاكر ،مكتبة ومطبعة
مصطفى البابي الحلبي وأوالده7.61 ،هـ7611/م.
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.21السنن الكبرى ،ألبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت221هـ) ،د.ط،.
حيدرآباد :مجلس دائرة المعارف النظامية7.22 ،هـ.
 .21سوق األوراق المالية بين الشريعة اإلسالمية والنظم الوضعية للدكتور
خورشيد إقبال ،ط ،7الرياض :مكتبة الرشد7221 ،هـ.
.26شرح القواعد الفقهية ،للشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا (ت 7.21هـ)،
ط ،2تحقيق :مصطفى أحمد الزرقا ،دمشق :دار القلم7206 ،هـ.
 ..0شرح المجلة العدلية ،لسليم رستم باز اللبناني ،ط ،.بيروت :دار إحياء
التراث العربي7209 ،هـ.
..7الشرح الممتع على زاد المستقنع ،لمحمد بن صالح العثيمين ،ط ،7الدمام:
دار ابن الجوزي7222 ،هـ.
 ..2شرح النووي على صحيح مسلم ،ط ،2بيروت :دار إحياء التراث العربي،
7.62هـ.
 ...شرح مختصر الخرقي ،لمحمد بن عبد هللا الزركشي الحنبلي ،بتحقيق:
عبد المنعم خليل  ،بيروت :دار الكتب العلمية722. ،هـ2002/م.
 ..2شرح منتهى اإلرادات ،لـمنصور البهوتي (ت7027هـ) ،ط ،2بيروت:
عالم الكتب7669 ،م.
 ..2صحيح مسلم ،لمسلم بن الحجاج النيسابوري (ت297هـ) .ط ،7تحقيق:
محمد فؤاد عبد الباقي ،مصر:دار إحياء الكتب العربية،
7.12هـ7622/م.
..9العقود المر لكبة في الفقه اإلسالمي :دراسة تأصيلية للمنظومات العقدية
المستحدثة ،لألستاذ الدكتور نزيه ح لماد ،ط ،7دمشق :دار القلم،
7229هـ2002/م.
 ..1الغرر وأثره في العقود في الفقه اإلسالمي :دراسة مقارنة ،للدكتور
الص لديق محمد األمين الضرير ،ط ،2الخرطوم :الدار السودانية للكتب،
7270هـ7660/م.
..1فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي ،لكمال ال لدين مح لمد بن عبد
الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام الحنفي (ت917هـ) ،ط ،2بيروت:
دار الفكر7.61 ،هـ7611/م.
 ..6القاموس المحيط ،لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت171هـ) ،ط،2
بيروت :مؤسسة الرسالة7201 ،هـ7611/م.
.20قرارات المجمع الفقهي اإلسالمي ،إصدار :رابطة العالم اإلسالمي بمكة
المكرمة7222 ،هـ.

66

دراسات اقتصادية إسالمية ،المجلد ،71العدد2

 .27الكامل في ضعفاء الرجال ،لعبدهللا بن عدي الجرجاني (ت.92هـ)  ،ط،.
بتحقيق :يحيى غزاوي ،بيروت :دار الفكر7206 ،هـ7611/م.
 .22الكامل في قانون التجارة للدكتور إلياس ناصيف ،ط ،2بيروت :منشورات
بحر المتوسط7662 ،م.
.2.ك لشاف القناع عن متن اإلقناع ،لـمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي
(ت7027هـ) ،د.ط .تحقيق :هالل مصيلحي مصطفى هالل ،بيروت :دار
الفكر7202 ،هـ.
.22الكليلات ،ألبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي (ت7062هـ) ،ط ،2تحقيق:
د .عدنان درويش ومحمد المصري ،بيروت :مؤسسة الرسالة،
7276هـ7661/م.
 .22اللباب في شرح الكتاب ،لـعبد الغني بن طالب الميداني (ت7261هـ)،
ط ،2تحقيق :عبد الرزاق المهدي ،بيروت :دار الكتاب
العربي7222،هـ2007/م.
 .29لسان العرب ،البن منظور اإلفريقي ،ط ،7تنسيق وتعليق :علي شيري.
بيروت :دار إحياء التراث العربي7201 ،هـ7611/م.
 .21المبدع في شرح المقنع ،إلبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي (ت112هـ)،
د.ط ،.بيروت :المكتب اإلسالمي7200 ،هـ.
.21المبسوط ،لشمس ال لدين السرخسي (ت21.هـ) ،ط ،.بيروت :دار
المعرفة ،د.ت.
 .26المجروحين ،ألبي حاتم محمد بن حبان البستي (ت.22هـ) ،د.ط .بتحقيق:
محمود زايد ،حلب :دار الوعي ،د.ت.
ل
.20مجللة مجمع الفقه اإلسالمي( ،أعداد مختلفة) ،جدة :مجمع الفقه اإلسالمي
المنبثق من منظلمة المؤتمر اإلسالمي.
 .27المجموع شرح المهذب ،ألبي زكريا يحيى بن شرف النووي ،ط ،7تحقيق
وتكملة :محمد نجيب المطيعي ،بيروت :دار إحياء التراث العربي،
7222هـ2007/م.
.22المحلى باآلثار ،ألبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري (ت229هـ)،
د.ط .تحقيق :لجنة إحياء التراث العربي ،بيروت :دار اآلفاق الجديدة،
د.ت.
 .2.مذكرة أصول الفقه لمحمد األمين الشنقيطي ،ط ،7مكة المكرمة :دار عالم
الفوائد7229 ،هـ.
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 .22المستدرك على الصحيحين ،ألبي عبد هللا مح لمد بن عبد هللا الحاكم
النيسابوري (202هـ) .ط ،7تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا .بيروت:
دار الكتب العلمية7277 ،هـ7660/م.
 .22المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،ألحمد بن مح لمد بن علي
الفيلومي المقري ،طبعة جديدة ومنقلحة ،القاهرة :دار الحديث،
7222هـ200./م.
.29المصنلف ،لـعبد الرزاق بن همام الصنعاني ،ط ،2تحقيق :حبيب الرحمن
األعظمي ،من منشورات المجلس العلمي بجنوب أفريقيا والهند وباكستان،
وتوزيع :المكتب اإلسالمي720. ،هـ.
 .21المطلع على أبواب المقنع ،ألبي عبد هللا محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي
(ت106هـ) ،تحقيق :محمد بشير األدلبي ،بيروت :المكتب اإلسالمي،
7207هـ7617/م.
 .21المعامالت المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة ،لألستاذ الدكتور
محمد رواس قلعة جي ،ط ،7بيروت :دار النفائس7220 ،هـ7666/م.
.26معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعة جي ،وحامد قنيبي ،ط ،2بيروت :دار
النفائس7201 ،هـ.
.90معجم مصطلحات أصول الفقه للدكتور قطب سانو ،ط ،7دمشق :دار
الفكر7220 ،هـ.
 .97مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،لـمحمد الشربيني الخطيب
(ت611هـ) ،د.ط .بيروت :دار الفكر ،د.ت.
 .92المغني ،لـعبد هللا بن قدامة المقدسي (ت920هـ) ،ط ،7بيروت :دار الفكر،
7202هـ.
.9.المفردات في غريب القرآن ،ألبي القاسم الحسين بن محمد ،المعروف
بالراغب األصفهاني (ت202هـ) ،ط ،.تحقيق:محمد خليل عيتاني،
بيروت :دار المعرفة7222 ،هـ2007/م.
 .92المنثور في القواعد ،ألبي عبد هللا محمد بن بهادر الزركشي (ت162هـ)،
ط ،2تحقيق :د .تيسير فائق أحمد محمود ،الكويت :وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالميلة7202 ،هـ.
 .92الموافقات في أصول الشريعة ألبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي
الشاطبي ،بتحقيق مشهور بن حسن ،ط ،7دار ابن عفان7271 ،هـ.
 .99الموافقات في أصول الشريعة ،ألبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي
الشاطبي ،تحقيق :عبد هللا دراز ،بيروت :دار المعرفة ،د.ت.
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 .91الموسوعة االقتصادية ،للدكتور حسين عمر ،ط ، 2القاهرة :دار الفكر
العربي7272 ،هـ.
 .91الموسوعة الفقهية ،لـ مجموعة من العلماء والمتخصصين ،الكويت :وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية7222-7200 ،هـ2002-7610 /م.
 .96نزع الملكية الخاصة وأحكامها في الفقه اإلسالمي فهد بن عبد هللا العمري،
الرياض :وزارة التعليم العالي7222 ،هـ.
 .10نظم الرقات في أصول الفقه يحي العمريطي ،ط .مطبعة مصطفى محمد
بمصر7.21 ،هـ .
ل
 .17نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،لـمحمد بن أحمد الرملي ،الملقب
بالشافعي الصغير (ت7002هـ) ،د.ط ،.بيروت :دار الكتب العلمية،
7272هـ766./م.
المراجع األجنبية:
1- Garner, B.A (ed), Black's Law Dictionary , 8th edition, Thomson-West, USA, 2004
2- http://www.anz.com/edna/dictionary.asp?action=content&content=share

بعض توصيات ندوة حوار حول التصرف في الدين
وتحقيقا للفائدة ولتعلقها بموضوع البحث أعاله تنشر المجلة بعضا مما خرجت به
البحوث التي قدمت في ندوة "حوار حول التصرف في الدين" التي نظمتها هيئة
تحرير المجلة في العام 7220هـ وشارك بالحوار فيها نخبة من كبار العلماء
والباحثين مثل :فضيلة د .محمد تقي العثماني ،وسماحة الشيخ محمد مختار
السالمي  ،وأ .د .حسين حامد حسان ،وأ .د .الصديق محمد األمين الضرير  ،ود.
سامي حمود ،حيث ختم فضيلة الشيخ محمد مختار السالمي بحثه الموسوم
بـ(التصرف في الديون) بملخص جاء فيه:
 -7انتشار ظاهرة التداين بإثارة الرغبات وتيسير تلبيتها لمن يملك المال في
الحال ولمن يملكه في المآل ،فتح أبواب التداين مشرعا على مصراعيه،
ودخل تحت مظلته معظم العمال بالفكر أو الساعد.

بيع الدين بالعروض في المؤسسات المالية /عبدالرازق أالرو

96

 -2أكثر أنواع التداين شيوعا ناشئ عن االقتراض أو الشراء اآلجل .وقد ينشأ
الدي ن عن أسباب أخرى كاألجر المؤخر أو الكراء أو االلتزام أو إتالف مال
الغير أو الجناية على النفس أو األعضاء أو المال أو الصداق المؤجل ...إلخ.
 -.إن ما يهم البنوك اإلسالمية هو الدين الناشئ عن عقد تعمر به ذمة العميل.
 -2الدين األغلب فيه أنه مال يملكه الدائن في ذمة المدين .وللمالك حق التصرف
فيما يملكه .هذا هو األصل ،والتصرف ال يحل إال حسب الضوابط الشرعية،
وأهمها– :التحرز من بيع الدين بالدين -ومن ربا الفضل -ومن ربا النساء-
ومن الزيادة في قضاء القرض -ومن تفويض طعام البيع قبل قبضه -ومن
التأجيل في الصرف -ومن ضع وتعجل -ومن حط الضمان فأزيدك.
 -2التصرف في الدين قد يكون بين الدائن والمدين ،وقد يكون بين أحدهما
وطرف ثالث في خصوص الدين.
 -9من التصرف في الدين قضاؤه،فإن كان بما تم االتفاق عليه في عقد المداينة
فهو جائز قبل األجل وعنده وبعده.
 -1قضاؤه بأقل صفة أو قدرا جائز عند األجل أو بعده باتفاق .وأما قبل األجل
ففيه خالف ،والذي يترجح عندي جوازه.
 -1قضاء الدين بأكثر منه إذا كان ناشئا عن قرض حرام وإن كان ناشئا عن بيع
فإن كان عينا جاز قضاؤه بأكثر منه .وإن كان عرضا فإنه يجوز قضاؤه
بأكثر منه قبل األجل على تأويل وال يجوز على تأويل آخر.
 -6قضاء الدين ب أفضل منه صفة فيه تفصيل .فما نشأ عن قرض هو جائز،
وكذلك ما كان عن بيع وهو عرض ،وأما إذا كان عينا فالذي ترجح عندي
بعد النظر جوازه.
 -70القضاء بغير جنس الدين هو بيع في الحقيقة تجري عليه أحكام البيع سواء
الدين عرضا أم عينا ،ويشترط تعجيل القبض في الجميع.
 -77القضاء بمعين ال يدخل في الذمة .هو المعبر عنه في اصطالح الفقهاء
بالتصيير .وهو بيع ال بد فيه من توفر شروط البيع العامة ،وزاد بعضهم أنه
البد من تعجيل القبض .والذي ترجح عند أنه ليس ذلك بشرط.
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 -72المقاصة هي طريقة من طرق إنهاء الدين ،وذلك عندما يكون كل من
المدين والدائن طالبا ومطلوبا لآلخر .وقد تتبع علماء المالكية الصور الممكنة
فبلغوا بها ثمان ومائة صورة ،تتقسم إلى ثالث وحدات كبرى.
 -7.الدينان عين ،ويتصور ذلك بست وثالثون صورة -الدينان عروض وكذلك
ست وثالثون صورة -الدينان طعام ،ست وثالثون صورة .وحكم كل صورة
مبني على الضوابط الشرعية السابقة.
 -72اعتنى الحنفية بالصور التي تكون فيها المقاصة الزمة أو اختيارية.
 -72كما يكون التصرف منحصرا بين الدائن والمدين فكذلك يمكن أن يكون مع
طرف ثالث ببيع الدين له أو برهنِ ِه أو الحوالة.
 -79التفويت في الدين لغير من عليه الدين .قد اختلفت أنظار الفقهاء في جواز
هذه المعاملة ،وذلك بناء على اختالفهم في طبيعة الدين أهو مال أم حق،
ونظرا للقدرة على التسليم غير المتوفرة في الدين ،وفي ذلك من الغرر ما
يمنع الصفقة ،ولذلك اشترط المالكية لجواز العقد الشروط العامة المعتبرة في
كل عقد وزادوا عليها شروطا خاصة تنفي الغرر.
 -71من الشروط الخاصة حضور المدين –وإقراره بالدين -وأن ال يكون عدوا
للمدين ،وأن ال يكون البائع عالما بأن المشتري يرمي من الصفقة إلى إعنات
المدين وإن لم يكن بينهما عداء .ومن الشروط العامة التي أكدوا عليها تعجيل
الثمن وأن ال يكون الدين طعاما وجب من بيع ،وأن يكون الثمن من غير
جنس المبيع.
 -71التصرف في الدين برهنِ ِه توثقة في دين آخر وجب على المرتهن؛ نص
اللخمي على أن يجوز للدائن أن يرهن وثيقة الدين فيما يتحمله من دين.
وحوزه المتمم هو بتسليم وثيقة الدين ،وحضور األطراف الثالثة أو اإلشهاد.
كما يمكن أن تتم الصفقة بين الدائن والمدين وذلك إذا ما استدان الدائن من
المدين فلهما أن يتفقا على رهن الدين دون أن يسلم وثيقة الدين.
 -76بناء على هذا فإذا كان العميل مدينا للبنك وله حساب جار أو وديعة بالبنك
فللبنك أن يتفق مع العميل على رهن ما البنك مدين به إلى العميل توثقة في
الدين المعقود عليه بينهما.
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 -20التصرف في الدين بإحالة المدين دائنه على طرف ثالث يتولى قبض دينه
منه ،هو الحوالة.
 -27الحوالة فيها شبه بعقد الدين باعتبار أن المدين باع الدين الذي له بالدين
الذي عليه ،وهو شبه يوهن منه أن الصفقة تنتهي بإسقاط المطالبة وإطفاء
الدين .كما يوجب فيها شبه بباب المعروف باعتبار أن رضا الدائن بالتحول
من مطالبة مدينه إلى مدين آخر لم يعقد معه الصفقة هو نوع من المعروف.
 -22أركان الحوالة خمسة:
أ -الصيغة ،والراجح أنها تنعقد بكل ما يدل على مفهومها.
ب -المحيل ،وهو المدين.
ج -المحال ،وهو الدائن.
د -المحال عليه.
هـ المال المحال به.
 -2.آثار الحوالة ،تنتهي الحوالة بسقوط المطالبة على المدين وبراءة ذمته
من الدين .وقيد ذلك الحنفية أن عدم الرجوع في غير حالة التوى ،ويعنون
بالتوى أحد أمرين:
أ -موت المدين مفلسا ،أو الحكم بتفليسه في حياته.
ب -جحود الحوالة وانعدام البينة ،ويرى المالكية أن للمحال الرجوع
على المحيل عند ثبوت أنه غرر به.

كما ختم أ.د .سامي حمودبحثه الموسوم بيع الدين وسندات القبض
وبدائلها في مجال القطاع العام والخاص بما يأتي:
أوال :إن الديون تعتبر في نظر الفقه اإلسالمي أمواال وهي تثبت في الذمة
بوصفها وفقا للمال الذي تمثله.
ثانيا :إن القرض صورة من صور الدين وهو يأخذ حكمه بحسب نوعه،
فالقرض النقدي تجري معاملته كالنقود والقرض من الطعام كالقمح مثال
يتم التعامل به كالقمح في األحكام.
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ثالثا :أن البيع الذي هو مبادلة مال بمال يقتضي المغايرة بين البدلين ليكون
هناك ثمن ومثمن ،أما إذا لم تكن هناك مغايرة بين البدلين فإن البيع يأخذ
حكم الواقع ،فإذا كانت المبايعة نقودا بنقود فإنها تأخذ حكم الصرف
بحسب شروطه ،أما إذا كانت سلعا فإنها تعامل حسب توافر علة الربا في
البدلين.
رابعا :إن الديون تقبل البيع للمدين وغير المدين بحسب حكم محلها ،فالديون
من النقود إذا كانت حالة تباع بمثلها وفق شروط الصرف مثال بمثل ويدا
بيد ،كما تباع بغيرها من النقود بشروط الصرف كذلك بحسب سعر
السوق يوم التعامل بشرط فورية التبادل يدا بيد .أما إذا لم تكن الديون
حالة األجل فإنها ال تصلح للمصارفة حيث تشترط الفورية في التقابض
ما لم تكن مصالحة بين الدائن والمدين ال غير.
خامسا :إن المسميات اإلسالمية الدارجة حديثا في بعض بالد جنوب مشرق
آسيا ،مثل الكمبياالت المقبولة اإلسالمية ال تقدم جديدا يختلف عن
كمبياالت القبول التجارية المعروفة ،وطالما أن لها قيمة محددة بالنقود
فإن بيعها بالنقود من جنسها يكون ربا إال إذا تساوى البدالن وجرى
التقابض الفوري بين الثمن المدفوع والدين الحال .وبناء على ذلك فإن
البيوع الجارية للديون التي تمثلها هذه الكمبياالت بنقود أقل وأكثر هي
بيوع مخالفة للشريعة اإلسالمية.
سادسا :إن أدوات الديون اإلسالمية التي ال تحمل فائدة ،ولكنها تقدم فائدة عند
االستحقاق بشكل متعارف عليه تعتبر من األدوات الربوية ألن القاعدة
الفقهية تقرر أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
سابعا :إن سندات الدين العام وما يماثلها من أدوات مما يعطي عائدا دون أن
تمثل موجودات قائمة في استثمار مخصص يحدد مجاالت استعمال هذه
األموال يعتبر ديونا ،ويكون كل ما يدفع في مقابل هذ السندات من فوائد
وجوائز وعوائد هو من الربا الحرام.
ثامنا :إن البدائل الشرعية المتمثلة في سندات المقارضة وسندات المشاركة
واإليجار والسندات التمويلية كلها وسائل مناسبة لتعميم أساليب التمويل
اإلسالمي ،سواء على مستوى القطاع العام أم على مستوى القطاع
الخاص .و إن المطلوب من جهات التقنين أن توضع األنظمة المالئمة
إلصدار ما يلزم من قوانين وأنظمة.
تاسعا :وأخيرا  ..فإن المأمول أن يسعى العالم اإلسالمي لتكون لديه أسواقه
المالية التي تتفق أدواتها مع الشرع لكي يتم تجميع الطاقات واستنهاض
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الهمم لمواجهة تحديات العولمة والدخول إلى عالم األقوياء وقد أعد
المسلمون ما يستطيعون من قوة في كل مجال وميدان .فاألدوات
التمويلية اإلسالمية هي وسيلة التفاعل بين الشعوب والمؤسسات
والحكومات للتعاون البناء.
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