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  ملخص البحث
یقدم ھذا البحث دراسة موجزة عن حكم بیع الدین بصفة عامة ، وحكم جدول�ة ال�دیون ،                

ف للدیون عن طرق التورق أو توریق ال�دیون ب�صفة خاص�ة، وذل�ك ألھمی�ة        وشراء المصار 
  . دراسة ھاتین المسألتین؛ النتشارھما، وكثرة تعامل المصارف بھما

وذل�ك م�ن خ��الل ثالث�ة مباح��ث، فتح�دثت ف��ى المبح�ث األول؛ ع��ن بی�ان حقیق��ة بی�ع ال��دین        
  .لنا تصور موضوع البحثوذلك بتحدید المقصود ببیع الدیون عند أھل العلم حتى یتسنَّى 

ثم تحدثت فى المبحث الثانى؛ عن بیان حكم بیع الدین وذل�ك ببی�ان أق�سامھ وص�وره، ث�م                    
بینت حكمھ إجماًال، ثم تناولت حكم ابتداء بیع الدین بالدین، ثم ذك�رت  حك�م بی�ع ال�دین لم�ن                 

ال وھ�ى  ھو علیھ بثمن حال، وأتبعت ذلك بمسألة انتشرت ف�ى واق�ع المع�امالت الم�صرفیة؛ أ           
جدولة الدیون أو بیع الدین لمن ھو علیھ بثمن مؤجل، ثم ذكرت حكم بیع الدین لغیر من ھو 

  .علیھ
ثم تحدثت فى المبحث الثالث عن ص�ورة معاص�رة ق�د طبق�ت ف�ى كثی�ر م�ن الم�صارف أال            
وھى شراء البنوك للدیون عن طریق الت�ورق أو م�ا ی�سمى بتوری�ق ال�دیون، فتناول�ت بی�ان                     

مسألة ببیان معنى التورق الفقھى، والتورق المصرفى المنظم مع بیان الفروق حقیقة ھذه ال
  .بینھما، ثم بینت حكم كل مھما ببیان الجائز والمحرم منھما

ثم ختمت البحث بخاتمة؛ ذكرت فیھا أھم النتائج التى تم التوصل إلیھ�ا م�ن خ�الل دراس�ة         
  .ھذا الموضوع
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Research Summary 
This research provides a brief study on the rule of selling 
debt in general, and the rule of debt scheduling, and the 
purchase of debt by banks on the methods of Tawarruq or 
securitization of debt in particular, because of the 
importance of studying these issues; 
This was done by means of three investigations. In the first 
section, it was stated that the sale of debt was to be 
determined by specifying the intention to sell the debt to the 
scholars so that we could conceive the subject of the 
research. 
Then I spoke in the second part about the statement of the 
ruling on the sale of debt by showing its sections and 
pictures, and then it showed its rule in general. Then it dealt 
with the ruling on selling debt to the debt. Then I mentioned 
the ruling on selling the debt to the one who is in it at the 
same time and followed it with a matter that spread in the 
reality of the banking transactions. Which is the scheduling 
of debt or the sale of debt to those who are at a deferred 
price, and then stated the ruling sale of debt to non-it is. 
Then I spoke in the third section about a contemporary 
image that has been applied in many banks, namely, the 
purchase of debt by banks through tawarruq or so-called 
securitization of debt, and dealt with the statement of the 
truth of this matter by showing the meaning of tawarruq 
fiqh, and the regulatory tawarruq with the differences 
between them, No matter what the permissible and 
forbidden. 
Then the research concluded with a conclusion, in which I 
mentioned the most important results reached through the 
study of this subject. 
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  مقدمة
إن الحم���د هللا نحم���ده ون���ستعینھ ون���ستغفره ، ونع���وذ ب���اهللا م���ن ش���رور أنف���سنا وم���ن      
س��یئات أعمالن��ا، م��ن یھ��ده اهللا ف��ال م��ضل ل��ھ، وم��ن ی��ضلل ف��ال ھ��ادي ل��ھ، وأش��ھد أن ال             
إل����ھ إال اهللا وح����ده ال ش����ریك ل����ھ، وأش����ھد أن محم����دًا عب����ده ورس����ولھ، ص����لى اهللا علی����ھ   

  :وبعد.  وعلى آلھ وأصحابھ وسلم تسلیماوسلم
فلم���ا ك���ان التعام���ل ب���البیع وال���شراء م���ن حاج���ات الن���اس الت���ي ال ی���ستغنون عنھ���ا،          
ف��إن اهللا تع��الى ق��د ش��رع ف��ي ذل��ك أحكام��ًا ف��ي كتاب��ھ الك��ریم، وعل��ى ل��سان نبی��ھ ص��لى اهللا         
علی����ھ وس����لم، تب����ین الح����الل والح����رام فی����ھ، وتجع����ل أم����ور التعام����ل ب����البیع وال����شراء        

َوَأَح��لَّ اللَّ��ُھ اْلَبْی��َع   {ضبطة، فأح��ل اهللا تع��الى البی��ع وح��رم الرب��ا ق��ائًال ف��ي كتاب��ھ الك��ریم        من��
  .)١(}َوَحرََّم الرَِّبا

وق����د أب����اح اهللا تع����الى أنواع����ًا م����ن البی����وع تحق����ق للن����اس ال����ربح والك����سب الح����الل، 
وترف���ع ح���اجتھم وتحق���ق رغب���تھم الم���شروعة، ونھ���ى ع���ن التعام���ل ب���أنواع أخ���رى م���ن       

وع، والت����ى منھ����ا بی����ع ال����دین بال����دین، وذل����ك لم����ا فی����ھ م����ن ال����ضرر والغ����رر ألح����د البی��� 
المتعاق����دین أو لكلیھم����ا، ولكون����ھ ذریع����ة إل����ى رب����ا الن����سیئة ولع����دم ترت����ب آث����اره علی����ھ   
بالعق��د حی��ث إن ترت��ب األث��ر ھ��و المق��صود م��ن البی��وع، وإلف��ضاء ذل��ك إل��ى التن��ازع ب��ین           

  .عالمتعاقدین وألجل كل ذلك قد نھي عنھ الشار
  :ولذا یتكون موضوع البحث من ثالثة مباحث، وخاتمة

  .بیان حقیقة بیع الدین: المبحث األول 
  .حكم بیع الدین: المبحث الثانى
 .شراء البنوك للدیون عن طریق التورق المصرفى: المبحث الثالث

  .تشتمل على أھم النتائج التى توصل إلیھا الباحث: خاتمة

  املبحث األول

  الدينبيان حقيقة بيع 

م���ن أھ���م مقاص���د البی���ع التی���سیر عل���ى العب���اد والتع���اون عل���ى تح���صیل المع���اش، ذل���ك  
أن حاج���ة اإلن���سان تتعل���ق بم���ا ف���ى ی���د ص���احبھ، وص���احبھ ال یبذل���ھ بغی���ر ع���وض، فیك���ون 
البی��ع طریق��ا للوص��ول إل��ى تحقی��ق حاجت��ھ وإش��باعھا وس��دھا، م��ع تح��رى م��ا یح��ل وم��ا             

دیون ال��ذى انت��شر ف��ى واق��ع الحی��اة، مم��ا     یح��رم م��ن تل��ك المع��امالت، والت��ى منھ��ا بی��ع ال��     
  : یكون دافعا لبیان حقیقتھ فى المسائلتین التالیتین

  :تعریف الدین لغة واصطالحا: المسألة األولى
َ ِم��دین، :دائ��ن، واس��م المفع��ول: م��صدر دان ی��دین دین��ا، واس��م الفاع��ل من��ھ : ال��دین لغ��ة 

 معان منھا؛ الق�رض، والبی�ع إل�ى    ویطلق الدین في اللغة ویراد بھ  .  دیون: وجمعھ. ومدیون
  . )٢(أجل، وما لیس حاضرا، والجزاء 

                                                           

 .٢٧٥: سورة البقرة، من اآلیة)  ١(
 .٢٠٥، المصباح المنیر، ص ١٣/١٦٧: ، لسان العرب٢١٧مختار الصحاح، ص :  انظر )٢(
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الدال والیاء والنون أصل واح�د إلی�ھ یرج�ع فروع�ھ كلھ�ا وھ�و ج�نس           : " قال ابن فارس  
  . )١(" والَد ین من قیاس الباب المطرد، ألن فیھ كل الذل... من االنقیاد والذل

 :)٢(عام وخاص: معنیینفیرد في اصطالح الفقھاء ب: أما الدین اصطالحا
ھ���و ك���ل ح���ق ثاب���ت ف���ي الذم���ة س���واء ك���ان حق���ا مالی���ا        : فال���دین ب���المعنى الع���ام   -١

  .أوغیر مالي، وسواء كان من حقوق اهللا أو حقوق العباد
 :وأما الدین بالمعنى الخاص فللفقھاء فیھ قوالن -٢

م��ن وب��ھ ق��ال جمھ��ور الفقھ��اء    . أن ال��دین ھ��و الم��ال الثاب��ت ف��ي الذم��ة     : الق��ول األول
وعن����د أص����حاب ھ����ذا   .  )٦( ، وبع����ض الحنفی����ة )٥( ، والحنابل����ة)٤(، وال����شافعیة)٣(مالكی����ةال

الق��ول ك��ل م��ال ثب��ت ف��ي الذم��ة فھ��و دی��ن، س��واء ك��ان ب��دال ع��ن ش��يء آخ��ر، ك��ثمن المبی��ع      
 .وقیمة المتلف والمھر واألجرة، أو لم یكن بدال عن شيء كالزكاة

 وبھ���ذا . دال ع���ن ش���يء آخ���رأن ال���دین ھ���و الم���ال الثاب���ت ف���ي الذم���ة ب��� : الق���ول الث���انى
وم��ن أمثل��ة ال��دین عن��د أص��حاب ھ��ذا الق��ول م��ا یج��ب ف��ي       . )٧(الق��ول ق��ال جمھ��ور الحنفی��ة  

  . )٨(الذمة من ثمن مبیع أو قرض أو أجرة أو مھر أو بدل مال متلف
ب���النظر إل���ى ھ���ذین الق���ولین ف���ى تعری���ف ال���دین یت���ضح أن تعری���ف جمھ���ور الفقھ���اء      

ی��ث الثب��وت ف��ي الذم��ة أو وج��وب األداء ب��ین الم��ال       لل��دین ھ��و األق��رب؛ إذ ال ف��رق م��ن ح    
الثاب���ت ف���ي الذم���ة ب���دال ع���ن ش���يء والم���ال الثاب���ت فیھ���ا م���ن غی���ر أن یك���ون ب���دال ع���ن        

  .شيء
 :معنى بیع الدین : المسألة الثانیة

  :)٩(یرد عقد بیع الدین على ما في الذمة على وجھین
 ث��م ی��رد عق��د البی��ع   أن یثب��ت ال��دین ف��ي الذم��ة ب��أي س��بب م��ن األس��باب،     : الوج��ھ األول

وی���سمى ھ���ذا . علی���ھ بع���د ذل���ك، فثب���وت ال���دین ھن���ا متق���دم عل���ى عق���د البی���ع ال���وارد علی���ھ  
بی���ع ال���دین الثاب���ت م���ن قب���ل، أو بی���ع ال���دین الثاب���ت ف���ي الذم���ة، أو بی���ع ال���دین ال���سابق          

  . تقرره في الذمة
ا بعق�د  أن تكون الذمة غیر مشغولة، ثم یرد عقد البیع على دین من�شأ فیھ�   :الوجھ الثاني

وی�سمى ھ�ذا بی�ع ال�دین     . البیع نف�سھ، وثب�وت ال�دین ھن�ا مق�ارن لعق�د البی�ع ال�وارد علی�ھ          
  .المنشأ أو بیع الدین المبتدأ أو بیع الموصوف في الذمة

                                                           

 .٢/٢٦٢: مقاییس اللغة) ١(
: لفقھ اإلسالمي لمزی�د المزی�د     ، استیفاء الدیون في ا    ١١٠قضایا فقھیة معاصرة لنزیھ حماد، ص     : انظر )٢(
١/٣٩. 
 .٩/٥٩٧: ، منح الجلیل١٩٨،١٩٧/ ٨:شرح الخرشي: انظر )٣(
 .٧-٦/٦: ، نھایة المحتاج٦/٣٨٤: تحفة المحتاج: انظر )٤(
 .٤/٥٤٣: ؛ مطالب أولي النھى ٤/٤٤٠: كشاف القناع: انظر )٥(
 .٤/٥: األشباه والنظائر البن نجیم: انظر )٦(
 .٤/١٦٤: ، حاشـیة الشـلبي علـى تبییـن الحقائـق٤/٥: ون البصائـرغمـز عیـ: انظر )٧(
 .٥/١٥٧: ، رد المحتار٧/٢٢١: فتح القدیر: انظر )٨(
/ ١٠ :، تكملة المجموع للسبكي٢٥٢،  شرح حدود ابن عرفة، ص ٢٣٢/ ٦:التاج واإلكلیل: انظر )٩(

 -٢/٤٨١: أسنى المطالب، ٧/ ٣:، حاشیة  البجیرمي على المنھج٣٥٣/ ٣:، حاشیة الجمل٩٨- ٩٧
 .٢٩/٤٧٢: ، مجموع الفتاوى٤/٩٥: ، المغنى٤٨٢
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  :وبین ھذین الوجھین فروق أھمھا
أن ثب���وت ال���دین ف���ي الوج���ھ األول یح���صل ب���سبب آخ���ر غی���ر البی���ع ال���وارد عل���ى      -١

وف���ي الوج���ھ الث���اني  . رض أو ض���مان متل���ف أو غی���ر ذل���ك  ال���دین، ب���ل ببی���ع س���ابق أو ق���   
   .ثبوت الدین بالبیع نفسھ

أن ثب���وت ال���دین ف���ي الوج���ھ األول متق���دم عل���ى عق���د البی���ع، وف���ي الوج���ھ الث���اني      -٢
   .مقارن لھ

أن م���ن علی���ھ ال���دین ف���ي الوج���ھ األول ق���د یك���ون طرف���ا ف���ي عق���د البی���ع ب���صفتھ        -٣
 وق���د ال یك���ون طرف���ا فی���ھ وذل���ك إذا م���شتریا لل���دین وذل���ك إذا بی���ع ال���دین مم���ن ھ���و علی���ھ،

بی��ع ال��دین م��ن غی��ر م��ن ھ��و علی��ھ، وف��ي الوج��ھ الث��اني ال یت��صور إال أن یك��ون الم��دین            
   .طرفا في العقد بصفتھ بائعا للدین

أن الوج���ھ األول بی���ع دی���ن حقیق���ة، أم���ا الوج���ھ الث���اني فف���ي ت���سمیتھ بی���ع دی���ن           -٤
  .تجوز، ألن الدین ال یثبت إال بعقد البیع نفسھ

الف ی���رد ف���ي جمی���ع ص���ور بی���ع ال���دین عل���ى الوج���ھ األول، ف���ي ح���ین أن     أن الخ��� -٥
ال��سلع م��ن ص��ور بی��ع ال��دین عل��ى الوج��ھ الث��اني م��ا ال خ��الف ف��ي ج��وازه، كال��سلم وبی��ع           

  .المعینة باألثمان المؤجلة
  : وبالنظر للوجھین یرد مصطلح بیع الدین عند الفقھاء بثالثة معان

 بم���ال؛ وی���دخل ف���ي التعری���ف بی���ع م���ا معاوض���ة م���ال ثاب���ت ف���ي الذم���ة: المعن���ى األول
ف��ي الذم��ة لم��ن ھ��و ف��ي ذمت��ھ وبیع��ھ لغی��ره، وھ��ذا المعن��ى ھ��و الغال��ب عن��د الفقھ��اء، وال          
یك���اد ی���رد م���صطلح بی���ع ال���دین عن���د ال���شافعیة والحنابل���ة إال بھ���ذا المعن���ى، وإذا تن���اول          
فقھ���اء الحنفی���ة وال���شافعیة والحنابل���ة حك���م بی���ع ال���دین مم���ن ھ���و علی���ھ أو م���ن غی���ره           

  .)١(نما یریدون بھ بیع الدین بھذا المعنىفإ
معاوض����ة م����ال موص����وف ف����ي الذم����ة بم����ال؛ والف����رق ب����ین ھ����ذا     : المعن����ى الث����اني 

 ف���ي الذم���ة ال ثابت���ًا ف���ي    - من���شأ–المعن���ى والمعن���ى األول قی���ده بك���ون الم���ال موص���وف     
الذم���ة، وب���ذلك انح���صر معن���ى بی���ع ال���دین؛ ببی���ع ال���دین الموص���وف أو المن���شأ ف���ي الذم���ة   

  .)٢(یع، وخرج بیع الدین الثابت في الذمة قبل البیعبعقد الب
معاوض���ة م���ال ف���ي الذم���ة بم���ال؛ : معن���ى ع���ام ی���شمل ال���وجھین، وھ���و: المعن���ى الثال���ث

والف���رق ب���ین ھ���ذا المعن���ى والمعنی���ین ال���سابقین؛ أن���ھ ل���م یقی���د الم���ال بكون���ھ ثابت���ا ف���ي          
م���ة، وبی���ع  الذم���ة وال بكون���ھ موص���وفا فیھ���ا، ف���شمل بی���ع ال���دین ال���سابق تق���رره ف���ي الذ      

  .الدین المنشأ في الذمة
ھ����و مبادل����ة األم����وال المؤجل����ة ف����ي ال����ذمم   :  خالص����ة ذل����ك؛ أن معن����ى بی����ع ال����دین 

ث��م إن ھ��ذا الغی��ر ق��د یك��ون حاّل��ًا فیك��ون البی��ع ف��ي ھ��ذه الحال��ة بی��ع ال��دین ب��ثمن           . بغیرھ��ا
 بی���ع مؤج���ل بمؤج���ل وھ���و بی���ع - والحال���ة ھ���ذه-الح���ال، وق���د یك���ون م���ؤجًال فیك���ون البی���ع 

  . بالدینالدین

                                                           

 .٣٠٧-٣/٣٠٦: ، كشاف القناع٤٠٩-٤٠٨/ ٤:،  تحفة المحتاج١٤٨/ ٥:بدائع الصنائع: انظر )١(
 .٥/١٣٤: بدائع الصنائع: انظر )٢(
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  املبحث الثانى

  حكم بيع الدين

لبی��ان حك��م بی��ع ال��دین، بین��ت أق��سامھ وص��وره، ث��م حكم��ھ إجم��اال، ث��م بی��ان حك��م بی��ع        
  :الدین لمن ھو علیھ ولغیر من ھو علیھ، وذلك فى ثالثة مطالب

  اطب اول

إ  من، ودا  مأ  

  :وفیھ ثالث مسائل
  : بیع الدین بالدین صور وأقسام: المسألة األولى

إن بی��ع ال��دین بال��دین؛ یقت��ضى بی��ع م��ال مؤج��ل ف��ي الذم��ة بمثل��ھ، ث��م إن ھ��ذا الم��ال             
المؤج��ل إم��ا أن یك��ون ق��د تق��رر س��ابقًا ف��ي الذم��ة، أو ال یك��ون ك��ذلك، ف��إن ك��ان ق��د تق��رر           

وق���د یك���ون . ف���ي الذم���ة س���ابقًا؛ إم���ا أن یك���ون بیع���ھ عل���ى الم���دین نف���سھ، أو عل���ى غی���ره   
  . اجبًا أو ساقطًا، أو یكون أحدھما واجبًا واآلخر ساقطًاالدین المباع و

وبن���اء عل���ى ھ���ذا فق���د ق���سم أھ���ل العل���م بی���ع ال���دین بال���دین ع���دة تق���سیمات وأھمھ���ا         
  :اثنان، كما یلي

  :)١(ولھ ثالث صور: التقسیم األول
بی����ع ال����دین بال����دین ابت����داء، وھ����و أن یبت����دئ المتعاق����دان التعام����ل : ال����صورة األول����ى

  .)٢( كما في السلم إذا لم یسلم رأس المالبینھما بالدین
بی���ع ال���دین لم���ن ھ���و علی���ھ ب���ثمن مؤج���ل، وھ���و أن یبی���ع م���ا ف���ي      : ال���صورة الثانی���ة 

  .)٣(الذمة حاًال من عروض أو أثمان بثمن إلى أجل ممن ھو علیھ
بی���ع ال���دین لغی���ر الم���دین ب���ثمن مؤج���ل، وھ���و ك���أن یك���ون ل���شخص   : ال���صورة الثالث���ة

یبیعھ��ا عل��ى ش��خص آخ��ر بثالثمائ��ة ری��ال مؤجل��ة ل��شھر       عل��ى آخ��ر مائ��ة ص��اع م��ن ب��ر ف    
  .)٤(مثًال

 باعتب���ار كون���ھ واجب���ًا  - رحم���ھ اهللا -وق���د ق���سمھ اإلم���ام اب���ن الق���یم   : التق���سیم الث���اني
  : وھي)٥(أو ساقطًا إلى أربع صور

كم���ا ل���و أس���لم   : "وذك���ر مث���اًال ل���ھ بقول���ھ  : بی���ع الواج���ب بالواج���ب  : ال���صورة األول���ى 
  .)٦("الھما مؤخرشیئًا في شيء في الذمة وك

  .)٧(بیع ساقط بساقط، ومثل لھ بصورة المقاصة: الصورة الثانیة

                                                           

 للمت��رك، ص ، الرب��ا والمع��امالت الم��صرفیة١١٠-٢/١٠٩: الفواك��ھ ال��دواني: ف��ي ھ��ذا التق��سیم: انظ��ر) ١(
٢٨٨. 

 .، بحث لعیسوي أحمد عیسوي٢٨/١٦٥المرجعین السابقین، مجلة األزھر : انظر) ٢(
 .٢٩٣الربا والمعامالت المصرفیة في الشرعیة اإلسالمیة للمترك، ص: انظر) ٣(
 .المراجع السابقة: انظر) ٤(
 .١٠ / ٢: إعالم الموقعین: انظر) ٥(
 .١٠ / ٢: إعالم الموقعین: انظر) ٦(
 .٩ / ٢: المرجع السابق: انظر) ٧(
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كم��ا ل��و باع��ھ دین��ًا ل��ھ ف��ي      " بی��ع س��اقط بواج��ب، ومث��ل ل��ھ بقول��ھ      : ال��صورة الثالث��ة 
ذمت��ھ ب��دین آخ��ر م��ن غی��ر جن��سھ، ف��سقط ال��دین المبی��ع ووج��ب عوض��ھ، وھ��و بی��ع ال��دین        

 بال��دین لم��ن ھ��و علی��ھ، عن��د أص��حاب     وھ��ذا ی��ساوي بی��ع ال��دین   . )١("مم��ن ھ��و ف��ي ذمت��ھ   
  .التقسیم األول

أم���ا الواج���ب بال���ساقط   : " بی���ع واج���ب ب���ساقط، ومث���ل ل���ھ بقول���ھ    : ال���صورة الرابع���ة 
فكم���ا ل���و أس���لم إلی���ھ ف���ي ك���ر حنط���ة بع���شرة دراھ���م ف���ي ذمت���ھ فق���د وج���ب ل���ھ علی���ھ دی���ن   

وھ���ذا ی���ساوي بی���ع ال���دین لغی���ر م���ن ھ���و علی���ھ ب���ثمن    . )٢("وس���قط ل���ھ عن���ده دی���ن غی���ره 
  . عند أصحاب التقسیم األولمؤجل

فھ���ذا ع���رض ألھ���م التق���سیمات لبی���ع ال���دین بال���دین باخت���صار، وكم���ا ھ���و ظ���اھر ف���إن    
ھ����ذین التق����سیمین ال یختلف����ان كثی����را ف����ي معناھم����ا، وذل����ك ألن ال����صور الم����ذكورة ف����ي     
التق��سیم الث��اني داخل��ة تح��ت التق��سیم األول، وق��د ذكرتھم��ا ألنھم��ا ت��ساعدان عل��ى تحدی��د           

 أص��حاب ھ��ذین التق��سیمین ف��ي حك��م ھ��ذه ال��صور المندرج��ة تح��ت ھ��ذه        مح��ل الن��زاع عن��د  
التق���سیمات، وذل���ك ألن ھن���اك خالف���ًا ب���ین العلم���اء ال���ذین ق���سموا بی���ع ال���دین بال���دین إل���ى     

إن ش���اء -وس���تأتي تفاص���یل ذل���ك ف���ي المباح���ث القادم���ة  . ھ���ذه ال���صور ف���ي حك���م معظمھ���ا
 ھ���ذه ال���صور واألن���واع   وتج���در اإلش���ارة إل���ى أنن���ي سأس���یر عن���د بی���ان حك���م    -اهللا تع���الى

  .المذكورة على التقسیم األول
  : حكم بیع الدین بالدین إجماال : المسألة الثانیة

المق��صود بحك��م بی��ع ال��دین بال��دین ف��ي ھ��ذا الموض��ع بی��ان حكم��ھ إجم��اًال؛ وذل��ك ألن           
حك���م بی���ع ال���دین م���ن حی���ث التف���صیل یختل���ف م���ن حال���ة إل���ى أخ���رى، وس���یأتي بیان���ھ إن      

  . ذكر أنواع بیع الدین بالدین وصوره وحكمھاشاء اهللا تعالى عند 
اتف���ق فقھ���اء الم���ذاھب األربع���ة والم���ذھب الظ���اھري عل���ى تح���ریم بی���ع ال���دین بال���دین،  
ول��م یختلف��وا ف��ي ذل��ك إال ف��ي بع��ض ال��صور الت��ي ی��رى بع��ضھم أنھ��ا م��ن ب��اب بی��ع ال��دین         
 بال���دین، وی���رى اآلخ���رون أنھ���ا لی���ست من���ھ، بمعن���ى أنھ���م اختلف���وا ف���ي تحقی���ق المن���اط         

  .)٣(ولیس في أصل التحریم
  :واستدلوا على ذلك بالسنة واإلجماع

اس���تدلوا م���ن ال���سنة بم���ا رواه موس���ى ب���ن عبی���دة الزب���دي    : دل���یلھم م���ن ال���سنة : أوًال
نھ���ى النب���ي ص���لى اهللا علی���ھ : "ع���ن ن���افع ع���ن عب���د اهللا ب���ن عم���ر رض���ي اهللا عنھم���ا ق���ال 

  .)٤("وسلم عن بیع الكالئ بالكالئ
اد ببی��ع الك��الئ بالك��الئ المنھ��ي عن��ھ ف��ي الح��دیث ھ��و بی��ع         أن الم��ر : وج��ھ االس��تدالل 

: ال��دین بال��دین كم��ا ف��سر ذل��ك كثی��ر م��ن العلم��اء بال��دین بال��دین م��نھم ن��افع، ق��ال البیھق��ي         

                                                           

 .١٠ / ٢إعالم الموقعین : انظر) ١(
 .١٠ / ٢المرجع السابق : انظر) ٢(
 / ٢: ، بدای�ة المجتھ�د    ١١٠ /٢: ، الفواكھ الدواني  ٣١٥١ /٧: ، بدائع الصنائع  ٧٤ / ٣: الھدایة: انظر) ٣(

: ، اإلن�صاف  ١٠٦ / ٦ :، المغن�ي  ٣٣ / ٣: ، األم ١٨٠ /٤: ، نھای�ة المحت�اج    ٤٠٠ /٩:، المجموع   ١٤٩
٤٤ / ٤. 

 ، ٥٧ /٢: ، والح���اكم ف���ى الم���ستدرك ٢٩٠ /٥: ، البیھق���ي ) ٢٧٠ و٢٦٩( أخرج���ھ ال���دارقطني رق���م ) ٤(
 . ٢١ / ٤: الطحاوى فى شرح معاني اآلثار
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، واب���ن )٢( وم���نھم اإلم���ام أب���و جعف���ر الطح���اوي  )١("وھ���و بی���ع ال���دین بال���دین : ق���ال ن���افع"
 حی���ث ق���ال اب���ن تیمی���ة  -تع���الى رحمھ���م اهللا -)٤(، وش���یخ اإلس���الم اب���ن تیمی���ة )٣(عب���د الب���ر

  ".أي المؤخر وھو بیع الدین بالدین: "بعد أن ذكر الحدیث
فف��ي ھ��ذا الح��دیث نھ��ى النب��ي ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم ع��ن بی��ع الك��الئ بالك��الئ وھ��و              
بی��ع ال��دین بال��دین، والنھ��ي یقت��ضي تح��ریم المنھ��ي عن��ھ، وعل��ى ھ��ذا فبی��ع ال��دین بال��دین          

  .محرم
ند وق����د ض����عف س����نده كثی����ر م����ن العلم����اء؛ م����نھم  إال أن ھ����ذا الح����دیث ض����عیف ال����س 

أھ�����ل الح�����دیث یوھن�����ون ھ�����ذا    : " حی�����ث ق�����ال - رحم�����ھ اهللا تع�����الى -اإلم�����ام ال�����شافعي  
ال تح���ل الروای���ة : ")٦( حی���ث ق���ال- رحم���ھ اهللا تع���الى- ، وم���نھم اإلم���ام أحم���د  )٥("الح���دیث

إن ش���عبة : ع���ن موس���ى ب���ن عبی���دة عن���دي وال أع���رف ھ���ذا الح���دیث م���ن غی���ره، فقی���ل ل���ھ 
، وق��د ض��عفھ اب��ن تیمی��ة    "ن��ھ؟ ق��ال ل��و رأى ش��عبة م��ا رأین��ا من��ھ ل��م ی��رو عن��ھ         ی��روي ع

  .- رحمھم اهللا تعالى-)٧(وابن حجر والشوكاني وغیرھم من العلماء
ولك���ن ھ���ذا الح���دیث م���ع ض���عف س���نده لعل���ة تف���رد موس���ى ب���ن عبی���دة ب���ھ فق���د تلقت���ھ    

اھب األم���ة ب���القبول ب���ین عام���ل ب���ھ عل���ى عموم���ھ وب���ین مت���أول ل���ھ، ولق���د اتفق���ت الم���ذ         
األربع��ة عل��ى األخ��ذ بم��ضمونھ واالحتج��اج ب��ھ، وإن ك��ان بی��نھم خ��الف فیم��ا یتناول��ھ م��ن          

  .)٨(الصور التي یصدق علیھا
وق�����د نھ�����ى ع�����ن بی�����ع الك�����الئ  : " ف�����ي الموط�����أ- رحم�����ھ اهللا -ق�����ال اإلم�����ام مال�����ك  

ال یج���وز : " ع���ن حك���م ص���رف م���ا ف���ي الذم���ة   - رحم���ھ اهللا -ق���ال ال���شافعي  . )٩("بالك���الئ
  .)١٠("ینألنھ بیع دین بد

ال ی���صح ال���سلم حت���ى یق���بض رأس الم���ال قب���ل أن یفارق���ھ فی���ھ،       : "ق���ال المرغین���اني 
أم��ا إذا ك��ان م��ن النق��ود؛ فألن��ھ افت��راق ع��ن دی��ن ب��دین، وق��د نھ��ى النب��ي ص��لى اهللا علی��ھ           

  .)١١("وسلم عن الكالئ بالكالئ
  .)١٢("ومما نھي عنھ الكالئ بالكالئ وھو بیع الدین بالدین: "قال ابن عبد البر

  .)١٣("وال یجوز بیع نسیئة بنسیئة: "ل الشیرازيقا

                                                           

 .٢٩٠ /٥: البیھقي) ١(
 .٢١ / ٤: شرح معاني اآلثار: انظر) ٢(
 .٧٣٧ / ٢: الكافي البن عبد البر: انظر) ٣(
 .٢٣٥ نظریة العقد البن تیمیة، ص :انظر) ٤(
 .٢٥٤ / ٥: نیل األوطار: انظر) ٥(
 .٤٠-٣٩ / ٤: نصب الرایة للزیلعي: انظر) ٦(
 .٢٥٤ / ٥: ، نیل األوطار٢٣٥، نظریة العقد البن تیمیة، ص ٢٦ / ٣: التلخیص الحبیر: انظر) ٧(
، نھای��ة ٤٠٠ /٩: المجم��وع ،٣٧٣ / ٢: ، الك��افي الب��ن عب��د الب��ر  ٣١٥١ /٧: ب��دائع ال��صنائع : انظ��ر) ٨(

 .٤٤ / ٤: ، اإلنصاف١٠٦ / ٦: ، المغني١٨٠ /٤: المحتاج
 .٦٢٨ / ٢: الموطأ ) ٩(
 .٣٣ / ٣: األم ) ١٠(
 .٧٤ / ٣: الھدایة ) ١١(
 .٧٣٧ / ٢: الكافي ) ١٢(
 .٣٩٩ / ٩: المجموع ) ١٣(
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  .)١("ال یجوز بیع الكالئ بالكالئ وھو بیع الدین بالدین: "وقال المرداوي
إذا تق��رر ھ��ذا م��ن أق��وال كثی��ر م��ن أھ��ل العل��م، فتلق��ي األم��ة لھ��ذا الح��دیث یغن��ي ع��ن           

  .)٢(صحة اإلسناد
  : دلیلھم من اإلجماع: ثانیًا

 تح��ریم یب��ع ال��دین بال��دین كم��ا حك��ى ذل��ك اإلم��ام أحم��د       ق��د انعق��د إجم��اع العلم��اء عل��ى   
  .وابن المنذر وابن رشد وابن قدامة وابن تیمیة رحمھم اهللا تعالى

أجم���ع أھ���ل العل��م عل���ى أن بی���ع ال���دین بال���دین ال  : ق���ال اب��ن المن���ذر : "ق��ال اب���ن قدام���ة 
  .)٣("إنما ھو إجماع: یجوز، قال أحمد

ال یج���وز بإجم���اع، ال ف���ي الع���ین وال    فأم���ا الن���سیئة م���ن الط���رفین    : "ق���ال اب���ن رش���د  
  .)٤("في الذمة؛ ألنھ الدین بالدین المنھي عنھ

 ی���رى أن ھ���ذا اإلجم���اع   - رحم���ھ اهللا تع���الى -ولك���ن بع���ض العلم���اء مث���ل اب���ن تیمی���ة     
المنعق���د عل���ى تح���ریم بی���ع ال���دین بال���دین خ���اص ب���بعض ص���وره دون بع���ضھا، وھ���و بی���ع    

  .)٥(الواجب بالواجب
 أن الح���دیث ال���دال عل���ى تح���ریم بی���ع     -رحم���ھ اهللا تع���الى  -وی���رى اإلم���ام اب���ن الق���یم    

الك����الئ بالك����الئ ال یتن����اول بی����ع ال����دین بال����دین؛ ألن����ھ ی����رى أن بی����ع الك����الئ غی����ر بی����ع      
  . )٦(الدین

  : حكم ابتداء بیع الدین بالدین: المسألة الثالثة
أن یبت���دئ المتعاق���دان التعام���ل بینھم���ا ب���دین  : الم���راد بابت���داء بی���ع ال���دین بال���دین ھ���و  

  .)٧(ما في السلم إذا لم یسلم رأس المالك
بی��ع دی��ن م��ؤخر ل��م یك��ن ثابت��ًا ف��ي الذم��ة ب��دین م��ؤخر ك��ذلك، ك��أن ی��شتري             : أو ھ��و

  .)٨(المرء شیئًا موصوفًا في الذمة إلى أجل بثمن موصوف في الذمة مؤجل
ھ���و ت���أخیر  : "وق���د ع���رف المالكی���ة ھ���ذه ال���صورة م���ن بی���ع ال���دین بال���دین بق���ولھم        

  .)٩("ین أكثر من ثالثة أیامرأس مال السلم الع
وذل���ك بن���اء عل���ى م���ذھبھم ف���ي ت���أخیر رأس م���ال ال���سلم حی���ث یج���وز ت���أخیره عن���دھم   

  .)١٠(إلى ثالثة أیام

                                                           

 .٤٤ / ٤: اإلنصاف ) ١(
 .٢٣٩راسات في أصول المداینات لحماد، ص، د٣٠٤الربا والمعامالت المصرفیة للمترك، ص: انظر) ٢(
 .٣٠٦ / ٣: المغني البن قدامة) ٣(
 .١٤٩ / ٢: بدایة المجتھد البن رشد) ٤(
 .٢٣٥نظریة العقد البن تیمیة، ص : انظر) ٥(
 .٩ / ٢: إعالم الموقعین عن رب العالمین: انظر) ٦(
، ٧٤ / ٣: ، الھدای�ة  ١٦٨ / ٢٨: ر، مجل�ة األزھ�    ٣٠٦الربا والمعامالت المصرفیة للمترك، ص      : انظر) ٧(

 .٧٤ / ٢: اإلنصاف
 .٢٤٤دراسات في أصول المداینات، ص : انظر) ٨(
 .٦٢-٦١ / ٣: ، حاشیة الدسوقي١١٠ /٢: الفواكھ الدواني: انظر) ٩(
 .٧٣٢ / ٢: ، الكافي البن عبد البر١١٠ /٢: الفواكھ الدواني: انظر) ١٠(
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ووج���ھ ك���ون ذل���ك م���ن ابت���داء ال���دین بال���دین أن ك���ال منھم���ا ش���غل ذم���ة ص���احبھ ب���دین  
  .)١(لھ علیھ

 ھ��ذا -الى رحمھم��ا اهللا تع�� –وق��د س��مى ش��یخ اإلس��الم اب��ن تیمی��ة وتلمی��ذه اب��ن الق��یم         
الن��وع م��ن بی��ع ال��دین بال��دین ببی��ع الواج��ب بالواج��ب، كم��ا أن العالم��ة اب��ن الق��یم ی��سمیھ           
ببی���ع الك���الئ بالك���الئ أی���ضًا، وی���رى أن بی���ع الك���الئ بالك���الئ المنھ���ي عن���ھ ف���ي الح���دیث         

  .)٢(ینحصر في ھذه الصورة من بیع الدین بالدین فقط 
سلف المؤج�����ل م�����ن  كال�����: " وق�����د مث�����ل ل�����ھ ش�����یخ اإلس�����الم اب�����ن تیمی�����ة بقول�����ھ      

  .)٣("الطرفین
كم����ا ل����و ب�����اع أح����دھما قنط����ارًا م����ن القط�����ن      : وم����ن أمثل����ة ھ����ذه ال�����صورة أی����ضاً    

الموص���وف ف���ي ذمت���ھ ب���ثمن معل���وم ك���ذلك، عل���ى أن یتأج���ل ك���ل م���ن المبی���ع وال���ثمن إل���ى   
  .)٤(أجل معلوم

  .)٥(وكما لو باعھ مقدارًا من األرز موصوفًا في ذمتھ بثمن معلوم كذلك
  :یع الدین بالدینأما حكم ابتداء ب

فق��د أجم��ع العلم��اء عل��ى تح��ریم بی��ع ال��دین بال��دین ابت��داء كم��ا نق��ل ذل��ك اإلم��ام أحم��د           
  .)٦(وابن المنذر وابن رشد وابن تیمیة رحمھم اهللا تعالى

أجم���ع أھ���ل العل��م عل���ى أن بی���ع ال���دین بال���دین ال  : ق���ال اب��ن المن���ذر : "ق��ال اب���ن قدام���ة 
  .)٧("إنما ھو إجماع: یجوز، قال أحمد

ل��م ی��صح فی��ھ ح��دیث ولك��ن ھ��و إجم��اع      : ق��ال أحم��د : " ل ش��یخ اإلس��الم اب��ن تیمی��ة  ق��ا
وھ���ذا مث���ل أن ی���سلف إلی���ھ ش���یئًا م���ؤجًال ف���ي ش���يء مؤج���ل، فھ���ذا ھ���و ال���ذي ال یج���وز         

  .)٨("باإلجماع
ول���ذا فق���د أجم���ع العلم���اء ف���ي الم���ذاھب األربع���ة والم���ذھب الظ���اھري عل���ى تح���ریم           

 رحمھ���م اهللا -س��الم اب��ن تیمی��ة واب��ن الق��یم      ابت��داء بی��ع ال��دین بال��دین، وب��ھ ق��ال ش��یخ اإل       
  .)٩(-تعالى

 رأس -أن یك����ون مقبوض����ًا  : " ق����ال الكاس����اني ف����ي مع����رض ذك����ره ل����شروط ال����سلم    
 ف���ي مجل���س ال���سلم؛ ألن ال���سلم دی���ن واالفت���راق ال ع���ن ق���بض رأس الم���ال یك���ون     -الم���ال

  .)١٠("افتراقًا عن دین بدین
                                                           

 .٦٢-٦١ /٣: حاشیة الدسوقي: انظر) ١(
 .٩ / ٢: إعالم الموقعین: ، وانظر٢٣٥نظریة العقد البن تیمیة، ص ) ٢(
 .٢٣٥نظریة العقد البن تیمیة، ص ) ٣(
 .، بحث لعیسوى أحمد عیسوى٢٨/٢٦٩مجلة األزھر : انظر) ٤(
 .٣٠٦الربا والمعامالت المصرفیة للمترك، ص : انظر) ٥(
 .٢٣٥العقد البن تیمیة، ص ، نظریة ١٤٩ /٢: ، بدایة المجتھد١٠٦ / ٦: المغني: انظر) ٦(
 .١٠٦ / ٦: المغني) ٧(
 .٢٣٥نظریة العقد البن تیمیة، ص ) ٨(
، حاش��یة ١١٠ /٢: ، الفواك��ھ ال��دواني ١٤٩ / ٢: ، بدای��ة المجتھ��د ٣١٥١ /٧: ب��دائع ال��صنائع : انظ��ر) ٩(

: ي، المغن�  ٢١٧ /٢: ، حاشیة القلی�وي وعمی�رة     ٤٠٠/ ٩: ، المجموع ١٤٧ / ٢: العدوي على كفایة الطالب   
 . ٤٤/ ٤: ، واإلنصاف١٠٦ / ٦
 .٣١٥١ /٧: بدائع الصنائع) ١٠(
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 بعن���ي ثوب���ًا ف���ي ذمت���ي ب���صفة ال یج���وز ن���سیئة بن���سیئة، ب���أن یق���ول: " وق���ال الن���ووي
  .)١("كذا إلى شھر كذا بدینار مؤجل إلى وقت كذا فیقول قبلت وھذا فاسد بال خالف

وھ��و الم��ؤخر ال��ذي ل��م    : إنم��ا ورد النھ��ي ع��ن بی��ع الك��الئ بالك��الئ    : " ق��ال اب��ن الق��یم  
یق��بض كم��ا ل��و أس��لم ف��ي ش��يء ف��ي الذم��ة وكالھم��ا م��ؤخر فھ��ذا ال یج��وز باالتف��اق وھ��و          

  .)٢(" بالكالئ بیع الكالئ
  : على تحریم ذلك بما یلي-رحمھم اهللا تعالى-واستدل العلماء 

ومنھ���ا ح���دیث اب���ن عم���ر رض���ي اهللا عنھم���ا أن النب���ي ص���لى اهللا علی���ھ         :  ال���سنة-١
  .)٣(وسلم نھى عن بیع الكالئ بالكالئ وقد فسر الكالئ بالكالئ بالدین بالدین

 بی���ع ال���دین بال���دین كم���ا نق���ل   وق���د أجم���ع العلم���اء عل���ى تح���ریم ابت���داء   :  اإلجم���اع-٢
  .)٤(ذلك اإلمام أحمد وابن المنذر وغیرھما

وحت���ى ال���ذین خ���الفوا ف���ي تح���ریم ال���صور األخ���رى لبی���ع ال���دین بال���دین اتفق���وا م���ع          
  .)٥(العلماء في تحریم ھذه الصورة من بیع الدین بالدین

 أن ھ���ذا البی���ع ق���د اش���تغلت فی���ھ    :  واس���تدلوا عل���ى ذل���ك ب���المعقول أی���ضًا، فق���الوا     -٣
ال��ذمتان بغی��ر فائ��دة، فإن��ھ ل��م یتعج��ل أح��دھما م��ا یأخ��ذه فینتف��ع بتعجیل��ھ وینتف��ع ص��احب            

  .)٦(المؤجل بربحھ بل كالھما اشتغلت ذمتھ بغیر فائدة

ب اطا  

 و ن ندا   

  :وفیھ ثالث مسائل
  :حكم بیع الدین لمن ھو علیھ بثمن حال: المسألة األولى

   :ع الدین من المدین على قولیناختلف الفقھاء في حكم بی
وإلی���ھ ذھ���ب   .ج���واز بی���ع ال���دین مم���ن ھوعلی���ھ ب���شروط ی���أتي بیانھ���ا       :الق���ول األول

  ون���سب إل���ى  )١٠( والحنابل���ة )٩( وال���شافعیة )٨( والمالكی���ة)٧(جمھورالفقھ���اء م���ن الحنفی���ة  
   .)١١(بعض الصحابة والتابعین

                                                           

 .٤٠٠ /٩:المجموع ) ١(
 .٩ /٢: إعالم الموقعین عن رب العالمین) ٢(
 .سبق تخریجھ) ٣(
 .سبق ذكره) ٤(
 .١٠-٩/ ٢: ، إعالم الموقعین٢٣٥نظریة العقد البن تیمیة، ص: انظر) ٥(
 .١٠ /٢: إعالم الموقعین: انظر) ٦(
 .٤/٤٤: ، تبیین الحقائق١٤٨/ ٥:بدائع الصنائع: انظر) ٧(
 .١٠٣٨-٢/١٠٣٧: ، المعونة١١/ ٣:المدونة: انظر) ٨(
 .٤٦٤/ ٢:، مغني المحتاج٤٠٦/ ٤:، تحفة المحتاج٥١٥/ ٣:روضة الطالبین: انظر) ٩(
 .١٨٥ -١٨٦/ ٤:، الفروع البن مفلح٩٥/ ٤:المغني: انظر) ١٠(
 .٦/٥٩:  البن المنذر، اإلشراف٤٥٢-٤٥٣/ ٧:المحلى: انظر) ١١(
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 ھ��ب بع��ض الظاھری��ة  وإلی��ھ ذ. ع��دم ج��واز بی��ع ال��دین مم��ن ھ��و علی��ھ       :الق��ول الث��اني 

 ون���سب إل���ى بع���ض   )٣( وروای���ة عن���د الحنابل���ة  )٢( وھ���و ق���ول مرج���وح عن���د ال���شافعیة    )١(
  . )٤(الصحابة والتابعین

   :أدلة القول األول
 لعم���وم األدل���ة الدال���ة عل���ى  )٥(أن األص���ل ف���ي العق���ود ال���صحة والج���واز  : ال���دلیل األول

ی��ل عل��ى المن��ع م��ن بی��ع   م��شروعیة البی��ع، م��ا ل��م ی��دل دلی��ل عل��ى خ��الف ذل��ك، ول��م ی��رد دل     
   .الدین لمن ھو علیھ، فیبقى على أصل الجواز والصحة

كن��ت أبی��ع اإلب��ل   : م��ا روي ع��ن اب��ن عم��ر رض��ي اهللا عنھم��ا أن��ھ ق��ال      : ال��دلیل الث��اني 
 ب���البقیع، ف���أبیع بال���دنانیر وآخ���ذ ال���دراھم، وأبی���ع بال���دراھم وآخ���ذ ال���دنانیر، آخ���ذ ھ���ذه م���ن 

 «: هللا ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم ف��سألتھ فق��ال    ھ��ذه، وأعط��ي ھ��ذه م��ن ھ��ذه، فأتی��ت رس��ول ا      
  .  )٦(»ال بأس أن تأخذھا بسعر یومھا ما لم تفترقا وبینكما شيء 

دل الح����دیث عل����ى ج����واز بی����ع م����ا ف����ي الذم����ة م����ن أح����د النق����دین   : وج����ھ االس����تدالل
   .)٧(باآلخر لمن ھو في ذمتھ، وغیره یقاس علیھ 

ی������ة منھم������ا النقدأن الح������دیث خ������اص بالنق������دین التح������اد مق������صود  : ین������اقش ھ������ذا
  .  فال یقاس علیھما غیرھما)٨(وتساویھما في الرواج

إن اتح����اد مق����صود النقدی����ة والت����ساوي ف����ي ال����رواج ل����یس معن����ى م����ؤثرا    : ویج����اب
ھن���ا؛ألن بی���ع م���ا ف���ي الذم���ة ال یك���ون إال بالتراض���ي م���ن المتب���ایعین، وب���ھ یغتف���ر م���ا ق���د     

إن ھ��ذا المعن��ى مقاب��ل   تف��اوت ب��ین عوض��ي البی��ع، كم��ا ف��ي س��ائر البی��وع  ث��م        یك��ون م��ن 
بمعن���ى أق���وى من���ھ؛ وھ���و أن ال���شارع ق���د ش���دد ف���ي اش���تراطھما التق���ابض ف���ي النق���دین        
عن���د مبادل���ة أح���دھما ب���اآلخر، ف���إذا ج���از بی���ع م���ا ف���ي الذم���ة م���ن أح���د ب���اآلخر م���ع ذل���ك،    

    .)٩(فألن یجوز في غیرھما من باب أولى
ھ ل���ھ ج���ائز، كم���ا  أن الم���دین ف���ي حك���م الق���ابض لم���ا ف���ي ذمت���ھ، فبیع���   : ال���دلیل الثال���ث

   .  )١٠(یجوز بیع العین المغصوبة لغاصبھا
   :أدلة القول الثاني

أن ال���دین ل���یس ل���ھ وج���ود حقیق���ي، فبیع���ھ بی���ع مع���دوم، وذل���ك الیج���وز     :ال���دلیل األول
  .  )١(في غیر السلم 

                                                           

 .٧/٤٥١: المحلى: انظر) ١(
 .٢/٤٦٤: ، مغني المحتاج٥١٥/ ٣:روضة الطالبین: انظر) ٢(
 .١٨٦-١٨٥/ ٤:، الفروع البن مفلح٩٥/ ٤:المغني: انظر) ٣(
 .  ٥/١٤٢: ، المصنف البن أبي شیبة٥٩/ ٦:، اإلشراف البن المنذر٤٥٥- ٤٥٣/ ٧:المحلى: انظر) ٤(
 . ١/٢٥٩:، إعالم الموقعین١٢٦- ١٣٣/ ٢٩:، مجموع الفتاوى٣٧٣/ ١: الممھداتالمقدمات: انظر) ٥(
وق���ال ). ٤٥٨٢(، والن���سائي )١٢٨٦(، والترم���ذي ) ٢٢٦٢(، اب���ن ماج���ھ  )٦٢٣٩( أخرج���ھ أحم���د  ) ٦(

ق�ال  ". ال نعرفھ مرفوًعا إال من حدیث ِسَماك بن حرب، وذكر أنھ روي عن ابن عمر موقوًفا           : "الترمذي
 ".إسناده ضعیف: "ناؤوط فى تخریج المسندالشیخ شعیب األر

 .٣/٣٠٧: كشاف القناع: انظر) ٧(
 .٣/٥١٥: ، روضة الطالبین١٤٩/ ٣:الوسیط: انظر) ٨(
 .١/١٢٧: بیع الدین وتطبیقاتھ المعاصرة: انظر) ٩(
 .٢٥٨-٩/٢٥٧: حاشیة ابن القیم على أبى داود: انظر) ١٠(
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 .٧/٤٥٢: المحلى: انظر) ١(
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  :یناقش من وجھین
بع����دم الت����سلیم بع����دم ص����حة بی����ع ك����ل مع����دوم، إذ ال دلی����ل عل����ى ذل����ك، وإنم����ا ورد    - أ

بی���ع بع���ض األش���یاء الت���ى ھ���ى معدوم���ة، كم���ا فیھ���ا النھ���ى ع���ن بی���ع بع���ض         النھ���ى ع���ن  
األش���یاء الموج���ودة، فلی���ست عل���ة المن���ع؛ الع���دم أو الوج���ود، ب���ل ال���ذى وردت ال���سنة ب���ھ         
النھ���ى ع���ن بی���ع الغ���رر، وھ���و م���ا ال یق���درعلى ت���سلیمھ، س���واء ك���ان موج���ودا أو مع���دوما؛    

  . )١(لبیع العبد اآلبق
حقیق��ة إال أن��ھ ف��ي حك��م الموج��ود ف��ي ذم��ة م��ن       ب��أن ال��دین وإن ل��م یك��ن موج��ودا      - ب

  .ھو علیھ، بدلیل ورود األحكام الشرعیة علیھ؛ كالحوالة والزكاة
أن بی���ع ال���دین بی���ع م���ا ال یعل���م وج���وده م���ن عدم���ھ، وال یع���رف بعین���ھ،  : ال���دلیل الث���اني

   . )٢(وھذا من بیع الغرر المنھي عنھ
م الموج���ود المقب���وض  ب���أن ال���دین معل���وم ق���درًا وص���فة، وھ���و ف���ي حك���     : ین���اقش ھ���ذا 

للم����دین، فل����یس ف����ي بیع����ھ غ����رر م����ن جھ����ة الجھال����ة وال م����ن جھ����ة ع����دم الق����درة عل����ى    
  .التسلیم

جيح   : لت

ال����راجح؛ واهللا أعل����م ھ����و الق����ول األول ال����ذي ذھ����ب إلی����ھ جمھ����ور الفقھ����اء، وھ����و      
ج��واز بی��ع ال��دین مم��ن ھ��و علی��ھ ب��ثمن ح��ال، وألن األص��ل ف��ي العق��ود ال��صحة إال م��ا دل          

نع����ھ، وألن مطالب����ة ال����دائن إذا أراد بی����ع دین����ھ للم����دین بقب����ضھ أوال، ث����م   ال����دلیل عل����ى م
بیع���ھ من����ھ إغ����راق ف����ي ال����شكلیة ال معن����ى ل���ھ، وألن ھ����ذا العق����د ال ض����رر فی����ھ ویحق����ق   
م��صلحة واض��حة ھ��ي ب��راءة ذم��ة، الم��دین مم��ا علی��ھ، وح��صول ال��دائن عل��ى وف��اء دین��ھ          

)٣(.  
  :یھ بثمن حالشروط جواز بیع الدین لمن ھو عل:  المسألة الثانیة

یختلف الفقھاء المجیزون لبیع الدین ممن ھوعلیھ فیما یشترط لصحتھ، وبالنظر إلى ما 
اشترطھ الفقھاء من شروط یمكن إرجاعھا إلى ثالثة معاٍن عامة متفق علیھا من حیث 

الجملة، وإن وقع الخالف في تطبیقاتھا، أال وھى منع الربا وسد ذرائعھ، ومنع بیع المبیع 
  . ھ، ومنع بیع الدین بالدینقبل قبض

  : ویمكن إجمال ھذه الشروط فیما یلي
حلول الثمن الذي یب�اع  : وبمعنى آخر . قبض ما یباع بھ الدین أو تعیینھ      :  الشرط األول  -

  .)٤(بھ الدین
  .)٥(دخول ما یباع بھ الدین في ضمان الدائن:  الشرط الثاني-
  .)١(ذا جرى بینھما ربا الفضلمساواة البدل للدین في القدر إ:  الشرط الثالث-

                                                           

 .٨-٢/٧: ، إعالم الموقعین٢٠/٥٤٢: ن تیمیةفتاوى اب: انظر) ١(
 .٧/٤٥٢: المحلى: انظر) ٢(
  .١٧بیع الدین في الشریعة اإلسالمیة لوھبة الزحیلي، ص: انظر) ٣(
،  ٩/٣٣١:، المجموع٣/٩٦:، الشرح الصغیر٢٧ / ٢١: ، المبسوط٢٣٧/ ٥:بدائع الصنائع: انظر) ٤(

 .٩٥/ ٤:ني، المغ٨٥/ ٢:، أسنى المطالب٤/٤٠٦:تحفة المحتاج
 . ٦/٢٣٢: ، التاج واإلكلیل٧٧/ ٥:شرح الخرشي: انظر) ٥(
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  .)٢(أال یجري بین الدین والبدل ربا النسیئة:  الشرط الرابع-
  .)٣(أال یجري بین البدل وما ثبت الدین عوضا عنھ ربا النسیئة:  الشرط الخامس-
  .)٤(أن یكون الدین مما یجوز بیعھ قبل قبضھ:  الشرط السادس-
  .)٥( یتطرق إلیھ االنفساخأن یكون الدین مستقرا ال:  الشرط السابع-
  .)٦(أن یباع الدین بقیمتھ أو بأقل منھا:  الشرط الثامن-
  .)٧(أال یكون الدین عوضا في عقد ال یصح إال بقبضھ:  الشرط التاسع-

  ):جدولة الدیون( بیع الدین لمن ھو علیھ بثمن مؤجل : المسألة الثالثة
ین لم��ن ھ��و علی��ھ وص���وره،    تن��تظم ھ��ذه الم��سألة أم��رین؛ أھم���ا بی��ان معن��ى بی��ع ال���د       

  :وثانیھما بیان حكمھ، كما یلي 
أن یبی��ع م��ا ف��ي   : یق��صد بجدول��ة ال��دین أو بی��ع ال��دین لم��ن ھ��و علی��ھ ب��ثمن مؤج��ل      : أوًال  

    .)٨(الذمة حاال من عروض أو أثمان بثمن إلى أجل ممن ھو علیھ
ًال اس��تدان زی��ادة أج��ل س��داد ال��دَّین مقاب��ل زی��ادة مبل��غ ال��دَّین، فم��ث       : أو أن��ھ یق��صد ب��ھ  

ش���خٌص مبل���َغ ع���شرة آالف دین���ار لی���سددھا عل���ى أق���ساط لم���دة ع���شرین ش���ھرًا، ث���م تعث���ر  
ف���ي ال���سداد، ف���اتفق م���ع ال���دائن عل���ى جدول���ة ال���دَّین، فت���صیر م���دة ال���سداد أربع���ین ش���ھرًا  

  .على أن یصیر مبلغ الدَّین خمسة عشر ألف دینار
س����سات، وعل����ى    وجدول����ة ال����دُّیون ت����تم عل����ى م����ستوى األف����راد وال����شركات والمؤ      

م���ستوى ال���دول، حی���ث إن ال���دول الدائن���ة تل���زم ال���دول المدین���ة بجدول���ة دیونھ���ا عن���دما          
تتعث��ر ف��ي س��دادھا، فت��ؤدي جدول��ة ال��دُّیون إل��ى ت��راكم الفوائ��د الربوی��ة والرس��وم اآلجل��ة           
مم���ا ی���ؤجج أزم���ة ال���دُّیون ب���دًال م���ن تخفی���ضھا،وتكون النتیج���ة زی���ادة مجم���وع رص���ید           

  .الدُّیون
 ھ���ذه ال���صورة م���ن بی���ع ال���دین بال���دین   - رحم���ھ اهللا -م���ة اب���ن الق���یم  وق���د س���مى العال

حی��ث ق��ال ف��ي مع��رض بیان��ھ ألق��سام بی��ع ال��دین بال��دین        ) بی��ع ال��دین ال��ساقط بالواج��ب   (ب��ـ
وال���ساقط بالواج���ب كم���ا ل���و باع���ھ دین���ًا ل���ھ ف���ي ذمت���ھ ب���دین آخ���ر م���ن غی���ر جن���سھ        : " 

                   . )٩("  ذمتھفسقط الدین المبیع ووجب عوضھ، وھي بیع الدین ممن ھو في

                                                                                                                                                                 

 .٣٩-٤/٣٨: ، المغنى١٠/٤٠٥: ، تكملة المجموع٥/١٧٨: بدائع الصنائع: انظر) ١(
 ٥/٥٠: ، اإلنصاف٣/٥١٤: ، روضة الطالبین٤/٤٩٧: ، منح الجلیل٥/٢٣٦: بدائع الصنائع: انظر) ٢(
 .٥٢٤-٦/٥٢٣: التاج واإلكلیل: انظر) ٣(
 .٤/٤٠٥: ، تحفة المحتاج٥/٢٢٥: ، شرح مختصر خلیل٥/١٨١: بدائع الصنائع: انظر) ٤(
 .٣/٣٠٦: ، كشاف القناع٢/٩٧: شرح منتھى اإلرادات: انظر) ٥(
: ، ك��شاف القن��اع٢/٤٦٥: ، مغن��ى المحت��اج٤/٥٤٠: ، مواھ��ب الجلی��ل٤/١٣٩: تبی��ین الحق��ائق: انظ��ر) ٦(

 .٥١٩-٢٩/٥١٨:، مجموع الفتاوى٣٩٤-٣/٢٦٥
، المح��رر للمج��د اب��ن  ٤/٩١: ، نھای��ة المحت��اج٤/٣٠٥: ، مواھ��ب الجلی��ل١٢/١٤٤: المب��سوط: انظ��ر) ٧(

 .١/٣٢٣: تیمیة
 .٢٩٣الربا والمعامالت المصرفیة في نظر الشریعة اإلسالمیة ص : انظر) ٨(
 .١٠ / ٢: إعالم الموقعین: انظر) ٩(
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-رحم��ھ اهللا–ق��ال النف��راوي  ) ف��سخ ال��دین ف��ي ال��دین   (وق��د س��ماھا علم��اء المالكی��ة ب��ـ    
وال یج���وز ف���سخ دی���ن ف���ي دی���ن مث���ل أن یك���ون ل���ك ش���يء م���ن الم���ال ف���ي ذم���ة الم���دین  :"

   . )١("فتفسخھ في شيء مخالف في ذمتھ ـ ولو في عدده وصفتھ ـ وال تتعجلھ 
ف���سخ ال���دین ف���ي ال���دین ھ���و أن  :"ن���ى ف���سخ ال���دین ف���ي ال���دین وق���ال الخرش���ي ف���ي مع

یف��سخ م��ا ف��ي ذم��ة مدین��ھ ف���ي أكث��ر م��ن جن��سھ إل��ى أج���ل، أو یف��سخ م��ا ف��ي ذمت��ھ م���ن              
غی��ر جن��سھ إل��ى أج��ل كع��شرة ف��ي خم��سة ع��شر م��ؤخرة أو ف��ي ع��رض م��ؤخر، أم��ا ل��و              
أخ���ر الع���شرة أو ح���ط منھ���ا درھم���ا وأخ���ره بالت���سعة فل���یس م���ن ذل���ك، ب���ل ھ���و س���لف، أو   

؛ ألن ت���أخیر م���ا ف���ي الذم���ة أو بع���ضھ ل���یس ف���سخًا )ف���سخ(ة وال یدخل���ھ، قول���ھ م���ع حطیط���
  . )٢("إنما حقیقة الفسخ االنتقال عما في الذمة إلى غیره 

وبن���اء عل���ى ھ���ذا فلبی���ع ال���دین لم���ن ھ���و علی���ھ أو لف���سخ ال���دین ف���ي ال���دین ح���سب           
  :مصطلح المالكیة صورتان 

  . جنسھ إلى أجلبیع الدین لمن ھو علیھ في أكثر من: الصورة األولى
وھ���ي بی���ع دی���ن م���ؤخر س���ابق التق���رر ف���ي الذم���ة للم���دین إل���ى أج���ل آخ���ر بزی���ادة              

   . )٣(علیھ
أن ی���شتري الرج���ل  :" وم���ن أمثل���ة ھ���ذه ال���صورة؛ م���ا ذك���ر اب���ن األثی���ر ف���ي النھای���ة     

بع��ھ من��ي إل��ى أج��ل    : ش��یئًا ب��ثمن مؤج��ل ف��إذا ح��ل األج��ل ول��م یج��د م��ا یق��ضي ب��ھ فیق��ول         
   . )٤("یجري بینھما تقابضبزیادة شيء فیبعھ منھ وال 

  .بیع الدین لمن ھو علیھ بغیر جنسھ إلى أجل: الصورة الثانیة
وھ��ي بی��ع دی��ن م��ؤخر س��ابق التق��رر ف��ي الذم��ة للم��دین بم��ا ی��صیر دین��ًا م��ؤجًال م��ن            

   . )٥(غیر جنسھ فیكون مشتري الدین ھو نفس المدین وبائعھ ھو الدائن
آخ���ر دی���ن ق���دره مائ���ة ری���ال   وم���ن أمثل���ة ھ���ذه ال���صورة؛ ك���أن یك���ون ل���شخص عل���ى    

م���ثًال فیتفق���ان عل���ى أن یأخ���ذ ال���دائن ف���ي نظیرھ���ا م���ن الم���دین مائ���ة ص���اع م���ن الب���ر بع���د   
   . )٦(سنة

  :حكم بیع الدین لمن ھو علیھ بثمن مؤجل: ثانیًا
  :حكم الصورة األولى -١

  . في تحریمھا- رحمھم اهللا تعالى-ال خالف بین أھل العلم
یم بی���ع ال���دین بال���دین، ومنھ���ا ھ���ذه ال���صورة    ففقھ���اء الم���ذاھب األربع���ة؛ ی���رون تح���ر  

وذھ���ب إلی���ھ .)٧(ول���م یفرق���وا ف���ي الحك���م ب���ین ال���صورتین الم���ذكورتین وق���الوا بتحریمھم���ا   

                                                           

  .١١٠ / ٢: الفواكھ الدواني) ١(
  .٧٦ / ٥: الخرشي على خلیل) ٢(
  .٢٥٥دراسات في أصول المداینات لنزیھ حماد، ص : انظر) ٣(
  .١٩٤ / ٤: النھایة في غریب الحدیث واألثر البن األثیر: انظر) ٤(
  . ٢٥٥دراسات في أصول المداینات لنزیھ حماد، ص : انظر) ٥(
  .٢٩٣الربا والمعامالت والمصرفیة في نظر الشریعة اإلسالمیة للمترك، ص : انظر) ٦(
 ، الك�افي  ٢٤٢ / ٢:  ، بدای�ة المجتھ�د  ١١٠/ ٢:  ، الفواك�ھ ال�دواني    ٣٢٣٠ / ٧: بدائع الصنائع : انظر) ٧(

:  ، المحل�ى  ٤٤ / ٤: ، اإلن�صاف  ١٠٦ / ٦:  ، المغن�ي   ٤٠٠ / ٩:  ، المجم�وع   ٧٣٨ / ٢: البن عبد البر  
٦١٠ / ٩. 
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، ومجم���ع الفق���ھ اإلس���المي الت���ابع    )١(المجم���ع الفقھ���ى اإلس���المى المنبث���ق ع���ن الرابط���ة     
  .)٢(لمنظمة المؤتمر اإلسالمي

 ، س����واء بیع����ھ بال����دین أو بغی����ر وأم����ا الظاھری����ة فی����رون تح����ریم بی����ع ال����دین مطلق����ًا
   . )٣(الدین

وی���رى المالكی���ة أن ھ���ذه ال���صورة م���ن بی���ع ال���دین بال���دین أش���د الثالث���ة ف���ي الحرم���ة      
وإنم��ا ك��ان  ... ف��سخ ال��دین ف��ي ال��دین أش��د الثالث��ة ف��ي الحرم��ة     :"حی��ث ق��ال أح��د علم��ائھم  

ع أش���د ف���ي الحرم���ة ألن���ھ م���ن رب���ا الجاھلی���ة، والرب���ا مح���رم بالكت���اب وال���سنة واإلجم���ا          
")٤( .   

  .واستدل أھل العلم على تحریم ذلك بأدلة النھي عن بیع الدین بالدین
ب���أن ھ���ذا البی���ع یت���ضمن رب���ا الن���سیئة الجل���ي ال���ذي ك���انوا یفعلون���ھ   : كم���ا أنھ���م ق���الوا

أتق���ضي أم ترب���ي؟ ف���إن ل���م یق���ض أخ���ر عن���ھ   : ف���ي الجاھلی���ة، فك���ان یق���ول ال���دائن لمدین���ھ 
أخ���ره زاده ف���ي الم���ال وق���د حرم���ھ اإلس���الم    ال���دین ف���ي مقاب���ل زی���ادة ف���ي الم���ال، وكلم���ا     

   . )٥(تحریمًا قاطعًا
وجدول���ة ال���دُّیون ن���وع م���ن بی���ع ال���دَّین بال���دَّین عن���د الفقھ���اء، وھ���و        وم���ن َث���مَّ ف���إن   

مح���رم ش���رعًا، نظ���رًا الش���تمالھ عل���ى الرب���ا المح���رم بكت���اب اهللا وس���نة رس���ولھ ص���لى اهللا     
  . ھلیةوھو ذات الربا الذي كان معروفًا في الجا. علیھ وسلم

َی���ا {روى مال���ٌك ع���ن زی���د ب���ن أس���لم ف���ي تف���سیر اآلی���ة  : "-رحم���ھ اهللا-ق���ال اب���ن حج���ر
 ، )٦(}َأیَُّھ���ا الَّ���ِذیَن آَمُن���وْا َال َت���ْأُكُلوْا الرَِّب���ا َأْض���َعافًا مُّ���َضاَعَفًة َواتَُّق���وْا الّل���َھ َلَعلَُّك���ْم ُتْفِلُح���ونَ         

ٌق إل���ى أج���ل، ف���إذا ح���لَّ ك���ان الرب���ا ف���ي الجاھلی���ة أن یك���ون للرج���ل عل���ى الرج���ل ح��� : "ق���ال
أتق�����ضي أم ُترب�����ي؟ ف�����إن ق�����ضاه أخ�����ذ، وإال زاده ف�����ي حق�����ھ وزاده اآلخ�����ر ف�����ي      : ق�����ال

إن رب����ا أھ����ل الجاھلی����ة یبی����ع الرج����ُل البی����َع إل����ى أج����ٍل   "وم����ن طری����ق قت����ادة  "...األج����ل
   . )٧(" مسمًى، فإذا حلَّ األجُل ولم یكن عند صاحبھ قضاٌء زاد وأخَّر عنھ

؛ أن ال����دُّیون مت����ى اس����تقرت ف����ي الذم����ة، ف����أي زی����ادٍة  وم����ن المتق����رر عن����د الفقھ����اء 
علیھ���ا محرم���ة ش���رعًا، ألن الزی���ادة عل���ى ال���دَّین مھم���ا ك���ان ھ���ذا ال���دَّین، دی���ن ق���رض أو     

فاألص���ل ال���ذي ق���رره فقھاؤن���ا أن أي زی���ادة م���شروطة عل���ى    . دی���ن بی���ٍع أو أي دی���ٍن آخ���ر 
.  قطع��ي ف��ي ش��ریعتنا  مبل��غ ال��دَّین تعتب��ر م��ن الرب��ا المح��رم وم��ن المعل��وم أن تح��ریم الرب��ا      

: وأذك���ر بع���ض الن���صوص ال���شرعیة الت���ي تح���رم الرب���ا والتعام���ل ب���ھ، یق���ول اهللا تع���الى         
َف���ِإْن َل���ْم . َی���ا َأیَُّھ���ا الَّ���ِذیَن َءاَمُن���وا اتَُّق���وا اللَّ���َھ َوَذُروا َم���ا َبِق���َي ِم���َن الرَِّب���ا ِإْن ُكْن���ُتْم ُم���ْؤِمِنینَ {

                                                           

 .١٥/٤٦٥العدد : مجلة المجمع الفقھى) ١(
 .١١/٢١٣العدد: سالمىمجلة مجمع الفقھ اإل) ٢(
 .٦١٠ / ٩المحلى البن حزم ) ٣(
 .٤٧ / ٢: حاشیة العدوي على كفایة الطالب الرباني:  ، وینظر ١١٠ / ٢: الفواكھ الدواني) ٤(
  .٢٥٦دراسات في أصول المداینات لنزیھ حماد ص : انظر) ٥(
 .١٣٠: سورة آل عمران، اآلیة) ٦(
 .٤/٣٩٥: فتح الباري) ٧(
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 َوَرُس��وِلِھ َوِإْن ُتْب��ُتْم َفَلُك��ْم ُرُءوُس َأْم��َواِلُكْم َل��ا َتْظِلُم��وَن َوَل��ا       َتْفَعُل��وا َف��ْأَذُنوا ِبَح��ْرٍب ِم��َن اللَّ��ھِ    
  . )١(}ُتْظَلُموَن

 لع��ن   «: وع��ن ج��ابر ب��ن عب��د اهللا رض��ي اهللا ع��ن النب��ي ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم ق��ال          
  . )٢(  »ھم سواء: اهللا آكل الربا ومؤكلھ وكاتبھ وشاھدیھ وقال

اجتنب���وا «: أن النب���ي ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم ق���ال وع���ن أب���ي ھری���رة رض���ي اهللا عن���ھ  
 ال����شرك ب����اهللا وال����سحر «: ی����ا رس����ول اهللا وم����ا ھ����ن؟ ق����ال: ق����الوا.  »ال����سبع الموبق����ات

وقت����ل ال����نفس الت����ي ح����رم اهللا إال ب����الحق وأك����ل الرب����ا وأك����ل م����ال الیت����یم والت����ولي ی����وم   
 :وق����ال ص����لى اهللا علی����ھ وس����لم  . )٣( »الزح����ف وق����ذف المح����صنات الغ����افالت المؤمن����ات  

   . )٤( »الربا اثنان وسبعون بابًا أدناھا إتیان الرجل أمھ«
ف���دلت ھ���ذه الن���صوص عل���ى تح���ریم الرب���ا، وھ���و ك���ل زی���ادة م���شروطة عل���ى الق���رض   

وبن���اًء عل���ى ك���ون جدول���ة ال���دُّیون رب���ًا محرم���ًا ش���رعًا، فق���د ق���ررت المج���امع       . أو ال���دَّین
اإلس�����المیة، الفقھی�����ة وھیئ�����ات الرقاب�����ة ال�����شرعیة من�����ع التعام�����ل ب�����ھ ف�����ي الم�����صارف   

وص���درت ق���راراٌت عدی���دة ف���ي منع���ھ، منھ���ا ق���رار مجل���ـس المجم���ـع الفقھ���ـي اإلسالم���ـي      
ھ�����ـ ١٤٢٢الت�����ابع لرابط�����ة الع�����الم اإلس�����المي ف�����ـي دورت�����ھ ال�����سادسة ع�����شرة، س�����نة      

وبع���د اس���تعراض البح���وث الت���ي  " بی���ع ال���دَّین: "م، حی���ث نظ���ر ف���ي موض���وع ٢٠٠٢وف���ق
 تق���رر ف���ي فق���ھ المع���امالت م���ن  ق���دمت، والمناق���شات المستفی���ضة ح���ول الموض���وع، وم���ا  

  .)٥(}َوَأَحلَّ اللَُّھ اْلَبْیَع َوَحرََّم الرِّبا{: أن البیع في أصلھ حالل، لقولھ تعالى
ولكـ���ـن البی���ع ل���ھ أرك���اٌن وش���روٌط ال ب���د م���ن تحق���ق وجودھ���ا، ف���إذا تحقق���ت األرك���ان     
 وال���شروط وانتف���ت الموان���ع، ك���ان البی���ع ص���حیحًا، وق���د ات���ضح م���ن البح���وث المقدم���ة أن   

بی��ع ال��دَّین ل��ھ ص��وٌر عدی��دة؛ منھ��ا م��ا ھ��و ج��ائز، ومنھ��ا م��ا ھ��و ممن��وع، ویجم��ع ال��صور        
رب���ا الف���ضل، ورب���ا الّن���ساء، ف���ي ص���ورة ّم���ا، مث���ل   : الممنوع���ة وج���ود أح���د ن���وعي الرب���ا 

بی��ع ال��دَّین الرب��وي بجن��سھ، أو وج��ود الغ��رر ال��ذي یف��سد البی��ع، كم��ا إذا ترت��ب عل��ى بی��ع          
 ونح��وه، لنھی��ھ ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم ع��ن بی��ع الك��الئ        ال��دَّین ع��دم الق��درة عل��ى الت��سلیم    

  : وبناًء على ذلك قرر المجمع ما یلي... بالكالئ 
  : من صور بیع الدَّین غیر الجائزة: ثانیًا

بی��ع ال��دَّین للم��دین ب��ثمٍن مؤج��ٍل أكث��ر م��ن مق��دار ال��دَّین؛ ألن��ھ ص��ورة م��ن ص��ور             - أ
 ". دَّینجدولة ال"الربا، وھو ممنوع شرعًا، وھو ما یطلق علیھ 

                                                           

 ٢٧٨،٢٧٩:رة، اآلیتانسورة البق) ١(
 ) .١٥٩٧(مسلم أخرجھ ) ٢(
 .٦/٢٥٧، النسائي)٢٨٧٤(، أبو داود )٨٩(، مسلم )٢٧٦٧( البخاري أخرجھ ) ٣(
ل�م ی�رو ھ�ذا الح�دیث ع�ن یحی�ى ب�ن أب�ي                : ، وق�ال    )٧١٥١ (٧/١٥٨: »األوسط«الطبراني في   أخرجھ  ) ٤(

 بن ھشام وال یروى عن البراء إال بھذا كثیر إال عمر بن راشد ، وال رواه عن عمر بن راشد إال معاویة         
. فی��ھ عم��ر ب��ن راش��د وثق��ھ العجل��ي ، وض��عفھ جمھ��ور األئم��ة   : ، وق��ال /٤: وذك��ره الھیثم��ي. اإلس��ناد 

 ) .٣٥٣٧(وصححھ األلباني في صحیح الجامع 
 .٢٧٥:سورة البقرة) ٥(



 - ٤٠٣١ -

بی���ع ال���دَّین لغی���ر الم���دین ب���ثمٍن مؤج���ٍل م���ن جن���سھ، أو م���ن غی���ر جن���سھ؛ ألنھ���ا         - ب
  . )١(الممنوع شرعًا) أي الدَّین بالدَّین(من صور بیع الكالئ بالكالئ 

  : أما حكم الصورة الثانیة -٢
  : في حكمھا على قولین -رحمھم اهللا تعالى– فقد حصل خالف بین الفقھاء   

ور العلم���اء م���ن الم���ذاھب األربع���ة والظاھری���ة إل���ى تح���ریم    ذھ���ب جمھ��� : الق���ول األول
وذھ���ب إلی����ھ المجم����ع  . )٢(بی���ع ال����دین بال���دین للم����دین إذا باع���ھ ب����دین م����ن غی���ر جن����سھ    

، ومجم���ع الفق���ھ اإلس���المي الت���ابع لمنظم���ة     )٣(الفقھ���ى اإلس���المى المنبث���ق ع���ن الرابط���ة    
   . . )٤(المؤتمر اإلسالمي

 واب����ن الق����یم وبع����ض المعاص����رین إل����ى  ذھ����ب اإلمام����ان اب����ن تیمی����ة: الق����ول الث����اني
   . )٥(جواز بیع الدین للمدین بثمن مؤجل إذا كان من غیر جنسھ

فھ��ذه ال���صورة، وھ���ي بی���ع  :" ق��ال ش���یخ اإلس���الم اب��ن تیمی���ة ف���ي حك��م ھ���ذه ال���صورة   
م��ا ھ��و ثاب��ت ف��ي الذم��ة لی��سقط بم��ا ھ��و ف��ي الذم��ة ل��یس ف��ي تحریم��ھ ن��ص وال إجم��اع               

   . )٦("وال قیاس
أن بی���ع ال���دین ل���یس فی���ھ ن���ص ع���ام وال إجم���اع، وإنم���ا     :"ن الق���یموذك���ر العالم���ة اب��� 

ورد النھ��ي ع��ن بی��ع الك��الئ بالك��الئ، وھ��و الم��ؤخر ال��ذي ل��م یق��بض، كم��ا ل��و أس��لم ف��ي             
ث��م ". ش��يء ف��ي الذم��ة وكالھم��ا م��ؤخر فھ��ذا ال یج��وز باالتف��اق وھ��و بی��ع الك��الئ بالك��الئ        

وق���د حك���ي اإلجم���اع  :"ق���ال بع���د أن ذك���ر ص���ور بی���ع ال���دین بال���دین،ومنھا ھ���ذه ال���صورة     
ش����یخنا واخت����ار ج����وازه وھ����و ال����صواب إذ ال :عل����ى امتن����اع ھ����ذا وال إجم����اع فی����ھ، قال����ھ

  . )٧("محذور فیھ

لمناقشا لة    :أل

  :استدل الجمھورعلى قولھم بالتحریم بما یلي 
 أن النب����ي ص����لى اهللا علی����ھ   -رض����ي اهللا عنھم����ا -ح����دیث اب����ن عم����ر   : ال����دلیل األول

   . )٨(بالكالئوسلم نھى عن بیع الكالئ 
أن بی���ع الك���الئ بالك���الئ ھ���و بی���ع ال���دین بال���دین وم���ن ص���ور بی���ع       : وج���ھ االس���تدالل 

  .الدین بالدین بیعھ لمن ھو علیھ بثمن مؤجل 
  .ونوقش االستدالل بالحدیث بأنھ ضعیف كما سبق بیانھ

                                                           

 .١٥/٤٦٥العدد : مجلة المجمع الفقھى) ١(
، الفواك��ھ  ٢٤٢/ ٢: ، بدای��ة المجتھ��د ١٤٠ /٤:  تبی��ین الحق��ائق ،٣٢٣٠ / ٧: ب��دائع ال��صنائع : انظ��ر) ٢(

 .٦/٦١٠: ، المحلى١٠٦/ ٦: ، المغني٢١٥ / ٢: ، حاشیة قلیوبي وعمیرة١١٠ /٢: الدواني
 .١٥/٤٦٥العدد : مجلة المجمع الفقھى) ٣(
 .١١/٢١٣العدد: مجلة مجمع الفقھ اإلسالمى) ٤(
، ١٦٦ /٢٨: ، مجل�ة األزھ�ر  ١٠-٩ / ٢: وإعالم الموقعین ، ٢٣٥نظریة العقد البن تیمیة، ص     : انظر) ٥(

  .٢٩٤الربا والمعامالت المصرفیة للمترك، ص 
  .٢٣٥نظریة العقد البن تیمیة، ص ) ٦(
 .١٠-٩/ ٢: إعالم الموقعین) ٧(
 .سبق تخریجھ ) ٨(
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اإلجم���اع، فق���د أجم���ع العلم���اء عل���ى تح���ریم بی���ع ال���دین بال���دین، وق���د     : ال���دلیل الث���اني
ی��ر واح��د م��ن العلم��اء كم��ا س��بق، واإلجم��اع ال��ذي نقل��ھ العلم��اء ع��ام ی��شمل            نق��ل ذل��ك غ 

  .جمیع صور بیع الدین بالدین فیتناول ھذه الصورة كذلك 
ب��أن اإلجم��اع الم��ذكور ل��یس ف��ي بی��ع ال��دین بال��دین، وإنم��ا         : ون��وقش ھ��ذا االس��تدالل  

دین ھ��و ف��ي بی��ع الك��الئ بالك��الئ، وھ��و یتن��اول ص��ورة واح��دة م��ن ص��ور بی��ع ال��دین بال��             
وھ����و بی����ع ال����دین بال����دین ابت����داء، أم����ا ب����اقي ال����صور ف����ال یتناولھ����ا فیبق����ى عل����ى أص����ل  

أن بی���ع ال���دین بال���دین ل���یس فی���ھ ن���ص ع���ام وال إجم���اع      :"  ق���ال اب���ن الق���یم  . )١(اإلباح���ة
   . )٢("وإنما ورد النھي عن بیع الكالئ بالكالئ

  :واستدل أصحاب القول الثاني بما یلي 
ك دلی����ل عل����ى تح����ریم ھ����ذه ال����صورة م����ن بی����ع ال����دین  أن����ھ ل����یس ھن����ا: ال����دلیل األول

بال����دین م����ن ن����ص أو إجم����اع أو قی����اس، فیبق����ى األم����ر عل����ى الج����واز وھ����و المع����روف      
   . )٣(باإلباحة األصلیة

فھ���ذه ال���صورة وھ���ي بی���ع م���ا ھ���و ثاب���ت ف���ي الذم���ة  :"ق���ال ش���یخ اإلس���الم اب���ن تیمی���ة
   . )٤("لیسقط بما ھو في الذمة لیس في تحریمھ نص أو إجماع أو قیاس

وق����د حك����ى اإلجم����اع عل���ى ھ����ذا وال إجم����اع فی����ھ، قال����ھ ش����یخنا،  :"وق���ال اب����ن الق����یم 
واخت���ار ج���وازه، وھ���و ال���صواب إذ ال مح���ذور فی���ھ، ول���یس بی���ع ك���الئ بك���الئ فیتناول���ھ          

   . )٥("النھي بلفظھ وال في معناه فیتناولھ بعموم المعنى
وب����ة لك����ال أن لعق����د مث����ل ھ����ذا البی����ع غرض����ًا ص����حیحًا ومنفع����ة مطل  : ال����دلیل الث����اني

الط���رفین فی���ھ، فتب���رأ ذم���ة الم���دین م���ن ال���دین األول وت���شغل ب���دین آخ���ر وب���راءة الذم���ة        
  . )٦(مطلوبة للشارع ولیس في ھذا التصرف محظور فلم ینھ عنھ بلفظھ وال بمعناه

قواع����د ال����شرع : "  بقول����ھ-رحم����ھ اهللا تع����الى–اس����تدل اب����ن الق����یم  : ال����دلیل الثال����ث
نق���ل ال���دین وتحویل���ھ م���ن ذم���ة المحی���ل إل���ى ذم���ة تقت���ضي ج���وازه، ف���إن الحوال���ة اقت���ضت 

المح���ال علی���ھ ، فق���د ع���اوض المحی���ل المحت���ال م���ن دین���ھ ب���دین آخ���ر ف���ي ذم���ة ثال���ث ف���إذا  
  . )٧("عاوضھ من دینھ على دین آخر في ذمتھ كان أولى بالجواز

وھ��ذا دلی��ل م��ن القی��اس؛ قی��اس ج��واز بی��ع ال��دین بال��دین لم��ن ھ��و علی��ھ عل��ى ج��واز           
  .الدین في الكلالحوالة بجامع نقل 

  :الترجیح 
 ھ���و م���ا ذھ���ب إلی���ھ الجمھ���ور؛ وذل���ك لق���وة أدلت���ھ،   - واهللا تع���الى أعل���م-لع���ل ال���راجح 

 بتح���ریم بی���ع ال���دین لم���ن ھ���و علی���ھ ولغی���ر م���ن ھ���و علی���ھ       - رحم���ھ اهللا-ق���ال اب���ن ب���از  

                                                           

 .٢٣٥، ونظریة العقد البن تیمیة، ص١٠-٩/ ٢: إعالم الموقعین: انظر) ١(
  .٩ / ٢: ینإعالم الموقع)  ٢(
، الربا والمع�امالت الم�صرفیة ف�ي    ١٠ /٢:  ، إعالم الموقعین ٢٣٥نظریة العقد البن تیمیة، ص      : انظر) ٣(

  .٢٩٥نظر الشریعة اإلسالمیة للمترك، ص 
  .٢٣٥نظریة العقد البن تیمیة، ص )  ٤(
 .١٠ / ٢: إعالم الموقعین)  ٥(
 .المرجع السابق: انظر) ٦(
 .١٠ / ٢: إعالم الموقعین) ٧(
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أن یك�����ون : - أى ص�����ور بی�����ع ال�����دین المحرم�����ة -ص�����فة ذل�����ك" بجن�����سھ وبغی�����ر جن�����سھ 
بیع��ھ عل��ى ش��خص آخ��ر بال��دین، أو یبیع��ھ عل��ى م��ن ھ��و      لل��شخص دی��ن عن��د زی��د م��ثال، فی   

علی��ھ بال��دین؛ لم��ا ف��ي ذل��ك م��ن الغ��رر وع��دم التق��ابض، لك��ن إذا ك��ان المبی��ع وال��ثمن م��ن         
أم���وال الرب���ا، ج���از أخ���ذ أح���د العوض���ین ع���ن اآلخ���ر، ب���شرط التق���ابض ف���ي المجل���س م���ع    

  .التماثل إذا كانا من جنس واحد
ط التق���ابض ف���ي المجل���س، لم���ا ثب���ت    أم���ا إن كان���ا م���ن جن���سین ج���از التفاض���ل ب���شر   

إنن��ا : ی��ا رس��ول اهللا : ع��ن النب��ي ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم أن��ھ س��ألھ بع��ض ال��صحابة، فق��ال        
نبی����ع بال����دراھم ونأخ����ذ عنھ����ا ال����دنانیر، ونبی����ع بال����دنانیر ونأخ����ذ عنھ����ا ال����دراھم، فق����ال   

 ال ب��أس أن تأخ��ذھا ب��سعر یومھ��ا م��ا ل��م تفترق��ا وبینكم��ا      « : النب��ي ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم   
 ، رواه اإلم���ام أحم���د، والترم���ذي، واب���ن ماج���ھ، وأب���و داود والن���سائي بإس���ناد     )١(»ش���يء

ص����حیح ع����ن اب����ن عم����ر رض����ي اهللا عنھم����ا، وص����ححھ الح����اكم، وألدل����ة أخ����رى ف����ي          
  .)٢(" الموضوع

  اطب اث

   ادن ر ن و  ن  أو ن ره ن ؤل

 مؤج���ل ھ���و بی���ع دی���ن م���ؤخر س���ابق   یق���صد ببی���ع ال���دین لغی���ر م���ن ھ���و علی���ھ ب���ثمن   
التق��رر ف��ي الذم��ة لغی��ر م��ن ھ��و علی��ھ ب��ثمن مؤج��ل س��واء ك��ان ال��دینان عل��ى ش��خص أو           

   . )٣(على شخصین
  :ولھ صورتان 

   . )٤(أن یبیع الرجل دینًا لھ على رجل بدین على رجل آخر: الصورة األولى
ل بی����ع دی����ن م����ؤخر س����ابق التق����رر ف����ي الذم����ة لغی����ر الم����دین ب����ثمن مؤج����   : أو ھ����ي

   . )٥(موصوف في الذمة
بی���ع دی���ن م���ؤخر س���ابق التق���رر ف���ي الذم���ة ب���دین مماث���ل ل���شخص     : ال���صورة الثانی���ة

   . )٦(آخر على نفس المدین
وال ب���د ف���ي بی���ع ال���دین لغی���ر م���ن ھ���و علی���ھ ب���ثمن مؤج���ل م���ن تق���دم عم���ارة ذم���ة أو    

   . )٧(ذمتین على البیع
  :ك فالصورة األولى یتصور وقوعھا في أربعة أشخاص ، ومثال ذل

أن یك���ون ل���شخص عل���ى آخ���ر دی���ن ولثال���ث عل���ى راب���ع دی���ن فب���اع ك���ل م���ن ص���احبي    
   . )٨(الدینین ما یملكھ من الدین بالدین الذي ھو لآلخر

                                                           

 .سبق تخریجھ) ١(
 .١٩/٤٣: مجموع فتاوى ابن باز) ٢(
  .٢٥٨-٢٥٦دراسات في أصول المداینات لنزیھ حماد، ص : انظر) ٣(
  .٦٦٠ /٢: الموطأ لإلمام مالك: انظر) ٤(
  .٢٥٦دراسات في أصول المداینات لنزیھ حماد، ص : انظر) ٥(
 .المرجع السابق: انظر) ٦(
 .١٠٩ / ٢: نيالفواكھ الدوا: انظر) ٧(
 .المرجع السابق: انظر) ٨(
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  :وأما الصورة الثانیة یتصور وقوعھا في ثالثة أشخاص، ومثال ذلك 
   . )١(كأن یكون لزید وعمرو دینان على شخص فباع زید عمرًا دینھ بدینھ

 ل���ھ دی���ن عل���ى إن���سان وآلخ���ر مثل���ھ عل���ى ذل���ك اإلن���سان، فب���اع أح���دھما   وك���أن یك���ون
   . )٢(ما لھ علیھ بما لصاحبھ

أم��ا حك��م بی��ع ال��دین لغی��ر م��ن ھ��و علی��ھ ب��ثمن مؤج��ل م��ن جن��سھ أو م��ن غی��ره كم��ا            
  :یلي

  :اختلف أھل العلم في ھذا القسم من بیع الدین بالدین على قولین 
 )٥( وال����شافعیة)٤( والمالكی����ة)٣(نفی����ةذھ����ب جمھ����ور الفقھ����اء م����ن الح   : الق����ول األول

 إل���ى تح���ریم ھ���ذا الن���وع م���ن بی���ع ال���دین بال���دین، حی���ث إنھ���م ی���رون تح���ریم     )٦(والحنابل���ة
وذھ��ب إلی��ھ  . بی��ع ال��دین بال��دین مطلق��ًا ومن��ھ بی��ع ال��دین لغی��ر م��ن ھ��و علی��ھ ب��ثمن مؤج��ل       

ة المجم����ـع الفقھ����ـي اإلسالم����ـي الت����ابع لرابط����ة الع����الم اإلس����المي ف����ـي دورت����ھ ال����سادس    
ھ����ـ ١٤٢٧، وف����ى دورت����ھ الثامن����ة ع����شرة )٧(م ٢٠٠٢ھ����ـ المواف����ق١٤٢٢ع����شرة، س����نة

  .)٩(، ومجمع الفقھ اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي)٨(م ٢٠٠٦الموافق

ذھ���ب بع���ض المعاص���رین إل���ى ج���واز بی���ع ال���دین لغی���ر م���ن ھ���و علی���ھ   : الق���ول الث���اني
   . )١٠(وابن القیمبثمن مؤجل ، وقد نسب ھذا القول لإلمامین ابن تیمیة 

 ھ���ذه الن���سبة إل���ى ش���یخ اإلس���الم    -رحم���ھ اهللا تع���الى -ووص���ف ال���شیخ عم���ر المت���رك   
وأم���ا ن���سبة الق���ول ب���أن اب���ن تیمی���ة واب���ن : "واب���ن الق���یم بأنھ���ا غی���ر ظ���اھرة، حی���ث ق���ال 

الق��یم أج��ازا ھ��ذه المعامل��ة فغی��ر ظ��اھر، ب��ل مقت��ضى عب��ارتھم وتعل��یلھم ی��دل عل��ى أنھ��م             
رون ج��واز بی��ع ال��دین بال��دین إذا ك��ان یت��ساقطان كم��ا ف��ي         ی��رون ع��دم الج��واز، وأنھ��م ی��    

   . )١١("صورة المقاصة أو كان أحدھما یسقط
ول���م ی���رد ق���ول ل���شیخ اإلس���الم ی���صرح فی���ھ بج���واز ذل���ك ، ولكن���ھ ی���رى أن الح���دیث        
ال���ذي نھ���ى ع���ن بی���ع الك���الئ بالك���الئ ض���عیف ، وأن اإلجم���اع ال���ذي ب���ھ اس���تدل الجمھ���ور   

إنم���ا ھ���و واق���ع عل���ى ص���ورة واح���دة م���ن ص���ور بی���ع     عل���ى تح���ریم بی���ع ال���دین بال���دین ،   
ال���دین بال���دین وھ���ي بی���ع ال���دین بال���دین ابت���داء كال���سلف المؤج���ل م���ن الط���رفین، وعل���ل         

ف���إن ذل���ك من���ع ل���ئال تبق���ى ذم���ة ك���ل منھم���ا م���شغولة بغی���ر فائ���دة       :" تح���ریم ذل���ك بقول���ھ 
                                                           

  .٩٢ / ٤: نھایة المحتاج: انظر) ١(
  .٢٧٥ / ٩: المجموع : انظر) ٢(
 . ٣١٥١ / ٧: بدائع الصنائع: انظر) ٣(
 .١١٠ /٢: ، الفواكھ للدواني١٢٩ / ٢: بدایة المجتھد: انظر) ٤(
 .٩٢ / ٤: ، نھایة المحتاج٤٠٠ /٩: المجموع: انظر) ٥(
 .٤٤/ ٤: ، اإلنصاف١٠٦ /٦:  المغني:انظر) ٦(
 .١٥/٤٦٥العدد : مجلة المجمع الفقھى) ٧(
 .٢٢/٢٣٥ العدد: مجلة المجمع الفقھى) ٨(
 .١١/٢١٣العدد: مجلة مجمع الفقھ اإلسالمى) ٩(
 ، بح��ث لعی��سوي أحم��د عی��سوي ، والرب��ا والمع��امالت الم��صرفیة   ١٦٨ / ٢٨: مجل��ة األزھ��ر: انظ��ر) ١٠(

 .٣٠٢للمترك ص
 .٣٠٤لربا والمعامالت المصرفیة للمترك ص ا)  ١١(
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ح���صلت ال ل���ھ وال لآلخ���ر، والمق���صود م���ن العق���ود الق���بض فھ���و ل���م یح���صل ب���ھ مق���صود     
   . )١("أصًال

ومقت��ضى تعلیل��ھ ھ��ذا أن��ھ ال ی��رى ج��واز بی��ع ال��دین لغی��ر م��ن ھ��و علی��ھ ب��ثمن مؤج��ل         
حی���ث إن ھ���ذا البی���ع ك���ذلك ال یح���صل ب���ھ الق���بض وھ���و المق���صود م���ن العق���ود، وك���ذلك          

" بقی���ت ذمت���ا المتعاق���دین م���شغولتین،أما اإلم���ام اب���ن الق���یم فی���رى أن بی���ع ال���دین بال���دین      
د النھ����ي ع����ن بی����ع الك����الئ بالك����الئ وھ����و   ل����یس فی����ھ ن����ص ع����ام وال إجم����اع وإنم����ا ور  

  . )٢("الم��ؤخر ال��ذي ل��م یق��بض كم��ا ل��و أس��لم ش��یئًا ف��ي ش��يء ف��ي الذم��ة وكالھم��ا م��ؤخر            
  . وھو ما یسمى بابتداء الدین بالدین وقد سبق بیان ذلك

لمناقشا لة    :أل

  .استدل الجمھور على القول بعدم الجواز بالسنة واإلجماع -١
ح��دیث اب��ن عم��ر رض��ي اهللا عنھم��ا ف��ي النھ��ي ع��ن بی��ع         أم��ا دل��یلھم م��ن ال��سنة فھ��و     

  .الكالئ بالكالئ وقد سبق
وأم���ا اإلجم���اع أی���ضًا فق���د س���بق ذك���ره، وھ���و أن���ھ ق���د نق���ل اإلجم���اع عل���ى تح���ریم بی���ع   
ال���دین بال���دین غی���ر واح���د م���ن العلم���اء ، وھ���و إجم���اع ی���شمل تح���ریم جمی���ع ص���ور بی���ع      

  .الدین بالدین، ومنھ ھذا التقسیم فیتناولھ اإلجماع
اس����تدل أص����حاب الق����ول الث����اني الق����ائلون ب����الجواز بأن����ھ ال دلی����ل عل����ى المن����ع،      -٢

وذل���ك ألن المالكی���ة ق���د خ���الفوا اإلجم���اع ألنھ���م یقول���ون بج���واز ت���أخیر رأس م���ال ال���سلم      
   . )٣(إلى ثالثة أیام والتأجیل بالیوم والیومین كالتأجیل بأكثر من ذلك

ھ یق���وم ب���ھ االحتج���اج، وأن ب���أن تلق���ي األم���ة للح���دیث یجعل��� : ون���وقش ھ���ذا االس���تدالل
اإلجم���اع ق���د انعق���د عل���ى المن���ع وھ���و إجم���اع ع���ام، وم���ن ال���ذین نقل���وا اإلجم���اع علم���اء        
المالكی���ة، وق���ول المالكی���ة بج���واز التأجی���ل إل���ى ثالث���ة أی���ام ال ی���دل عل���ى أنھ���م ال ی���رون          
انعق���اد اإلجم���اع عل���ى المن���ع، وإنم���ا ق���الوا ذل���ك ألن التأجی���ل إل���ى ثالث���ة أی���ام كعدم���ھ، ال       

م ی���رون ع��دم انعق���اد اإلجم���اع ابت��داء، فھن���اك ف��رق ب���ین نف���ي انعق��اد اإلجم���اع وب���ین     ألنھ�� 
  .القول بعدم تناولھ لبعض الحاالت

  : ھو قول جمھور أھل العلم، وذلك لما یلي -واهللا تعالى أعلم–و لعل الراجح 
لق���وة أدل���ة الجمھ���ور حی���ث اس���تدلوا بال���سنة واإلجم���اع، واإلجم���اع ی���شمل ھ���ذه         -١

  .الصورة
  .مناقشة على استدالل القول المخالفلورود ال -٢
ألن العل����ة الت����ي ح����رم م����ن أجلھ����ا ابت����داء ال����دین بال����دین؛ وھ����ي ع����دم ح����صول      -٣

الق���بض ال���ذي ھ���و مق���صود عق���د البی���ع، وبق���اء ذمت���ى ك���ل م���ن المتعاق���دین م���شغولتین ق���د 
  تحققت في ھذه الصورة

                                                           

 .٢٣٥نظریة العقد البن تیمیة، ص )  ١(
  .١٠-٩ / ٢: إعالم الموقعین) ٢(
 . بحث لعیسوي أحمد عیسوي١٦٨ / ٢٨: مجلة األزھر: انظر) ٣(
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  املبحث الثالث

  شراء البنوك للديون عن طريق التورق املصرفى

ة التَّ����ورُّق باعتبارھ����ا أداة تمویلی����ة م����شروعة، اتج����ھ العدی����د م����ن  لم����ا ظھ����رت ص����یغ
العم��الء إل��ى التَّعاُم��ل ب��التَّورُّق للح��صول عل��ى ال��سُُّیولة النَّْقدی��ة، الت��ي تمك��نھم م��ن س��داد            
م���دیونیاتھم الناش���ئة ع���ن ق���روض ربوی���ة، والم���دیونیات الناش���ئة ع���ن الق���روض الربوی���ة   

 ول����ذلك لج����ؤوا إل����ى ال����دخول ف����ي التَّ����ورُّق،  كان����ت ت����زعُج العم����الء إلیم����انھم بحرمتھ����ا، 
  .لیتخلصوا من ثقِل تلك المدیونیات، ولینتقلوا إلى التَّعاُمل مع المصارف اإلسالمیة

  :لذا یمكن تقسیم ھذا الموضوع إلى المسائل التالیة
  :مفھوم التورق لغة وشرعًا: المسألة األولى

 م���ن ال���َوِرِق، بف���تح ال���واو وك���سر ال���راء،   التَّ���َورُُّق لغ���ًة م���أخوذٌ : تعری���ُف التَّ���َورُّق لغ���ة 
الم����اُل م����ن دراھ����َم وإب����ل، : - بف����تح ال����راء-وھ����ي ال����دَّراھُم الم����ضروبة، وال����َوِرُق أی����ًضا 

  . )١(الِفضَّة، كانت مضروبًة كالدَّراھِم أو ال : الَوِرُق: وقال َأبو عبیدة
ْسمیِة ف���ي كت���ِب  إن م���ْصطلَح الَت���َورُِّق ل���م ی���ِرْد بھ���ذِه التَّ���    : أم���ا الت���ورق عن���د الفقھ���اء   

: -رحم���ھ اهللا-الُفقھ���اِء إال عن���َد َبع���ِض فقھ���اِء الَحنابل���ِة، یق���وُل ش���مُس ال���دِّیِن ب���ُن ُمْفِل���ح        
. )٢("َوَل��ِو اْحت��اَج إل��ى َنْق��ِد م��ا ُی��ساوي ِمَئ��ة ِبمَئَت��ْین ف��ال َب��ْأس، ن��صَّ عَلی��ھ، وھ��و الَت��َورُّقُ       "

ْق���ٍد فاش���َترى م���ا ی���ساوي ِمَئ���ة   ول���و احت���اَج إن���ساٌن إل���ى نَ  : "-رحم���ھ اهللا-وق���ال البھ���وتيُّ  
 وك���ذلك الم���رداويُّ  ،)٣("بِمئ���ة وخم���سین مثًل���ا، ف���ال ب���أَس ب���ذلك، وھ���ي م���سألُة التَّ���َورُّقِ        

    .)٤(َذَكَر التََّورَُّق في كتابھ
وأّم���ا بقیَّ���ة الم���ذاھب اُألخ���رى َفَل���ْم َی����ْذُكروا التَّ���َورَُّق بھ���ذا االس���ِم، وإنَّم���ا یتعرض����وَن          

   .)٥(ِن الِعْیَنةِلحكمھ عنَد حدیِثِھْم َع
أْن َی���شترَي س���لَعًة ن���سیئًة، ث���ّم : "وق���ْد َذك���ر الب���احثون ف���ى الموس���وعة الكویتی���ة فق���الوا

  . )٦(" یبیَعھا َنْقًدا ِلَغیِر البائِع، ِبَأَقّل ِمّما اْشَتراھا ِبِھ، ِلَیْحصَل ِبذلَك على النَّْقِد
ھ���و ِش���راُء ِس���ْلَعٍة ف���ي َح���ْوَزِة     : َوق���ْد ع���رَّف مجم���ُع الفق���ھ اِإلس���المي التَّ���َورَُّق ِبَقوِل���ھِ     

الب����اِئِع َوُمْلِك����ِھ ِب����َثَمٍن مؤجَّ����ل، ث����مَّ َیبی����ُع الم����شَتري ِبَنْق����ٍد ِلَغی����ِر الب����ائِع ِللُح����صوِل عل����ى       
  .)٧(النَّْقِد

  :وبالنظر إلى التعاریف السابقة نستنتج أن العناصر األساسیة للتورق ثالثة
 أن یبیعھ�����ا - ٣.  یبیعھ�����ا نق�����دا  أن- ٢.  أن ی�����شتري المت�����ورق ال�����سلعة ن�����سیئة   - ١

  .على غیر بائعھا
                                                           

 .٣٧٥/ ١٠: لسان العرب، ٢٩٩/ ١: مختار الصحاح: انظر) ١(
 .١٢٦/ ٤: الفروع) ٢(
 .١٨٦/ ٣:  كشاف القناع)٣(
 .٣٣٧/ ٤: اإلنصاف) ٤(
 .٤١٧/ ٣: ، روضة الطالبین٧٧/ ٣: حاشیة الدسوقي، ٢٧٣/ ٥: حاشیة ابن عابدین: انظر) ٥(
 .١٤٧/ ١٤:  الموسوعة الفقھیة الكویتیة)٦(
ق��رارات المجم��ع الفقھ��ي اإلس��المي برابط��ة الع��الم اإلس��المي ف��ي الق��رار الخ��امس ف��ي ال��دورة       : انظ��ر) ٧(

 .٣٢٠ ھـ، ص ١٤١٩/ ٧/ ١١ في مكلة المكرمة، ابتداء من یوم السبت الخامسة عشرة المنعقدة
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ویت����ضح مم����ا س����بق؛ أن المت����ورق اش����ترى ال����سلعة ل����یس لغ����رض المت����اجرة بھ����ا،      
وتح���صیل رب���ح، ول���یس لغ���رض االس���تخدام واالنتف���اع بھ���ا، وإنم���ا م���ن أج���ل إع���ادة بی���ع      
ال���سلعة ب���ثمن أق���ل م���ن ال���ثمن ال���ذي اش���تراھا ب���ھ، وال���دافع األساس���ي لل���دخول ف���ي بی���ع       

  و الحاجة للسیولة النقدیة لیستطیع بذلك تغطیة حاجاتھ النقدیةالتورق ھ
معن���ى الت���ورق الم���صرفى أو الم���نظم والف���رق بین���ھ وب���ین الت���ورق       : الم���سألة الثانی���ة 

  :عند الفقھاء
الت���ورق الم���صرفي معامل���ة جدی���دة ظھ���رت ف���ي اآلون���ة األخی���رة، وتعتب���ر ص���یغة م���ن      

ئل اإلع���الم بت���رویج اإلعالن���ات   ص���یغ التموی���ل الت���ي طرحتھ���ا البن���وك، وق���د تلقتھ���ا وس���ا     
المختلف���ة عنھ���ا، والت���ورق الم���صرفي یختل���ف ع���ن الت���ورق عن���د الفقھ���اء، وال���ذي دار          
حول����ھ خ����الف ب����ین العلم����اء، ول����ذلك ال یوج����د تعری����ف لھ����ذه المعامل����ة عن����د الفقھ����اء         

  . القدامى
قی����ام الم����صرف أو  "س����امي ال����سویلم بقول����ھ  . ول����ذلك عرف����ھ المعاص����رون م����نھم؛ د  

وھ���ي -ة بترتی���ب عملی���ة الت���ورق للعمی���ل، بحی���ث یبی���ع الم���صرف س���لعة  المؤس���سة المالی���
 عل��ى العمی��ل ب��ثمن آج��ل، ث��م     -غالب��ا مع��دن م��ن المع��ادن المت��وفرة ف��ي األس��واق الدولی��ة       

یوك��ل العمی��ُل الم��صرَف ببی��ع ال��سلعة نق��دا لط��رف آخ��ر، وی��سلم الم��صرف ال��ثمن النق��دي           
  . )١(" للعمیل

 والت���ورق عن���د الفقھ���اء أو الف���ردى    وم���ن ث���م ف���إن الف���روق ب���ین الت���ورق الم���صرفي     
  : تتمثل فیما یلي

  :أوجھ االتفاق بین التورق الفقھى أو الفردى والمصرفي  - أ
، وھ����و بھ����ذه )المت����ورق( غای���ة الت����ورق الم����صرفي ھ����ي تح����صیل النق����د للعمی����ل  - ١

  .الغایة یتفق مع التورق الفردي المعلوم عند الفقھاء
ی���ر أن أب���رز عق���دین فیھم���ا ھم���ا   أن الت���ورق الم���صرفي یق���وم عل���ى ع���دة عق���ود غ - ٢

  :على النحو التالي
، فی����شتري العمی����ل س����لعة ب����ثمن   )الم����شتري(م����ع العمی����ل  ) الب����ائع( تعاق����د البن����ك  -أ

مؤج��ل، یدفع��ھ عل��ى ش��كل أق��ساط ف��ي فت��رة مح��ددة، وظ��اھر ھ��ذا العق��د أن��ھ بی��ع ص��حیح             
  .قد استوفى أركانھ، وشرائطھ

ع ط����رف ثال����ث یطل����ق علی����ھ  م����) الم����شتري( تعاق����د البن����ك بالنیاب����ة ع����ن العمی����ل  -ب
، لی���شتري ال���سلعة ب���ثمن نق���دي حاض���ر یوض���ع ف���ي ح���ساب العمی���ل    )الم���شتري النھ���ائي(
   . )٢ ()المشتري(

  :أوجھ االختالف بین التورق المصرفي والتورق الفقھى  - ب
 أن الت���ورق الفقھ���ى یب���دأ وینتھ���ي ب���دون ترتیب���ات م���سبقة، أو إج���راءات مقنن���ة،       - ١

، حی����ث إن ل����ھ إج����راءات مقنن����ة، ووث����ائق   ف����ي ح����ین أن الت����ورق الم����صرفي مؤس����سي  
  . )٣(بشكل یجعل التورق ذاتھ نشاطا شبھ مستقل عن األنشطة التجاریة المعتادة 

                                                           

 .١٨التكافؤ االقتصادي بین الربا والتورق، ص) ١(
 .١٥التورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر لعبد اهللا السعیدي، ص: انظر) ٢(
 .١١-١٠التورق كما تجریھ المصارف لمحمد العلي القري، ص: انظر) ٣(
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 أن الب���ائع ف���ي عملی���ة الت���ورق الم���صرفي، وھ���و البن���ك، یق���وم ببی���ع ال���سلعة نیاب���ة    -٢
، ف���ي ح���ین أن الب���ائع ف���ي الت���ورق الفقھ���ى ال عالق���ة ل���ھ ببی���ع  )المت���ورق(ع���ن الم���شتري 

  .عة مطلقا، وال عالقة لھ بالمشتري النھائيالسل
 أن المت��ورق ف���ي عملی���ة الت���ورق الم���صرفي ی��ستلم النق���د م���ن الب���ائع نف���سھ، ال���ذي   -٣

ص��ار م��دینا ل��ھ ب��الثمن اآلج��ل، ف��ي ح��ین أن ال��ثمن ف��ي الت��ورق الفقھ��ى یقب��ضھ المت��ورق         
  .من المشتري النھائي مباشرة، دون أي تدخل من البائع

  : التورق المصرفىصور: المسألة الثالثة
  :)١(إن تسدید المدیونات الربویة عن طریق التَّورُّق لھ صورتان

  :إذا كان الدَّْین لبنك آخر: الصُّورة األولى
 بطل����ب -الم����دین للبن����ك الھولن����دي بمئ����ة أل����ف   -یق����وم زی����د  : ومث����ال ھ����ذه ال����صُّورة  

سُُّیولة التَّموی���ل م���ن ص���راف الرَّاجح���ي ع���ن طری���ق التَّ���ورُّق، وبع���د ح���صول زی���د عل���ى ال���   
  .النَّْقدّیة یقوم بتسدید ذلك الدَّْین للبنك الھولندي

  :إذا كان الدَّْین لنفس البنك الذي یقدم التَّورُّق للعمیل: الصُّورة الثانیة
أن یك��ون زی��د م��دیًنا للبن��ك األھل��ي بخم��سین أل��ف ری��ال، فیق��وم        : ومث��ال ھ��ذه ال��صُّورة  

 البن��ك، فی��شتري زی��ٌد س��لعًة م��ن البن��ك    زی��د بطل��ب التَّموی��ل ع��ن طری��ق التَّ��ورُّق م��ن نف��س    
ب���سبعین أل���ف ری���ال مؤجَّل���ة، ث���م یق���وُم بتوكی���ل البن���ك ف���ي بیعھ���ا بخم���سین أل���ف ری���ال           

  .حالة، فیحصل زید على خمسین ألف ریال لیقوم بتسدید ذلك الدَّْین
  :الفرق بین الصورتین

سھ البن����ك یالح����ظ ف����ي ال����صُّورة الثانی����ة أن البن����َك ال����ذي ق����دَّم التَّموی����ل لزی����د ھ����و نف���� 
ال���دائن، فالبن���ُك ف���ي ال���صُّورة الثانی���ة ھ���و ال���دائن والمم���ّول ف���ي نف���س الوق���ت، بینم���ا نج���ُد  
ف���ي ال���صُّورة األول���ى أن البن���ك ال���دائن ل���یس ھ���و نف���سھ المم���ّول ال���ذي یق���دِّم التَّموی���ل،           

  .وھذا التفریُق یفید في بیان التكییِف الفقھي للصورتین
  : و الفردىحكم التورق الفقھى أ: المسألة الرابعة

تتمث���ل ص���ورة الت���ورق عن���د الفقھ���اء ف����ى أن یرغ���ب ال���شخص ف���ي الح���صول عل����ى          
نق���ود لحاجت���ھ إلیھ���ا، وال یری���د أن ی���ستقرض م���ن أح���د، أو یمكن���ھ أن ی���ستقرض، ولكن���ھ     
ال یج��د م��ن یقرض��ھ، فیتوج��ھ إل��ى ال��سوق، وی��شتري س��لعة ب��ثمن مؤج��ل، ث��م یبیعھ��ا ف��ي          

 أح���د بنیت���ھ، وحاجت���ھ للنق���ود، وھ���ذه  ال���سوق عل���ى غی���ر الب���ائع نق���دا، م���ن غی���ر أن یعل���م  
وم���ن احت���اج إل���ى  : "ال���صورة ھ���ي الت���ي ذكرھ���ا البھ���وتي، ون���ص عل���ى جوازھ���ا بقول���ھ     

  .)٢(" نقد، فاشترى ما یساوي مئة بأكثر، لیتوسع بثمنھ فال بأس
ل���یس : وم���ن ص���وره أی���ضا؛أن یطل���ب المحت���اج قرض���ا م���ن ت���اجر، فیق���ول ل���ھ الت���اجر     

یع��ك ھ��ذه ال��سلعة ب��ثمن مؤج��ل، لتبیعھ��ا أن��ت ف��ي      عن��دي م��ا تحتاج��ھ م��ن النق��ود، ولك��ن أب   
  .)٣(السوق، فیكون التاجر قد باعھا علیھ بسعر النقد من غیر زیادة نظیر األجل

  :حكم التورق عند الفقھاء: ثانیا

                                                           

 .١٧موسى آدم عیسى، ص. المصرفي اإلسالمي. بیقات التَّورُّق واستخداماتھ في العملتط: انظر) ١(
 .١٢٦/ ٤: الفروع البن مفلح: وانظر. ١٨٦/ ٣: كشاف القناع) ٢(
 .١٨بحث حكم التورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر، ص: انظر) ٣(
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ھ��و أن ی��شتري ال��سلعة، ث��م یبیعھ��ا لحاجت��ھ إل��ى ال��دراھم،       : مح��ل الن��زاع ب��ین العلم��اء   
، فھ����و ال یری����د ال����سلعة لینتف����ع بھ����ا    ول����وال حاجت����ھ تل����ك لم����ا اش����ترى ال����سلعة أص����ال     

باالس���تھالك، أو االس���تثمار، وإنم���ا اش���ترى ال���سلعة لحاجت���ھ، واض���طراره للنق���ود، فیق���وم     
  .المحتاج ببیع السلعة بخسارة، لیحصل على ما یرید من النقود

لت بعة م  أل ه  لم ق فقها  ك م  :  ل ينبغى 

  :موقف الحنفیة من بیع التورق: أوال
 الحنفی�����ة ی�����ذكرون الت�����ورق ض�����من ص�����ور العین�����ة، وین�����صون عل�����ى الكراھ�����ة،      إن

رحم��ھ  -ھ��ة العین��ة الم��شھورة فق��ط دون الت��ورق، ول��ذلك ف��رق اب��ن الھم��ام          وم��رادھم كرا 
 ب��ین العین��ة والت��ورق ف��ي الحك��م بع��د أن ذك��ر ك��الم أب��ي یوس��ف، ال��ذي یفی��د ظ��اھره            -اهللا

  .جواز العینة، وبین كذلك أنھ ال كراھة إذا رفض التاجر اإلقراض
رم، ف���أین ھ���و  وال ش���ك أن البی���ع الفاس���د بحك���م الغ���صب المح���    : "-رحم���ھ اهللا- یق���ول 

م��ن بی��ع العین��ة ال��صحیح المختل��ف ف��ي كراھت��ھ، ث��م ال��ذي یق��ع ف��ي قلب��ي أن م��ا یخرج��ھ             
ال���دافع إن فعل���ت ص���ورة یع���ود فیھ���ا إلی���ھ ھ���و أو بع���ضھ، كع���ود الث���وب أو الحری���ر ف���ي        
ال���صورة األول���ى، وكع���ود الع���شرة ف���ي ص���ورة إق���راض الخم���سة ع���شر، فمك���روه، وإال          

االحتم����االت، ك����أن یحت����اج الم����دیون فی����أبى  ف����ال كراھ����ة إال خ����الف األول����ى عل����ى بع����ض  
الم���سؤول أن یق���رض، ب���ل یبی���ع م���ا ی���ساوي ع���شرة بخم���سة ع���شر إل���ى أج���ل فی���شتریھ       
الم��دیون، ویبیع��ھ ف��ي ال��سوق بع��شرة حال��ة، وال ب��أس ف��ي ھ��ذا، ف��إن األج��ل قابل��ھ ق��سط             

  . )١(" من الثمن، والقرض غیر واجب علیھ دائما، بل ھو مندوب
  :یع التورقموقف المالكیة من ب: ثانیا

ال���ذي یظھ���ر م���ن ن���صوص فقھ���اء المالكی���ة أنھ���م ی���رون كراھ���ة الت���ورق، ج���اء ف���ي          
ال : وك���ره أن یق���ول الرج���ل لم���ن س���ألھ س���لف ثم���انین بمئ���ة       ): "ش���رح مخت���صر خلی���ل  (

یح��ل ل��ي أن أعطی��ك ثم��انین ف��ي مئ��ة، ولك��ن ھ��ذه س��لعة قیمتھ��ا ثم��انون، خ��ذ من��ي بمئ��ة           
  .)٢(ما أي سلعة إذا قومت كانت بثمانین

ك���ر المالكی���ة بع���ض ص���ور الت���ورق، وكرھوھ���ا بقی���ود، م���ن ذل���ك م���ا ج���اء ف���ي      وق���د ذ
إذا اش����ترى طعام����ا، أو غی����ره، عل����ى أن ینق����د بع����ض ثمن����ھ،  ): "ش����رح مخت����صر خلی����ل(

وی��ؤخر بع��ضھ ألج��ل، ف��إن ك��ان اش��تراه لیبیع��ھ كل��ھ لحاجت��ھ بثمن��ھ، ف��ال خی��ر فی��ھ، وھ��و            
   .)٣("قول مالك

  :موقف الشافعیة من بیع التورق: ثالثا
ذكر ال����شافعیة ع����ن بی����ع الت����ورق ش����یئا، فل����م ی����ذكروه اس����تقالال كالحنابل����ة، وال ل����م ی����

ك���صورة م���ن ص���ور العین���ة كالحنفی���ة والمالكی���ة، ولك���ن ب���النظر إل���ى م���وقفھم م���ن العق���ود  
عام���ة، وإل���ى م���وقفھم م���ن بی���ع العین���ة خاص���ة، ن���ستطیع أن نع���رف م���وقفھم م���ن بی���ع          

  .التورق
ع األول أن ی���شتري ال���سلعة بنق���د أق���ل،  فم���وقفھم م���ن بی���ع العین���ة، أنھ���م أج���ازوا للب���ائ  

                                                           

 .٢١٣/ ٧:  فتح القدیر )١(
 .١٠٦/ ٥:  شرح الخرشي على مختصر خلیل)٢(
 .المرجع السابق) ٣(
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ف��إن بی��ع الت��ورق یك��ون أول��ى ب��الجواز م��ن بی��ع العین��ة، وبھ��ذا نع��رف ال��سبب ال��ذي جع��ل         
ال���شافعیة ال ی���ذكرون بی���ع الت���ورق ف���ي كت���بھم، فھ���م لم���ا أج���ازوا بی���ع العین���ة مخ���الفین         

  .بذلك جمھور العلماء، فالتورق یكون أولى بالجواز
  : التورقموقف الحنابلة من بیع: رابعا

ورد عن�����د الحنابل�����ة أكث�����ر م�����ن رأي ف�����ي بی�����ع الت�����ورق، فبع�����ضھم ی�����رى الج�����واز،    
 ق�����د روي عن����ھ ث�����الث  -رحم����ھ اهللا -وال����بعض ی�����رى التح����ریم، حت�����ى إن اإلم����ام أحم�����د    

 یق�����ول  روای����ات ف����ي بی�����ع الت����ورق، فق�����د روي عن����ھ الج����واز، والكراھ�����ة، والتح����ریم،      
بمئ���ة وخم���سین ف���ال ب���أس، ل���و احت���اج إل���ى نق���د، فاش���ترى م���ا ی���ساوي مئ���ة  : "الم���رداوي

یك���ره، : ن���ص علی���ھ، وھ���و الم���ذھب، وعلی���ھ األص���حاب، وھ���ي م���سألة الت���ورق، وعن���ھ       
  .)١(یحرم : وعنھ

وق����د أوض����ح الم����رداوي أن م����ذھب الحنابل����ة، وال����ذي علی����ھ معظ����م األص����حاب ھ����و       
ول����و احت����اج إن����سان إل����ى نق����د، فاش����ترى م����ا  : "الق����ول ب����الجواز، ول����ذلك ق����ال البھ����وتي 

  .)٢("ن مثال، فال بأس بذلك، وھي مسألة التورقیساوي مئة بمئة وخمسی
  :حكم التورق عند عدد من أھل العلم المعاصرین: ثالثا

خ���اض كثی���ر م���ن العلم���اء المعاص���رین ف���ي حك���م بی���ع الت���ورق، وص���درت فت���اوى ف���ي     
ھ��ذا ال���شأن م���ن لج���ان وأف���راد، فق���د أفت���ت اللجن���ة الدائم���ة للبح���وث العلمی���ة واإلفت���اء ف���ي  

دیة بأن����ھ إذا ك�����ان الم����شتري ال یری����د إال ال����دراھم، فی�����شتري     المملك����ة العربی����ة ال����سعو   
: ال���سلعة بمئ���ة مؤجل���ة، ویبیعھ���ا ف���ي ال���سوق ب���سبعین حال���ة، فھ���ذا كم���ا ق���ال اب���ن عب���اس 

   . ) ٣("دراھم بدراھم، وبینھما حریرة"
  :وقد قرر المجمع الفقھي اإلسالمي لرابطة العالم اإلسالمي اآلتي

  .)٤ (. . ."ا، وبھ قال جمھور العلماءإن بیع التورق ھذا جائز شرع". . . 
ال���دكتور ح���سین حام���د ح���سان ف���ي   : وم���ن العلم���اء المعاص���رین ال���ذین منع���وا الت���ورق  

تعلیق���ھ عل���ى بح���وث الت���ورق، وال���شیخ یوس���ف القرض���اوي، وال���شیخ ص���الح الح���صین،        
  . )٥(وكذلك منعھ الدكتور سامي السویلم

عاص��رین ف��ى ثالث��ة أق��ول كم��ا     یمك��ن تلخ��یص أق��وال أھ��ل العل��م المتق��دمین والم     : رابع��ًا
  :یلي

الج����واز ، وھ����و م����ذھب الحنفی����ة، وال����شافعیة، وروای����ة ع����ن اإلم����ام        : الق����ول األول
أحم���د، وھ���و الم���ذھب عن���د الحنابل���ة، وعلیھ���ا األص���حاب، وھ���و رأي أكث���ر المعاص���رین،       

  .كالشیخ محمد بن إبراھیم، وابن باز
لمالكی���ة، وروای���ة ع���ن الكراھ���ة، وھ���و ق���ول عن���د الحنفی���ة، وھ���و رأي ا : الق���ول الث���اني

اإلم��ام أحم��د، والحقیق��ة أن الحنفی��ة یق��صدون بالكراھ��ة بی��ع العین��ة ال بی��ع الت��ورق، كم���ا           
                                                           

 .٣٣٧/ ٤: اإلنصاف) ١(
 .١٨٦/ ٣:  كشاف القناع)٢(
 ).٢٠١٥٧(رقم ) ٢٨٢/ ٤(ابن أبي شیبة فى المصنف أخرجھ ) ٣(
الق��رار الخ��امس ف��ي دورت��ھ الخام��سة ع��شرة المنعق��دة بمك��ة  : ق��رارات المجم��ع الفق��ھ اإلس��المي: انظ��ر) ٤(

 .٣٢٠ ھـ، ص١٤١٩/ ٧/ ١١المكرمة ابتداء من یوم السبت 
 . ٢٧التورق والتورق المنظم، ص: سامي السویلم. د: انظر) ٥(
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  .سبق بیانھ
، وھ���و - رض���ي اهللا عن���ھ -المن���ع، وھ���و ق���ول عم���ر ب���ن عب���د العزی���ز    : الق���ول الثال���ث

روای���ة ع���ن اإلم���ام أحم���د، واختی���ار ش���یخ اإلس���الم اب���ن تیمی���ة، واب���ن الق���یم، وھ���و رأي        
لمعاص�����رین كال�����دكتور س�����امي ال�����سویلم، وح�����سین حام�����د ح�����سان، وص�����الح        بع�����ض ا
  .الحصین

لمناقشا لة    :أل

  :أدلة القائلین بجواز التورق: أوال
  .)١(}وأحل اهللا البیع{: قولھ تعالى: الدلیل األول

ب��أل الت��ي   ) البی��ع (أن اآلی��ة دل��ت عل��ى إباح��ة البی��وع، حی��ث إن لف��ظ       : وج��ھ االس��تدالل 
ة ت��دل عل��ى إباح��ة ك��ل بی��ع، إال م��ا دل ال��دلیل عل��ى تحریم��ھ، وال دلی��ل       تفی��د العم��وم، فاآلی��  

  .على حرمة التورق، فیبقى على اإلباحة التي دلت علیھا اآلیة
ب����أن الت����ورق عب����ارة ع����ن عق����دین، وك����ون ك����ل عق����د م����شروع عل����ى    : ین����اقش ھ����ذا

انف���راده، ال یل���زم من���ھ أن مجم���وع العق���دین م���شروع؛ ألن االجتم���اع ق���د ی���ؤثر ف���ي الحك���م   
االس���تقراء م���ن ال���شرع ع���رف أن لالجتم���اع ت���أثیرا    : "، ج���اء ف���ي الموافق���ات )٢(شرعيال���

ونھ���ى اهللا ع���ن الجم���ع ب���ین األخت���ین ف���ي      . . . ف���ي أحك���ام ال تك���ون ف���ي حال���ة االنف���راد     
وذل���ك یقت���ضي أن لالجتم���اع   . . . النك���اح، م���ع ج���واز العق���د عل���ى ك���ل واح���دة بانفرادھ���ا      

  . وجود دلیل خاص یقضي بالجواز، ولذلك ال بد من)٣(" تأثیرا لیس لالنفراد
أن رس���ول : ع���ن أب��ي س���عید الخ��دري، وأب���ي ھری��رة رض���ي اهللا عنھم��ا    : ال��دلیل الث��اني  

 اس���تعمل رج���ال عل���ى خیب���ر، فج���اءه بتم���ر جنی���ب، فق���ال       - ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم   -اهللا 
ال واهللا ی��ا رس��ول  : ؟ ق��ال "أك��ل تم��ر خیب��ر ھك��ذا   : "- ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم   -رس��ول اهللا 

 -فق����ال رس����ول اهللا . ا لنأخ����ذ ال����صاع م����ن ھ����ذا بال����صاعین، وال����صاعین بالثالث����ة اهللا، إن����
  . )٤("ال تفعل، بع الجمع بالدراھم، ثم ابتع بالدراھم جنیبا: "-صلى اهللا علیھ وسلم 

أن ف���ي ھ���ذا التوجی���ھ النب���وي مخرج���ا لالبتع���اد ع���ن       : وج���ھ االس���تدالل م���ن الح���دیث   
د الرب���ا، وال ص����ورتھ، فالح����دیث  حقیق���ة الرب����ا وص���ورتھ، إل����ى طریق���ة ل����یس فیھ���ا ق����ص    

ن��ص ف��ي ج��واز عق��د ص��فقتین متت��الیتین ألج��ل تجن��ب الوق��وع ف��ي الرب��ا، وإذا ج��از ھ��ذا             
فیك���ون بی���ع الت���ورق ج���ائزا م���ن ھ���ذا الب���اب، إذ ھوعب���ارة ع���ن عق���دین، ك���ل عق���د منھم���ا    

  .صحیح مشتمل على تحقیق شروط البیع، وأركانھ
 بال���دراھم، لی���شتري بھ���ا جنیب���ا  أن ال���ذي أم���ر الرج���ل ب���أن یبی���ع الجم���ع  : ین���اقش ھ���ذا

: ، ال����ذي ذم الحی����ل، وح����ذرنا منھ����ا، حی����ث ق����ال  - ص����لى اهللا علی����ھ وس����لم  -ھ����و نف����سھ 
 فیح�����رم بی�����ع  )٥("قات�����ل اهللا الیھ�����ود، حرم�����ت عل�����یھم ال�����شحوم فجملوھ�����ا، فباعوھ�����ا    "

  .التورق؛ ألنھ حیلة من الحیل، مآلھا إلى الربا

                                                           

 . ٢٧٥: سورة البقرة، اآلیة) ١(
 .٤٧التورق والتورق المنظم، ص: سامي السویلم. د: انظر) ٢(
 .١٩٢/ ٣: الموافقات)  ٣(
 ).١٥٩٣(، مسلم )٢٠٨٩(البخاري أخرجھ ) ٤(
 ).٢٢٢٣(أخرجھ البخارى ) ٥(
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 المذموم��ة غی��ر م��سلم ب��ھ؛     إن الق��ول ب��أن الت��ورق حیل��ة م��ن الحی��ل      : یج��اب ع��ن ھ��ذا  
ألن الحیل���ة ھ���ي تق���دیم عم���ل ظ���اھره الج���واز إلبط���ال حك���م ش���رعي، كم���ا س���بق م���ن ك���الم   
ال���شاطبي، فالحیل���ة ال تك���ون إال بوج���ود الق���صد إل���ى التوص���ل إل���ى المح���رم، ف���التورق ال       
یك����ون حیل����ة إال إذا ن����وى التوص����ل إل����ى ممن����وع؛ ألن أص����ل الحی����ل راج����ع إل����ى الق����صد    

وأص���ل ھ���ذا : " حی���ث ق���ال-رحم���ھ اهللا- ش���یخ اإلس���الم اب���ن تیمی���ة  والنی���ة، كم���ا ب���ین ذل���ك 
  ف��إن ك��ان   )١("إنم��ا األعم��ال بالنی��ات، وإنم��ا لك��ل ام��رئ م��ا ن��وى        "-یعن��ي الحی��ل  -الب��اب 

ق��د ن��وى م��ا أحل��ھ اهللا ف��ال ب��أس، وإن ن��وى م��ا ح��رم اهللا، وتوص��ل إلی��ھ بحیل��ة، ف��إن ل��ھ              
وإنم���ا أراد اجتن���اب المح���رم، والمت���ورق ل���م یق���صد بفعل���ھ ارتك���اب المح���رم، . )٢("م��ا ن���وى 

  .والخلوص من الربا
أن الحاج����ة ت����دعو إل����ى بی����ع الت����ورق؛ ألن المحت����اج ال یج����د م����ن      :  ال����دلیل الثال����ث -

  .)٣(یقرضھ، فیلجأ إلى بیع التورق
أن الحاج��ة ل��م تك��ن مب��ررة للمحت��اج لدخول��ھ ف��ي الرب��ا، ومج��رد الحاج��ة         : ین��اقش ھ��ذا 

ع الت���ورق نوع���ا منھ���ا، إذ ھ���و ب���اب م���ن      ال تكف���ي الس���تباحة المحرم���ات، الت���ي یع���د بی���     
  .أبواب الربا

ص���حیح أن الحاج���ة ل���م تك���ن مب���ررة للمحت���اج لدخول���ھ ف���ي الرب���ا،   :  ویج���اب ع���ن ھ���ذا
ول���م تك���ن حج���ة ل���ھ لی���سرق؛ ألن ال���دخول ف���ي الرب���ا وال���سرقة ق���د ج���اء ال���نص ال���صریح     
عل���ى تحریمھم���ا، وأم���ا بی���ع الت���ورق ف���ال دلی���ل ص���ریح یحرم���ھ، فج���از للمحت���اج أن یلج���أ    

لی���ھ لیق���ضي حاجات���ھ، وك���ون بی���ع الت���ورق م���ن أب���واب الرب���ا فغی���ر م���سلم، إذ الت���ورق         إ
عب��ارة ع��ن عق��دین، ك��ل عق��د منھم��ا ی��شتمل عل��ى أرك��ان البی��ع وش��روطھ، وتق��ویم بی��ع             
الت���ورق م���ن الناحی���ة االقت���صادیة یعط���ي لن���ا الف���وارق ال���شاسعة بین���ھ وب���ین الرب���ا، وأم���ا    

  .لدیون بال ضوابطالربا فھو زیادة بدون مقابل، تستلزم نمو ا
أن الت���ورق یحق���ق م���صالح كثی���رة للن���اس، فھن���اك الكثی���ر ل���یس ل���دیھم   : ال���دلیل الراب���ع

نق���ود كافی���ة ألداء دی���ونھم، وال ل���زواجھم، وال لم���صالحھم األخ���رى، فی���ستطیع المت���ورق       
  .)٤(من خالل عقد البیع ألجل التورق الحصول على حاجاتھ

  :أدلة القائلین بمنع التورق: ثانیا
س���یأتي عل���ى الن���اس  : "- رض���ي اهللا عن���ھ -ق���ول عل���ي ب���ن أب���ي طال���ب   :  األولال���دلیل

{ : زم���ان ع���ضوض یع���ض الموس���ر عل���ى م���ا ف���ي یدی���ھ ول���م ی���ؤمر ب���ذلك، ق���ال اهللا تع���الى 
 ویب���ایع الم���ضطرون، وق���د نھ���ى النب���ي ع���ن بی���ع الم���ضطر،  )٥(}َوَل���ا َتْن���َسُوا اْلَف���ْضَل َبْی���َنُكْم

  .)٦(وبیع الغرر، وبیع الثمر قبل أن تدرك
أن بی���ع الت���ورق یق���ع م���ن رج���ل م���ضطر إل���ى النق���ود، وال یج���د م���ن    : وج���ھ االس���تدالل

یقرض��ھ، فی��ضطر إل��ى بی��ع الت��ورق لق��ضاء حاجات��ھ، والح��دیث نھ��ى ع��ن بی��ع الم��ضطر،            
                                                           

 ).١(ارى أخرجھ البخ) ١(
 .٤٤٧/ ٢٩: مجموع فتاوى شیخ اإلسالم ابن تیمیة) ٢(
 .١٨٦/ ٣: كشاف القناع: انظر) ٣(
 . ٤حكم التورق في الفقھ اإلسالمي، ص:علي محیى الدین: انظر) ٤(
 .٢٣٧:  سورة البقرة آیة)٥(
 ).٣٢٧/ ٤(، ابن أبي شیبة فى المصنف )٣٣٨٢(أبو داود أخرجھ ) ٦(
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  .والنھي یقتضي التحریم، فیكون بیع التورق ممنوعا
ع���ن ش���یخ م���ن بن���ي    (أن إس���ناده ض���عیف؛ ألن���ھ كم���ا ج���اء ف���ي س���نده      : ین���اقش ھ���ذا 

وق���د روي م���ن أوج���ھ ع���ن عل���ي، واب���ن عم���ر، وكلھ���ا غی���ر         : "یق���ول البیھق���ي ، )تم���یم
  .)٢("في إسناده رجل مجھول ال ندري من ھو: "یقول الخطابي. )١("قویة

إذا اس���تقمت بنق���د، فبع���ت   : "- رض���ي اهللا عنھم���ا  -ق���ول اب���ن عب���اس   : ال���دلیل الث���اني 
  .)٣("رق بورقبنقد فال بأس، وإذا استقمت بنقد فبعت بنسیئة، فال خیر فیھ، تلك و

معن����ى ھ����ذا أن ال����سلعة إذا قوم����ت بنق����د، ث����م اش����تراھا   : وج����ھ االس����تدالل م����ن األث����ر 
الم���شتري إل���ى أج���ل، ف���إن مق���صوده اش���تراء دراھ���م معجل���ة ب���دراھم مؤجل���ة، وھك���ذا ف���ي   
الت���ورق یق���وم ال���سلعة ف���ي الح���ال، ث���م ی���شتریھا إل���ى أج���ل ب���أكثر م���ن ذل���ك، ف���إن الرج���ل     

 ل��ھ س��لعة ت��ساوي أل��ف درھ��م، ف��إذا قومھ��ا ب��ألف      أری��د أل��ف درھ��م، فیخ��رج  : ی��أتي فیق��ول 
  . )٤(اشتریھا بألف ومئتین: قال

ب�����أن ال�����سلف ك�����انوا یكرھ�����ون م�����شابھة ص�����ورة التعاق�����د  : ین�����اقش ھ�����ذا االس�����تدالل
حف���ظ ع���ن اب���ن عم���ر، واب���ن عب���اس، وغی���ر واح���د   : "المح���رم، ول���ذلك یق���ول اب���ن تیمی���ة 

الع����شرة ب����اثني ع����شر،   أبیع����ك : ؛ ألن لفظ����ھ)٥ ()ده دوازده(م����ن ال����سلف أنھ����م كرھ����وا    
  .)٦("فكرھوا ھذا الكالم لمشابھتھ الربا

وبن��اء عل��ى ھ��ذا ف��إن ق��ول اب��ن عب��اس محم��ول عل��ى كراھ��ة أن تك��ون ص��ورة التعاق��د          
المب���اح م���شابھة ل���صورة التعاق���د المح���رم، وك���ره ذل���ك؛ ألن الم���شابھة ف���ي ال���صورة ق���د       

  .تؤول إلى مشابھة حقیقیة
؛ ألن بع���ض المع���اني الت���ي ألجلھ���ا ح���رم اهللا    أن الت���ورق ی���شابھ الرب���ا  : ال���دلیل الثال���ث 

: الرب����ا موج����ودة ف����ي الت����ورق، وھ����ذا ھ����و ال����ذي جع����ل عم����ر ب����ن عب����د العزی����ز یق����ول     
أص��ل الرب��ا، ف��إن اهللا س��بحانھ ح��رم أخ��ذ دراھ��م ب��دراھم أكث��ر        : أي" الت��ورق آخی��ة الرب��ا  "

  .)٧(منھا، لما في ذلك من ضرر، وأكل للمال بالباطل، وھذا موجود في التورق
ب���أن الت���ورق ال ی���شابھ الرب���ا، ب���دلیل أنن���ا إذا وض���عنا الرب���ا والت���ورق         :  ھ���ذا ین���اقش

عل����ى می����زان المقارن����ة، وج����دنا الف����وارق ال����شاسعة ب����ین الرب����ا والت����ورق؛ ألن الت����ورق   
یك��ون ب��ین أط��راف ثالث��ة، فالمحت��اج ی��شتري ال��سلعة م��ن الب��ائع ب��ثمن مؤج��ل، ث��م یق��وم            

ھ بالب���ائع األول، والب���ائع األول ال  الم���شتري ببیعھ���ا بنق���د عل���ى ط���رف ثال���ث ال عالق���ة ل���      
یتج���اوز دوره م���ن أن���ھ یبی���ع س���لعتھ إل���ى أج���ل ب���ثمن أكث���ر م���ن ثم���ن ال���سوق، وھ���ذه              
الزی���ادة ھ���ي مقاب���ل األج���ل، وھ���ذا أم���ر م���شروع، وأم���ا الرب���ا فھ���و مخ���تص بق���رض ب���ین    
الط���رفین بزی���ادة ف���ي ذم���ة الم���دین ب���دون مقاب���ل، وت���ستلزم نم���و ال���دیون، وتراكمھ���ا ب���ال     

  .ضوابط

                                                           

 )١٠٨٥٩(لسنن الكبرى البیھقي فى اأخرجھ ) ١(
 .٨٧/ ٣:  معالم السنن)٢(
 ). ١٥٠٢٨(عبد الرزاق فى المصنف أخرجھ ) ٣(
 .١٣٨/ ٣: الفتاوى الكبرى: ، وانظر٤٤٢/ ٢٩:  مجموع فتاوى ابن تیمیة)٤(
 . بیع ما یساوي عشرة باثني عشر:  ھذه جملة فارسیة تعني)٥(
 .١٣٨/ ٣:  الفتاوى الكبرى)٦(
 .٤٣٤/ ٢٩: اوى البن تیمیةمجموع الفت: انظر) ٧(
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أن الت����ورق فی����ھ إع����راض ع����ن مب����رة اإلق����راض الت����ي ح����ث علیھ����ا    : ل الراب����عال����دلی
  .اإلسالم

ب���أن الق����رض غی���ر واج����ب عل����ى الم���سلم، ب����ل ھ���و م����ن المن����دوبات،     : وین���اقش ھ����ذا 
  .واإلعراض عن المندوب ال یترتب علیھ إثم

  :أدلة القائلین بالكراھة: ثالثا
حاب ھ����ذا الق���ول ل����م  اس���تدلوا بأدل����ة الم���انعین ال����سابقة، فلع���ل تل����ك األدل���ة عن����د أص���     

  .تنھض للداللة على التحریم والمنع، فحكموا بالكراھة
  :الترجیح

 الق��ول  -واهللا أعل��م-بع��د النظ��ر والتأم��ل ف��ي أدل��ة األق��وال والمناق��شات، فإن��ھ یب��دو ل��ي         
بج��وازه ولك��ن ب��ضوابط ال ب��د م��ن وجودھ��ا ح��ین الت��ورق، وف��ى حال��ة ع��دم تحققھ��ا فإن��ا            

اھ���ة إل���ى ح���د التح���ریم، وأم���ا بی���ان تل���ك ال���ضوابط فھ���ي  نحك���م بالكراھ���ة، وق���د ت���زداد الكر
  :كالتالي

 أن یك����ون المت����ورق محتاج����ا للنق����ود، وبن����اء عل����ى ھ����ذا یك����ون الت����ورق ج����ائزا     - ١
  . كحالة استثنائیة، فالمحتاج ال یلجأ إلى التورق إال حین عدم وجود من یقرضھ

علی��ھ ال��ثمن أكث��ر    انع��دام االس��تغالل، ف��إذا وج��د االس��تغالل م��ن الب��ائع، ك��أن یزی��د         - ٢
  . مما اعتاد علیھ الناس، فبیع التورق یكون مكروھا

 أن المحت������اج إذا أمكن������ھ الح������صول عل������ى ال������سیولة م������ن الط������رق التمویلی������ة      - ٣
الم�����شروعة ك�����القرض، أو ال�����سلم، أو االست�����صناع، فیك�����ره ل�����ھ ال�����دخول ف�����ي الت�����ورق   

 فحینئ���ذ یج���وز ل���ھ لوج��ود الب���دیل األس���لم واألنف���ع للحرك���ة االقت���صادیة، وإذا ل���م یج���د ذل���ك 
  .التورق

  : حكم التورق المصرفى: المسألة الخامسة
  : حكم التورق الفردى: أوًال

  : وحقیقتھ؛ إذا كان الدَّْین لبنك آخر، وبیان حكمھ كما یلي 
ق���د س���بق بی���ان حك���م الت���ورق عن���د الفقھ���اء وأن م���ذھب الجمھ���ور الج���واز، وق���د أج���از  

ورق الف��ردي، ومن��ع الت��ورق الم��صرفي    المجم��ع الفقھ��ي ھ��ذه ال��صورة وق��د أس��ماھا ب��الت      
الم���نظم، فأم���ا الت���ورق ال���ذي أج���ازه فھ���و الت���ورق الف���ردي غی���ر الم���نظم، وص���ورتھ؛ أن      
ی��ذھب ال���شخص إل��ى البن���ك م��ثال لی���شتري ب���ضاعة بالتق��سیط م���ع أن��ھ ال یری���د الب���ضاعة،      
ولكن����ھ یری����د ثمنھ����ا، ف����إذا اش����تراھا بالتق����سیط ذھ����ب بھ����ا إل����ى ال����سوق فباعھ����ا نق����دا        

ل���ثمن ال���ذي اش���تراھا ب���ھ لی���ستفید ب���الثمن، واش���ترط المجم���ع حینئ���ذ أن ال   ب���أرخص م���ن ا
یبی���ع الم���شتري ال���سلعة ل���نفس الب���ائع األول وال لوكیل���ھ حت���ى ال یقع���ا ف���ي بی���ع العین���ة           

 .)١ (المحرم، ویكون األمر مجرد صورة ربویة
  : حكم التورق المنظم: ثانیًا

ورُّق للعمی����ل، وبی����ان حكم����ھ وحقیقت����ھ؛إذا ك����ان ال����دَّْین ل����نفس البن����ك ال����ذي یق����دم التَّ���� 
  :ینتظم فى أمرین

إن ت���سدید الم���دیونیات الربوی���ة ع���ن طری���ق الت���ورق الم���صرفي، إذا ك���ان ال���دین     : أوال

                                                           

 .١٧المصرفي اإلسالمي، ص. تطبیقات التورق واستخداماتھ في العمل) ١(
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ل���نفس البن���ك ال���ذي یق���دم الت���ورق للعمی���ل ھ���و م���ن قبی���ل قل���ب ال���دین عل���ى الم���دین ال���ذي    
 م���ثال ، وص��ورة ذل���ك؛ أن یك���ون زی��د م���دینا للبن��ك األھل���ي   )١(أجم��ع العلم���اء عل��ى تحریم���ھ  

بخم����سین ألف����ا، فیق����وم زی����د بطل����ب التموی����ل ع����ن طری����ق الت����ورق م����ن نف����س البن����ك،       
فی��شتري زی��د س��لعة م��ن البن��ك ب��سبعین ألف��ا مؤجل��ة، ث��م یق��وم بتوكی��ل البن��ك ف��ي بیعھ��ا              
بخم���سین ألف���ا حال���ة، فیح���صل زی���د عل���ى خم���سین ألف���ا ف���ي ح���سابھ، وبع���د ذل���ك تق���وم           

ین ألف���ا، لت���سدید ال���دین ال���ذي   الجھ���ة الم���سؤولة ف���ي البن���ك ع���ن ال���دیون ب���سحب الخم���س    
  . على زید

ف��نالحظ ھن���ا أن��ھ ق���د ن���شأ دی��ن جدی���د ع��ن طری���ق الت���ورق عل��ى زی���د أكث��ر م���ن ال���دین       
زی���ادة ال���دین ف���ي ذم���ة   : ال���سابق، وھ���ذا ھ���و حقیق���ة قل���ب ال���دین عل���ى الم���دین، ومعن���اه     

الم���دین ب���أي طریق���ة كان���ت، فال���دین ال���ذي ك���ان عل���ى زی���د، وھ���و خم���سون ألف���ا، ق���د زاد      
  .ن ألفاوصار سبعی

موق������ف العلم������اء المعاص������رین والمخت������صین االقت������صادیین م������ن الت������ورق      : ثانی������ا
  :المصرفي

  :قد اختلف العلماء والباحثون المعاصرون فى ذلك على قولین كما یلي
وھ�����و م�����ا ذھ�����ب إلی�����ھ أكث�����ر العلم�����اء    . تح�����ریم الت�����ورق الم�����صرفى : الق�����ول األول

، )٤(عل���ي ال���سالوس  .، د)٣(یديعب���د اهللا ال���سع  .، د)٢(س���امي ال���سویلم  .والب���احثون م���نھم؛ د  
  . )٦(وھبة الزحیلي. ، د)٥(حسین حامد حسان.د

وق���ال ب���ھ بع���ض المعاص���رین م���نھم؛ ال���شیخ . ج���واز الت���ورق الم���صرفى: الق���ول الث���انى
موس���ى آدم .، د)٩(محم���د تق���ي العثم���اني  .، د)٨(محم���د العل���ي الق���ري  .، د)٧(عب���د اهللا المنی���ع 

  . )١٠(عیسى

لمناقشا  لة    : أل

  : القول األولأدلة: أوال
إن الت���ورق الم���صرفي ی���دخل ف���ي بی���ع العین���ة، ال���ذي حرم���ھ جمھ���ور الفقھ���اء؛          -١

ل���م ی���ذھب إل���ى البن���ك إال رغب���ة من���ھ ف���ي الح���صول عل���ى نق���ود،     ) المت���ورق(ألن العمی���ل 
وب���ذلك نع���رف أن العمی���ل ال یری���د أن یتحم���ل تك���الیف ق���بض ال���سلعة، ونقلھ���ا، وحیازتھ���ا،  

ن��ھ ال یج��وز بی��ع ال��سلعة عل��ى البن��ك؛ ألن��ھ عین��ة      ب��ل یری��د ال��تخلص م��ن ال��سلعة، وحی��ث إ   
فل���وال "محرم���ة، ف���ال س���بیل لل���تخلص م���ن ال���سلعة إال بطری���ق توكی���ل البن���ك ف���ي بیعھ���ا،      

                                                           

 .٤١٩/ ٢٩: مجموع فتاوى ابن تیمیة: انظر) ١(
 .١٩ التكافؤ االقتصادي بین الربا والتورق، ص)٢(
 . ٤٥ التورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر، ص)٣(
 .٦٤المصرفي، ص العینة والتورق والتورق )٤(
 .١٢ تعلیق على بحوث التورق، ص)٥(
 .٦٣، ص)٢٧٤( مجلة االقتصاد اإلسالمي العدد )٦(
 .٢٤ حكم التورق كما تجربھ المصارف، ص)٧(
 .٢٧ التورق كما تجریھ المصارف، ص)٨(
 .٢٩ أحكام التورق وتطبیقاتھ المصرفیة، ص)٩(
 . ٢٣إلسالمي، ص تطبیقات التورق واستخداماتھ في العمل المصرفي ا)١٠(
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وكال���ة الم���صرف ب���البیع نق���دا لم���ا قب���ل العمی���ل بال���شراء من���ھ بأج���ل ابت���داء، فالم���صرف        
ف یعل���ن للم���أل أن���ھ یق���دم تم���ویال نق���دیا عل���ى أس���س إس���المیة، وھ���ذا یعن���ي أن الم���صر           

یلت���زم بالوكال���ة ب���البیع النق���دي إلتم���ام التموی���ل بالنق���د، ول���و انف���صلت الوكال���ة ع���ن البی���ع   
فالم���صرف ھ���و م���صدر ال���سیولة . . . اآلج���ل النھ���ار البرن���امج، ول���م یوج���د التموی���ل أص���ال

ف��ي العملی��ة، وب��دون ال��سیولة ال فائ��دة م��ن العملی��ة م��ن أساس��ھا، وھ��ذا ھ��و نف��س ال��دور          
ني ف���ي بی���ع العین���ة؛ ألن���ھ ب���شرائھ نق���دا یك���ون ق���د وف���ر       ال���ذي یق���وم ب���ھ الم���شتري الث���ا   

ال��سیولة للعمی��ل، فم��ن حی��ث الواق��ع ال ف��رق ب��ین ك��ون الم��صرف وك��یال وكون��ھ م��شتریا؛          
ألن التموی����ل متحق����ق عل����ى ك����ل تق����دیر، والعب����رة ف����ي العق����ود، والت����صرفات للمقاص����د       

  ) .١("والمعاني، ال لأللفاظ والمباني
لمت���ورق باألج���ل، وھ���و ال���ذي یت���ولى بیعھ���ا     إن البن���ك ھ���و ال���ذي یبی���ع ال���سلعة ل    -٢

نق��دا، ف��ال ف��رق ب��ین ھ��ذا وم��ا ل��و اش��تراھا البن��ك لنف��سھ، فالبن��ك یت��ولى ك��ل ش��يء لیحق��ق        
، وھ����ذا ال����دور ھ����و نف����س دور الب����ائع األول ف����ي العین����ة،    )المت����ورق(ال����سیولة للعمی����ل 

أن�����ھ عین�����ة : إن التكیی�����ف الفقھ�����ي للت�����ورق الم�����صرفي ھ�����و : وب�����ذلك یمك�����ن أن نق�����ول
  .محرمة

إن الت���ورق الم���صرفي حیل���ة محرم���ة الس���تحالل الرب���ا، ب���دلیل أنھ���ا عملی���ة تب���دأ        -٣
وتنتھ���ي ف���ي جل���سة واح���دة، وبمج���رد توقی���ع بع���ض األوراق، یك���ون العمی���ل ق���د اش���ترى     
ووك��ل وب��اع، وح��صل ل��ھ م��ا یری��د م��ن النق��ود مقاب��ل زی��ادة ف��ي ذمت��ھ، وھ��ذه ھ��ي حقیق��ة          

تفاقی���ات أثن����اء عملی����ة الت����ورق  الرب���ا المح����رم، فالسل����سلة الت���ي نراھ����ا م����ن العق����ود واال  
الم���صرفي، لی���ست إال حیل���ة لتج���ویز ھ���ذه العملی���ة، ب���دلیل أن العمی���ل ی���شتري ال���سلعة،         

وھ���ذه العق���ود ال ھ���دف وال غای���ة للمت���ورقین فیھ���ا، ب���ل إنھ���ا رابط���ة "وال یع���رف ماھیتھ���ا 
تجم��ع عق��ودا ف��ي عق��د واح��د، وإن ل��م ی��صرح ب��ذلك، لكن��ھ معل��وم ب��القطع م��ن الق��رائن،             

  . )٢("ل، وطبیعة المعاملةواألحوا
إن الت���ورق الم���صرفي یق���وم عل���ى ع���دة عق���ود، وھ���ذه العق���ود تك���ون ص���حیحة           -٤

فالبن���ك "إذا اس���توفت ش���روطھا، والواق���ع ی���دل عل���ى أن ھن���اك ارتب���اط ب���ین تل���ك العق���ود،    
ی���شتري ال���سلعة بن���اء عل���ى اتفاقی���ة س���ابقة م���ع ش���ركة معین���ة وھ���و ل���م یك���ن لی���شتري         

ت���ورقین م���ستعدین ل���شرائھا، والم���ستورق ال ی���شتري     ال���سلعة إذا ل���م یتوق���ع أن ھن���اك م   
فھ���ذه . . . ب��القطع، إال ألن��ھ یعل��م أن��ھ یبی���ع م��ا اش��تراه ب��ثمن مؤج��ل بنق���د ح��ال أق��ل من��ھ           

باعتبارھ���ا عملی���ة واح���دة، وإن تع���ددت  : العملی���ة یج���ب الحك���م علیھ���ا ف���ي مجموعھ���ا، أي 
د، ث���م ینظ���ر أطرافھ���ا وعقودھ���ا دون الحك���م عل���ى ك���ل عملی���ة، أو  عق���د منھ���ا عل���ى انف���را 

إل��ى ق��صد أط��راف المعامل��ة، وھ��و أنھ��م یتع��اونون عل��ى الوص��ول إل��ى ھ��دف واح��د تتح��د           
. . . فی��ھ إرادتھ��م، ھ��و ت��وفیر مب��الغ نقدی��ة للمتع��املین حت��ى ی��دفعوا أكث��ر منھ��ا بع��د أج��ل          

وال ش����ك ف����ي أن غای����ة ھ����ذه العملی����ة محرم����ة، ونتیجتھ����ا ممنوع����ة ش����رعا، أال وھ����ي       
 ف���ي مقاب���ل االلت���زام بنق���ود أكث���ر منھ���ا بع���د أج���ل،     ح���صول المت���ورقین عل���ى نق���ود حال���ة  

وللمجم���وع ف���ي ال���شریعة حك���م یختل���ف ع���ن حك���م ك���ل ف���رد م���ن أف���راده، فك���ل م���ن بیعت���ي  

                                                           

 . ٩قراءة نقدیة، ص-التورق المنظم : سامي السویلم.  د)١(
 . ١٢حسین حامد حسان، على بحوث التورق، ص.تعلیق د) ٢(
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العین����ة مب����اح الس����تیفاء األرك����ان وال����شروط، ویح����رم اجتماعھم����ا؛ ألن ھ����ذا االجتم����اع       
قرین��ة قوی��ة عل��ى ق��صد الح��صول عل��ى نق��د ف��ي الح��ال، ودف��ع أكث��ر من��ھ ف��ي الم��ستقبل،             

 . ) ١("السلعة محلل لذلكو
إن الت����ورق عن����د الفقھ����اء أو الف����ردي ب����صورتھ الب����سیطة العفوی����ة ق����د اختل����ف      -٥

العلم���اء ف���ي حكم���ھ اختالف���ا قوی���ا، وع���ده الم���انعون بأن���ھ ذریع���ة إل���ى الرب���ا، ب���ل بع���ضھم    
 منع����وه ل���زعمھم أن المعن����ى ال����ذي  -رحمھ���م اهللا -ك���ابن تیمی����ة، واب���ن الق����یم، وغیرھم����ا   

د فی���ھ، فم���ا بال���ك ب���التورق الم���صرفي الب���الغ التعقی���د، الكثی���ر       ألجل���ھ ح���رم الرب���ا موج���و   
ب���ل إن بع���ض الفقھ���اء حرم���وا الت���ورق الف���ردي لوج���ود ق���رائن ت���دل عل���ى أن   ! األط���راف؟

العملی���ة اتخ���ذت ص���ورة التنظ���یم، فم���ا بال���ك ب���التورق الم���صرفي ال���ذي بل���غ غای���ة التنظ���یم  
لتنظ���یم، إنم���ا منع���وه  والترتی���ب، والعلم���اء لم���ا منع���وا الت���ورق الف���ردي لوج���ود ص���ورة ا    

  .ألن التنظیم یدل على أن القصد من العملیة تحصیل نقد مقابل زیادة في الذمة
إن الحك��م ال��شرعي إنم��ا ج���اء لیحق��ق م��صالح الن��اس ف���ي ش��تى مج��االت حی���اتھم          -٦

االجتماعی���ة، واالقت����صادیة، وال���سیاسیة، والم����صلحة االقت����صادیة تقت���ضي من����ع الت����ورق    
مل���ة م���ن الناحی���ة االقت���صادیة یعك���س لن���ا ص���ورة م���ن     الم���صرفي، ف���إن تق���ویم ھ���ذه المعا  

أض�����رارھا االقت�����صادیة عل�����ى المجتم�����ع، فعملی�����ة الت�����ورق الم�����صرفي ال تفی�����د الحی�����اة     
االقت��صادیة بق��در م��ا ت��ضرھا، حت��ى ل��و كان��ت طریق��ا للح��صول عل��ى ال��سیولة، ف��إن الرب��ا          

ھ���ا یحق���ق ال���سیولة للمقت���رض، ول���م یع���ن ھ���ذا ج���وازه، فالمن���افع االقت���صادیة الت���ي یحقق      
البی��ع وال��شراء الحقیق��ي معدوم��ة ف��ي الت��ورق الم��صرفي، فك��ل ط��رف ف��ي المبادل��ة یب��ذل          
لیأخ����ذ م����ا یحت����اج إلی����ھ، وعملی����ة التب����ادل الت����ي ت����تم بواس����طة الب����ائع والم����شتري ھ����ي   
ب���دورھا تق���وم بتن���شیط حرك���ة ال���سوق، والت���ي تفی���د الحی���اة االقت���صادیة، فالب���ائع یأخ���ذ          

الم���شتري یأخ���ذ ال���سلعة لی���ستفید منھ���ا إم���ا    ال���ثمن لی���ستفید من���ھ ف���ي ق���ضاء حاجات���ھ، و   
باالس����تھالك، أو باالس����تثمار، وھك����ذا لتبق����ى الحی����اة االقت����صادیة ن����شیطة دون فت����ور، أو   

  .كساد
وأم����ا عملی����ة الت����ورق الم����صرفي فھ����ي ف����ي حقیقی����ة األم����ر مبادل����ة ب����ین متم����اثلین      
ك���القرض باش���تراط الفائ���دة، فھ���ي ف���ي الحقیق���ة تح���صیل نق���د مقاب���ل زی���ادة ف���ي الذم���ة،         
واتخ���ذ البی���ع س���تارا ل���ذلك، فعملی���ة التب���ادل ف���ي الت���ورق الم���صرفي معدوم���ة النف���ع بحك���م   
أن العملی���ة كان���ت ب���ین ب���دلین متم���اثلین، وعملی���ة التب���ادل ال تج���دي، وال تنف���ع الحرك���ة          
االقت����صادیة إال إذا ك����ان الب����دالن مختلف����ین، كم����ا یج����ري ف����ي البی����ع وال����شراء الحقیق����ي،  

عملی���ات الت���ورق الم���صرفي، فإن���ھ حتم���ا س���ینعدم      ول���ذلك ف���إن المجتم���ع إذا ف���شت فی���ھ     
الن���شاط االقت���صادي المن���تج، وتع���م المدیونی���ة، وی���زداد الغن���ي غن���ى، والفقی���ر فق���را تمام���ا  

 . )٢(كاألضرار الناجمة عن الربا
  : أدلة القول الثانى: ثانیا

أن الت���ورق الم���صرفي ب���دیل ش���رعي ع���ن عق���د الق���رض الرب���وي، وب���ذلك یك���ون       -١

                                                           

 .٧حسین حامد حسان، على بحوث التورق، ص.تعلیق د) ١(
ة نقدی�ة،  ق�راء -، والتورق المنظم  ٨التكافؤ االقتصادي بین الربا والتورق، ص     : سامي السویلم .د: انظر) ٢(

 . ٢ص
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رب��ا، فال��دخول ف��ي عملی��ة الت��ورق الم��صرفي ی��ؤدي إل��ى خف��ض       أھ��ون م��ن الوق��وع ف��ي ال  
حی���ث انح���سرت ن���سبة ن���شاطھا بمقارنھ���ا بن���سبة اس���تخدام الت���ورق      "الق���روض الربوی���ة  

  . ) ١("وبزیادة مستمرة%) ٧٠(واستحوذ التورق على  %) ٣٠(إلى 
ل���و س���لمنا بھ���ذه ال���شبھة، ف���إن العین���ة س���تكون أھ���ون م���ن : ویمك���ن الج���واب ع���ن ھ���ذا

لرب��ا، ونك��اح المتع��ة أھ��ون م��ن الوق��وع ف��ي الزن��ى، وارتك��اب الحی��ل أھ��ون         الوق��وع ف��ي ا 
م����ن الوق����وع ف����ي المح����رم مباش����رة، وك����ون الت����ورق الم����صرفي ی����ؤدي إل����ى خف����ض          
الق���روض الربوی���ة ال یعن���ي ج���وازه؛ ألن الت���ورق الم���صرفي یأخ���ذ حك���م الرب���ا ب���ل یك���ون      

 الط��رق لتح��صیل  أش��د، إذ فی��ھ تكلف��ة لی��ست ف��ي الرب��ا، ف��إن الرب��ا یع��د م��ن أس��ھل وأی��سر        
النق����د، والمعن����ى ال����ذي ألجل����ھ ح����رم الرب����ا موج����ود ف����ي الت����ورق الم����صرفي م����ع زی����ادة  

أن الرب���ا ال یتحق���ق إال باجتم���اع   . الكلف���ة، والم���شقة، والتالع���ب، والتحای���ل ف���ي الت���ورق     
شخ���صین داف���ع للرب���ا، وآخ���ذ ل���ھ، ف���إذا اعتبرن���ا أن المت���ورق ھ���و داف���ع الرب���ا، فم���ن ھ���و     

  ؟اآلخذ في التورق المصرفي
إن الت����ورق الم����صرفي یج����وز بن����اء عل����ى رأي ال����شافعي ف����ي العین����ة والحی����ل،       -٢

  .فالشافعي یرى جواز العینة والحیل، فیكون التورق المصرفي جائزا
ب����أن ال����شافعي أج����از العین����ة ب����ضوابط ال توج����د ف����ي الت����ورق        : ویج����اب ع����ن ھ����ذا  

  .المصرفي، فالتورق المصرفي ال یدخل في العینة التي أجازھا الشافعي
لت�������ورق الم��������صرفي ص��������یغة اس��������تثماریة ی��������ستفید منھ��������ا األش��������خاص،  إن ا -٣

  .والمؤسسات المالیة
أن اعتب���ار الت���ورق الم���صرفي ص���یغة اس���تثماریة یخ���الف الواق���ع؛    : ویج���اب ع���ن ھ���ذا 

ألن الق���صد من���ھ ھ���و الح���صول عل���ى س���یولة، والعملی���ة ف���ي ذاتھ���ا لی���ست اس���تثمارا،           "
ماري بعی��د ع��ن الواق��ع،   والق��ول ب��أن المت��ورق س��وف ی��ستخدم النق��ود ف��ي م��شروع اس��تث       

وال ی���ستقیم م���ع الم���نھج العلم���ي، فسل���سلة العق���ود واالتفاقی���ات ب���ین المؤس���سات الت����ي          
تق���وم بھ���ذه العملی���ات لی���ست عق���ود اس���تثمار ب���صیغة ش���رعیة، ولكنھ���ا موجھ���ة جمیع���ا        

  .) ٢(لغرض واحد، ھو توفیر النقود للمتورق
ق����ة ف����ي بی����ع   إن الت����ورق الم����صرفي ال ی����دخل ف����ي العین����ة المحرم����ة؛ ألن العال     -٤

أن العین���ة تك���ون ب���ین ط���رفین فق���ط، وأم���ا األط���راف   : العین���ة ھ���ي عالق���ة ثنائی���ة، بمعن���ى 
الم��شتركة ف��ي عملی��ة الت��ورق الم��صرفي ق��د ت��صل إل��ى أربع��ة أط��راف كم��ا س��بق ذك��ره،            

  .فال تدخل ھذه العملیة في بیع العینة المحرم
ور العین���ة ال ن���سلم ب���أن العین���ة تك���ون ب���ین ط���رفین فق���ط، فم���ن ص���  : ویج���اب ع���ن ھ���ذا

ألنھ��ا ح��صلت  ) العین��ة الثالثی��ة (أنھ��ا ق��د تك��ون ب��ین ثالث��ة أط��راف، وھ��ي الت��ي ت��سمى ب��ـ        
ب��ین ثالث��ة أط��راف، وج��يء بالثال��ث حیل��ة عل��ى العین��ة الت��ي ھ��ي حیل��ة عل��ى الرب��ا، یق��ول          

أن ی���دخال بینھم���ا ثالث���ا فیبی���ع المق���رض ثوب���ھ م���ن الم���ستقرض ب���اثني         : "اب���ن عاب���دین 
ث���م یبی���ع الم���ستقرض م���ن الثال���ث بع���شرة، وی���سلمھ إلی���ھ،   ع���شر درھم���ا، وی���سلمھ إلی���ھ،  

ث����م یبیع����ھ الثال����ث م����ن ص����احبھ، وھ����و المق����رض بع����شرة، وی����سلمھ إلی����ھ، ویأخ����ذ من����ھ  

                                                           

 . ٢٢حكم التورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة في الوقت الحاضر، ص:  الشیخ عبد اهللا المنیع)١(
 . ١٠حسین حامد حسان على بحوث التورق، ص. تعلیق د)٢(
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الع���شرة، وی���دفعھا للم���ستقرض، فیح���صل للم���ستقرض ع���شرة، ول���صاحب الث���وب علی���ھ        
  . ) ١("اثنا عشرة درھما

ج����د فیھ����ا إن عملی����ة الت����ورق الم����صرفي م����ستوفیة ال����شروط واألرك����ان، وق����د و   -٥
ف���إن التطبیق���ات الم���صرفیة للت���ورق تأخ���ذ ب���الرأي القائ���ل ب���القبض الحكم���ي،         "الق���بض، 

  .) ٢("انتقال الضمان بمجرد العقد إذا تعینت السلعة محل البیع: أي
أنن���ا ال ن���سلم ب���أن عملی���ة الت���ورق الم���صرفي م���ستوفیة ال���شروط      : ویج���اب ع���ن ھ���ذا 

الت���ى تعت���رى إج���راءات العملی���ة،   واألرك���ان، ب���دلیل وج���ود كثی���ر م���ن ال���شبة واإلش���كاالت    
أم����ا الق����بض الحكم����ي فكم����ا أن����ھ یك����ون طریق����ا للتی����سیر، فإن����ھ یك����ون طریق����ا لالحتی����ال  

  .)٣(والتالعب، وھذا واقع
  : الترجیح 

 رجح���ان الق���ول األول ال���ذى   - واهللا أعل���م-بع���د التأم���ل ف���ى الق���ولین ال���سابقین یت���ضح     
ة الت����ورق الم����صرفي  یقت����ضي تح����ریم الت����ورق الم����صرفى؛ وذل����ك ألن إج����راءات عملی����    

یكتنفھ���ا بع���ض الغم���وض واإلش���كاالت وكثی���ر م���ن ال���شبھات، الت���ي تك���ون كفیل���ة لمن���ع           
ھ����ذه العملی����ة، ول����و فرض����نا أن حقیق����ة العملی����ة، وغایتھ����ا م����شروعة، ف����إن اإلش����كاالت    
الموج���ودة ف���ي إجراءاتھ���ا تقت���ضي من���ع العملی���ة، وم���ن ھ���ذه اإلش���كاالت؛ إش���كال یتعل���ق       

ل���ق بالوكال��ة ، وإش���كال یتعل��ق بخی���ار العمی��ل ف���ي توكی���ل    بال��سلعة وقب���ضھا ، وإش��كال یتع  
  .المصرف وعدمھ

                                                           

 .٣٧٣/ ٥:  حاشیة ابن عابدین)١(
 . ٢١التورق كما تجریھ المصارف، ص: محمد العلي القري) ٢(
 .٣٥ التورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر، ص:ي عبد اهللا السعید)٣(
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  لخاتمة

  :  أھم النتائج التى تم التوصل إلیھا
إن ال����دیون تعتب����ر ف����ي نظ����ر الفق����ھ اإلس����المي أم����واًال وھ����ي تثب����ت ف����ي الذم����ة     :أوًال

: وی��رد م��صطلح بی��ع ال��دین عن��د الفقھ��اء بثالث��ة مع��ان      . بوص��فھا وفًق��ا للم��ال ال��ذي تمثل��ھ   
والمعن���ى .  بم���ال-قب���ل المبادل���ة  :  أي-مبادل���ة م���ال ثاب���ت ف���ي الذم���ة   : أم���ا المعن���ى األول

: والمعن���ى الثال���ث .  بم���ال-ب���نفس المبادل���ة  :  أي-مبادل���ة م���ال من���شأ ف���ي الذم���ة   : الث���اني
مبادل��ة م��ال ف��ي الذم��ة بم��ال، س��واء ك��ان م��ا ف��ي الذم��ة ث��ابً  ثابت��ا فیھ��ا قب��ل المبادل��ة، أو        

   .منشأ فیھا بالمبادلة
ث��م . ھ��و مبادل��ة األم��وال المؤجل��ة ف��ي ال��ذمم بغیرھ��ا   :  وم��ن ث��م؛ ف��إن معن��ى بی��ع ال��دین   

إن ھ��ذا الغی��ر ق��د یك��ون حاّل��ًا فیك��ون البی��ع ف��ي ھ��ذه الحال��ة بی��ع ال��دین ب��ثمن الح��ال، وق��د          
  .  بیع مؤجل بمؤجل وھو بیع الدین بالدین- والحالة ھذه-یكون مؤجًال فیكون البیع 

  :  الدین ثالثةصور وأقسام بیع  :ثالثًا
بی����ع ال����دین بال����دین ابت����داء، وھ����و أن یبت����دئ المتعاق����دان التعام����ل   : ال����صورة األول����ى

  .بینھما بالدین كما في السلم إذا لم یسلم رأس المال
بی���ع ال���دین لم���ن ھ���و علی���ھ ب���ثمن مؤج���ل، وھ���و أن یبی���ع م���ا ف���ي        : ال���صورة الثانی���ة 

: ال���صورة الثالث���ة. ھالذم���ة ح���اًال م���ن ع���روض أو أثم���ان ب���ثمن إل���ى أج���ل مم���ن ھ���و علی���    
بی��ع ال��دین لغی��ر الم��دین ب��ثمن مؤج��ل، وھ��و ك��أن یك��ون ل��شخص عل��ى آخ��ر مائ��ة ص��اع              

  .من بر فیبیعھا على شخص آخر بثالثمائة ریال مؤجلة لشھر مثًال
ج����واز بی����ع ال����دین لم����ن ھ����و علی����ھ ب����ثمن ح����اّل ب����شروط، وھ����و م����ا ی����سمى    : رابع����ًا

قھ���اء ال���ذین أج���ازوه یمك���ن ردھ���ا باس���تبدال ال���دین واالعتی���اض عن���ھ، وق���د اش���ترط ل���ھ الف 
  .إلى ثالثة معان؛ منع الربا، ومنع بیع المبیع قبل قبضھ، ومنع بیع الدین بالدین

بی��ع دی��ن ین��شأ ف��ي الذم��ة بعق��د      :یح��رم باإلجم��اع ابت��داء بی��ع ال��دین بال��دین،أي     :سادس��ًا
تع��اظم غ��رر ع��دم الق��درة عل��ى الت��سلیم ف��ي       : المبایع��ة بمثل��ھ، والحكم��ة م��ن ع��دم ج��وازه     

ق���د، وم���ا فی���ھ م���ن المق���امرة عل���ى األس���عار، وكون���ھ مقابل���ة لل���ضمان بال���ضمان، وم���ا      الع
  . فیھ من مفسدة انشغال الذمة بالدین من غیر فائدة تحصل لطرفیھ

، وھ��و زی��ادة أج��ل   )جدول��ة ال��دیون ( بی��ع ال��دین لم��ن ھ��و علی��ھ ب��ثمن مؤج��ل       : س��ابعا
 مبل���َغ ع���شرة آالف دین���ار س���داد ال���دَّین مقاب���ل زی���ادة مبل���غ ال���دَّین، فم���ثًال اس���تدان ش���خصٌ 

لی���سددھا عل���ى أق���ساط لم���دة ع���شرین ش���ھرًا، ث���م تعث���ر ف���ي ال���سداد، ف���اتفق م���ع ال���دائن        
عل���ى جدول���ة ال���دَّین، فت���صیر م���دة ال���سداد أربع���ین ش���ھرًا عل���ى أن ی���صیر مبل���غ ال���دَّین          

  :ولجدولة الدین صورتان .  خمسة عشر ألف دینار
ومعناھ��ا؛ . ر م��ن جن��سھ إل��ى أج��ل  بی��ع ال��دین لم��ن ھ��و علی��ھ ف��ي أكث��    : ال��صورة األول��ى 

  .  بیع دین مؤخر سابق التقرر في الذمة للمدین إلى أجل آخر بزیادة علیھ
ومعناھ���ا؛ بی���ع . بی���ع ال���دین لم���ن ھ���و علی���ھ بغی���ر جن���سھ إل���ى أج���ل   : ال���صورة الثانی���ة

دی���ن م���ؤخر س���ابق التق���رر ف���ي الذم���ة للم���دین بم���ا ی���صیر دین���ًا م���ؤجًال م���ن غی���ر جن���سھ    
  . و نفس المدین وبائعھ ھو الدائنفیكون مشتري الدین ھ

وحك����م ھ����اتین ال����صورتین؛ أن فقھ����اء الم����ذاھب األربع����ة؛ ی����رون تح����ریم بی����ع ال����دین   
بال����دین، ومنھ����ا ھ����ذه ال����صورة ول����م یفرق����وا ف����ي الحك����م ب����ین ال����صورتین الم����ذكورتین     
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وذھ����ب إلی����ھ المجم����ع الفقھ����ى اإلس����المى المنبث����ق ع����ن الرابط����ة،      .وق����الوا بتحریمھم����ا 
  . مي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالميومجمع الفقھ اإلسال

بی��ع ال��دین لغی��ر م��ن ھ��و علی��ھ م��ن جن��سھ أو م��ن غی��ره ب��ثمن مؤج��ل، ویق��صد        : ثامن��ا
ب��ھ بی��ع دی��ن م��ؤخر س��ابق التق��رر ف��ي الذم��ة لغی��ر م��ن ھ��و علی��ھ ب��ثمن مؤج��ل س��واء ك��ان      

وحكم���ھ التح���ریم وھ���و م���ا ذھ���ب إلی���ھ جم���اھیر . ال���دینان عل���ى ش���خص أو عل���ى شخ���صین
لمج���امع الفقھی���ة؛ ألن العل���ة الت���ي ح���رم م���ن أجلھ���ا ابت���داء ال���دین بال���دین؛          الفقھ���اء، وا

وھ����ي ع����دم ح����صول الق����بض ال����ذي ھ����و مق����صود عق����د البی����ع، وبق����اء ذمت����ى ك����ل م����ن    
  .المتعاقدین مشغولتین قد تحققت في ھذه الصورة

ش��راء البن���وك لل��دیون ع��ن طری���ق الت��ورق الم��صرفى أو الم���نظم؛ وھ��و  قی���ام       : تاس��عا 
ة المالی���ة بترتی���ب عملی���ة الت���ورق للعمی���ل، بحی���ث یبی���ع الم���صرف   الم���صرف أو المؤس���س

 عل���ى العمی���ل -وھ���ي غالب���ا مع���دن م���ن المع���ادن المت���وفرة ف���ي األس���واق الدولی���ة   -س���لعة 
ب����ثمن آج����ل، ث����م یوك����ل العمی����ُل الم����صرَف ببی����ع ال����سلعة نق����دا لط����رف آخ����ر، وی����سلم         

  . المصرف الثمن النقدي للعمیل
 یتمث���ل ف���ى ِش���راُء ِس���ْلَعٍة ف���ي َح���ْوَزِة الب���اِئِع     أن الت���ورق الفقھ���ى أو الف���ردى  : عاش���را

. َوُمْلِك����ِھ ِب����َثَمٍن مؤجَّ����ل، ث����مَّ َیبی����ُع الم����شَتري ِبَنْق����ٍد ِلَغی����ِر الب����ائِع ِللُح����صوِل عل����ى النَّْق����دِ      
وحكم����ھ؛ أن����ھ ج����ائز ش����رعا، وب����ھ ق����ال جمھ����ور العلم����اء، ولك����ن ب����ضوابط ال ب����د م����ن      

  . وجودھا حین التورق
نات الربوی����ة ع����ن طری����ق التَّ����ورُّق الم����صرفى ل����ھ      ت����سدید الم����دیو : الح����ادى ع����شر 

  :صورتان
إذا ك��ان ال��دَّْین لبن��ك آخ��ر، وحكم��ھ؛ ھ��و حك��م الت��ورق عن��د الفقھ��اء          : ال��صُّورة األول��ى 

وأن م���ذھب الجمھ���ور الج���واز، وق���د أج���از المجم���ع الفقھ���ي ھ���ذه ال���صورة وق���د أس���ماھا       
  .بالتورق الفردي

ن���ك ال���ذي یق���دم التَّ���ورُّق للعمی���ل، وحكم���ھ؛   إذا ك���ان ال���دَّْین ل���نفس الب : ال���صُّورة الثانی���ة
التح���ریم ألن���ھ م���ن قبی���ل قل���ب ال���دین عل���ى الم���دین ال���ذي أجم���ع العلم���اء عل���ى تحریم���ھ،       

زی��ادة ال��دین ف��ي ذم��ة الم��دین ب��أي طریق��ة       : وق��ال ب��ھ أكث��ر العلم��اء والب��احثون ، ومعن��اه     
  .اكانت، فالدین الذي كان على زید، وھو خمسون ألفا، قد زاد وصار سبعین ألف

إن الم���أمول أن ی���سعى الع���الم اإلس���المي لتك���ون لدی���ھ أس���واقھ المالی���ة     : الث���انى ع���شر 
الت���ي تتف���ق أدواتھ���ا م���ع ال���شرع لك���ي ی���تم تجمی���ع الطاق���ات واس���تنھاض الھم���م لمواجھ���ة  
تح��دیات العولم��ة وال��دخول إل��ى ع��الم األقوی��اء، وق��د أع��د الم��سلمون م��ا ی��ستطیعون م��ن            

تمویلی���ة اإلس���المیة ھ���ي وس���یلة التفاع���ل ب���ین   ف���األدوات ال. ق���وة ف���ي ك���ل مج���ال ومی���دان  
  .الشعوب والمؤسسات والحكومات للتعاون والبناء
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  :فھرست المصادر والمراجع
دار الكت�اب  : الق�اھرة .  أسنى المطالب شرح روض الطالب، أبو یحی�ى زكری�ا األن�صاري        -

  .حاشیة الشیخ أبي العباس الرملي: وبھامشھ. اإلسالمي
بح�ث مق�دم لل�دورة ال�سابعة        . تھ المصرفیة، محمد تق�ي العثم�اني       أحكام التورق وتطبیقا   -

/ ١٠/ ٢٠ - ١٩ع��شرة للمجم��ع الفقھ��ي اإلس��المي المنعق��دة ف��ي مك��ة المكرم��ة ف��ي الفت��رة    
  . رابطة العالم اإلسالمي.  ھـ١٤٢٤

.  م١٩٧٣ إعالم الموقعین، ابن القیم، محمد بن أبي بكر الدمشقي، بیروت، دار الجیل، -
  . د الرؤوفطھ عب: تحقیق

 إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، لمحمد ناصر الدین األلباني، المكتب -
  اإلسالمي،

  م١٩٨٥ه، ١٤٠٥الطبعة الثانیة، 
 اإلشراف، لمحمد بن إبراھیم بن المنذر، دار المدینة للطباعة والنشر ومكتبة مكة -

  .م٢٠٠٤ه، ١٤٢٥الثقافیة برأس الخیمة، الطبعة األولى، 
  .  ھـ١٣٩٣بیروت، دار المعرفة، . الطبعة الثانیة.  األم، محمد بن إدریس الشافعي-
محم��د : تحقی��ق.  اإلن��صاف، عل��ي ب��ن س��لیمان الم��رداوي، بی��روت، دار إحی��اء الت��راث    -

  .الفقي
بیروت، دار الكتاب العربي، . الطبعة الثانیة.  بدائع الصنائع،عالء الدین الكاساني-

  . م١٩٨٢
. أحمد علي عبد اهللا) غایتھا، واقعھا، والصعوبات التي تواجھھا: المیة البنوك اإلس-

  . ھـ١٤٢٤/  رمضان٢ -، شعبان٢٩بحث مقدم لندوة البركة الرابعة والعشرین 
 بیع الدین في الشریعة اإلسالمیة، للدكتور وھب�ة الزحیل�ي، جامع�ة المل�ك عب�د العزی�ز،                   -

  .م١٩٩٨-ھـ  ١٤١٩الطبعة األولى 
بی���روت، دار الفك���ر، . الطبع���ة الثانی���ة. كلی���ل، محم���د ب���ن یوس���ف العب���دري  الت���اج واإل-

  . ھـ١٣٩٨
تحف�����ة المحت�����اج ب�����شرح المنھ�����اج، الب�����ن حج�����ر الھیتم�����ي، دار إحی�����اء الت�����راث    -

  .العربي
بحث .  تطبیقات التورق واستخداماتھ في العمل المصرفي اإلسالمي، موسى آدم عیسى-

  .سالمیة، جامعة الشارقةمقدم إلى مؤتمر دور المؤسسات المصرفیة اإل
بحث مقدم لندوة البركة الرابعة .  التكافؤ االقتصادي بین الربا والتورق، سامي السویلم-

  . ھـ١٤٢٤/  رمضان٢ - شعبان ٢٩والعشرین 
. الطبع���ة األول���ى.  تكلم���ة المجم���وع ش���رح المھ���ذب، عل���ي ب���ن عب���د الك���افي ال���سبكي    -

  . م٢٠٠٢- ھـ١٤٢٣بیروت، دار الكتب العلمیة، 
بحث مقدم . دراسة فقھیة اقتصادیة، محمد العلي القري- التورق كما تجریھ المصارف -

 - ١٩للدورة السابعة عشر للمجمع الفقھي اإلسالمي المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة 
  . ھـ، رابطة العالم اإلسالمي١٤٢٤/ ١٠/ ٢٠
بحث مقدم للدورة . ي التورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر، عبد اهللا السعید-

/ ٢٠ - ١٩السابعة عشرة للمجمع الفقھي اإلسالمي المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة 



 - ٤٠٥٣ -

  .رابطة العالم اإلسالمي.  ھـ١٤٢٤/ ١٠
بحث مقدم إلى مؤتمر دور المؤسسات .  قراءة نقدیة، سامي السویلم- التورق المنظم-

  .جامعة الشارقة. المصرفیة اإلسالمیة
. محمد بن أمین بن عابدین) حاشیة رد المحتار على الدر المختار( عابدین  حاشیة ابن-

  . ھـ١٤٢١بیروت، دار الفكر، 
محم����د : تحقی����ق. بی����روت، دار الفك����ر.  حاش����یة الدس����وقي، محم����د عرف����ة الدس����وقي -

  . علیش
بحث .  حكم التورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة في الوقت الحاضر، عبد اهللا المنیع-

رة السابعة عشرة للمجمع الفقھي اإلسالمي المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة مقدم للدو
  .رابطة العالم اإلسالمي.  ھـ١٤٢٤/ ١٠/ ٢٠ - ١٩
المكت����ب : بی����روت. الطبع����ة الثانی����ة.  روض����ة الط����البین، یحی����ى ب����ن ش����رف الن����ووي-

  .  ھـ١٤٠٥اإلسالمي، 
  .محمد علیش: تحقیق: فكربیروت، دار ال.  الشرح الكبیر، أحمد بن محمد الدردیر-
وبھامشھ حاشیة الشیخ علي . بیروت، دار صادر.  شرح مختصر خلیل، محمد الخرشي-

  .العدوي
  . عالم الكتب: بیروت. الطبعة الثانیة.  شرح منتھى اإلرادات، منصور البھوتي-
 شرح معـاني اآلثار، لإلمـام أبي جعفـر الطحـاوي، دار المعرفـة، الطبعـة األولى، -

  ه،١٣٩٩
  .م١٩٧٩

. بیروت، دار المعرفة.  فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن حجر العسقالني-
  .محب الدین الخطیب: تحقیق

 ١٤١٨بیروت، دار الكتب العلمیة، .  الفروع، محمد بن مفلح المقدسي، الطبعة األولى-
  .ھـ

  . ـ، ھ١٤٠٢بیروت، دار الفكر .  كشاف القناع، منصور بن یونس البھوتي-
  .بیروت، دار صادر. الطبعة األولى.  لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور-
  .بیروت، دار المعرفة.  المبسوط، محمد بن أبي سھل السرخسي-
مكتبة ابن . الطبعة الثانیة.  مجموع فتاوى ابن تیمیة، أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة-

  .عبد الرحمن بن قاسم النجدي: تحقیق. تیمیة
  .  ھـ١٤١٥مكتبة لبنان، : بیروت. ر الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي مختا-
. الطبعة األولى.  مصنف ابن أبي شیبة، عبد اهللا بن محمد بن أبي شیبة الكوفى-

  .كمال یوسف: تحقیق.  ھـ١٤٠٩مكتبة الرشد : الریاض
  . ھـ١٤٠٥ المغني، ابن قدامة المقدسي، بیروت، دار الفكر، الطبعة األولى -
  .المصباح المنیر، ألحمد بن محمد الفیومي، المكتبة العلمیة -

 




