




)البحوث المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها(

ية : ٢٠١٩/٤٦ رقم اإليداع بدار الكتب القطر

الرقم الدولي )ردمك( : 77١/٢/٠٠/٩٩٢7/٩78



مجلة دولية محكمة في االقتصاد والتمويل اإلسالمي

Ω2013 ƒjÉe ` `g1435 IôNC’G iOÉªL ∫hC’G Oó©dG

بيت املشورة لالستشارات املالية
الدوحة - قطر ص.ب: 23471

www.b-mashura.com

Bait Al-Mashura Finance Consultations
Doha-Qatar P.O. Box 23471

www.b-mashura.com

اجلهة املصدرة
Published by:





5

يل 2019 م العدد )10(  ـ  دولة قطر  ـ أبر

عن المجلة..

جملة علمية دولية حمكمة تعنى بنرش البحوث يف جماالت االقتصاد والتمويل اإلسالمي، وتصدر 
مرتني يف السنة.

هتدف املجلة إىل إتاحة الفرصة للباحثني واملتخصصني لتحكيم ونرش نتاجهم العلمي )عريب 
- انجليزي( من بحوث ودراسات يف جمال االقتصاد والتمويل اإلسالمي، كام هتدف إىل نرش 
النرش  وسائط  عرب  للمستفيدين  والدراسات  البحوث  هذه  إتاحة  خالل  من  املعريف  الوعي 

الورقية واإللكرتونية.

الرؤية..

 أن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية.

الرسالة..

نرش البحوث العلمية املحكمة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية، وفق املعايري العاملية املعتمدة.

األهداف..

إتاحة الفرصة للباحثني لتحكيم ونرش بحوثهم يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية. ٭
املتسمة  ٭ العلمية  البحوث  املالية اإلسالمية من خالل  الصناعة  اإلسهام يف دعم وتطوير 

باألصالة والتجديد وفق املعايري العلمية املعتربة.
وأخالقياهتا  ٭ الرشعية  بضوابطها  العرصية  الرؤية  وفق  اإلسالمي  التمويل  عاملية  حتقيق 

املهنية.
وثائقيًا  ٭ سجاًل  املجلة  تكون  بحيث  العلمية  املرجعية  حتقق  للمعلومات  مكانز  تأسيس 

للبحوث والدراسات يف جمال الصناعة املاليةاإلسالمية.

العناوين للتواصل: 

info@mashurajournal.com http://www.mashurajournal.com 



• د.  خالد إبراهيم السليطي
املدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقايف - كتارا )قطر(

• أ. د.  عائشة يوسف املناعي 
مدير مركز محمد بن حمد آل ثاني إلسهامات املسلمني يف 

احلضارة - جامعة حمد بن خليفة )قطر(

• د. إبراهيم عبد اهلل األنصاري
قطر  بجامعة  اإلسالمية  والدراسات  الشريعة  كلية  عميد 

)قطر(

• أ. د. عبد اهلل الزبير عبد الرحمن
املصارف  على  الشرعية  للرقابة  العليا  الهيئة  رئيس 
اإلسالمي  الفقه  مجمع  رئيس  ونائب  املالية  واملؤسسات 

)السودان(

• د. العياشي الصادق فداد
كبير الباحثني يف املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع 

للبنك اإلسالمي للتنمية - جـدة )اجلزائر(

• أ. د. علي محمد الصوا
عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ببنك صفوة اإلسالمي 

)األردن(

• د. خالد العبد القادر
عميد كلية اإلدارة واالقتصاد يف جامعة قطر )قطر(

• أ. د. صالح قادر كرمي الزنكي
الشريعة  كلية  يف  اإلسالمية  الدراسات  قسم  رئيس 

والدراسات اإلسالمية بجامعة قطر )العراق(

• د. عصام خلف العنزي
عضو هيئة التدريس يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

بجامعة الكويت )الكويت(

• أ. د عبد الرحمن يسري احمد
الدراسات  كلية  يف  اإلسالمي  واالقتصاد  االقتصاد  أستاذ 

االقتصادية والعلوم السياسية بجامعة اإلسكندرية )مصر(

• د. مراد بوضاية
عضو هيئة التدريس يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

بجامعة قطر )اجلزائر(

• د. أسامة قيس الدريعي
العضو املنتدب الرئيس التنفيذي  شركة بيت املشورة )قطر(

• أ. د.  محمد أكرم آلل الدين
املدير التنفيذي لألكادميية العاملية للبحوث الشرعية-إسرا 

)ماليزيا(

• أ. د. عبد الودود السعودي
الشريعة  كلية  يف  وأصوله  الفقه  قسم  يف  مشارك  أستاذ 
والقانون بجامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية )بروناي(

• د. فؤاد حميد الدليمي
رئيس مجموعة الرقابة والتدقيق الشرعي لدى بيت املشورة 

لالستشارات املالية )العراق(

• د. إبراهيم حسن محمد جّمال
والبحوث  الدراسات  ومدير  الوطنية،  اجلامعة  يف  محاضر 

لدى بيت املشورة لالستشارات املالية )اليمن(

ية الهيئة االستشار

 د. عمر يوسف عبابنه  د. إبراهيم حسن جّمال 
أ. محــمـد نفــيل محـبـوبأ. محمد مصلح الدين مصعب

فـريــق التحــريــر

مدير التحرير
د. فـــؤاد حميــد الـدليـمي

نائب رئيس التحريررئيس التحرير
 د. أســامة قيـس الدريعــي د. خالد بن إبراهيم السليطي

ير هيئة التحر



نبذة عن الجهة المصدرة
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توطئــة:
وتعد  م،   2007 عام  تأسست  قطرية  مسامهة  رشكة  هي  املالية  لالستشارات  املشورة  بيت 
األوىل يف دولة قطر يف تقديم االستشارات املالية الرشعية والرقابة والتدقيق للمؤسسات املالية 

اإلسالمية، باإلضافة إىل االستشارات اإلدارية والتدريب والتطوير.
تعمل عىل تقديم احللول واألعامل اإلبداعية ضمن نطاق خدماهتا للرشكات واألفراد، وألجل 
رفع مستوى األداء انضمت بيت املشورة لعضوية حتالف جمموعة)LEA(، وهي رشكة أمريكية 

تعترب ثاين أكرب رشكة عاملية متخصصة يف االستشارات والتدقيق.
ومن أجل مواكبة التطور الرسيع يف قطاع التمويل اإلسالمي عمدت بيت املشورة إىل تقنني 
أعامل اهليئات الرشعية والتدقيق والرقابة متاشيًا مع التطور الرسيع واالنتشار الواسع ألعامل 
املتمثل يف نرش  العلمي واملعريف  باجلانب  العامل، باإلضافة إىل االهتامم  التمويل اإلسالمي يف 
املرصيف  العمل  نجاح  لتكون رشيكًا حقيقيًا يف  املالية اإلسالمية،  والقيم واألخالق  املفاهيم 

اإلسالمي.

نبذة عن بيت المشورة لالستشارات المالية
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رؤيتنا:
واإلدارية  والرشعية  املالية واالستشارية  االستشارات  تقديم  عامليًا يف  رائدة  نكون رشكة  أن 

والتدقيق الرشعي والتطوير والتدريب يف جماالت الصناعة املالية املختلفة.

رسالتنا:
نرش املفاهيم والقواعد واألحكام املتعلقة بالصناعة املالية، ومتابعة تطبيقها بأعىل معايري اجلودة 

والتميز من خالل األساليب العلمية احلديثة والعنرص البرشي املؤهل.

قيمنا:
األمانة، املصداقية، االحرتافية، الشفافية، روح الفريق، الرسية.

أهدافنا:
نرش ثقافة الصناعة املالية داخل دولة قطر وخارجها. ٭
استحداث وتطوير منتجات مالية تواكب النمو يف الصناعة املالية عمومًا واإلسالمية عىل  ٭

وجه اخلصوص ودعم وضعها التنافيس.
العنرص البرشي إلعداد كوادر مؤهلة علميًا وعمليًا يف جمال االستشارات  ٭ االستثامر يف 

املالية واهليئات االستشارية والرقابة والتدقيق الرشعي.
حتقيق رضا املتعاملني عن اخلدمات املقدمة. ٭
التواصل مع املؤسسات املالية حمليًا وإقليميًا وعامليًا. ٭



قواعد النشر
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: شروط النشر العامة
ً

أوال
1ـ تعنى املجلة بنرش املواد املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي باللغتني: العربية واإلنجليزية، سواء أكانت بحوًثا أصيلة، أم 

تقارير عن مؤمترات وندوات وورش عمل، أم عروضًا ألطاريح علمية مما له صلة بمجال التخصص .
مت للنرّش يف جملة أخرى،  2ـ تعنى املجلة بنرش البحوث التي مل يسبق نرشها، بأّي وسيلة من وسائل النرّش، وال ُقدِّ

ويوثق ذلك بتعهد خطي من الباحث.
3ـ البحوث التي تصل إىل املجلة ال ُترد سواء َأُنرشت أم مل تنرش .

4ـ ال جيوز نرش البحث يف مكان آخر بعد إقرار نرشه يف املجلة إال بعد احلصول عىل إذن خطي بذلك من رئيس 
التحرير .

العلمية فإن للمجلة احلق باختاذ االجراءات الالزمة وتعميم ذلك عىل  الباحث باألمانة  5ـ يف حال ثبوت إخالل 
املجالت املتعاونة.

6 - تعترب املجلة غري ملزمة بإبداء األسباب يف حالة عدم النرش.

: شروط النشر الخاصة
ً
ثانيا

1ـ رضورة التقيد بالقيم املوضوعية واألخالقية للبحوث العلمية؛ ومنها :
أ- اتسام البحث باألصالة وسالمة االجتاه علميًا وفكريًا .

ب- الُبعد عن جتريح األشخاص واهليئات أثناء النقد العلمي يف البحث .
ج- معاجلة البحث القضايا امُلعارصة واألقرب إىل حاجة الواقع اإلنساين معاجلة نظرية تطبيقية.

د- مالزمة املوضوعية والتجرد عن امليول واالجتاهات الشخصية .
2ـ حسن الصياغة العلمية للبحث، ومراعاة ما ييل :

أ- سالمة اللغة وخلوها من األخطاء اللغوية والنحوية.
ب- مراعاة عالمات الرتقيم والقواعد اإلمالئية .

ج- الدقة يف التوثيق وختريج النصوص والشواهد.
العريب  امللخصان:  ذلك  يف  العادي )A4( بام  القطع  من  صفحة   )30( عن  البحث  صفحات  عدد  تزيد  ال  أن  3ـ 

واالنجليزي، وكذا املراجع واملالحق .
4ـ حجم اخلط ونوعه :

أ- البحوث املكتوبة بالعربية يكون حجم اخلط فيها: )16( وخط اهلامش: )12(، ونوع اخلط.
)Traditional Arabic(

ب- أما البحوث املكتوبة باالنجليزية فيكون حجم اخلط: )14( واهلامش: )10( ونوع اخلط.
)Times New Roman(

بلغة  يتجاوز كل واحد منهام )300( كلمة  أن ال  العربية واالنجليزية؛ عىل  باللغتني:  البحث بملخصني  يرفق  5ـ 
رصينة؛ ويتضمن كال امللخصني: توضيح فكرة البحث واجلديد الذي أتى به البحث يف بداية امللخص .

6ـ ُيقسم البحث وينظَّم وفق متطلبات منهج البحث العلمي، حفاًظا عىل نسق البحوث والتقارير املنشورة يف املجلة، 
عىل النحو اآليت :

السابقة )إن  البحث، وأمهيته، ومشكلته، وحدوده، وأهدافه، ومنهجه، والدراسات  املقدمة وتشمل: موضوع  أ- 
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وجدت(، وهيكلة البحث التفصيلية .
ب- متن البحث، وينبغي أن يكون مقساًم إىل مباحث ومطالب متسقة ومرتابطة .

ج- احلرص عىل عرض فكرة حمددة فـي كل مبحث جتنًبا إلطالة الفقرات والعناوين الفرعية.
د- اخلامتة، وتكون ملخصة وشاملة للبحث متضمنة ألهم )النتائج( و)التوصيات(.

هـ قائمة املصادر واملراجع واملالحق .
7 ـ يتم اتباع منهج )MLA( يف توثيق البحوث كاآليت:

أ- ذكر املصادر واملراجع يف احلاشية السفلية ألول مرة بالشكل اآليت:
)شهرة املؤلف،االسم األول، اسم الكتاب، مكان النرش، النارش، رقم الطبعة، تاريخ النرش، اجلزء والصفحة(

ب- ذكر املصدر واملرجع عند تكراره يف اهلامش التايل مبارشة )املرجع نفسه،اجلزء والصفحة( وعند ذكره يف موطن 
آخر من البحث فيكون )شهرة املؤلف، اسم الكتاب، اجلزء والصفحة(.

ج- إذا خال املرجع من بعض البيانات، فتذكر االختصارات املتعارف عليها عىل النحو اآليت :
ـ بدون مكان النرش: )د. م(. بدون اسـم النـارش: )د. ن(

ـ بدون رقــم الطبـعة: )د. ط(. بدون تاريخ النرش: )د. ت(
د- توضع اهلوامش أسفل كل صفحة برتقيم متسلسل من بداية البحث إىل آخره .

هـ تثبت مصادر ومراجع البحث يف هناية البحث .
و- الرسومات والبيانات واجلداول ونحوها، يراعى فيها ما ييل :

ـ تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية يف املتن، وتكون الرسوم واألشكال باللونني األبيض واألسود وترقم 
ترقياًم متسلساًل، وتكتب عناوينها واملالحظات التوضيحية يف أسفلها .

ـ تدرج اجلداول يف املتن وترقم ترقياًم متسلساًل وتكتب عناوينها يف أعالها، أما املالحظات التوضيحية فتكتب أسفل 
اجلدول .

 Roman( ز- يف حالة قبول البحث يلتزم الباحث برتمجة املراجع العربية الواردة يف هناية البحث إىل اللغة اإلنجليزية
.)Script

ا: سير البحوث
ً
ثالث

.)info@mashurajournal.com( ـ ترسل األبحاث إلكرتونًيا إىل العنوان اخلاص باملجلة
ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفحص األويل للبحث، ومن ثم تقرر أهليته للتحكيم، أو رفضه .
م البحوث والدراسات املقدمة للنرش يف املجلة من ِقبل اثنني من املحكمني عىل األقل . ـ حُتكَّ

ـ ُتعاد البحوث إىل الباحثني بعد حتكيمها لغرض التعديل إن لزم .
النرش  بأّي وسيلة من وسائل  النرش تؤول للمجلة، وال جيوز نرشه  فإّن كافة حقوق  للنرش،  البحث  إذا تم قبول  ـ 

الورقية أو اإللكرتونية، إالّ بإذن كتايب من رئيس هيئة حترير املجلة .
ـ تنرش البحوث املقبولة حسب تسلسلها عىل املوقع الرسمي للمجلة.

ـ إذا تم نرش البحث فيمنح الباحث نسخة جمانية من املجلة التي تم نرش بحثه فيها.
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بسم الله الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني، أما بعد:
فإن املعرفة اليوم تعددت أبواهبا وطرق الوصول إليها، ملَِا أحدثته ثورة التكنولوجيا واملعلومات 
من تطور رسيع عىل نطاق واسع يف شتى امليادين؛ ويف جملة بيت املشورة بإصدارها اإللكرتوين 

والورقي نتطلع إىل أن نكون رافدًا من روافد املعرفة يف جمال االقتصاد والتمويل اإلسالمي.
ويأيت العدد العارش من سلسلة أعداد جملة بيت املشورة ليضم يف ثناياه جمموعة من األبحاث 
العلمية الرصينة واألصيلة التي تناقش عددًا من قضايا االقتصاد والتمويل اإلسالمي وتتناول 
موضوعات متنوعة؛ منها ما يؤصل حلكم رشعي يتعلق بالديون الناشئة عن الوساطة املالية، 
ومنها ما يستقرئ كتابات االقتصاد اإلسالمي عن العهد النبوي، وكذلك تقييم جتارب تدريس 
املالية اإلسالمية يف فرنسا، إضافة إىل موضوعات هامة أخرى، وكل ذلك جاء بمنهجية علمية 
التي حتقق رؤيتها ورسالتها  العاملية  باملعايري  فيها  التزمت املجلة  رصينة وموضوعية معتمدة، 
التي خطتها لنفسها يف أن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية وفق 

املعايري العاملية املعتمدة. 
واليوم نستمر بدعم مسرية البحث العلمي املتخصص يف االقتصاد والتمويل اإلسالمي برعاية 
األكاديميني  واهتامم  واملتخصصني،  الباحثني  السادة  بإقبال  حظي  الذي  العلمي  املنرب  هذا 
متميزة من اخلرباء واألساتذة واملختصني ضمن هيئته االستشارية،  بنخبة  واملهنيني، ورشف 
من  الرصني  العلمي  للنرش  الدولية  املعايري  أعىل  حتقيق  عىل  املجلة  حرصت  ذلك  سبيل  ويف 
العاملية  البيانات  قواعد  أهم  من  جمموعة  يف  ومفهرس  متميز  علمي  نرش  منصة  توفري  خالل 
املرموقة، فباإلضافة إىل اشرتاكها يف القواعد العربية كدار املنظومة واملنهل ومعرفة، فقد دخلت 
 Ebsco, Crossref, كـ  العامليــة  البيانــات  قواعـــد  من  مهمة  جمموعة  املـشــورة  بيت  جملة 
Google Scholar, Research ID, J-Gate, DRJI، وال زالت تسعى لالنضامم إىل قواعد مهمة 

أخرى ضمن مسريهتا نحو هدفها املنشود.
ونتطلع إىل مزيد من التطوير واملراجعة الدائمة لالرتقاء بمستوى وجودة النرش العلمي وتوفري 
منصة علمية بأعىل املعايري العاملية لنسهم مع املخلصني من هذه األمة يف نرش وترسيخ مبادئ 

االقتصاد والتمويل اإلسالمي وإتاحتها للعلامء والباحثني يف عاملنا العريب واإلسالمي.

نسأل اهلل تعاىل التوفيق والسداد واهلداية والرشاد

ير المجلة هيئة تحر



الدراسات والبحوث
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الحكم الشرعي لالتجار بالديون الناشئة عن الوساطة المالية

دراسة تحليلية على ضوء األزمات المالية 

يد د.عبد العظيم أبوز

أستاذ مشارك في كلية الدراسات اإلسالمية بجامعة حمد بن خليفة – قطر

)سلم للنشر في 25 /11/ 2018م، واعتمد للنشر في 23 /12/ 2018م(

الملخص

 َترّكُز خلق الديون هو من أخطر ما تواجهه االقتصاديات املعارصة، وذلك حاصل 
من خالل املؤسسات املالية التي يتوافر لدهيا املال الكثري اآليت من الودائع، فتموّله 
هذه املؤسسات لآلخرين وختلق الديون به. ثم تأيت قضية بيع الدين الناشئ عن 
وسوءًا.  خطرًا  األمر  لتزيد  التمويلية  املؤسسات  هبا  تقوم  التي  املالية  الوساطة 
وجمموع هذين األمرين: خلق الدين ثم بيعه هو من أهم مسببات األزمات املالية. 
واألزمة املالية العاملية األخرية سنة 2008، وقبلها غريها، هي خري شاهد عىل هذا؛ 
املتحدة  الواليات  يف  املنزيل  التمويل  عن  ناشئة  كثرية  عقارية  ديون  ُخلِقت  فقد 
الواليات  داخل  يف  حساًم  منها  كثرٌي  وبِيع  الديون  هذه  ُصككت  ثم  األمريكية، 
فتضرت  الدفع،  عن  العقاري  الدين  أصحاب  عجز  ثم  وخارجها،  املتحدة 
املصارف املقرضة وكل من اشرتى تلك الديون العقارية، فكانت أزمًة عاملية. وإن 
كان اإلسالم ال يعارض يف األصل قضية الوساطة املالية، ألن البيع بثمن مؤجل 
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الديون  جتارة  يمنع  اإلسالم  أن  إال  ذلك،  حيقق  مثاًل  املرصفية  املرابحة  بطريق 
بمناعة االقتصاد اإلسالمي  القول  أركان  الوساطة؛ وهذا أحد  الناشئة عن هذه 
التي  املعارصة  اآلراء  وينقد  القضية،  هذه  يف  ليحقق  البحث  يأيت  األزمات.  من 
التمويل اإلسالمي  الدين بتخرجيات شتى يؤدي األخذ هبا إىل جتريد  بيع  تسوغ 

من مناعته ضد األزمات املالية.
الكلمات المفتاحية: بيع الدين، األزمة املالية، الدين العقاري، الدين التجاري.
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Trading Debts Arising from Financial Intermediation
Analytical Shariah Study in the Light of Financial Crises

Dr.Abdulazeem Abozaid
Associate Professor

College of Islamic Studies, Hamad Bin Khalifa University – Qatar

Abstract
Debt creation is one of the most serious problems faced by modern economies. 

It occurs through financial institutions using the huge funds they have mostly 

from depositors to create debt through providing financing to clients. Then 

comes the issue of selling the debt resulting from the financial intermediation to 

exacerbate the risk further. The totality of these two things, excessive creation 

of debt and then selling it, is one of the most important causes of financial 

crises, and the recent global financial crisis in 2008, is the best witness to this 

fact. Huge amount of real estate debt was created by means of home financing 

in the United States, securitized and then sold locally and abroad. Debtors 

defaulted and consequently collateral damage occurred affecting debts 

owners, debt insurance companies and banks all over the world. Although 

Islam, in principle, does not oppose to the issue of financial intermediation, 

since selling at a deferred price may involve financial intermediation, like in 

the banking Murabaha, Islam however prohibits the trade of debt arising from 

this mediation; and this is one of the elements to assert the immunization of 

Islamic economy from the crises. The research comes to investigate this issue 

and criticize the contemporary interpretations that justify the sale of debt by 

various means, since such interpretations deprive Islamic finance of its major 



258

يل 2019 م العدد )10(  ـ  دولة قطر  ـ أبر

element of immunity against financial crises.

Keywords: sale of debt, the financial crisis, subprime mortgage, commercial 

debts



259

ون
لدي

ر با
جتا

لال
ي 

رشع
م ال

حلك
ا

لية
املا

طة 
سا

الو
ن 

ة ع
شئ

النا

يل 2019 م العدد )10(  ـ  دولة قطر  ـ أبر

المقدمة

أمر حّرمه اإلسالم  املالية، وهو  اللّب من قضية األزمات  الدين موقت  بيع  يقع 
دون تفريق بني دين وآخر، وربط اإلسالم بيع الدين بالربا، وعّد الربا من أخطر 
الذنوب التي يمكن للمسلم أن يقع فيها، وذلك صيانة ملعاش الناس واقتصادهم 
عن األرضار اخلطرية للربا. وأتت األزمة املالية العاملية األخرية لتربز جلّيًا حكمة 
املالية  األزمة  أتت  بل  عنه.  الناشئة  بالديون  والتجارة  الربا  حتريم  يف  اإلسالم 
التي سوغت بعض صور  املعارصة  اآلراء  قطعيًا عىل خطأ  دلياًل عمليًا  األخرية 
بيوع الدين والتي جتيز عمليًا جتارة الديون الناشئة عن الوساطة املالية التي تقوم 
هبا املؤسسات املالية التمويلية برصف النظر عن هويتها إسالمية وغري إسالمية. 
وعليه، فإن غاية البحث هي إبراز عناية الرشيعة بتحصني اقتصادها من األزمات، 
وبيان وجه إبطال القول بتسويغ جتارة الديون بشكل عام، والديون الناشئة عن 
الوساطة املالية بشكل خاص. وال ختفى أمهية عمل ذلك، ألن الدليل العميل من 
خالل االعتبار بدروس األزمات املالية هو خري فصٍل يف املسائل اخلالفية أو التي 
يُظن بأهنا خالفية. وسيعمل البحث عىل ذلك من خالل دراسٍة ذات منهج حتلييل 
تسرتجع أحداث األزمة املالية العاملية األخرية لنتعرف عىل أسباهبا وموقع بيوع 
ومناقشة  الدين،  بيع  قضية  من  الرشيعة  ملوقف  البحث  يعرض  ثم  منها،  الدين 
بعض االجتهادات املعارصة التي سوغت بيع الدين التجاري، بغية الوصول إىل 
القول الصحيح يف املسألة باالستناد إىل األدلة الرشعية، والواقع العميل املعاش 
من خالل دروس تلك األزمة. وتربز أمهية هذه الدراسة يف أهنا جتمع بني الدليل 
العميل والدليل الرشعي يف تناول قضية بيع الديون الناشئة عن الوساطة املالية، 

وهو أمر مل تقم به الدراسات املعارصة يف مواضيع األزمة أو بيع الديون.

منهج البحث

التحلييل  املالية، ثم  التحلييل يف تفسري أسباب وقوع األزمة  املنهج  البحث  يتبنى 
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املقارن يف بيان مذاهب الفقهاء يف قضية بيع الدين ومناقشة األقوال التي سوغت 
هذا البيع.

مشكلة البحث

هل بيع الدين حيقق مصلحة اقتصادية وهل ثمة وجه لتسويغه؟ هذه هي مشكلة 
البحث التي عمل البحث عىل دراستها وجالئها.

أهمية الدراسة

يف  الرشعي  والدليل  العميل  الدليل  بني  جتمع  أهنا  يف  الدراسة  هذه  أمهية  تربز 
تناول قضية بيع الديون الناشئة عن الوساطة املالية، وهو أمر مل تقم به الدراسات 
املعارصة يف مواضيع األزمة أو بيع الديون. ويف هذا تنبيه إىل خطر القول بتسويغ 
بيوع الدين وأثره عىل االقتصاد بشكل عام، والقطاع املايل واملرصيف بشكل خاص.

أهداف الدراسة

الدين،  بيوع  بمامرسات  األزمات  وقوع  ارتباط  بيان  يف  الدراسة  أهداف  تتجىل 
ويف التأكيد عىل حرمة بيع الدين وعدم صحة تسويغ ذلك أو نسبته إىل أحد من 
الفقهاء بالنقاش الفقهي وكذا بالدليل العميل، حيث ثبت بالدليل العميل أن بيع 
الدين عىل النحو املامرس جتاريًا مسبب لألزمات، فام كانت الرشيعة لتجيزه بحال 

من األحوال.

الدراسات السابقة

باللغة  سيام  وال  ومسبباهتا،  العاملية  املالية  األزمة  تناولت  سابقة  دراسات  ثمَّ 
اإلنكليزية، وهنالك بعض الدراسات التي تكلمت كذلك عن بيع الدين وحكمه 
الزحييل،  وهبة  للدكتور  وأدلته  اإلسالمي  الفقه  ومنها  اإلسالمية،  الرشيعة  يف 
وكانت مقاربته له مقاربة تقليدية، فلم يتكلم عن بعده وأثره االقتصادي، فضاًل 
الدين. بيع  حكم  يف  الشافعية  مذهب  بيان  يف  الكتاب  هذه  يف  اخلطأ  وقوع  عن 
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الدين  الدين وحكم  معنى  لت يف  فصَّ حيث  الكويت،  الفقهية يف  املوسوعة  كذا 
ومذاهب الفقهاء فيه لكن دون التعرض ألبعاده االقتصادية. ومنها مقال منشور 
رشعية  »مدى  بعنوان  أبوزيد  العظيم  عبد  للباحث  آسيا«  يف  »اإلسالم  جملة  يف 
تطبيقات املصارف اإلسالمية املاليزية لبيوع الدين«. والذي ينفرد به هذا البحث 
هو تناول قضية بيع الدين عىل ضوء األزمة املالية العاملية وكيف أن بيع الدين قد 
سبب تلك األزمة، وكذا من حيث مناقشة املسوغات املطروحة ملسألة بيع الدين، 

ومناقشة صحة نسبة القول بجواز بيع الدين إىل بعض أئمة الفقه.

المبحث األول: وقائع األزمة المالية األخيرة ومسبباتها)1(

المطلب األول: وقائع األزمة األخيرة

عمدت املصارف األمريكية يف الفرتة السابقة لألزمة إىل بيع ديوهنا عىل العمالء، 
والتي أكثرها ديون عقارية، إىل بنوك استثامرية أمريكية، أي إىل مصارف ال تقّدم 
ونحو  واألسهم  السندات  يف  لعمالئها  باالستثامر  تقوم  بل  األفراد  إىل  التمويل 
ذلك من األوراق املالية. ثم قامت بنوك االستثامرهذه بتصكيك هذه الديون التي 
 CDO: بـ  سمي  ما  وأصدرت  فخلطتها  العادية،  التجارية  املصارف  من  اشرتهتا 
Collateralized Debt Obligations أي سندات دين تألفت من ديون خمتلفة منها ديون 

ائتامن،  بطاقات  وديون  غالبيتها،  شكلت  عقاري  متويل  وديون  التجارة،  متويل 
من  بيعه  أمكنها  ما  بيع  إىل  االستثامر  بنوك  عمدت  ثم  دراسية.  قروض  وديون 
العامل، ومنهم مصارف أجنبية  الدين هذه إىل املستثمرين يف شتى أنحاء  سندات 

وحمافظ استثامرية وغري ذلك.
التمويل  كديون  السداد،  مضمونة  غري  ديونًا  الديون  هذه  من  كبري  جزء  وكان 

)1( جرى إعداد فيلم وثائقي عن األزمة املالية العاملية سنة )200 رشح أحداث األزمة ومسبباهتا، وعرف باسم Inside Job. تضمن هذه الفيلم الوثائقي 
الذي يمكن مشاهدته عىل اليوتيوب معلومات مهمة ومقابالت مع املعنيني باألزمة. تضمن هذا املبحث أهم تلك املعلومات.
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هذه  وكانت  االئتامن،  بطاقات  وديون  املحدود  الدخل  ذوي  لألفراد  العقاري 
الديون مرغوبًا فيها ألن هامش الفائدة فيها مرتفع، مما يمّكن بائعيها من حصد 
أرباح أعىل. ومع هذا، فإن سندات الدين هذه نالت تصنيفًا عاليًا من قبل رشكات 
السندات،  ببعضها يف تلك  القوة  الديون متفاوتة  التصنيف بسبب اختالط هذه 
وبسبب تساهل رشكات التصنيف يف تصنيفها بالنظر إىل األرباح اهلائلة التي جنتها 
من تصنيف هذه السندات، إذ لو تشددت ملا قصدهتا بنوك االستثامر لتصنيف ما 

تورقه الحقًا من ديون.
ووجود املشرتين لديون املصارف املقرضة، جعل هذه املصارف تتساهل يف منح 
سداد  عىل  وقدرهتم  املقرتضني  بمالءة  كفايًة  تكرتث  فلم  واإلقراض،  التمويل 
ديوهنم التي أثقلتهم هبا من دين متويل عقاري إىل متويل السيارة ومتويل األثاث 
الناس غري  ديوهنا يف  املصارف تضخ  كانت هذه  بل  االئتامن؛  بطاقات  وقروض 
عابئة بام قد حيدث الحقًا وبفوائد عالية، لُيمِكنها بيع هذه الديون بأعىل سعر ممكن 
عىل  الطلب  زاد  القروض،  منح  يف  البنوك  تساهل  وبسبب  االستثامر.  بنوك  إىل 
البيوت وارتفع ثمنها وتضاعف، وهذا بدوره أدى إىل زيادة الديون نتيجة ارتفاع 
 600 إىل  مليار سنويًا   30 العقاري من معدل  الرهن  فزادت ديون  التمويل،  مبالغ 
مليار دوالر سنويًا يف غضون سنوات قليلة، حتى بلغت قيمة CDO التي أصدرهتا 

بنوك االستمثار سنويًا مئات مليارات الدوالرات)2(.
وبنوك االستثامر بدورها مل تكرتث كثريًا بواقع هذه الديون املتقدم، ألهنا وجدت 
وخارجها.  أمريكا  داخل  يف  مستثمرين  من  الديون  هذه  منها  يشرتي  من  دائاًم 
رشكات  إياها  منحته  الذي  العايل  لتنصنيفها  الديون  هبذه  وثقوا  واملستثمرون 
ورشكات  االستثامر  وبنوك  املقرضة  البنوك  مصالح  فالتقت  أي  التصنيف. 
ذات  املورقة  الديون  هذه  حصيلتها  وكان  املركبة،  العملية  هذه  يف  التصنيف 

التصنيف العايل ظاهرًا واخلطر الكبري باطنًا.

 H.E. Peter, The Crisis Report, Hull 3.1 مليار دوالر! انظر  CDO ما قيمته  2006 من  Goldman Sachs فقط يف النصف األول من عام  )2( باع بنك 
.Press,2010, p.12
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وملا صار بيع هذه الديون جتارة رائجة لبنوك االستثامر فقد عمدت هي ذاهتا إىل 
هذا  واستمر  منها.  وتسرتبح  تبيعها  ثم  وتوّرقها  أكثر  ديونًا  لتشرتي  االقرتاض 
التوسع يف االقرتاض حتى وصلت نسبة الرافعة املالية، أي نسبة أصول املرصف 
اقرتضت ثالثة وثالثني ضعف  أي   .33 :1 فيها  ليستثمر  اقرتضها  التي  ديونه  إىل 
رأسامهلا، وهذه نسبة مرتفعة جدًا ال تسمح هبا الترشيعات املرصفية يف معظم دول 

العامل.
إىل  عمدت  أمريكا  يف  والتنظيمية  الترشيعية  اجلهات  أن  ذلك  عىل  أعان  والذي 
رفع وختفيف الترشيعات التنظيمية لعمل املصارف بدل تشديدها، وذلك بتأثري 
املتنفذين يف احلكومة الذين يعملون يف بنك االحتياط الفيدرايل )البنك املركزي 
األمريكي( واملؤسسات التابعة األخرى، وجّل هؤالء كانوا أعضاء جملس إدارة 

يف بنوك استثامر أو مستشارين لرشكات مالية كربى.
كام وجدت رشكات التأمني يف هذه التوليفة املالية فرصة للرتبح كذلك، فطرحت 
 Credit بـ  ما سمي  AIG، يف االسواق  والعامل، رشكة  أمريكا  تأمني يف  أكرب رشكة 
Default Swaps، وهي وثائق تأمينية ضد خماطر فشل CDO التي هي سندات ديون 

وّرقتها بنوك االستثامر وعىل رأسها بنك Goldman Sach. وكانت هذه الوثائق رضبًا 
تباع يف  الواقع، ألهنا اكتسبت قيمة مالية ذاتية، وصارت  املالية يف  املشتقات  من 
ألي  حاملني  يكونوا  أن  دون  يشرتوها  أن  املضاربني  أمكن  بل  املالية،  األسواق 
السوق  يف  ومضاربون  عليه،  يؤمن  أن  يمكن  الدين  سند  فحامل  دين؛  سندات 
األمر  لينتهي  الدين،  سند  نفس  عىل  هذه  التأمني  وثائق  يشرتوا  أن  يستطيعون 
ن وإىل كل املضاربني مبالغ متامثلة  برشكة التأمني إىل أن تدفع إىل حامل السند املؤمِّ

إن حتقق مقتىض التعويض من عدم سداد املقرتضني األوائل لدين السند.
بتقييد   ،AIG رشكة  رأسها  وعىل  التأمني،  رشكات  تلزم  ترشيعات  أي  توجد  ومل 
إصداراهتا هلذه الوثائق بنسبة معينة من أصول الرشكة لتضمن قدرهتا عىل سداد 
تتوسع يف  الرشكة  املؤّمن ضّده، وهذا جعل هذه  اليشء  التزاماهتا حني حصول 
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إصدار تلك الوثائق)3(.
والعجيب أكثر أن بنوك االستثامر نفسها، وعىل رأسها Goldman Sachs، كانت أول 
التي يف حيازهتا، أي  الديون  بأكثر من  بل اشرتت وثائق  الوثائق،  املشرتين هلذه 
الديون  تأمينية عىل هذه  الديون إىل املستثمرين ثم تقوم برشاء وثائق  تبيع  كانت 
التي باعتها، أي تضارب هبا وتتوقع أن هذه الديون ستتعثر، مما يمكنها من حتقيق 
 CDO ثم يصدر  يورقها،  ثم  الديون،  االستثامر خيلط  بنك  فقد كان  أي  األرباح! 
كوثائق هبذه الديون، ثم يستجلب هلا التصنيف العايل من رشكات التصنيف، ثم 
يقنعهم بجدواها وسالمتها عن املخاطر، ثم يقوم  املستثمرين بعد أن  يبيعها إىل 
ُخفية بعد ذلك باملضاربة عىل تعثر وثائق الديون التي باعها، أي يقامر عىل فشل 
 Goldman هذه الديون ويتوقع ذلك! وعىل رأس هذه البنوك التي فعلت ذلك بنك
Sachs، فقد قام هذه البنك برشاء وثائق تأمينية عىل ديوهنا التي يبيعها وغريه بقيمة 

22 مليار دوالر، وهو مبلغ مهول تدل ضخامته عىل أن دافعه واثق من حصول 

البنك أن رشكة  الديون. وملا كان األمر ذلك، فقد علم هذا  التعثر يف دفع تلك 
رشكات  لدى  أّمن  أن  منه  فكان  التعويضات،  دفع  عن  وتعجز  ستفلس  التأمني 
تأمني أخرى ضّد عجز رشكة التأمني هذه )AIG( عن الدفع بوثيقة تأمينية جديدة 

بلغت قيمتها اإلمجالية 150 مليون دوالر)4(.
وقعت الكارثة، فبدأ الناس املقرتضون يتخلفون عن الدفع. وملا صار التخلف عن 

الدفع ظاهرة، مل تعد البنــوك املقرضة قادرة عىل بيع ديوهنا إىل بنوك االستثامر.
ومثيالهتا   AIG التأمني  رشكة  عىل  وصار  وتفلس،  تتعثر  البنــوك  بعض  بدأت 
CDO، وقامت احلكومة برشائها وتسديد  املؤمنني عىل  الوثائق  إىل محلة  تدفع  أن 

التزماهتا)5(.

.H.E. Peter, The Crisis Report, Hull Press, 2010 يف لندن لوحدها مشتقات بقيمة 500 مليار دوالر. انظر AIG 3( أصدرت مكتب رشكة(
)4( فعل نحو ذلك بنوك استثامرية ومؤسسات مالية أخرى منها Morgan Stanely وربحوا مبالغ طائلة من التأمني بعد فشل الديون. انظر املرجع السابق.
)5( بلغ ما عىل رشكة AIG أن تدفع إىل محلة CDO املؤّمن عليها حوايل 61 مليار دوالر لكنها عجزت عن دفعها، فاستحوذت عليها احلكومة األمريكية، 
ودفعت من هذا املبلغ 14 مليار إىل بنك Golden Sack دوالر يف اليوم التايل. والغريب أن احلكومت دفعت 100 سنت عن كل دوالر، أي دون انتقاص، 
دافعي  مال  من  مليار دوالر   150 الرشكة  إنقاذ هذه  كلفة  وبلغ جممل  السابق جلولدمان ساك!  املدير  ومنهم  واملستفيدين  املتنفذين  بتأثري  ذلك  وكان 

.Petsy, Nicole, Analysis of the 2008 Crisis, Indiana Publishing, 2012 p. 17 الضائب. انظر
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بعضها  وبيع  األسوأ،   2008 سبتمرب  شهر  وكان  تباعًا)6(،  تتهاوى  البنوك  بدأت 
إنقاذ  وبحملة  بعضها  عىل  باالستحواذ  األمريكية  احلكومة  وبدأت  أكرب،  لبنوك 

كلفتها حوايل 700 مليار دوالر)7(.
ومحلة اإلنقاذ هذه مل توقف الرتاجع االقتصادي والبطالة داخليًا وعامليًا، فزادت 
البطالة يف أمريكا وأوربا ووصلت إىل 10 %. وتضرت رشكات صناعة السيارات 
يف أمريكا بسبب ضعف الطلب، وتضاعف الدين األمريكي، وتم إخالء حوايل 
6 ماليني بيت يف أمريكا بحلول 2010 نتيجة عدم الدفع، وعاش بعض الناس يف 

اخليم. 
ماليني  عرشة  من  أكثر  وفقد  العامل،  دول  أغلب  يف  والصناعة  التجارة  تضرت 
عامل مهاجر يف الصني لوحدها وظيفته، وتسببت بعطالة نحو 30 مليون إنسان يف 
العامل وكلفت األزمة عرشات تريليونات الدوالرات عامليًا، ونزل حوايل 15 مليون 

شخص يف العامل إىل ما دون مستوى الفقر))(.

المطلب الثاني: مسببات األزمة

مرّد األزمة باختصار كام هو ظاهر إىل خلق الديون الكبرية ثم التجارة هبا وبوثائق 
تقديم  عىل  البنوك  هذه  محل  بينها  فيام  وتنافسها  البنوك  فجشع  عليها.  التأمني 
املحتاج.  وغري  للقرض  وللمحتاج  الدفع،  عىل  القادر  وغري  للقادر  القروض 
ذوي  عىل  خاص  بشكل  وزيادهتا  الديون  تلك  فائدة  ارتفاُع  أكثر  األمر  وأفسد 
املالءة الضعيفة، ثم عدم مسامهة املتمول بيشء من قيمة اليشء املمّول ليشعر أنه 
ملكه وحيرص عىل سداد الباقي، كل ذلك عّجل بتعثر الديون. وساعد عىل ذلك 
البنوك من حيث  التمويل عىل  تنظم رشوط  التي مل  التنظيمية  الترشيعات  غياب 
التأكد من مالءة املتمول، ونسبة الفائدة املضوبة عليه، ونسبة التمويل إىل ما جيب 

)6( أعلن بنك Leman Brothers عن خسارة بـ 3.2 بليون دوالر واهنارت أسمهه. املرجع السابق، ص 22.
)7( استحوذ بنك االحتياطي األمرييكي عىل رشكتي اإلقراض Feddie Mac ورشكة Fannie Mae اللتني كانتا عىل شفري اإلفالس، وعىل رشكة التأمني 

.H.E. Peter,The Crisis Report, Hull Press, 2010, p.35 انظر .AIG
 .Petsy. Nicole, Analysis of the 2008 Crisis, Indiana Publishing, 2012, p. 17 انظر )((
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التحذيرات قبيل طروء  املتمّول. وكانت قد صدرت بعض  العميل  به  أن يسهم 
األزمة من بعض اجلهات، إذ حّذر منها بعض االقتصاديني، وكذا صندوق النقد 
الدويل، كام حذرت املباحث الفيدرالية FBI من بعض املامرسات التي كانت جتري 
التي  الوثائق  بعض  تزوير  عن  والتغايض  لتمويلها  العقارات  تثمني  يف  كاملبالغة 

تستلزم تقديم القروض، لكن مل تتم االستجابة لذلك))(.
ومن مجلة أسباب سكوت احلكومة األمريكية عن توسع البنوك يف اإلقراض أنَّ 
هذه  أن  إذ  األمريكيني،  بني  املالية  االجتامعية  الفوارق  تقليص  أرادت  احلكومة 
الفروق يف أمريكا هي األعىل بني الدول املتقدمة، فأرادت احلكومة معاجلة ذلك 
بزيادة ساعات العمل للعاملني حتى يرتفع دخلهم، وبإيصال الديون إىل الطبقة 
الدنيا، فغضت النظر عن ممارسات البنوك اإلقراضية عىل الرغم مما اقرتن هبا من 
أخطاء أدت إىل وقوع األزمة حيث بلغت هذه القروض أوجها عام وقوع األزمة 
يف 2008. فالواقع أن احلكومة األمريكية أرادت تقليص هذه اهلوة من خالل هذين 
األمرين الذين أرهقا من حيث النتيجة الشعب األمريكي وأوقعاه يف براثن ديون 
أفسدت عليه ما يسمى باحللم األمريكي. واحلقيقة أن احلكومة األمريكية تعّد هي 
املسؤولة عن هذه األزمة، ألن ترك املصارف واملؤسسات املالية بدون تنظيم، مؤٍد 

ال حمالة إىل هكذا أزمات.
 Great 1929 بأزمة مالية عرفت باسم  وتفصيل ذلك أن أمريكا بعد أن مرت عام 
بالثالثاء  عرف  يوم  يف  صارخ  نحو  عىل  األسهم  سوق  فيها  هوت   Depression

فبدأ  عليها.  الترشيعات  وإدخال  املالية  املؤسسات  تنظيم  إىل  عمدت  األسود، 
أزمات،  أو  مشاكل  خالهلا  حيدث  مل  الحقة  سنة  ألربعني  واستمر  البنوك  تنظيم 

وصار ممنوعًا عىل املصارف املخاطرة بأموال املودعني)10(.
القرار  1981 يتغلغل إىل دائرة صنع  البنوك سنة  تأثري  الرئيس ريغن بدأ  ويف عهد 
من خالل تعيني بعض إدارييها يف مناصب حكومية رفيعة، فسعى هؤالء إىل رفع 

))( انظر املرجع السابق ص )2.
)10( كانت بنوك االستثامر حينها جمرد مؤسسات تشاركية خاصة غري متاحة للعموم، ثم يف الثامنينيات حتولت إىل عامة وجاءهتا أموال كثرية أنعشت 

الولسرتيت. انظر املرجع السابق ص22.
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التنظيم  1982 جرى رفع  30 سنة. ففي سنة  البنوك تدرجييًا يف خالل  التنظيم عن 
عن الودائع بام يسمح للبنوك باملخاطرة هبا، ونتيجة ذلك مل ينرصم العقد إال وقد 
خرست هذه البنوك ودائع كثرية من جراء املخاطرة يف استثامرها. بلغت اخلسارة 
124 ملياردوالر، وخرس كثري من الناس مدخراهتم، وقامت احلكومة عىل إثرها 

بمحاسبة وحماكمة بعض املرصفيني.
ومع هذا مل ُتفرض التنظيامت الضورية بل استمر رفع التنظيم يف إدارة كلينتون، 
واستمر تعيني بعض كبار املرصفيني يف مناصب حكومية مالية، فاستمر سعيهم 
لرفع القيود عن املؤسسات املالية، فتكرس السامح لبنوك االستثامر باستثامر أموال 
العمالء يف خماطرات، وتم السامح بقيام التحالفات املرصفية، فتحالفت مصارف 
قوة  امتالك  واالندماجات  التحالفات  هذه  من  الغرض  وكان  واندجمت.  كثرية 
بإفالسها حينئد، ألن إفالسها من  البقاء ألن احلكومة لن تسمح  التأثري وضامن 

شأنه أن هيدد اقتصاد الدول ككل.
وخالل هذه املرحلة وقعت أزمة أخرى كلفت حوايل 5 تريليون دوالر نتيجة اهنيار 
جتارة األسهم عرب االنرتنت والتي دعمتها بنوك االستثامر. ومل جير عىل إثرها أي 

تنظيم يذكر مع ذلك، بل تركت األمور عىل حاهلا)11(.
مت  فقدِّ املشتقات،  بإجياد  التكنولوجي  التطور  ساهم  التسعينيات،  بداية  ويف 
عىل أهنا البديل األمثل عن التنظيم بدعوى أهنا هي التي حتقق استقرار األسواق 
دوالر.  تريليون   15 حوايل  التسعينيات  بنهاية  قيمتها  بلغت  حتى  فنمت  املالية، 
بتنظيم  فنادوا  أخطارها  تدفع  وال  األسواق  هتدد  املشتقات  أن  البعض  ورأى 
النفود والتأثري توقف ذلك،  بتأثري من كبار الالعبني ذوي  سوق املشتقات لكن 
منتفعني من جامعة  أكاديميني  املناصب ومن  بل وصدرت ترصحيات من ذوي 
هؤالء  كان  فقد  له.  داعي  وال  حممود  غري  املشتقات  تنظيم  بأن  وغريها  هارفرد 
املناصب  خالل  من  املشتقات  من  كبرية  مكاسب  حيققون  واملنتفعون  املتنفذون 

 .H.E. Peter, The Crisis Report, Hull Press, 2010, p.18 11( انظر(
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بل  فيها،  االستثامر  خالل  ومن  هلا  املامرسة  املؤسسات  يف  واالستشارية  اإلدارية 
ومتكنوا من إصدار قانون حيظر تنظيم املشتقات من خالل الكونغرس، وإثر ذلك 

ومع بداية األلفية اجلديدة نمت املشتقات عىل نحو كبري وتضاعف سوقها.)12(
أي أن األمور الثالثة التي أدت إىل وقوع األزمة املالية األخرية، وهي عىل التوايل: 
الديون،  بتلك  ارتبطت  التي  املشتقات  ثم  الديون وجتارهتا،  ثم توريق  اإلقراض 

كل ذلك ُترك من غري ترشيع ناظم.
التنفيذيني  املدراء  عىل  املكافآت  توزيع  وهو  تنظيمه،  ُتِرك  خطري  آخر  أمر  وثمة 
التي  املكافآت  وأعضاء جملس اإلدارة واملستشارين وسائر املوظفني. فقد كانت 
والربح  األداء  احلقيقة  يف  تعكس  ال  جدًا  ضخمة  مكافآت  العام  هناية  يف  ُتوزع 
الفعيل للمؤسسة، بل كانت توزع كنسبة ربحية مئوية وفق قيود األرباح احلسابية، 
وهي أرباح غري متحققة، بل تقوم عىل افرتاض سداد الديون التي للمؤسسة وعىل 
أساس تقييم األصول بالسعر السوقي احلايل، وكثري من هذه األصول أسهٌم جيري 

تقييمها يف السوق بأضعاف قيمتها الدفرتية احلقيقية)13(.
ومن شأن توزيع مكافآت مرتفعة أن حيمل إداريي الرشكة ومستشارهيا باختالف 
لتعظيم  الدفرتية،  أرباحها  تعظيم  بغية  املؤسسة  بأموال  املخاطرة  عىل  مواقعهم 
مقاومة  عىل  يعملون  هؤالء  جيعل  أن  أيضًا  ذلك  شأن  ومن  السنوية.  مكافآهتم 
ومنع أي تنظيم قد يقيد أنشطتهم املالية وطرق إدراهتم للرشكة لئال حيول ذلك 
دون حتقيق أرباح آنية دفرتية يصري إليهم جزء كبري منها عىل سبيل املكافآت. وقد 
وقع ذلك فعاًل، فالذين كانوا حياربون التنظيم هم أصحاب املؤسسات املالية وكذا 
مستشارين.  عينوا  الذين  اجلامعات  أساتذة  وحتى  بل  ومستشاروها،  إداريوها 
االقتصاد  أساتذة  وبعض  املؤسسات  هذه  بعض  بني  مريبة  حتالفات  قامت  فقد 
مستشارين  احلكومة  تتخذهم  ممن  سيام  وال  وكولومبيا،  كهارفرد  اجلامعات  يف 

.Petsy, Nicole, Analysis of the 2008 Crisis, Indiana Publishing, 2012, p. 17 12( انظر(
)13( حقق بعض املدراء التنفيذين مثل املدير التنفيذي لبنك Leman Brothers الذي أفلس قريبًا من 5)4 مليون دوالر كمكافآت، سوى راتبه الشهري، 
خالل هذه املرحلة، كام وزعت رشكة AIG التي أفلست كذلك مكافآت خالل تلك املرحلة بام جمموعه 3.5 مليار دوالر، نصيب مديرها منها 315 

مليون دوالر. انظر املرجع السابق ص. 45.
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اقتصاديني هلا، فُجِعل هؤالء مستشارين لكربى الرشكات املالية ووزعت عليهم 
مكافآت ضخمة جعلتهم يكتبون مقاالت »أكاديمية« يف ذم التنظيم ومدح تركه 
التنظيامت  برفع  احلكومة  عىل  ويشريون  املالية،  واملشتقات   CDO عىل  الثناء  ويف 
الباقية بدل الزيادة فيها)14(. ويقال يف هذا الصدد إن أمثال هؤالء أفسد التعليم، 
ألن مكاسبهم هذه جعلتهم يروجون ملا هو باطل يف قاعات الدرس وينحرفون 

باملقررات والبحث األكاديمي وال يوجهوهنا الوجهَة الصحيحة.)15(
بل  األكاديميون،  أو  التنفيذيون  فعل  مما  بأحسن  اإلدارة  جملس  أعضاء  يبِل  ومل 
كان املدراء التنفيذيون هم من رشح أعضاء جملس اإلدارة، واألخريون هم من 
اقرتحوا مبالغ املكافآت لتوزع عىل التنفيذيني. ولذلك فإن أعضاء جملس اإلدارة 
مل يتدخلوا أو يطرودا التنفيذيني يف بداية أخطائهم؛ بل حرصوا حتى بعد إفالس 

البنوك أن ينال التنفيذيون نصيبهم من املكافآت غري منقوص!)16(
وجنوحها  مصداقيتها  عدم  األزمة  خالل  من  ثبت  فقد  التصنيف،  رشكات  أما 
نحو حتقيق املكاسب ولو عىل حساب مصالح املستثمرين العامة، حيث غررت 
تبني  مالية تصنيفًا عاليًا  ومؤسسات وأدوات  ملا منحت دوالً  املستثمرين  هبؤالء 
أفلست  التي  املالية  املؤسسات  أن  العجيب  الطريف  ومن  صدقيته.  عدم  الحقًا 
قبل   AIG رشكة  تصنيف  فكان  اهنيارها،  من  قليلة  أيام  قبل  ممتازًا  تصنيفهًا  كان 
يومني من إفالسها AA، ومثل هذا كان تصنيف بنك Leman Brothers قبل يومني 
 Feddie Fannie Mae ورشكة  العقاري  كذلك عىل إفالسه. وكذا رشكتا اإلقراض 

 H.E. 14( يقدر بأن جممل ما دفعته املؤسسات املالية يف تلك املرحلة للتأثري عىل القرار السيايس بنحو 5 مليارات دوالر وفق بعض الدراسات. انظر(
 .Peter, The Crisis Report, Hull Press, 2010, p.21

)15( يذكر يف هذا الصدد أن غرفة التجارة اآليسلندية دفعت أكثر من مئة ألف دوالر لكل من أستاذ أمريكي وآخر بريطاين للكتابة عن صالبة النظام 
املايل اآليسلندي، وكان هلا ذلك يف الوقت الذي أصابت فيه هذا النظام أزمة مالية نتيجة توسع املصارف اآليسلندية يف االقرتاض األجنبي ثم اإلقراض 
البنوك يف آيسلند، وعّد ذلك رفعًا  2000 عمدت احلكومة اإليسلندية إىل ختصيص ثالثة من أكرب  املحيل غري املحسوب. وتفصيل هذه األزمة أنه عام 
للترشيعات الناظمة لعمل املصارف، فعمدت هذه البنوك إىل االقرتاض من اخلارج، وخالل مخس سنوات اقرتضت هذه البنوك 120 مليار دوالر، وهو 
ما يساوي عرشة أضعاف الناتج القومي آليسلند. وأغدق إداريو هذه البنوك عىل أنفسهم وتوسعوا كثريًا يف اإلقراض، وكثر الطلب عىل البيوت حتى 
العمالء. وبقيت وكاالت  فيها كثري من  money market funds استثمر  البنوك حمافظ  تضاعف سعرها، وارتفعت أسعار األسهم بأضعاف. وأسست 
التصنيف تعطي آيسلند تصنيفًا عاليًا. وأعطت وكاالت التصنيف األمريكية البنوك اإليسلندية عام 2007 أعىل تصنيف. ثم اهنارت هذه البنوك بنهاية 
عام 2008 وتضاعفت البطالة ثالثة أضعاف خالل 6 أشهر فقط، وفقد الناس مدخراهتم، ووجد أن نحو ثلث املرشعني كانت تربطهم مصالح مبارشة 

هبذه البنوك الثالثة.
التي  الرشكات  نفس  األزمة يف  بعد  املالية مستشارين  املؤسسات  املسؤولني عن خسارة هذه  التنفيذيني  املدراء  قد عني بعض  أن  الغريب  )16( ومن 

أفلسوها وبرواتب مليونية!
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Mac حيث كان تصنيفهام AAA ملا قامت احلكومة بإنقاذمها واالستحواذ عليهام!)17(

 Moody’s الرئيسية  الثالثة  التصنيف  رشكات  استطاعت  املرحلة  هذه  وخالل 
تلك  خالل  مسبوقة  غري  أرباح  حتقيق   Fitch ورشكة   Standard & Poor’s ورشكة 
مضاعفة   Moddy’s رشكة  وهي  أقواها،  استطاعت  بل  لألزمة،  السابقة  املرحلة 

أرباحها أربعة أضعاف خالل هذه املرحلة. 
وملا جرى الحقًا استجواب هذه الرشكات يف املحاكم إبان األزمة، عينت حماميني 
للدفاع عنها، وكان حمور الدفاع أن التصنيف الذي تصدره هذه الرشكات إنام هو 

جمرد رأي منها، وقد ال يكون صوابًا!
وأخريًا، وبعد وقوع األزمة، ال نرى أن احلكومة األمريكية أو مؤسساهتا املالية قد 
اعتربت بذلك الدرس، بل إن الرئيس الذي وصل إىل احلكم عىل أكتاف األزمة، 
أوباما، مل جيِر تغيريًا يذكر، بل بقيت األمور عىل حاهلا دون تنظيم، وجرى تعيني 
ذات الضالعني باألزمة يف مناصب استشارية وإدارية مالية يف احلكومة اجلديدة، 
وبرواتب  بإفالسها  تسببوا  التي  املؤسسات  يف  استشارية  مناصب  كذلك  ونالوا 
الديون  أن  سيام  وال  السابقة،  من  أكرب  وبأزمة  قادم،  بخطر  ينذر  وهذا  مليونية. 

األمريكية املحلية قد تضاعفت عام كانت عليه قبيل تلك األزمة))1(.

يعة من بيع الدين المبحث الثاني: موقف الشر

المطلب األول: مفهوم بيع الدين وحكمه

أوال: مفهوم بيع الدين

الدين هو املال الثابت يف الذمة، برصف النظر عن سبب ثبوت هذا املال يف الذمة، 
سواء أكان بسبب عقد قرض أو بسبب عقد بيع بثمن مؤجل أو عقد إجارة مثاًل مل 

.Petsy, Nicole, Analysis of the 2008 Crisis, Indiana Publishing, 2012, p. 21 - 22 17( انظر(
))1( اعتربت حكومات الدول األوربية باألزمة السابقة، فزادت يف ترشيعات البنوك وشددت من رشوط منح القروض، ونظمت مكافآت وتعويضات 

التنفيذيني.
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ُتدفع األجرة فيه، أو بسبب إتالف مال آلخر، فيصري بدل املال املتَلف ماالً ثابتًا يف 
ذمة املتِلف، إىل ما سوى ذلك من أسباب تنشئ عالقة مديونية بني طرفني. ومن 
ذلك مثاًل امُلسَلم فيه يف بيع السلم، فإنه دين يف ذمة املسَلم إليه البائع، فيجري عليه 

ما جيري عىل سائر الديون من أحكام.
وبيع الدين يراد به بيع هذا اليشء الثابت يف الذمة، وذلك يشمل حاالت متعددة 
بحسب األطراف املتعاقدة وبحسب العوض، والذي يعنينا يف مسألة البحث هو 

بيع الدين إىل غري من عليه الدين، وتفصيل حكمه فيام ييل.

ثانيا: حكم بيع الدين

تبني من الكالم السابق أن املسبب اجلوهري لألزمات املالية عىل النحو السالف 
ذكره إنام هو يف جتارة الديون الناشئة عن الوساطة املالية، أي تلك التي تقوم هبا 

املؤسسات املالية. واحلديث التايل هو يف حكم بيع الدين يف اإلسالم.
الرشيعة اإلسالمية متنع بيع الدين، وفيه عىل التحقيق حمظوران: أحدمها يرتد إىل 
الربا، ألن بيع الدين التجاري ينطوي عىل بيع مال بامل دون تساٍو أو تقابض، فهو 
ربا البيع ظاهرًا، لكنه يتضمن ربا الدين باطنًا الجتامع التفاضل مع التأخري يف أحد 
ة، فهو كقرض تسعٍة بعرشة، فمشرتي  العوضني، كبيع عرشة مؤجلة بتسعة حالَّ
ة،  الدين يشرتيه بأقل من قيمته االسمية، فهو يعاوض عرشة مؤجلة بتسعة حالَّ
وهذا العمل مرّده إىل ربا الدين باطنًا: إقراض تسعة بعرشة. أما املحظور الثاين، 
فمرّده إىل الغرر، ووجهه أن الدين مؤجل وقد يعجز املدين عن سداده، ويكثر 
الفقهاء قد نصَّ عىل اغتفار قضية  بيعه الغرر. وبعض  الناس، فيكون يف  هذا يف 
بالدين،  مقّرًا  مليئًا  املدين  الدين قد حّل أجله وكان  إذا كان  الدين  بيع  الغرر يف 
النتفاء الغرر أو قّلته يف هذه احلالة، لكن ليس يف ِوسع فقيٍه اغتفار قضية الربا، 

ألهنا متحققة، والربا اليغتفر قّل أم كثر.
وعليه، فإن حسم الديون حمظور يف اإلسالم، وال يمكن تسويغه بحال، النطوائه 
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عىل الربا ثم الغرر؛ وإن أمكن جدالً اغتفار الغرر، فال يمكن اغتفار الربا بحال. 
الربا  منع  يف  الرشيعة  مقاصد  مع  الدين  بيع  تسويغ  عىل  التحايُل  إذن  فيتعارض 

والغرر.

يعة المطلب الثاني: القول بتسويغ بيع الدين )التجاري( في الشر

مارست بعض املؤسسات املالية اإلسالمية، وال سيام يف ماليزيا، بيع الدين، فوّرقت 
التمويل  وأمهها  ومنها  املالية،  الوساطة  عن  أي  متويالهتا،  عن  الناشئة  الديون 
العقاري، وطرحتها للبيع يف األسواق املالية، وأقبل فيمن أقبل املؤسسات املالية 
التجارة يف  املتقدم خطر  احلديث  تبني من  اإلسالمية األخرى عىل رشائها. وقد 
الديون، مما جيعل يف هذا األمر خروجًا سافرًا عن مقاصد الرشيعة اإلسالمية يف 
حتريم الربا وحتقيق االستقرار االقتصادي. وقد ساقت هذه املؤسسات واجلهات 
اجلواز،  دعوى  يف  إليها  استندت  التي  »الرشعية«  املسوغات  بعض  هلا  الراعية 

ومناقشتها فيام ييل:
المسوغات المطروحة -

يمكن تلخيص هذه املسوغات فيام ييل:
أوالً: الدين حق مايل، فيصح بيعه، كسائر احلقوق املالية تباع أو يتنازل عنها مقابل 
ن من بيعه إىل الغري  مال، فصاحب الدين له حق مايل عىل املدين، فينبغي أن يمكَّ
بالسعر الذي يشاء؛ وقد أجاز بيع الدين إىل غري املدين بعض الفقهاء كالشافعية 

واملالكية.
ثانيًا: ينبغي التفريق بني الدين الناشئ عن البيع والدين الناشئ عن القرض، ألن 
بيع األول ال يعني إال تنازل بائعه عن بعض ربحه الذي حققه يف العملية التجارية 

ملشرتي الدين، أي أن مشرتي ذلك الدين ينال ربحًا ال ربا. 
ثالثًا: أنه قد جاز بيع الدين إىل املدين بعوض أقل، وهو ما أطلق عليه الفقهاء اسم 
»ضع وتعجل« ، فهذا يدل عىل رشعية مبدأ تعجيل حتصيل الدين مقابل التنازل 
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عن يشء منه للغري، وما بيع الدين إىل غري املدين إال تعجيل الدين مقابل التنازل 
عن يشء منه، فينبغي أن يكون حكمه اجلواز هلذا))1(.

المطلب الثالث: مناقشات المسوغات لبيع الدين )التجاري(

: تسويغ التجارة بالدين بدعوى أنه حق مالي، فيصح بيعه بأي ثمن، ونسبة جواز بيع 
ً
أوال

الدين إلى بعض الفقهاء كالشافعية.

به يف وقت معني، وليس يمكن عزل هذا احلق  املطالبة  الدين ماٌل مقرون بحق 
عن متعلقه، أي املال؛ وإن أمكن ذلك جدالً، فبيع هذا احلق ال يتصور أن ينِقص 
حمّله ومتعلقه، أي املال حمل الدين عند بيعه باحلسم إىل طرف ثالث؛ فالقول إن 
الدين حق مايل يسوغ بيعه بثمن يرتضيه البائع قول خيالف الصواب. ولو صح 
هذا املنطق، لصح لرجل أن يبيع مقِرضه حق االقرتاض منه بامل، ليدفع املقرتض 
بالنتيجة عند ممارسته حلق االقرتاض زيادة عام اقرتض فعاًل: املال حمل القرض، 

وثمن حق االقرتاض!!
وأما نسبة القول بجواز بيع الدين إىل غري املدين عىل نحو يمكن أن يشكل أصاًل 
ملرشوعية املتجارة بالديون إىل بعض الفقهاء)20(، فنسبة نامجة عن سوء فهم ألقوال 

الفقهاء. وفيام ييل تفصيل أقوال الفقهاء يف حكم بيع الدين إىل غري املدين.

حكم بيع الدين إلى غير المدين بعوض حاضر

الدين، كام هو معلوم، هو املال املستحق يف الذمة للغري نتيجة عقد معاوضة، أو 
الديُن بعوض  بِيع  إْن  أنه  الفقهاء)21( عىل  اتفق  الغري. وقد  ملال  أو إتالف  قرض، 

))1( استنُد إىل هذه املسوغات لتربير بيع الدين بالدين يف قرارات جلنة التوريق املنبثقة عن جملس الرقابة الرشعية الصادر يف ماليزيا ص 17 وما بعدها 
 The Sale of Debt as Implemented by Islamic Financial  ’ )Resolutions of the Securities Commission Syriah Advisory Council( ويف بحث 

Institutions in Malaysia“ لسانو قطب مصطفى، طبع مركز البحوث يف اجلامعة اإلسالمية العاملية بامليزيا، ص 57 وما بعدها. 
 Resolutions of the Securities( 1( الرقابة الرشعية الصادر يف ماليزيا ص  املنبثقة عن جملس  التوريق  النسبة كتاب قرارات جلنة  )20( انظر يف تلك 
Commission Syriah Advisory Council(. وانظر بحث ’ The Sale of Debt as Implemented by Islamic Financial Institutions in Malaysia“ لسانو 

قطب مصطفى، ص 50.
)21( انظر ابن عابدين، احلاشية )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط2، 1407(، ج4، ص160 ؛ احلطاب، حممد بن عبد الرمحن، مواهب اجلليل 
)بريوت: دار الفكر، د.ط، د.ت(، ج4، ص)36 ؛ الدسوقي، احلاشية )القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، طبعة عيسى البايب احللبي، د.ط، د.ت(، ج3، 
ص63 ؛ اخلطيبب الرشبيني، مغني املحتاج )دمشق: دار الفكرن د.ط، د.ت( ج2، ص71 ؛ البهويت، كشاف القناع )بريوت: دار الفكر، د.ط، د.ت(، 

ج3، ص307؛ ابن حزم، املحىل )بريوت: دار اآلفاق اجلديدة، د.ط، د.ت(، ج)، ص6.
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بياع  العوض مما ال  إن كان  الدين حااّل  أن يكون  فينبغي  املدين،  حارض إىل غري 
به الدين نسيئة، كأن يكون الدين دوالرات سنغافورية والعوض دنانري كويتية. 
التفاضل إن كان العوض من جنس الدين وهو ربوي،  وينبغي أيضًا أن ال يقع 

كبيع رياالت ُعامنية برياالت عامنية. 
لكن  الربوية  األموال  من  كانا  أو  الربوية،  األموال  من  العوضان  يكن  مل  إن  أما 
حتققت رشوط جواز بيع األموال الربوية ببعضها، فقد قال بعض الفقهاء مع ذلك 
لو حتققت رشوط جواز  أي حتى  الصورة؛  املدين يف هذه  لغري  الدين  بيع  بمنع 
البيع يف األموال الربوية ببعضها، أو مل يكن ثمة وجٌه أصاًل جلريان الربا بني الدين 
والعوض، كأن كان الدين نقدًا وكان عوضه بيتًا مثاًل أو سيارة، فإن بعض الفقهاء 
يمنعون هذا البيع. وسبب املنع أن القدرة عىل تسليم املبيع هنا، وهو الدين، غري 
البيع غرٌر مفسد له،  املدين أو يعجز عن سداده، فيكون يف  متحققة، فقد ينكره 
فقد أجاز  قبل قبضه. وباملقابل،  بيع اليشء  التي منع ألجلها  وهو من األسباب 

هذا البيع بعض الفقهاء برشوط، وذلك عىل التفصيل اآليت:
عند  األظهر  وهو  ذكرنا،  ملا  بإطالق  البيع  هذا  يمنعون  والظاهرية  احلنابلة 
الشافعية، ألن البائع ال يقدر عىل تسليمه إليه، إذ ربام منع املديُن الديَن أو جحده، 
وذلك يورث الغرر كام تقدم؛ والقول اآلخر للشافعية: جيوز، ووجه هذا القول: 
إمكان تسليم الدين من غري منع وال جحود، واألول هو األظهر كام قال النووي، 

والصحة عىل القول الثاين مرشوطة برشوط هي:
1 - أن يكون املدين مليئًا 2 - وأن يكون مقرًا بالدين 3 - أن يكون الدين حااّل)22( 
4 - وأن يكون الدين مستقرًا )23(. وزاد بعضهم رشطًا خامسًا وهو: أن يتم قبض 

تسليم  عىل  القدرة  عدم  احتامل  من  الغرر  انتفاء  ليتقني  املجلس،  يف  العوضني 
الدين. وقال اخلطيب الرشبيني باعتامد هذا الرشط يف املذهب)24(.

)22( هذا الرشط مل تلتزم به تلك املؤسسات التي خّرجت جواز التجارة بالديون خطًأ عىل مذهب الشافعية، وكذا الرشط اخلامس من اشرتاط قبض 
العوضني يف املجلس.

)23( الدين غري املستقر هو كالصداق قبل الدخول أو دين الكتابة، فإهنام دينان عىل خطر عدم الثبوت يف الذمة، فقد تقع الفرقة يف املثال األول فال يثبت 
من الصداق إال نصفه؛ وقد يعجز املدين عن أداء دين الكتابة، فال يكون ديٌن.

)24( البهويت، كشاف القناع، ج3، ص307 ، ابن حزم، املحىل، ج)، ص6 ؛ الرشبيني، مغني املحتاج، ج2، ص71.
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فيكون  الدين،  قبض  عىل  مشرتيه  الدين  بائع  سلَّط  إذا  البيع  هذا  احلنفية  وأجاز 
ل البائع ثم لنفسه)25(. املشرتي قابضًا للموكِّ

وأجازه املالكية أيضًا برشوط تنفي علة املنع )الغرر( التي احتج هبا من قال به، 
وهي:
ليعلم  - البيع، وذلك  البلد وإن مل حيض جملس  املدين حارضًا يف  يكون  أن 

حاله من فقر أو غنى.
أن يقّر املدين بالدين. -
أن يكون الدين مما جيوز بيعه قبل القبض، وذلك احرتازًا عن الطعام، فإنه  -

ال جيوز بيعه قبل قبضه عند املالكية.
وزاد بعضهم: أن ال يقصد الدائن البائع ببيعه الدين اإلرضار باملدين، كأن يبيع 

الدين ملن تعرف عنه الغلظة يف االستيفاء، قصدًا لإلرضار باملدين.)26(
فعىل هذا، فإن بيع الدين إىل غري املدين عىل النحو التجاري املامرس يف األسواق 
واملؤسست املالية ممنوع باتفاق الفقهاء مجيعًا، سواء أكان العوض من عملة الدين 
املباع أم عملة أخرى، ألن العوضني ربويان؛ فيشرتط التقابض يف املجلس، وفوق 
الرشطان  كانا من عملة واحدة. وهذان  إن  العوضني  التساوي يف  ذلك يشرتط 
يلغيان عىل اإلطالق إمكان اإلفادة من بيع الدين إىل غري املدين إن كان العوضان 
من جنس واحد كام هو احلال يف التطبيق التجاري. فمن اخلطأ الفادح اخلطري أن 
ينسب قوٌل إىل الشافعية أو املالكية أوغريهم بجواز بيع الديون عىل النحو الذي 
رشطوها  التي  الرشوط  حتقق  عن  النظر  وبرصف  فهؤالء،  األسواق،  يف  جيري 
رشوط  فيه  تتحقق  الذي  البيَع  عنوا  قد  اليوم،  التجارية  الدين  بيوع  يف  للجواز 
جلريان  أصاًل  وجه  ثمة  يكون  ال  حيث  أو  ببعضها،  الربوية  األموال  بيع  جواز 
الربا بني الدين والعوض، بأن كان العوضان غري ربويني. واخلالف بينهم وبني 
سائر الفقهاء قائم يف قضية الغرر؛ أما أمر الربا، فهو أمر متفق عليه وال صلة له 

)25( ابن عابدين، احلاشية، ج4، ص160.
)26( احلطاب، مواهب اجلليل، ص4، ص)36 ؛ الدسوقي، احلاشية، ج 3، ص63.



276

يل 2019 م العدد )10(  ـ  دولة قطر  ـ أبر

يكاد  ال  حتى  حرمة،  وأشد  خطرًا  الغرر  من  أعظم  وهو  اخلالف،  بمورد  أصاًل 
يذكر الغرر إن وجد الربا. والغريب أن بعض املؤسسات املامرسة لبيع الدين إىل 
غري املدين واملسوغني ألعامهلا ركزوا عىل قضية الغرر فاّدعوا انتفاءه أو خّرجوا 
ذلك عىل مذهب الشافعية واملالكية، وأمهلوا أو غِفلوا عن جوهر العملية، عام هو 
أخطر من الغرر بكثري، وما مل خيتلف الفقهاء يف حرمة بيع الدين إن انطوى عليه، 

وهو الربا احلاصل بتفاوت العوضني وتأخر قبضهام أو أحدمها!!)27(.
وزيادًة يف البيان، فإن بعض الدارسني املعارصين))2( فهموا من خالل مطالعتهم 
لبعض كتب الفقهاء وهي تناقش قضية جواز بيع الدين إىل غري املدين، فبعضها 
يمنع، كاحلنفية واحلنابلة، وبعضها جييز، كالشافعية واملالكية، أن خالف الفقهاء 
اليوم  التي جتري يف األسواق  املدين عىل الصورة  الدين إىل غري  بيع  ذلك هو يف 
من أن يكون لرجل عىل آخر دين ألف دينار مثاًل، فيبيع الدائن الدين إىل طرف 
الربا  ثالث بحسم، بتسعمئة مثاًل!! وهذا الفهم خطأ تعارضه أساسيات أحكام 
املعروفة يف الرشيعة كام تقدم. فالفقهاء إذ ناقشوا هذه القضية واختلفوا فيها، فإن 
بيعه  كان  بأن  تقدم،  كام  أصاًل  الربا  عن  سلم  الذي  الدين  بيع  هو  خالفهم  حمل 
إىل طرف ثالث بيشء هو من غري جنس الدين، كام هو واضح وجيل يف األمثلة 
التي أتوا هبا عىل هذا؛ فام من فقيه عرض هلذا البيع وأجازه إال والبدل يف املثال 
الذي يأيت به هو من غري جنس الدين. ُيقرأ عىل سبيل املثال يف كتب الشافعية - 
وهم من نسب هؤالء الدارسون إليهم القوَل بجواز بيع الدين- قوُل الرشبيني 
يف مغني املحتاج: »وبيع الدين بعني لغري من عليه باطل يف األظهر، بأن اشرتى 
عبَد زيٍد مثاًل بامئة له عىل عمرو، ألنه ال يقدر عىل تسليمه... والثاين: يصح، وهو 

 Resolutions of the Securities Commission Syriah( 1( انظر كتاب قرارات جلنة التوريق املنبثقة عن جملس الرقابة الرشعية الصادر يف ماليزيا ص )27(
)Advisory Council

 Resolutions of the Securities Commission Syriah( من هؤالء: الباحثون يف جلنة التوريق املنبثقة عن جملس الرقابة الرشعية الصادر يف ماليزيا )2((
)Advisory Council

وسانو قطب مصطفى يف كتابه ’ The Sale of Debt as Implemented by Islamic Financial Institutions in Malaysia“ كام يف الصفحة 57 وما بعدها. 
 Shari’ah( ص )43. ورابعة العدوية يف ورقتها بعنوان ’ Critical Issues on Islamic Banking and Financial Market’ يف كتابه Saiful Azhar Rosly و
and Legal Issues in Islamic Bonds(، املقدمة يف ورشة العمل املعنونة )Shari’ah and Legal Issues in Islamic Banking and Bonks Products( يف فندق 
إستانة بكواال ملبور بتاريخ 26-)2 حزيران 2006. وغري هؤالء آخرون، وسبب تكرر هذا اخلطأ أن غالب هؤالء الباحثني ينقلون من بعضهم البعض 

دون الرجوع إىل املصادر الفقهية لتبني حقيقة األمر. 
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املعتمد...الستقراره، كبيعه ممن هو عليه - قال الرشبيني بعد ذلك- : وال يصح 
باجلواز-  القول  أي  والثاين -  الربوي  باملنع- عىل  القول  أي  األول -  أن حيمل 
عىل غريه - أي غري الربوي- كام قال بعض املتأخرين ألن مثاهلم يأبى ذلك ألن 

الشيخني )الرافعي والنووي( مثَّال ذلك بعبد«))2(.
ومن ذلك أيضًا قول النووي يف املجموع ويف الروضة: » فأما بيعه – الدين – لغريه، 
قوالن  صحته  ففي  املائة،  بتلك  عبدًا  آخر  من  فاشرتى  مائة  رجل  عىل  له  كمن 
التسليم، والثاين: يصح برشط  القدرة عىل  مشهوران: أصحهام: ال يصح، لعدم 
أن يقبض مشرتي الديِن الديَن ممن هو عليه، وأن يقبض بائع الدين العوض يف 

املجلس«)30( .
حتى إن هؤالء الفقهاء مل يمثلوا للصورة اجلائزة من بيع الدين إىل غري املدين بام 
يمتنع بيعه بالنسيئة من األموال الربوية كدراهم بدنانري، أو حنطة بشعري، بل مثلت 
كتبهم بالدين النقد يباع بالعبد، أو باحليوان، مما جيعل املسألة خارجة عن نطاق ربا 
النسيئة أو الفضل، وذلك ألهنم يعدون بيع الدين بيعًا ملال، فينبغي التحرز عن ربا 

البيوع يف بيعه.
املعروف:  الشافعي  الفقيه  وهو  األنصاري  زكريا  قول  من  هذا  عىل  أدلَّ  وليس 
الدائن واملدين -  بالدين بني  الدين  – أي استبدال  »ورشط لكل من االستبدال 
أو عكسه  دنانري  الربا كدراهم عن  علة  متفقي  عليه يف  لغري من هو  الدين  وبيع 
قبض للبدل يف األول )أي االستبدال( وللعوضني يف الثاين )أي بيع الدين لغري 
من هو عليه( يف املجلس حذرًا من الربا«)31(. فام من داع الشرتاط قبض العوضني 
يف املجلس حذرًا من الربا إن مل يكن بيع الدين بيع مال يسلتزم حتقق رشوط بيع 

األموال الربوية ببعضها!
وعندما مّثل بعض الفقهاء يف هذه القضية للبدل الذي هو من جنس الدين ذكروا 

))2( الرشبيني، مغني املحتاج، ج2، ص71.
)30( النووي، حميي الدين بن رشف، املجموع )جدة: مكتبة اإلرشاد، د.ط، د.ت(، ج)، ص262؛ وانظر للنووي أيضًا روضة الطالبني )بريوت: دار 

الكتب العلمية، د.ط، 2))1(، ج3، ص514.
)31( زكريا األنصاري، فتح الوهاب )بريوت: دار الكتب العلمية، د.ط، )141هـ(، ج1، ص302.
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عوضًا مساويًا قدرًا لذاك البدل مع أن توصيف احلال يستدعي أن يذكروا بدالً 
أقل لو كان هذا جائزًا. قال الرشبيني مثاًل - وهو شافعي - يف اإلقناع: »ويصح 
بيع الدين بغري دين لغري من هو عليه، كأن باع بكر لعمرو مائة له عىل زيد بامئٍة، 
كبيعه ممن هو عليه – أي الدين- كام رجحه – النووي- يف الروضة وإن رجح يف 

املنهاج البطالن«)32(.
وفوق هذا، فإن الشافعية منعوا بيع الدين إىل غري املدين بعوض مؤجل، استدالالً 
احلديث  بنص  عنه  املنهي  وهو  بالكالئ،  الكالئ  بيع  قبيل  من  حينئذ  املسألة  بأن 
»هنى النبي صىل اهلل عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ«)33(. أي أهنم عدوا بيع 
الدين من حيث املبدأ إىل غري الدين بيعًا ملال ال بيعًا حلق، وهلذا كان بيُعه بعوض 
مؤجل بيَع كالئ بكالئ؛ وإذا كان بيع الدين إىل غري املدين بيعًا ملال، فهذا يعني 
الدين وعوضه مالني  الربوية ببعضها إن كان  وجوب حتقق رشوط بيع األموال 

ربويني كام تفرتض مسألتنا.)34(
ثم كيف جييز الشافعية مثاًل بيع مئة دينار إىل غري املدين بتسعني وهم)35( من منع، 
كغالب الفقهاء، صلح الدائن أو تنازله عن يشء من الدين إىل املدين مقابل تعجيل 
الدين، كام سيأيت)36(، وهو ما يسمى فقهًا بـ »ضع وتعجل« احتجاجًا بأنه معاوضة 
ببيع الدين بجنسه، أي بيع مال بامل، فيتحقق الربا ببيعه بأقل منه! فكيف يكون 

)32( الرشبيني، اإلقناع )بريوت: دار الفكر، د.ط، 1415هـ(، ج 2، ص0)2.
)33( هذا احلديث رواه: الدارقطني عن ابن عمر، السنن )بريوت: دار الكتب العلمية، ط1، 6))1(، كتاب البيوع، حديث رقم ))26(، ج3، ص60؛ 
واحلاكم، املستدرك، )بريوت: دار املعرفة، ط1، 6))1م(، كتاب البيوع، عن ابن عمر، وقال احلاكم: هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم ومل خيّرجه، 
ج2، ص57. والبّزار عن ابن عمر ، كام يف كتاب عيل بن أيب بكر اهليثمي، كشف األستار عن زوائد البّزار عىل الكتب الستة )بريوت: مؤسسة الرسالة، 
1403هـ(،  )7)1(، باب ما هني عنه من البيوع حديث رقم )0)12(. والصنعاين، عبد الرزاق، املصنف )بريوت: املكتب اإلسالمي، ط2،   ،1 ط 

كتاب البيوع، باب أجل بأجل ، حديث رقم )14440(، ج)، ص0).
)34( انظر النووي، روضة الطالبني، ج3، ص514 ؛ النووي، املجموع، ج)، ص 262 ؛ الشريازي، املهذب )بريوت: دار الفكر، د.ط، د.ت(، ج1، 

ص333. 
)35( انظر النووي، روضة الطالبني، ج3، ص431 ؛ اإلمام الشافعي، األم )بريوت: دار املعرفة، ط2، 3)13هـ(، ج3، ص33. 

)36( الصلح بني الدائن واملدين حمتمل وقوعه عىل سبيل اهلبة واإلبراء، وحمتمل وقوعه عىل سبيل املعاوضة، والضابط ملا هو هبة وإبراء هنا متّحُض 
اإلحسان من الدائن؛ فإن حتقق اإلحسان منه، قيل بأن الصلح قد جرى عىل سبيل اهلبة أو اإلبراء. فالصلح الواقع عىل سبيل اهلبة واإلبراء هو الصلح 
الذي ُيسِقط فيه صاحب احلق بعضًا من جنس ماله احلال بوصفه، كأن يكون ماُله ألف دينار حالة، فيسقط مائتني، فيدفع املدين 00) دينار هلا ذات 
وصِف األلف جودًة ورداءة. وأما ما سوى ذلك من الصلح، فهو صلح يقع عىل سبيل املعاوضة، فالصلح الذي يصالح فيه صاحُب احلق أو مدعيه 
من عليه احلق عىل أقل من جنس مالِه ولكن بصفة أفضل هو معاوضة، وذلك لعدم متحض التربع، فالبائع يبيع جزءًا من ماله بالصفة، فهو مقابلة املال 
بالصفة، وهو معاوضة؛ والصلح الذي يصالح فيه صاحب احلق من عليه احلق عىل أقل من جنس ماله ولكن حاالً بعد أن كان مؤجاًل هو معاوضة أيضًا 
يف قول أكثر الفقهاء، لعدم متحض التربع، ألن صاحب احلق يبيع جزءًا من ماله باألجل، وهو معاوضة. انظر تفصيل أقوال الفقهاء يف هذه املسألة كتاب 

فقه الربا )بريوت: مؤسسة الرسالة، ط1، 2004م(، عبد العظيم أبوزيد، ص 5)3 وما بعدها.
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تنازل الدائن عن بعض الدين إىل املدين بيَع مال بامل ممنوعًا عند الشافعية مع أنه 
يكون مع ذات املدين، وال يكون عندهم بيع الدين إىل غري املدين بيع مال بامل! 
أيكون الصلح مع املدين إىل أقل من مبلغ الدين معاوضة مال بامل عند الشافعية، 

كغالب الفقهاء، وال يكون بيع الدين إىل غري املدين بيع مال بامل! 
هذا، وقد ُوجد النص الرصيح يف بعض كتب املالكية عىل وجوب حتقق رشوط 
الدين  البدل مساويًا لقدر  بأن يكون  الدين،  بيع  ببعضها يف  الربوية  بيع األموال 
إن كان من جنسه، أو بأن يكون البدل من غري جنسه. من ذلك قول الدسوقي: 

»وبِيع - أي الدين إىل غري املدين- بغري جنسه، أو بجنسه وكان مساويًا«.)37(
ونصُّ بعض املالكية عىل رشط عدم حتقق الربا يف بيع الدين رصاحًة يف رشوط 
جواز بيع الدين إىل غري املدين عىل النحو املتقدم ال يفهم أبدًا أن غريهم ممن أجاز 
بيع الدين إىل غري املدين، كام هو الراجح عند الشافعية، قد جوز بيع مال الدين 
بجنسه مع اختالف يف العوضني؛ بل إن الشافعية، كأغلب كتب الفقه، مل يتعرضوا 
هلذه القضية لوضوحها وجالئها وعدم تقدم اخلالف بني الفقهاء أو السلف فيها، 
فهي من أساسيات الربا التي ال جيهلها أحد؛ وإنام اخلالف هو يف قضية انطواء هذا 
البيع عىل الغرر من حيث إنه بيع ملا مل ُيقبض، فذكروا الرشوط التي تنأى هبذا البيع 
عىل الغرر كام هو واضح من هذه الرشوط؛ ولو علم الفقهاء أصحاب املدونات 
واضحًا  ظنوه  ما  لبينوا  النحو،  هذا  عىل  عرصنا  يف  فهمها  يساء  قد  عباراهتم  أن 

ومعلومًا للجميع!
بعوض  املدين  غري  إىل  الدين  بيع  حلرمة  سببني  تصّوروا  الفقهاء  أن  واخلالصة 
حارض: الربا والغرر، والربا واقع حال تساوي الدين مع عوضه جنسًا وتفاوته 
حال،  الدين غري  حال كون  واقع  والغرر  حال؛  الدين غري  وحال كون  مقدارًا، 
إذ قد يعجز املدين عن دفعه يف أجله. ثم ملا أغفل بعضهم، كالشافعية واملالكية 
التفصيل يف قضية الربا لوضوحها، وفصلوا يف قضية الغرر، وقالوا بإمكان جتاوز 
الغرر إن كان الدين حاالً، وكان املدين مليئًا وغري منكر للدين، أي مع الرشط 

)37( الدسوقي، احلاشية، ج3، ص63 ؛ وانظر احلطاب، مواهب اجلليل، ج4، )36.
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الضمني من كون الدين والعوض متساويني قدرًا لتجنب الربا، فهم البعض أن 
هؤالء الفقهاء جييزون بيع الدين إىل غري املدين بعوض حال مع احلسم! وهذا ما مل 

يكن أحٌد من الفقهاء ليقول به، بسبب الربا الواقع كام تقدم تفصيله! 

يق بين الدين الناشئ عن القرض  : تسويغ بيع الدين )التجاري( بدعوى إمكان التفر
ً
ثانيا

والدين الناشئ عن بيع

جرى القول بتسويغ بيوع الدين التجاري عىل أساس التفريق بني الدين الناشئ 
عن قرض واآلخر الناشئ عن بيع، فيمتنع بيع األول، وجيوز بيع الثاين؛ ألن بيع 
الثاين ال يعني إال تنازل بائعه عن بعض ربحه ملشرتي الدين، فاملشرتي ينال ربحًا 

ال ربا!
لكن هذا التفريق ال أصل له، ومل يعهد عن الفقهاء تفريق بني دين قرض ودين 
بيع، بل هم نصوا عىل أن الدين هو الثابت يف الذمة حلق الغري، وهذا يشمل ما كان 

بسبب عقد معاوضة، أو قرض، أو إتالف ملال الغري))3(.
املدين  غري  إىل  بيعه  جواز  فيكون  بيع،  أو  قرض  عن  أكان  سواء  مال،  فالدين 
مرشوطًا برشوط، كام تقدم، أمهها وباتفاق الفقهاء تساوي العوضني كام تقدم، فال 
يمكن بناًء عىل هذا بيع الدين مطلقًا إىل غري املدين عند عدم تساوي العوضني. ثم 
أين مقصد الشارع يف النهي عن بيع الدين إن كان ثمة فرق بني دين قرض ودين 

بيع، أليس مقصد الشارع من حرمة الربا واقعًا يف كٍل!
ملشرتي  ربحه  بعض  عن  بائعه  تنازل  إال  يعني  ال  التجاري  الدين  بيع  كان  وإن 
الدين، فلم ال يكون لبائع الدين عن القرض أن يتنازل عن يشء من مال مقابل 
تعجيله ملصلحة يراها! أي فِلَم يسمح له أن يتنازل عن يشء من ربحه وال يسمح 
له أن يتازل عن يشء من رأسامله مادام يرى مصلحًة يف كل! ثم ماذا لو كان بائع 
الدين التجاري خارسًا يف صفقته التي نشأ بسببها هذا الدين، وال ربح يتنازل عن 

بعضه ملشرتي الدين منه!
))3( انظر ابن عابدين، احلاشية، ج4، ص160؛ الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج3، ص61.
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إن ما يفعله بائع الدين التجاري ال خيتلف عام يفعله بائع الدين عن قرض، وهو 
التنازل عن بعض ماله، سواء أكان ربحًا أم رأسامل، مقابَل تعجيل ذلك الدين، 
التمويل  بعد  االنتظار  إال  هو  فام  أيضًا،  واحد  الدينني  هذين  مشرتي  يفعله  وما 

لينال أكثر مما دفع.

ً
 إلى المدين بأقل منه حاضرا

ّ
 على جواز بيع الدين غير الحال

ً
يجا : تسويغ بيع الدين تخر

ً
ثالثا

التنازل عن بعض الدين إىل املدين تربع من الدائن إن كان الدين حاالً؛ أما إن كان 
الدين مؤجاًل، فهذه العملية تسمى يف الفقه الوضع للتعجيل، ألن الدائن يضع 

عن املدين بعض الدين مقابل تعجيل ذلك الدين.
وقد ذهب مجهور الفقهاء إىل عدم جواز هذا الوضع، وهلم أدلتهم من األثر))3(، 
واستشهدوا فوق ذلك بأن احلط للتعجيل بيٌع لألجل باملال، فيمنع كام ُمنع »زدين 
الذمة  يف  ثبوته  بعد  املال  مقابلة  بسبب  فيه  املنع  إذ  الثمن«،  يف  أزدك  األجل  يف 
الدائن  من  احلط  ذلك  عدُّ  يمكن  ال  وقالوا:  سواء.  احلكم  يف  فكالمها  باألجل، 
حتصل  وبالتايل  معاوضة،  املبادلة  جيعل  فالرشط  التعجيل،  اشرتاطه  مع  ترّبعًا 

مبادلة مال قليل بأكثر منه من جنس واحد يف معاوضة، فيحصل الربا)40(.

))3( انظر األدلة يف هذه املسألة ومناقشتها كتاب »فقه الربا«، عبد العظيم أبوزيد، ص 400 وما بعدها. ومن تلك األدلة:
ما روي عن املقداد بن األسود من قوله: »أسلفت رجاًل مائة دينار، ثم خرج سهمي يف بعث بعثه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فقلت له: عجل تسعني 
دينارًا وأحط عرشة دنانري. فقال: نعم. فُذكر ذلك لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فقال: أكلت ربا، مقداُد، وأطعمته«. )أخرج احلديث البيهقي يف سننه، 
كتاب البيوع 21، باب ال خري يف أن يعجله برشط أن يضع عنه 144، رقم 10914، ج6، ص28. وكذا ما روي عن ابن عمر ريض اهلل تعاىل عنهام أنه سئل 
عن الرجل يكون له الدين عىل رجل إىل أجل، فيضع عنه صاحبه، ويعجل له اآلخر، فكره ذلك ابن عمر وهنى عنه. )أخرجه مالك يف املوطأ، كتاب 
البيوع 31، باب ما جاء يف الربا يف الدين )3، ج2، ص672؛ والبيهقي يف سننه، كتاب البيوع 21، باب ال خري يف أن يعجله برشط أن يضع عنه 144، رقم 
10912، ج6، ص28. و ما روي عن عبيد أيب صالح موىل السفاح أنه قال: »بعت بّزًا يل من أهل درا نخلة إىل أجل، ثم أردت اخلروج إىل الكوفة، فعرضوا 
عيّل أن أضع عنهم بعض الثمن وينقدوين، فسألت عن ذلك زيد بن ثابت، فقال: ال تأكل هذا وال تؤكله«. )أخرجه مالك يف املوطأ ، كتاب البيوع 31، 

باب ما جاء يف الربا يف الدين 39، ج2، ص672(.
ومن أدلة املجيزين ما روي عن ابن عباس أنه قال: »ملا أمر النبي صىل اهلل عليه وسلم بإخراج بني النضري من املدينة، جاءه ناس منهم فقالوا: يا رسول اهلل، 
إنك أمرت بإخراجهم وهلم ديون عىل الناس مل حتل. فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: ضعوا وتعجلوا«. )أخرجه: احلاكم يف املستدرك، كتاب البيوع، 
وقال: صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، ج2، ص52. والبيهقي يف سننه:28/6، كتاب البيوع 21، باب من عجل له أدنى من حقه قبل حمله فقبله ووضع عنه 

طيبة به أنفسهام 143، رقم 10910، ج6، ص28(.
وكذا ما روي من أن »كعب بن مالك ريض اهلل تعاىل عنه تقاىض ابن أيب حدرد دينًا كان له عليه يف املسجد، فارتفعت أصواهتام حتى سمعها رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وسلم وهو يف بيته، فخرج إليهام، حتى كشف َسجف حجرته، فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول اهلل. قال: ضع من دينك، فأومأ إليه أي 
الشطر. قال: لقد فعلت يا رسول اهلل. قال: قم فاقضه«. )أخرجه: البخاري يف صحيحه، كتاب املساجد 11، باب رفع الصوت يف املساجد 49، رقم 459، 

ج1، ص174. ومسلم يف صحيحه، كتاب املساقاة 22، باب استحباب الوضع من الدين 4، رقم 1558، ج3، ص1192(.
)40( ابن قدامة عبد اهلل بن أمحد، املغني )بريوت: دار الفكر، ط1، د.ت(، ج4، ص 189؛ الدسوقي، احلاشية، ج3، ص ص310-11 ؛ ابن عابدين، حاشية 
ابن عابدين، ج4، ص480 ؛ البهويت، كشاف القناع، ج3، ص394 ؛ الرشبيني، مغني املحتاج، ج2، ص)17 ؛ النووي، روضة الطالبني، ج3، ص 431 

؛ اإلمام الشافعي، األم، ج3، ص33.
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رشط  عن  يكن  مل  إن  للتعجيل  الوضع  أجاز  فقد  الفقهاء،  مجهور  قول  وبمقابلة 
سابق ابن تيمية وابن القيم، وهو أيضًا رواية عن اإلمام أمحد، وكذلك ُنقل اجلواز 
عن ابن عباس والنخعي، واختاره الشوكاين)41(. وقد نقل البعض قولني باجلواز 
وعدمه عن اإلمام الشافعي يف ضع وتعجل، قال ابن القيم: »وحكى ابن عبد الرب 
يف االستذكار ذلك عن الشافعي قوالً، وأصحابه ال يكادون يعرفون هذا القول 
وال حيكونه«)42(. لكني، وتأكيدًا لقول ابن القيم، مل أجد خالفًا للشافعية يف منعه 
فيام اطلعت عليه من كتبهم، وقد قال اإلمام الشافعي: »إذا كان له عليه ذهب إىل 

أجل، فقال: أقضك قبل األجل عىل أن تأخذ منّي أنقص، فال خري فيه«)43(. 
وال داعي هنا ملناقشة أدلة كل فريق، لكن أشري إىل أن جممع الفقه اإلسالمي)44(ذهب 
إىل عّد هذه املسألة جائزًة ال تدخل يف الربا املحرم إذا مل تكن بناًء عىل اتفاق سابق، 
وما دامت العالقة بني الدائن واملدين عالقًة ثنائية. وهو أمر معقول، ألنه وإن كان 
يمتنع مقابلة األجل باملال بعد تقرر املال يف الذّمة؛ إال أن املقصود هبذا األصل دفع 
األخري  الرشط  املذكورة. وهذا  بالرشوط  هنا  ربوية  ذريعة  الربوية، وال  الذريعة 
الذي نص عليه قرار املجمع الفقهي مقصود به التحرز من أن يقوم وسيٌط بدور 
ل الربوي كام هو األمر يف عملية حسم األوراق التجارية، أو من بيع الدين  املموِّ

إىل طرف ثالث.
وعليه، فإن الوضع للتعجيل جائز يف قول بعض الفقهاء، وأقره املجمع الفقهي، 
عىل أساس أنه معاملة خاصة بني الدائن املدين، الغرض منها إهناء عالقة املديونية 
بني الطرفني. وهو بالرشوط املوضوعة يمنع من أن يصري الدين أداًة لالجتار به، 
الدائن  البائع  حمل  حيل  ثالث  طرف  إىل  ببيعه  جديدة  مديونية  عالقة  إنشاء  ومن 
األول؛ فال يكون إذن يف جتويز بعض الفقهاء للوضع والتعجيل مسوغ لترشيع 

)41(ابن قدامة، املغني ، ج4، ص))1 ؛ الشوكاين، حممد بن عيل، السيل اجلرار )بريوت: دار الكتب العلمية، د.ط، 1411هـ(، ج3، ص147 ؛ ابن 
قيم اجلوزية، إعالم املوقعني )بريوت: دار اجليل، د.ط، 73)1م(، ج3، ص371.

)42( ابن قيم اجلوزية، إغاثة اللهفان )بريوت: املكتب اإلسالمي، ط2، )140هـ(، ج2، ص14 ؛ وانظر ابن رشد »احلفيد« ، بداية املجتهد )بريوت: 
دار الفكر، د.ط، د.ت(، ج2، ص)10.

)43( اإلمام الشافعي، األم، ج3، 33.
)44( انظر قرار جملس جممع الفقه اإلسالمي رقم 7/2/65 بشأن البيع بالتقسيط، يف دورته السابعة بجدة عام 1412هـ2))1مـ. 
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بيع الدين بحسم إىل الغري، فهم قد نصوا رصاحة عىل منع التنازل عن بعض الدين 
إىل الغري، وعدوه من الربا ملا تقدم من حتقق مبادلة مال قليل بأكثر منه من جنس 

واحد يف معاوضة حينئذ. 
واخلالصة أن جتويز بعض الفقهاء للوضع للتعجيل بني الدائن واملدين كان عىل 
ما سواه عىل أصل  فيبقى  فيه،  الربوية  الذريعة  إىل غياب  بالنظر  سبيل االستثناء 

احلظر، كام نص عىل ذلك من جوزه من الفقهاء.
وآخر ما يمكن قوله يف هذه املسألة: إنه لو جاز أصل بيع الدين، أي املال باملال 
الثاين  الربوي إلمكان حتقيق  املالني، ملا بقي داع حلرمة القرض  مع عدم تساوي 

باألول؛ فيعقد القرض الربوي بلفظ البيع، وحيل ما كان حرامًا!!
وقد أكد جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورة 
1419هـ  - 30 رجب   25 البحرين، من  باملنامة يف دولة  انعقاد مؤمتره احلادي عرش 
املامرس يف  النحو  املدين عىل  الدين إىل غري  بيع  1998( عىل منع  نوفمرب   19 -  14(

األسواق، وهذا نص قراره: 
»ال جيوز بيع الدين املؤجل من غري املدين بنقد معجل من جنسه أو من غري جنسه 
إلفضائه إىل الربـا، كام ال جيوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه أو غري جنسه ألنه من 
بيع الكالئ بالكالئ املنهي عنه رشعًا، وال فرق يف ذلك بني كون الدين ناشئًا عن 

قرض أو بيع آجل«.
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الخاتمة

تبني من خالل النقاش الفقهي السابق يف مسألة بيوع الدين يف الرشيعة اإلسالمية 
املدين  غري  إىل  األجل  حاّل  غري  الدين  بيع  بحال  جتيز  ال  اإلسالمية  الرشيعة  أن 
الديون  وجتارة  تداول  فكرة  عليه  تقوم  ما  هي  العملية  وهذه  زيادة.  أو  بحسم 
وإذا  عام.  بشكل  املالية  املؤسسات  هبا  تقوم  التي  املالية  الوساطة  عن  تنشأ  التي 
انضم إىل ذلك أن الرشيعة اإلسالمية متنع أيضًا قيام الديون الربوية، فهذا يعني 
أن الرشيعة حتيط معامالت الناس ومتويالهتم بجملة أحكام تضمن السالمة من 
االلتفاف عىل  الناس  حماولة  ذلك يف  بعد  املشكلة  وتبقى  املالية.  األزمات  وقوع 
هذه األحكام أو حتميلها ما ال حتتمل؛ فإذا التف الناس عىل هذه األحكام، فقد 
عرضوا جمتمعاهتم واقتصادهم ملسببات األزمات، وكان عليهم حينئذ أن يتحملوا 

نتائجها وأن يرّبؤوا رشيعتهم منها.
ويسجل البحث النتائج التفصيلية اآلتية:

حياط  - أن  ينبغي  خطري  أمٌر  املالية  املؤسسات  يف  الديون  خلق  علمية  ترُكز 
بجملة أحكام وترشيعات تدرأ أرضاره وتبعاتِه.

املالية،  - املالية هي أهم مسبب لألزمات  الناشئ عن الوساطة  الدين  جتارة 
وهو األمر الذي حّرمه اإلسالم وجعله من أرّش اآلثام وعّده من الربا.

بطالن القول بصحة بيع الدين إىل غري املدين كام جتريه بعض املؤسسات  -
املالية اإلسالمية، لبطالن املسوغات التي بني عليها هذا اجلواز.

نسبة القول بجواز البيع إىل غري املدين عىل النحو اجلاري يف األسواق إىل  -
بعض الفقهاء، كالشافعية، خطأ فادح ينبغي التنبيه عليه وتداركه.

عدم صحة عمليات التوريق القائمة عىل توريق الديون بقصد االجتار هبا،  -
الرتكازها عىل دعوى صحة بيع الدين إىل غري املدين مع احلسم، وهو ما 

تبني بطالنه بالدليل الرشعي والعميل.
باتفاق  - باطلة  املدين  غري  ثالث  طرف  مع  الدين  سندات  حسم  عمليات 
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الفقهاء، ألنه إما قرض بزيادة مضموٌن بسندات الدين، وإما بيع للدين إىل 
غري املدين بحسم، وكالمها ممنوع.

التوصيات:

)الشافعية( من  - الفقهاء  إىل بعض  ما نسب  إىل خطأ  بالتنبه  البحث  يويص 
جواز بيع الدين، فهذه نسبة خطرية تتضمن تسويغ بعض صور الربا، وما 

كان أحد من الفقهاء ليجيزها أو لِيملَك القول بإجازهتا.
رضورة الكّف عن حماوالت تسويغ بيع الدين التجاري، أو التحايل عىل  -

ذلك، ألن ذلك خيالف مقاصد الرشعية يف حرمة الربا، ويعود عىل أصل 
النهي عن بعض صور الربا بالنقض، ويف تسويغ بيع الدين التجاري رضر 

اقتصادي بالغ.
والدرس،  - العربة  بأخذ  العملية  والتجاِرب  الواقع  من  االستفادة  رضورة 

واالستفادة من ذلك يف فهم أحكام الرشيعة ومقاصدها.
ويويص البحث أخريًا بالعمل عىل إظهار حماسن أحكام الرشيعة، وكيف  -

أن تطبيقها عىل النحو الصحيح غري التحاييل يف جانب األموال حيقق النفع 
ويدرأ الضر ويقي من األزمات.
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