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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 ملخص البحث
 

حتليل . وهدفه مجع واستقراء و إعادة التمويل وتطبيقاته المعاصرة وأحكامهموضوع هذا البحث يف 
املالية اإلسالمية؛ الستخالص ضوابط إلعادة التمويل؛ حتدد ما حيرتز به من احملظور تطبيقات املؤسسات 

 الشرعي، وتساعد يف تقدمي بدائل مباحة.
انتهى البحث إىل مفهوم إلعادة التمويل؛ بأنه إحالل دين حمل دين آخر مع الدائن نفسه أو مع غريه أو 

تعامل إلعادة التمويل جاء على آراء منها: أنه من قبيل المع غري املدين. كما انتهى إىل أن التخريج الفقهي 
بالديون اليت جيب )عند التصرف فيها( االلتزام بالضوابط الشرعية للديون، وبعض اآلراء على أن بعض 

 تطبيقات إعادة التمويل من املعامالت املباحة، واملخارج املشروعة.
إلمجاع ل، وعالقتها بقلب الدين، وانتهى إىل أن احاول البحث حترير اخلالف يف بعض صور إعادة التموي

يف قلب الدين هو حترمي قلب الدين على املعسر املكره، وأما املعسر املختار أو املدين املوسر، فاخلالف فيه 
حمفوظ، واجلواز جار على أصول مذهب احلنفية والشافعية وقواعدهم يف العقود والشروط، واملنع جار على 

كية واحلنابلة وقواعدهم سد الذرائع ومنع احليل. واملوجب هلذا التحرير كون املقام مقام أصول مذهب املال
 حبث ونقاش، ال مقام فتوى وقرار.

بيقا لذلك فقد اليت ال تتناهى، وتط تعليق الحكم بضوابطه أولى من تعليقه بصورهويرى البحث أن 
ل، واجلواز مع مراعاة ضوابط إعادة التموي انتهى البحث إىل أن األصل يف حكم إعادة التمويل هو الصحة

أال يكون ذريعة لبيع الدين للمدين بأكثر من جنسه مؤجال، وأال تشتمل املعاملة على شرط : ومن أبرزها
يؤول إىل ربا أو غرر، وأال يكون من بيع الدين لغري املدين إال بشروطه، وأن تكون إعادة التمويل بعقد 

دائن على اختالف املدين يف إعادة التمويل، وأن إعادة التمويل إذا كانت شرعي بضوابطه، وأن يوافق ال
برتتيب من الدائن، فيجب أن يكون املمول اجلديد مستقال، وأال يلتزم الدائن بسداد دين املمول اجلديد، 

 وأال يتبادل الدائن مع املمول عملية إعادة التمويل.
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حقيقة إعادة التمويل وأحكامها، واالجتهادات  وقد استخلص البحث هذه الضوابط بعد التأمل يف
اجلماعية الصادرة هبذا الشأن، واجتهادات اهليئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية لعدد من تطبيقات 

 إعادة التمويل املعاصرة، اليت استعرض البحث منها حنو ثالثني تطبيقا.
  



 املؤمتر اخلامس عشر للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية

  إعادة التمويل وتطبيقاته املعاصرة وأحكامه
 

350 

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد: احلمد اهلل رب العاملني،
يعد منتج إعادة التمويل من املنتجات التمويلية الشائعة يف الصناعة املالية التقليدية، اليت أمكن إجياد بدائل 

وسع تشرعية هلا، وانتشرت تاليا يف املؤسسات املالية اإلسالمية. ونظرا إىل شيوع تلك التطبيقات، و 
املمارسات، واختالف االجتهادات فيها، مع غياب اجتهاد مجاعي مفصل يضبط حدوده، ويبني أحكامه، 
وجيمع تطبيقاته، ويستخلص ضوابطه، وحيدد حمرتزاته؛ ظهرت احلاجة إىل ذلك، والتمهيد له بتقدمي مزيد 

 من الدراسات فيه.
(، وتناوهلا 2006-1427ن كان آخرها عام )ورغم صدور عدد من قرارات اجملامع الفقهية بشأن بيع الدي

لبعض تطبيقات إعادة التمويل؛ إال أن احلاجة ال تزال قائمة الجتهاد مجاعي يفصل أحكام تلك التطبيقات 
 بضبط احملرتزات من احملظور الشرعي، وتقدمي بدائل مباحة، حتقق املقصود وتسد احلاجة.

ها رارات، بعض املؤمترات والندوات ملعاجلة املوضوع؛ منواستشعارا بأمهية ذلك، عقدت بعد صدور هذه الق
املؤمتر الفقهي الرابع للمؤسسات املالية اإلسالمية يف الكويت، بشأن: قلب الدين صوره وأحكامه وبدائله 

(، والندوة الفقهية العاشرة مللتقى علماء الشريعة الدويل يف ماليزيا، بشأن 2011-1433الشرعية، عام )
(. ويأيت هذا املؤمتر من هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية 2015-1436ام )قلب الدين، ع

 اإلسالمية رافدا ومكمال لذلك، وقد كتبت هذا البحث بناء على طلب كرمي من األمانة العامة.
غريه أو  يف إعادة التمويل مع الدائن أوسيقتصر البحث على تطبيقات المؤسسات المالية اإلسالمية 

 اليت جاءت يف بعض القرارات والدراسات واألحباث بوصفها بدائلدون المقترحات النظرية  املدين، غري
يف أغلب األحوال. كما سينطلق البحث من كون الصيغة املستخدمة يف إعادة التمويل،  قد يتعذر تطبيقها

 صيغة مداينة مباحة شرعا، ومتوافقة مع قرارات اجملامع الفقهية، واملعايري الشرعية.
وسيكتفي الباحث مبا صدر فيه اجتهاد مجاعي سابق، والسيما من اجمللس الشرعي يف مسائل البحث؛ 

كتابة، واختصارا للبحث، وتركيزا على املوضوع حمل املناقشة؛ لئال يذهب النقاش إىل نقاط اقتصادا يف ال
حمسومة أو غري مقصودة. مع عدم احلرص على إبداء الرأي والرتجيح يف كل موطن، إذ ليس ذلك من 
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 غرض البحث، فليس املقام مما حيمد فيه إقدام اجلسور، وإمنا سلوك سبيل املؤمن احلذور.
إجياز مشكلة البحث بالتوضيح بأن )إعادة التمويل( من األلفاظ املشرتكة اليت هلا أكثر من معىن، وميكن 

سواء يف املفهوم الفين واملراجع املتخصصة، أو يف التطبيقات املالية واملمارسة العملية. كما يتجاذهبا أكثر 
ع وربا الديون قواعد ربا البيو من حكم فقهي، كبيع الديون، والشروط يف البيع؛ ما جيعلها تندرج حتت 

 والغرر، فضال عن رعاية املقاصد وسد الذرائع وباب احليل الفقهية.
ويقرتح الباحث تبين إحدى اجلهات العلمية عقد حلق نقاش، أو ورش عمل، جتمع املختصني واملمارسني 

المية؛ متهيدا لية اإلسواملهتمني؛ إلنضاج موضوع إعادة التمويل، ومجع صوره وممارساته يف املؤسسات املا
لعرضه على جهات االجتهاد اجلماعي، وإصدار قرار من جممع الفقه اإلسالمي، أو معيار شرعي من 

 اجمللس الشرعي.
 وقد انتظم البحث يف مقدمة وثالثة مباحث وخامتة:

 المبحث األول: حقيقة إعادة التمويل.
 المبحث الثاني: أحكام إعادة التمويل.

 طبيقات إعادة التمويل.المبحث الثالث: ت
 خاتمة في ضوابط إعادة التمويل.

ومع قناعة الباحث بأن ما بذله من جهد ال يستحق النشر، إال أن حسبه إعداد الورقة يف حدود القدرة 
والطاقة، مستعينا يف سبيل ذلك بعد اهلل سبحانه وتعاىل، بالتخصص الفقهي، واملمارسة العملية يف بعض 

 إلسالمية. وقد دفعته الرغبة يف اّطالع العلماء واألشياخ واخلرباء واملختصني، لنقد الورقةاملؤسسات املالية ا
 .1وتقوميها؛ إنضاجا للموضوع

 واهلل من وراء القصد، وعليه قصد السبيل.
  

                                                           
، مع Khalid@sayari.saالورقة مقدمة للمؤمتر، ويتوقف الباحث يف تعميم نشرها حبسب ما يصله من مراجعات اخلرباء على الربيد  1

 ؛ فمن األمانة وبركة العلم نسبته ألهله.ذكر اسم من يتفضل بتقومي الورقة، عند إعادة النشر
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 المبحث األول: حقيقة إعادة التمويل.
 المطلب األول: التعريف بإعادة التمويل:

لتعريفات ملصطلح )إعادة التمويل( يف املراجع الفنية واملعاجم بعد اطالع الباحث على عدد من ا
املتخصصة، وبعد النظر والتأمل فيها، ومقارنتها مبا وقف عليه من املمارسات العملية وتطبيقات املؤسسات 
املالية، ومعاينة املوافقات االئتمانية، واتفاقيات التسهيالت، وعقود التمويل اليت استخدمت مصطلح إعادة 

ود يف ، وهي تعتعديل في الدين(؛ ظهر للباحث أن مدلوهلا جيتمع يف أهنا Refinanceلتمويل )ا
 اجلملة إىل ثالث صور:

 اختالف الدين.
 اختالف الدائن.
 اختالف املدين.

 
 اختالف الدين أجال أو قدرا أو كليهما مع بقاء الدائن واملدين أنفسهما.الصورة األولى: 

تمويل ( يف ضوابط الإعادة التمويلمؤسسة النقد العريب السعودي ملفهوم )وعلى هذا جرى استعمال 
 االستهالكي.

 ومن التعريفات التي وقف عليها الباحث تحت هذه الصورة:
 .1سداد متويل قائم من مبلغ متويل جديد ممنوح ملستفيد

 .2إعادة دفع بعض القرض أو كله، باحلصول على قرض جديد أقل فائدة غالبا
 .3ين حمل دين آخرإحالل د

 .4تسوية دين متويل قائم وإبداله بتمويل جديد بشروط جديدة

                                                           
 .5ضوابط التمويل االستهالكي، مؤسسة النقد العريب السعودي، ص 1
 (.Refinanceمصطلح ) 510معجم أكسفورد ص 2
 مصطلح )إعادة التمويل(. 690قاموس آركابيتا للعلوم املصرفية واملالية ص 3
 (.Refinanceموقع موسوعة االستثمار، مصطلح ) 4
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 .1إبدال دين قائم بدين جديد بشروط خمتلفة
إعادة النظر يف جدول دفع أقساط دين؛ لتخفيض مبالغ األقساط الشهرية عادة، ولتعديل مصاريف الفائدة 

 .2احملتملة غالبا
 .3على أموال جديدة التوسع يف التمويل القائم أو احلصول

 .4أن يتقدم مدين إىل مصرف ليسدد عنه أو ميوله ليتمكن من سداد دينه القائم لدى املصرف
ويالحظ على التعريفات السابقة أهنا توجهت الختالف الدين، وقد ال مينع بعضها من مشوله فيما يبدو 

 إلعادة متويله سواء مع الدائن نفسه أو مع دائن آخر.
 

، وتداول الصكوك، ومناقلة ديون 5اختالف الدائن؛ كالتوريق )بيع احملافظ وتصكيكها( الثانية:الصورة 
 التمويل، وإصدار صكوك جديدة إلطفاء صكوك قائمة.

ويل العقاري ( يف نظام التمإعادة التمويلوعلى هذا جرى استعمال مؤسسة النقد العريب السعودي ملفهوم )
 .6والئحته التنفيذية

 يفات التي وقف عليها الباحث تحت هذه الصورة:ومن التعر 
مصدر متويل يلجأ إليه البنك بعد رأس ماله وودائع عمالئه، إلعادة تشكيل سيولته املتأثرة بالتمويالت اليت 

 .7منحها
اسرتداد الصكوك من السوق بإصدار صكوك جديدة، واستخدام عوائدها يف سداد الصكوك السابقة، 

                                                           
 (.Refinanceموقع املوسوعة احلرة، مصطلح ) 1
 مصطلح )إعادة التمويل(. 351معجم أبو غزالة للمحاسبة واألعمال، ص 2
 مصطلح )إعادة التمويل(. 247معجم املصطلحات التجارية واملالية واملصرفية، ص 3
 .24إعادة التمويل وشروطه يف املصارف اإلسالمية ص 4
 دة التمويل إذا كان الغرض منها إطفاء صكوك قائمة، أو كان اإلصدار تصكيكا حملفظة متويل قائمة.ينطوي إصدار الصكوك على إعا 5
(، الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة 28-17، 8(، الالئحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري املواد )11نظام التمويل العقاري املدة ) 6

 (.67شركات التمويل، املادة )
 .3، إعادة التمويل الرهين ص219وك صتقنيات البن 7
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 .1متديد أجل االستحقاق أو كليهما وذلك لتخفيض العائد أو
لسعودية الشركة ا وقد أعلن أخريا التنسيق بني مؤسسة النقد العريب السعودي ووزارة اإلسكان إلنشاء

. ويطلق على هذا النشاط يف بعض دول املغرب العريب، نشاط إعادة التمويل إلعادة التمويل العقاري
 الرهين.

ها بالديون يف إعادة التمويل املقصودة هنا، حىت لو اختلف في وال يظهر دخول بعض تطبيقات التعامل
الدائن؛ كحسم األوراق التجارية، وشراء الفواتري )الفاكتورنغ(، وذلك ألن الدين األول غالبا ما ينشأ عن 

 معاملة جتارية وليس عن متويل وائتمان. ولذلك مل يتناوهلا الباحث يف هذه الورقة.
 

 املدين، كتنازل العميل عن عقد التمويل. اختالف الصورة الثالثة:
 وقد يشمل اختالف الدائن أو املدين اختالفا يف الدين أيضا يف حق أحدمها.

  

                                                           
 .، مصطلح )إعادة التمويل(351، معجم احملاسبة واألعمال، طالل أبو غزالة ص690قاموس آركابيتا للعلوم املصرفية واملالية ص 1
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 المطلب الثاني: األلفاظ ذات الصلة بمصطلح إعادة التمويل:
إلعادة التمويل مجلة من املصطلحات ذات الصلة هبا، بعضها يدخل يف صور إعادة التمويل، وبعضها 

 يشبه فكرته، وهذا تعريف موجز بأبرزها:
: تنظيم ديون املنشأة حبكم القانون بإعادة النظر يف قدرها ونوعها وأجلها باالتفاق إعادة هيكلة الديون

 .1مع الدائنني، وعادة ما يكون ذلك للشركات اليت تتعرض لظروف مالية قاهرة
، أو هي تعديل يف اتفاق الدين وشروطه 2ئم: تعديل مواعيد تاريخ استحقاق دين قاإعادة جدولة الدين

 .3سواء أكان التعديل لزمن حلول الدين أم أقساطه أم عمولته أم مقداره أم كيفية سداده
: شراء أصول مالية قابلة للتسييل مع االلتزام ببيعها ملن اشرتيت منه بثمن أعلى يف أجل إعادة الشراء

، وهلذا اللفظ اصطالح شرعي بأنه: "بيع عني أو منفعة 4الحق، وهو ما يسمى )الريبو والريبو العكسي(
 .5مث شراء البائع هلا ممن اشرتاها أو من غريه، ممن انتقل إليه ملكها بأي طريق من طرق التملك"

إسناد شركات التأمني جزء من حمافظها التأمينية لشركة إعادة التأمني للحد من تعرضها  إعادة التأمين:
 . 6للخسائر؛ حىت تتمكن من زيادة قدرهتا التأمينية

: أو إعادة احلسم، أو إعادة القطع؛ هي حسم البنك )عند حاجته إىل السيولة( الورقة إعادة الخصم
 .7ك بتقدميها إىل البنك املركزي أو بنك جتاريالتجارية اليت سبق حسمها من العميل، وذل

: عدم توزيع أرباح أصل معني باستثمارها مرة أخرى )رمسلة األرباح(. كما قد تستخدم إعادة االستثمار
مبا يشابه كلفة األموال، فقد استخدمتها مؤسسة النقد العريب السعودي يف بعض أنظمتها بأال يستحق 

                                                           
 .11، إفالس الشركات وإعسارها يف الفقه والنظام ص700، 255قاموس آركابيتا للعلوم املصرفية واملالية ص 1
 .697آركابيتا للعلوم املصرفية واملالية صقاموس  2
 .520املماطلة يف الديون ص 3
 .11و 4، أدوات إدارة خماطر السيولة ص705و 696و 695قاموس آركابيتا للعلوم املصرفية واملالية ص 4
 ( بشأن إعادة الشراء.58املعايري الشرعية، املعيار الشرعي رقم ) 5
 ، ويقارن مع املعايري الشرعية، معيار إعادة التأمني اإلسالمي.692قاموس آركابيتا للعلوم املصرفية واملالية ص 6
، السياسة النقدية 211، قضايا فقهية معاصرة يف املال واالقتصاد ص282تطوير األعمال املصرفية مبا يتفق والشريعة اإلسالمية ص 7

 .195ضعي صبني الفقه اإلسالمي واالقتصاد الو 
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 .1ن األرباح املتبقية للتمويل إال قدرا حمددااملمول )عند السداد املبكر( م
. هذا استعمال قانوين يفرق فيه بني حتويل ديون الدائن، وحتويل ديون املدين، حوالة الحق وحوالة الدين:

فيطلق القانون على معاملة حتويل االلتزام من دائن إىل دائن آخر "حوالة حق"، بينما يطلق على حتويل 
مدين آخر "حوالة دين"، واألخري هو املقصود باحلوالة يف الفقه، بينما األول )حوالة االلتزام من مدين إىل 

 .2احلق( يدخل يف تصرف الدائن بالدين ببيعه أو هبته أو رهنه
  

                                                           
 .11/1/أ، والالئحة التنفيذية لنظام اإلجيار التمويلي مادة 84/1الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل مادة  1
، املعايري الشرعية، 81-78ص العامة يف الفقه اإلسالمي نظرية االلتزاماملدخل إىل ، 437-3/413 يف شرح القانون املدينالوسيط  2

 .2و 1بند معيار احلوالة 
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 المطلب الثالث: المصطلحات ذات الصلة بموضوع البحث:
ية؛ ترتتب عليها روق فنية وشرعترد يف صور إعادة التمويل وأنواعه ومسائله مجلة من املصطلحات اليت هلا ف

 آثار خمتلفة؛ ما حيسن معها التمييز بينها، وفيما يأيت تعريف موجز بأبرز تلك املصطلحات: 
 .1: غري القادر على أداء ما عليه من دين حال؛ النعدام ماله أو ضيق حالهالمعسر

 .2القادر على أداء ما عليه من دينالموسر: 
 .3احلال أكثر من أموالهالذي يكون دينه المفلس: 
 .4الذي مل يؤد الدين املستحق بعذر أو من دون عذرالمتأخر: 

 .5الذي مل يؤد الدين املستحق بال عذرالمماطل: 
: غري القادر على أداء ما عليه من دين؛ لشح يف السيولة. وهو مفهوم قانوين خاص باملنشآت، المتعثر

 .7التنظيمات تطلقه على الفرد املتأخر عن سداد ثالثة أقساط. ويف بعض 6ويقرتب من معىن املعسر واملفلس
  

                                                           
، وقرار جممع الفقه الدويل بشأن 1992يف  7، قرار جممع الفقه الدويل بشأن البيع بالتقسيط يف جدة الدورة 57معجم لغة الفقهاء ص 1

، قضايا فقهية معاصرة يف املال 1/226، دراسات املعايري الشرعية 2012يف  20أحكام اإلعسار واإلفالس يف اجلزائر الدورة 
 .223، املماطلة يف الديون ص4، إفالس الشركات وإعسارها يف الفقه والنظام ص327واالقتصاد ص

 .88-83، املماطلة يف الديون ص5إفالس الشركات وإعسارها يف الفقه والنظام ص 2
املعايري  ، دراسات2012يف  20، قرار جممع الفقه الدويل بشأن أحكام اإلعسار واإلفالس يف اجلزائر الدورة 62معجم لغة الفقهاء ص 3

 .224، املماطلة يف الديون ص2، إفالس الشركات وإعسارها يف الفقه والنظام ص1/226الشرعية 
 . 59، املماطلة يف الديون ص99معجم املصطلحات التجارية واملالية واملصرفية، ص 4
، املماطلة يف الديون 333القتصاد ص، قضايا فقهية معاصرة يف املال وا1/225، دراسات املعايري الشرعية 406معجم لغة الفقهاء ص 5

 .59ص
 .11-7إفالس الشركات وإعسارها يف الفقه والنظام ص 6
 .4ضوابط التمويل االستهالكي، مؤسسة النقد العريب السعودي، ص 7
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 المطلب الرابع: أسباب إعادة التمويل.
حيتاج املتمول أو املمول إلعادة التمويل؛ ألسباب عديدة خمتلفة، ميكن إمجاهلا حبسب املمارسة والتطبيق 

 فيما يأيت:
فاض أو ويل، بسبب تأثر مصادر سداده باالخنعدم قدرة املتمول على االلتزام بتواريخ استحقاق دين التم

االنعدام، واضطراره لتمديد أجل االستحقاق، وختفيض قدر األقساط؛ ألسباب نظامية، مثل منع اجلهة 
 اإلشرافية جتاوز نسبة استقطاع معينة من دخل العميل.

 لسوق.ارغبة املتمول يف احلصول على عائد متويلي منخفض، بسبب اخنفاض مؤشرات التمويل يف 
 رغبة املتمول يف خدمات ومزايا أفضل بسبب التنافس بني املمولني.

رغبة املتمول يف متويل إضايف بسبب توسع قدرته االئتمانية إما بزيادة دخله، أو بزيادة قيمة أصله املرهون؛ 
 إذا كان الرهن مؤثرا يف منح االئتمان.

 وقانونية.رغبة املتمول يف دمج الديون؛ ألسباب ائتمانية 
 رغبة املمول يف التخلص من الديون لتعزيز قدرته االئتمانية.
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 المبحث الثاني: أحكام إعادة التمويل:
 المطلب األول: إعادة التمويل مع الدائن:

 توطئة:
إلعادة متويل العميل املدين مع الدائن نفسه صور عديدة جدا كما سيأيت يف املبحث الثالث، وهي صور 
ال تتناهى لكون ذلك مما يتبع حاجات الناس ومصاحلهم من مؤسسات وعمالء، وما حيدثونه من 

صول و وهذا ما حاول البحث ال، تعليق الحكم بضوابطه أوفق من تعليقه بصورهمعامالت. ولذا كان 
 إليه يف نتائجه.

وملا كانت أكثر املمارسات قدميا وحديثا تعود إىل صور حمددة، ناسب يف هذا املبحث اقتصار بيان احلكم 
 عليها، وتأجيل اإلشارة إىل أحكام بقية الصور يف مبحث التطبيقات.

 إن أكثر صور إعادة التمويل مع الدائن تعود في الجملة إلى صورتين:
 لمدين أصال باألجل، مث يبيعه املدين يف السوق بثمن حال، مث يسدد بالثمن دينه القائم.أن يبيع الدائن ل

 أن يسلم الدائن للمدين نقدا يف أصل موصوف يف الذمة إىل أجل، مث يسدد املدين بالنقد دينه القائم.
سبة ن وقد يتعذر الوقوف على حكم هذه الصور من كالم نص عليه متقدمو الفقهاء صراحة؛ مما جيعل

ئم ليس فالدين القااألقوال حمل اجتهاد، وقد ظهر ذلك يف عدد من الكتابات اليت تناولت املوضوع. 
 :يف من كل وجه؛ فال ينطبق عليه حينئذ كالم الفقهاء محال للعقد الجديد ال ثمنا وال مثمنا

 بيع الدين للمدين بأكثر من جنسه مؤجال، وهو ربا اجلاهلية.
 .1سلم، وهو ممنوع باتفاق املذاهب األربعةوجعل الدين رأس مال 

ما يصعب معه نسبة األحكام يف هذه الصور إليهم؛ إال خترجيا على أصول كل مذهب وقواعده. فهو 
 حينئذ من ختريج الفروع على الفروع، ومن إحلاق الشيء بنظريه.

قال الشيخ احملقق د.علي الندوي: "بعد إجالة النظر يف مظان البحث من مراجع الفقه مل أظفر بنص فقهي 
 .2يتطرق إىل ذكر هذه الصورة بعينها، وإمنا توجد صورة يف كالم املالكية تقرتب من الصورة املذكورة"

                                                           
 .6/410املغين  1
 .5قلب الدين على املدين ص 2
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اء يف باب الذرائع بعض الفقه وجيري على هذه التعامل قواعد الفقهاء يف ربا البيوع والغرر، وقد يصنفها
واحليل، فيجري عليها قواعد ربا الديون، والفقهاء متفاوتون يف ذلك بني مضيق وموسع. والذي وقفت 

لمالكية ومتأخرو اتناول هذه املسائل يف أبواب الغرر وربا البيوع، بينما تناوهلا  عامة كالم الفقهاءعليه من 
 ا بناء على أصلهم يف سد الذرائع، ومنع احليل.يف باب ربا الديون، ولعل هذ الحنابلة

وإن مما يعني على حترير نسبة األقوال إىل أصحاهبا أو التخريج عليها، والسيما عند احتمال النصوص؛ 
النظر لما يليق بأصلهم في العقود، وقاعدة الشروط، وأثر األلفاظ والمعاني وقصود العاقدين، مع 

 ذلك.االستئناس بالنظائر الفقهية في 
ولغرض اإلجياز، سأكتفي بتحرير الصورة األوىل وبياهنا وهي: )بيع الدائن للمدين أصال باألجل، مث يبيعه 
املدين يف السوق بثمن حال يسدد به دينه القائم( لكوهنا ألصق الصور بتطبيقات املؤسسات املالية 

 اإلسالمية.
يعة( إلى الذر املعامالت؛ هو خترجيها على ) إن أبرز ما خيرج هذه الصورة عن اإلباحة كما هو األصل يف

. بينما يرى آخرون أهنا معاملة مباحة وخمرج مشروع؛ ولذا بيع الدين للمدين بأكثر من جنسه مؤجال
 ناسب تناول هذه املسألة بشيء من التفصيل يف ضوء النقاط اآلتية:

 التعريف باملعاملة.
 تأخري الدين مع الزيادة فيه.

 .يف الذرائع واحليل
 سداد الدين القائم مبعاملة مباحة.
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 الفرع األول: التعريف بالمعاملة:
 المسألة األولى: تعريف المعاملة:

هي "إحالل دين جديد مؤخر حمل دين سابق التقرر يف الذمة بعد حلول أجله، سواء أكان من غري جنسه 
املدين دينا آخر من جنسه أكثر منه ، أو "تصيري الدين على 1أم من جنسه مع زيادة يف القدر أو الصفة"

 .3، أو "حتويل الدين الثابت يف الذمة إىل دين أكثر منه مقابل الزيادة يف األجل"2أو من غري جنسه"
 المسألة الثانية: لقب المعاملة:

تدخل هذه املعاملة يف عموم بيع الدين، ولكن ملا كان لبيع الدين للمدين معىن خاص؛ الحتمال ما يرتتب 
، ويسميها 4من ربا الديون، لقبها الفقهاء باسم خاص؛ فيسميها فقهاء احلنفية والشافعية )االستبدال( عليه

، ويسميها بعض 7، ويسميها فقهاء احلنابلة )قلب الدين(6أو )تبديل الدين( 5فقهاء املالكية )فسخ الدين(
 .8املتأخرين )التصحيح(

: "قلب الدين تعبري جديد جرى على لسان اإلمام م1999قال الشيخ د.علي الندوي يف حبث كتبه عام 
ابن تيمية، إذ مل يسبق إيراده يف كتب الفقه، إال أن املالكية وضعوا اصطالح فسخ الدين بالدين، وتندرج 

 .9حتته صورة قلب الدين"
                                                           

 .13قرارات مؤمتر شورى الفقهي الرابع للمؤسسات املالية اإلسالمية ص 1
 .1/110بيع الدين وتطبيقاته املعاصرة  2
 .2قلب الدين دراسة تأصيلية تطبيقية ص 3
، األشباه والنظائر للسيوطي 4/90: "االستبدال وهو بيع الدين ممن هو عليه"، هناية احملتاج 9/275، اجملموع 5/214بدائع الصنائع  4

، بيع الدين وتطبيقاته املعاصرة يف الفقه 139ل املداينات ص: "أما بيعه ملن هو عليه، فهو االستبدال"، دراسات يف أصو 330ص
 .252، مقابلة الدين بالدين ص1/108اإلسالمي 

 .3/96مع بلغة السالك  الشرح الصغري 5
 .9/250الذخرية  6
 .7/382، كشاف القناع 2/633، الطرق احلكمية 438و 29/419و 28/74الفتاوى البن تيمية  7
 يف األجوبة النجدية ، الدرر السنية1/13، جمموعة الرسائل واملسائل النجدية 1/190الفواكه العديدة يف الوسائل املفيدة البن منقور  8

، فتاوى ورسائل ابن 246و 137هـ( ص1282، جمموع فتاوى ورسائل أبا بطني )ت14/234؛ 193و 119و 117و 6/115
 .30/314، فتاوى ابن باز 198و 7/59إبراهيم 

 هـ.1420-م1999، عام 2قلب الدين على املدين ص 9
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 ،ويبدو أن ابن تيمية هو من أشهر هذا املصطلح وأبرزه، وتابعه عليه من جاء بعده من متأخري احلنابلة
هـ( قبله بقوله: "أمجع أهل العلم أن الدين بالدين ال جيوز، فمن 318وإال فقد استعمله ابن املنذر )ت

ذلك: أن يسلف الرجل للرجل يف طعام، فيحل عليه، ليجعله عليه سلفا يف طعام آخر أكثر منه، أو يبيعه 
 .1"مثله إلى دين انقلبفهذا دين ذلك الطعام الذي يف ذمته بدنانري إىل وقت ثان، 

وقال الشيخ الصديق الضرير: "فسخ الدين... هذه العبارة وردت يف كتب املالكية كثريا، ومل أقف عليها 
، ومسي بذلك "ألن ما يف ذمة املدين من الدين األول قد فسخ بالتزام املدين الدين الثاين 2عند غريهم"

 .3بدله"
  

                                                           
 .6/44اإلشراف على مذاهب العلماء  1
 .2فسخ الدين بالدين ص 2
 .195، قضايا فقهية معاصرة يف املال واالقتصاد ص312الغرر وأثره يف العقود ص 3
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 الفرع الثاني: تأخير الدين مع الزيادة فيه:
ر من جنسه ويدخل فيه كما تقدم بيع الدين للمدين بأكثوهذا ربا اجلاهلية اجملمع على حترميه بنص القرآن، 

، وقال للمدين: إما نقلب الدي، وال يقول فقيه جبوازه، حىت قال فيه ابن القيم: "مىت استحل املرايب مؤجال
 .1تاب، فإن تاب وإال قتل"أن تقضي، وإما أن تزيد يف الدين واملدة: فهو كافر، جيب أن يست

ويدخل يف هذا جدولة الديون، وغرامات التأخري يف املؤسسات املالية التقليدية، وال تقول هيئة شرعية 
 .2ملؤسسة مالية إسالمية جبواز زيادة للدائن مقابل حمض التأخري

ع الدين للمدين زة: بيجاء يف قرار اجملمع الفقهي برابطة العامل اإلسالمي: "من صور بيع الدين غري اجلائ
دولة جبثمن مؤجل أكثر من مقدار الدين؛ ألنه صورة من صور الربا، وهو ممنوع شرعا، وهو ما يطلق عليه )

 .3("الدين
: "ال جيوز تأجيل موعد أداء الدين مقابل زيادة يف مقداره 5/8و 5/7وجاء يف املعيار الشرعي للمراحبة بند 

وسرا أم معسرا. إذا وقعت املماطلة من العميل املدين باألقساط فإن ( سواء كان املدين مجدولة الدين)
 املستحق هو مبلغ الدين فقط، وال جيوز للمؤسسة أن تلزم العميل بأداء أي زيادة لصاحلها".

ورغم وضوح هذا احلكم وجالئه لكل مسلم لكونه من املعلوم بالدين بالضرورة، إال أن إفراده بالذكر لغرض 
 سداد الدين القائم مبعاملة مباحة، وهي حمل البحث. متييزه عن حكم

 الفرع الثالث: في الذرائع والحيل.
ليس الغرض من عقد هذا الفرع التعريف بالذرائع واحليل والتفصيل يف أحواهلا وأقسامها وأحكامها، وإمنا 

ضيه احلال، ويقت الغرض اإلشارة إىل موقف املذاهب الفقهية يف اجلملة، وذلك بقدر ما يسمح به املقام،
 وحيتاج إليه البحث.

إن أكثر من مينع بعض املعامالت سدا لذريعة الربا ومنعا للحيلة فيها املالكية واحلنابلة؛ فهم أشد املذاهب 

                                                           
 .2/633الطرق احلكمية  1
طه. التصدق، أو إلزامه بتعويض الدائن عن الضرر بضوابط ليس هذا حمل بس الف اجتهادات فقهية جبواز اشرتاط التزام املتأخر ب 2

-512و 430-357، املماطلة يف الديون ص344-1/209ينظر: املعايري الشرعية، معيار املدين املماطل، دراسات املعايري الشرعية 
 .541-527و 519

 بشأن موضوع بيع الدين. 2002عام  16قرار اجملمع الفقهي برابطة العامل اإلسالمي الدورة  3
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يف هذا الباب من احلنفية والشافعية؛ جاء يف املغين: "احليل كلها حمرمة، غري جائزة يف شيء من الدين، 
ريد به حمرما، خمادعة وتوسال إىل فعل ما حرم اهلل، واستباحة حمظوراته، أو وهو أن يظهر عقدا مباحا ي

ه ذلك كل وبهذا قال مالك. وقال أبو حنيفة والشافعي:إسقاط واجب، أو دفع حق، وحنو ذلك... 
 .1"إذا لم يكن مشروطا في العقدوأشباهه جائز، 

منا  احلالل من احليل فهو حسن، وإوقال السرخسي: "ما يتخلص به الرجل من احلرام أو يتوصل به إىل
يكره ذلك أن حيتال يف حق لرجل حىت يبطله، أو يف باطل حىت ميوهه، أو يف حق حىت يدخل فيه شبهة، 

 .2فما كان على هذا السبيل فهو مكروه، وما كان على السبيل الذي قلنا أوال فال بأس به"
عادة بتهمة وال ب لم أبطله في الظاهر كل عقد كان صحيحاوقال الشافعي: "أصل ما أذهب إليه أن 

بني املتبايعني، وأجزته بصحة الظاهر، وأكره هلما النية إذا كانت النية لو أظهرت كانت تفسد البيع، وكما 
أكره للرجل أن يشرتي السيف على أن يقتل به وال حيرم على بائعه أن يبيعه ممن يراه أنه يقتل به ظلما؛ 

ره مخرا وال وكما أكره للرجل أن يبيع العنب ممن يراه أنه يعصألنه قد ال يقتل به وال أفسد عليه هذا البيع، 
 .3أفسد البيع إذا باعه إياه؛ ألنه باعه حالال، وقد ميكن أال جيعله مخرا أبدا"

وقال الشاطيب: "الذرائع حكمها مالك يف أكثر أبواب الفقه؛ ألن حقيقتها التوسل مبا هو مصلحة إىل 
حقيقتها املشهورة تقدمي عمل ظاهر اجلواز إلبطال حكم شرعي  ، وقال: "قاعدة احليل، فإن4مفسدة"

 .5وحتويله يف الظاهر إىل حكم آخر، فمآل العمل فيها خرم قواعد الشريعة يف الواقع"
 .6وجاء يف الفواكه العديدة: "وأما عند احلنابلة، فالذي مشى عليه اإلمام أمحد سد باب احليل"

الكية والحنابلة من أشد المذاهب في باب الربا، خالفا للحنفية الم وميكن اإلفادة من هذه النقول أن
 والشافعية فهم أشد المذاهب في باب الغرر.

                                                           
 .6/116املغين  1
 .30/210املبسوط  2
 .3/75األم  3
 .5/182املوافقات  4
 .5/187املوافقات  5
 .1/224الفواكه العديدة  6
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قال ابن تيمية: "أصول مالك يف البيوع أجود من أصول غريه، فإنه أخذ ذلك عن سعيد بن املسيب الذي  
با ويشددان غلب؛ فإهنما حيرمان الر كان يقال هو أفقه الناس يف البيوع... وهلذا كان أمحد موافقا له يف األ

 ،أهل المدينة وفقهاء الحديث مانعون من أنواع الربا منعا محكمافيه حق التشديد... ففي اجلملة: 
مراعني ملقصود الشريعة وأصوهلا، وقوهلم يف ذلك هو الذي يؤثر مثله عن الصحابة، وتدل عليه معاين 

نه يدخل يف أما الشافعي: فإ. قوال: أبو حنيفة والشافعي وأما الغرر: فأشد الناس فيه الكتاب والسنة.
 .1هذا االسم من األنواع ما ال يدخله غريه من الفقهاء"

  

                                                           
 .176و 172القواعد النورانية ص 1
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 الفرع الرابع: سداد الدين القائم بمعاملة مباحة:
 توطئة في تحرير محل النزاع:

، إال أن حترير حمل النزاع ونسبة األقوال 1رغم كثرة ما كتب يف هذه املسألة، والسيما يف األحباث املعاصرة
،  جد قديمابسبب انتشارها في بالد نفيها يظل حمل إشكال. وقد عين علماء جند املتأخرون هبذه املسألة 

هـ( املسمى الفواكه العديدة، وما نقله عن الشيخ عبداهلل 1125كما جاء يف جمموع الشيخ ابن منقور )ت
 هـ( ومن بعده.1206عن الشيخ حممد بن عبدالوهاب )ت هـ(، مث ما جاء1099بن ذهالن )ت

فمع أن املنع قول مشهور عن بعض املشايخ، وهو الشيخ عبداهلل أبا بطني مفيت الديار النجدية يف وقته، 
 .2إال أنه يصرح يف بعض املواضع بعدما يقرر املنع بأن "يف املسألة إشكال"

به ، غري أن شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل أول من نحمفوظوالذي يظهر يل أن اخلالف يف هذه املسألة 
حال  وهيفيما أعلم على اإلمجاع يف إحدى صور املسألة، وقد تكون هي األكثر يف تعامل الناس، 

 .المعسر المكره
 اإلجماع على منع قلب الدين على )المعسر المكره(:
متى قال و ظار املعسر، حىت يقلب عليه الدين، قال ابن تيمية: "وحيرم على صاحب الدين أن ميتنع من إن

: إما أن تقلب الدين، وإما أن تقوم معي إىل عند احلاكم، وخاف أن حيبسه احلاكم لعدم ثبوت رب الدين
كانت هذه المعاملة حراما غير الزمة باتفاق ؛ فقلب على هذا الوجهإعساره عنده، وهو معسر، 

مثل التورق  ةاالختياري... وإمنا تنازع الناس يف املعامالت حقمكره عليها بغير ، فإن الغرمي المسلمين
 .3والعينة"

                                                           
إلمكان جتاوز وقد حاولت الورقة قدر ا جل من وقفت عليه ممن كتب يف قلب الدين يكتفي بالنقل عن املالكية ومتأخري احلنابلة. 1

 ذلك.
أجازها الشيخ بقوله: "هذا صحيح جائز إن شاء اهلل ال نشك  168، ويالحظ صورة يف ص385جمموع فتاوى ورسائل أبا بطني ص 2

 فيه" وفيها إشكال.
 .438و 29/419و 28/74. وينظر: جمموع الفتاوى 7/382نقله عنه يف كشاف القناع  3
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وهذا إمجاع صحيح؛ فإن االختيار من شروط صحة املعامالت، وإمنا خص املعسر بالذكر؛ لتصور اإلكراه 
يف حقه حبسب العادة. فيتعني إذن حترير هذه احلال وإخراجها من حمل اخلالف؛ فضال عن املخالفة 

 .1للنص الشرعي بوجوب اإلنظار، وعدم جواز مطالبته مع ثبوت إعساره باالتفاق الصرحية
لبسام ؛ قال الشيخ عبداهلل االمعسر المختار والموسر إذا تقرر هذا، فينحصر اخلالف حينئذ يف حال

لذي هو افرمحه اهلل حمررا حمل النزاع: "إذا كان قلب الدين على معسر، وكان أيضا مكرها عليه من الدائن، 
وأما إذا كان قلب الدين على موسر، أو كان على معسر ولكن برضاه . أجمع العلماء على تحريمه

 .2الصريح، فهذا الذي قال العلماء فيه ما يأيت" مث ساق اخلالف يف املسألة
على ذلك،  غريمه وأكرههمعسرا، ومثله قال الشيخ عبداهلل أبا بطني رمحه اهلل قبله: "إن كان املسلم إليه 

 .3"قال: ألنه مكره بغير حقفهو حرام باتفاق األئمة، قاله الشيخ تقي الدين، 
إذا تقرر هذا، فسأنقل بعض النقول والنظائر الفقهية مما أمكن الوقوف عليه، ويساعد يف حترير اخلالف 

يف املنع أو ) ومعرفة األقوال يف قلب الدين على املوسر، واملعسر املختار. وبعض هذه النقول ال تفرق
 :لنقاط اآلتيةوبيان ذلك في ااجلواز( بني املعسر واملوسر، إال أن استثناء املعسر املكره متعني ملا تقدم، 

 رأي املالكية.
 رأي املذاهب الثالثة.

 رأي ابن تيمية.
 رأي علماء جند ومتأخري احلنابلة.

 قرارات اجملامع الفقهية.
 أثر حلول الدين.
 اخلالصة والنتيجة.

  

                                                           
 .327-324معاصرة يف املال واالقتصاد ص قضايا فقهية 1
 .87-3/86 اخلالفية املسائل من اجللية االختيارات 2
 .377جمموع فتاوى ورسائل أبا بطني ص 3
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 المسألة األولى: رأي المالكية:
قال اإلمام مالك يف املوطأ: "يف الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إىل أجل، فإذا حلت، قال له الذي 
عليه الدين: بعين سلعة يكون مثنها مئة دينار نقدا، مبئة ومخسني إىل أجل، هذا بيع ال يصلح، ومل يزل أهل 

المئة األولى  ويؤخر عنهما باعه بعينه،  العلم ينهون عنه. قال مالك: وإمنا كره ذلك ألنه إمنا يعطيه مثن
ال ، فهذا مكروه، و إلى األجل الذي ذكر له آخر مرة، ويزداد عليه خمسين دينارا في تأخيره عنه

حديث زيد بن أسلم يف بيع أهل اجلاهلية، إهنم كانوا إذا حلت ديوهنم، قالوا  يشبهيصلح، وهو أيضا 
ريب، فإن قضى أخذوا، وإال زادوهم يف حقوقهم وزادوهم يف للذي عليه الدين: إما أن تقضي، وإما أن ت

 .1األجل"
والصورة اليت منعها اإلمام مالك هي أن املعاملة اجلديدة زيد يف مثنها اآلجل مقابل تأجيل سداد الدين 
القائم، فهذا اإلنظار ليس جمانا، وإمنا مقابل مبلغ وقع يف مثن معاملة جديدة أنشئت هلذا الغرض. ولذا 

 ربا اجلاهلية.)يشبه( ل إنه قا
 ويف املوطأ منع الصورة حمل النظر وهي سداد الدين القائم من مثن املعاملة اجلديدة:

قال اإلمام مالك: "من اشرتى طعاما بسعر معلوم إىل أجل مسمى، فلما حل األجل، قال الذي عنده 
صلح؛ احب الطعام: هذا ال يالطعام لغرميه: ليس عندي طعام، فبعين الطعام الذي لك علي، فيقول ص

يه الطعام لغريمه: فيقول الذي علقد هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن بيع الطعام حىت يستوىف. 
 يصير الذهبف، فهذا ال يصلح, ألنه إمنا يعطيه طعاما مث يرده إليه, فبعني طعاما إلى أجل حتى أقضيكه

ويكون ذلك  ،محلال فيما بينهما الطعام الذي أعطاه؛ الذي أعطاه مثن الطعام الذي كان له عليه، ويصري
 .2إذا فعاله بيع الطعام قبل أن يستوىف"

إذا جاء فوجاء عند املالكية:"الكالإ بالكالإ... تفسريه أن يكون لرجل على آخر دين من بيع أو غريه، 
ده في المبيع لذلك ويزي... القتضائه لم يجده عنده، فيقول له: بع مني به شيئا إلى أجل أدفعه إليك

                                                           
 .2/382املوطأ برواية الزهري  1
 .2/354املوطأ برواية الزهري  2
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 .1، فيدخله السلف بالنفع"التأخير
والذي يظهر من هذا أن املالكية على منع قلب الدين حىت على املعسر املختار، وكذا املدين املوسر، وهذا 

هور فعل ظالالئق بأصول مذهب املالكية يف قطع الذرائع وسد باهبا. قال الشاطيب: "مالك يتهم بسبب 
 .2القصد إىل املمنوع" ، وهو دال علىاللغو

، فدخل فيه ما إذا ولو اتهاماهـ(: "فسخ ما يف الذمة أي 1241وقال الصاوي من متأخري املالكية )ت
ن ما ألأخذ منه يف الدين شيئا مث رده إليه بشيء مؤخر من غري جنس الدين أو من جنسه وهو أكثر؛ 

تان ينك مث رددته إليه سلما، وهاتان الصور ، ودخل أيضا ما لو قضاك دخرج من اليد وعاد إليها يعد لغوا
 .3تقعان مبصر للتحيل على التأخري بزيادة"

فيالحظ تشديد املالكية أكثر من غريهم يف منع العديد من الصور اليت قد يبيحها غريهم، وال يراها من 
القول هنا أن . "فحاصل 5، يقول ابن عرفة: "التهمة على فسخ الدين معتربة"4فسخ الدين )قلب الدين(

املالكية مينعون كل معاملة يؤول فيها تأخري قبض ما فسخ فيه الدين السابق التقرر يف ذمة املدين إىل الزيادة 
 .6يف مقدار الدين املفسوخ أو فيما يقابله من املفسوخ فيه"

عون فسخ نومما يدل على ذلك: منعهم جلملة من النظائر الفقهية حذرا واحرتازا من ربا الديون؛ فهم مي
، ومينعون )سلف وبيع( ولو بال شرط للتهمة، ومينعون )ضع 7الدين مبعني يتأخر قبضه لشبهه بالدين

وتعجل( ولو بال شرط للتهمة، ومينعون منفعة القرض املدفوعة للمقرض حىت من غري املقرتض، ومينعون 
شرط، ومينعون  بل الوفاء ولو بالاملنفعة املأخوذة من املقرتض ولو لغري املقرض، ومينعون هدية املقرتض ق

حسن القضاء يف القرض ولو بال شرط أو جرت به العادة، رغم أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان معروفا 

                                                           
 .196اد ص، قضايا فقهية معاصرة يف املال واالقتص1/340مشارق األنوار على صحاح اآلثار  1
 .5/185املوافقات  2
 .3/96بلغة السالك  3
 .214مقابلة الدين بالدين ص 4
 .5/43منح اجلليل  5
 .215مقابلة الدين بالدين ص 6
 .3/98ة السالك مع بلغ الشرح الصغريهذا يف بيع الدين للمدين، أما بيعه لغريه مبعني يتأخر قبضه فال مينع، ألنه أوسع.  7
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 حبسن القضاء.
فإن قيل إن املالكية مع منعهم فسخ الدين مبنفعة عني، كأن يقول: "انسخ يل هذا الكتاب مبا يل عليك 

قد يكون ذريعة إليها بقوهلم: "وأما لو نسخ لك الكتاب أو خدمك بأجر من الدين" أجازوا بعدها ما 
. واجلواب عن ذلك أن الذي يظهر هنا أن 1معلوم بغري شرط، وبعد الفراغ قاصصته مبا عليه، فجائز"

 التسامح جاء لضعف التهمة وقلة القصد إىل املمنوع يف هذه الصورة؛ وذلك طردا ألصلهم.
  

                                                           
 ، واملنع عندهم خاص ببيعه للمدين، فيجوز بيعه مبنفعة معني لغري املدين كما تقدم.3/97 الشرح الصغري 1
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 المذاهب الثالثة:المسألة الثانية: رأي 
 أوال: نسبة القول بالجواز للمذاهب الثالثة:

مل يقف الباحث على قول صريح يف املسألة، وقد نسب هلم اجلواز؛ قال الشيخ عبداهلل بن حممد بن 
لمليء الباذل فيفرقون بين ا وأما األئمة الثالثة عبدالوهاب يف كالم له عن قلب الدين: "فمنعه مالك...

 اهر كالمهمفظ، فاملعسر ال جيوز قلب الدين عليه والواجب إنظاره... وأما املليء الباذل 1طلاملماوالمعسر 
 .2جواز السلم إليه، ولو أوفاه من الدراهم اليت أسلمها إليه إذا كان على غري وجه احليلة"

يف  ، وكل من أراد أن يسلم عليهالمدين مليا هـ(: "وأما إذا كان1255وقال الشيخ محد بن معمر )ت
ك بأسا فال أعلم في ذل ذمته فعل، سواء كان رب الدين أو غريه وكل يود أن يسلم إليه، ألجل مالءته،

. واشرتط بعض املالكية: أن يدفع إليه رأس مال السلم، ويذهب به عن جملس العقد عند أكثر العلماء
 .3إىل بيته، أو إىل السوق، مث إن بدا له بعد ذلك أن يوفيه إياه فعل"

زها من ال مينع ، ورمبا جيو التي ال إكراه فيهاالشيخ عبداهلل أبا بطني: "وأما غريها من صور القلب  وقال
 .4"الحنفية والشافعية بعض احليل من

أن دخول الدائن يف معاملة جديدة مع املدين ال  الذي يفهم من كتب الحنابلةوقال د.حممد القري: "
 .5ألن علة املنع ال تتحقق إال يف هذه احلالة"يكون ممنوعا إال إذا كان املدين معسرا، 

لم يحرم و حرم قلب الدين عليه عند املالكية واحلنابلة،  معسراوقال الشيخ نظام يعقويب: "إن كان املدين 
 . وينبغي أن يكون املقصود هنا املعسر املختار.6"عند الشافعية، وظاهر قول الحنفية

جواز القلب على املعسر حبيلة من احليل إىل مذهب بعض وقد يشكل عليه قول ابن تيمية: "من نسب 

                                                           
كلمة )املماطل( موجودة يف جمموعة الرسائل والدرر، ويف وصف املعسر باملطل شيء، وقد حذفها الشيخ عبداهلل البسام يف نيل املآرب   1

 .424عاصرة يف املال واالقتصاد ص. إال إن قيل إنه مماطل حبق كما يف قضايا فقهية م3/87
 .6/199 يف األجوبة النجدية ، الدرر السنية1/133جمموعة الرسائل واملسائل النجدية  2
 .6/121 يف األجوبة النجدية ، الدرر السنية5/324جمموعة الرسائل واملسائل النجدية  3
 .6/125 يف األجوبة النجدية ، الدرر السنية136جمموع فتاوى ورسائل أبا بطني ص 4
 . 3/2076، دراسات املعايري الشرعية 15/3/110جملة جممع الفقه الدويل  5
 .2015 عام ماليزيايف  لتقى علماء الشريعة الدويلالندوة الفقهية العاشرة ملأعمال  6
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 ، إال إن قيل إن مقصود شيخ اإلسالم املعسر املكره، فال إشكال حينئذ.1األئمة فقد أخطأ"
 ثانيا: تحرير نسبة القول بالجواز للحنفية والشافعية:

ا ممكن تأكد منهمل يتيسر الوقوف على نص صريح للتأكد من سالمة هذه النسبة، إال أن فحصها وال
بالنظر والتأمل يف نظائر فقهية أخرى للحنفية والشافعية، ومقارنتها بأصول املذهبني وقواعدمها يف النظر 

 واالستدالل يف باب العقود والشروط، والوصول حينئذ إىل نتيجة ظنية.
ة عشر إلى ثالث فأراد أن يجعلهاجاء يف جممع األهنر: "قال يف اخلانية: رجل له على رجل عشرة دراهم، 

يقع فقالوا يشرتي من املديون شيئا بتلك العشرة فيقبض، مث يبيع من املديون بثالثة عشر إىل سنة  أجل،
. ويف هذا النص 2... وهذه احليل هي العينة اليت ذكرها حممد... لكن التحرز أوىل"التحرز عن الحرام

 إباحة بعض الصور اليت يلحقها اجلمهور بالعينة.
نقيح الفتاوى احلامدية: ")سئل( يف رجل أدان رجلني مبلغا معلوما مؤجال إىل سنة وضمنهما وجاء يف ت

مئة قرش،  وبقي عليهعنده رجل آخر مث استحق األجل فأدى أحدمها ما عليه بالتمام وأدى اآلخر بعضه 
، واآلن رمن غري حضور الضامن املزبو  الدائن بها وزاده عشرين قرشا وأجل ذلك إلى أجل معلوم فعامل

يريد أن يدعي على الضامن يف العقد األول باملئة والعشرين املذكورة فكيف احلكم؟ )اجلواب(: عقد 
الضمان انفسخ مبضي العقد األول وال يكون الرجل املذكور ضامنا للمبلغ احلاصل بالعقد اجلديد، واهلل 

 .3سبحانه أعلم"
و هبا إىل الزيادة مقبولة عندهم. كما أجاز احلنفية أفيمكن أن يؤخذ من هذا النص أن املعاملة اليت توسل 

 املتأخرون منهم بعض املعامالت اليت حتتمل الذريعة إىل ربا الديون كبيع الوفاء.
العينة،  بعض النظائر الفقهية، مثل إباحتهم بناء على أصلهم في مراعاة ظاهر العقدكما أجاز الشافعية 

 الشرط ملخالفتها قاعدهتم يف الشروط اجلعلية العقدية.وهي من باب ربا الديون، ومنعهم هلا ب
ومن النظائر الفقهية اليت أجازها الشافعية ما جاء يف اجملموع: "إذا باع طعاما بثمن مؤجل فحل األجل 

يع طعام بطعام ب معنىفأخذ بالثمن طعاما جاز عندنا، قاله الشافعي، وقال مالك: ال جيوز؛ ألنه يصري يف 
                                                           

 .7/382نقله عنه يف كشاف القناع  1
 .2/139جممع األهنر  2
 .1/288تنقيح الفتاوى احلامدية  3
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هو و أنه إمنا يأخذ منه الطعام بالثمن الذي له عليه ال بالطعام، وهذا تفريع على الصحيح، موجل. دليلنا: 
 .1"االستبدال عن الثمن

فإن قيل: إن الشافعية مينعون بعض املعامالت اليت تشبه هذه املعاملة كمنعهم بيع العهدة )بيع الوفاء(، 
ل أو مع زكاته، إال إن قبضه منه مث نواها قبوكما يف حتفة احملتاج: "وال جيوز جعل دينه على معسر من 

. فيقال: إن مناط منعهم هنا إمنا 2"أو يعطيه من زكاته ثم يردها إليه عن دينه من غير شرطاألداء إليه، 
 هو ملخالفته لقاعدهتم يف الشروط اجلعلية العقدية، ال لكوهنا ذريعة إىل ربا الديون.

هلم،  ، ال يعتمد عليها، وال يستند إليها، يف اجلزم بنسبة القولةهذه النتيجة ظنيومهما يكن من أمر؛ فإن 
 حىت يثبت عن احلنفية والشافعية ذلك بنص صريح جيلي رأيهم يف ذلك، وأسأل اهلل الفتح من عنده.

 ثالثا: تحرير نسبة القول بالجواز للحنابلة:
ب هلم املنع واز حمل تردد، فقد نسمل أقف هلم على قول صريح يف املسألة، وإن كانت نسبة القول هلم باجل

واإلمام أحمد وأصحابهما، وقول أئمة أيضا؛ قال الشيخ عبداهلل أبا بطني: "وهو قول اإلمام مالك، 
 ، وهذا الالئق بأصول مذهب احلنابلة.3"الحديث

والذي يظهر أهنم على املنع من ذلك، ملنعهم بعض النظائر الفقهية سدا لذريعة الربا، ومن ذلك ما جاء 
. فاإلنظار يف الدين القائم هو مناط املنع؛ ألنه 4عليه مل جيز" ليصبريف الفروع: "ومن باع غرميه بزيادة؛ 

 إنظار مبقابل، وهو علة منع ربا اجلاهلية.
القناع: وإن باع إنسان ما جيري فيه الربا نسيئة مث اشرتى من املشرتي بثمنه  ومن ذلك ما جاء يف كشاف

 ريعةذالذي يف ذمته قبل قبضه من جنس ما كان باعه، أو ما ال جيوز بيعه به نسيئة مل جيز؛ ألن بيع ذلك 
 .5، ويكون الثمن املعوض عنه بينهما كاملعدوم؛ ألنه ال أثر لهإلى بيع الربوي بالربوي نسيئة

                                                           
 .9/275اجملموع  1
 .3/336حتفة احملتاج  2
 .136جمموع فتاوى ورسائل أبا بطني ص 3
 .29/438وهي عند ابن تيمية  .6/316الفروع  4
، ومنعه املالكية مع احلنابلة، وأجازه احلنفية الشافعية، واختار اجلواز بعض حمققي احلنابلة كابن قدامة، وابن 7/383كشاف القناع   5

ن القيم، وابن سعدي، وابن عثيمني. واستثىن ابن قدامة مامل يكن حيلة قال: "والذي يقوى عندي جواز ذلك إذا مل يفعله تيمية، واب
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ومن ذلك أيضا منع احلنابلة بيع األمانة )بيع الوفاء( وتعليلهم بسد ذريعة الربا؛ جاء يف كشاف القناع: 
بيع األمانة هو الذي مضمونه اتفاقهما على أن البائع جاءه بالثمن، أعاد إليه املشرتي ملك ذلك، ينتفع 

ار، ء دراهم إىل أجل، ومنفعة الدبه املشرتي، وهو عقد باطل بكل حال، ومقصودمها إمنا هو الربا بإعطا
 .1قرض بعوض المعنى فهو يف

ومن ذلك قول ابن قدامة: "لو قال الغرمي: رهنتك عبدي هذا، على أن تزيدين يف األجل. كان باطال؛ ألن 
األجل ال يثبت يف الدين، إال أن يكون مشروطا يف عقد وجب به، فإذا مل يثبت األجل، مل يصح الرهن، 

 .2ألجل"، كانوا يزيدون يف الدين ليزدادوا يف اربا الجاهلية يضاهيوألن ذلك ، قابلتهألنه جعله في م
فإن قيل إن ما جاء يف املغين: "ولو أفلس غرميه، فأقرضه ألفا، ليوفيه كل شهر شيئا معلوما، جاز؛ ألنه إمنا 

جاء يف كشاف  ، خيالف هذا، فيجاب بالنفي ألن هذا بال زيادة؛3انتفع باستيفاء ما هو مستحق له"
القناع: ")ولو أقرض غرميه املعسر ألفا ليوفيه منه( أي: األلف )ومن دينه األول كل وقت شيئا( جاز، 
والكل حال )أو قال( املقرض: )أعطين بديين رهنا، وأنا أعطيك ما تعمل فيه وتقضيين ديين كله(، أي: 

يادة عما ألنه ليس فيه اشتراط ز ه )جاز(؛ األول والثاين. )ويكون الرهن عن الدينني، أو عن أحدمها( بعين
 .4"يستحقه عليه

فإن قيل إن احلنابلة جييزون بعض الذرائع الربوية، فعندما منعوا مسألة من باع طعاما بثمن مؤجل فحل 
األجل فأخذ بالثمن طعاما، أجازوا خمرجا هلا كما يف كشاف القناع: "فإن اشرتاه، أي اشرتى الربوي بثمن 

ي الثمن إليه، أي إىل البائع، مث أخذه منه وفاء عن مثن الربوي األول؛ جاز. أو مل يسلمه آخر وسلمه، أ
ألحدمها  ، صرح به يف املغين والشرح ومعىن قاصه: أنه ملا ثبتوقاصه؛ جازأي الثمن إليه اشرتى يف ذمته، 

 .5 حمله"يأيت يف يف ذمة اآلخر مثل ما له عليه سقط عنه وال حيتاج بذلك لرضامها وال لقوهلما، كما
                                                           

: 6/316، الفروع 118/ 5، هتذيب السنن 29/301، جمموع الفتاوى 6/264حيلة، وال قصد ذلك يف ابتداء العقد". املغين 
 "وجوزه شيخنا حلاجة".

 .7/304كشاف القناع   1
 .6/508املغين  2
 .6/440املغين  3
 .8/147كشاف القناع   4
 .384-7/383كشاف القناع   5
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قال الشيخ عبداهلل أبا بطني: "واحلنابلة يتوصلون إىل إجازة ذلك بأن يشرتي الذي له الدين من غرميه 
الطعام بثمن يف الذمة، فإذا ثبت الثمن يف ذمة املشرتي الثاين قال لغرميه: يف ذمتك يل مثال ريـال ويف ذميت 

 .1ذا مقاصة، وهو جائز عندهم"لك ريـال؛ فهذا هبذا، وال ينقد شيئا ويسمون ه
فاجلواب عن ذلك: أن الذي يظهر أهنم هنا تساحموا يف هذا املخرج؛ لكونه من باب ربا البيوع ال ربا 

 الديون.
وقد يقال بأن منع احلنابلة هذه املعاملة ملخالفتها قواعدهم يف باب الغرر أو ربا البيوع، ال من باب ربا 

مة: "إذا قال رجل لغرميه: بعين هذا على أن أقضيك دينك منه، ففعل، الديون. ويؤيد ذلك قول ابن قدا
 .2فالشرط باطل؛ ألنه شرط أن ال يتصرف فيه بغري القضاء"

قال د.علي الندوي: "استيفاء الدين عن املدين حق مشروع للدائن، لكن ربط عقد البيع به فيه منافاة 
 .3الشرط باطال"ملقتضى عقد البيع وهو التصرف فيه، ولذلك اعترب 

  

                                                           
 .186جمموع فتاوى ورسائل أبا بطني ص 1
 .6/198املغين  2
 .7حبث قلب الدين على املدين ص 3
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 المسألة الثالثة: رأي ابن تيمية:
. 1قال ابن تيمية: "وإن كان موسرا كان عليه الوفاء، فال حاجة إىل القلب، ال مع يساره وال مع إعساره"

 ويف ظاهر هذا التقرير احتمال جتاذبت فيه آراء اجمليزين واملانعني.
رمي ذ من قول الشيخ يف املسألة أنه إذا كان برضا الغقال الشيخ عبداهلل أبا بطني: "وبعض أهل زماننا أخ

 .2فال بأس به"
وقال الشيخ عبداهلل بن منيع: "وغالب الظن أن شيخ اإلسالم رمحه اهلل يرى جواز قلب الدين على املدين 
املليء؛ النتفاء إكراهه على القلب، ولقدرته على الوفاء بالسداد دون قلب الدين عليه، والختيار القلب 

 .3لى السداد لظهور مصلحته يف ذلك"ع
وقال د.نزيه محاد: "فمفاد كالم ابن تيمية هذا أن الدخول يف هذه املعاملة )إذا كان املدين موسرا( حمظور 
أيضا باتفاق الصحابة، وإن كان هناك خالف يف حظره بني الفقهاء املتأخرين، وكذا يف نظره واجتهاده، 

املبادة إىل الوفاء، وذلك يعين حرمة ترك الوفاء، واللجوء إىل هذه حيث إنه أوجب على املدين املوسر 
 .4املعاملة يف رأيه"

والذي يظهر يل أن املنع جار على أصول ابن تيمية يف حسم مادة احليل ومن ذلك قوله: "فإن تواطآ على 
لطرق املكروهة اأن يعطيه دراهم بدراهم إىل أجل، وحتيال على جواز ذلك ببعض الطرق كالعينة وغريها من 

 . ومن هذا الباب منع ابن تيمية بيع التورق، فقلب الدين حينئذ أوىل.5مل يبارك اهلل هلذا وال هلذا"
  

                                                           
 .29/419جمموع الفتاوى  1
 .6/126 يف األجوبة النجدية ، الدرر السنية136جمموع فتاوى ورسائل أبا بطني ص 2
 .3/219حبوث وفتاوى يف االقتصاد اإلسالمي  3
 .123يف فقه املعامالت املالية واملصرفية املعاصرة ص 4
 .29/529، جمموع الفتاوى 1/202الفواكه العديدة  5
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 المسألة الرابعة: رأي علماء نجد ومتأخري الحنابلة:
: يف قلب الدين على املعسر إىل آخره. هذا إن خاف 2: قال الشيخ1قال الشيخ عبداهلل بن ذهالن: "قوله

 .3رم"، وطلبه مع علمه بعسرته حمفيصح القلب والحالة هذهبس، وأما الكالم وحنوه فليس عذرا، احل
يغة املعاملة املبلغ الذي استخدم يف ص بشرط قبض المدينوقال أبناء الشيخ حممد بن عبدالوهاب باجلواز 

راد أن يسلم إليه ا، وأبأال يشرتط عليه السداد يف احلال، ونص الفتوى: "إن كان الغرمي ملي وتمكينه منه
فإذا تملكها، ؛ يف احلال وال يوفيه هباويعامله، فليدفع إليه الدراهم، ويقبضها البايع، ويروح هبا إىل بيته، 

وأخذت عنده يوما أو يومين، بحيث يتصرف فيها بما شاء، ثم أوفاه منها، فهذا ال بأس به إن شاء 
ضه بالقبض العقد فال ينبغي ألنه ذريعة إىل احليل... فال بد من قبوأما االستيفاء هبا يف جملس اهلل تعالى، 
 .4الشرعي"

وقال الشيخ عبداهلل بن حممد بن عبدالوهاب: "ينبغي ملن أسلم إىل غرميه أن يدفعها إليه، وال يستويف منها 
اهم ماال ر بشيء يف جملس العقد، بل يدفعها إليه، وميضي هبا إىل بيته، فإذا حازها ومتلكها، وصارت الد

 .5، فال بأس إذا أوفاه منها بعد ذلك"يتصرف فيها كسائر ماله له،
وقال الشيخ عبداهلل أبا بطني: "وإن كان املسلم إليه غري معسر، فالذي يظهر لنا عدم اجلواز؛ ألن ذلك 

 .6على جعل الدين رأس مال سلم" يتخذ حيلة
ام، هم، مث أسلم املقرتض إىل غرميه دراهم يف طعوقال الشيخ عبداهلل أبا بطني: "وأما من أقرض رجال درا

مته، فلما علموا إىل أن يسلم إليه الذي يف ذ ألن هذا يتخذ وسيلةمث يوفيه هبا عن القرض؛ فهذا مينع منه، 
اتخذوا هذا حيلة، ولو لم يكن ذلك مقصودا لهما، فإن هذا أن هذا ال جيوز، وهو إسالم ما يف الذمة، 

                                                           
 احلجاوي يف اإلقناع . 1
 ابن تيمية. 2
 .1/304الفواكه العديدة  3
 .6/118و 14/14 يف األجوبة النجدية ، الدرر السنية15-1/13جمموعة الرسائل واملسائل النجدية  4
 .1/134جمموعة الرسائل واملسائل النجدية  5
 .377جمموع فتاوى ورسائل أبا بطني ص 6
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 .1إىل إسالم ما يف الذمة" التحيل من باب سد الذرائع عن
أن  بشرطه إياه بل إمنا أعطاوقال الشيخ عبداهلل أبا بطني: "وهو مل يعطه إياه، وميلكه إياه متليكا تاما، 

 .2"فيكون العقد وقع على ما في الذمة من الدراهم، يرده إليه يف احلال
: أوفين ديين، ه، فإن الغرمي مثال يقولولو قولب يف غري قوالب ففي حكمهوقال بعض متأخري احلنابلة: "

 .3"وأصبر عليكوإال فبعين ما أنتفع به، إىل أن جتيئين به 
غ الذي املبل قد شرط قبض المدينولذا من يرى جواز قلب الدين على املوسر من متأخري احلنابلة، 

 ؤول إىل هذا احملذور.يبأال يشرتط عليه السداد يف احلال، حىت ال  وتمكينه منهاستخدم يف صيغة املعاملة 
هـ(: "قلب الدين على املعسر ال جيوز، ألنه إمنا قلبه 1339قال الشيخ حسن بن حسني آل الشيخ )ت

بضها ، ومل يكن املسَلم شرط عليه الوفاء هبا، فإذا قفإن كان مليا، فكأنه حيلة. لعجزه عن الوفاءعليه 
، رف فيها بما شاءبحيث يتص، ومتلكها متلكا تاما، وذهب بها إلى بيته قدر اليومين أو الثالثالبائع، 

 .4فال بأس أن يوفيه هبا عما يف ذمته له من الدراهم"
 ، أما لو كان معلوم مالءتهوقال الشيخ حممد بن إبراهيم: "وأكثر ما يكون قلب الدين على املعسر

 .5"فيشترط أن يمكنه منها
حد معاملته فأسلم التاجر إليه دراهم يف زاد، وبعدما يرغب كل أ مليئاوقال أيضا: "أما إذا كان الفالح 

، فهذا ال من غير شرط وال مواطأةقبضها الفالح منه ودفعها إليه وفاء عن الدراهم احلالة اليت له عليه 
بأس به، لكن األوىل أن ال يقبضها منه إال بعد ما يذهب هبا وتكون عنده حنو يوم أو يومني احتياطا وبعدا 

 .6عن الشبهة"
وقال الشيخ عبدالرمحن بن سعدي: "أعظم أنواع الربا قلب الدين على املدينني، سواء فعل ذلك صرحيا أو 

                                                           
 .325جمموع فتاوى ورسائل أبا بطني ص 1
 .246جمموع فتاوى ورسائل أبا بطني ص 2
 .221و 1/218الفواكه العديدة  3
 .6/125 يف األجوبة النجدية الدرر السنية 4
 .7/199فتاوى ورسائل  5
 .14/430 يف األجوبة النجدية ، الدرر السنية7/60فتاوى ورسائل  6
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حتيال... فلو قال له ال أرضى أن يبقى مايل يف ذمتك بال مصلحة، فإما أن تستدين مين وتوفيين الدين 
يم، فإن املقصود بذلك مضاعفة ، فقد جترأ على إمث عظ1، أو تقرتض يل ألجدد ذلك الدين بعد الوفاءالقدمي

يف ذمة املدين بذلك التحيل الذميم، فإنه لوال قصد الوفاء ما استدان منه دينا جديدا، ولو علم املقرض 
 .2أن قرضه ال حيصل له عاجال ملا أقرضه قليال وال كثريا"
، إذا مل جيد هـ: " قلب الدين على املعسر1367وقال الشيخ عبداهلل بن سليمان احلميد يف فتوى عام 

وفاء؛ باع عليه بضاعة ما يساوي مئة مبئة ومخسني، مث يأمر التاجر الفقري املعسر ببيع هذه البضاعة، ويأخذ 
 . وهذه صورة املعاملة يف بعض املؤسسات املالية اإلسالمية اليوم.3التاجر مثنها، وهذه حيلة على الربا"

  

                                                           
 ع الدائن.حىت ولو بال تواطؤ م ،منع أخذ قرض حسن من طرف ثالث إلقفال مديونية البنك، مث أخذ متويل جديد مؤدى هذه العبارة 1

وميكن توجيه ذلك بأن العبارة غري حمررة لكوهنا منقولة من خطبة للشيخ، واخلطبة يغلب عليها الوعظ  هذا ظاهر العبارة وهو مشكل،
 .كما هو مشهور يف وقت الشيخ  والرتغيب يف إمهال املدين، أو أن املقصود باملنع عند تواطؤ الدائن مع املقرض

 .353الفتاوى السعدية ص 2
 .14/466 يف األجوبة النجدية نيةالدرر الس 3
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 المسألة الخامسة: قرارات المجامع الفقهية:
 : قرار المجمع الفقهي برابطة العالم اإلسالمي:أوال

ونص املقصود منه: "يعد من فسخ الدين يف الدين املمنوع شرعا كل ما يفضي إىل زيادة الدين على املدين 
مقابل الزيادة يف األجل، أو يكون ذريعة إليه ويدخل يف ذلك... فسخ الدين يف الدين عن طريق معاملة 

شأ مبوجبها مديونية جديدة على املدين من أجل سداد املديونية األوىل كلها أو بني الدائن واملدين، تن
بعضها، ومن أمثلتها: شراء املدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل مث بيعها بثمن حال من أجل سداد الدين 

أو  طاألول كله أو بعضه. فال جيوز ذلك ما دامت املديونية اجلديدة من أجل وفاء املديونية األوىل بشر 
عرف أو مواطأة أو إجراء منظم؛ وسواء يف ذلك أكان املدين موسرا أم معسرا، وسواء أكان الدين األول 
حاال أم مؤجال يراد تعجيل سداده من املديونية اجلديدة، وسواء اتفق الدائن واملدين على ذلك يف عقد 

ل دائن أم بطلب من املدين. ويدخاملديونية األول أم كان اتفاقا بعد ذلك، وسواء أكان ذلك بطلب من ال
يف املنع ما لو كان إجراء تلك املعاملة بني املدين وطرف آخر غري الدائن إذا كان برتتيب من الدائن نفسه 

 .1أو ضمان منه للمدين من أجل وفاء مديونيته"
 ثانيا: قرار مجمع الفقه الدولي:

ين شرعا كل ما يفضي إىل زيادة الدين على املدونص املقصود منه: "يعد من فسخ الدين بالدين املمنوع 
مقابل الزيادة يف األجل أو يكون ذريعة إليه، ومن ذلك فسخ الدين بالدين عن طريق معاملة بني الدائن 
واملدين تنشأ مبوجبها مديونية جديدة على املدين من أجل سداد املديونية األوىل كلها أو بعضها، سواء 

را، وذلك كشراء املدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل مث بيعها بثمن حال من أكان املدين موسرا أم معس
 .2أجل سداد الدين األول كله أو بعضه"

  

                                                           
 م.2006بريل إشهر يف  18قرار اجملمع الفقهي برابطة العامل اإلسالمي بشأن فسخ الدين يف الدين، الدورة  1
 م.2006شهر يونيو يف  17قرار جممع الفقه الدويل، بشأن بيع الدين يف األردن الدورة  2
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 المسألة السادسة: أثر حلول الدين:
ال أثر حللول الدين من عدمه عند املالكية، ففسخ الدين ممنوع عندهم مطلقا، قال الدردير: ")فسخ ما يف 

 .1"حل الدين أم ال )يف مؤخر( قبضه عن وقت الفسخ؛الذمة( أي ذمة املدين 
ولذا فمن يأخذ بقول املالكية يف هذا الباب؛ يلزمه املنع ولو قبل حلول الدين فيما يظهر، وهذا خالف 
بعض اجتهادات اهليئات الشرعية لبعض املؤسسات املالية اإلسالمية كما سيأيت يف مبحث تطبيقات إعادة 

 اجتهاد وسط بني املانعني واجمليزين.التمويل، وقد يكون هذا 
كما يظهر أن حلول الدين يأخذ حكم قلب الدين على املدين املعسر، فإن حل الدين على املدين وكان 
مكرها منع قلب الدين باإلمجاع. إما إذا عقدت املعاملة باختيار املدين لغرض سداد الدين ولو بعد حلول 

 ن املوسر واملعسر املختار.أجله؛ فيأخذ حكم قلب الدين على املدي
  

                                                           
 .3/61الشرح الكبري  1
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 المسألة السابعة: الخالصة والنتيجة:
، صورتها المعاصرةبيعود اخلالف يف ختريج إعادة التمويل إىل حتقيق املناط، فإعادة التمويل مع الدائن نفسه 

ليست عني بيع الدين للمدين كما تقدم؛ ألن الدائن ال يبيع دينه للمدين، وإمنا يدخل مع املدين يف 
 معاملة مباحة جديدة، لغرض سداد دينه القائم من مثنها، ومنُع هذا إمنا هو من باب سد الذرائع.

هـ(: منع بعض العلماء قلب الدين 1285قال الشيخ عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب )ت
 .1حسما للمادة، وسدا للذريعةعلى املدين املليء 

طاة "على املؤسسات املالية اإلسالمية اليت تقدم بدائل للبطاقة غري املغوهذا ظاهر قرار جممع الفقه الدويل: 
،  تؤدي إليه شبهات الربا أو الذرائع التيأن تلتزم يف إصدارها وشروطها بالضوابط الشرعية، وأن تتجنب 

 .2كفسخ الدين بالدين"
صول ا البيوع، جار على أوالذي يظهر أن جعل املعاملة من ذرائع باب ربا الديون ال من باب الغرر أو رب

 املالكية واحلنابلة، خالفا للحنفية والشافعية.
كما يظهر مساواة املوسر مع املعسر املختار يف احلكم، فاملوسر ال جيوز إكراهه على الدخول يف املعاملة 

نظار إلاجلديدة. أما إذا كانت املعاملة اجلديدة برضا املدين فيستوي ذلك يف حال يساره أو إعساره، ألن ا
 حق له وقد أسقطه.

وخالصة مجيع ما تقدم أن قلب الدين على املدين املعسر املكره ممنوع باالتفاق، وأما املدين املوسر واملعسر 
 املختار ففيهما اجتاهان:
 االتجاه األول: الجواز.

اختاره و وهذا منسوب للحنفية والشافعية، على أن يكون بال شرط، طردا لقاعدهتم يف العقود والشروط، 
مجاعة من متأخري احلنابلة، مثل ابن ذهالن وأبناء الشيخ حممد بن عبدالوهاب، وحممد بن إبراهيم. 

 وبعضهم اشرتط قبض املدين املبلغ الذي استخدم يف صيغة املعاملة ومتكينه منه.
 .عةومستند هذا االجتاه: إباحة هذه املعاملة عمال باألصل يف املعامالت، وجواز املخارج املشرو 

                                                           
 .6/122 يف األجوبة النجدية الدرر السنية 1
 م.2004عام  15قرار جممع الفقه الدويل بشأن بطاقات االئتمان، يف سلطنة عمان الدورة  2
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 االتجاه الثاني: المنع.
وهذا قول املالكية واحلنابلة والسيما املتأخرين منهم؛ مثل ابن تيمية، وأبا بطني، وابن سعدي، وبه صدر 

 قرار اجملمع الفقهي برابطة العامل اإلسالمي، وقرار جممع الفقه الدويل.
  سه مؤجال.ومستند هذا االجتاه: سد ذريعة الربا ببيع الدين للمدين بأكثر من جن
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 المطلب الثاني: إعادة التمويل مع غير الدائن:
 الفرع األول: أن يكون الدين محال للعقد الجديد في إعادة التمويل:

إن إعادة التمويل )مع غري الدائن( إن كانت بأسلوب تقليدي بأن يكون الدين حمال للعقد اجلديد، فهذا 
 له أحوال:

 :1ناشئا عن عقد مرابحة أو تورق أو استصناعالحال األولى: أن يكون دين التمويل 
، ومن ذلك بيع حمافظ الديون، وعقود املراحبات، حكم بيع الدين لغير المدين بثمن حالوهذا يأخذ 

من  ةخلطوتداول األوعية االستثمارية من أسهم شركات وصكوك ووحدات صناديق وحمافظ مما تكون 
 .وديون غالبة مقصودةأعيان ومنافع 

، 3، فقد منعه احلنفية، والشافعية، واحلنابلة؛ للغرر بعدم القدرة على التسليم2لفقهاء على املنعومجهور ا
، ولتعذر تطبيق هذا 4خالفا للمالكية وابن تيمية الذين أجازوه بشروط تباعد بينه وبني الغرر وربا البيوع

  املنع.الشروط يف تطبيقات املؤسسات املالية اإلسالمية، فمآل القولني حينئذ إىل
وصدر يف املوضوع قرار اجملمع الفقهي برابطة العامل اإلسالمي، ونص املقصود منه: "من صور بيع الدين 
غري اجلائزة... بيع الدين لغري املدين بثمن مؤجل من جنسه، أو من غري جنسه؛ ألهنا من صور بيع الكالإ 

 .5بالكالإ"
د ال جيوز بيع الدين املؤجل من غري املدين بنق"ه: كما صدر قرار جممع الفقه الدويل، ونص املقصود من

معجل من جنسه أو من غري جنسه إلفضائه إىل الربا، كما ال جيوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه أو غري 
 .6جنسه ألنه من بيع الكالإ بالكالإ. وال فرق يف ذلك بني كون الدين ناشئا عن قرض أو بيع آجل"

                                                           
 ، والدين هو الثمن اآلجل للمصنوع.(صانع) التمويل باالستصناع دائن بوصف البنك يف 1
-202، قضايا فقهية معاصرة يف املال واالقتصاد ص22-2/16، حبوث يف قضايا فقهية معاصرة 318-310الغرر وأثره يف العقود ص 2

208. 
 .121و 119و 8/39كشاف القناع ،  8/251 ، املغين2/266، قليويب 2/334، كنز الراغبني 5/148بدائع الصنائع  3
واالقتصاد ، قضايا فقهية معاصرة يف املال 315الغرر وأثره يف العقود ص، 193و 187، األخبار العلمية ص3/99الشرح الصغري  4

 .204ص
 .2002عام  16قرار اجملمع الفقهي برابطة العامل اإلسالمي، بشأن موضوع بيع الدين، الدورة  5
 .1998عام  11قرار جممع الفقه الدويل بشأن بيع الدين وسندات القرض، يف البحرين الدورة  6
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( بيع الدائن دينه لغري املدين يف 1نه: "من صور بيع الدين اجلائزة: )ويف قرار آخر، هذا نص املقصود م
أ( بيع الدين الذي يف الذمة بعملة أخرى حالة، ختتلف عن عملة الدين، بسعر إحدى الصور التالية: )

 .1ج( بيع الدين مبنفعة عني معينة"ب( بيع الدين بسلعة معينة. )يومها. )
جواز بيع الدين مطلقا، أعين سواء بيع للمدين أو لغريه بنقد أو بدين ما دام وقال الصديق الضرير: "أرى 

 .2خاليا عن الربا"
و"جتدر اإلشارة إىل أن املسائل املبنية على سد الذرائع يف بيع الدين لغري من هو عليه أقل منها يف بيعه 

 .3ممن هو عليه؛ لضعف التهمة بقصد التذرع به إىل الربا"
 :4أن يكون دين التمويل ناشئا عن عقد سلم الحال الثانية:

، ومجهور الفقهاء على املنع كما سبق، فال فرق بني دين السلم وغريه، 5وهو ما يسمى بالدين السلعي
 للغرر بعدم القدرة على التسليم يف كل منهما.

أن  ، إذ ال مانع، فرأوا اجلواز بشروط ممكنة التطبيق يف العمل املايل6وخالف املالكية وابن تيمية يف ذلك
يكون العوض نقدا حاال، لكون الدين سلعة، فهي مبادلة بني خمتلفي اجلنس، سواء أكان بالقيمة االمسية 

. غري أن االجتهاد اجلماعي على منع تداول 8، ويدخل يف ذلك تداول صكوك السلم7أم أقل أم أكثر

                                                           
 م.2006يف شهر يونيو  17قرار جممع الفقه الدويل بشأن بيع الدين يف األردن الدورة  1
 .316الغرر وأثره يف العقود ص 2
 .1/355بيع الدين وتطبيقاته املعاصرة  3
 ، والدين هو السلعة املؤجلة التسليم.(سِلممُ ) التمويل بالسلم دائن بوصف البنك يف 4
 .221، قضايا فقهية معاصرة يف املال واالقتصاد ص217حولية الربكة العاشرة ص، 2/629دراسات املعايري الشرعية  5
، الفتاوى 100، املسائل املاردينية ص345، خمتصر الفتاوى املصرية ص193و 187، األخبار العلمية ص3/99الشرح الصغري  6

29/518. 
ينما رواية عن أمحد الكية أال يكون بأكثر من مثنه )القيمة االمسية(، بهذا يف بيع دين السلم لغري املدين. أما يف بيعه للمدين فيشرتط امل 7

، قضايا فقهية معاصرة يف 219-217اختارها ابن تيمية وابن القيم باجلواز بسعر السوق )القيمة السوقية(. حولية الربكة العاشرة ص
 .207و 204و 199املال واالقتصاد ص

. وقد يقال بأن قوهلم يف جواز البيع األول ال البيوعات 221هية معاصرة يف املال واالقتصاد ص، قضايا فق217حولية الربكة العاشرة ص 8
 األخرى. 
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 .1صكوك السلم، ومنع مبادلة دين السلم بالنقد
 أن يكون دين التمويل ناشئا عن عقد إيجار تمويلي:الحال الثالثة: 

فهذا بيع للعني املؤجرة حمملة بعقد اإلجيار، وهذا جائز عند مجهور الفقهاء؛ الختالف مورد العقدين. 
خالفا للحنفية الذين جعلوه موقوفا على إجازة املستأجر. فيما منعه ابن حزم ورأى أن بيع العني املؤجرة 

 .2يما بقي من املدةيبطل عقد إجارهتا ف
 الحال الرابعة: أن يكون دين التمويل خلطة ديون:

جاء يف قرار جممع الفقه الدويل: "من صور بيع الدين اجلائزة بيع الدين ضمن خلطة أغلبها أعيان ومنافع 
 .3هي املقصودة من البيع"

 .4وللغلبة والتبعية تفصيل طويل يتعذر بسطه يف هذه الورقة
  يكون الدين محال للعقد الجديد في إعادة التمويل:الفرع الثاني: أال

إن متت إعادة التمويل )مع غري الدائن( بأسلوب وبديل شرعي ال يكون الدين فيه حمال للعقد، كما سيأيت 
يف مبحث التطبيقات، فال إشكال حينئذ إذا خال من الربا والغرر، جريا على األصل يف العقود والشروط 

 وهو اإلباحة.
ر الوصول حينئذ إىل نتيجة بيع الدين بإطفائه أو التخلص منه؛ قال الشيخ تقي عثماين يف موضع وال يض

خمتلف: "جمرد كون النتيجة النهائية مثل ما ينتج من عقد الربا؛ ال حيرم العملية، ما دامت النتيجة حصلت 

                                                           
 .1995، وقرار جممع الفقه الدويل بشأن السلم عام 5/2/14، معيار الصكوك 7و 4/2معيار السلم  1
، املعايري الشرعية، معيار 8/184، احمللى 207و 8/84، املغين 5/328، هناية احملتاج 4/55، بلغة السالك 4/198بدائع الصنائع  2

 .7/1/2اإلجارة بند 
 م.2006يف شهر يونيو  17قرار جممع الفقه الدويل بشأن بيع الدين يف األردن الدورة  3
املتوقع ، ومن 2015 والكويت 2014 والرياض 2012 واجلزائر 2009 والشارقة 1988 يف دوراته يف جدةجممع الفقه الدويل  اتقرار  4

يف  اجملمع عقدها اليت "املالية املعامالت يف والتبعية الغلبة" أن حيسم اجملمع هذا املوضوع يف دورته القادمة استنادا إىل نتائج ندوة
 النسبة هذه من أعلى كانت  فإن بالتداول، للسماح فأقل؛ %49 الديون نسبة تكون بأن الغلبة مبدأ اعتبار إىل انتهت ، واليت2015

 والعمل نافعوامل األعيان وهو متبوعا، يكون أن يصح الذي األصل بوجود وذلك التبعية، مبدأ إعمال أمكن إذا إال تداوهلا جيوز فال
 .املدير والكيان
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 .1بعقود حقيقية مشروعة"
  

                                                           
 .2/59حبوث يف قضايا فقهية معاصرة  1
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 المطلب الثالث: إعادة التمويل مع غير المدين:
يعد تنازل العميل عن عقد التمويل، تصرفا قانونيا شائعا، فالتنازل عن العقد مصطلح قانوين يسمى حتويل 

؛ يقصد منه نقل حقوق والتزامات العقد من أحد طريف العقد إىل 1العقد، أو إحالل العقد، أو بيع العقد
 طرف ثالث، مبوجب اتفاق أو نظام.
ل، فهذا داخل يف القسم الثاين وسبق حبثه. وأما إن كان املتنازل هو فإن كان املتنازل هو الدائن أو املمو 

املدين، وكان حمل التنازل دين مراحبة أو سلم، فالذي يظهر أن هذا من باب احلوالة إذا كان املتنازل إليه 
قة لدائنا للمتنازل، أو من باب الكفالة إذا مل يكن كذلك، بناء على قول مجهور الفقهاء، أو هي حوالة مط

 .2أو مقيدة بناء على رأي احلنفية، وبه أخذ املعيار الشرعي
وأما إن كان حمل التنازل يف عقد االستصناع أو اإلجارة )وهو األكثر يف التطبيق(، بأن يتنازل املستصنع 
أو املستأجر عن العقد لطرف ثالث حيل حمله، وتربأ ذمته من العقد وخيرج من عهدته؛ فالذي يظهر أن 

د القائم، فهو إقالة وفسخ للعقعن عقد االستصناع أو اإلجارة إن كان مبوافقة الصانع أو املؤجر، التنازل 
، وينظم ذلك يف العادة )اتفاقية حتويل للحقوق وااللتزامات( 3ثم إنشاء عقد جديد مع الطرف الجديد

يعد الدخول قائم، و تتيح خروج العاقد األول ودخول الطرف اجلديد. فيعد اخلروج إقالة وفسخا للعقد ال
 إنشاء عقد جديد حبقوق العقد األول والتزاماته.

وهو تصرف جائز إذا كان ذلك مبوافقة الصانع أو املؤجر، أما إن مل يكن مبوافقته )بالشرط أو العرف أو 
وعقد اإلجارة، ويعد  4النظام(؛ فال يصح عندئذ التنازل عن العقود الالزمة للطرفني، ومنها عقد االستصناع

 .5ذلك حينئذ باطال أو موقوفا على إجازته؛ حسب اخلالف يف وقف العقود وتصرفات الفضويل
                                                           

، خصائص حق االنتفاع وآثار نقله )بيع املنافع وبيع العقود( 2/180، فتاوى أعيان 1/69فتاوى اهليئة الشرعية املوحدة جملموعة الربكة  1
 .18-16ص

حدة فتاوى اهليئة الشرعية املو )أقسام احلوالة(،  5، املعايري الشرعية، معيار احلوالة بند 433و 3/421 يف شرح القانون املدينالوسيط  2
 .1/69جملموعة الربكة 

-362و 1/354، قرارات اهليئة الشرعية للبنك األهلي 18/4/18، جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل 648فتاوى مصطفى الزرقا ص 3
364. 

 .تصناعسوقرار جممع الفقه الدويل بشأن االستصناع، واملعايري الشرعية، معيار اال هو عقد الزم وبه أخذت جملة األحكام العدلية 4
 املعايري الشرعية، معيار الوكالة وتصرف الفضويل. 5
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قال الشيخ مصطفى الزرقا عن صورة حتويل عقد استصناع: لكي حيل البنك يف مواجهة الصانع حمل الشركة 
افقة و املستصنعة، ويصبح الصانع مسؤوال جتاه البنك عن املصنوع بدال من املستصنع األصلي؛ جيب م

انع لالستصناع األول بني طرفيه )الص وعندئذ يكون تخريج ذلك فقها: أنه فسخ وإقالةالصانع، 
 .1واستصناع جديد بين الصانع والبنكوالشركة(، 

وقال د.عبدالستار أبو غدة: "جيوز يف اإلجارة أن يتنازل املستأجر عن منفعة العني اليت استأجرها إىل 
لعني، وذلك حبصول فسخ العقد الذي بني املستأجر األول واملالك، ونشوء مستأجر آخر، مبوافقة مالك ا

عقد إجيار جديد بني املالك واملستأجر اجلديد، سواء مت ذلك صراحة، أو عن طريق )االقتضاء( وهو 
التعاقد بني املستأجر القدمي واجلديد مع إشعار املالك بذلك، واعتبار عدم معارضته موافقة على احللول، 

 .2ّدر حصول الفسخ مث إبرام العقد اجلديد"فُيق
  

                                                           
 .648فتاوى مصطفى الزرقا ص 1
 .18/4/18جملة جممع الفقه  2
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 المبحث الثالث: تطبيقات إعادة التمويل:
إلعادة التمويل تطبيقات شائعة عديدة، وقد يتعذر اإلحاطة هبا يف مثل هذه الورقة، وميكن االقتصار على 

، بقدر ما كان اأبرزها مبا يعطي صورة جمملة عنها، فليس من غرض الورقة تفصيل ذيوهلا وبيان احلكم فيه
 30الغرض مجع الصور وإبراز األقوال فيها من اهليئات الشرعية للمؤسسات اليت تطبقها، وقد اخرتت حنو 

 تطبيقا يف املؤسسات املالية اإلسالمية؛ رتبتها حتت العناوين اآلتية:
 جدولة الديون.

 إعادة التمويل بالبيع اآلجل.
 إعادة التمويل باإلجيار التمويلي.

 التمويل بالسلم.إعادة 
 إعادة التمويل باملضاربة.

 املراحبات املتتالية.
 املراحبة الطويلة واملراحبات القصرية.

 إعادة التمويل مع غري الدائن.
 مناقلة املديونيات.
 صكوك احملافظ.

 التنازل عن عقود التمويل.
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 المطلب األول: جدولة الديون:
 املؤسسات التقليدية، وهي ربا اجلاهلية احملرم، إذا كانت وهي من أبسط صور إعادة التمويل وأشهرها يف

بزيادة، وسبق بيان ذلك. وجتوز جدولة الديون يف املؤسسات املالية اإلسالمية على أال تشتمل على زيادة 
بأي وجه، وأال يراعى التأخري يف مثن معاملة تالية، سواء باشرتاط على املدين، أم بطواعية منه، وإن كانت 

 .1ة برسوم فيجب أن تكون بالكلفة الفعليةاجلدول
 المطلب الثاني: إعادة التمويل بالبيع اآلجل:

 توطئة:
تعد هذه املعاملة من أكثر صور إعادة التمويل ذيوعا يف تطبيقات املؤسسات املالية اإلسالمية، وقد وصف 

 .2بعض الباحثني بعض صورها بالتورق املركب
 وهي ترد في صور عدة من أبرزها:

 عادة التمويل بالبيع اآلجل يف التمويل الشخصي.إ
 إعادة التمويل بالبيع اآلجل يف البطاقة االئتمانية املتجددة.

 التمويل اإلضايف.
 إعادة التمويل بالبيع اآلجل مع دائن آخر بينه وبني الدائن األول عالقة ملكية غالبة.

 أوال: إعادة التمويل بالبيع اآلجل في التمويل الشخصي:
 صورة المعاملة:

حسب تعليمات اجلهة  %20أن يكون على العميل دين متويل شخصي قد سدد جزءا منه، ال يقل عن 
، ويرغب يف إعادة التمويل ألسباب خمتلفة من أبرزها االرتفاق بنقد إضايف نتيجة ارتفاع دخله، 3اإلشرافية

دين القائم، الدائن على السداد املبكر للأو ارتفاع حده االئتماين بسبب سداده قدرا من الدين. فيتفق مع 
مث الدخول يف متويل جديد؛ ليسدد من حصيلته الدين السابق وفق معادلة السداد املبكر، ويتاح املتبقي 

 بعدئذ للعميل.
                                                           

 .233و 1/171، قرارات اهليئة الشرعية للبنك األهلي 356و 355/ 1فتاوى اهليئة الشرعية املوحدة جملموعة الربكة  1
 .254أعمال مؤمتر شورى الفقهي الرابع بشأن قلب الدين، ص 2
 (.15/5ضوابط التمويل االستهالكي، مؤسسة النقد العريب السعودي، مادة رقم ) 3
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ومن أبرز املسائل يف هذه املعاملة أن الدائن يشرتط رهن األصل املستخدم يف التمويل اجلديد أو رهن مثنه 
قائم )الذي أصبح مستحقا بطلب السداد املبكر( وذلك ليتمكن الدائن من التنفيذ على الرهن يف الدين ال

ليستويف دينه من مثنه، فيما لو مل يسدد العميل الدين القائم باختياره سواء من مصادره اخلاصة أو من 
 .1حصيلة التمويل اجلديد

 ويف حكم هذه املعاملة قوالن مشهوران:
 .2القول األول: المنع

 ومستند هذا القول: أن هذه املعاملة من قلب الدين املمنوع.
 .3القول الثاني: الجواز

ومستند هذا القول: اإلباحة كما هو األصل يف املعامالت، ويشرتط لئال يؤول إىل حمذور: )أ( أن يكون 
، و)ج( أال دالتعاقد مع العميل واضحا، و)ب( أال يلزم العميل ببيع األصل املستخدم يف التمويل اجلدي

 ؛ لئال يؤول إىل قلب الدين. 4يطبق هذا املنتج يف الدين احلال
 ثانيا: إعادة التمويل بالبيع اآلجل في البطاقة االئتمانية المتجددة:

 صورة المعاملة:
( مدينا للدائن بدين قد حل أجله مقابل شراء Credit Cardبعد أن يكون العميل حامل البطاقة )

أو سحب نقدي، ولرغبة العميل يف التمتع مبزايا هذه البطاقة اليت تتيح مد أجل سلع أو متلك خدمات 
السداد )جتديد االئتمان(؛ فإن العميل يطلب تنفيذ متويل جديد من الدائن لسداد دين البطاقة، ويكون 

 .5أجل سداد التمويل اجلديد كأجل سداد البطاقة التايل
                                                           

، وقرار اهليئة 176و 1/174، قرارات األهلي 2003( عام 68/1، والقرار )2003( عام 67/5قرار اهليئة الشرعية للبنك األهلي ) 1
 .2/965، قرارات الراجحي 2011( عام 124الشرعية لبنك البالد رقم )

 .2/964، قرارات الراجحي 2004( عام 638قرار اهليئة الشرعية ملصرف الراجحي رقم ) 2
، قرار هيئة 176و 1/174، قرارات األهلي 2003( عام 68/1، والقرار )2003( عام 67/5قرار اهليئة الشرعية للبنك األهلي ) 3

، قرار اهليئة الشرعية لبنك 2/72، فتاوى أعيان 2003( عام 2/3الفتوى والرقابة الشرعية لشركة أعيان لإلجارة واالستثمار رقم )
 .2011( عام 124البالد رقم )

 سبق يف املبحث الثاين بيان رأي الباحث يف أثر الدين احلال يف قلب الدين. 4
 .174، حولية الربكة الثامنة ص209و 596-595و 1/184قرار اهليئة الشرعية للبنك األهلي  5
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اماة لتنفيذ اجلديد بنفسه، وبعضها تسمح له بتوكيل مكتب حم وبعض املمارسات جتعل العميل ينفذ التمويل
التمويل نيابة عنه، وبعضها ينفذها الدائن تصرفا فضوليا عن العميل معلقا على إجازته اليت تعلم بعدم 
اعرتاضه على هذه العملية يف مدة معينة، وبعضها تكرر تنفيذ التمويل اجلديد يف كل هناية كشف حساب 

ها تنفذ متويال واحدا ملدة سنة مع التزام باحلسم، وبعضها تنفذ متويال واحدا ملدة عمر للبطاقة، وبعض
 .1البطاقة

 ويف حكم هذه املعاملة قوالن مشهوران يف اجلملة:
 .2القول األول: الجواز

ومستند هذا القول: أن قلب الدين املمنوع هو ما كان على سبيل اإلكراه واالضطرار والتضييق على املدين 
املعسر، فإن كان العميل كذلك فال جتوز هذه املعاملة، وعلى البنك إنظاره إذا ثبت إعساره. وأما إن كان 
العميل غري معسر ورغب يف الدخول هبذه املعاملة لغرض صحيح، فال مانع حينئذ؛ النتفاء اإلكراه 

 .3واالضطرار يف حق املدين، وهذا حال غالب حاملي هذه البطاقات
 .4: المنعالقول الثاني

ومستند هذا القول: أن هذه املعاملة من قلب الدين املمنوع. فضال عن حمذورات أخرى قد ترد على بعض 
 املمارسات كسلف وبيع، أو تصرف الفضويل، أو صورية التعامل، أو تويل طريف العقد.

 ثالثا: التمويل اإلضافي:
هلا، وإمنا اخرتته الشتهاره لقبا على هذه ال يعد هذا االسم وصفا مقيدا للمعاملة وإمنا وصف كاشف 

املعاملة، وإال فكثري من صور إعادة التمويل بالبيع اآلجل، غالبا ما ينتج عنها متويل إضايف يرتفق به العميل  
 كما سبق.

                                                           
 الوطين، والسعودي والعريب اتفاقية الشروط واألحكام لبطاقات االئتمان اإلسالمية يف نوافذ البنوك التجارية السعودية؛ سامبا، وساب، 1

 لالستثمار، مع اختالفات فنية يف إجراءات كل منها.
 على هذا اهليئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية اليت تطبق هذا املنتج. 2
 .209و 596-595و 1/184قرارات اهليئة الشرعية للبنك األهلي  3
( يف احلولية الثامنة، مع  26/4، وقارن نص فتوى الربكة )308الربكة الثامنة ص، حولية 13/2/86جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل  4

 ، فقد حذف من الفتوى آخرها.2010كتاب قرارات وتوصيات ندوات الربكة لالقتصاد اإلسالمي مطبوع عام 
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بدأ يواملقصود هبذه املعاملة أن العميل املدين الذي سدد جزءا من مديونيته، مينحه الدائن متويال جديدا 
، وسرياعي املمول حينئذ يف ربح التمويل مدة السماح فيما بني بعد انتهاء سداد الدين القائمسداده 

 .1منح التمويل وبدء السداد
، إال أن بعض الفقهاء يرى أن هذه املعاملة 2وليس يف هذه الصورة قلب للدين، ومل يظهر فيها حمذور شرعي

بيع وميكن استخدام الصورة األوىل )إعادة التمويل بالمفضولة؛ ألن فيها زيادة على املدين وإثقاال عليه، 
اآلجل يف التمويل الشخصي( السابقة، فهي أرفق باملدين، وأليق بأصول الشارع بتشوفه إىل براءة الذمم، 

 .3والتقليل من حتملها احلقوق
 بة.لرابعا: إعادة التمويل بالبيع اآلجل مع دائن آخر بينه وبين الدائن األول عالقة ملكية غا

من املمارسات اليت حتصل يف بعض التطبيقات، تبادل إعادة التمويل، والسيما إذا كان املمول كالبنك 
ميلك شركة متويل ملكية غالبة أو مسيطرة. وقد استقر االجتهاد اجلماعي على حتديد نسبة الغلبة مبا يزيد 

حكام ائن الواحد، فيأخذ حينئذ أ، فإن وصلت امللكية إىل هذه النسبة فيعامل الدائنان كالد4%50على 
  الصور السابقة.

                                                           
 .2/965قرارات الراجحي  1
 .2/967حي . قرارات الراج2004( عام 638قرار اهليئة الشرعية ملصرف الراجحي رقم ) 2
 .2/967. قرارات الراجحي 2004( عام 638حتفظ الشيخ ابن منيع على قرار هيئة الراجحي رقم ) 3
 املعايري الشرعية، معيار الشركة، ومعيار الزكاة، ومعيار االستصناع، ومعيار محاية رأس املال، ومعيار إعادة الشراء. 4
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 المطلب الثالث: إعادة التمويل باإليجار التمويلي.
 توطئة:

يعمد بعض املمولني عند عدم قدرة العميل املدين على السداد على استخدام عقد اإلجيار التمويلي إلعادة 
 متويله.

 ويدخل في ذلك صور من أبرزها:
 للمدين مث إجارته عليه مع التمليك. شراء املمول أصال مملوكا

 مشاركة املمول للمدين يف أصل مملوك للمدين مث إجارة حصته عليه مع التمليك.
شراء املمول أصال مملوكا للمدين لصاحل طرف ثالث بثمن حال للمدين يسدد به دينه القائم، مث إجارة 

 األصل على املدين مع التمليك.
 التمويلي. إعادة التمويل يف عقد اإلجيار

 أوال: شراء الممول أصال مملوكا للمدين ثم إجارته عليه مع التمليك:
ويكون ذلك بشراء الدائن أصال ميلكه املدين مقابل الدين الذي عليه، مث يؤجر املمول األصل على العميل 

 خري.أمع التمليك، ويراعى يف مدة عقد اإلجارة مد أجل السداد، كما يراعى يف مبلغ األجرة عوض الت
 هذه الصور ملفقة من مسألتني:و

؛ فقد أخرج 2، وبه صدر قرار جممع الفقه الدويل كما سبق1بيع الدين بأصل معني، وقد أجازه أكثر الفقهاء
( عن جابر: )أن أباه تويف وترك عليه ثالثني وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر، 2396البخاري )

فأىب أن ينظره، فكلم جابر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاء رسول اهلل صلى اهلل عليه 
 ى جواز املعاوضة عن الدين بعني.(. وهذا دليل علليأخذ ثمر نخله بالذي لهوسلم وكلم اليهودي 

إجارة العني ملن باعها بضوابطها، ومن أبرزها مضي مدة تتغري فيها صفة العني أو قيمتها، وأال يشرتط عقد 
 .3اإلجارة يف عقد البيع

 إذا تقرر هذا، فريد على هذه املعاملة املركبة احتماالن:
                                                           

 .208يف املال واالقتصاد ص ، قضايا فقهية معاصرة312الغرر وأثره يف العقود ص 1
 .2006يف شهر يونيو  17قرار جممع الفقه الدويل بشأن بيع الدين يف األردن الدورة  2
 املعايري الشرعية، معيار اإلجارة. 3
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 .1االحتمال األول: الجواز
املعاملة مجعت بني معاملتني كل منهما جائز على انفراد، فتكون حينئذ أن هذه  ومستند هذا القول:

 جائزة.
 .2االحتمال الثاني: المنع

أن هذا حيلة على قلب الدين املمنوع. وأما كون كل معاملة جائز على انفراد؛ فإن  ومستند هذا القول:
 من الشرع عرف أن لالجتماع شرط جواز اجتماعهما أال يؤول إىل ممنوع، كما قال الشاطيب: "االستقراء

تأثريا يف أحكام ال تكون حالة االنفراد. ويستوي يف ذلك االجتماع بني مأمور ومنهي، مع االجتماع بني 
 .3مأمورين، أو منهيني؛ فقد هنى عليه الصالة والسالم عن بيع وسلف، وكل منهما لو انفرد جلاز"

 ثم إجارة حصته عليه مع التمليك: ثانيا: مشاركة الممول المدين في أصل مملوك للمدين
وهي كالصورة السابقة، إال أن الدائن استخدم أسلوب املشاركة مث اإلجيار التمويلي، ويرد عليها ما يرد على 
املسألة السابقة، وقد يضاف إليها شبهة ضمان رأس املال إن قيل بأن هذه املشاركة شركة عقد وليست 

 .4حيدد ابتداء يف عقد اإلجيار التمويلي شركة ملك؛ ألن مثن التمليك عادة ما
ثالثا: شراء الممول أصال مملوكا للمدين لصالح طرف ثالث بثمن حال يسدد به المدين دينه القائم، 

 ثم يؤجر الطرف الثالث األصل للمدين مع التمليك:
)البنك(  الدائن وصورة هذه املعاملة أن الدائن يرتب للمدين طرفا ثالثا، وعادة ما يكون عميال من عمالء

ممن يرغب يف ربط وديعته بصيغة االستثمار املشروعة، فيشرتي الطرف الثالث أصال مملوكا للعميل املدين 
بثمن حال يسدد به دينه، مث يؤجره الطرف الثالث له مع التمليك، وعادة ما يكون إجراء هذه املعاملة 

 بواسطة البنك وكالة عن الطرف الثالث، وبضمانه للمدين.
، 5وقد تأخذ هذه الصورة حكم بيع مال املدين جربا لقضاء دينه، ورغم أن عامة الفقهاء على جواز ذلك

                                                           
 على هذا اهليئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية اليت تطبق هذا املنتج. 1
 القري. 669األطرم وص 667وهبة الزحيلي وص 657عبداللطيف آل حممود، وص 13/2/165جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل  2
 .3/467املوافقات  3
 املعايري الشرعية، معيار اإلجارة، ومعيار الشركة، بند املشاركة املتناقصة. 4
 .220-214، املماطلة يف الديون ص4إفالس الشركات وإعسارها يف الفقه والنظام ص 5
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غري أن هذا ليس حمال للبحث يف التطبيقات املعاصرة؛ ألن ذلك عادة ما يكون برضا العميل املدين 
ادة التمويل )إعوموافقته؛ لظهور مصلحته. ولذلك فأقرب ما ينطبق عليه حكم هذه الصورة، هو مسألة 

 مع غري الدائن( كما ستأيت.
 رابعا: إعادة التمويل في عقد اإليجار التمويلي:

 واملقصود هنا أن العميل مستأجر ألصل ممول بإجيار متويلي، ويرغب يف إعادة التمويل، ولذلك حاالن:
 أن يكون ذلك أثناء عقد اإلجيار التمويلي.
 التمويلي.أن يكون ذلك بعد انتهاء عقد اإلجيار 

أما يف أثناء عقد اإلجيار التمويلي فإن األسلوب الشائع هو اتفاق املؤجر )الدائن( مع املستأجر )املدين( 
على فسخ عقد اإلجارة القائم، وإعادة توقيعه بأجل جديد وأجرة جديدة، يراعي فيها إعادة التمويل. وأما 

 مى )متديد عقد اإلجارة(.إذا كان بعد انتهاء عقد اإلجيار التمويلي، فإن ذلك يس
نا فال جيوز زيادة أجرة مدة سابقة استحقت أجرهتا باستيفاء منفعتها، لثبوهتا دي أما في أثناء عقد اإلجارة

مستقرا يف ذمة املستأجر، أما أجرة املدد القادمة اليت مل حيصل فيها انتفاع بالعني املؤجرة؛ فال مانع من 
 .1تعديل أجرهتا باتفاق الطرفني

وبعض االجتهادات الشرعية تشرتط أال تراعى املبالغ املتأخرة )إن وجدت( يف املدة السابقة عند تعديل 
 .2األجرة

جرة ما يتعلق باألجرة املعجلة )الدفعة املقدمة( واأل ويالحظ هنا من أبرز إشكاالت عقد اإليجار التمويلي
 Balloonما يسمى بدفعة البالون ) املؤجلة )الدفعة األخرية(، والسيما إذا كانت عالية جدا أو

Payment وضرورة العناية عند صياغة العقود بتحديد وقت استحقاق كل منهما، وحلظة استقرارمها ،)
دينا يف ذمة املستأجر. فلهذا أثر شرعي فيما لو احتاج املستأجر إىل إعادة جدولة األجرة الحقا، فإن 

داد ، فقد ميهل املؤجر املستأجر يف آجال سلسدادالمعتد به شرعا هو وقت االستحقاق وليس وقت ا
 .3األجرة مع استيفاء املنفعة واستحقاق األجرة وثبوهتا دينا مستقرا يف ذمته

                                                           
 .5/2/5املعايري الشرعية، معيار اإلجارة، بند  1
 .2012( عام 382قرار اهليئة الشرعية ملصرف اإلمناء رقم ) 2
/ج(، حولية الربكة العاشرة 15/7، فتوى ندوة الربكة )6/2ينظر مثال يف مشكالت الدفعة املقدمة )األجرة املعجلة(: معيار اإلجارة بند  3
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، فال مانع من إنشاء عقد جديد مقابل منفعة جديدة، على أال تكون الدفعة وأما بعد انتهاء مدة اإلجارة
ة مؤجلة( قد ثبتت دينا يف ذمة العميل، وإمنا تكون الدفعاألخرية اليت مل يتمكن العميل من سداها )أجرة 

 .1األخرية )مثن متليك( مل يثبت بعد دينا يف الذمة، فال مانع من متديد عقد اإلجارة حينئذ
وبعض االجتهادات الشرعية تشرتط أال تراعى املبالغ املتأخرة يف ذمة العميل يف حساب األجرة للمدة 

مة العميل، ويكون حساب األجرة للمدة اجلديدة مماثال للمدة السابقة؛ لئال اجلديدة، بل تبقى دينا يف ذ
 .2يكون ذلك حيلة للزيادة على ما ثبت يف ذمة العميل مقابل التأخر

وبعض االجتهاد الشرعية تأخذ بشيء من التفصيل؛ فإن كانت الدفعة األخرية )أجرة مؤجلة( يرغب العميل 
ة على أن حتسب أجرة املدة اجلديدة، مبا ال يزيد على قدر حساب أجرة تأجيلها، فيجوز متديد عقد اإلجار 

. مامل يتفق الطرفان على ختفيض 3املدة السابقة؛ منعا لشبهة احتساب مقابل على تأجيل الدفعة األخرية
الدفعة األخرية )األجرة املؤجلة( بقدر ما يتمكن العميل من دفعه، مث ميدد عقد اإلجارة عندئذ، ويف هذه 

 . 4حلال ال مانع من احتساب األجرة اجلديدة بقدر أعلى؛ ألن هذا ليس مقابل تأجيل األجرة السابقةا
 

 المطلب الرابع: إعادة التمويل بالسلم:
 صورة المسألة:

عندما يكون على العميل دين قائم ويرغب يف إعادة التمويل، فيستخدم الدائن أسلوب التمويل بالسلم 
لعميل عقد سلم مستقل، وينشأ يف ذمة العميل دين جديد )املسلم فيه(، وميكن هلذا الغرض، فيعقد مع ا

املشرتي )الدائن( العميل من رأس مال السلم، مث يسدد العميل هبذا املبلغ دينه القائم. وقد يوكل الدائن 
 العميل ببيع املسلم فيه عند حلول أجله.

 ويتوجه فيها احتماالن:
                                                           

 .203و 2/173؛ 265و 234و 1/232، فتاوى أعيان لإلجارة 213ص
قرار اهليئة الشرعية لبنك  ،172و 1/131، فتاوى اهليئة الشرعية املوحدة جملموعة الربكة 7/2/6املعايري الشرعية، معيار اإلجارة، بند  1

 .193جملة اجلمعية الفقهية السعودية العدد احلادي عشر ص ،2013( عام 71البالد رقم )
 .2014( عام 597صرف اإلمناء رقم )قرار اهليئة الشرعية مل 2
 .2006عام  (1-11/3/2006)قرار اهليئة الشرعية ملصرف أبو ظيب اإلسالمي رقم  3
 .2009عام  (2-11/4/2009)قرار اهليئة الشرعية ملصرف أبو ظيب اإلسالمي رقم  4
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 االحتمال األول: المنع.
 ومستند هذا القول: أن هذه املعاملة من قلب الدين املمنوع.

: "ال جيوز أن يكون الدين رأس مال السلم، مثل جعل القروض النقدية أو 3/1/4جاء يف معيار السلم 
 ديون املعامالت املستحقة اليت للمؤسسة على العميل رأس مال سلم".

 نشإ عقد سلم جديد، مث جرت مقاصة بني املالني بالوجياب بأن الدين مل يكن حمال للعقد األول، وإمنا أ
 شرط أو إجبار.

 االحتمال الثاني: الجواز.
وهذا الذي عليه بعض علماء جند املتأخرين، كما سبق نقله يف املبحث الثاين، بشرط قبض املدين املبلغ 

 الذي استخدم يف صيغة املعاملة ومتكينه منه.
الشرعية، ونص املقصود منه: "مل يظهر للهيئة مانع من إبرام عقد وهذا ما جاء يف اجتهاد بعض اهليئات 

نه وبين تتم المقاصة بيسلم، وحتديد رأس مال السلم، ولكن بدال من دفعه إىل املسلم إليه )البائع( 
ن على أن يتم تسليم رأس املال أوال أو متكينه م، مستحقات البنك )المشتري بالسلم( على العميل

 البنك للعميل )البائع بالسلم( فإنه أيضا ال مانع من أن يبيع العميل )الوكيل عن البنك( . أما توكيلتسلمه
ن ال يلزم إذا أمكنه ذلك، ولك بثمن يراعي فيه مقدار الربح الفائت من المديونيةالسلع املسلم فيها 

 .1العميل بتحمل الفرق بني سعر السوق والسعر الذي طلبه البنك"

                                                           
 .1/96فتاوى اهليئة الشرعية املوحدة جملموعة الربكة  1
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 ة التمويل بالمضاربة.المطلب الخامس: إعاد
 صورة المسألة:

قد يعمد بعض املمولني إىل جعل الدين الذي تأخر العميل يف سداده، حصة له يف أحد مشاريع العميل 
 .1وأنشطته التجارية، فتكون منسوبة جلميع قيمة املشروع، وتطبق عليها حينئذ أحكام املضاربة

 حكم المسألة:
ط كون رأس مال املضاربة عينا ال دينا، وهي مسألة مبسوطة ليس جيري على هذه املسألة احلكم يف شر 

 .2هذا حملها، واملذاهب األربعة على منع كون الدين رأس مال يف املضاربة
ولو قيل جبواز جعل رأس مال املضاربة دينا، كما هو عمل كثري من املؤسسات املالية اإلسالمية بالسماح 

؛ 3ملشهور( إىل حساب استثماري )وهو مضاربة يف الغالب(بتحويل احلساب اجلاري )وهو قرض على ا
 فهل يقال باجلواز هنا؟ احتماالن:

 االحتمال األول: المنع.
ومستند هذا االحتمال: أن مناط فقهاء املالكية يف املنع من جعل رأس مال املضاربة دينا، أنه ذريعة لربا 

يبه من وذلك مبحاباة املدين للدائن يف حتديد نصالديون، فيكون عقد املضاربة حينئذ حيلة على الربا، 
الربح. فبعد أن ذكر فقهاء املالكية شرط أن يكون رأس مال املضاربة نقدا، دون العرض والدين والرهن 

 .4والوديعة، عللوا منع الدين بقوهلم: "أما الدين فألنه يتهم على أنه أخره ليزيده فيه"
 .5االحتمال الثاني: الجواز

ا االحتمال: أن يقال باجلواز إذا كان بربح املثل؛ النتفاء احملاباة وزوال مناط املنع حينئذ، كما ومستند هذ
 .6يف بعض االجتهادات املعاصرة اليت ترى جواز اجتماع سلف وبيع إذا انتفت احملاباة يف مثن البيع

                                                           
 .2/630قرارات اهليئة الشرعية للبنك األهلي  1
 .7/3، معيار املضاربة 38/48املوسوعة الفقهية  2
 (.19/3، فتوى الربكة )70حولية الربكة الثالثة ص 3
 .3/684الشرح الصغري  4
 .2/630م. قرارات هيئة األهلي 1998( عام 15/5قرار اهليئة الشرعية للبنك األهلي رقم ) 5
 (.595الضوابط املستخلصة ) 6
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 المطلب السادس: المرابحات المتتالية.
، أو املراحبة 1املراحبات املتجددة، أو جتديد املراحبة، أو املراحبة الدوارةوقد تسمى املراحبات املتتابعة، أو 

 .5، أو التورق املتكرر4، أو التمويل املتعدد3، أو التورق املدار2املدورة
ويستخدم هذا املصطلح على صورتني يف املمارسات والتطبيقات العملية، إحدامها ليست مقصودة بالبحث 

 لاللتباس:هنا، وأشري إليها دفعا 
بحة دين المرابحة السابقة من حصيلة المرا ال يسدد فيهاالفرع األول: المرابحات المتتالية التي 

 التالية:
واملقصود هبا هنا صفقات مراحبة )تورق( متتالية باعتبارها بديال شرعيا عن القرض الدوار التقليدي 

(Revolving Creditوهو وصف لطريقة استخدام القرض الذي ي .) تاح سحبه للعميل بالشروط
، فال يتاح للعميل استخدام السقف مرة أخرى إال بعد سداده من كلما سدده من مصادره اخلاصةنفسها  

 مصادره اخلاصة.
االئتمانية،  دون احلاجة إىل تكرار أخذ املوافقات والغرض من هذا املنتج توفري املرونة لبعض األعمال التجارية

 .6متويل املنشآت التجاريةولذا عادة ما يستخدم يف 
، وال تستخدم إلعادة التمويل؛ ألن من شروطها أن يسدد العميل وهذه الصورة غير مقصودة بالبحث

 دين الصفقة السابقة من عوائد نشاطه التجاري.
واألصل يف هذا البديل الشرعي اجلواز بشرط االلتزام بضوابط املراحبة املعروفة، ومن ذلك أال يتوىل املمول 

 .7ريف العقدط
                                                           

 . 2015 عام ماليزيا يف الدويل الشريعة علماء مللتقى العاشرة الفقهية الندوة 1
 . 273ملتقى املراحبة بربح متغري ص 2
 .62ملتقى املراحبة بربح متغري ص 3
 .1/191قرارات األهلي  4
 .2/151فتاوى أعيان  5
 . 706قاموس آركابيتا للعلوم املصرفية واملالية ص 6
، الضوابط 566و 416و 1/217، قرارات اهليئة الشرعية للبنك األهلي 9/7املعايري الشرعية، معيار املراحبة، فتوى الربكة رقم  7

 (. 82املستخلصة رقم )
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وقدر رأت بعض االجتهادات الشرعية االحتياط باالحرتاز من احملذور؛ فاشرتطت "أال يتخذ التسهيل 
 .1الدوار وسيلة لسداد مديونية للمصرف على العميل، وهي إحدى صور قلب الدين املمنوع"

 لة المرابحة التالية:يدين المرابحة السابقة من حص التي يسدد فيهاالفرع الثاني: المرابحات المتتالية 
 أوال: صورة المسألة:

 20سنوات مثال، والسداد على  10أن العميل إذا رغب يف متويل باملراحبة طويل األجل بعائد متغري ملدة 
مش ربح التمويل هبا جبميع مبلغ التمويلأشهر. فإنه يعمد إىل توقيع عقد مراحبة مع البنك  6قسطا كل 

يف هناية القسط األول، فإذا حل األجل سدد العميل من  حيل مجيع الثمنوقت تنفيذ العملية، على أن 
مصادره اخلاصة ما مياثل القسط األول فقط، وأما باقي الدين فيسدده من حصيلة مراحبة تالية جديدة تنفذ 

 .2هبامش ربح التمويل وقت تنفيذها
إلعادة قفت الية اإلسالمية فيما و هذه املعاملة يف املمارسة والتطبيق يف عمل املؤسسات امل وال تستخدم

ة حسب املفهوم الفين، وإمنا تستخدم بديال شرعيا للربح املتغري املمنوع وفق قرارات اجملامع الفقهيالتمويل 
 .3واملعايري الشرعية وعامة الفقهاء املعاصرين، فال يصح ربط مثن املراحبة املؤجل مبؤشر كلفة التمويل

ودفعا اللتباسها بالصورة السابقة، جاء يف بعض املمارسات  ث،وهذه الصورة المقصودة بالبح
والتطبيقات يف املوافقات االئتمانية ترمجتها إىل مصطلح مغاير ضبطا للمعاملة ودفعا لإليهام، وذلك بوصف 

( وتعين Revolving( وتعين التالية أو الالحقة، بدال من: )Subsequentمعاملة املراحبة بأهنا: )
 .4املتجددة

 ثانيا: حكم المسألة:
مع أن هذه املعاملة ال تستخدم إلعادة التمويل، وإمنا الغرض منها الوصول للربح املتغري، إال أن األسلوب 
املستخدم فيها جعلها تدخل يف صورة قلب الدين عند بعض الفقهاء املعاصرين؛ لذا اختلف فيها على 

 قولني:
                                                           

 .2009( عام 4قرار اهليئة الشرعية ملصرف اإلمناء رقم ) 1
 م.2014م ( عا450قرار اهليئة الشرعية لبنك البالد يف االجتماع رقم ) 2
 املعايري الشرعية، معيار املراحبة، قرار جممع الفقه الدويل، وقرار اجملمع الفقهي برابطة العامل اإلسالمي. 3
 .2016اهليئة الشرعية لبنك البالد عام  4
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 .1القول األول: المنع
تماهلا على صورة قلب الدين املمنوع، بغض النظر عن يسار العميل ومالءته أو : اشومستند هذا القول

 غرضه من هذه العملية. كما أهنا حيلة على الربح املتغري وهو ممنوع.
 .2القول الثاني: الجواز

ومستند هذا القول: أن الغرض من هذه املعاملة هو احلصول على متويل باملراحبة بعائد متغري، فليس العميل 
 معسرا وال عاجزا عن السداد، وال أدل على ذلك من اختياره حلول مجيع املديونية يف القسط األول.

يقول د.حسني حامد حسان: "يف هذه احلال ال توجد هتمة أو ذريعة الربا، ألن املدين موسر، وليس قصده 
باعتبار هذا  ،غيرابل له غرض آخر، هو أن يكون عائد التمويل متالتأجيل، يف مقابل زيادة مسترتة، 

اآللية طريقة للتحوط، وهو من باب تقدمي املئنة على املظنة"، مث قال: "ال أرى جواز قلب الدين على 
املدين املوسر، إال إذا انتفى بشكل قاطع أن الغرض من املعاملة اجلديدة هو جمرد سداد املعاملة القائمة... 

 .3، خاصة يف التمويل متوسط وطويل املدة"سوقوإنما الغرض هو التمشي مع تكلفة التمويل في ال
 :4وبعض من يرى اجلواز وضع ضوابط لئال تؤول هذه املعاملة إىل حمذور، ومن تلك الضوابط

 أال يشرتط تنفيذ املراحبة اجلديدة يف املراحبة السابقة، وأال يلزم العميل بسداد دين املراحبة السابقة من حصيلة
 إجراء يف حكم الشرط.املراحبة التالية بشرط أو 

 أن يكون تنفيذ املراحبة التالية قبل تاريخ استحقاق دين املراحبة السابقة.
 أال يزاد يف نسبة ربح املراحبة التالية عن التغري يف املؤشر دفعا للغنب.

 أال يكون العميل معسرا.

                                                           
، ملتقى املراحبة 2/115، فتاوى أعيان 2004( عام 3/21قرار هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركة أعيان لإلجارة واالستثمار رقم ) 1

 .63بربح متغري ص
، وهيئة بنك البالد كما سبق، ود.حسني حامد حسان يف حبث قلب الدين )فسخ الدين 223و 1/191رأي هيئة البنك األهلي  2

 .2015 عام ماليزيايف  لتقى علماء الشريعة الدويلالندوة الفقهية العاشرة ملمن أعمال  17و 11بالدين( ص
 . 17و 11حبث قلب الدين )فسخ الدين بالدين( ص 3
 يف لتقى علماء الشريعة الدويل، توصية الندوة الفقهية العاشرة ملم2014( عام 450) رقم قرار اهليئة الشرعية لبنك البالد يف االجتماع 4

 .2015 عام ماليزيا



 املؤمتر اخلامس عشر للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية

  إعادة التمويل وتطبيقاته املعاصرة وأحكامه
 

404 

  



 املؤمتر اخلامس عشر للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية

  إعادة التمويل وتطبيقاته املعاصرة وأحكامه
 

405 

 المطلب السابع: المرابحة الطويلة والمرابحات القصيرة:
 المسألة:أوال: صورة 

 20سنوات مثال، والسداد على  10أن العميل إذا رغب يف متويل باملراحبة طويل األجل بعائد متغري ملدة 
أشهر. فإنه يعمد إىل توقيع عقد مراحبة طويل مع البنك بأصل مبلغ التمويل مع ربح فرتة  6قسطا كل 

فيذها وتكون بح التمويل وقت تنالقسط األول فقط، مث يف هناية كل قسط تنفذ مراحبة قصرية هبامش ر 
 مدهتا مدة القسط القادم لتغطية ربح تلك الفرتة، وهكذا تنفذ املراحبات القصرية تباعا حىت هناية األقساط.
وهذه املعاملة كاملعاملة السابقة ال تستخدم إلعادة التمويل حسب املفهوم الفين، وإمنا تعد بديال شرعيا 

ل الدين، راحبة، وذلك بتقسيم املعاملة إىل عقد مراحبة واحد طويل لتغطية أصللربح املتغري يف التمويل بامل
 وعقود مراحبات قصرية لتغطية العوائد املتغرية كل مدة.

 ثانيا: حكم المسألة:
 اختلف يف حكم هذه املعاملة على قولني:

 .1القول األول: الجواز
ذور شرعي، وليس يف هذه املعاملة صورة ومستند هذا القول: األصل باإلباحة، وعدم اشتماهلا على حم

قلب الدين، وإن كانت حتتمله؛ لذا فبعض من أجازها ضبطها بأال تؤول إىل ذلك، ومن ذلك عدم اإللزام 
بالدخول يف عمليات املراحبات القصرية، و"أال تستخدم أي معاملة مراحبة الحقة ستارا ألمر ممنوع شرعا؛  

 .2"ين نفسهكأن تكون لسداد دين سابق على املد
 .3القول الثاني: المنع

 ومستند هذا القول: أهنا حيلة على الربح املتغري وهو ممنوع.
  

                                                           
 م.2011( عام 273قرار اهليئة الشرعية لبنك كريدت أكري كول، وقرار اهليئة الشرعية ملصرف اإلمناء ) 1
 م.2011( عام 273اإلمناء )هيئة قرار  2
 .2013عام  رأي اهليئة الشرعية لبنك البالد باألغلبية 3



 املؤمتر اخلامس عشر للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية

  إعادة التمويل وتطبيقاته املعاصرة وأحكامه
 

406 

 المطلب الثامن: إعادة التمويل مع غير الدائن:
 :وبال ترتيب منهالفرع األول: إذا كانت إعادة التمويل مع غير الدائن 
هم ولم أقف على من منع هذه الصورة، أو يففالذي يظهر هنا اجلواز؛ النتفاء التهمة واحليلة واملواطأة، 

 ؛ سوى ما سبق النقل فيه عن الشيخ عبدالرمحن بن سعدي، وسبق توجيه قوله،لعلة قلب الدينمنه ذلك 
ي ألجدد تقترض لال... ونص املقصود من قوله: "أعظم أنواع الربا قلب الدين على املدينني... فلو ق

 ، فقد جترأ على إمث عظيم، فإن املقصود بذلك مضاعفة يف ذمة املدين بذلك التحيلذلك الدين بعد الوفاء
الذميم، فإنه لوال قصد الوفاء ما استدان منه دينا جديدا، ولو علم املقرض أن قرضه ال حيصل له عاجال 

 ملا أقرضه قليال وال كثريا".
ع )مناقلة املديونيات( و)صكوك احملافظ( كما سيأيت يف املطلبني القادمني، وغين عن ويدخل يف هذا الفر 

 البيان أن اجلواز مقيد بانتفاء حمذورات املعامالت األخرى.
 :بترتيب منهالفرع الثاني: إذا كانت إعادة التمويل مع غير الدائن 

 أوال: صور المسألة:
 لعميله املدين من دائن غريه؛ عدة صور منها: هلذه املسألة وهي ترتيب الدائن األول دينا

 مطلق الرتتيب واملواطأة بني الدائن األول والثاين.
 وجود عالقة ملكية غري غالبة بني الدائن األول والدائن الثاين.

وجود عالقة توكيل من الدائن الثاين للدائن األول بتنفيذ التمويل مع العميل )نيابة عن الدائن الثاين( مع 
 الدائن األول العميل جتاه الدائن الثاين. ضمان

وجود إعادة متويل متبادل، فتعمد بعض املؤسسات املالية اإلسالمية إىل التفاهم فيما بينها لتجاوز صورة 
قلب الدين مع عمالئها، وذلك برتتيب التعامل على أن تعيد املؤسسة متويل عمالء نظريهتا، يف مقابل أن 

 عمالء املؤسسة األوىل.تعيد تلك املؤسسة متويل 
منح الدائن األول الدائن الثاين عوضا مقابل منحه املدين متويال لسداد الدين القائم، وقدر هذا العوض 
هو القدر املعفى من دين متويل العميل بسبب السداد املبكر أو ما يسمى )جائزة السداد املبكر لطرف 
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 متويال جديدا يسدد منه للدائن الثاين. ، مث بعد السداد مينح الدائن األول العميل1ثالث(
وجود عالقة توكيل من الدائن الثاين للدائن األول بتنفيذ التمويل مع العميل )نيابة عن الدائن الثاين(، 
وإحالة الدائن األول على حصيلة التمويل اجلديد، فيكون العميل حينئذ مدينا للدائن الثاين، مث مينح الدائن 

ثانيا جديدا لسداد دين الدائن الثاين، وإحالة الدائن الثاين على حصيلة التمويل الثاين  األول العميل متويال
 .2اجلديد، فيعود العميل حينئذ كما كان مدينا للدائن األول بدين جديد

 ثانيا: حكم هذه الصور:
ت اآلتية اقد يتعذر بيان حكم جممل هلذه الصور، ولذا قد يكون يناسب بيان اآلراء يف ذلك وفق االجتاه

 اليت نصت على مجيع الصور أو بعضها:
 االتجاه األول: منع الترتيب المطلق من الدائن األول.

فجميع الصور املذكورة ممنوعة ما دامت برتتيب من الدائن األول؛ كما هو ظاهر قرار اجملمع الفقهي برابطة 
 زيادة منوع شرعا كل ما يفضي إىلالعامل اإلسالمي، ونص املقصود منه: "يعد من فسخ الدين يف الدين امل
اء ويدخل في المنع ما لو كان إجر الدين على املدين مقابل الزيادة يف األجل أو يكون ذريعة إليه.... 

تلك المعاملة بين المدين وطرف آخر غير الدائن إذا كان بترتيب من الدائن نفسه، أو ضمان منه 
 .3"للمدين من أجل وفاء مديونيته

والذي يظهر أن املنع جار على أصول املالكية أيضا، فهم مينعون املنفعة املأخوذة من املقرتض ولو لغري 
املقرض؛ ففي بلغة السالك يف الصور املمنوعة يف منفعة القرض: "ومن ذلك فرع مالك، وهو أن يقول 

أنا قال له: أخره و . نعم إن ألن التأخير سلفشخص لرب الدين: أخر الدين وأنا أعطيك ما حتتاجه؛ 
. وعادة ما يشتمل التمويل اجلديد )الذي جاء برتتيب من الدائن األول( على زيادة 4أقضيه عنه جاز"

 سيتحملها املدين، لصاحل الدائن اجلديد.
 االتجاه الثاني: جواز مطلق الترتيب من الدائن األول.

                                                           
 .1/170قرارات اهليئة الشرعية للبنك األهلي  1
 .2015( عام 1070) رقم الراجحيقرار اهليئة الشرعية ملصرف  2
 م.2006بريل إيف شهر  18قرار اجملمع الفقهي برابطة العامل اإلسالمي بشأن فسخ الدين يف الدين، الدورة  3
 .3/295بلغة السالك  4
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اق مع املؤسسة املالية اإلسالمية إىل االتفقال د.نزيه محاد: "الذي أراه سائغا يف النظر الفقهي أن تعمد 
لفه تعدل مقدار دينه الذي حل أجله ليوفيه، ولو ك ترتيب أمر حصوله على سيولة ماليةالعميل على 

ذلك زيادة على املبلغ الذي سيحصل عليه من أجل وفاء دينه، وذلك بغض النظر عن كون املدين موسرا 
 .1"ة بوجه من الوجوه للدائنبشرط أن ال تعود هذه الزيادأو معسرا، 

 جائز مطلقا، ولو كان بترتيب من البائعوقال د.عبداهلل طاهر: "إعادة التورق من غري البائع األول 
للدين  وليس يف ذلك قلب، ألن الدين الثاني سيكون في ذمة المدين لدائن أجنبي عن األول... األول

 .2"وال عينة وال ربا وال معىن آخر يقتضي املنع
رتيب جواز التوال يشمل بالضرورة من الدائن األول،  جواز مطلق الترتيبصحاب هذا االجتاه على وأ

من الدائن األول كأن يكون بضمانه، أو مع مبادلة اإلعادة، وحيتمل قوهلما املنع؛ ألنه التبادل  المطلق
ين الزيادة ليست من املدذريعة إىل عود الزيادة على الدائن األول، كما حيتمل قوهلما اجلواز؛ ألن هذه 

 نفسه.
 االتجاه الثالث: منع إعادة التمويل المتبادل.

نه، يتواطأ اثنان على معاملة ثالث وتدييقال ابن سعدي: "ومن أنواع احليل احملرمة يف قلب الدين أن 
، وليست هذه من الكفالة الصحيحة اليت فكلما حل عليه دين أحدهما استدان من اآلخر وكفله

 .3لفقهاء؛ ألنه مل يكفل إال هبذا الشرط املعروف بينهما، فهذا ربا صريح يتداوله الفريقان"يصححها ا
وقال ابن عثيمني يف رسالة املداينة: "من املداينة أن يكون لشخص على آخر دين، فإذا حل قال له: إما 

في أن   ويكون بين الدائن األول والثاني اتفاق مسبقأن تويف دينك أو تذهب لفالن يدينك وتوفيين، 
أو  جديد.مرة أخرى ليوفي الدائن ال ثم يعيد الدين عليهكل واحد منهما يدين غريم صاحبه ليوفيه 

يقول: اذهب إىل فالن لتستقرض منه وتوفيين، ويكون بني الدائن األول واملقرض اتفاق أو شبه اتفاق على 
 الدائن األول قلب عليه الدين، مث أوىف املقرض ما اقرتض منه. وهذه حيلة أن يقرض املدين. فإذا أوىف

                                                           
 .138و 137يف فقه املعامالت املالية واملصرفية املعاصرة ص 1
 .167العقود املضافة إىل مثلها ص 2
 .352ص الفتاوى السعدية 3
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 .1لقلب الدين بطريق ثالثية"
ومل أقف على رأي أصحاب هذا االجتاه يف حكم ما إذا كان بال ضمان وال مبادلة، أو ضمان بال مبادلة، 

 أو كان بينهما عالقة ملكية ليست غالبة.
 الدائن األول العميل المدين تجاه الدائن الثاني:االتجاه الرابع: منع ضمان 

جاء يف اجتهاد بعض اهليئات الشرعية: "ال جيوز للمؤسسة ضمان عميل حل عليه دين للمؤسسة، لدى 
جهة يقرتض العميل منها مبلغا يزيد على الدين الذي للمؤسسة على العميل، وذلك لسداد الدين املستحق 

ما ل على الربا احملرم؛ ألن هذه الصورة يف نتائجها السلبية متاثل عملية إللمؤسسة، ملا يف ذلك من التحاي
 .2أن تقضي وإما أن تريب، والفرق بني الصورتني هو تغري الدائن فقط"

 االتجاه الخامس: منع دفع الدائن األول عوضا للدائن الثاني مقابل تمويله المدين:
 .3وصدر باملنع قرار بعض اهليئات الشرعية

جواز توكيل الدائن الثاين للدائن األول بتنفيذ التمويل اجلديد، وإحالة الدائن األول ه السادس: االتجا
 على حصيلته، مث منح الدائن األول العميل متويال ثانيا جديدا، وإحالة الدائن الثاين على حصيلته:

طها لئال تؤول إىل ، مع مراعاة عدد من الضوابط اليت تضب4وصدر باجلواز قرار بعض اهليئات الشرعية
( أال يكون فيه تبادل 2( أن يكون الدائن األول مستقال عن الدائن الثاين، و)1حمذور، ومن ذلك: )

( أن تكون الوكالة بأجرة املثل، 3إلعادة التمويل، فال يعيد الدائن األول متويل عمالء الدائن الثاين، و)
ثل لدائن األول وكالة عن الدائن الثاين( على مثن امل( أال يزاد يف مثن التمويل اجلديد )الذي ينفذه ا4و)

( أن يسمى العميل أمام الدائن الثاين والعكس كذلك، 5الذي ينفذه الدائن الثاين بنفسه لعمالئه، و)
 ( أال يتوىل الدائن األول طريف عقد من عقود املعاملة.6و)

  

                                                           
 .29/588جمموع فتاوى ورسائل  1
 .1/461، قرارات هيئة الراجحي 1998( عام 303قرار اهليئة الشرعية ملصرف الراجحي رقم ) 2
 .1/171، قرارات هيئة األهلي 2003( عام 65/1قرار اهليئة الشرعية للبنك األهلي رقم ) 3
 .2015عام  (1070) رقم قرار اهليئة الشرعية ملصرف الراجحي 4



 املؤمتر اخلامس عشر للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية

  إعادة التمويل وتطبيقاته املعاصرة وأحكامه
 

410 

 المطلب التاسع: مناقلة المديونيات.
 ملة:الفرع األول: صورة المعا

 أوال: الصورة التقليدية لمناقلة المديونيات:
جتري هذه املعاملة وفقا لألسلوب التقليدي بأن يكون الدين حمال للعقد اجلديد، إذ يشرتي البنك الدين 

. وقد ألزمت مؤسسة النقد 1النقدي للعميل على بنك آخر بنقد حال، عن طريق ما يسمى حتويل الرصيد
 تجارية العاملة يف اململكة بأن تكون مناقلة املديونيات عن طريق نظام التحويلالعريب السعودي البنوك ال

)سريع( بدال من الشيكات املصرفية كما كان العمل به يف السابق، فتحول املبالغ حلساب موحد هلذه 
 املعامالت برتميز خاص لكل عملية.

لغالبة يع حمافظ الديون احملضة أو اويدخل من ضمن املعاملة التقليدية أيضا تداول صكوك املراحبة، وب
 املقصودة.

وحكم مناقلة املديونيات باألسلوب التقليدي بأن يكون الدين حمال للعقد )ومن ذلك تداول صكوك 
املراحبة وبيع حمافظ الديون الغالبة املقصودة( أنه من بيع الدين لغري من هو عليه، فإن كان الدين مؤجال 

 اإلمجاع، وهو من بيع الكالإ بالكالإ. وأما إن كان بثمن حال فيجب االلتزاموبيع بثمن مؤجل فهو ممنوع ب
. وملا كان هذا 2بشروط اجلواز ومنها جتنب الغرر وربا البيوع بأال يباع الدين النقدي جبنسه إال متماثال

ينئذ ح الشرط متعذرا يف عمل املؤسسات املالية اإلسالمية؛ فإن مناقلة املديونيات باألسلوب التقليدي
 ممنوعة.

 ثانيا: البدائل الشرعية لمناقلة المديونيات:
 أما يف تطبيقات املؤسسات املالية اإلسالمية فإن مناقلة املديونيات يكون ببدائل وصور وأساليب؛ منها:

 مناقلة مديونية املراحبة.
 مناقلة مديونية اإلجارة التمويلية.

 إصدار صكوك إلطفاء صكوك قائمة.

                                                           
 (.12ضوابط التمويل االستهالكي، مؤسسة النقد العريب السعودي، املادة ) 1
 .217و 209و 207و 202قضايا فقهية معاصرة يف املال واالقتصاد ص 2
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 دى صندوق التنمية العقارية.برنامج ضامن ل
 إعادة التمويل باحلوالة.

ومجيع هذه الصور فيما أعلم يتعذر معها تواطؤ املمولني فيما بينهم، لبعد التهمة يف ذلك، بسبب املنافسة 
بني جهات التمويل يف استقطاب العمالء، فتدخل حينئذ يف صور )إعادة التمويل مع غري الدائن وبال 

 ق.ترتيب منه( كما سب
 الفرع الثاني: أحكام البدائل الشرعية لمناقلة المديونيات:

 أوال: مناقلة مديونية المرابحة.
وذلك بأن يكون لدى العميل دين من متويل باملراحبة لدى جهة متويل، ويرغب يف نقل دينه إىل ممول آخر، 

ول احلايل من يسد دين املم فيوقع عقد مراحبة مع املمول اجلديد بقدر املتبقي من دين املمول احلايل، مث
حصيلة املراحبة اجلديدة املنفذة مع املمول اجلديد، ويكون السداد بواسطة شيك مصريف أو حوالة مصرفية 

 .1حلساب املمول احلايل، وال يظهر يف هذه الصورة حمذور شرعي
 ثانيا: مناقلة مديونية اإلجارة التمويلية:

 باإلجارة التمويلية، ويرغب يف نقل دينه إىل ممول جديد، ويكون ذلكوذلك بأن يكون على العميل متويل 
بشراء املمول اجلديد )بناء على طلب العميل( األصل املمول باإلجارة التمويلية، وذلك بثمن يعادل مبلغ 

ار عقد ر التملك املبكر، مث يبيع املمول اجلديد األصل للعميل باملراحبة أو ميوله باإلجارة التمويلية إما باستم
 .2اإلجارة القائم، أو بفسخ العقد باتفاقهما وإنشاء عقد إجارة جديد

وال يظهر يف هذه الصورة حمذور شرعي، إذ إن حمل العقد هو األصل احململ بعقد اإلجارة، وسبق بيان 
 جوازه.

يرد عليه  دوإمنا الذي قد يكون حمل مناقشة هو أن يكون مثن الشراء معادال ملبلغ التملك املبكر، وهذا ق
صورية العقد وتداول الدين؛ فالبيع وقع بثمن خيتلف عن سعر العقار يف السوق على حنو كبري، واملوقف 

 من هذا التعامل فيه اجتاهات:
                                                           

، وقرار اهليئة الشرعية للبنك األهلي رقم 2011/أ( عام 111، ورقم )2008( عام 111قرار اهليئة الشرعية لبنك البالد رقم ) 1
 .1/190، قرارات هيئة األهلي 2011( عام 145/2)

 .2012/و( عام 66، وقرار اهليئة الشرعية لبنك البالد رقم )2011( عام 12قرار اهليئة الشرعية لشركة دويتشه اخلليج للمساكن رقم ) 2
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 االتجاه األول: المنع.
ومستند هذا االجتاه: أن إنقاص مثن الشراء فيه شبهة أخذ عوض مقابل حوالة الديون، فال بد أن يكون 

 .1املؤجر بسعر السوق شراء األصل
 االتجاه الثاني: الجواز.

ومستند هذا االجتاه: أن الشراء يعد حقيقيا ترتتب عليه آثار امللك كاهلالك وحتمل تبعته، فليس من قبيل 
مناقلة املديونيات باألسلوب التقليدي، وال مانع حينئذ من شراء األصل بثمن يعادل مبلغ التملك املبكر، 

وعد  بسبب وجود ساط األجرة هو سعر السوق لألصل المؤجر إجارة تمويلية،فإن المتبقي من أق
 .2املستأجر بالتملك

 االتجاه الثالث: التفصيل.
فيدفع املمول اجلديد للممول السابق قدر مبلغ التملك املبكر، وأما الفرق بني مبلغ التملك املبكر وبني 

ك وذلك مقابل تنازل العميل عن حقه يف متلسعر األصل يف السوق فيدفعه املمول اجلديد للعميل، 
 .3األصل

 ثالثا: إصدار صكوك إلطفاء صكوك قائمة:
حيصل يف بعض إصدارات الصكوك أن يكون غرضها إطفاء صكوك قائمة، ألسباب خمتلفة منها رغبة 
 هاملصدر يف االستفادة من اخنفاض مؤشر التمويل بسبب ارتفاع السيولة يف السوق، أو الستمرار حاجت

 إىل السيولة.
وال يظهر يف هذه الصورة حمذور شرعي؛ النتفاء التهمة بني الدائن األول )محلة الصكوك القائمة(، والدائن 

 الثاين )محلة الصكوك اجلديدة( بسبب طبيعة األسواق املنظمة.
 رابعا: برنامج ضامن لدى صندوق التنمية العقارية:

 ج ضامن( لدى صندوق التنمية العقارية يف السعودية، وصورتهمن صور مناقلة املديونيات ما يسمى )برنام
أن الصندوق يضمن جلهة التمويل دفع القرض املستحق للمواطن، الذي سبق أن حصل على متويل عقاري 
                                                           

 .75و 2/15فتاوى أعيان  1
 /و(.66، وقرار اهليئة الشرعية لبنك البالد رقم )4/2/5بيان اجمللس لشرعي بشأن الصكوك، واملعايري الشرعية، معيار السيولة بند  2
 .2011( عام 12قرار اهليئة الشرعية لشركة دويتشه اخلليج للمساكن رقم ) 3
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من جهة التمويل، على أن يسجل العقار باسم العميل ويرهن للصندوق، ويتحمل العميل الفرق بني الدين 
 لقرض العقاري إن وجد.الذي عليه وبني مبلغ ا

حمذور شرعي، فإن الدائن سيتغري من املمول للصندوق ولو كان ذلك  1وال يظهر يف )برنامج ضامن(
برتتيب واشرتاط، مع مد يف أجل الدين، وعدم متكني العميل من القرض؛ النتفاء علة املنع، وهي عدم 

 كومية.ندوق قرضا حسنا من القروض احلحصول زيادة يف الدين الثابت يف ذمة العميل، باعتبار دين الص
 خامسا: إعادة التمويل بالحوالة:

وذلك بدخول الدائن األول يف معاملة مستقلة ينشأ عنها دين آجل، مث حييل الدائن األول دائنه اجلديد 
على مدين الدائن األول، وعادة ما يكون ذلك يف حمافظ التمويل، والسيما يف شركات التمويل اليت تكثر 

يها حمافظ املراحبات، وحتتاج إىل إعادة التمويل )التوريق(، ولكون حمفظة املراحبة ديونا حمضة أو غالبة؛ لد
فيتعذر أن تكون حمال للمعاوضة، فتتقدم شركة التمويل إىل أحد البنوك ألخذ متويل بالبيع اآلجل، مع 

 إحالة البنك على حمفظة التمويل أو بضماهنا.
باحلوالة: أن يكون لدى املمول حمفظة متويل باملراحبة، فيُنشأ صندوق استثماري ومن صور إعادة التمويل 

يشرتك فيه مستثمرون، ويبيع مدير الصندوق على املمول أصال باألجل، وحييل املمول الصندوق على 
 .2حمفظة التمويل

احبات، مع املر  وال يظهر يف ذلك حمذور شرعي، ال سيما إذا كانت احملفظة ديونا مستقرة يف الذمة مثل
  .3االلتزام بشروط احلوالة

                                                           
، القواعد 7/430هذا االسم مأخوذ من معىن االلتزام العام يف املعاوضات، وليس من الضمان الفقهي الذي يقصد به ضم ذمة إىل ذمة. روضة الطالبني  1

 .217النورانية ص
 .1/162قرارات اهليئة الشرعية للبنك األهلي  2
 .6املعايري الشرعية، معيار احلوالة بند  3



 املؤمتر اخلامس عشر للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية

  إعادة التمويل وتطبيقاته املعاصرة وأحكامه
 

414 

 المطلب العاشر: صكوك المحافظ:
 الفرع األول: صورة المسألة:

يعد شراء احملافظ وتصكيكها من أبرز أساليب إعادة التمويل اليت خيتلف فيها الدائن، وتعد بديال شرعيا 
وسع قدرته االئتمانية، اب خمتلفة كأن يلتوريق الديون، فيعمد املمول إىل التخلص من حمفظته التمويلية ألسب

، 1وذلك ببيع احملفظة ألحد املمولني األقدر منه ائتمانيا، كما يف بيع شركة التمويل حمفظتها ألحد البنوك
وكما يصكك البنك حمفظته لبيعها يف السوق حلملة الصكوك. وأبرز التطبيقات اليت ختتار هذا األسلوب 

 ة متويلية، وحمافظ خلطة من ديون وأصول مؤجرة إجارة متويلية.نوعان: حمافظ أصول مؤجرة إجار 
 الفرع الثاني: أحكام المسألة:

 المسألة األولى: التخريج الفقهي لصكوك المحافظ:
 للتخريج الفقهي لصكوك احملافظ أثر يف عدد من املسائل املرتبطة بذلك، وقد اختلف فيها على قولني:

 .2استثمارالقول األول: أهنا صكوك وكالة 
، فالعمل مقتصر على إدارة احملفظة، دون 3القول الثاين: أهنا صكوك وكالة خدمات )أعمال وتصرفات(

 .4استثمار أموال محلة الصكوك
 المسألة الثانية: إدخال الديون ضمن خلطة الوعاء:

أعيان  غلبهاأسبق نقل نص قرار جممع الفقه الدويل: "من صور بيع الدين اجلائزة بيع الدين ضمن خلطة 
 ".هي المقصودة من البيعومنافع 

يف هذا النموذج؛ إال أهنا مُجعت ابتداء  %49وحمل البحث أن الديون وإن كانت مغلوبة، إذ ال تزيد على 
                                                           

، وقرار اهليئة الشرعية ملصرف 2006( عام 72، قرار اهليئة الشرعية لبنك البالد رقم )1/28فتاوى اهليئة الشرعية املوحدة جملموعة الربكة  1
 .2011( عام 260، ورقم )2010( عام 230، ورقم )2010( عام 186، ورقم )2009( عام 115اإلمناء رقم )

 .منع من منوذج صكوك احملافظ؛ لعدم توافقه مع الضوابط الشرعية لوكالة االستثمارعلى هذا عدد من اهليئات الشرعية، فت 2
 يف الوكالة تشمل ال اأهن باالستثمار الوكالة( معيار نطاق) يف وأكد باالستثمار، للوكالة معيارا مث للوكالة، معيارا الشرعي اجمللس أصدر 3

 .التصرفات
 آجل شركة وكوصك للتنمية، اإلسالمي البنك صكوك اليت صدرت وفق هذا النموذج، منهاالشرعية لعدد من الصكوك  فتاوى اللجان 4

 اإلسالمي، ظيب أبو بنك وصكوك اإلسالمي، ديب بنك وصكوك اإلسالمي، نور بنك وصكوك اإلسالمي، قطر بنك وصكوك للتمويل،
 .اإلسالمي األمارات بنك وصكوك
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على هذا النحو، مما قد يرد عليها شبهة بيع الدين؛ قال الشيخ تقي عثماين: "إدخال عمليات املراحبة يف 
. بينما 2؛ ولذا منعت بعض االجتهادات الشرعية هذا النموذج1شبهة بيع الدين"هذه اخللطة ال خيلو من 

ذهبت اجتهادات أخرى إىل اجلواز إما إعماال ملعيار التبعية إن كان للمحفظة شخصية حكمية مستقلة، 
 .3أو إعماال ملعيار الغلبة إن مل تكن كذلك. ويف مجيع األحوال فالديون يف هذا النموذج مغلوبة

 لة الثالثة: مكونات الديون:المسأ
من املسائل اليت قد تشكل على هذا النموذج، حتديد مكونات الديون، فيالحظ يف بعض النماذج أهنا 

( رغم أهنا أوراق مالية قد حتتوي بعض موجوداهتا على %51تضع األسهم والصكوك يف مكون األعيان )
 ديون.

مات، فهل تصنف على أهنا ديون دوما باعتبار "أن ومن ذلك أيضا منتجات متويل املنافع وإجارة اخلد
، حىت ولو عينت اجلهة أو 5؛ كما هو رأي بعض املذاهب الفقهية4إجارة األعمال ال تكون إال موصوفة"

 .6الشخص الذي يقدم اخلدمة، أم تصنف على أهنا إجارة أعمال معينة عند تعيني الشخص
 المسألة الرابعة: تضمين مدير المحفظة:

ما يشتمل هذا النموذج على توكيل البائع بإدارة احملفظة، مع ضمانه للمحفظة، أو التزامه بشرائها غالبا 
يف احملفظة، إذا كان قد باع جزءا منها،  7بالقيمة االمسية، أو كفالته ملديوين احملفظة. وقد يكون املدير شريكا

 وقد ال يكون كذلك إذا باع مجيعها.
 أوال: تضمين المدير الشريك:

 .8القول األول: املنع؛ ألن ذلك من قبيل ضمان رأس مال الشركة، فهذه شركة عقد
                                                           

 .2/264حبوث يف قضايا فقهية معاصرة  1
 .2012( عام 357، وقرار هيئة اإلمناء رقم )1/126فتاوى أعيان  2
 .2/995، دراسات املعايري الشرعية للصكوك املايل ديب سوق معياربيان اجمللس الشرعي يف الصكوك،  3
 .2الذمة ص يف املوصوفة اإلجارة صكوك وتداول إصدار أحكام 4
 .7/163، الفروع 3/97الشرح الصغري  5
 .85-82(، أحباث ندوة الربكة الثالثون ص1-8/3/2006الشرعية ملصرف أبو ظيب اإلسالمي رقم )قرار اهليئة  6
 يكون ذلك أحيانا متطلبا نظاميا من اجلهة اإلشرافية ألغراض ائتمانية. 7
 .276-2/327 معاصرة فقهية قضايا يف حبوث 8
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القول الثاين: اجلواز؛ لكون هذه الشركة شركة ملك، وليست شركة عقد، ويف شركة امللك جيوز ذلك؛ ألن 
. وجياب بأن هذا احلكم حمل 1الشريك أجنيب عن شريكه، فهو حينئذ من قبيل ضمان الطرف الثالث

، إال أن اخلالف هنا يعود إىل حتقيق املناط يف صكوك 2فالشريك يف شركة امللك جيوز تضمينه وفاق،
 احملافظ؛ هل هي من قبيل شركة امللك أم العقد.

 ثانيا: تضمين المدير الوكيل:
، كما أهنا من ضمان وكيل االستثمار 3األول: املنع؛ ألنه من ضمان ال يصح ضمانه، فالوكيل أمني القول

، 4املمنوع يف االجتهادات اجلماعية، وجياب بأن هذا احلكم حمل وفاق، فوكيل االستثمار ال جيوز تضمينه
إال أن اخلالف هنا يعود إىل حتقيق املناط يف صكوك احملافظ؛ هل هي من قبيل وكالة االستثمار أم وكالة 

 اخلدمات.
وا عن السداد، انت الكفالة ملديوين احملفظة إن ختلفالقول الثاين: اجلواز إذا مل تشرتط الكفالة يف الوكالة، وك

 . وهو هنا كذلك فيمنع حينئذ.5وليس ضمانا مطلقا، ومل يكن املدير هو املتمول
 المسألة الخامسة: استبدال األصول:

يتكرر يف هذه املعاملة اشرتاط استبدال األصول، والغرض من ذلك ضبط تدفق التوزيعات الدورية للمحافظة 
صنيف االئتماين للصكوك، كوجود تلف أو تعثر يف أحد عقود احملفظة، مث الحقا قد ينطوي على الت

 .6االستبدال على مصلحة للمصدر إذا كانت قيمة األصول اجلديدة أكثر من القدمية
فإن ُخرجت هذه الصكوك على أهنا صكوك وكالة باالستثمار، فشرط االستبدال حينئذ مقبول؛ إذ إن هذا 

وكالة باالستثمار. أما إن ُخرجت على أهنا صكوك وكالة خدمات؛ فإن كان املدير ملزما هو مقتضى ال
باالستبدال بالشرط، فيشكل عليه أنه أمني. وأما إن كان االستبدال باتفاق بني املدير واملشرتي )أو وكيله( 
                                                           

 .2015تطوير املشاركة املتناقصة،  بشأن السادس الفقهي شورى مؤمتر املايل للصكوك، أعمال ديب سوق معيار 1
 .إعادة الشراءاملعايري الشرعية، معيار  2
 (.357وقرار اهليئة الشرعية ملصرف اإلمناء رقم )(، 72قرار اهليئة الشرعية لبنك البالد رقم )، 2/627 معاصرة فقهية قضايا يف حبوث 3
 .تثمارالضمانات، معيار الوكالة باالساملعايري الشرعية، معيار  4
/د(، حبوث يف 28/2( و)9/3، فتوى الربكة )معيار ضمان مدير االستثمار، بند وكيل اخلدمات ،املعايري الشرعية، معيار الضمانات 5

 .2/277قضايا فقهية معاصرة 
 .1/138فتاوى اهليئة الشرعية املوحدة جملموعة الربكة  6
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أمني، وجيوز أن  نهفال يظهر ما مينع من ذلك، على أال يتحمل املدير أي كلفة ترتتب على االستبدال؛ أل
يكون ذلك على سبيل التربع يف حينه. مع االلتزام يف مجيع األحوال بضوابط بيع الدين إذا كان األصل 

 املبدل دينا.
وأما إن كان استبدال األصول تلقائيا، فيشكل عليه أن املدير يتصرف فيما ال ميلك؛ إال إن ُخرج على 

بوال نح املشرتي أو وكيله مهلة، فإن مل يعرتض عّد ذلك قتصرف الفضويل، ونُظم ذلك يف العقود بأن مي
منه، وإجازة لتصرفات املدير. كما أن املدير أمني، ومن املمنوع تضمينه فرق النقص )إن وجد( بني قيمة 

 األصول اجلديدة والقدمية. كما أن من خيانة األمانة استئثاره بفرق الزيادة )إن وجد(.
 ول المؤجرة بأقل من سعرها في السوق:المسألة السادسة: شراء األص

وسبق قريبا اإلشارة إىل هذه املسألة يف مسألة )مناقلة مديونية اإلجارة التمويلية(، ووجه اإلشكال فيها أن 
البيع هبذا الثمن قد يكون عالمة على الصورية، وذكرت بعض اآلراء فيها، ومن أقوى مناطات اجلواز: أن 

  سعر السوق لألصول املؤجرة إجارة متويلية. املتبقي من أقساط األجرة هو
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 المطلب الحادي عشر: التنازل عن عقود التمويل.
حيصل لكثري من املتمولني ممن ارتبطوا بعقد متويل، والسيما عقد اإلجارة التمويلي أن يطرأ عليه ما مينعه 

موافقته على  فيعلق املمول من االستمرار يف عقد التمويل، فريغب من املؤجر )املمول( يف إقالته من ذلك،
ذلك بتوافر عميل مالئم ائتمانيا يتقبل عقد التمويل، بفسخ عقد اإلجارة القائم، وإنشاء عقد جديد مع 
العميل اجلديد، وقد يطلب البنك رسوما مقابل ذلك، كما قد يأخذ العميل األول من العميل اجلديد 

 .1دفعة مقدمة عوضا عن تنازله، والسيما إذا كان قد دفع يف العقد
وال يظهر يف هذا التعامل حمذور شرعي، وهو من قبيل فسخ العقود برضا األطراف، فال جيوز التنازل بال 
موافقة املؤجر؛ ألن عقد اإلجارة من العقود الالزمة. وأما العوض الذي يطلبه البنك، فإن كان أكثر من 

 اخلدمات الفعلية فيخرج على عوض اإلقالة.
ي يأخذه العميل األول من الثاين، فيمكن خترجيه على أنه عوض عن حق العميل األول وأما العوض الذ

 .2يف االستمرار بالعقد، أو عوض امتناع عن مزامحة، أو عوض وساطة بني املمول والعميل والثاين
  

                                                           
 .364-362و 1/354قرارات األهلي  1
 .2008الشرعية ملصرف أبو ظيب اإلسالمي عام قرار اهليئة  2
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 خاتمة في نتائج البحث
ادات الصادرة هبذا الشأن، واجتهبعد التأمل يف حقيقة إعادة التمويل وأحكامها، واالجتهادات اجلماعية 

اهليئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية لعدد من تطبيقات وصور إعادة التمويل، ميكن استخالص 
 النتائج اآلتية:

 أوال: حقيقة إعادة التمويل:
 أهنا إحالل دين حمل دين آخر مع الدائن نفسه أو مع غريه أو مع غري املدين.

 التمويل:ثانيا: حكم إعادة 
 األصل يف إعادة التمويل الصحة واجلواز مع مراعاة ضوابط إعادة التمويل.

 ثالثا: ضوابط إعادة التمويل:
أال يكون ذريعة لبيع الدين للمدين بأكثر من جنسه مؤجال، ومن أبرزها أال يكون مكرها، وميكن ضبط 

لك ن متعثرا، وإمنا عدم رغبته يف ذذلك: بأال يكون الباعث إلعادة التمويل عدم قدرة املدين كأن يكو 
لغرض صحيح ولو كان الدين حاال. ومن التطبيقات املمنوعة يف ذلك: استعمال إعادة التمويل يف جدولة 

 الدين الواحد، فال يرتفق املدين بنقد إضايف، وال يدمج ديونا، وال يستفيد من اخنفاض مؤشر التمويل.
ط جعلي يؤول حملذور من ربا أو غرر؛ فال يصح اشرتاط الدخول أال تشتمل معاملة إعادة التمويل على شر 

يف املعاملة اجلديدة، أو اشرتاط سداد الدين القائم من حصيلة املعاملة اجلديدة، أو جيرب العميل على شيء 
من ذلك مما يكون يف حكم الشرط. ومن التطبيقات املمنوعة يف ذلك: تقييد العميل يف تشغيل حساب 

اجلديد حبجزه، أو كشفه بقدر الدين السابق، أو وضع تعليمات عليه حبسم قدر الدين  حصيلة التمويل
 السابق، أو توقيع العميل حوالة مسبقة بقدر الدين السابق.

أال يشتمل الثمن اآلجل اجلديد يف إعادة التمويل على تعويض عن تأخري يف الدين السابق، وإن اشتملت 
 ئذ أن تكون بالكلفة الفعلية.عملية اإلعادة على رسوم فيجب حين

أال يكون من بيع الدين لغري املدين، فال يصح أن يكون الدين حمال للعقد اجلديد إال بشروطه، ومن أبرزها 
 خلو املبادلة بني الدينني من ربا البيوع والغرر، فيكون العوض حاال من غري جنسه.

ن صيغة ملعاد متويله فال مانع أن يكون ناشئا عأن تكون إعادة التمويل بعقد شرعي بضوابطه، وأما الدين ا
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 مداينة مباحة أو قرض ربوي.
إذا كانت إعادة التمويل مع غري الدائن ولكن برتتيب منه، فيجب )أ( أن يكون الدائن األول مستقال عن 

لدائن االدائن الثاين فال تربطهما عالقة ملكية غالبة أو مسيطرة، و)ب( ال يلتزم الدائن األول بسداد دين 
 الثاين، و)ج( ال يتبادل الدائن األول مع الدائن الثاين عملية إعادة التمويل.

 موافقة الدائن عند اختالف املدين يف إعادة التمويل.
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 ثبت المصادر والمراجع
أحكام إصدار وتداول صكوك اإلجارة املوصوفة يف الذمة، وصكوك اإلجارة مع الوعد بالتمليك على من 

 . 2012اشرتيت منه، د.يوسف الشبيلي، الدورة العشرون جملمع الفقه اإلسالمي الدويل، عام 
لطبعة األوىل عام ااألخبار العلمية من االختيارات الفقهية، علي البعلي، حتقيق أمحد اخلليل، دار العاصمة، 

1418-1998. 
االختيارات اجللية من املسائل اخلالفية، مطبوع مع نيل املآرب يف هتذيب شرح عمدة الطالب، الشيخ 

 عبداهلل البسام، مطبعة النهضة احلديثة.
 .يأدوات إدارة خماطر السيولة وبدائل اتفاقية إعادة الشراء يف املؤسسات املالية اإلسالمية، د.يوسف الشبيل

 .1990-1411األشباه والنظائر، جالل الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، عام 
اإلشراف على مذاهب العلماء، أبو بكر ابن املنذر، حتقيق صغري األنصاري، مكتبة مكة الثقافية، الطبعة 

 .2004-ـ1425األوىل، عام 
يل ة واملصرفية يف اجلزائـر، دراسة حالة شركة إعادة التمو إعادة التمويل الرهين، وأثره على املنظومة املالي

 الرهين، عمـر طالـب، د.عبـد احلميـد غويف.
إعادة التمويل وشروطه يف املصارف اإلسالمية، بدر السعوي، حبث تكميلي للماجستري يف املعهد العايل 

 هـ.1435للقضاء، عام 
 .2015عة الدويل يف ماليزيا عام أعمال الندوة الفقهية العاشرة مللتقى علماء الشري

، 2011أعمال مؤمتر شورى الفقهي الرابع بشأن قلب الدين، شركة شورى لالستشارات الشرعية، عام 
 .2015وأعمال مؤمتر شورى الفقهي السادس بشأن تطوير املشاركة املتناقصة، عام 
ؤسسات املالية الفقهي الرابع للمإفالس الشركات وإعسارها يف الفقه والنظام، د.يوسف الشبيلي، املؤمتر 

 .2009اإلسالمية يف الكويت، عام 
 .1990-1410األم، حممد بن إدريس الشافعي، دار املعرفة، مطبوع عام 

 .2011-1432حبوث يف قضايا فقهية معاصرة، الشيخ تقي عثماين، دار القلم، الطبعة الثانية، عام 
ام اهلل بن منيع، دار عامل الكتب، الطبعة األوىل، عحبوث وفتاوى يف االقتصاد اإلسالمي، الشيخ عبد

1437-2016. 
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 م.1986-1406بدائع الصنائع، عالء الدين الكاساين، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، عام 
 بلغة السالك مطبوع مع الشرح الصغري، أمحد الصاوي، دار املعارف.

بعة األوىل، د.أسامة الالحم، دار امليمان وبنك البالد، الطبيع الدين وتطبيقاته املعاصرة يف الفقه اإلسالمي، 
 .2012-1433عام 

 .1983حتفة احملتاج يف شرح املنهاج، أمحد بن حجر اهليتمي، املكتبة التجارية الكربى، عام 
 .1982-1402تطوير األعمال املصرفية مبا يتفق والشريعة اإلسالمية، د.سامي محود، الطبعة الثانية، عام 

 .2005تقنيات البنوك، د.الطاهر لطرش، مطبوع يف اجلزائر، عام 
 تنقيح الفتاوى احلامدية )العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية(، حممد بن عابدين، دار املعرفة.

حولية الربكة الثامنة )حبث بدائل البطاقة ذات االئتمان املتجدد يف تطبيقات املؤسسات املالية اإلسالمية(، 
 .2006-1427أسيد كيالين، جمموعة دلة الربكة، عام د.

حولية الربكة العاشرة )حبث مراعاة مقاصد الشريعة ومآالت األفعال يف العمل املصريف اإلسالمي(، د.حسني 
 .2008-1429حامد حسان، جمموعة دلة الربكة، عام 

س للهيئات ي، املؤمتر السادخصائص حق االنتفاع وآثار نقله )بيع املنافع وبيع العقود(، د.حممد القر 
 الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية أيويف.

دراسات املعايري الشرعية، هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، دار امليمان وبنك البالد، 
 .1437الطبعة األوىل، عام 

 .1990-1411دراسات يف أصول املداينات، د.نزيه محاد، دار الفاروق، عام 
-1417الدرر السنية يف األجوبة النجدية، علماء جند، مجع عبدالرمحن بن قاسم، الطبعة السادسة، عام 

1996. 
 .1994الذخرية، أمحد بن إدريس القرايف، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل، عام 

مي، الطبعة الثالثة، اإلسالروضة الطالبني وعمدة املفتني، أبو زكريا النووي، حتقيق زهري الشاويش، املكتب 
 .1991-1412عام 

السياسة النقدية بني الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعي، د.وليد شاويش، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، 
 .2011-1432الطبعة األوىل، عام 
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 الشرح الصغري على أقرب املسالك إىل مذهب مالك، أمحد الدردير، دار املعارف.
 ى خمتصر خليل، أمحد الدردير، دار الفكر.الشرح الكبري عل

 .2014-1435ضوابط التمويل االستهالكي، مؤسسة النقد العريب السعودي، 
 .2013-1434الضوابط املستخلصة، اهليئة الشرعية لبنك البالد، دار امليمان، الطبعة األوىل، عام 

الطبعة األوىل،  احلمد، دار عامل الفوائد،الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية، ابن قيم اجلوزية، حتقيق نايف 
 .1428عام 

 . 2013-1434العقود املضافة إىل مثلها، د.عمر طاهر، دار أشبيليا، الطبعة األوىل، عام 
الغرر وأثره يف العقود يف الفقه اإلسالمي، د.الصيق الضرير، دار اجليل والدار السودانية للكتب، الطبعة 

 . 1990-1410الثانية، عام 
 لفتاوى السعدية، عبدالرمحن بن سعدي، مكتبة ابن تيمية.ا

فتاوى اهليئة الشرعية املوحدة جملموعة الربكة، إعداد د.عبدالستار أبو غدة، جمموعة دلة الربكة، الطبعة 
 .2012-1433األوىل، عام 

 .2001-1422فتاوى مصطفى الزرقا، اعتىن هبا: جمد مكي، دار القلم، الطبعة الثانية، عام 
 .1399تاوى ورسائل، الشيخ حممد بن إبراهيم، مطابع احلكومة، الطبعة األوىل، عام ف

 .2003-1424الفروع، حممد بن مفلح، حتقيق عبداهلل الرتكي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، عام 
الفواكه العديدة يف الوسائل املفيدة، الشيخ أمحد بن منقور، تصوير عن طبعة املكتب اإلسالمي عام 

1380. 
 .2007-1428يف فقه املعامالت املالية واملصرفية املعاصرة، د.نزيه محاد، دار القلم، الطبعة األوىل، عام 

قاموس آركابيتا للعلوم املصرفية واملالية، د.نبيل شيبان، ودينا كنج شيبان، مطبعة كركي بريوت، الطبعة 
 .2008الثانية، عام 

 ة العامل اإلسالمي.قرارات اجملمع الفقهي اإلسالمي، رابط
 قرارات اهليئة الشرعية لبنك البالد، موقع بنك البالد.

 .2015-1437قرارات اهليئة الشرعية للبنك األهلي، أمانة اهليئة الشرعية، الطبعة األوىل، عام 
 .1431قرارات اهليئة الشرعية ملصرف الراجحي، اجملموعة الشرعية، دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل، عام 
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 قرارات مؤمتر شورى الفقهي الرابع للمؤسسات املالية اإلسالمية، موقع شركة شورى لالستشارات الشرعية.
قرارات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركة أعيان لإلجارة واالستثمار )فتاوى أعيان(، دار الضياء الكويت، 

 . 2008-1429الطبعة األوىل، عام 
 هـ.1432سالمي، طبع األمانة العامة لألوقاف بالشارقة، عام قرارات وتوصيات جممع الفقه اإل

قرارات وتوصيات ندوات الربكة لالقتصاد اإلسالمي، إعداد د.عبدالستار أبو غدة، جمموعة الربكة املصرفية، 
 .2010-1431الطبعة األوىل، عام 

 .2001-1421ألوىل، عام قضايا فقهية معاصرة يف املال واالقتصاد، د.نزيه محاد، دار القلم، الطبعة ا
 ، حبث غري منشور.2011-1433قلب الدين دراسة تأصيلية تطبيقية، د.عبداهلل العايضي، 

 م، حبث غري منشور.1999-1420قلب الدين على املدين، د.علي الندوي، 
 قليويب )حاشية على شرح احمللي على املنهاج( مع حاشية عمرية، أمحد سالمة القليويب، دار الفكر، عام

1415-1995. 
القواعد النورانية الفقهية، شيخ اإلسالم ابن تيمية، حتقيق أمحد اخلليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، عام 

 هـ.1422
 . 2006-1427كشاف القناع عن اإلقناع، منصور البهويت، وزارة العدل السعودية، الطبعة األوىل، عام 

كنز الراغبني شرح منهاج الطالبني، جالل الدين احمللي، حتقيق حممود احلديدي، دار املنهاج، الطبعة األوىل، 
 . 2016-1437اإلصدار الثاين، عام 

 اللوائح التنفيذية ألنظمة التمويل العقاري السعودية، موقع مؤسسة النقد العريب السعودي. 
 .1993-1414عرفة، عام املبسوط، حممد بن أمحد السرخسي، دار امل

جملة اجلمعية الفقهية السعودية العدد احلادي عشر )حبث التأجري التمويلي راسة فقهية مقارنة مبشروع نظام 
اإلجيار التمويلي(، د.يوسف الشبيلي، اجلمعية الفقهية السعودية، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 

 . 2011-1433عام 
 مي الدويل، جممع الفقه اإلسالمي الدويل، دار القلم.جملة جممع الفقه اإلسال

 جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر، شيخي زاده, دار إحياء الرتاث العريب.
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جمموع الفتاوى البن تيمية، مجع عبدالرمحن وحممد بن قاسم، طبعة جممع امللك فهد لطباعة املصحف 
 .2004-1425الشريف، عام 

 كريا النووي، دار الفكر.اجملموع شرح املهذب، أبو ز 
جمموع فتاوى ورسائل الشيخ العالمة عبداهلل أبا بطني، حتقيق خالد السكران، مكتبة دار املنهاج، الطبعة 

 . 1438األوىل، عام 
جمموع فتاوى ورسائل، الشيخ حممد بن عثيمني، حتقيق فهد السليمان، دار الوطن ودار الثريا، طبعة عام 

1413. 
 .1420الت متنوعة، عبد العزيز بن باز، دار اإلفتاء ودار القاسم، عام جمموع فتاوى ومقا

 جمموعة الرسائل واملسائل النجدية، علماء جند، مكتبة ابن تيمية، من مطبوعات امللك عبدالعزيز.
-1368خمتصر الفتاوى املصرية، حممد البعلي، حتقيق حامد الفقي، دار ابن القيم، الطبعة األوىل، عام 

1949. 
 .1420دخل إىل نظرية االلتزام العامة يف الفقه اإلسالمي، مصطفى الزرقا، دار القلم، عام امل

املسائل املاردينية، شيخ اإلسالم ابن تيمية، حتقيق زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، الطبعة الثالثة، عام 
1399-1979. 

 ودار الرتاث.مشارق األنوار على صحاح اآلثار، القاضي عياض، املكتبة العتيقة 
 .1437املعايري الشرعية، هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، عام 

 .2001معجم أبو غزالة للمحاسبة واألعمال، طالل أبو غزالة، مطبوع عام 
معجم املصطلحات التجارية واملالية واملصرفية، د.أمحد بدوي، صديقة حممود، مراجعة أ.د.إمساعيل حممد 

 . 1994-1414م، دار الكتاب املصري ودار الكتاب اللبناين، الطبعة األوىل، عام هاش
 .2006-1427معجم لغة الفقهاء، د.حممد رواس قلعه جي، دار النفائس، الطبعة الثانية، عام 

 املغين، عبد اهلل بن أمحد بن قدامة، حتقيق عبد اهلل الرتكي، وعبد الفتاح احللو، دار هجر.
بالدين يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاهتا املعاصرة، د.رحال إمساعيل بالعادل، دار كنوز أشبيليا، مقابلة الدين 

 . 2014-1435الطبعة األوىل، عام 
 .2014ملتقى املراحبة بربح متغري، اهليئة الشرعية لبنك البالد، دار امليمان وبنك البالد، الطبعة األوىل، عام 
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 .2012-1433يل، دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل، عام املماطلة يف الديون، د.سلمان الدخ
 .1989-1409منح اجلليل شرح خمتصر خليل، حممد بن أمحد بن عليش، دار الفكر، طبع عام 

 .1417املوافقات، إبراهيم بن موسى الشاطيب، حتقيق مشهور سلمان، دار ابن عفان، الطبعة األوىل، عام 
 والشؤون اإلسالمية يف الكويت. املوسوعة الفقهية، وزارة األوقاف

 .1412موطأ اإلمام مالك، حتقيق بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالةـ عام 
 .1984-1404هناية احملتاج إىل شرح املنهاج، حممد بن أمحد الرملي، دار الفكر، طبعة عام 

 الوسيط يف شرح القانون املدين، عبدالرزاق السنهوري.
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 التمويلإعادة 
 

 ورقة عمل مقدمة ملؤمتر أيويف اخلامس عشر للهيئات الشرعية
 

 
 

 إعداد
 ناصر بن عبدالرحمن الداود

 
  


