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 بسم الرمحن الرحيم 

 مة املقد 

إن احلمد هلل ، حنمده ونستعينه ونستهديه ، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده هللا  
له وحده الشريك له ، وأن حممدا عبده ورسوله إفال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن الإله إال 

 ا بعد ، صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا  . أم

االطالع على البحوث املعاصرة اليت تناولت بيع الدين عموما ، فإهنا مل تفرق بني بيع الدين قبل من خالل  ف
، بل تناولت صور بيع الدين من غري تفصيل ، وانبىن    قبل قبضه  يف الذمة  الثابتثبوته يف الذمة ، وبيع الدين  

األقوال   وبني   ، الدين  بيع  صور  بني  خلط كبري  ذلك  يف على  ماسة  احلاجة  أن  ورأيت   ، للفقهاء  املنسوبة 
، وأتصيلها ها  حترير األقوال فيببيان صوره ، و    ، يتناول  بيع الدين الثابت يف الذمة قبل قبضه   حبث  ختصيص  

السنة للكتاب و  العلماء  أتصيال شرعيا مستندا  املعاصرة  ، وأقوال  بيان بعض الصور  مل يذكر يف   ،  ، و  مما 
اخلطأ والضالل. إنه تعاىل مسيع قريب ن  مفأسأل هللا تعاىل التوفيق والسداد للحق، والعصمة  ،      حبوث سابقة

 جميب الدعوات.  

أمهية املوضوع  تتمثل يف عدة جوانب منها:   أهمية الموضوع  •

من أهم املوضوعات يف املعامالت املالية إن مل تكن أمهها على اإلطالق ، وخاصة يف    عموما  أن بيع الدين . 1
، خاصة  أو غريها    عصر احلاضر؛ ابلنظر إىل ارتباطه أبكثر املعامالت املعاصرة  سواء كانت مصرفية ،  ال
         أكثر تعامالت الناس يف هذا العصر أصبحت ابلديون. نأو 

أن أكثر صور بيع الدين قدميا وحديثا داخلة يف بيع الدين الثابت يف الذمة قبل قبضه ؛ مما يستدعي مزيدا   . 2
والتأصيل الفقهي ، والنظر يف الصور املعاصرة املستجدة . من البحث 

يف كثري من  إمجاال    حبثه    مل يبحث بشكل مستقل ، وإن كان قد سبق  هذا املوضوع  الدراسات السابقة  :  
املواضع ، وسوف أقتصر على أهم البحوث املعاصرة اليت تناولت هذا املوضوع  بشكل مباشر،  حبسب ما 

 وقفت عليه : 

1407كالئ ابلكالئ لفضيلة الدكتور نزيه كمال محاد ، ط بيع ال . 1

1411لفضيلة الدكتور نزيه كمال  محاد ، ط   دراسات يف أصول املداينات يف الفقه اإلسالمي : . 2
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الدين ابلدين  يف الفقه اإلسالمي الفضيلة الشيخ واصل بن داود بن سليمان املذن  ) حبث تكميلي لنيل   . 3
 1414العايل للقضاء ( نوقش عام  درجة املاجستري يف املعهد 

الفقهية   . 4 البحوث  جملة  نشر يف  املنيع    سليمان  بن  عبدهللا  الشيخ  لفضيلة  الدين  بيوع  أحكام  يف  حبث 
.    267، وهو منشور يف جمموع فتاوى الشيخ  يف اجلزء الثالث ص  1419عام    41املعاصرة  العدد  

يف   • الدين  بيع  مناقشة  متت  عشر وقد  احلادية  عام    ةالدورة  يف  واملنعقدة   ، اإلسالمي  الفقهي  للمجمع 
هـ وقد قدمت فيه البحوث التالية : 1419

 .    محاد  كمال  نزيه فضيلة الدكتور  /  إعداد /   املعاصرة تطبيقاته – أحكامه/    الدين بيع . 5

.  حممود  آل حممود   اللطيف الدكتور/عبد إعداد /   الدين بيع . 6

فضيلة    إعداد  /   واخلاص  العام  القطاع  جمال  يف/  الشرعية  ها وبدائل/    القرض  وسندات      الدين  بيع  . 7
عيد .  بن القري علي  الدكتور/حممد

  إعداد فضيلة الدكتور   /  واخلاص  العام  القطاع  جمال  يف  الشرعية  وبدائلها /  القرض  سندات  و    الدين  بيع  . 8
محود .   حسن سامي

.     العثماين تقي حممد يالقاض  إعداد / الشرعية وبدائلها  املالية واألوراق الدين بيع . 9

الدكتورعلي  إعداد  /  مقارنة   فقهية  دراسة/    الديون  يف  التصرف  أحكام  . 10   القره   الدين  حميي  فضيلة 
    داغي.

وصدرت بعض البحوث املتعلقة ببيع الدين منها:  •

  1422بن صاحل ترابن  الطبعة األوىل   بيع الدين  أحكامه وتطبيقاته املعاصرة لفضيلة الشيخ خالد . 11

   1423الدين لفضيلة الشيخ راشد بن حفيظ ،نشر يف جملة العدل/ العدد السادس عشر/عام   بيع . 12

حبث قصري له تعلق مباشر ببيع الدين بعنوان "قلب الدين" لفضيلة الدكتور نزيه كمال محاد نشر يف    . 13
هـ . 1427جملة العدل /العدد احلادي والثالثون/ عام 

م ، للدكتور  انصر بن أمحد    2007المية ، الطبعة األوىل عام  بيع الدين دراسة يف فقه الشريعة اإلس . 14
إبراهيم النشوي ، وهو األحدث فيما وقفت عليه . 
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   تتمثل  في النقاط التالية:  هذا البحثفي  التي  أهم اإلضافات الجديدة   ▪

أبقوال العلماء اثنيا.    ابألدلة النصية من الكتاب والسنة أوال مث  يف الذمة الثابت أتصيل مسائل بيع الدين -1

.  خالف الفقهاء يف صور بيع الدين الثابت قبل قبضه  حتقيق   -2

   .بعد ثبوته يف الذمة بيان بعض الصور اجلديدة املعاصرة اليت هلا تعلق ببيع الدين -3

.  قبل قبضه يف الذمة الثابت  بيع الدينصور   توضيح منشأ اخلالف بني العلماء يف -4

 .    قبل قبضه  الثابت يف الذمة  النزاع يف صور بيع الدينحمل  حترير  -5

تضمن  وهذا البحث يدراسة فقهية أتصيلية تطبيقية "  "بيع الدين الثابت يف الذمة قبل قبضه  "  :"وقد أمسيته
 :  على النحو التايل، وخامتة  فصلني    ،متهيد وبعد املقدمة  

 : التمهيد ، وقد جعلته في أربعة مباحث

 : تعريف الدينالمبحث األول  

 أسباب ثبوت الدين المبحث الثاني : 

 المبحث الثالث: أقسام الدين

 تعريف القبض  المبحث الرابع : 

 الفصل األول : بيع الدين المستقر قبل قبضه ، وتطبيقاته المعاصرة ،

 وفيه ثالثة مباحث : 

  المبحث األول : التأصيل الشرعي  لبيع الدين  المستقر قبل قبضه. 

.   صور بيع الدين المستقر قبل قبضه ، وتكييفها الفقهي  الثاني: المبحث

على المدين وغيره.  قبل قبضه، المبحث الثالث:التطبيقات المعاصرة  لبيع الدين المستقر
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المعاصرة   وتطبيقاته  قبضه،   قبل  المستقر  غير  الدين  بيع    : الثاني  وفيه ،الفصل 
 ثالثة مباحث    

 لشرعي لبيع الدين غير المستقر. المبحث األول : التأصيل ا

وفيه    ،  ،  وتكييفها الفقهي   المبحث الثاني:  صور بيع الدين غير المستقر على المدين وغيره
 فرعان:

 . الفرع األول : بيع الدين غير المستقر إذا كان دين سلم  

.  بيع الدين غير المستقر سوى دين السلم   الفرع الثاني :

.  المعاصرة  لبيع الدين غير المستقر على المدين وغيرهالتطبيقات المبحث الثالث : 

 فعلى النحو التايل :  -إن شاء هللا تعاىل-الذي سوف ألتزم به يف حبث هذا املوضوع  وأما المنهج

مجع املادة العلمية من املصادر األصلية .  ▪

حترير حمل النزاع يف كل موضع يستدعيه .  ▪

ت جزء من آية ذكرت ذلك . عزو اآلايت إىل سورها مرقومة ، فإن كان ▪

ختريج األحاديث واآلاثر من مصادرها مع ذكر الكتاب والباب واجلزء والصفحة ورقم احلديث أو األثر إن   ▪
، وإال فإنين   أو يف أحدمها فإنين أكتفي بذلك  فإن كان احلديث يف الصحيحني   ، كاان دوان يف املصدر 

املعتمدة يف ذلك . أذكر درجة احلديث من حيث الصحة وعدمها من الكتب 

توثيق أقوال الفقهاء من الكتب املعتمدة يف كل مذهب.   ▪

ترمجة خمتصرة لألعالم غري املشهورين تتضمن : امسه ،  نسبه ، ومذهبه الفقهي ، وأهم مؤلفاته ، واتريخ   ▪
مولده ووفاته مع ذكر مصادر ترمجته. 

فإن كان من توفيق فمن هللا وح  ، فأسأله ده ، وإن كان من خطأ فمين ،وقد بذلت وسعي يف هذا البحث 
وآخر     ، واألعمال  األقوال  يف  واإلخالص  والسداد  اهلدى  القدير  العلي  أسأل  ، كما  واخلطأ  الزلل  مغفرة 

 . ، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد  دعواان أن احلمد هلل رب العاملني 
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 :  مباحث أربعة التمهيد وفيه  
 : واصطالًحا لغة  الدين تعريف األول :  المبحث 

يف   قال.      (1)   ابلقرض    فيسمى  له  أجل  ال  الذي  وأما   أجل،   له  ما   على   يطلق   لغة  –  الدال  بفتح  –  الدَّين 
        (2) دين حباضر  ليس ما  كل"   لسان العرب

 فله إطالقان : الفقهاء وأما الدين في اصطالح 

فيطلق  األول :  : عام    من   كان  سواء  األسباب،  من  سبب  أبي  اإلنسان  ذمة  يف   جيب  ما   كل  على  إطالق 
     (3) العباد " حقوق من أو تعاىل،  هللا حقوق

       (4)    إطالق خاص : فيطلق على كل ما يتعلق ابلذمة من األموال أبي سبب يقتضي ثبوهتا   :الثاين

أسباب ثبوت الدين    : الثاني المبحث

 أرجعت  وقد.  مدينا   العتباره  املوجبة  األسباب  أبحد  ذمته  تشغل  قد  ولكن  الذمة،  بريء  أنه  اإلنسان  يف  األصل
       (5) أسباب تسعة إىل    اإلنسان ذمة   يف  الدين وجوب أسباب الفقهية املوسوعة

  والز واج   ،   واإلجارة   ،   والقرض  ،   والس لم   ،   كالبيع  طرفني  بني   يتم    عقد    يف   أكان   سواء:    ابملال   االلتزام :    أحدها 
  إبرادة    يتم    فردي     التزام    يف  كان  أو  ،  وحنوها   واالستصناع  ،  ابملال  لةوالكفا   ،  واحلوالة  ،  مال    على  والط الق  ،

    املال كنذر  واحدة  

 املوجبة  واجلناايت  للد ية  املوجب  كالقتل:    الفاعل  على  دين    لثبوت  املقتضي  املشروع  غري  العمل:    والث اين
  كتعم د  ،  أموال    من  ا حبوزهت  ما   على  ظةاحملاف  يف  تفريطها   أو   األمانة  يد   وكتعد ي  ،  الغري  مال  وإتالف  ،  لألرش

 

 .   220/  1؛ واملصباح املنري:   1467؛ ولسان العرب، ص    226/    3القاموس احمليط:      -(1)
 لسان العرب ال بن منظور.  -(2)

 ( 66/ ص   4)ج   -ابن حجر   -فتح الباري  انظر   -(3)

؛ بيع الدين  وسندات القرض وبدائلها الشرعية ، يف جمال القطاع     17-16بيع الدين ابلدين يف الفقه اإلسالمي ص    انظر   -(4)
 218/ص 1ري بن عيد ؛ جملة جممع الفقه اإلسالمي  الدورة احلادية عشرة جالعام واخلاص للدكتور حممد علي الق 

لالقتصاد   الدولية  اجلمعية  جملة  اإلسالمي،  االقتصاد  حبوث  جملة  من  األول  اجمللد  من  األول  العدد  يف  العربية  إىل  مرتمجًا  نشر  وقد 
 م.   1991اإلسالمي،  

 ( 112 -109/ ص   21)ج   -انظر: املوسوعة الفقهية الكويتية    -(5)
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  أتلف "    لو   ما   القبيل  هذا   من  ويعد  .    حفظها   يف  إمهاله  أو   يده   حتت   املوجودة   األعيان  إتالف  اخلاص    األجري
 " .   الد ين فيلزمه ،  الد ين ذلك ضياع   إتالفها  من  ولزم  ،  إنسان   على له ديًنا   تتضم ن وثيقةً  شخص   على

  يد   يف   املغصوب  كتلف  ،   اهلالك  سبب   كان  مهما   ،  ضمان    يد  كانت  إذا  احلائز  يد  يف  املال  هالك :    والث الث
 .  ذلك  وحنو  الش راء  سوم  على القابض أو  املشرتك  األجري يد يف  املتاع  ، وهالك الغاصب

  اس واحتب  ،  الز كاة  يف  الن صاب  على  احلول  كحوالن:    مايل     حق     لثبوت  مناطاً   الش ارع  جعله  ما   حتق ق :    والر ابع
  الد ين   وجب   ذلك   من   سبب   وجد  فإذا.   ذلك   وحنو   ،  األقارب  نفقة   يف  القريب  وحاجة  ،  الز وجي ة   نفقة  يف   املرأة 

.  به إبلزامه الش ارع قضى من  ذم ة يف

  عجز  إذا  لألم ة  العام ة  ابملصاحل  للوفاء   عليها   القادرين  على  املالي ة  الت كاليف  لبعض  اإلمام  إجياب:    واخلامس
   شامل    حريق    أو  ،   مدم ر    بزلزال    املتضر رين  وإعانة  املنكوبني،  إغاثة  يف   للمسامهة  أو  ،   هبا   الوفاء  عن  املال  بيت

.   عنه الت عويض أو لتحم له املال بيت يت سع وال الن اس يفجأ  مم ا  ذلك وحنو ،  مهلكة   حرب   أو

 ديناً   يظن ه   ماالً   شخص    إىل  دفع  كمن  :  منه  ذم ته   براءة  يتبني    مث    ،   عليه   واجب  أن ه  يظن    ما   أداء :    الس ادس  
  ،   حق     بغري  منه  أخذه  مبا   القابض  على  يرجع  أن  فله  ،  األمر  ونفس  احلقيقة  يف  واجب   بدين    وليس  ،  عليه  واجباً 

 .  إليه رد ه   عليه فيجب ،  فيه  له  حق   ال  ما  غريه  من أخذ  من ألن   وذلك  ،  ذم ته  يف ديناً  ذلك  ويكون

  فأد اه   ،   دينه  أبداء  غريه   شخص  أمر   إذا  كما :    طلبه  على  بناءً   عنه  الغري  يلزم   ايل   م  واجب    أداء:    والس ابع 
 .  به عليه  يرجع ،  للمأمور اآلمر ذم ة يف ديناً  يكون  دفعه ما  فإن   ،  عنه ماله من املأمور

 إذنه   نبدو   غريه   طعام  أكل   كمن:    الغري  مال  إتالف  عليه  ترت ب  إذا   الض رورة  حالة  املشروع  والثامن : الفعل
 الض رورة   لداعي   إذنه  بدون  الغري  مال  استهالك  وإابحته  الش ارع  ترخيص  فإن    ،  نفسه  عن  اهلالك  لدفع  مضطر اً 

ملالكه.  ذم ته يف ديناً  قيمته  أو ،  أتلفه  ما  مثل ثبوت من  يعفيه وال  ، املالي ة املسئولي ة الفاعل عن  يسقط ال

، كما لو قام إبصالح تسرب املاء من بيت جاره بدون إذنه.   هإذن بدون للغري انفع   بعمل   القيام:  والت اسع

 :  (1) زمر  ثالث إىل  التحقيق عند  التقسيم تقبل وهى

    اإلجارة    و  والقرض     السلم   ودين    الشراء   مثن     عن  الناجتة  الديون   مثل  وذلك  تعاقد،   عن   تنشأ   ديون  ـ  أ
 .  التعاقدية االلتزامات يوند هي وهذه .  ابملال والكفالة مال على  والطالق  والزواج  ،

 

انظر بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية  جمال القطاع العام واخلاص  للدكتور سامي حسن حممود / جملة جممع     -(1)
 282/ص   1الفقه اإلسالمي  ج  
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 حيث  الزكاة   مثل  العباد   على  تستحق   اليت  كالديون   ؛   املنفرد  التصرف  أو   االستحقاق  عن   تنشأ   ديون   -ب
 هي  وهذه  الشرعية،  حدودمها   يف    والوصية    الوقف  وكذلك  املكلف  ذمة  يف  ديًنا   الزكاة  من  املستحق  يصبح
 .  التصرفات ديون

  وهذه   ،    والعارية      والوديعة    األمانة  حفظ   يف  والتفريط  الغري  ملك   إتالف  مثل   ضمان،   عن   تنشأ   ديون   ـ   ج
 .  الضماانت ديون هي

  املنفردة،   اإلرادة   التعاقد، :  هى  أسباب  ثالثة   أحد  يف   يتحملها   من   ذمة  يف  الديون   ثبوت  أسباب   تنحصر  وبذلك 
 .  الضمان

 مطالبوفيه خمسة  :أقسام الدين :   الثالث  المبحث

 ول : تقسيم الدين باعتبار االستقرار وعدمه :  األ  المطلب

كغرامة املتلف ،    .   كان  سبب  أبي    فواته  أو  ،  مقابله  بتلف  انفساخ  إليه  يتطر ق  ال  ال ذي  هوو   :دين مستقر
بعد   واملهر   ، املنفعة  استيفاء  بعد  ، واألجرة  املبيع  ، ومثن  اخللع  املغصوب ، وعوض  وقيمة   ، القرض  وبدل 

    (  1)         لك.الد خول ، وحنو ذ

كاملسلم فيه واألجرة قبل استيفاء    لعدم حتقق سببه ،    وهو الدين الذي ال أيمن الفسخ  دين غير مستقر :
 الديون   :"مجيع  -رمحه هللا- (3) قال السيوطي    .   (2) واملهر قبل الد خول وحنو ذلك   املنفعة أو مضي  زماهنا ، 

  كان  وإن   فإنه  السلم   دين   هو:    واحدا  دينا   إال   مستقرة:    اله  المقابل   قبض  و  لزومها  بعد  الذمة   يف  اليت
  فمعىن  ،    العقد   فينفسخ  فيه  املسلم   انقطاع  يطرأ   أن   بصدد  ألنه   مستقر  غري  كان  إمنا   و   مستقر   غري   فهو   الزما 

  و   لعدم   املذكور  الدين   حصول  تعذر  بسبب   العقد   فسخ  من   األمن:    اجلانبني  من   الالزمة  الديون   يف  االستقرار
  الثمن  دين   أما   و   ،    الديون  بقية  دون :    السلم   بدين   خمصوص  ذلك  و   عنه  االعتياض  امتناع   و :    سه جن  جود
 كذا   و  عنه  االعتياض  جاز  جنسه  ابنقطاع   حصوله  تعذر  إن   و  املذكور  الفسخ   فيه  أمن   فإنه   املبيع  قبض   بعد

   (4) حتالف أو إقالة  أو  بعيب رد بسبب الفسخ

 

 ( 119/ ص    21)ج  -انظر املوسوعة الفقهية الكويتية    -(1)
 ( 127-126/ ص  21)ج    -املوسوعة الفقهية الكويتية     -(2)
  تسع  ابلقاهرة يف رجب سنة   ، ولد  السيوطي   حممد   بن   بكر   و أب  الدين   كمال  بن  الرمحن   عبد   الدين  جالل  الفضل  أبو  هو    -(3)

  االوىل   مجادىيف  جملدات، تويف    عدة  يف  ، وكتب  ورقتني  أو   ورقة  يف  رسائل  بني   ، ما  ستمائة  حنو   مؤلفاته  ،وقد بلغت  ومثامنائة     وأربعني
 ( 10-6  ص/  1 ج )  -  احلفاظ ذكرة ت  انظر ذيل . ه 911 سنة
 ( 530 ص /  1 ج ) - للسيوطي     والنظائر  األشباه  -(4)
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 : ار الحلول واألجلباعتب  الّدين الثاني : تقسيم  المطلب

 ينقسم الدين بهذا االعتبار إلى :

.    فيه   واملخاصمة  ،  الفور  على  أبدائه  املطالبة  فتجوز  ،   الد ائن   طلب  عند  أداؤه  جيب   ما   وهو  :  دين حال
 . أيضاً "    املعج ل الد ين"  له ويقال

   (1) املدين  ذم ة  عن قطويس ،  يصح   قبله   يأد   لو لكن.  األجل حلول قبل  أداؤه جيب ال ما  : هو دين مؤجل

الزركشي ليس   -رمحه هللا-   )2(  قال   ": املنثور    والدية   الكتابة  إال  مؤجال   إال   يكون   ال   دين   الشريعة  يف   يف 
 وكل  الذمة  يف  والراب  الصرف  وعقد  السلم  مال  ورأس"    القراض"    يف  إال  حاال  إال  يكون  ال  دين  فيها   وليس
 .    (3) "  الذمة  إجارة يف واألجرة لعمد ا وشبه اخلطأ  دية إال قهري إبتالف مقابلة

  إال   خالف  بال   املديون  مبوت  وحيل  ...   األجل   ابنقضاء  وحيل  املؤجل:    األول  ومؤجل  حال  ضرابن  وقال:الدين 
 :  صور  ثالث يف

 املال  بيت  من   أخذ  مات   فلو  املال  بيت  عنه   حتمل   عصبة  وال   له   مال  وال   الدية  لزمته   إذا  :املسلم     األوىل  
  التأجيل تالزم الدية ألن  حيل وال مؤجال

  اجلاين  من  تؤخذ  فإهنا   العاقلة  وأنكرت"   اعرتف"    لو  كما   اجلاين  العمد  وشبه  اخلطأ   يف  الدية  لزمت  إذا  الثانية :  
 .  نعم  أصحهما  وجهان حينئذ  تركته من  يؤخذ حىت الدية  حتل  هل مات فلو ،  مؤجلة

 .  خالفه  واألصح   وجه يف  لدينا عليه حيل ال الضامن  ومات مؤجال دينا  ضمن  الثالثة :لو

 .    (4) الصحيح على  الضامن على حيل ومل  الدين عليه  حل األصيل مات ولو

 

 

 

 ( 119/ ص    21)ج  -املوسوعة الفقهية الكويتية  -(1)
. انظر معجم  794حممد  هبادر بن عبدهللا  بدر الدين الزركشي ولد سنة مخس وأربعني وسعمائة ابلقاهرة ،  تويف سنة    – (2)

   .    10/239املؤلفني  

 ( 160-159/ ص   2)ج   -املنثور يف القواعد   -(3)
 ( 159-158/ ص   2)ج   -املنثور يف القواعد   -(4)
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   : قسمين إلى  الثالث:  تقسيم الدين باعتبار الّتعّلق المطلب

 ينقسم الدين بهذا االعتبار إلى :

 . وحدها  ابلذ م ة  املتعل ق املرسل  الد ين  وهو : مطلق    دين  

    (1)  وحنوه  الر هن كدين  االستيفاء جلانب وثيقةً  لتكون مالي ة   بعني   املتعل ق الد ين  وهو :  موّثق  دين

 :  قسمين إلى الّدائن باعتبار الّدين الرابع:  : تقسيم المطلب

 له كدين الزكاة ، ودين الكفارة .  حق   أن ه على  به يطالب من  العباد من له ليس دين   كل    وهو : للّا   دين

 وبدل  ،  دار    وأجرة  ،   مبيع    كثمن  ،  له  حق    أن ه   على  به  يطالب  من   العباد  من   له   دين    كل    ووه  :   العبد  دين 
 .    (2) ذلك  وحنو  ، جناية   وأرش ،  وإتالف   قرض  

  :   قسمين إلى فيه الّشركة باعتبار الخامس : تقسيم الّدينالمطلب 

 صفقة    بيع  ،   أكثر  أو  اثنني  بني   مشرتك    مبيع    مثن  أكان  سواء  ،  مت حداً   سببه  كان  ما   وهو  :  مشترك  ّدين
  أم  ،   ورثة    عد ة  إىل  ابإلرث   آيالً   ديًنا   أم  ،  الش ركاء  من  واحد    كل    حص ة  مثن  مقدار  البيع  عند  يذكر  ومل  واحدة  

 .   أكثر أو اثنني بني مشرتك   مال   من  مستقرض   قرض    بدل أم ، مشرتك   مستهلك   مال   قيمة

 مبلغاً   ،  حدته  على  منهما   كل    اثنان  أقرض  كأن  ،  مت حداً   ال  خمتلفاً   هسبب  كان  ما   وهو  :  المشترك  غير  الّدين
     (3) حدته  على مثناً  لنصيبه منهما  واحد   كل    البيع حني ومس ى  ، بينهما  مشرتكاً  ماالً  ابعاه  أو  ،  لشخص  

 

 

 

 

 

 ( 115/ ص    21)ج  -املوسوعة الفقهية الكويتية  -(1)
 ( 117/ ص  21)ج    -املوسوعة الفقهية الكويتية    -(2)
 ( 119 -118/ ص    21)ج  -املوسوعة الفقهية الكويتية  -(3)
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 : تعريف القبض الرابعالمبحث 

لغة   القافالقبض  أصل   والضاد  والباء  :"  يدل   صحيح   واحد  ،    . شيء  يف   وجتمع   مأخوذ،   شيء  على   ، 
وقال يف لسان    (1) عليه"  تقبض  حيث:  ومقبضه  السيف  ومقبض.  قبضا   وغريه  املال  من  الشيء  قبضت:  تقول

الَقْبض   احمليط:"  (2) وقـَب َضه"   قـَْبضاً   يـَْقِبض ه  ،قـََبَضه  الَبْسط  ِخالف    العرب:"  القاموس  يف  وقال   بَيِدهِ   قـََبَضه    ، 
  ...   البسط  ضد  أيضا   الَقْبض    ، و  أخذه  الشيء   قـََبضَ   ،، وقال يف خمتار الصحاح :"  (3) ِده"بيَ   تَناَوَله  :    يـَْقِبض ه  
  الشيء   ، وانـَْقَبضَ   االنبساط  ضد  االْنِقباض    ، و  ملكك  يف  أي  قـَْبَضِتك  ويف  قـَْبِضكَ   يف  الشيء  صار  ويقال
 كفا   ، أي  متر   ، أو   سويق  من  قبضة   أعطاه  يقال:    شيء،   من   عليه  قبضت   ما   ابلضم  ، والق ْبَضة    مقبوضاً   صار
   (4) منه"

اتفق الفقهاء على أن القبض هو مبعىن" متكني املشرتي من التصرف يف املبيع"  القبض في االصطالح :
     :، ومن نصوصهم يف ذلك وإن اختلفوا يف كيفيته 

 املبيع  بني  لبائعا  خيلي   أن  وهو  والتخلي,    التخلية  هو  عندان  والقبض  قال يف بدائع الصنائع:"  أوال الحنفية: 
:"  ،    (5) "  فيه  التصرف  من   املشرتي  يتمكن  وجه   على  بينهما   احلائل  برفع   املشرتي  وبني  يشرتط   وال وقال 

  (6) " حقيقة وعادة  عرفا  املوانع وارتفاع ,  والتخلي,    التمكني هو القبض معىن  ألن ;  ابلرباجم القبض

املدونة:" ثانيا: المالكية :     إن   أرأيت:    قلت   جاريته  أو  غنمه  بطون  يف   ما   لرجل  يهب  الرجل   يف  قال يف 
:    قلت .   مالك   قول يف  جائزة هي:    قال   ؟   اهلبة    أجتوز ,   جارييت  بطن   يف  ما   أو   غنمي  بطون   يف  ما   لرجل  وهبت
 تضع  حىت  الغنم  من  وأمكنه,    ولدها   فيأخذ  تلد  حىت  منها   وأمكنه  اجلارية  حاز  إن:    قال  ؟  قبضه   يكون  فكيف
 له   املوهوب   فحاز,    صالحها   يبدو   أن  قبل  مثرهتا   وهب  إذا  النخل  مثل  وقبض  حيازة  فهذه ,    أوالدها   فيأخذ
  ويقوم   يسقيه   وكان  الزرع  فحاز  صالحه  يبد   مل  زرعا   له  وهب  أو   عليه   ويقوم   يسقيه  وكان   مثرته  حيد   حىت  احلائط

 (7) " .قبض   فهذا زرعه يرفع  حىت عليه

 

 ( 41 ص/    5  ج)  -  اللغة  مقاييس-(1)
 ( 213 ص /   7  ج)  - العرب  لسان -(2)
 ( 840 ص/    1  ج)  - احمليط  القاموس-(3)
 ( 560 ص/    1  ج)  -  الصحاح خمتار -(4)
 ( 69-68/ص21املبسوط)ج    ( ، 244/ص5انظر بدائع الصنائع )ج   -(5)
 ( 148/ص5انظر بدائع الصنائع )ج-(6)
 ( 401-400/ص 4انظر املدونة )ج   -(7)
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  (1) " رفابلع  وغريه  ابلتخلية العقار وقبضوقال يف خمتصر خليل:"

 أحدها)    أقسام  ثالثة  وهو  العرف  إىل  القبض  يف  الرجوع:    أصحابنا   قال:"  قال يف اجملموع  :ثالثا: الشافعية  
 واحليتان   واحلبوب  كاألخشاب  العادة  يف  ينقل  ما (    والثاين)    ابلتخلية   فقبضه   الشجرة  على  والثمر  العقار(  

  أو   شارع  أو   موات   أو   املشرتي  ملك   إىل   نقل  سواء   به   للبائع  اختصاص  ال  مكان   إىل   ابلنقل   فقبضه ,    وحنوها 
  والكتاب  اخلفيف  واإلانء  والثوب  واملنديل  والداننري  كالدراهم  ابليد  يتناول  ما (    والثالث)  ...,   غريه  أو  مسجد
  (2) "خالف  بال ابلتناول  فقبضه وحنوها 

,    املعدود وكذا(  وزنه  أو كيلهب والوزن  ابلكيل بيع فيما   القبض وحيصل)  قال يف اإلنصاف:"  رابعا الحنابلة:
 يف يشرتط  لكن.    األصحاب  مجاهري وعليه.    املذهب  وهو.    عليه  نص.    تقدم  ما   على وذرعه,   بعده  واملذروع

 املذهب   هذا( .    ابلتناول  يتناول  وفيما ,   ابلنقل  ينقل  وما  الصربة  ويف..  .   انئبه أو  املستحق  حضور:   كله  ذلك
  ذلك   عدا  وفيما )    وله ق  ... التمييز   مع  ابلتخلية   األشياء  مجيع  قبض  إن   :   وعنه .    األصحاب   أكثر   وعليه ,  

   (3) ".   . . نزاع بال وهذا.  حيول  وال,   ينقل  ال كالذي( .   ابلتخلية

  كان   فما ,    عليه   يده   يطلق  أن   هو:    -  وغريه   الرهن   يف   القبض  وصفة   قال يف احمللى:" :  خامسا: الظاهرية  
 البيع  يف   يفعل  كما ,    ضبطه   على   يده   أطلقت  واألرضني ,    كالدور  ينقل  ال  مما   نكا   وما ,    نفسه   إىل  نقله  ينقل  مما 
" (4)   

 

 

 

 

 

 :   لفصل األول ا
 

 ( 146-144/ص 3الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي )ج؛  ( 478-477/ص4ليل شرح خمتصر خليل)ج انظر مواهب اجل  -(1)
( ؛ هناية احملتاج شرح  85/86أسىن املطالب شرح روض الطالب )ج  ( ؛  333/ص 9انظر اجملموع شرح املهذب)ج  -(2)

 ( 94-93/ص 4املنهاج)ج 
 ( 248-247/ص 3كشاف القناع)ج   ( ؛  471-469/ص 4انظر اإلنصاف )ج    -(3)
 ( 365/ص6انظر احمللى)ج  -(4)
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: مبحثانوفيه قبل قبضه بيع الدين الثابت في الذمة 

:مطالبوفيه ثالثة ،وتطبيقاته المعاصرة ،  بيع الدين المستقر قبل قبضهاألول :  المبحث

   قبل قبضه  الثابت في الذمة  لبيع الدين   : التأصيل الشرعي األول المطلب

 ما جاء في بيع الدين الثابت في الذمة قبل قبضه  على غير المدين أوال: 

األصل يف بيع الدين الثابت يف الذمة قبل قبضه لغري املدين هو املنع ، ودليل هذا األصل هو مجيع األحاديث 
 من أهم هذه األحاديث مايلي:مل ميلك   ، و  مل يقبض وما  اليت جاءت يف النهي عما 

عمر     عن . 1   سوق   به  يبلغ  حىت  نبيعه  أن    فنهاان  الطعام  منهم  فنشرتي  الركبان  نتلقى  كنا :  قال    ابن 
  من   ننقله   حىت   نبيعه  أن  سلم   و     فنهاان   جزافا   الركبان  من   الطعام   نشرتي  كنا   لفظ مسلم" يف  ، و (1) الطعام"

    (2) " مكانه

  حىت   مكاهنم   يف   يبيعوه   أن  يضربون   الطعام  يعين   جزافا   يبتاعون        النب   عهد   يف   الناس  رأيت   عنه :"لقدو  . 2
   (3) رحاهلم" إىل  يؤووه

  مكان   اىل  فيه  ابتعناه  الذي  املكان  من  ابنتقاله  أيمران  من   علينا   فيبعث  الطعام  نبتاع    زمان  يف   وعنه :"كنا  . 3
   (4) نبيعه"  أن قبل  سواه

  ؟   ذاك  كيف   عباس  البن  قلت .    يستوفيه  حىت  طعاما   رجلال  يبيع  أن   هنى    النب  أن:         عباس  ابن  عن . 4
(    يكتاله  حىت  يبعه  فال  طعاما  ابتاع  من)      ، ولفظ مسلم"   (5) مرجأ"  والطعام  بدراهم  دراهم  ذاك  قال.  

   (6) "   مرجأ  والطعام ابلذهب يتبايعون تراهم أال فقال ؟  مل  عباس البن  فقلت

   (7) " يكتاله حىت  يبعه فال طعاما  ىاشرت  من  قال :"   النب  :"أنوعن أيب هريرة   . 5

   (1) " (  يستوفيه  حىت يبعه فال طعاما  ابتاع من )  قال   النب  أن:  وعن ابن عمر  . 6

 

 التلقي  منتهى ابب  /2058ح /( 759  ص/  2 ج )  -  البخاري صحيح-(1)
 القبض   قبل  املبيع بيع   بطالن  ابب/  1527ح /( 1160 ص/    3  ج)  -  مسلم صحيح  -(2)
رحله؛    إىل  يؤويه   حىت   يبيعه  ال  أن  جزافا  طعاما  اشرتى  إذا  رأى  من  ابب  /2030ح /( 751  ص/    2  ج)   -  البخاري  صحيح-(3)

 القبض   قبل  املبيع بيع  بطالن ابب  / 1527ح/( 1160 ص /   3  ج)  - مسلم   صحيح
 القبض  قبل  املبيع بيع   بطالن ابب  /1527ح /( 1160 ص/   3 ج ) - مسلم  صحيح-(4)
  ص /    3  ج)   -  مسلم  واحلكرة ؛ صحيح   الطعام  بيع  يف   يذكر   ما  ابب  /2025ح /(750  ص/    2  ج)  -  البخاري  صحيح-(5)

 القبض  قبل  املبيع بيع  طالن ب  ابب  /1525ح /(1159
 القبض  قبل  املبيع بيع   بطالن ابب  /1525ح /( 1159 ص/   3 ج ) - مسلم  صحيح-(6)
 القبض  قبل  املبيع بيع   بطالن ابب  /1528ح /( 1162 ص/   3 ج ) - مسلم  صحيح-(7)
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   (2) " ( يقبضه حىت يبعه فال طعاما  ابتاع من )   قال:     ويف لفظ للبخاري عنه   . 7

   (3) ( ويقبضه  يهيستوف حىت يبعه فال طعاما  اشرتى من)  قال   النب أن:   ويف لفظ ملسلم عنه . 8

  شيء   كل  وأحسب  عباس  ابن  قال(     يقبضه  حىت  يبعه  فال  طعاما   ابتاع  من)      قال:      عباس  ابن  عنو  . 9
   (4)الطعام" مبنزلة

    عباس  ابن  قال.    يقبض  حىت  يباع  أن  الطعام  فهو    عنه  هنى  الذي  أما :     قال        عباس  بنا  عن . 10
  (5) مثله"  إال شيء  كل  أحسب وال

  منه   ابتعته  حىت  التجار  من  ساومه  فيمن  فساومته  بزيت  الشام  من  رجل  قدم:    لقا   وعن ابن عمر   . 11
 إليه  فالتفت خلفي  من  بذراعي  رجل  فأخذ عليها   ألضرب  بيده  فأخذت أرضاين حىت   فأرحبين  رجل إيل  فقام
   (6) يدي" فأمسكت  ذلك عن  هنى   فإن  رحلك  إىل حتوزه  حىت تبعه ال:   يل  فقال اثبت  بن زيد فإذا

   (7) رحله"  إىل اشرتاها  الذي حيوزها  حىت تشرتي حيث السلع تباع أن هنى :  أن:  وعنه . 12
 ال  و  بيع  يف  شرطان  ال  و  وبيع  سلف  حيل  ال:      قال:    قال  جده  عن  أبيه  عن  شعيب  بن  عمرو  عن . 13

   (8) عندك"  ليس ما  بيع ال  و  يضمن مل ما  ربح

  من   له  فأبتاعه  عندي  ليس  البيع  ين م  فرييد   الرجل  أيتيين  هللا   ايرسول :     قال   حزام  بن   حكيم   عن و  . 14
    (9) "    عندك ليس  ما  تبع ال "  فقال  ؟ السوق

 

  -  مسلم  عندك ؛ صحيح  ليس  ما  وبيع  يقبض  أن  قبل  الطعام  بيع  / ابب  2029ح /( 751  ص/    2  ج)  -  البخاري  صحيح-(1)
 القبض قبل  املبيع   بيع  بطالن  ابب / 1526ح /(1160  ص/    3  ج)

 عندك ؛  ليس  ما وبيع  يقبض أن  قبل  الطعام  بيع  / ابب 2029ح /( 751  ص/  2 ج )  -  البخاري صحيح-(2)
 القبض  قبل  املبيع بيع   بطالن ابب  /1526ح /( 1160 ص/   3 ج ) - مسلم  صحيح-(3)
 القبض  قبل  املبيع بيع   بطالن ب اب /1525ح /( 1159 ص/   3 ج ) - مسلم  صحيح-(4)
 عندك ؛  ليس ما  وبيع يقبض   أن  قبل الطعام  بيع  ابب  /2028ح /( 751  ص/  2 ج )  -  البخاري صحيح-(5)
 ، قال شعيب األرنؤوط "إسناده قوي" 4984ح/ (360 ص /   11  ج)  -  حبان ابن صحيح-(6)
/    2  ج)   -  داود  أيب  فقه الذهب ، سنن، وقال :" صحيح على شرط مسلم " ووا   2270  /( 46  ص/    2  ج )  -  املستدرك-(7)
 وقال األلباين :"حسن لغريه"  /3499ح  / (304 ص

؛    4611ح /(288  ص/    7  ج)   -  النسائي   وصححه ، ووافقه الذهب ، سنن   ؛    2185ح/( 21  ص /    2  ج )  -  املستدرك -(8)
حسن صحيح ، ووافقه  ، وقال "  عندك  ليس  ما  بيع  كراهية  يف  جاء  ما  ابب  /  1234/ح   (535  ص /    3  ج)   -  الرتمذي  سنن

 ، قال شعيب األرنؤوط :"إسناده حسن"   6628ح /(174 ص /  2 ج ) - حنبل بن أمحد   األلباين ؛ مسند

سنن   ليس  ما  يبيع   الرجل   يف  ابب  /  3503ح /(305  ص /    2  ج)   -  داود  أيب   سنن -(9) ؛    ص /    3  ج )  -  الرتمذي   عنده 
  ح / (402  ص/    3  ج )  -  حنبل  بن   أمحد  األلباين ؛ مسندصححه    عندك ،    ليس   ما  بيع   كراهية  يف  جاء  ما   ابب   / 1232ح/( 534

قال     15346 =         من   يسمع   مل  ماهك  بن   يوسف  النقطاعه   ضعيف  إسناد  وهذا  لغريه   صحيح  حديث :    األرنؤوط  شعيب   ، 
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  هريرة   وأب  فقال  ؟  فعلت  ما :    مروان   فقال،    الراب  بيع  أحللت  :    ملروان  قال  أنه   هريرة  أيب  عنو  . 15
  فنهى   الناس  مروان   فخطب،    قال  ،    يستوىف  حىت  الطعام  بيع  عن     هنى  وقد    (1) الصكاك   بيع  أحللت:

   (2) "  يعها ب عن
السابقة   األحاديث  من  االستدالل  الدين   :وجه  ببيع  يتعلق  فيما  بها  يستدل  األحاديث  هذه 

 من وجوه :  المدين  الثابت على غير 

    ا.إذا كان الدين طعامقبل قبضه الدين الثابت يف الذمة  بيع أن هذه األحاديث تدل على منع  -1 •

أو إىل مكان آخر سوى املكان الذي  -ومل ينقله إىل ملكه  أن املشرتي ملا اشرتى الطعام ومل يقبضه ،    -2 •
ألنه مل يقبضه بعد متام البيع ، فإذا ابعه على شخص  ؛  هو مبثابة الدين الثابت يف ذمة البائع    -اشرتاه فيه

 آخر  فقد ابعه على غري املدين . 

لعموم احلديث ،    ؛على املدين  حىت    -إذا كان طعاما -أن هذه األحاديث تدل على منع بيع الدين    -3 •
 فلو ابع هذا الطعام قبل قبضه على نفس البائع كان من بيع الطعام قبل قبضه. 

أن املنع من بيع الدين قبل قبضه على املدين وعلى غري املدين جاء فيما إذا كان الثمن حاال لقول   -4 •
 . "دراهم بدراهم "، فألن يكون ممنوعا إذا كان الثمن مؤجال من ابب أوىل  ابن عباس 

أن املشرتي قد هني عن بيع ما ملكه بعقد صحيح  إذا مل يقبضه ، فألن يكون ممنوعا من بيع ماال    -5 •
 .   ميلك من ابب أوىل

  أن جمرد االستيفاء أو الكيل  للطعام من غري قبض ، أو نقل له من مكانه ال يعترب قبضا شرعيا .   -6 •
 ويقبضه" " حىت يقبضه" ويف اللفظ اآلخر " حىت يستوفيه  لقوله 

عباس    -7 • ابن  ذكره  مبا  أخذان  إذا  الطعام  حكم  يف  تكون  السلع  مجيع  األحاديث   أن  إىل  إضافة 
 وهللا تعاىل أعلم .   األخرى اليت جاءت عامة يف مجيع السلع .

 
 
 

 

  بن  لىيع  أن   كثري   أيب بن حيىي عن  مهام  حزام " لكن أثبت ابن حجر يف تلخيص احلبري أنه متصل ، حيث قال " ...وصرح   بن حكيم=
 ( 5  ص/  3 ج )  -  احلبري حدثه" انظر تلخيص حزام بن حكيم  أن  حدثه  يوسف  أن  حدثه حكيم
  أبن  ملستحقه  ابلرزق  األمر  ويل   من  خترج  اليت   الورقة هنا  واملراد صكوك  على أيضا  وجيمع بدين  املكتوبة  الورقة وهو   صك مجع-(1)

ذلك ،   يف  العلماء اختلف  وقد يقبضه   أن  قبل إلنسان  ذلك صاحبها فيبيع  غريه أو  طعام  من  وكذا  كذا  لإلنسان فيها  يكتب
 ( 80  ص/  3 ج )  - األثر   غريب يف  انظرالنهاية 

 القبض  قبل املبيع   بيع بطالن   / ابب   1528 ح /( 1162 ص/    3  ج)  -  مسلم صحيح  -(2)
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 على المدين   الثابت في الذمة   األحاديث التي جاءت في بيع الدينثانيا :  

على منع بيع   -الفقرة الثالثة والرابعة  يف     -ن وجه االستدالل منها  م بيا داألحاديث املتقدمة ، وتقعموم   . 1
 .    الدين على املدين

كنت أبيع اإلبل ابلبقيع فأبيع ابلداننري وآخذ الدراهم وأبيع ابلدراهم وآخذ    :} قالحديث ابن عمر   . 2
فأتيت   هللا  وهو يف بيت حفصة فقلت اي رسول     الداننري آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه 

الداننري آخذ   وآخذ  وأبيع ابلدراهم  الدراهم  ابلداننري وآخذ  فأبيع  ابلبقيع  اإلبل  أبيع  إين  أسألك  رويدك 
فقال   ال أبس أن أتخذها   بسعر يومها  ما مل تفرتقا وبينكما    هذه من هذه وأعطي هذه من هذه 

   (1) {شيء

 وجه االستدالل : يستدل بهذا الحديث من وجوه:

ألنه ؛  بشرط التقابض  ،  الثابت يف الذمة على املدين بثمن حال  على جواز بيع الدين    ال  دلي  هفيأن    األول :
 . ، وهذا من بيع الدين ابتداء  من ابب الصرف

اعتبار   الثاني:  فيه  قبل   اأن  ابلدراهم  الداننري  وعن  الدراهم ابلداننري،  عن  اعتاض  ، حيث  احلكمي  للقبض 
 قبضها . 

أن خيرج بين النضري قالوا اي رسول هللا إنك أمرت إبخراجنا ولنا     راد  ملا أ  :}قالبن عباس  احديث   . 3
 )2( { وتعجلوا   على الناس ديون مل حتل قال ضعوا

  ، عنك  وأضع  يل  عجل:    فيقول   ،  أجل  إىل  الرجل  على  احلق  له  يكون  الرجل  عن  سئل    عباس  ابن  عنو  . 4
   (4) عنك" وأضع يل  عجل  وليس يدك ،أز   وأان  يل  أخر الراب إمنا  وقال:"  (3) "  بذلك  أبس ال :  فقال

 

ج -(1) اجلارود  البن  ج   ؛ 655ح /165/ص 1املنتقى  داود  أيب  الكربى    ؛ 3354ح/ 250/ص 3سنن  البيهقي  سنن 
ج  ؛10293ح/ 284/ص 5ج )اجملتىب(  النسائي  حنبل   ؛4582ح/ 281/ص 7سنن  بن  أمحد  اإلمام  مسند 
ج   ؛ 6239ح/ 139/ص 2ج الطيالسي  يف  1868ح /255/ص1مسند  قال  ج؛  احلبري  الرتمذي :"25/ص3تلخيص    = قال 
ارك يقول مساك ومساك ثقة عند قوم مضعف عند آخرين كان ابن املب:"14/ص16التمهيد ج" وقال يف  والبيهقي مل يرفعه غري مساك=

  ابن  :" حديث329/ص  9" ضعفه األلباين وشعيب األرنؤوط ، وقال النووي يف اجملموع شرح املهذب ج  بن حرب ضعيف احلديث 
 رفعه"أهـ.   يف  يقدح ال  وهذا: (    قلت. )  عمر ابن   على وقفوه   الرواة أكثر   أن  واآلاثر السنن   معرفة  يف البيهقي  ..وذكر   صحيح عمر
:"  2325ح/ 61/ص2الصحيحني ج  املستدرك على  -  (2) ؛    هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه   ، وقال  البيهقي    "  سنن 

مل يرو   ، وقال :"  817ح /249/ص1املعجم األوسط ج؛ 190ح/ 46/ص 3سنن الدارقطين ج؛ 10920ح   /28/ص 6الكربى ج
بن القيم يف إغاثة اللهفان  ا " ؛ وقال  الد هذا احلديث عن عكرمة إال علي بن حممد بن طلحة بن يزيد بن ركانة تفرد به مسلم بن خ

 :" هو على شرط السنن ، وقد صعفه البيهقي ، وإسناده ثقات ، وإمنا ضعف مبسلم بن خالد الزجني ، وهو ثقة فقيه"  16/ 2
     14360ر /( 73 ص /   8  ج)  - الرزاق  عبد  مصنف  -(3)
    14363ر/ (73  ص/  8 ج )  -  الرزاق  عبد مصنف-(4)
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 فيها دليل على جواز بيع الدين الثابت يف الذمة على املدين بثمن أقل حاال .   وجه االستدالل :
األدلة التي جاءت في منع بيع الدين الثابت في الذمة  على المدين بثمن مؤجل ثالثا :  

 :بزيادة على أصل الدين 
  

يت عبد هللا بن سالم فقال أال جتيء فأطعمك سويقا ومترا وتدخل يف  :أتيت املدينة فلق"    عن أيب بردة  . 1
بيت مث قال إنك أبرض الراب هبا فاش إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك محل تنب أو محل شعري أو  

   (1) "محل قت فال أتخذه فإنه راب

  كلما   وجعل  إليه   يهدي  فجعل  درمها   عشرون  رجل  على  له  كان   رجل  يف:    قال  أنه     عباس  بنا  عن   . 2
   (2) دراهم" سبعة إال منه أتخذ  ال عباس بن  فقال درمها  عشر  ثالثة مثنها  بلغ حىت  ابعها  هدية إليه أهدى

   (3) دابة"  ركوب   وال كراع  هدية  هتدين فال  قرضا   أقرضت إذا:     عباس عن ابن  . 3

  دابته  هر ظ املقرض أفقر املستقرض إن  مث دراهم رجل من استقرض رجل  عن سئل أنه:   مسعود بنا عن . 4
   (4) "  راب  فهو  دابته ظهر من  أصاب  ما  هللا  عبد فقال

   (5) الراب"  وجوه  من  وجه  فهو  منفعة جر  قرض كل :   قال  أنه  عبيد  بن فضالة  عن . 5

  أحدكم   أقرض  إذا    قال   فقال  إليه  فيهدي  املال  أخاه  يقرض  منا   الرجل  "    مالك  بن  أنس  سئلو  . 6
  كذا   ذلك  قبل  وبينه  بينه  يكون   أن  إال  يركبها   فال   دابة  على   محله   أو   يقبله  فال  طبقا   إليه  فأهدى  قرضا 
   (6) قال"

  أجرت  فأخذته  أسلفته  ما   دون  أعطاك  وإن،   قبلته  أسلفته   الذي  مثل  أعطاك  إنقال :" ابن عمر   عن  - . 7
   (7) أنظرته" ما  أجر ولك  لك شكره شكر فذلك  نفسه به طيبة أسلفته مما  أفضل أعطاك وإن ، 

: االستدالل  األ  وجه  هذه  األصل  حأن  على  تدل  واآلاثر  العلماء  اديث  أكثر  به  قال  سوى    (1) الذي 
بيع الدين على املدين بثمن    -من ابب أوىل -أن كل قرض جر منفعة فهو راب ، ويدخل يف ذلك     (2)الظاهرية
 أكثر .  

 

 عنه  هللا   رضي  سالم بن  هللا عبد  مناقب  ابب / 3603ح/ (1388  ص/  3 ج )  -  البخاري صحيح-(1)
 10712ر/ (349 ص /   5  ج )  -  الكربى  البيهقي  سنن-(2)
   14650ر/( 143  ص/  8 ج )  -  الرزاق  عبد ؛ مصنف  77ر/( 78 ص /  5 ج)  - شيبة  أيب   ابن مصنف    -(3)

 10714ر/ (350 ص /   5  ج )  -  الكربى  البيهقي  سنن-(4)
 10715ر/ (350 ص /   5  ج )  -  لكربىا  البيهقي  سنن-(5)
 10716  ر/ (350 ص /   5  ج )  -  الكربى  البيهقي  سنن-(6)
 10719  ر/ (350 ص /   5  ج )  -  الكربى  البيهقي  سنن-(7)
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  وتكييفها الفقهي،صور بيع الدين المستقر قبل قبضه    الثاني: مطلبال

النزاع   ال  :تحرير محل  الذمةالدين  دينا مستقرا  -ثابت يف  ،       -إذا كان  مؤجال  أو  يكون حاال  أن  إما 
وإما أن يكون الدين    ،  والبيع إما أن يكون على املدين أو على غريه ، والثمن إما أن يكون حاال أو مؤجال  

  (3) مثنا أو مثمنا أو غريمها 

لقبض والتماثل فيما يقتضي التماثل فيما على أن البدلني إذا كاان ربويني ، فالبد من  احللول وافقد اتفقوا  
إذا احتدت العلة الربوية للبدلني  ، أو احللول والقبض مع التفاضل إذا اختلفت العلة الربوية للبدلني سواء كان  

: الصور التالية  واختلفوا في  . (4) البيع على املدين أو على غريه  

. ( على املدين بثمن مؤجل  بيع الدين الثابت يف الذمة )مؤجال  الصورة األولى :

كيس أرز بعد سنة ( فهو فسخ دين    100) له عليه ألف رايل مؤجلة  فيقول املدين خذ بدهلا  مثالها :  
.   من غري جنسهبدين آخر 

  .  بيع الدين الثابت يف الذمة) حاال( على املدين بثمن مؤجل  الصورة الثانية : 

كيس أرز بعد سنة ( فهو فسخ دين بدين    100دين خذ بدهلا  ) له عليه ألف رايل حالة  فيقول امل مثالها:  
آخر  

ابلدين ، فقد جعل الدين الذي يف الذمة رأس مال سلم ،    فسخ الدين    : للصورتين   التكييف الفقهي 
فإذا كان الدين   (5) وهذا يؤول إىل راب النسيئة ، فالزايدة الطارئة على الدين املؤجل أخفيت يف عقد سلم جديد 

( هل يجوز جعل الدين رأس مال سلمعلى صفة السلم فقد تناوهلا الفقهاء حتت مسمى:")  اجلديد جاء

   .  .بيع الدين الثابت يف الذمة )مؤجال ( على غري املدين بثمن مؤجل  : الثالثة الصورة

 

( ؛  املغين  232-231/ص 4( ؛ هناية احملتاج شرح املنهاج )ج248/ص  2( ؛ املدونة )ج 36-14/35انظر املبسوط )ج     -(1)
 ( 211/ص 4)ج

   (360-359/ص 6انظر احمللى )ج   -(2)
 ( 330/ص9انظر اجملموع شرح املهذب )ج    -(3)
  البن/    الفقهية  ( ؛ القوانني106/ص 10؛ اجملموع شرح املهذب )ج   ( 382  ص/    4  ج)  -  حجر  ابن  -  الباري  انظر فتح  -(4)
 ( 112  ص/    2  ج)  -  جزى
   .  محاد نزيه  د /   26  ابلكالئ ص الكالئ   بيع ،-(5)
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. بعد شهر بعشرة آالف رايل تسلمها بعد شهرين   على فالن بعتك الدين الذي حيل : مثالها

. بيع الدين الثابت يف الذمة) حاال( على غري املدين بثمن مؤجل  :الرابعةالصورة  

  .بعشرة آالف رايال مؤجلة إىل شهر   على فالن   حلالابعتك الدين  مثالها :

.   بدين على غري املدين الثابت   دينال بيع  تكييفها الفقهي :

 يف حكم بيع الدين يف الصور األربع املتقدمة على قولني : اختلفوا 

     (4) واحلنابلة (3) والشافعية   (2) واملالكية   (1) وهو قول اجلمهور من احلنفية، املنع من ذلك ل األول : القو

 فيه   التعجيل  ، يكون  داننري  أو  دراهم  املال  رأس  كان  إذا  ، فنقول:    املال  رأس  تعجيل  فأما   قال يف املبسوط :"
 ال   وذلك  ابلدين  الدين  بيع  هذا  فيكون  العقود  يف  يتعينان  ال  والداننري  الدراهم  ألن;    واستحساان  قياسا   شرطا 
،    (6) "  ابلنسيئة  النسيئة:    يعين    (5) {  ابلكالئ  الكالئ  بيع  عن}    وسلم  عليه  هللا  صلى   هللا  رسول  لنهي  جيوز

 ألنه ;    جيوز   ال   شهر   إىل   معلوم   بثمن   منه   فباعها   السلم   غري   حنطة   آخر   على   له   وقال يف حاشية الدر املختار:" 
  (7) . عنه" هنينا  وقد  ابلكالئ الكالئ بيع

 سلعة   يف  له  يسلفها   أن  فيسأله  الذهب  الرجل  على  له  يكون  الرجل  عن  مالكا   سألنا :    قال  وقال يف املدونة:"
  أخره  إمنا   يكون  أن   خياف  ألنه:    قال  ؟   فيه  خري  ال   قال  مل:    قلت.    يقبضها   حىت   ذلك  يف   خري   ال:    مالك  فقال

  (8) ابلدين"  الدين عليه فيه  وخياف  منفعة جر سلفا  فيصري االنتفاع وجه  ىعل

 

( ؛ رد احملتار  202/ص 5، ج  194/ص 4( ؛ بدائع الصنائع )ج 3/ص 14؛ ج   143-142/ص 12انظر املبسوط )  ج    -(1)
 ( 535/ص4على الدر املختار)ج 

  101-100/ص2( ؛ الفواكه الدواينِ )ج77-76/ص 5( ؛ شرح خمتصر خليل للخرشي )ج 81/ص  2/3انظر املدونة )ج   -(2)
   ) 

-466/ص2؛ مغين احملتاج شرح املنهاج )ج    (  106  ص/10)ج   اجملموع شرح املهذب ( ؛   10-9/ص 3انظر األم )ج    -(3)
 (  123-122/ص 2( ؛ أسىن املطالب شرح روض الطالب )ج 467
 ( 265/ص3( ؛  كشاف القناع )ج 44/ص 5( ؛ اإلنصاف)ج 198/ص4انظر املغين )ج -(4)
 سبق خترجيه    -(5)
 ( 202/ص5( ؛ بدائع الصنائع )ج 12/127انظر املبسوط )ج -(6)
 ( 535/ص 4در املختار)ج انظر رد احملتار على ال   -(7)
 ( 81/ص 3انظر املدونة)ج    -(8)
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  الدين  بيع:   أشياء ثالثة عن عبارة  الفقهاء عند  وقال يف الفواكه الدواين عن تفسري بيع الكالئ ابلكالئ :" وهو
   (1) الدين  يف الدين  وفسخ,  ابلدين الدين  وابتداء,    ابلدين

  ذكرانه   الذي  وهذا,    عكسه  وجيوز,    احلال  عن  املؤجل  استبدال  جيوز  وقال يف اجملموع شرح املهذب :" وال
  آخر   من  فاشرتى  مائة  رجل  على  له  كمن  لغريه  بيعه  فأما ,    عليه  هو  ممن  الدين  بيع  وهو,    االستبدال  يف  كله
(    والثاين )    التسليم  على  القدرة  لعدم   يصح   ال(    أصحهما )    مشهوران   قوالن   صحته  ففي  املائة  بتلك   عبدا
 فإن ,    اجمللس  يف  العوض  الدين  ابئع  يقبض  وأن,    عليه  هو  ممن  الدين:    ينالد  مشرتي  يقبض  أن  بشرط  يصح
   (2) "  العقد بطل أحدمها  قبض قبل تفرقا 

  له:    التلخيص  يف  قال ( .    ابلدين  الدين  بيع   وهو,    ابلكالئ  الكالئ  بيع  جيوز  وال )    قال يف اإلنصاف:" قوله
 مال  رأس  جعل:    ومنها .   عليه  هو  ممن  أجل  إىل  ثمنب  أمثان  أو  عروض  من  حاال  الذمة  يف  ما   بيع:   منها .    صور

 وتصادقا  والفضة  كالذهب  جنسه  غري  من  صاحبه  على  دين   اثنني  من  واحد  لكل  كان  لو:    ومنها .    دينا   السلم
  (3) " .  مؤجلني أو  حالني كاان  سواء,  جيوز ال فإنه.   شيئا  حيضرا  ومل

  وأمثان  عروض  من  حاال  الذمة  يف  ما   بيع  منها   صور)    ابلدين  الدين  لبيع  أي(    وله. )  وقال يف كشاف القناع:"
 ومنها )    مطلقا   عليه  هو  من  غري  أي(    لغريه)    الذمة  يف  ما   بيع(    أو  عليه)    الدين  أي(    هو  ملن  أجل  إىل  بثمن
  على   سلم   مال  رأس   ذمتك  يف  ما   جعلت:    فيقول,    آخر  على  دين   له  يكون  أبن(    دينا   السلم  مال  رأس  جعل
  (4) ".  كذا

يف ذلك مجيع النصوص السابقة اليت دلت على منع الدين قبل قبضه سواء كان ذلك على املدين أو  هم وأدلت
 قال.    يصح   مل ,    أجل   إىل   طعام  يف   سلما   فجعله,    دينار  رجل   ذمة   يف   له   كان  ذاإقال يف املغين :"  ؛ ،   على غريه 

.    ذلك  يصلح  ال:    قال  أنه  مرع  ابن  وعن...   العلم  أهل  من  عنه  أحفظ  من  كل  هذا  على  أمجع:    املنذر  ابن
؛وألنه إذا   (5) ابإلمجاع"  ذلك  يصح وال,  بدين دين بيع كان   دينا  الثمن جعل فإذا,   دين فيه  املسلم ألن وذلك

   (6) كان بثمن مؤجل صار من بيع الدين ابلدين  وهو ممنوع ابإلمجاع

 

 (   101-100/ص 2الفواكه الدواينِ )ج -(1)
    ( 332 ص /9)ج  اجملموع شرح املهذبانظر   -(2)
 ( 44/ص 5انظر اإلنصاف)ج  -(3)
 ( 265/ص3انظر كشاف القناع )ج   -(4)
 ( 145 ص /  13  ج)  -  ( ؛ وانظر  اجملموع شرح املهذب 198/ص4انظر املغين )ج    -(5)
   ( 198/ص4؛ املغين )ج (  332  ص/9شرح املهذب)ج اجملموع( ؛ 3/ص14؛ ج   143-142/ص  12انظر املبسوط )  ج -(6)
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الثاني: أمحد     القول  عن  رواية  وهو   ، ابجلواز  اإل،  القول  شيخ  القيم  اختارها  ابن  وتلميذه     ( 1)   سالم 

 : بالمعقول  ذلك على واحتجوا
  األول،   دينه  عن     املدين    ذمة   تربأ  إذ   مطلوبة،  ومنفعة  صحيًحا   غرًضا   فيه  منهما   واحد   لكل  أبن     -1

    جائًزا     يكون  فإنه  كذلك،   األمر  كان  وإذا  للدائن،  وأنفع  عليه  أسهل  وفاؤه  يكون  قد  آخر،  بدين  وتنشغل
.  مصاحلهم وحتصيل الناس منافع جللب شرع إمنا  التعامل نأل شرًعا،

  موصوفًا   شيًئا   املرء  يبيع  أن  وألن اإلمجاع الواقع على منع بيع الدين ابلدين حمصور يف صورة واحدة هي :  -2
 :"..وأما    القيم   ابن     قال .    العلماء  خالف  حمل   فهي   الصورة  هذه   غري  أما   مؤجل،  بثمن  أجل  إىل   الذمة   يف

،    دين  عليه   له   وجب   فقد ،    ذمته  يف   دراهم  بعشرة   حنطة  كر   يف   إليه  أسلم   لو  فكما ،    ابلساقط   لواجبا  بيع
،    جوازه  واختار،    شيخنا   قاله،   فيه  إمجاع  وال،    هذا  امتناع  على  اإلمجاع  يحك  وقد،   غريه  دين  عنه  له  وسقط

 ، فيتناوله   معناه  يف   ، وال  بلفظه  النهي  فيتناوله  بكاىلء  كاىلء   بيع  وليس ،    فيه  حمذور  ال   إذ؛    الصواب  وهو
 فينتفع  أيخذه   ما   أحدمها   يتعجل  مل   فإنه؛    فائدة   بغري  الذمتان  فيه  اشتغلت  قد ،    عنه  املنهي  ؛ فإن  املعىن   بعموم

  (2) فائدة"  بغري ذمته اشتغلت كالمها   بل،   برحبه املؤخر صاحب وينتفع،   بتعجيله

تهم ؛ وألن هذه الصور يف حقيقتها ال خترج عن كوهنا من  من هذا هو قول اجلمهور ؛ لقوة أدل  والذي يترجح
به اجملمع الفقهي  أخذ بيع الدين املؤخر مبثله ؛ وحلوهلا يف الذمة اليغري من ذلك شيئا . وهذا القول هو الذي 

   (3)اإلسالمي يف دورته الثامنة عشر يف قراره الثالث

   .( على غري املدين بثمن حال بيع الدين الثابت يف الذمة )مؤجال  :الخامسةالصورة 

أو ) له عليه ألف كيس أرز ،  يكون له عليه مخسة آالف رايل)مؤجلة( فيشرتي هبا من آخر سيارة    مثالها :
   .مؤجلة  ( فيبيعها على آخر خبمسة آالف نقدا

بيع الدين الثابت في الذمة) حاال( على غير المدين بثمن حال    الصورة السادسة:

ن الدين فيه حال . كولنفسه ل السابق املثا   مثالها:

 .  بيع  الدين على غري املدين ابلعني ا الفقهي : متكييفه

 

؛ حاشية ابن القيم    ( 340  ص/    3  ج)  -  املوقعني   ؛  إعالم  (، فما بعدها  511ص /    29  ج)  -  الفتاوى   انظر ؛ جمموع     -(1)
 ( 257 ص/   9 ج )  -على سنن أيب داود 

 ( 9 ص/   2 ج )  -  املوقعني إعالم   -(2)
 235ص  22انظر جملة اجملمع الفقهي اإلسالمي /العدد   -(3)
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: اختلف الفقهاء في حكم هاتين الصورتين على  ثالثة أقوال

،    القول األول : وا  واستدل   (3) واحلنابلة    (2) والشافعية    (1)احلنفية  من  وهو قول اجلمهور  املنع من ذلك 
     .السابقة الصور أبدلة املانعني يف

  دين    وقد فرقوا بني ،    (4)وهو قول املالكية،    جيوز إذا مل يكن طعاما بثمن حال ولو أبكثر القول الثاني :
  بكل   فيجوز  إليه  املسلم   غري  من     السلم   دين   بيع     وأما : "  يف بداية اجملتهد    قال   ،      ( 5) غريه  وبني     السلم 
: الفقهية  قال يف القوانني، و     (6) "   قبضه   قبل   الطعام  بيع  يدخله  ألنه  ا،طعامً   يكن  مل  ما   التبايع  به   جيوز  شيء
  جر   بسلف  األكثر  يف  يتهم  ؛ ألنه  أكثر   ال  أقل  أو  مثنه  مبثل  ابئعه  من  قبضه   قبل  فيه  املسلم  العرض  بيع  "جيوز
  من   انتقال  ؛ ألنه  ر؛ للغر   ابلتأخري  جيوز  ، وال  بيد  يدا  وأكثر  وأقل  ابملثل  ابئعة ،    غري   من  بيعه  ، وجيوز  منفعة

  (7) جلاز"  نقدا األول البيع كان  ، ولو  ذمة  إىل ذمة

  -2  . نقدا  الثمن   أن يكون   -1  :   بشروط مثانية هي      املدين  غري   من   بيعها   فيجوز   األخرى،   الديون   سائر  وأما 
كون  أن ي  -4  .  ابلدين أن يقر املدين  و   -3  .  البيع  جملس  حيضر   مل   وإن,    البلد  يف   حاضرا  املدين   أن يكون

  . فالبد أن يكون  مبثله من غري زايدة وال نقص  جبنسه  ، فإن بيع    جنسه  بغريأن يباع  -5  املدين مكلفا.   
 جيوز  مما   الدين  يكون  وأن   -8  .  عداوة   واملدين   املشرتي  بني   وليس   -7    .  ذهبا بفضة وال عكسه  وليس   -6
 منها   شرط  ختلف  وإن,    بيعه  جاز  طالشرو   تلك  وجدت  فإن,    املعاوضة  طعام  من  احرتازا  قبضه  قبل  يباع  أن

        (8) . البيع منع

 

 ( 43-42/ص4( ؛ تبيني احلقائق )ج 148/ص5؛ بدائع الصنائع )ج ( 47 ، ص   22ص /14)ج   املبسوط  انظر  -(1)

؛ مغين   ( 538  ص /    1  ج )   والنظائر  ؛ األشباه   (  106  ص/10)ج   اجملموع شرح املهذب ( ؛   10-9/ص3انظر األم )ج    -(2)
 (  123-122/ص2( ؛ أسىن املطالب شرح روض الطالب )ج467-466/ص 2احملتاج شرح املنهاج )ج 

 ( 307/ص 3(  ؛ كشاف القناع )ج 111/ص5انظر اإلنصاف )ج  -(3)
  101-100/ص2( ؛ الفواكه الدواينِ )ج 77-76/ص5( ؛ شرح خمتصر خليل للخرشي )ج81/ص  2/3انظر املدونة )ج  -(4)

   ) 
 ( 524-523/ص 6( ؛ التاج واإلكليل شرح خمتصر خليل )ج 273/ص3الدسوقي )ج  انظر حاشية   -(5)
 ؛     (166 ص /  2 ج )  -  اجملتهد بداية   -(6)

 ( 136 ص /  2 ج ) - جزى  البن /  الفقهية  القوانني-(7)
)ج    -(8) الدسوقي  حاشية  )ج 63/ص 3انظر  للخرشي  خليل  خمتصر  شرح  املسالك  7/ص6(؛  ألقرب  السالك  بلغة  ؛   )
 ( 100-99/ص 3)ج
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اختارها شيخ اإلسالم ابن      رواية عن أمحد قول للشافعية ،و جيوز بيعه لغري املدين مطلقا وهو القول الثالث :  
  عبد   يشرتي  كأن  ابلعني،  عليه  هو  من  لغري  أما : "      يف األشباه والنظائر   قال   ،   (1) تيمية وتلميذه ابن القيم

  تسليمه   على  يقدر  ال  ألنه  البطالن،:  واملنهاج   واحملرر  الشرحني  يف  أظهرمها   قوالن  ففيه  عمرو،   على  له  مبائة  يدز 
تيمية:" ،      (2) " ابن    املسلم   دين  بني  فرق  وال  وغريه  الغرمي  من   الذمة   يف  الدين  بيع  وجيوزقال شيخ اإلسالم 

 ابن     وقال   (3) يضمن  مل  فيما   يربح  لئال  فقط  القيمة  بقدر  لكن  عباس  ابن  وقال  أمحد   عن  رواية  وهو  وغريه
واستدلوا مبا   .    (4) "وغريه   الغرمي  من   عليه  املعاوضة  تصح  وهلذا  العني،  مقام  يقوم   الذمة  يف   والدين: "    القيم

لعموم النهي عن بيع مامل يقبض  ؛  عندي هو قول اجلمهور    والذي يترجح          .   تقدم يف الصور السابقة  
غريه ؛ مع وجود الغرر يف عدم القدرة على تسليم املبيع ؛ وسدا لذريعة الراب والوقوع يف   سواء كان طعاما أو

سواء كان الدين حاال يف ذمة املدين أو مؤجال إذا مل يقبض ،  وهذا هو الذي أخذ به جممع الفقه اخلصومات  
    بيع  جيوز   ال   ية عشرة مانصه :" اإلسالمي إذا كان الدين مؤجال ، فقد جاء يف قراره هبذا الشأن يف الدورة احلاد

 ال   كما   ،    الراب    إىل  إلفضائه  جنسه  غري  من  أو  جنسه  من  معجل  بنقد    املدين    غري  من    املؤجل  الدين
 يف   فرق  وال.  شرًعا   عنه  املنهي  ابلكالئ  الكالئ  بيع  من  ألنه  جنسه  غري  من  أو  جنسه  من  مؤجل  بنقد  بيعه  جيوز
 . وهللا تعاىل أعلم.    (5) آجل" بيع أو رضق  عن  انشًئا   الدين كون   بني ذلك

  .  بيع الدين الثابت يف الذمة) حاال( على املدين بثمن حال : السابعةالصورة 

ن يكون لشخص على آخر دين قدره  مخسة آالف رايل حالة يف الذمة، فيعطيه بدهلا سيارة ، أو  أ  مثالها:
سلعة أو نقدا احلال يف الذمة  أخذ عوض عن الدين    أرز  ، أو يعطيه نقدا من غري جنسه كالدوالر فهل جيوز

من غري جنسه ؟  

.  بعني على املدين بيع الدين الثابت يف الذمة  تكييفها الفقهي :

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين  

 

  -؛ حاشية ابن القيم على سنن أيب داود ( 393  ص /    5  ج )  -  الكربى   ( ؛ الفتاوى 112،   108/ص 5انظر اإلنصاف )ج   -(1)
 ( 259  ص/    9  ج)

 ( 538 ص/    1  ج)   والنظائر  األشباه  -(2)
 ( 393 ص/    5  ج)  - الكربى  الفتاوى-(3)
 ( 3 ص/    4  ج ) - املوقعني   إعالم-(4)

 ( 430-427للدورة احلادية عشرة /ص  1)ج   انظر جملة جممع الفقه اإلسالمي  -(5)
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،      (3) ، ،والشافعية    (2)، واملالكية    (1) من احلنفية  قول اجلمهور  القول جبواز ذلك ،  وهو    :  القول األول
 (  4) .واحلنابلة

، وهو    (5) املنع ، وهو قول لبعض الصحابة منهم ابن عباس ، وابن مسعود رضي هللا عنهم  القول الثاني:
   (8).، وهو مذهب الظاهرية  (7) ، ورواية عن أمحد   (6) قول الشافعي يف القدمي

، وكذلك استدلوا بطل العقد.  بعموم األدلة يف عدم جواز بيع مامل يقبض ، وإذا ختلف هذا  الشرطواحتجوا  
   بيع الدين ابلدين وهذا منه .منع ابإلمجاع على 

   :بأدلة منها واستدل الجمهور  

مجيع األحاديث واآلاثر اليت جاءت مبشروعية بيع الدين على املدين بثمن حال أقل ، فهي بيع لدين   -1
 وجوهن م واعترض عليها: مؤجل على املدين بثمن حال ، وهي مسألة ضع وتعجل. 

 )9(ضعيف ، لتفرد "مسلم بن خالد الزجني  "ا"ضعوا وتعجلو أبن حديث      الوجه األول :

:" هو على شرط السنن ،  -رمحه هللا-بن القيماقال  ،  وإسناده ثقات     أبن تفرده ال يضر،     :  أجيب عنه  
   (10) قيه" وقد صعفه البيهقي ، وإسناده ثقات ، وإمنا ضعف مبسلم بن خالد الزجني ، وهو ثقة ف

 

( ؛ البحر الرائق شرح كنز الدقائق  148/ص  5(  ؛  بدائع الصنائع )ج 141/ص 15( ؛ )ج23ص /14انظر املبسوط )  ج -(1)
 (     129/ص 6)ج

-100/ص 2( ؛ الفواكه الدواينِ )ج77-76/ص5( ؛ شرح خمتصر خليل للخرشي )ج 82-81/ص  2/3انظر املدونة )ج-(2)
101     ) 
( ؛ أسىن املطالب شرح روض الطالب  331؛  األشباه والنظائر للسيوطي )ص    (  332 ص /9)ج اجملموع شرح املهذبانظر -(3)
 (  123-122/ص 2)ج

)ج  -(4) املغين  )ج 51/ص4انظر  اإلنصاف  ؛  )ج 110/ص5(  القناع  ؛  كشاف  اإلرادات  265/ص 3(  منتهى  شرح  ؛   )
 ( 72/ص 2)ج

 ( 52/ص 4انظر املغين )ج  -(5)
 ( 462/ص2؛ مغين احملتاج شرح املنهاج )ج  90/ ص 4نظر هناية احملتج شرح املنهاج )جا    -(6)
 ( 110/ص 5انظر اإلنصاف )ج    -(7)
 1492( مسألة رقم 451/ص 7انظر احمللى )ج   -(8)
مل يرو هذا احلديث عن عكرمة إال علي بن حممد بن طلحة بن يزيد    ،:"   817ح /249/ص1املعجم األوسط جقال الطرباين    –  (9)

 16وقد سبق خترجيه ص "   بن ركانة تفرد به مسلم بن خالد 
 ( 16/ ص2إغاثة اللهفان)ج انظر   -(10)
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أسلفت رجال مائة   قال :} )    )1املقداد بن األسود   أن احلديث معارض حبديث آخر عن  الوجه الثاني :  
فقلت له عجل يل تسعني دينارا وأحط عشرة داننري فقال نعم فذكر     دينار مث خرج سهمي يف بعث بعثه  

     )2(  {فقال أكلت راب اي مقداد وأطعمته  ذلك لرسول هللا   

قال البخاري أبنه حديث ضعيف ؛ ألن  يف سنده  حيىي بن يعلى األسلمي القطواين ،   :"  :    عنه  أجيب 
   )3(     " مضطرب احلديث

  أنه  عمر   بن   معارض مبن خالفه من الصحابة ، فقد جاء عن      (4)أن أثر ابن عباس    :   الوجه الثالث
 عبد   ذلك  فكره  اآلخر  ويعجله  احلق  بصاح  عنه  فيضع  أجل  إىل   الرجل  على  الدين  له  يكون  الرجل  عن  سئل

 ، وإذا اختلف الصحابة ، مل يكن قول أحدهم حجة .   (5) عنه وهنى  عمر  بنا هللا

 عتضد ابحلديث فيكون حجة. ي   أبن قول ابن عباس  أجيب عنه :

  ,   الدراهم  وآخذ   ابلداننري   فأبيع,    ابلبقيع  اإلبل  أبيع  كنت  حبديث ابن عمر رضي هللا عنهما "استدلوا  و  -2
  عليه  هللا  صلى  النب  فأتيت,    هذه  من  هذه  وأعطي,    هذه  من  هذه  آخذ,    الداننري  وآخذ  ابلدراهم  وأبيع
  ابلداننري  فأبيع,    ابلبقيع  اإلبل  أبيع  إين ,    أسألك,    رويدك ,    هللا  رسول   اي :    فقلت,    حفصة  بيت  يف   وسلم 

  فقال  ؟   هذه   من   هذه   وأعطي,    هذه   من   هذه   آخذ,    الداننري  وآخذ,    ابلدراهم  وأبيع,    الدراهم   وآخذ,  
   .     (6) " {  شيء   وبينكما   تفرتقا   مل   ما ,    يومها   بسعر   أتخذها   أن   أبس  ال   وسلم   عليه   هللا   صلى :    هللا   رسول

فهو صريح يف الداللة على جواز بيع مايف الذمة من أحد النقدين ابآلخر  إذا كان املشرتي هو املدين ،  
أحد النقدين ابآلخر جاز بيع غريمها مما ثبت يف الذمة بطريق   وكان الثمن حاال ومقبوضا ، وإذا جاز بيع

،    أبن احلديث ضعيف وال يثبت رفعه للنب    الوجه األول :     نوقش من وجهين :   األوىل .  
النووي هللا:" -قال    مرسال   بعضهم  رواه  إذا  احلديث   أن  مرات   قدمنا   وقد   رفعه   يف  يقدح   ال  هذا  رمحه 

 

هاجر اهلجرتني وشهد  ، ، بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر بن مطرود البهراين  اهو  ، املقداد بن األسود الكندي  – (1)
بعدها   واملشاهد  خال    ،بدرا  يف  وثالثني  ثالث  سنة  سنةمات  سبعني  بن  وهو  قيل  عثمان  انظر    فة  الصحابة  .  متييز  يف  اإلصابة 

 2561ت/1480/ص 4االستيعاب ج  ؛ 8189ت /202/ص 6ج
 10924/ح  28/ص6سنن البيهقي الكربى ج  - (2)
وقال أبو حامت ضعيف  "هتذيب التهذيب؛ وقال ابن حجر يف     229/ص7ج  للذهب  ميزان االعتدال يف نقد الرجال  انظر   -  (3)

 " وقال البزار يغلط يف األسانيد ... ليس ابلقوي احلديث 
 16سبق خترجيه ص     -(4)
   673/2   /  1370ر/( 360  ص/  4 ج )  -  مالك  موطأ  -(5)
 16ص    سبق خترجيه -(6)
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  الذي  الصحيح  املذهب  على  ورفعه   بوصله  حمكوما   كان  مرفوعا   وبعضهم   ا موقوف  وبعضهم   متصال   وبعضهم
  (1) واملتأخرين" املتقدمني من احملدثني وحمققو,    واألصوليون الفقهاء قاله

أبن احلديث يف أقل أحواله يثبت موقوفا ، واملوقوف له حكم الرفع ؛ ألن هذا اليكون من قبل   أجيب عنه:
 الرأي

الثاني : معا   الوجه  قال    النب  عن   اخلدري  سعيد  أيبرض حبديث  أنه   الذهب  تبيعوا  ال)    "    أنه 
 إال   بناجز  منه  غائبا   شيئا   تبيعوا  وال  بعض  على   بعضه  تشفوا  وال   مبثل  مثال  إال  ابلورق  الورق  تبيعوا  وال  ابلذهب

، وما يف الذمة يعترب غائبا فال يصح .    (2) ( بيد يدا

منها غائبا ، فيكون املعىن ": ال تبيعوا    قيد حبديث ابن عمر  ، ي  أبن حديث أيب سعيد    أجيب عنه :
 ليس يف الذمة بناجز ، وعليه فال يكون هناك تعارض.

  .   الواردة عليها أبجوبة علمية صحيحة هو القول األول لقوة أدلتهم ، مع اإلجابة عن االعرتاضات  والراجح  
وأبن يكون بسعر يوم الصرف إذا كان العوضان نقدين    ، وهذا القول مقيد مبا إذا كان الدين اثبتا يف الذمة ،

 وهللا تعاىل أعلم.   . 

األدلة فيها هي أدلة القولني املتقدمني ،    أربع مسائل  ويدخل في هذه الصورة من مسائل الصرف :
لبحوث اليت تناولت هذه املسألة فقد حصل خلط  على ا  ومن خالل اطالعي   ،  فيها   ، وإن اختلف القائلون

رمبا تناوهلا البعض كمسألة واحدة ، وحقيقة األمر أهنا مسائل خمتلفة من حيث األقوال ، وإن كانت كبري ، و 
األدلة واحدة يف مجيع هذه املسائل ،وميكن أن تكون فروعا للمسألة األصلية اليت تقدم حبثها يف هذه الصورة  

     ، وهللا تعاىل أعلم. 

 بثمن حال :    لذمةبما في ا  المسألة األولى : أن تكون المصارفة

 .  أن يكون له عليه عشرة داننري من الذهب حالة يف الذمة ، فيعطيه مائة درهم حالةمثالها : 

، وهي بيع الدين الثابت يف الذمة بثمن حال ، وقد تقدم    هذه الصورةوهذه املسألة داخلة دخوال أوليا يف  
     ذكر اخلالف فيها.

   (1) أحد الدينني مبثله جنسا وصفة" وهي " سقوط املقاصة : الثانيةالمسألة 
 

 ( 329/ص 9انظر اجملموع شرح املهذب )ج  -(1)
 سبق خترجيه  -(2)
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املقاصة اجلربية وهي اليت ال يشرتط فيها الرضا، والبد فيها من التماثل   -1تنقسم إىل قسمني :    أقسامها :
الدينني  واحللول    يف اجلنس والوصف والقدر الطرفني  بني  ، فالبد من رضا    -2.   ، فإذا ختلف شرط منها 

   التماثل . تم برضا الطرفني ، وال يشرتط فيها املقاصة االختيارية  وهي اليت ت

: أن يكون على زيد ألف رايل لعمرو قيمة مبيع ، أو قرض ، فيشرتي عمرو من    مثال المقاصة الجبرية 
    . زيد ما يساوي ألف رايل حالة ، فيصبح كل منهما مدين لآلخر أبلف ، فيتساقط الدينان

د ألف رايل لعمرو قيمة مبيع أو قرض ، فيشرتي عمرو من  أن يكون على زي  مثال المقاصة االختيارية :
 .    (2)زيد مايساوي تسعمائة رايل حالة ، فريضى عمرو إبسقاط مائة رايل عن زيد فيتساقط الدينان

: النزاع  محل  اختيارية   اتفقوا    تحرير  إذا كانت  الديون  بني  املقاصة  جواز  يف   واختلفوا ،      (3)على 
 لني : املقاصة اإلجبارية على قو 

: األول  اجلربية  القول  املقاصة  الديون    جواز  والوصف  ،  بني  اجلنس  يف  املماثلة  من  شروطها  حتققت  إذا 
احلنفيةوالقدر   من  اجلمهور  قول  وهو  واألجل  عند    (6)واحلنابلة      (5) واملالكية    (4)واحللول  األظهر  وهو   ،

      (7)الشافعية

 

، ورواية      (1) لشافعيةا  قول  ، وهو    )8(أيب ليلىابن  وهو قول  ،  بني املتعاقدين    اشرتاط الرضا   القول الثاني: 
      (2) عن اإلمام أمحد

 

 (  321/ص1ج ( أعالم املوقعني   -(1)
 ( 332-331/ص38؛ املوسوعة الفقهية الكويتية )ج  62-59قه اإلسالمي  صانظر بيع الدين ابلدين يف الف  -(2)
املبسوط)ج -(3) )ج150-149/ص 30انظر  الكبري  الشرح  على  الدسوقي  حاشية  ؛  روضة228-227/ص3(  ؛    الطالبني  ( 

 ( 118/ص5؛ اإلنصاف )ج  (308 ص /   4  ج)  - املفتني   وعمدة
 ( 265/ص5ن على الدر املختار )ج( ؛ حاشية ابن عابدي 150-149/ص30انظر املبسوط)ج   -(4)
الكبري )ج -(5) الشرح  على  الدسوقي  )ج228-227/ص 3انظر حاشية  واإلكليل  التاج  وانظر  ؛  ؛    268/ص  6(  بعدها(  فما 

 ( 161  -160ص/  2 ج)  - جزى  البن /  الفقهية   القوانني
 ( 118/ص5انظر اإلنصاف )ج  -(6)
 ( 308 ص /  4 ج )  - املفتني  وعمدة الطالبني   روضة  -(7)
قـال البخـاري ، بـن عبـد الـرب امجعـوا علـى أنـه ثقـة اقـال  ، حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلـى األنصـاري أبـو عبـد الـرمحن هو   -  (8)

 236/ص12هتذيب التهذيب ج انظر   . مات سنة مثان وأربعني ومائة
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  ابن  وقال  عندان   قصاص   فهو  مثله  الطالب  على   وللمطلوب   مال  رجل  على  لرجل  كان   وإذا  قال يف املبسوط:" 
  (3) "  به يرتاضيا  حىت  قصاصا  يكون ال  ليلى أيب

الكبري:"  الشرح    عليك   له  ما   نظري   يف  غرميك  على  دين  من  لك  ما   إسقاط  وهي(    املقاصة  جتوز)    قال يف 
    (4) "   هبا   احلكم وجوب املذهب فإن  دينه حل من طلبها  أو  أجال اتفقا  أو الدينان حل إذا ... بشروطه

  أو  واحدة  جبهة   دين   صاحبه  على   منهما   واحد   كل  لشخصني  ثبت  إذا  يف التقاص .  قال يف روضة الطالبني :"
،    جنساً   كاان  فإن  ؟  ال  أم  جنس  مها   وهل  ؟   ال  أم  نقدان  مها   هل  نظر،    ومثن  قرض  وأ  وقرض  كسلم   جهتني
 حاجة   وال ،    الدينيني   ثبوت  بنفس   التقاص  حيصل  :أظهرها   :  أقوال  فأربعة ،    الصفات  وسائر،    احللول   يف  واتفقا 

 يشرتط  :  والثالث،    نبدي  دين  بيع  ألنه؛    رضيا   وإن  التقاص  حيصل  ال   :  والثاين،    فيه  فائدة  ال  إذ؛    الرضى  إىل
 ( 5) "أحدمها  رضى  يكفي والرابع ،  رضامها  التقاص يف

املغين:"    من  دين   املكاتب  على   للسيد  كان   إن   مثل,    دين   صاحبه  على   منهما   واحد   لكل  كان   إنف  قال يف 
 واحدا  أجال  مؤجلني  أو,    حالني,    واحد  جنس  من  نقدا  وكاان ,    دين  سيده  على  وللمكاتب,    غريها   أو  الكتابة

   (6) " .وتساقطا ,    تقاصا , 

 املذهب  من فالصحيح,   ومؤجال وحاال وصفة   قدرا  عليه له  ما  مثل غرميه على له ثبت ن م قال يف اإلنصاف :" 
    (7) "برضامها  إال يتساقطان ال وعنه  ... .  مطلقا  األقل  قدر األكثر من يسقط أو,  يتساقطان  أهنما : 

     االختيارية.  ، وهي نوع من املقاصة  اختالف اجلنس مع  املصارفة مبا يف الذمة : الثالثةالمسألة 

أن يكون لزيد على عمرو ألف دوالر ، ولعمرو على زيد ثالثة آالف رايل ، وكان صرف الدوالر   مثالها:
فقال بعتك األلف دوالر الذي عليك ابلثالثة آالف رايل اليت لك عندي    : بثالثة رايالت ، فقال زيد لعمرو

 عمرو: قبلت. 

 الفقهاء في ذلك على قولين : اختلف 
 

 ( 308 ص /  4 ج )  - املفتني  وعمدة الطالبني   روضة  -(1)
 ( 118/ص5انظر اإلنصاف )ج  -(2)
 ( 150-149/ص 30انظر املبسوط)ج   -(3)
 (   228-227/ص 3انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبري )ج     -(4)
 ( 308 ص /  4 ج )  - املفتني  وعمدة الطالبني   روضة  -(5)
 ( 358/ص 10انظر املغين)ج   -(6)
 ( 118/ص5انظر اإلنصاف )ج  -(7)
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 ( 2)  حالني بشرط أن يكوان املالكيةهو قول و       (1) جواز ذلك ، وهو قول احلنفية القول األول : 

  -  عندان  جيوز  الصرف  عقد  على   وجوبه  سبق  بدين  الصرف  بدل  املقاصة   أن  واحلاصل  قال يف املبسوط :"... 
 يف   البدلني  قبض  يصري  املطلق   ابلعقد  ألن;    زفر   قول  وهو,    جتوز   ال  القياس  ويف,    عليه   اتفقا   إذا  -  استحساان

  عن   اإلبراء  جيوز  ال  كما   برتاضيهما   جيوز  فال,    ابلعقد   املستحق  القبض  تفويت  املقاصة  ويف,    مستحقا   اجمللس
  (3) به واالستبدال,   الصرف بدل

 عليه   ولآلخر  دراهم  صاحبه  على  ألحدمها   يكون  أبن(    بدين)    الصرف  كان(    أو)    قال يف الشرح الكبري:" 
  ومن(    أحدمها   من)    التأجيل  كان(    وإن )    بل  منهما (    أتجل  إن )    واملنع  الداننري  يف   الدراهم  فيسقط   داننري
   (4) "    حال اآلخر

     (7)،وهو قول زفر من احلنفية (6)احلنابلة، و     (5) مذهب الشافعيةاملنع ، وهو  القول الثاني :

     (8) " جيوز فال ,  صرفا  فتطارحاها  حتل  مل  أو فحلت  داننري  عليه وللرجل لرجل  دراهم عليه  كانت  منم"ألقال يف ا

املغين:" يف    مل ,    ذمتهما   يف  مبا   فاصطرفا ,    دراهم  عليه  ولآلخر,    ذهب  رجل  ذمة  يف  لرجل  كان   إذا  قال 
:"  .      (9) "يصح اإلنصاف   كالذهب  جنسه  غري   من   صاحبه  على   دين   اثنني   من   واحد   لكل  كان   لوقال يف 

.   نقدين كاان  إذا فيما  عليه  نص.   مؤجلني أو حالني كاان  سواء,   جيوز ال فإنه.  شيئا   حيضرا ومل ا رفوتصا  فضةوال
  (10) "اجلواز الدين تقي الشيخ واختار

،:    الرابعةالمسألة   الذمة  على  حقيقتها    الصرف  يف  ابتداءلبيع    وهي  ابلدين  فيها  ،   لدين  واخلالف 
، والفرق بينها وبني  ) بيع الدين احلال على املدين بثمن حال(    الصورة    يف هذه   كاخلالف يف أصل املسألة

 

 ( 118/ص 5( ؛ بدائع الصنائع )ج 20-19/ص  14انظر املبسوط )ج    -(1)
 (  141-140/ص 6(  ؛ التاج واإلكليل )ج30/ص 3(  ؛ حاشية الدسوقي )ج183-182/ص3انظر املدونة )ج   -(2)
 ( 20-19/ص 14املبسوط )ج   -(3)
 ( 31-30/ص3انظر الشرح الكبري )ج-(4)
 (  30/ص3( ؛ األم )ج106-105/ص 10انظر اجملموع شرح املهذب )ج    -(5)
 ( 44/ص 5انظر اإلنصاف )ج    -(6)
 ( 20-19/ص 14)جاملبسوط    -(7)
 ( 105/ص10اجملموع شرح املهذب )ج؛ وانظر (  30/ص 3األم )ج   -(8)
 ( 51/ص 4انظر املغين )ج  -(9)

 ( 44/ص 5انظر اإلنصاف )ج    -(10)
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 هو  والصرف،    الصرف  قبل  بشيء   مشغولة   الذمة  تكن  مل  الذمة  على   الصرف  أن  :   مسألة الصرف يف الذمة
   (1) " الصرف قبل فيه  مشغولة الذمة  فإن الذمة  يف ما  صرف خبالف،  شغلها  أحدث الذي

مث يتم  ، فيقول عمرو : قبلت  -من غري تعيني –بعتك دينارا بعشرة دراهم  :  عمرو  أن يقول زيد ل  مثالها :
   .التقابض بينهما قبل التفرق من اجمللس 

كأن يقول بعتك  ،  يف جملس العقد    النقدينإذا مت تعيني  ،  على جواز ذلك فيما    اتفقوا  تحرير محل النزاع:
قال يف اجملموع عند ذكر أقسام الصرف   .      ول : قبلتهبذه الدراهم العشرة اليت يف يدك ، فيق  ،هذا الدينار

"األول:و  الذمة   أو   بعتك:    قال  إذا  كما   جوازه  يف  األئمة   بني  خالف  ال   مما   فذلك   معينني   يكوان  أن  هو يف 
 الشعري   هبذا  أو  احلنطة  هبذه  احلنطة  هذه   كبعتك  الراب  أموال  مجيع وكذلك,    الدراهم  هبذه   الداننري  هذه  صارفتك

التفرق من غري قبضواتفقوا  ،      (2) "ذلك  صحة  على  فاإلمجاع,   إذا مت    قال يف املغين:"   على عدم اجلواز 

  أمجع:    املنذر  ابن   قال.    خالف  بغري  لصحته  شرط  اجمللس  يف   والقبض.    ببعض  بعضها   األمثان  بيع:    الصرف
   .   (3) " فاسد لصرفا أن,  يتقابضا  أن قبل  افرتقا  إذا املتصارفني أن على  العلم أهل من  عنه  حنفظ  من كل

،        بينهما قبل االفرتاق من اجمللس  التقابضإذا جرى عقد الصرف يف الذمة من غري تعيني ،مث يتم  واختلفوا   
 على قولني : 

    (6)، واحلنابلة   (5) "، والشافعية     (4)اجلواز ، وهو مذهب اجلمهور من احلنفية القول األول : 

     ( 8) ، وهو  مذهب املالكية   ( 7) : وهو قول زفر من احلنفيةعيني قبل العقد، فالبد من التاملنع    القول الثاني : 
الدسوقي:"   جبانبه  رجل  من  الدينار  هذا  تسلف  أبن  أي(    إخل  طول  حيصل  مل  وإن:    قوله)    قال يف حاشية 

  غاب   أو   قوله  أن   واعلم  ...  منع  فال   صرته  منهما   كل  حل  لو   وأما ,    جبانبه  رجل  من   الدراهم   اآلخر  وتسلف 
  على   الصرف  أن  واحلاصل   ...  الذمة  يف   شيء   استحداث  على  أي  الذمة  على   الصرف  مسألة  هي  قدامها ن

 

 ( 30/ص 3انظر حاشية الدسوقي )ج    -(1)
 ( 99-98/ص10انظر اجملموع شرح املهذب )ج  -(2)
 ( 54/ص 4انظر املغين )ج  -(3)
 ( 138/ص 7(  ؛ فتح القدير)ج507-506/ص 7؛  البناية يف شرح اهلداية )ج( 20-19/ص 14املبسوط )ج   -(4)
 ( 101/ص10انظر اجملموع شرح املهذب)ج  -(5)
 ( 54/ص4( ؛ املغين )ج266/ص3كشاف القناع)ج  ( ؛45/ص5انظر اإلنصاف )ج  -(6)
 ( 138/ص 7(  ؛ فتح القدير)ج507-506/ص 7( ؛  البناية يف شرح اهلداية )ج20-19/ص 14املبسوط )ج   -(7)
 ( 141-140/ص 6( ؛ التاج واإلكليل )ج 30/ص 3انظر حاشية الدسوقي )ج    -(8)
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 يف  ما   صرف  خبالف،    شغلها   أحدث  الذي  هو  والصرف،    الصرف  قبل  بشيء  مشغولة  الذمة  تكن  مل  الذمة
   (1) "  الصرف قبل فيه مشغولة الذمة فإن الذمة

 الصرف   وحقيقة.    الذمة  على  والصرف  الذمة   يف  ما   صرف  بني   وايفرق  فلم   كثري  غلط  قال يف التاج واإلكليل:" 
 الذمة  يف   ما   صرف  وأما :    قال  ينقد   ما   كليهما   أو  أحدمها   استقراض  مسألة  يعين  الكتاب  مسألة  هي  الذمة  على
 اجلواز  فاملشهور  حاال  الذمة  يف   ما   كان  فإن,  انجز  بعني منه   فتصرفه فضة  أو  ذهب ذمته   يف  لك   يكون  أن   فهو

 "  " (2)   .   

 يف   الفالين  الضرب  من  درمها   بعشرين  ذميت  يف  مصراي  دينارا  صارفتك  أو  بعتك:    قال  ذاقال يف اجملموع:" إ
 ال  واحد   نقد  للبلد   وكان  أطلقا   أو   العوضني   تواصفا   إذا  ذلك   جواز  على   األصحاب  مجهور  اتفق   فقد   ذمتك
   (3) "التفرق قبل ويتقابضان يعينان مث إليه اإلطالق فريجع غالب أحدمها  أن إال خمتلفة   نقود أو خيتلف

  ذلك   ويصف  دراهم  بعشرة  دينارا  كصارفتك(    ابلصفة  الذمم  يف)    الصرف(    وجيوز)    قال يف كشاف القناع:"
     ( 4) "معينة   تكن  مل   وإن  اجمللس  يف  القبض  ويكفي  البلد  لنقد  وينصرف  لوصفه  حيتج  مل   وإال  النقود  تعددت  إن

اتم ترجيحه في أصل المسألة، وهو  قول من أجاز ، والراجح في جميع هذه المسائل هو م
 ألن القبض قد جرى حكما . وهللا تعالى أعلم.  

  .بيع الدين الثابت يف الذمة )مؤجال ( على املدين بثمن حال :  الثامنة الصورة  

أو  ابن يكون لشخص على آخر دين قدره  مخسة آالف رايل حيل بعد شهر ، فيعطيه بدهلا سيارة ،    مثالها:
أرز  ، أو يعطيه نقدا من غري جنسه كالدوالر فهل جيوز أخذ عوض عن الدين سلعة أو نقدا من غري جنسه  

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين  قبل حلول األجل ؟  

إذا مل يكن ذلك موصال إىل الراب ، فإن كان العوض ربواي من غري جنسه القول جبواز ذلك    القول األول: 
 يف ,    وذمة  بعني  صرفا   ويكون,    األخر  من   النقدين  أحد  اقتضاء  وجيوز    :"قال يف املغين،   ر يومها قضاه بسع

 مكاهنا   يقضيه  إنه,    الرأي  أصحاب  هقال  ما   إال,    ابلسعر  إايها   يقضيه  أنه  خيتلفوا  مل...و ,    العلم  أهل  أكثر  قول

 

 ( 30/ص 3انظر حاشية الدسوقي )ج    -(1)
 ( 141-140/ص6انظر التاج واإلكليل )ج  -(2)
 ( 101/ص10انظر اجملموع شرح املهذب)ج  -(3)
 ( 266/ص3انظر كشاف القناع)ج  -(4)
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 العوض   كان  لو  كما ,    اجلنس  اختلف  إذا  عليه  تراضيا   ما   فجاز,    احلال  يف  بيع  ألنه;    الرتاضي  على  ذهبا 
   :  واستدلوا   (5) ، ووجه عند احلنابلة  (4) ، والشافعية  (3) ، واملالكية  (2) وهو قول احلنفية   (1)   "عرضا 

وترك االستفصال ,    سأله  حني   عمر  من ابن    يستفصل  ومل  حيث ،    املتقدم  بعموم حديث ابن عمر -1
 قال. يف مقام االحتمال ينزل منزلة العموم يف امل

 هنا. ا ه التسليم إىل حاجة وال ,   التسليم  عن العجز هو املانع ألنو -2

  يومها   بسعر   قضاه  إذافيصح  .    املؤجل  بتعجيل  رضي  فكأنه,    املقبوض  مبنزلة  الذمة  يف  ثابتالدين ال  ألنو  -3
  رضي   فقد ,    شيئا   سعرها   عن   ينقصه   مل   إذا   ألنه;    الذمة   يف  ما   أتجيل  ألجل  فضال   للمقضي   جيعل   ومل,  
       (6) " .    الدين جنس  من قضاه   لو ما  فأشبه,  عوض بغري الذمة يف ما  جيلبتع

،    (9)، وهو مذهب الظاهرية  ( 8) ،ووجه عند احلنابلة      (7) املنع ، وهو قول الشافعي يف القدمي   القول الثاني:

 . تقدم من الصورفيما  للمانعني  وأدلتهم هي األدلة السابقة

 ،وهللا تعاىل أعلم. الراجحلقوة أدلتهم ، وعدم وجود املعارض  واألرجح يف ذلك هو قول اجلمهور

 

التطبيقات المعاصرة  لبيع الدين المستقر على المدين وعلى غير المدين  : الثالث المطلب

   :  وهي تدخل يف الصور التالية من بيع الدين خصم األوراق التجارية أوال :

هذه الصورة هلا تعلق خبصم  و ال( على املدين بثمن حال ،  بيع الدين الثابت يف الذمة) حا :    الصورة األولى
: يف مسألتنياألوراق التجارية 

 

  ( 52/ص 4انظر املغين )ج  -(1)
 (     129/ص 6( ؛ البحر الرائق شرح كنز الدقائق )ج 148/ص 5(  ؛  بدائع الصنائع )ج70/ص  12ط )  ج انظر املبسو -(2)
   ( 101-100/ص2( ؛ الفواكه الدواينِ )ج 77-76/ص5( ؛ شرح خمتصر خليل للخرشي )ج82-81/ص 2/3انظر املدونة )ج-(3)
 ( 462/ص2رح املنهاج )ج ؛ مغين احملتاج ش  90/ ص4ج شرح املنهاج )ج ا انظر هناية احملت    -(4)
  ( 52/ص 4انظر املغين )ج  -(5)
 ( 52/ص 4انظر املغين )ج  -(6)
 ( 462/ص2؛ مغين احملتاج شرح املنهاج )ج  90/ ص 4انظر هناية احملتج شرح املنهاج )ج   -(7)
  ( 52/ص 4انظر املغين )ج  -(8)
 1492( مسألة رقم 451/ص 7انظر احمللى )ج   -(9)
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؛   -1 ذلك  جاز  الدين  مبثل  حال  بثمن  )البنك(  املدين  الشيك(على   التجارية)  )املدين(الورقة  ابع  إذا 
 .   لعدم احملذور الشرعي 

   صارت مسألة ضع وتعجل  فإن ابع املدين الورقة التجارية على املدين بثمن حال أقل من الدين -2
التجارية على مسألة ضع وتعجل  والواقع أن    • متطابق من  ليس منطبقا متاما: فهو  قياس خصم األوراق 

أو  املوظف   أو املزارع أو   البائع )املقرتض( استغل حاجة  أو املشرتي أو أن املدين)املصرف   -أ حيث :
. التاجر( فاشرتط إسقاط بعض الدين 

املشرتي (    أو  ي الشروط هو املدين ) املصرفأن الذي ميل -ب

التاجر (أو املوظف أو  أن الضرر قد وقع على الدائن يف كال املسألتني )املزارع  -ج

التاجر ( يف أمس احلاجة إىل املال   أو  أن الذي يضع يف أصل املسألة )املدين  -أ  :  موضعنييف  يتمثل    الفرق  و 
أن املدين يف أصل املسألة هو الفقري والدائن هو الغين )   -. ب   كذلك ، أما هنا فإن املدين ) املصرف( ليس  

 وهللا تعاىل أعلم  اتجر( أما هنا فإن املدين هو الغين والدائن هو الفقري .

ويف هذه الصورة ثالث  ،  بيع الدين الثابت يف الذمة )مؤجال ( على غري املدين بثمن حال    :الصورة الثانية
 اق التجارية : مسائل من مسائل خصم األور 

التجارية  -1 الورقة  يبيعها)  وهو  -أن   ، فال أبس  مبثله   ) بنقد  نقد   ( املدين  غري  على  من حيث  الدين( 
 . قرض حسن التكييف 

 . ألنه راب  ؛ أن يبيعها ) نقد بنقد أقل( وهذا حمرم    -2

اء على  يف الصورة اخلامسة والسادسة ، فبن  على اخلالف املتقدموهذا ينبين    أن يبيعها ) نقد بعرض(  -3
     وقد خالف يف ذلك اجلمهور كماتقدم. ( 2) وهو رواية عن أمحد،  (1)قول املالكية فإن ذلك جائز

 األوراق (  خصم)  حسم   إن   وقد جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي فيما خيص خصم األوراق التجارية مانصه:"
 ألجل   ،   املؤجل  الدين    من  احلطيطة  " "  .احملرم    النسيئة  راب    إىل  يؤول  ألنه  ،   شرًعا   جائز  غري    التجارية
  احملرم   الراب  يف   تدخل  ال  ،    شرًعا   جائزة(    وتعجل ضع)  ،  املدين    أو    الدائن     بطلب  أكانت  سواء   تعجيله،

 

  101-100/ص2( ؛ الفواكه الدواينِ )ج 77-76/ص5( ؛ شرح خمتصر خليل للخرشي )ج81/ص  2/3انظر املدونة )ج  -(1)
   ) 

  ( 111/ص 5انظر اإلنصاف )ج-(2)
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 اثلث  طرف  بينهما   دخل  فإذا.  ثنائية  واملدين   الدائن  بني  العالقة  دامت  وما .  مسبق  اتفاق  على  بناء  تكن   مل  إذا
    (1) "التجارية األوراق حسم  حكم عندئذ   أتخذ  ألهنا  جتز، مل

   البطاقات البنكية إذا مل يكن هلا رصيد  ثانيا :

فإن  البنك املصدر للبطاقة يقوم  إذا كان هناك طرف اثلث ، بني مصدر البطاقة ، والعميل ،      صورتها : 
  -حامل البطاقة  له عند  الذي-أن التاجر قد ابع الدين  ابلسداد للتاجر عن حامل البطاقة ،  وحقيقة ذلك  

البنك   وهذه  على   ، أقل  مبلغا  يعطيه  البنك  فإن   ) ) عشرة آالف رايل  العميل  دين  فلو كان   ، أقل  بثمن 
وهي يف حقيقتها بيع للدين )2(  تسمى عمولة ، وقد كيفها بعضهم أبهنا مسسرة فكأن البنك مسسار للتاجر

    .  الثابت يف الذمة على غري املدين بثمن حال

 

  



 

 

 

 

 

 الثاني : الفصل 

مباحث وفيه أربعة  بيع الديون غير المستقرة قبل قبضها وتطبيقاتها المعاصرة

 

 143-  142انظر قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي ص  -(1)
املتعلقة هبا    انظر-  (2) االئتمان واألحكام  مقارنة/  –بطاقات  فقهية  ال  د   /156-153دراسة  بن عبدهللا  وانظر    شبيلييوسف  ؛ 

 /أ.د. عبد الوهاب أبو سليمان        222-220البطاقات البنكية اإلقارضية والسحب املباشر من الرصيد/ 
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     األول : التأصيل الشرعي لبيع الديون غير المستقرة المبحث

:  ، ومن ذلك   األصل في ذلك السنة

على منع بيع الدين   عموم ما تقدم من األحاديث اليت جاءت مبنع بيع مامل يقبض ، فإذا كان يستدل هبا  . 1
    .قبل قبضه  وإن كان مستقرا ، فألن يستدل هبا على منع بيع الدين غري املستقر قبل قبضه من ابب أوىل 

 .    (1) "  غريه إىل يصرفه  فال  شىء يف  أسلف  من "     قال:   اخلدري سعيد  أيب حديث . 2

  ربح ال   و بيع  يف   رطانش  ال و   وبيع   سلف   حيل   ال :     قال :     جده   عن   أبيه  عن   شعيب  بن   عمرو  عنو   . 3
   (2) عندك"  ليس ما  بيع ال و  يضمن  مل ما 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتكييفها الفقهي   غير المستقر،دين  البيع صور   : الثاني المطلب

الدين غري املستقر كدين السلم  إما أن يكون حاال أو مؤجال ،  والبيع إما أن يكون  :  تحرير محل النزاع  
إ الفصل وهي نفس الصور اليت تقدمت يف  ما أن يكون حاال أو مؤجال  على املدين أو على غريه ، والثمن 

 

،  قال ابن حجر يف       2283ح/( 766  ص/    2  ج)   -  ماجه   ابن  ؛ سنن   3468ح/ (298  ص/    2  ج )  -  داود  أيب   سنن-(1)
 واالضطراب"     ابلضعف القطان  وابن احلق  وعبد  والبيهقي  متحا  أبو  وأعله  ضعيف :""وهو  ( 25 ص /   3  ج)  - احلبري  تلخيص 

؛    4611ح /(288  ص/    7  ج)   -  النسائي   وصححه ، ووافقه الذهب ، سنن   ؛    2185ح/( 21  ص /    2  ج )  -  املستدرك -(2)
، وقال "حسن صحيح ، ووافقه    عندك  ليس  ما  بيع  كراهية  يف  جاء  ما  ابب  /  1234/ح   (535  ص /    3  ج)   -  الرتمذي  سنن
 ، قال شعيب األرنؤوط :"إسناده حسن"   6628ح /(174 ص /  2 ج ) - حنبل بن أمحد   باين ؛ مسنداألل
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نه ألالسابق ،واخلالف فيها واحد يف اجلملة  ،  فكل من منع من الصور السابقة فهو مينع هنا من ابب أوىل ،
قة ومجيع من أجاز الصور الساب    ، فألن مينعه مع عدم االستقرار من ابب أوىل   إذا منع بيع الدين مع استقراره

  أو بعضها فهو جييز صور بيع دين السلم مع اختالف طفيف على النحو التايل :

 ) السلم( وأما قال يف بداية اجملتهد :"  .  السلم ال يجوز إال فيما جاز فيه النساءفقد اتفقوا على أن  
 مما   واملثمون   الثمن  يكون  أن   منها :    ستة   فهي  عليها   اجملمع  فأما   فيها   خمتلف   ومنها   عليها   جممع   فمنها     شروطه

على منع بيع دين السلم على     (2) واتفقوا،    (1) النساء"  فيه  جيوز  ال  فيما   وامتناعه  النساء  فيه  جيوز
 بثمن مؤجل ويشمل الصور التالية   أو على غير المدين المدين

. بيع دين السلم )مؤجال ( على املدين بثمن مؤجل     الصورة األولى :

. بعد شهرين  ل عليك سداده بعد شهر خبمسة آالف رايل بعتك دين السلم الذي حيمثالها: 

.  بيع  دين السلم ) حاال( على املدين بثمن مؤجل :  الثانيةالصورة  

.  بعتك دين السلم الذي حل عليك سداده خبمسة آالف رايل مؤجلة مثالها: 

  .  بيع  دين السلم )مؤجال ( على غري املدين بثمن مؤجل   :الثالثةالصورة 

. بعتك دين السلم الذي حيل بعد شهر  على فالن بعشرة آالف رايل مؤجلة:   مثالها

.   بيع دين السلم ) حاال( على غري املدين بثمن مؤجل :الرابعةالصورة 

.   بعتك دين السلم احلال يف ذمة فالن  بعشرة آالف رايل مؤجلةمثالها: 

واختلفوا في الصور التالية :

  . سلم  )مؤجال ( على املدين بثمن حال بيع دين ال  : األولىالصورة 

.  مثاهلا: بعتك دين السلم الذي حيل عليك بعد شهر بعشرة آالف رايل نقدا

 

 ( 963  ص /   1  ج)  - اجملتهد   بداية-(1)
  - جزى  البن     الفقهية  ( ؛  القوانني  661/ص  2يف فقه أهل املدينة )ج   ( ؛ الكايف101/ص 7انظر العناية شرح اهلداية )ج -(2)

  29  ج )  -  الفتاوى  ؛ جمموع ( 370  ص/  4 ج )  -  ؛ املغين    (273  ص/  9 ج )  -  املهذب ؛ اجملموع شرح   ( 136  ص/    2  ج)
 ( 256 ص/   9 ج )  -؛ حاشية ابن القيم على سنن أيب داود   (506 ص  /
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  .  بيع دين السلم) حاال( على املدين بثمن حال  : الثانيةالصورة 

. بعتك دين السلم الذي حل عليك سداده بعشرة آالف رايل نقدامثالها: 

. السلم )مؤجال ( على غري املدين بثمن حال : بيع  دين  الثالثةالصورة 

بعتك دين السلم الذي حيل على فالن بعد شهر  بعشرة آالف رايل نقدامثالها:  

  .بيع دين السلم) حاال( على غري املدين بثمن حال :  الرابعةالصورة  

. نقدا  لبعتك دين السلم احلال يل على فالن بعشرة آالف راي مثالها:

   مسألة:األقوال في ال 

:  وهو املنع من بيع دين السلم مطلقا على املدين أو على غريه ، بثمن حال أو مؤجل ، وهو القول األول
 . (3)، واحلنابلة    (2) ، والشافعية     (1) قول اجلمهور من احلنفية

  أن  لطعاما  ملشرتي  ليس  فإنه  الطعام   يف  أحدها   فصول  يف  القبض  قبل  املبيع  بيع  يف  والكالم   قال يف املبسوط :"
     (4) "عندان القبض قبل بيعه  جيوز ال املنقوالت من  الطعام سوى  ما  وكذلك ...  يقبضه  أن قبل يبيعه

 فيه  فلما   األول  أما (    القبض  قبل  فيه  واملسلم  السلم  مال  رأس  يف  التصرف  جيوز  وال )    قال  قال يف اهلداية:"
 جيوز ال القبض قبل املبيع يف  والتصرف،  مبيع يهف املسلم  فألن الثاين وأما .   ابلعقد املستحق  القبض تفويت من

  ، و      (6) "عنه   االستبدال  وال  بيعه  جيوز   فال   فيه   املسلم   وهو  املثمن(  االول  الضرب)  قال يف اجملموع:" ، و     (5) "
 وقطع.    األصحاب   وعليه .    املذهب   هذا ( .    قبضه   قبل  فيه  املسلم   بيع  جيوز  وال )    قوله  قال يف اإلنصاف :" 

 قول  هو:    وقال.    هللا  رمحه  الدين  تقي  الشيخ  واختاره.    يصح  بيعه  أبن:    رواية  وغريه  املبهج  ويف  .  أكثرهم  به

 

 ( 101/ص7( ؛ العناية شرح اهلداية )ج 8/ص 13انظر املبسوط )ج    -(1)
 ( 463 ص /   1  ج)  -  املفتني عمدة و   الطالبني روضة؛  ( 273  ص/    9  ج)  -  اجملموع شرح املهذبانظر  -(2)

 ( 306/ص 3( ؛ كشاف القناع )ج 108/ص 5؛ اإلنصاف )ج  ( 370  ص/  4 ج )  -  انظر املغين  -(3)
 ( 8/ص 13انظر املبسوط )ج    -(4)
 ( 101/ص 7انظر العناية شرح اهلداية )ج   -(5)
    ( 273  ص/    9  ج)  -اجملموع شرح املهذب انظر  -(6)
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.   املذهب   هذا( .    مكانه   غريه  أخذ  وال )    قوله   .. .  فقط  القيمة   بقدر   يكون   لكن.    عنهما   هللا   رضي  عباس   ابن
   (1) "  الرب عن الشعري أخذ  جيوز  وعنه.     أكثرهم به وقطع .    األصحاب وعليه

 (2) "خالفا  حترميه  يف نعلم فال  قبضه  قبل  فيه  املسلم بيع أما  قال يف املغين :"

 جيوز أنه  مالك  فمذهب  إال  و   علمه   ما   حبسبمعقبا على دعوى اإلمجاع :"...    -رمحه هللا–قال شيخ اإلسالم  
  الروايتني   إحدى   أيضا   هذا   و   عليه   هو  من   غري  من   الديون  سائر  بيع   عنده   جيوز  كما   املستسلف  غري   من   بيعه
  و   عليه   هو  ممن   السلم  دين   بيع  على   نص   كما   عليه   هو  من   غري   من   الدين   بيع   مواضع  ىف   عليه   نص  أمحد   عن

 متأخري  من  كثري كتب يف  ليس  ذلك  كان نإ  و  أجوبته  من  كثرية أجوبة  يف  أمحد  عن  منصوص  كالمها 
     (3) "أصحابه

، وهو رواية عن  مبثل مثنه أو أقل بثمن حال     جيوز بيع دين السلم على املدين وعلى غريه   القول الثاني : 
ا القيم    ارها ختأمحد  ابن  ،وتلميذه  تيمية  ابن  اإلسالم  هللا-شيخ  ابن        ( 4) -رمحهما  اإلسالم  شيخ  قال 

  ابن  وقال أمحد عن رواية وهو وغريه  املسلم دين بني فرق وال  وغريه الغرمي من الذمة يف الدين بيع تيمية:"وجيوز
 مقام   يقوم   الذمة   يف   والدين: "     القيم   ابن     وقال   (5) يضمن   مل  فيما   يربح  لئال  فقط  قيمة ال  بقدر  لكن   عباس
 (6) " وغريه  الغرمي من عليه املعاوضة  تصح وهلذا العني،

جيوز بيع دين السلم على املدين إذا مل يكن طعاما مبثل مثنه أو أقل ، وجيوز بيعه على غري   القول الثالث:
   (7)كان بثمن حال ، وهو مذهب املالكيةاملدين ولو أبكثر  إذا  

 

 

 

 ( 109-108/ص5انظر اإلنصاف )ج  -(1)
 ( 370  ص/    4  ج)  -  املغين-(2)
 ( 506 ص /   29  ج)  -  الفتاوى جمموع   -(3)
 ( 256 ص/   9 ج )  -حاشية ابن القيم على سنن أيب داود ؛   (506 ص /   29  ج)  -  الفتاوى جمموع  -(4)

 ( 393 ص/    5  ج)  - الكربى  الفتاوى-(5)
 ( 3 ص/    4  ج ) - املوقعني   إعالم-(6)

)ج   -(7) املدونة  الكايف84/ص 3انظر  ؛  فقه   (  )ج   يف  املدينة  خليل   661/ص  2أهل  خمتصر  شرح  واإلكليل  التاج  ؛   )
 ( 136 ص /   2  ج)  - جزى  البن /  الفقهية ( ؛ القوانني 422/ص 6)ج
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 املبيع    خال  ما   والثياب  والعقار  احليوان:  كلها   العروض  من   اشرتيت   ما   كل : "  الكايف  يف     الرب   عبد  ابن     قال
 .            (1) " يقبضه أن  قبل كله   ذلك يبيع أن  مالك عند أبس  فال  الكيل على الطعام من

  يتهم  ألنه   أكثر  ال  أقل   أو  مثنه  مبثل  ابئعه   من  قبضه  قبل  فيه   املسلم  العرض  عبي  جيوزقال يف القوانني الفقهية:"   
 ألنه  للغرر  ابلتأخري  جيوز  وال   بيد   يدا  وأكثر   وأقل  ابملثل   ابئعة   غري   من  بيعه  وجيوز   منفعة  جر   بسلف   األكثر  يف

   (2)" جلاز نقدا األول البيع كان  ولو  ذمة إىل  ذمة من انتقال

 ستدلوا بالسنة والمعقول ، فمن السنة: وقد ا أدلة القول األول :

وبيع دين السلم قبل قبضه داخل يف هذا العموم   مجيع األدلة اليت جاءت مبنع بيع املبيع قبل قبضه .  -1

، فإذا ابعه    (3) "   غريه  إىل  يصرفه  فال  شىء  يف  أسلف   من"      قال:    اخلدري  سعيد  أيب  حديث -2
 إىل غريه ،وهذا خمالف لنص احلديث  على املدين أو على غريه  أو استبدله فقد صرفه 

  و   بيع  يف   شرطان  ال  و   وبيع  سلف   حيل  ال:      قال:      جده  عن   أبيه  عن  شعيب   بن  عمرو  حديث -3
، فإن ابع دين السلم أبكثر منه فقد ربح مامل يضمن      (4) عندك"   ليس  ما   بيع  ال  و يضمن  مل  ما   ربح  ال
 وألنه غري مضمون عليه فهو يف ذمة املسلم إليه . 

 :  المعقول  ومن

.   قبضه  قبل  كالطعام,    بيعه جيز فلم,   ضمانه يف  يدخل مل مبيع ألنه -1

  يف   فيتواىل  للمشرتي  عليه  مضموان  صار  بيعه  جوزان  ، فلو  إليه  املسلم  على  له   مضمون  املبيع  هذا  وألن -2
.    ضماانن املبيع

  :نوقشت هذه األدلة من وجوه

  ىف   سلما   السلف   جيعل  ال   أن   به  صحته، فاملراد، فهو ضعيف ، ولو سلمنا     أما حديث أيب سعيد •
   ابلدين   الدين   بيع   جنس  من   ، وهو   أجل  إىل   معني  بشيء  بيعه  عن   النهي  معناه   ، فيكون   آخر   شيء

 

 (    661/ص 2يف فقه أهل املدينة )ج الكايف    -(1)

 ( 136  ص/    2  ج)  - جزى  البن/   الفقهية   ؛  القوانني  انظر  -(2)
       35ص  خترجيه سبق    -(3)
 35ص  حترجيهسبق    -(4)
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  من   ، و   آخر   فيه   مسلم   إىل  فيه  املسلم   يصرف  ال   أي  غريه   اىل   يصرفه   ال  قال  هلذا  املنهي عنه ؛ و
غريه  ىف سلما  علهج قد   يكن ، مل  للعوض قابضا   بغريه عنه اعتاض

 أن   له  جنوز  إمنا   فنحن  ،    فيه  يربح  ال  ،وأنه  مبوجبه  نقول  فنحن  ،  حديث عبدهللا بن عمرو   وأما  •
 .   يومه بسعر عنه يعاوض

  من   ابطل  دليل  فهو ،    الضمانني  توايل   لزم ،    بيعه  جوزان  فلو   ،  له   مضمون  الدين   هذا   نأما القول أب •
 :   وجهني

  إايه   فإذا ابعه  ،    إليه  املسلم  ذمة  يف  له  مضموان   كان  الدين  فإن  ،  أصال  هنا   نضماان  مل يتوال  أنه  أحدمها     -أ 
 .   إليه املسلم ذمة  يف مقبوض ألنه؛   حبال  عليه  مضموان يصر مل

 .    (1)   ألجلها  العقد حيرم  ملفسدة مستلزم  وصفب وليس ،  الضمانني توايل يف  حمذور ال أنه      -ب

 والمعقول  وقول الصحابي لسنةأدلة القول الثاني : وقد استدلوا با

السنة   عمر  :  فمن  ابن  وأبيع  :} قالحديث  الدراهم  وآخذ  ابلداننري  فأبيع  ابلبقيع  اإلبل  أبيع  كنت 
وهو يف بيت حفصة فقلت      النب  ابلدراهم وآخذ الداننري آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فأتيت

فأبيع ابلداننري وآخذ الدراهم وأبيع ابلدراهم وآخذ الداننري اي رسول هللا رويدك أسألك إين أبيع اإلبل ابلبقيع  
ال أبس أن أتخذها   بسعر يومها  ما مل تفرتقا وبينكما    آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فقال  

 بغريه    السلم   دين   عن  االعتياض  وبني  بينه  الفرق  فما   ،    قبضه   قبل   ذمته  يف  هو  ممن  للثمن    فهذا بيع  (2) {شيء
  فرق .   بينهما  ليس املثمن ىف جاز  الثمن ىف  ذلك جاز ، فاذا

 ما  أخذت  ، فإن  أجل  إىل  شيء  يف   أسلفت  إذا  قال:"  أنه  عباس    ابن  ما ثبت عن  :  وأما قول الصحابي
  . خيالف مل  ما  حجة  وهو صحايب قول  فهذا    (3) " مرتني تربح ، وال منه  أنقص عوضا  فخذ ، وإال  فيه أسلفت

يف النهي عن     النب   ثبوته ،ولو سلمنا ، فال يصح أن يعارض ابلنصوص الثابتة عن أبننا ال نسلم    :  نوقش 
 بيع مامل يقبض . 

 ومن المعقول :  

 

 ( 259  ص/    9  ج)  -حاشية ابن القيم على سنن أيب داود -(1)
 سبق خترجيه    -(2)
القيم عن ابن املنذر ، انظر جمموع   ، وذكره شيخ اإلسالم عن طاووس عن ابن عباس  انه  ظمل أجده يف م  -(3) ابن    ، ونقله  

 ( 256 ص /  9 ج ) -حاشية ابن القيم على سنن أيب داود ؛  ( 505 ص /   29 ج )  -  الفتاوى
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  حدوث   ال،    عنه  ذمته  يف  ما   سقوط  وفائدته،    االستيفاء   جنس  من   ،    الذمةأن  االعتياض عما يف    -1
  أو   عرضا   السلم  دين  عن  نهم  أخذ     إذا  فإنه،    الذمة   شغل   يتضمن  الذي  ابلبيع  يقاس  فال،    له   ملك
 .   مقامه يقوم بدله ألن ؛  دينه كاملستويف  فكان ،  ذمته  يف ما  أسقط  غريه

  الدين   ويف ،    بيعا   يسمى  جنسها   غري   بعني   أو ،    جبنسها   عليها   عاوض  إذا   ،    األعيان   وألن املعاوضة يف   -2
  معىن   فيه   إيفاء  هو  بل  ،  بيعا   يكن  مل   جنسها   بغري  وفاها   إذا   فكذلك  ،    بيعا   يكن   مل  جبنسها   وفاها   إذا

 .    (1) املعاوضة

 . أبن العربة يف العقود ابملعاين ال ابأللفاظ واملباين ، فإن حقيقتها معاوضة وإن مسيت إيفاء نوقش :
 هنا   ليس   احلقيقة  يف  بل  لنفسه   نفسه  من   يقبضه  فهو  ،    ذمته  يف  هو  الذي  البائع  من  هنا   البيع  ألنو  -3

  من   شغلها   يف   ملا   الشرع  نظر   يف   مطلوبة   الذمم  وبراءة   مته ذ  فتربأ   ذمته   يف  ما   عنه   يسقط   بل   قبض 
 .   املفسدة

: أن هذه األدلة لو سلمنا هبا فهي تدل على جواز بيع واعترض على هذه األدلة باعتراض عام مفاده 
  دين السلم على املدين ، أما بيعه على غري املدين فليس فيها داللة على ذلك. فمدلولكم أوسع من أدلتكم. 

قبل قبضه خمالف لإلمجاع  ومن جهة  الطعام  وبيع   ، الطعام وغريه  بني  القول اليفرق  فإن هذا    ابن   قال  اثنية 
   (2) "يقبضه  حىت بيعه له فليس  طعاما  اشرتى من  أن على   العلماء أمجع:   "املنذر

 بما يلي: وقد استدلوا :أدلة القول الثالث
 . و أقل منه  يف جواز بيع الدين على املدين مبثله أأدلة القول الثاني  -1

فإن مفهومها يدل على أن غري  واستدلوا بعموم األدلة اليت جاءت ابلنهي عن بيع الطعام قبل قبضه ، -2
 : أبن هذا املفهوم غري مسلم من وجوه : ونوقش  الطعام جيوز بيعه قبل قبضه من املدين وغريه. 

:    قال  ابن عمر    على أن النهي يشمل غري الطعام ، ومنها ما جاء عن  تدلأنه قد جاءت أحاديث   -1
  حىت   فأرحبين   رجل  إيل  فقام   منه  ابتعته   حىت  التجار  من   ساومه  فيمن   فساومته   بزيت  الشام   من  رجل   قدم 

  اثبت  بن  زيد  فإذا  إليه  فالتفت  خلفي  من  بذراعي  رجل  فأخذ  عليها   ألضرب  بيده  فأخذت  أرضاين
  النب   أن:   ،وعنه  (3) يدي"   فأمسكت  ذلك  عن  هنى    فإن  رحلك   إىل  حتوزه  حىت   تبعه  ال:    يل  فقال
 : (4) رحله"  إىل اشرتاها  الذي حيوزها  حىت تشرتي حيث السلع  تباع أن هنى   

 

 ( 259 ص /  9 ج ) -انظرحاشية ابن القيم على سنن أيب داود  -(1)
 ( 326/ص 9انظر اجملموع شرح املهذب)ج  -(2)
 ، قال شعيب األرنؤوط "إسناده قوي" 4984ح/ (360 ص /   11  ج)  -  حبان ابن صحيح-(3)
/   2 ج ) - داود  أيب  لذهب ، سنن، وقال :" صحيح على شرط مسلم " ووافقه ا  2270  /( 46 ص /  2 ج ) - املستدرك -(4)
 ( 499 ص/   7 ج )  -  داود أيب سنن وضعيف صحيح   حسن لغريه وقال األلباين : /3499ح  / (304 ص
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قد اعترب أن غري الطعام مثله يف احلكم فقال " وال أحسب كل شيء إال   ويؤيد ذلك أن ابن عباس   -2
 مثله"  

  -دراهم والطعام مرجأ " ملا قال "دراهم ب-  وألن املعىن فيها واحد ،والعلة اليت ذكرها ابن عباس   -3
 توجد يف الطعام وغريه . 

واالستعاضة عنه بثمن حال ، مثله    -إذا مل يكن طعاما -جواز بيع دين السلم      والراجح من هذه األقوال
 أو أقل منه ، على املدين ؛ لعدم احملذور الشرعي يف ذلك ،  

يف النهي عن بيع املبيع قبل قبضه ؛    ةواردعلى غري املدين فال جيوز مطلقا ؛ ملخالفته لألحاديث الأما بيعه  
وألنه قد يتعذر تسليم املبيع ؛ وألن ذلك يفضي إىل اخلصومات واملنازعات ،واألوىل أن يسد كل ابب يفضي 

  . التاسعةإليها  الدورة  يف  اإلسالمي  الفقه  جممع  به  أخذ  الذي  هو  القول  :"  وهذا  ونصه   للمسلم   جيوز، 
 جبنسه    االستبدال    كان  سواء  ،   األجل  حلول    بعد-النقد   غري–  آخر  بشيء  فيه  املسلم  مبادلة(  املشرتي)

  ألن  صاحلا   البدل  يكون  أن  بشرط  وذلك   إمجاع،  وال  اثبت  نص  ذلك  منع  يف  يرد  مل  إنه  حيث.  جنسه  بغري  أم
لسلم وكذلك نص قرار اجملمع يف دورته السابعة على منع بيع دين ا    (1)   ."السلم   مال  برأس   فيه  مسلما   جيعل

 وهللا تعاىل أعلم.      (2) قبل قبضه ونصه "وكذلك الجيوز بيع السلعة املشرتاة سلما قبل قبضها" 
    

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 194-193انظر قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي ص    -(1)
 139انظر قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي ص      -(2)
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   المنفعة  استيفاء    قبل  كاألجرة  : بيع الديون غير المستقرة سوى دين السلم  الثاني  المبحث
 ذلك ونحو العمل قبل والجعل الدخول، قبل وكالمهر زمانها، مضي أو

 على ثالثة أقوال  -غري دين السلم –الدين إذا مل يكن مستقرا  بيع حكم  يف الفقهاء  تلفاخ 

     (2)احلنابلةعند  ذهب امل ، و  (1) مذهب احلنفيةوهو   املنع  القول األول : 

)   بيع(    وال )    مستقر  غري  ألنه  ذمته   يف   هو  ملن   ولو(    الكتابة   دين   بيع)    يصح (    وال   قال يف كشاف القناع:" 
 فراغ  قبل وأجرة  عمل  قبل  وجعل  دخول  قبل  كصداق(    مستقر  غري)    كونه  حال  الكتابة  دين  غري:    أي(    غريه
يف ذلك هي أدلة من منع بيع الدين املستقر قبل قبضه كما تقدم يف الفصل األول ، فال   وأدلتهم ،  (3) "  مدة

 حاجة إلعادهتا هنا.   

وهو       ( 4) يف غري الطعام    وهو مذهب املالكيةال  إذا كان على املدين بثمن ح،  جبواز ذلك    القول الثاني:
,    عليه  ملكه  يستقر  مل  ما   بيع  جيوز  وال  قال يف املهذب:"،    (6) وهو وجه عند احلنابلة،        (5)مذهب الشافعية

   (7) "القبض قبل املعاوضات  من أشبهها  وما ,    والصداق واإلجارة ابلبيع اململوكة األعيان كبيع

أدلة   الصورة  وأدلتهم يف ذلك هي  بثمن حال كما جاء يف  املدين  الذمة على  الثابت يف  الدين  لبيع  اجمليزين 
 السابعة من صور بيع الديون املستقرة . 

: الثالث  أمحد  القول  عن  رواية  وهو  وعلى غريه  املدين  على  املستقر  غري  الدين  بيع  شيخ   جيوز  اختارها 
ع قوله يف املبحث السابق ، حيث أجازوا بيع دين  ، وهذا مطرد م  اإلسالم ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم  

 وهللا تعاىل أعلم السلم وهو أوضح الديون من جهة عدم االستقرار.

 

 

 ( 43-42/ص 4( ؛ تبيني احلقائق )ج 148/ص 5دائع الصنائع )ج؛ ب  ( 22 ص /14)ج   املبسوط  انظر  -(1)

 ( 110/ص 5( ؛ اإلنصاف )ج 107/ص3انظر كشاف القناع)ج  -(2)
 ( 107/ص3انظر كشاف القناع)ج  -(3)
)ج  -(4) الدسوقي  حاشية  )ج63/ص 3انظر  للخرشي  خليل  خمتصر  شرح  املسالك  7/ص6(؛  ألقرب  السالك  بلغة  ؛   )
 ( 100-99/ص 3)ج

 ( 319/ص 9شرح املهذب )جانظر اجملموع   -(5)
 ( 110/ص5انظر اإلنصاف )ج  -(6)
 ( 319/ص 9انظر اجملموع شرح املهذب )ج  -(7)
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من التطبيقات المعاصرة لبيع دين السلم على المدين وعلى غيره  :  الثالث المبحث

غري   على  أو  املدين  على   ، سلما  إذا كان  الدين  بيع  يف  اثبتة  تطبيقات  على  أقف  بعض  مل  ذكر  ولكن   ، ه 
 املعاصرين صورة السلم املوازي

 : واملواصفات  صورته  اجلنس  من  بضاعة  الثالث  الطرف  إىل  املصرف  يبيع  خصوص -ها  نفس  أن  وليس 
الثاين الطرف  مع  فيها  املسلم  هو   -البضاعة  املصرف  فيكون   . السلم  بطريق  مقدما  الثمن  ويتسلم  مؤجال 
اعة سلمها إىل الطرف الثالث ، وإن مل يتسلمها وفرها للطرف الثاين من  املسلم إليه ، فإذا تسلم املصرف البض

السوق . 

نفس القدر من التمر بثمن حال ب    ابع   كيل معلوم من التمر بعد سنة ، مث يف    رايل   ألف  50أسلم   مثاله :
عليه    60 املعقود  يسلم  أن  ، على  أشهر  ألف رايل  تسعة  نزيه محاد ك   .بعد  الدكتور  أحد  وقد ذكر ذلك 

 ميزانية   يف  العجز   لتمويل  املقرتحة  الوسائل  إحدى  وهيحيث قال :" الصورة السادسة:    :   التطبيقات املعاصرة  
  معجلة،   أبمثان  عديدة  آجال  إىل   الذمة  يف  موصوفة  كميات(  مثال)  للنفط  املنتجة  الدولة  تبيع  أبن  وذلك  الدولة،

  يعقد  أن-أ    :فيه   املسلم  قبض  واتريخ    السلم  عقد    اتريخ   بني  ما   الفرتة  يف(  املشرتي)  للمسلم  يكون  حبيث
  وسائر  والزمن  القدر  فيه  أسلم  الذي  للنفط  مماثلة  كمية  سلما   يبيع  أبن  وذلك  إليه،  مسلما   فيصري  موازاي،  سلما 

 جمموع   من   رحبا   حيقق   وبذلك  األول،   السلم   يف  به  اشرتى  ما   على  يزيد  معجل  بثمن  اثلث  لطرف  األوصاف
 . واملواعيد   واألوصاف الكميات يف التوافق  طريق عن بينهما  ربط  دون  الصفقتني سوية ت تتم مث  العمليتني،

 ربح  هامش   فيه   حيقق   مؤجل  غري  حال  بثمن (  اثلث  طرف)   إليه  املسلم   غري   إىل   نفسه  فيه  املسلم  يبيع   أن  –  ب  
  املسلم  غري  من    السلم  دين  لبيع    معاصر  تطبيق  عن  عبارة  العملية  وهذه   .    السوق  سعر    حبسب  مناسب

 شيخ   هبا   وأفىت  اختارها     أمحد    اإلمام  عن  رواية  يف     جائز      صحيح    وهو   معجل،  بزمن  قبضة   قبل  إليه
  دين   كان  إذا  مذهبهم  من  املعتمد  يف  املالكية  عند  وكذا  ،     اجلوزية  القيم  ابن    وتلميذه    تيمية  ابن    اإلسالم

  من  قبضة  قبل السلم دين بيع جواز عدم من واحلنابلة والشافعية احلنفية إليه ذهب  ملا  خالفا  طعام، غري السلم
 .   (1) "مطلقا  وغريه  إليه املسلم

 والذي يرتجح لدي منع ذلك ؛ ألن ذلك ذريعة لبيع دين السلم من غري ابئعه .وهللا تعاىل أعلم.  

 :    الرابعالمبحث 

 الثابت في الذمة قبل قبضه منشأ الخالف  في بيع الدين  
 

 ( 608-606/ص 1انظر حبث السلم وتطبيقاته املعاصرة للدكتور نزيه محاد / جملة جممع الفقه اإلسالمي /الدورة التاسعة) ج  -(1)
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يعود إلى أسباب متعددة من أهمها ،  ال    أو،    ايع الدين سواء كان الدين مستقر الخالف في ب
 مايلي: 

 اختالفهم في صور بيع الكالئ بالكالئأوال : 

وهي صورة السلم ، إذا مل يسلم رأس مال السلم يف بيع الدين ابلدين ابتداء  منع  فبعد اتفاقهم على صورة  
 :  اختلفوا يف بقية الصورجملس العقد . 

بيع   ووه  –واحلنابلة على أن فسخ الدين ابلدين  ،  واملالكية ، والشافعية  ،      قد اتفق اجلمهور من احلنفيةف
على جواز بيع الدين على املدين واتفقوا  .    (1)بعترب من بيع الكالئ ابلكالئ-الدين على املدين بثمن مؤجل  

، واختلفوا يف تعليل ذلك ،  ان بثمن مؤجل إذا ك  منع بيع الدين على غري املدين    واتفقوا على   .   بثمن حال 
، واحلنفية والشافعية عللوا املنع بعدم القدرة على     (2)فاملالكية ، واحلنابلة عدوا ذلك من بيع الكالئ ابلكالئ

خالفا يف ذلك كله ، ومل يعداه من بيع الكالئ قد  شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه  تقدم أن  و ،    (3) التسليم
   (4)ابلكالئ

 قالفبعد اتفاقهم على منع بيع الطعام قبل قبضه ،    ا يجوز بيعه قبل القبضفيماختالفهم    نيا :  ثا
اختلفوا فيما عدا و  ،    (5)يقبضه  حىت   بيعه  له  فليس  طعاما  اشرتى   من  أن   على   العلماء  أمجع:    املنذر   ابن

أقوال:  على  ذلك

ورواية   (1)   ذهب احلنفيةن املنقول ، وهو ممنع التصرف يف املبيع قبل قبضه يف  العقار دو القول األول :  
 (2)عن أمحد

 

)ج-(1) املبسوط  )ج 127/ 12انظر   الصنائع  بدائع  ؛  الدواينِ )ج (  202/ص5(  الفواكه  ؛    101-100/ص 2؛  التاج      ( 
)ج  خليل  ملختصر  للخرشي)ج   132/ص6واإلكليل  خليل  خمتصر  شرح  ؛  )ج 76/ص 5(  األم  ؛   شرح  30/ص 3(  اجملموع  ؛   )

 ( 265/ 3(  كشاف القناع )ج 44/ص5( ؛ اإلنصاف)ج106-105/ص10املهذب )ج 
( ؛    132/ص6( التاج واإلكليل ملختصر خليل )ج  101-100/ص2( ؛ الفواكه الدواينِ )ج81/ص  3/ 2انظر املدونة )ج-(2)

 ( 3/265( ؛  كشاف القناع )ج44/ص5؛ اإلنصاف)ج  198/ص 4املغين )ج 
الصنائع )ج 22،  3/ص 14؛  ج  8/ص13املبسوط ج  ؛   143-142/ص  12انظر املبسوط )ج-(3) بدائع  ؛    148ص  /5( 

املهذب؛ شرح  )ج332  ص /9)جاجملموع   ، احملتاج     ( 106  ص/10(  مغين  )ج؛  املنهاج  األشباه 467-466/ص 2شرح  ؛   )  
 ( 538 ص ) للسيوطي  والنظائر 

 ( 294-293/ص 1؛ أعالم املوقعني )ج  ( 512  ص/  20  ج)  - الفتاوى   جمموعانظر  -(4)

 ( 326/ص 9انظر اجملموع شرح املهذب )ج  -(5)
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الثاني:  سواء كان    القول  مطلقا  القبض  قبل  املبيع   يف  التصرف  ،وهو  منع  عقارا  أو  ذهب ممنقوال 
اختارها شيخ     (5) رواية عن أمحدو ،      (4) وهو مذهب الظاهرية  ،  وحممد بن احلسن من احلنفية    (3)الشافعية

  املبيعات   من  شيء  بيع  جيوز  ال  أنه  الرابع  :"رمحه هللا–قال ابن القيم     .لميذه ابن القيم  اإلسالم ابن تيمية ، وت
  هو   القول   وهذا   أمحد   عن  الرواايت  إحدى   وهو  احلسن  بن  وحممد  عباس   ابن  مذهب  وهذا  حبال   قبضه  قبل

  مل   شيئا   اشرتى  ن "وم     رمحه هللا يف االختيارات  -وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية   .  (6) "خنتاره   الذي  الصحيح
       (7) وغريمها" واملوزون  املكيل سواء  قبضه قبل يبعه

فيما عدا  القول الثالث:   القبض  قبل  املبيع  التصرف يف  أشياء    جواز  املوزون  -2املكيل    -1ثالثة 
        .   (8) وهو املذهب عند املالكيةاملعدود.  -3

  -3املوزون  -2املكيل    -1عدا  مخسة أشياء   جواز التصرف يف املبيع قبل القبض فيما     القول الرابع: 
     (9) وهو مذهب احلنابلة      املبيع برؤية أو صفة. - 5املذروع.     -4املعدود.   

مبجرد العقد ، وهو رواية عند  مما الجيري فيه الراب  جواز بيع مامل يقبض سوى الطعام  :    الخامسالقول  
     (11) رواية عن أمحد ، و      (10)املالكية

هذه هي أقوال الفقهاء من حيث التأصيل ، ولكن من :  الخالف على صور بيع الدين  تطبيق  
 نلحظ ما أييت: لى غري املدين بثمن حال قبل قبضه ع  الثابت   حيث التطبيق على صور بيع الدين

 

 ( 9-8/ص 13انظر املبسوط )ج  -(1)
  ( 466/ص4انظر اإلنصاف )ج  -(2)
 ( 327، وانظر ص 319/ص 9هذب)جانظر اجملموع شرح امل  -(3)
 ( 472/ص7انظر احمللى)ج  -(4)
  ( 466/ص4انظر اإلنصاف )ج  -(5)
 ( 277 ص /  9 ج ) -حاشية ابن القيم على سنن أيب داود-(6)
 ( 390 ص/    5  ج)  - الكربى  الفتاوى-(7)
 ( 196-3/195( ؛ بلغة السالك )ج280-279/ص 4انظر املنتقى شرح املوطأ )ج   -(8)
 ( 245-244/ص 3( ؛ كشاف القناع )ج466/ص4اف )جانظر اإلنص  -(9)

 ( 196-3/195( ؛ بلغة السالك )ج280-279/ص 4انظر املنتقى شرح املوطأ )ج   -(10)
 ( 462/ص4انظر اإلنصاف )ج  -(11)
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وهذا موافق ألصلهم يف ،  أن املالكية هم الذين أجازوا بيع الدين على غري املدين بثمن حال    -1
. يف املبيع قبل قبضه سوى الطعام  جواز  التصرف

فقد اتفقوا على    -فيما جيوز التصرف فيه قبل القبض ، وماال جيوز -اجلمهور وإن اختلفوا  أن    -2
الصور  يف  تقدم  ، كما  مطلقا  حال  بثمن  املدين  غري  على  الدين  بيع  اخلامسة -تني  منع 

يقدر على تسليمه ، وليس  أنه ابع ماال    ؛  والعلة يف ذلك  ،من بيع الدين املستقر    -السادسةو 
، ومن   فإهنم يعللون املنع أيضا أبنه ابع مامل يقبض  ألنه ابع مامل يقبض إال على قول الشافعية

نصوصهم يف ذلك :   

 عبارة   يكون  أن  إما  الدين  ألن;    الدين  عليه  من  غري   من  الدين   بيع   ينعقد  وال  قال يف بدائع الصنائع:"
 مقدور  غري   ذلك  وكل,    وتسليمه  املال  متليك  فعل  عن  عبارة  كوني  أن  وإما,    الذمة   يف   حكمي  مال  عن

  (1) التسليم"  عن العجز هو املانع ألن ;  عليه ممن بيعه ...وجيوز البائع  حق يف  التسليم 

 له  مبائة  زيد   عبد   يشرتي   كأن  ابلعني،   عليه   هو   من   لغري  أما : "  يف األشباه والنظائر   -رمحه هللا-السيوطي  قالو 
 ( 2) "  تسليمه على يقدر ال ألنه البطالن،: واملنهاج   واحملرر  الشرحني يف أظهرمها  قوالن  ففيه  عمرو،  على

 ألنه   مطلقا  ذمته  يف   هو  من  غري :    أي(    لغريه )    الدين:    أي (    بيعه  يصح   وال)    وقال يف كشاف القناع:"
   (3) ". اآلبق بيع أشبه تسليمه  على قادر غري 

تقدم -3 تيمي  قد  ابن  اإلسالم  اختيار شيخ  عدا أن  مطلقا  الدين  بيع  القيم جواز  ابن  ،وتلميذه  ة 
وعندما اعرتض عليهما ابعرتاض مفاده " كيف تقولون  صورة واحدة هي بيع النسيئة ابلنسيئة ،  

رمحه -ببيع الدين قبل قبضه؟ مع قولكم إنه ال جيوز بيع املبيع قبل قبضه!  أجاب عنه ابن القيم
  غري   فيه  امللك  أن :    قبضه  قبل   املبيع  يف   التصرف  وبني   الصور   هذه  بني   الفرق   " بقوله:    -هللا

 مستقر  فيها  امللك  فإن   الصور  هذه  خبالف،    مزلزل  ملك  يف   التصرف  على  يسلط  فلم  ،مستقر
وقال شيخ اإلسالم يف جمموع الفتاوى ماحاصله:  أن أحاديث النهي عن    .  (4) "للزوال  معرض  غري 

 

 ( 148/ص5انظر بدائع الصنائع )ج   -(1)
 ( 538 ص/    1  ج)   والنظائر  األشباه  -(2)
  ( 111ص/5( ؛ اإلنصاف )ج307/ 3انظر كشاف القناع )ج   -(3)
 ( 280  ص/    9  ج)  -حاشية ابن القيم على سنن أيب داود -(4)
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  ، و   عليه   كاحلوالة  ن ؛ وألن بيع الدين له نظائر ، بيع السلع حىت تقبض جاءت يف العني وليس يف الدي
    (1)  . حكما  مقبوض املعار، فإنه ، و  املودع كبيع

   ع؟بي هل ثبوت الضمان على المشتري شرط لصحة التصرف في الم ثالثا: 

بناء على ما تقدم من أقوال الفقهاء يف حكم التصرف يف املبيع قبل قبضه ، فإن    :  توضيح هذا األصل
فإن املبيع قبل قبضه ؛  تصرف فيه قبل قبضه ، صار من ضمان املشرتي ، فبناء على قول الشافعية  ماجاز ال

البائع احلنفية  ،    من ضمان  قول  وعلى   ، املشرتي  يقبضه  أو غريه حىت  طعاما  من ضمان  ،  سواء كان  فهو 
امل سوى  املشرتي  ضمان  من  فهو   ، واحلنابلة  املالكية  قول  وعلى   ، العقار  سوى  املكيل املشرتي  من  ثلي 

    فإنه من ضمان البائع حىت يستوفيه املشرتي ابلقبض. ،  واملوزون واملعدود  

المستقرب -أ الدين  بيع  على  األصل  هذا  حال    تطبيق  بثمن  المدين  غير  نلحظ  ،  على 
 مايلي: 

ة  فللمشرتي التصرف يف املبيع قبل القبض إال يف العقار ؛ وبناء على قول احلنابلبناء على قول احلنفية   -1
فللمشرتي التصرف يف املبيع قبل القبض مامل يكن مثليا كاملكيل واملوزون واملعدود  ، ولكنهم خالفوا  
أصلهم ؛ ألهنم مينعون بيع الدين على غري املدين مطلقا ، ليس ألنه ال يدخل يف ضمانه ، ولكن بناء  

. على أصل آخر هو العجز عن التسليم كما تقدم   

فال جيوز بيع الدين ليس للمشرتي التصرف يف املبيع قبل القبض مطلقا ؛  بناء على قول الشافعية  ف  -2
وللعجز عن التسليم  .وبناء    -2.  ألنه مل يدخل يف ضمانه    -1على غري املدين بثمن حال لعلتني :  
.  على ذلك فقوهلم مطرد مع أصلهم  

 يكن مثليا كاملكيل قبل القبض مامل الدين املستقر  فللمشرتي التصرف يف  وبناء على قول املالكية   -3
، ألنه من ضمانه ، وبناء عليه فقد أجازوا بيع الدين على غري املدين بثمن حال ،  واملوزون واملعدود  

  وهذا القول مطرد مع أصلهم .

خالف شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم  أصلهما يف منع التصرف قبل القبض ، عندما قاال   -4
، وعلال لذلك أبن صحة التصرف يف املبيع  ال تنبين على وجود الضمان    جبواز بيع الدين قبل قبضه

 من  املبيع  كان  يف الدين الثابت يف الذمة سواء كان دين سلم أو غريه ، وسواء، فيصح التصرف  
 

 ( 403  ص/   29 ج ) - الفتاوى   جمموع-(1)
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يف    ال؛ ألن ملك املبيع ينتقل للمشرتي مبجرد العقد ، سواء كان املبيع داخ   أوال  املشرتي  ضمان
  ضمان    قبضه ؛ ألن   من   التمكن   قبل  املبيع  يف  يتصرف  أن   ان البائع ، وللمشرتيضمانه ، أو يف ضم

      ( 1) العقد  مبجرد  فيه   واملسلم   ،    املبيع   ملكية    إليه  انتقلت  الذي   املشرتي  تصرف  مينع  ال  له  البائع
يف  املبيع    للمشرتي التصرف  وبناء على هذا القول فإن جواز التصرف ال يلزم منه الضمان ، فيجوز

وإن مل يدخل يف ضمانه . وهذا ينبين أيضا على رأي شيخ اإلسالم أبن القبض نوعان : قبض يبيح  
   (2) التصرف ، وقبض ينقل الضمان"

المدين ، أو  على    -كدين السلم–المستقر  غير  تطبيق هذا األصل على بيع الدين  ب  -ب
 غير المدين بثمن حال نلحظ مايلي: على 

  املبيع   صار  ، و   املشرتي  إىل  الضمان  انتقل  إذا  إال  جيوز  ال  ع دين السلم  بي    ،فإن  بناء على هذا األصل  -1
، فضمان املبيع قبل قبضه على البائع األول ، فإذا ابعه املشرتي    الضماانن  يتواىل   لئال  ؛   عليه   مضموان

  عليه   مضموان   لشخص   مضموان  الواحد  الشيء  قبل قبضه على غري املدين ، صار ضامنا للمبيع ؛ فيكون
.   

قد  اشرتطوا جلواز التصرف يف املبيع قبل قبضه إذا    جند أن اجلمهور من احلنفية ، والشافعية ،واحلنابلة ، -2
مينعون بيع دين السلم قبل قبضه على املدين  ولذا فإهنم    ،       (  3) كان دينا ، أن  يكون الدين مستقرا

يضمن    مل  ما   يبع  فال،  ابلقبض  إال  ضمنهي  ال  ؛ فإنه  املشرتي  يضمنه  مل  أنه  وعلى غريه ، و تعليلهم يف ذلك  
  ال   حىت   فيه   التصرف  له  جيوز   ، ال   املشرتي   إىل   الضمان  ينتقل   مل   ، فإذا  ابلضمان  التصرف  جواز     وا. فربط
وز للمشرتي أن  جيفال  ،  فإن جواز التصرف مالزم للضمان  ،  الضماانن  ، وبناء على هذا القول    يتواىل

    .  السلم  كدين   يتصرف فيما مل يدخل يف ضمانه

كاملالكية وأمحد يف رواية اختارها شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وتلميذه ابن     دين السلمأما من أجاز بيع   -3
يضمن  ، القيم   مل  فيما  اليربح  أقل حىت  أو  مبثله  قالوا  يف    (4)   ولكن  املالكية  موافق ألصل  فهو  جواز  ، 

 

  9 ج )  -  القيم على سنن أيب داود ابن   ؛ حاشية ( 509-507  ، ص 402-398ص  /  29  ج)  - الفتاوى   انظر جمموع  -(1)
 ( 282 -281ص  /

 ( 260 ص /   30 ج )  -  الفتاوى انظر جمموع  (2)
 

 (     306/ص 3؛كشاف القناع )ج   (273 ص / 9  ج)  - ( ؛اجملموع شرح املهذب101/ص 7انظر العناية شرح اهلداية )ج  -(3)
      (510-509  ،   402-398ص  /  29  ج)  - الفتاوى   انظر جمموع -(4)
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،    ندهم من ضمان املشرتي مبجرد العقد وما سوى الطعام ع.    سوى الطعام   التصرف يف املبيع قبل قبضه
          .وتقدم توجيه رأي شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يف بيع الدين املستقر   .    (1) وإن مل يقبضه 

 االختالف في علة النهي عن بيع ما لم يقبض      رابعا:  

؟  هي العجز عن تسليم املبيع و؟ أالنهي عن بيع مامل يقبض : هل هي توايل الضمانني  ة اختلفوا يف عل •
للعجز عن   • وإما   ، الضمانينن  لتوايل  إما  يقبض  مامل  بيع  فهم مينعون    ، معا  ابلعلتني  يعللون    فاجلمهور 

من  وهذه هي العلة عند بعضهم يف النهي عن بيع  مامل يقبض، والبعض اآلخر  التسليم ، وإما للعلتني معا.  
  . (2) عن التسليم بسبب العجز علل النهي أنهاجلمهور 

من أجاز بيع الدين  كاملالكية وأمحد يف رواية اختارها شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وتلميذه ابن القيم حىت  أما   •
عجز املشرتي عن تسليم املبيع    -فيما مل يقبض -علة النهي  هم يوافقون من جعلف  ،  (3) يف دين السلم  

ابن  ، وليست توايل الضمانني .  قبل   يبعه  مل  شيئا   اشرتى  تيمية يف االختيارات:" من  قال شيخ اإلسالم 
 بل  الضمانني ،    توايل  ليست  القبض  قبل  البيع  عن  النهي   وعلة      وغريمها...  واملوزون  املكيل  سواء  قبضه
؛  عن  املشرتي  عجز بيع    .    (4) "يسلمه   ال  وقد  يسلمه  قد  البائع  ألن  تسليمه  يناقض قوهلم يف  وهذا ال 

يرون أن املشرتي غري عاجز عن    م بصحة  التصرف يف املبيع قبل القبض ؛ فهم  الدين ، وال ينايف قوهل
    كما تقدم .  التسليم يف مثل هذه الصور ؛ ألنه متمكن من قبض املبيع وإن مل يدخل يف ضمانه

اجلمهور    :خامسا فرق  واحلنابلة  -لقد   ، والشافعية   ، احلنفية  ،وغري   -من  املستقر  الدين  بيع  بني 
فإهنم قد أجازوا بيع الدين على املدين بثمن حال ، بشرط أن يكون الدين مستقرا ، ومنعوه    املستقر ،

، سواء كان على   بيعه مطلقا  مينعون  فهم  الدين غري مستقر،  إذا كان  أما   ، املدين  إذا كان على غري 
 بيعه  على املدين فيعود لثالثة أصول   عاملدين أو على غري املدين . أما من

 .ث أيب سعيد  حدي خمالفة  •
. أنه ابع مامل يقبض •
. أنه ابع مامل يدخل يف ضمانه •

 

 ( 478-477/ص4( ؛ مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل)ج196-195/ 3انظر بلغة السالك )ج -(1)
 ( 258  ص/    9  ج)  -على سنن أيب داود     القيم ابن   حاشية( ؛ 462/ص 2ج )جانظر مغين احملتا  -(2)

 ( 510-509  ص/  29  ج)  - الفتاوى   انظر جمموع -(3)

 ( 258 ص/    9  ج)  -على سنن أيب داود     القيم  ابن حاشية ؛   (390 ص/    5  ج)  - الكربى  الفتاوى-(4)
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على   القدرة  بعدم  التعليل  إىل  إضافة   ، الثالثة  األصول  لتلك  فيعود   املدين  غري  على  بيعه  منع  أما 
   . . وهللا تعاىل أعلم   (1) التسليم 

 

 

  

    

 

  

 

 

الخاتمة 

 ايلي:أهم النتائج اليت ميكن استخالصها من هذا البحث م 

 أوال : في بيع الدين الثابت في الذمة إذا كان مستقرا   
األصل يف بيع الدين الثابت يف الذمة قبل قبضه للمدين ، أو لغري املدين هو املنع ، ودليل هذا األصل  •

هو مجيع األحاديث اليت جاءت يف النهي عما مل يقبض وما مل ميلك   ، ويستثىن من ذلك بيع الدين على 
 ن حال  لثبوت ذلك ابلسنة. املدين بثم

والتماثل فيما  اشرتاط احللول والتقابض    اإلمجاع بني العلماءعلى فقد حصل  ربويني ،    إذا كان البدالن    •
إذا اختلفت -، أو احللول والقبض مع التفاضل   -فيما إذا احتدت العلة الربوية للبدلني-يقتضي التماثل 

 .    ى املدين أو على غريهسواء كان البيع عل -العلة الربوية للبدلني

 

( ؛ األم  97- 96/ص2شاف القناع)ج ( ك214/ص 5( ؛ بدائع الصنائع )ج   163/ص  12انظر  املبسوط )ج   -(1)
 ( 109-108/ص 5)ج   ( ؛  اإلنصاف135/ص 3)ج
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أن الراجح الذي يراه الباحث يف بيع الدين املستقر : جواز صورة واحدة مبا تضمنته من مسائل وهي بيع  •
،  ومن املسائل   بثمن حال أو مؤجل إذا مل يوصل إىل الرابالدين الثابت يف الذمة قبل قبضه  على املدين  

مسألة املقاصة     -2د اجلنس أو اختالفه    ا بثمن حال مع احتاملصارفة مبا يف الذمة  -1: ذلكالداخلة يف 
  تكن   مل   الذمة  على  الصرف  أن   الصرف على الذمة   ، والفرق بينها وبني مسألة الصرف يف الذمة :  -3

  فإن  الذمة  يف  ما   صرف  ، خبالف   شغلها   أحدث  الذي  هو  ، والصرف  الصرف  قبل  بشيء  مشغولة  الذمة
، أما ماعدا ذلك من صور بيع الدين فالراجح هو املنع سواء كان على    ف.الصر   قبل  فيه  مشغولة  الذمة

 املدين أو على غريه . وهللا تعاىل أعلم. 

أن اإلمجاع واقع يف منع بيع الدين ابلدين إذا كان يف ابتداء العقد ، وهي صورة السلم إذا مل يتم تسليم   •
 الثمن يف جملس العقد .  

قد حصرا اإلمجاع يف هذه الصورة دون غريها    -رمحهما هللا-ذه ابن القيم أن شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلمي •
بثمن   ولو  غريه  على  أو  املدين  على  مطلقا  الدين  بيع  جبواز  يقوالن  فهما  ذلك  على  وبناء  الصور.  من 

 له غري واحد من العلماء . قوهو خالف اإلمجاع الذي ن مؤجل.
 يع الدين على غري املدين بشروط .   أن املالكية قد انفردوا عن اجلمهور يف إجازة ب  •

 من التطبيقات المعاصرة لبيع الدين الثابت في الذمة  •

خصم األوراق التجارية وهي تدخل يف الصور التالية من بيع الدين :    -أ

: بيع الدين الثابت يف الذمة) حاال( على املدين بثمن حال ، وهذه الصورة هلا تعلق خبصم    الصورة األولى 
إذا ابع )املدين(الورقة التجارية) الشيك(على  املدين )البنك( بثمن حال   -1جارية يف مسألتني:   األوراق الت

فإن ابع املدين الورقة التجارية على املدين بثمن حال أقل -2مبثل الدين جاز ذلك ؛ لعدم احملذور الشرعي . 
 من الدين صارت مسألة ضع وتعجل .  

ويف هذه الصورة ثالث  ،   الذمة )مؤجال ( على غري املدين بثمن حال  بيع الدين الثابت يف  :الصورة الثانية
الدين( على غري املدين ) نقد  -أن يبيعها) الورقة التجارية  -1  مسائل من مسائل خصم األوراق التجارية : 

؛  أن يبيعها ) نقد بنقد أقل( وهذا حمرم      -2.    قرض حسنمن حيث التكييف  بنقد ( مبثله فال أبس ، وهو  
     أن يبيعها ) نقد بعرض(  -3.    نه راب  أل

البطاقات البنكية إذا مل يكن هلا رصيد ، فإن  البنك املصدر للبطاقة يقوم ابلسداد للتاجر عن حامل   -ب
البطاقة ،  وحقيقة ذلك أن البنك  قد التزم شراء دين العميل من التاجر مقابل عمولة أيخذها من  

 سرة. التاجر  ، وبعضهم قد كيفها أبهنا مس

 ثانيا : في بيع الدين الثابت في الذمة إذا لم يكن مستقرا 
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،    على منع بيع دين السلم على املدين       اتفقوا على أن السلم ال جيوز إال فيما جاز فيه النساء. واتفقوا •
على املدين    -مؤجال أو حاال-بثمن مؤجل ويشمل أربع صور  هي :بيع دين السلم     وعلى غري املدين 

    بثمن مؤجل املدين  ،وعلى غري

بيع  واختلفوا يف  بيع دين السلم على املدين وعلى غري املدين بثمن حال،ويشمل ذلك أربع صور هي:    •
حال. بثمن  ، أو على غري املدينعلى املدين  -مؤجال أو حاال-دين السلم   

لى املدين أو على غريه ،  أن اجلمهور من احلنفية والشافعية ، واحلنابلة منعوا بيع دين السلم مطلقا سواء ع •
وسواء كان يثمن حال أو مؤجل.

بيع دين السلم   –اختارها شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وتلميذه ابن القيم    -أجاز املالكية ورواية عن أمحد  •
على املدين مبثل الثمن أو أقل حاال ، واستثىن املالكية فمنعوا بيع دين السلم إذا كان طعاما .

اختارها شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وتلميذه ابن القيم بيع دين السلم على    -ية عن أمحد أجاز املالكية وروا  •
غري املدين  واشرتط املالكية أن اليكون طعاما ، وأن يكون بثمن حال . 

على املدين مطلقا إذا كان    -إذا مل يكن طعاما -أن الراجح الذي يراه الباحث هو جواز بيع دين السلم •
، ومنع ماعدا ذلك من الصور . وهللا تعاىل أعلم. ل منه  مثله أو أقبثمن حال 

 دين السلم من التطبيقات المعاصرة لبيع  •

 ، املوازي  السلم  املسلف    صورة  يبيع  السلم –أبن  طريق  الكمية   -عن  حيث  من  فيه  للمسلم  مماثال  دينا  
أعلم.  والوقت  . وقد رجح الباحث املنع ؛ لكونه حيلة على بيع دين السلم . وهللا تعاىل

 

ثالثا: أسباب الخالف في بيع الدين الثابت في الذمة قبل قبضه  

 .  اختالفهم يف صور بيع الكالئ ابلكالئ •
 .  اختالفهم فيما جيوز بيعه قبل القبض •
 هل ثبوت الضمان على املشرتي شرط لصحة التصرف يف املبيع؟   •
 . االختالف يف علة النهي عن بيع ما مل يقبض   •
 . دين املستقر وغريه التفريق بني بيع ال •

وقد أوضحت هذه األسباب ، وقمت بتطبيقها على األقوال يف صور بيع الدين  قبل قبضه يف الدين  
 وهللا تعاىل أعلم .  املستقر وغريه ، مبا يغين عن التكرار.  
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 فهرس المراجع 

 اسم المرجع ومؤلفه أبجديا م

1419دار النفائس 1د صبري هارون/ طأحكام السوق المالية/  الدكتور محم  .1

 . شرح روض الطالب لزكريا بن محمد بن زكريا األنصاري؛دار الكتاب اإلسالمي أسنى المطالب  .2

الرحمن  .3 عبد  الدين  جالل   ، الشافعية  فقه  وفروع  قواعد  في   ، والنظائر  بكر    األشباه  أبي  بن 
 دار الكتاب العربي  1407تحقيق / محمد المعتصم باهلل البغدادي ، ط    السيوطي ،

تحقيق / عادل أحمد ، اإلصابة في تمييز الصحابة ، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني  .4
 دار الكتب العلمية  1415عبد الموجود ، علي محمد معوض ، ط  

بن    .5 محمد  عبدهللا  ألبي   ، الشافعي  إ األم  ط   /دريس   ، مطرجي  محمود  دار    1413تحقيق/ 
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 الكتب العلمية

الحسن علي بن سليمان المرداوي    وإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ، عالء الدين أبا  .6
 حياء التراث إفقي ، ط  دار التصحيح / محمد حامد 

 البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، زين الدين بن نجيم الحنفي ، ط الثانية دار الكتاب اإلسالمي   .7

ا  .8 عالء   ، الشرائع  ترتيب  في  الصنائع  أببدائع  ط    ولدين   ، الحنفي  الكاساني  مسعود  بن  بكر 
 دار الفكر  1417

أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن رشــد بــن ايــة المقتصــد ، ألبــي الوليــد محمــد بدايــة المجتهــد ونه  .9
   ط دار الفكرالقرطبي األندلسي ، 

ييوسف بن عبدهللا الشبيل د  دراسة فقهية مقارنة /بطاقات االئتمان واألحكام المتعلقة بها  .10

ا  .11 البنكية  الرصيداقر إلالبطاقات  من  المباشر  والسحب  سليمان    ضية  أبو  الوهاب  عبد  أ.د. 
دار القلم  2/1424ط

/ دار ابن الجوزي  1424 1البطاقات اللدائنية  / د/ محمد بن سعود بن محمد العصيمي/ ط  .12

 1416مؤسسة الرساله    /بكر بن عبد هللا أبو زيد  /  بطاقة األئتمان   .13

غة السالك ألقرب المسالك إلى مذهب اإلمام مالك ، أحمد محمد الصاوي المالكي ، ط  دار  بل  .14
 البخارى 

 دار الفكر  1412البناية في شرح الهداية ، ألبي محمد محمود ين أحمد العيني ، ط    .15

 .دار الكتب العلميةط  لمحمد بن يوسف العبدري)المواق(؛ التاج واإلكليل  .16

 -بيروت    -،: دار الكتاب العربي    816ي بن محمد بن علي الجرجاني ت:  التعريفات ، :  عل  .17
، الطبعة : األولى ، تحقيق : إبراهيم األبياري  1405

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني  ال  .18
 توزيع دار أحد

  ابن   دار  الجعفي ، ط  البخاري   عبدهللا  أبو  إسماعيل  بن  محمد  المختصر ،    الصحيح  الجامع  .19
   البغا ديب مصطفى . د:  ،تحقيق 1987 – 1407 ، الثالثة الطبعة ، كثير

ألبي عبدهللا محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي؛بيروت؛دار    حاشية ابن القيم على سنن أبي داود  .20
 .هـ1415الكتب العلمية؛ط:الثانية؛

 .عبيد(لسليمان بن محمد البجيرمي؛دار الفكر العربي)التجريد لنفع ال رمييحاشية البج  .21
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حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لشمس الدين محمد عرفة الدسوقي ، على الشرح الكبير   .22
 ألبي البركات سيدي أحمد الدردير ط دار الفكر 

 تحقيق عادل  (رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار ، محمد أمين ) ابن عابدين  .23
 دار الكتب العلمية  1415أحمد عبد الموجود ، علي محمد معوض ، ط  

المكتب  1412ي الدين بن شرف النووي، ط  يروضة الطالبين وعمدة المفتين، ألبي زكريا مح  .24
 اإلسالمي 

دي خير العباد البن قيم الجوزية ، ت شعيب األرنؤوط ، وعبد القادر األرنؤوط هزاد المعاد في    .25
 1417رسالة ، ، ط مؤسسة ال

تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي ، ط   /  سنن ابن ماجه ، ألبي عبد هللا محمد بن يزيد القزويني  .26
 دار الكتب العلمية

فهرسة / كمال يوسف الحوت ،  ،  سنن أبي داود ، ألبي داود سليمان بن األشعث السجستاني  .27
 مؤسسة الكتب الثقافية 1409ط  

عداد/ هشام سمير البخاري  ، ط  ، إ  محمد بن عيسى بن سورةسنن الترمذي ، ألبي عيسى    .28
 حياء التراثإدار  1415

حاشرح    .29 وبهامشه   ، خليل  سيدي  مختصر  على  دار  شالخرشي  ط   ، العدوي  علي  الشيخ  ية 
 الفكر 
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تحقيق/ محمد أبو األجفان ،  ،    شرح حدود بن عرفة ، ألبي عبدهللا محمد األنصاري الرصاع  .30
 دار الغرب اإلسالمي  1993ط    الطاهر المعموري 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ، عالء الدين بن علي بن بلبان الفارسي تحقيق / شعيب   .31
 مؤسسة الرسالة 1414األرنؤوط ، ط  

تحقيق/ محمد    صحيح ابن خزيمة ، ألبي بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري   .32
 ب اإلسالمي المكت 1412مصطفى األعظمي ،  ط  

،    صحيح  .33 ،    القشيري   الحسين  أبو  الحجاج  بن  مسلم  مسلم   التراث  إحياء  دار  النيسابوري 
 الباقي  عبد  فؤاد محمد:  ،تحقيق العربي

 دار الكتب العلمية.  1طبقات الحفاظ / ألبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي / ط  .34

عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي طبقات الشافعية الكبرى ، لتاج الدين أبي نصر    .35
 1412ت عبد الفتاح محمد الحلو ، ومحمود محمد الطناجي ، ط هجر الطبعة الثانية 

 العناية شرح الهداية ، محمد بن محمد بن محمود البابرتي ط دار الفكر   .36

 الفتاوى الكبرى ، شيخ اإلسالم ابن تيمية ، ط دار الكتب العلمية   .37

شرح صحيح البخاري ، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني ط دار الكتب فتح الباري    .38
 هـ1410العلمية 

 عالم الكتب  1405الفروع ، شمس الدين المقدسي أبي عبد هللا محمد بن مفلح ، ط   .39

 هـ 1415ي ألحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي المالكي؛بيروت؛دار الفكر؛الفواكه الدوان  .40

 مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادّي ، ط  مؤسسة الرسالة ، لمحيط القاموس ا  .41

قرارات المجمع الفقهي اإلسالمي / ط رابطة العالم اإلسالمي   .42

قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي   .43

ط     .44  ، البهوتي  إدريس  بن  يونس  بن  منصور   ، اإلقناع  متن  عن  القناع  الكتب    كشاف  دار 
 العلمية

ال  .45 المصري ت:  لسان  منظور األفريقي  محمد بن مكرم بن    ، دار    711عرب   : النشر  دار   ،
 بيروت ، الطبعة : األولى -صادر 

 لمبسوط ، شمس الدين  السرخسي ، ط دار المعرفة ا  .46
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ي الدين بن شرف النووي ، تقي  يالمجموع شرح المهذب للشيرازي ، لكل من : أبي زكريا مح  .47
 محمد نجيب المطيعي ، ط مكتبة اإلرشاد ،سبكي الدين علي بن عبد الكافي ال

اإل  .48 شيخ  فتاوى  ،  االم  سمجموع  قاسم  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  وترتيب  جمع   ، تيمية  بن 
 وساعده ابنه محمد

المحلى باآلثار ، تصنيف أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي تحقيق الدكتور    .49
 الكتب العلمية عبد الغفار سليمان البنداري ط  دار

ترتيـب/ محمـود خـاطر ، ،مختار الصحاح ، زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي   .50
 مؤسسة الرسالة  1413تحقيق / حمزة فتح هللا ، ط 

 المدخل الفقهي العام ، مصطفى أحمد الزرقاء ، ط دار الفكر، الطبعة العاشرة   .51

األصبحي ، رواية سحنون بن سعيد التنوخي عن عبد    المدونة الكبرى ، لإلمام مالك بن أنس  .52
الرحمن بن قاسم ، ويليها مقدمات ابن رشد ، ألبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد ،تصحيح/  

 لميةعدار الكتب ال 1415أحمد عبد السالم ، 

وري ، ت ،  بالمستدرك على الصحيحين للحافظ أبي عبد هللا محمد بن عبد هللا الحاكم النيسا  .53
 1411فى عبد القادر عطا ، ط دار الكتب العلمية ، مصط

البصري، ط دار    .54 الفارسي  الجارود  الطيالسي ، للحافظ  سليمان بن داود بن  أبي داود  مسند 
 المعرفة 

 المكتب اإلسالمي  1413شراف /د. سمير طه المجذوب ، ط  إمسند اإلمام أحمد بن حنبل،    .55

 مكتبة لبنان 1990لفيومي المقري  ط المصباح المنير ، أحمد بن محمد علي ا  .56

المطلع على أبواب المقنع ، ألبي عبدهللا شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي ،   .57
 المكتب اإلسالمي  1401، ط   بيلومعه معجم الفاظ الفقه الحنبلي ، صنع/ محمد بشير األد

محمد  .58 د   / اإلسالمي  الفقه  في  المعاصرة  المالية  شبير/ط  المعامالت  دار    1419  3عثمان   /
النفائس 

زكريا  .59 بن  فارس  بن  أحمد  الحسين  ألبي   ، اللغة  مقاييس  محمد    معجم  السالم  عبد   / تحقيق 
 هارون ، ط دار الجيل

الخطيب   .60 محمد  بن  محمد  الدين  شمس   ، المنهاج  ألفاظ  معاني  معرفة  إلى  المحتاج  مغني 
الموجود ، ط   الشربيني تحقيق / علي محمد معوض ، عادل أحمد عب الكتب    1415د  دار 

 العلمية

 .المغني لموفق الدين عبدهللا بن أحمد بن قدامة؛ط دار إحياء التراث العربي  .61
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المنتقى شرح موطأ اإلمام مالك ، القاضي أبي الوليد  سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن    .62
 ، دار الكتاب العربي  1331وارث الباجي، ط 

للزركشي ، بدر الدين بن محمد بن بهادر الشافعي ، ت ، د/ تيسير فائق    المنثور في القواعد  .63
 1993أحمد محمود ، الطبعة الثانية 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، ألبي عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي ،    .64
 دار الكتب العلمية 1416المعروف بالحطاب الرعيني ، تخريج / زكريا عميرات  ط  

 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت ؛الموسوعة الفقهية  .65

الموطأ ، لإلمام مالك بن أنس ، ت ، محمد فؤاد عبد الباقي ، ط دار الحديث ، الطبعة الثانية   .66
1412 

الدين    .67 جمال  الحافظ   ، الهداية  ألحاديث  الراية  الحنفي   أبونصب  يوسف  بن  هللا  عبد  محمد 
 دار احياء التراث  1407أللمعي في تخريج الزيلعي ، ط الزيلعي ،مع حاشية ا

بن    .68 حمزة  بن  أحمد  العباس  أبي  بن  محمد  الدين  شمس   ، المنهاج  شرح  إلى  المحتاج  نهاية 
 دار الكتب العلمية 1414شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير ، ط 



 

 

 

  

 




