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 سم الرمحن الرحيم ب

 املقدمة 

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

 ورسوله ، صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا  . أما بعد

  ين من خالل الواقع املعاصر يعترب احملور األساس  ألكثر املعامالت املعاصرة: كالتحويالت فإن بيع الد
  ا كبري   الهناك تداخكما أن  اجلاري ... ،    احلساب   على   والسحب  ،   والكمبياالت  ،   والربيدية  ،  املصرفية

بعض األقوال  وجود   : ومما يزيد من أمهية هذا البحث     ،كثري من  البيوع املنهي عنها بني  بني بيع الدين و 
أو العكس أبن متنع بيع الدين    اليت ترخص يف بيع الدين  يف بعض الصور اليت جرى االتفاق على منعها 

ر عن خمالفتها ظ، بناء على  التفسري اخلاطئ لبعض أقوال الفقهاء ، وبغض النمما هو حمل اتفاق يف جوازه  
 مجاع .  الصرحية لألدلة الثابتة من الكتاب أو السنة أو اإل

صيلها  بيان هذه املسألة ، وحترير األقوال فيها ، وأت  إىل  رأيت أن احلاجة مل تزل ماسة  من أجل ذلك كله  
مما مل    اليت هلا تعلق ببيع الدينبعض الصور املعاصرة  بيان    ب و السنة ، وأتصيال شرعيا مستندا للكتا 

التوفيق والسداد،       يذكر يف حبوث سابقة تعاىل  والعصمة عن    فأسأل هللا  إنه  للحق،  اخلطأ والضالل. 
 تعاىل مسيع قريب جميب الدعوات.  

: منها  يف عدة جوانبتتمثل  أمهية املوضوع  إضافة إىل ما ذكرت آنفا ؛ فإن   أهمية الموضوع : •

أن بيع الدين  من أهم املوضوعات يف املعامالت املالية إن مل تكن أمهها على اإلطالق ، وخاصة يف   . 1
  .  أو غريها  ،  مصرفية  تضر ؛ ابلنظر إىل ارتباطه أبكثر املعامالت املعاصرة  سواء كانالعصر احلا 

  أحكامها   تنبينو   الفقهي،  خترجيها   يرتكز  إمنا   املعاصر   املال   التعامل  صور  من  كثريا    أن  أمهية  يزيدها   ومما  . 2
 .  الدين يف التصرف وقواعد   فروع أساس على

3 .    ، متجدد  موضوع  املعاصرة  أنه  الصور فالصور  هذه  حبث  يستدعي  مما  وتتغري  تتجدد  الدين  لبيع 
املتجددة، وبيان العالقة بينها وبني أصول تلك املسألة. 

  فعلى .  الدول   بني  وفيما   واحلكومات  والشركات  األفراد،   مستوى  على  الديون،   يف  يغرق  العامل  نأ . 4
  الدخل   من % (    90)  حنو  يستغرق  الدين  أن  البلدان  بعض   يف  اإلحصاءات  تدل  األفراد،  مستوى
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  والسيارة   ابألجل  املنزل  شراء   عن   الناجتة  ديوهنم   يسددون ،و   األفراد   من  األعظم   للسواد   الشهري
، وال أدل من ذلك تلك األزمة املالية اخلانقة اليت عصفت ابلعامل كله     (1) املصرفية   والقروض  واألاثث 

     على أثر عجز املقرتضني عن سداد ديوهنم . 

السابقة حبثه  :      الدراسات  مت  املوضوع  أهم  إمجاال  هذا  على  أقتصر  ، وسوف  املواضع  من  يف كثري 
: عليه  وقفت  ما  حبسب  مباشر،   بشكل  املوضوع   هذا  تناولت  اليت  املعاصرة  رتبتها  البحوث  وقد 

 بحسب تاريخ صدورهاعلى النحو التالي: 

. 1407ط   ،  محادكمال بيع الكالئ ابلكالئ لفضيلة الدكتور نزيه   . 1

1411ط   ، محاد   كمال   نزيهلفضيلة الدكتور  أصول املداينات يف الفقه اإلسالمي : دراسات يف . 2

لشيخ واصل بن داود بن سليمان املذن  ) حبث تكميلي  فضيلة الالدين ابلدين  يف الفقه اإلسالمي   . 3
 . 1414لنيل درجة املاجستري يف املعهد العال للقضاء ( نوقش عام 

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

267    .
الدين   • الدورة احلادية عشر ،  وبيع  للنقاش يف  الف  ةكان حمورا  ،  قجملمع  واملنعقدة يف عام  ه اإلسالمي 

ت فيه البحوث التالية :وقد قدمهـ  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  وبدائلها /    القرض  وسندات      الدين  بيع  . 7
.  عيد  بن القري علي  كتور/حممدالد 

 

انظر بيع الدين  وسندات القرض وبدائلها الشرعية /للدكتور/حممد علي القري بن عيد/ جملة جممع الفقه اإلسالمي /    -(1)
   218/ص 1الدورة احلادية عشرة ج
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  الدكتور فضيلة    إعداد  /  واخلاص  العام  القطاع  جمال  يف  الشرعية  وبدائلها /  القرض  وسندات  الدين  بيع  . 8
.   محود  حسن سامي

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

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

وصدرت بعض البحوث املتعلقة ببيع الدين منها:  •

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

حفيظ   . 12 بن  راشد  الشيخ  لفضيلة  الدين  العدل ،بيع  جملة  يف  ا  /نشر  عشرالعدد  عام     / لسادس 
.  هـ 1423

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

للدكتور  انصر بن    م ،   2007بيع الدين دراسة يف فقه الشريعة اإلسالمية ، الطبعة األوىل عام   . 14
وهو األحدث فيما وقفت عليه .  د إبراهيم النشوي ، أمح

يف  ليست  مبيزة  متيز  منها  واحد  وكل   ، املسألة  هذه  حبث  ويسرت  الطريق  أضاءت  قد  البحوث  وهذه 
خري معني    -بعد هللا  –البحث اآلخر ، وأضاف إضافة جديدة كربت أم صغرت ، وكانت هذه البحوث  

 وأسأله سبحانه أن يثيبهم على ماقدموا وجيزيهم خري اجلزاء .    ل يف حبث هذه املسألة ، فشكر هللا هلم ،

المتواضع: في هذا البحثالجديدة التي أرمي إلى تحقيقها   اإلضافات  ▪

  -فيما وقفت عليه –ابلبحث ، وهذا املوضوع مل يفرد يف حبث سابق  ابتداء   إفراد صور بيع الدين  -1
 من هذه البحوث . 

    . ابألدلة النصية من الكتاب والسنة أوال مث أبقوال العلماء اثنيا  ءابتدا    أتصيل مسائل بيع الدين  -2
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، وتطبيقاهتا املعاصرة ، وذكر بعض الصور اجلديدة املعاصرة اليت هلا    ابتداء  بيان صور بيع الدين    -3
الدين   ببيع  حبوث    ابتداء تعلق  يف  عنها  الكالم  سبق  اليت  الصور  يف  العلماء  حتقيق كالم  مع   ،

سابقة.

.  ابتداء   يق النقوالت عن بعض العلماء يف مسائل بيع الدينحتق  -4

.  ابتداءصور بيع الدين يف   توضيح منشأ اخلالف بني العلماء   -5

الدين  حترير  -6 النزاع يف صور بيع  يتم  ،    ابتدا   حمل  أمر مل أقف عليه يف حبث سابق ، حيث  وهو 
وازها ، واملواضع املتفق على  تناول مجيع صور بيع الدين من غري حتديد املواضع املتفق على ج

 . تلك البحوث لقارئ الواختالط األمر على ،  منعها ، مما تسبب يف تداخل الصور 

  ، به من صور  يتعلق  ما  أن أحبث مجيع  الدين ،دار يف خلدي  بيع  الكتابة يف موضوع  وملا عزمت على 
من حبث لتشعب موضوعاته     حيتاج إىل أكثر الكتابة يف املوضوع ظهر ل أنه طويل،  أن بدأت  بعد  ولكن  
بيع الدين قبل  ، فأمسيته "  ابتداءبيع الدين  يتعلق ب،  قسم منه    على  أن أقتصر،  يف هذا البحث  فرأيت  

  فصلني بعد املقدمة    البحث    تضمن هذا  وقد    دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية "" ثبوته في الذمه  
 وخامتة على النحو التال :  

ثالثة  ،وفيه   وبيان صوره ، واأللفاظ ذات العالقة ابتداء دينتعريف بيع الاألول :  الفصل
 :مباحث

   .  األول : تعريف بيع الدين المبحث 

 .  بيان األلفاظ ذات العالقة ببيع الدينالثاني :  المبحث

    ابتداءبيع الدين   صورالمبحث الثالث: 

: مباحث  أربعة وفيه  ،  وتطبيقاته المعاصرة ابتداء: بيع الدين الثاني الفصل 

   ،وتطبيقاته المعاصرة ، ابتداء  األول: بيع الدين بالدين المبحث

 :وفيه ثالثة مطالب
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  .المطلب األول : التأصيل الشرعي  لبيع الدين بالدين ابتداء  

 .   وتكييفها الفقهي، المطلب الثاني : صور بيع الدين بالدين ابتداء  

. بالدين ابتداء المطلب الثالث: التطبيقات المعاصرة لبيع الدين  

  :وفيه ثالثة مطالب، وتطبيقاته المعاصرة، ابتداء  عينال: بيع الدين بالثاني المبحث

  . ابتداء  بالعينالمطلب األول :  التأصيل الشرعي  لبيع الدين 

 .   وتكييفها الفقهي، ابتداء  بالعينالمطلب الثاني : صور بيع الدين 

. ابتداء  بالعينبيع الدين المطلب الثالث:   التطبيقات المعاصرة ل

.  ابتداء  بيع الدين صور: منشأ الخالف في   الثالثالمبحث 

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

 دعواان أن احلمد هلل رب العاملني . 
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 األول :  الفصل
 : ثالثة مباحث ،وفيه وبيان صوره  األلفاظ ذات العالقةو  ،ابتداء  تعريف بيع الدين

 :ثالثة مطالبوفيه   ابتداء الدينبيع األول : تعريف  المبحث 

 لغة واصطالحا تعريف البيع:  األول   المطلب

  فهو  اشرتاه أيضا   وابعه،  م ب اعا   وقياسه،  شاذ وهو شر اه وم ِبيعا   بـ ْيعا   يبيعه الشيء   ابعالبيع في اللغة : 
  ي ْشرت ِ   ال   أي     ( 1)(أخيه  بـ ْيع  على يُع  ي بِ   وال  أخيه  ِخطبة  على   الرجل   َي ُْطبُ   ال)  احلديث   ويف.  األضداد  من

ُيوع  م ِبيع  والشيءُ .  البائع  على   ال  املشرِتي  على  النـَّْهيُ   وقع  فإمنا   أخيه  شراء  على يط  مثل  وم بـْ ْيوط   خمِ  .  وخم 
ع  الياء بتشديد بـ يِ عان واملشرِتي للبائع ويقال    .   (2) للبيع ع ر ضه  الشيء وأاب 

     (3) "  أ يضا   الشراء والبـ ْيع  الشراء ضد   لبيعُ :"ا  العرب لسانوقال يف  

 .   (4) اِبلرتَّ اِضي اِبْلم الِ  اْلم الِ  اد ل ةُ ُمب     :"   بتعريفات من أبرزها  احلنفية عرفه  البيع اصطالحا : 

  غري   عوضيه  أحد ،    مكايسة  ذو ،    لذة   متعة   وال،    منافع  غري   على  معاوضة   عقد " املالكية  أبنه :وعرفه  
   (5) " فيه العني  غري  معني،  فضة  وال ذهب

         (1) متليكا"  حنوه أو مبال املال مقابلة :" بتعريفات من أبرزها  الشافعية عرفه

 

/ ابب ال يبيع على بيع أخيه  2033( /ح  752/ ص    2)ج    -من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه ، صحيح البخاري    -(1)
/ ابب حترمي اخلطبة على    1413(/ح  1033/ ص    2)ج    -يسوم على سوم أخيه حىت أيذن له أو يرتك؛ صحيح مسلم    وال

 خطبة أخيه حىت أيذن أو يرتك 
 ( 303/ ص   1)ج    -( ؛ مقاييس اللغة  36 / ص  1)ج    -خمتار الصحاح  -(2)

 ( ؛  23/ ص  8)ج   -لسان العرب    -(3)
/    15)ج    -( ؛ فتح القدير  10/ ص    5)ج    -رد احملتار      ( ؛  27/ ص    15)ج    -البحر الرائق شرح كنز الدقائق  -(4)
 ( 198ص 

:" وقوله " وال متعة لذة " أخرج به النكاح ألنه عقد    (486-485/ ص    1قال يف شرح حدود بن عرفة  )ج       -(5)
أحد عوضيه غري ذهب وال   " و  الثواب  هبة  به  أخرج   " مكايسة  ذو   "... لذة  متعة  على  املراطلة    معاوضة  به  أخرج   " فضة 

 ( 3-2/ ص   3)ج   -وانظر ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  " والصرف وقوله " معني غري العني فيه " أخرج به السلم 
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التعاريف عموما،   ويرد    ويرد على هذه   ، مؤيدا  العني  البيع ملك  من  املقصود  ؛ ألن  التأبيد  عدم ذكر 
البيع قد يكون مؤجال ، ومع هذا فال يدخل يف    ها علي الثمن يف  التعاريفأيضا أن  ، ويرد على  .  تلك 

غري مانع من تعريف احلنفية  و غري مانع من دخول البيع احملرم كالبيع ابلراب ،  تعريف احلنفية والشافعية أنه  
 .  (2)دخول القرض وهو مبادلة مال مبال

يف الذمة للتملك على  ولو مبادلة عني مالية أو منفعة مباحة مطلقا أبحدمها ، أو مبال  وعرفه احلنابلة أبنه:"
ول  دخ، ولعل هذا التعريف هو األرجح ؛ لكونه جامعا  لصور البيع ، ومانعا من    (3) التأبيد غري راب وقرض 
 غريه فيه وهللا أعلم. 

 :  واصطالًحا لغة  الدين تعريف   : الثاني المطلب
  وقد   ،     ابلقرض    فيسمى  له   أجل  ال  الذي  وأما   أجل،   له  ما   على   يطلق   لغة  –  الدال  بفتح  –  الدَّين 

  ديون،   ومجعه .  أقرضته   أي  وداينته  وأقرضته،   أجل  إىل  أعطيته   أي  وأدنته  دنته  ويقال   أيض ا،  عليهما   يطلق
  يف لسان العرب   قال.      (4) واستكان  خضع  مبعىن  دان  من  فهو  واخلضوع،   الذل  عن  ينبئ  اشتقاقه  وأصل،
ا   يف قوله تعاىل )ي    -رمحه هللا-    )6(  الطربي    قال       ( 5) دين  حباضر  ليس  ما   كل"    ِإذ ا   آ م ُنوا  الَِّذين    أ يُـّه 

ُتمْ  ايـ نـْ ْين    ت د    أو   تعاطيتم   أو  به،  اشرتيتم  أو   بدين،   تبايعتم  إذا :  يعين   : "       (7) (ف اْكتـُُبوهُ   ُمس مًّى  أ ج ل    ِإىل    ِبد 
  والسلم،   القرض  ذلك  يف  يدخل  وقد.  بينكم   وقتموه  معلوم  وقت  إىل:  يقول  ،" مسمى  أجل  إىل"  به  أخذمت

  احلاضر   بيع  وحيتمل  .  فيه  إليه  أسلم   ما   ابئع  على  دينا   يصري  بيعه،  أجل  مسمى  السلم  فيه    جاز  ما   وكل

 

 ( 149/ ص   9)ج    -اجملموع شرح املهذب  -(1)

 ( 10-6بتصرف انظر بيع الدين ابلدين يف الفقه اإلسالمي )ص     -(2)
   (      5/ ص  2)ج  -(؛ شرح منتهى اإلرادات  1395-1394/ ص   3)ج   -اإلقناع كشاف القناع عن منت    -(3)

 .   220/  1؛ واملصباح املنري:   1467؛ ولسان العرب، ص    226/    3القاموس احمليط:      -(4)
 لسان العرب ال بن منظور.  -(5)

سري    وله الكتاب املشهور يف ،    ين ومئتنيسنة أربع وعشر ، ولد  حممد بن جرير بن يزيد بن كثري أبو جعفر الطربي  هو     -  (6)
    122ت/120/ص3طبقات الشافعية الكربى ج ،؛ انظر    وله كتاب التفسري مات سنة عشر وثالمثائة ،  أخبار األمم واترَيهم 

 سورة البقرة  282من اآلية  -(7)
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 آجاهلا   كانت  إذا  مسمى،  أجل  إىل  املؤجلة  الديون  من   ذلك  كل.  املؤجلة  ابألمثان  األمالك  من  يعهب  اجلائز
   (1) خاصة" السلم  يف  اآلية هذه نزلت يقول عباس ابن وكان .عليه  موقوف حبد  معلومة

 فله إطالقان : الفقهاء الدين في اصطالح  وأما

  من   كان  سواء  األسباب،  من  سبب   أبي  إلنسانا  ذمة  يف  جيب  ما   كل  على  يطلقإطالق عام : ف  األول :
  من   امرأة  أن:      هللا  رضي  عباس  ابن  عنالعباد ، ومن ذلك  ما ثبت    حقوق  من  أو  تعاىل،  هللا  حقوق
  حجي   نعم)    قال  ؟  عنها   أفأحج  ماتت  حىت  حتج  فلم   حتج  أن  نذرت  أمي  إن  فقالت    إىل  جاءت  جهينة
–قال ابن حجر     (2) "( ابلوفاء  أحق   فاهلل هللا  اقضوا.   ؟ قاضية أكنت  دين   أمك  على  كان  لو  أرأيت  عنها 

وهذا هو مأخذ    (3) " ذلك غري   أو  زكاة  أو  نذر   أو  كفارة  من  ذمته  يف   ثبت  حق  كل  ابحلج  ويلتحق " -رمحه هللا
   .  تقسيم الدين إىل حق هلل وحق للعبد 

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

الثالث :"    المطلب  اللغة  يف   ، ابتداء  تعريف  يف    ابتداء  فـ ع له  وبدأه.  ابتدأ  به  بدأ:  تعريفه  "وهو 
 .    (5) االصطالح

 

 ( 43/ ص  6)ج   -تفسري الطربي    -(1)
احلج والنذور عن امليت والرجل حيج عن املرأة  ؛ وهو يف  / ابب    1754(/ح  656/ ص    2)ج    -صحيح البخاري    -(2)

/   7)ج    -صحيح مسلم   بلفظ" » أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه «. قالت نعم. قال » فدين هللا أحق ابلقضاء «   
 / ابب قضاء الصيام عن امليت..  2749(/ح  256ص 
 ( 66/ ص   4)ج   -ابن حجر   -فتح الباري  انظر   -(3)

؛ كشاف القناع عن منت اإلقناع    158/    2واملنثور يف القواعد للزركشي:    4( ؛   282/ ص    5)ج    -انظر رد احملتار     -(4)
للسيوطي، ص  1395-1394/ ص    3)ج    - والنظائر  واألشباه  ؛  ج    354(    املسالك  ألقرب  السالك  بلغة  /  2؛  

؛ بيع الدين  وسندات     17-16بن داود املذن ص  ؛ وانظر بيع الدين ابلدين يف الفقه اإلسالمي للشيخ واصل     539ص
القرض وبدائلها الشرعية ، يف جمال القطاع العام واخلاص للدكتور حممد علي القري بن عيد ؛ جملة جممع الفقه اإلسالمي  الدورة  

 218/ص1احلادية عشرة ج 
قتصاد اإلسالمي، جملة اجلمعية الدولية لالقتصاد  وقد نشر مرتمج ا إىل العربية يف العدد األول من اجمللد األول من جملة حبوث اال 

 م.   1991اإلسالمي،  
  -  اللغة هتذيب ؛  ( 26 ص/   1 ج )  -  األثر و احلديث  غريب يف  الفائق  وانظر ؛  ( 23 ص/   1 ج )  -  الصحاح خمتار -)5(
 ( 109 ص /  1 ج ) -  املغرب؛  ( 487  ص/    4  ج)
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 الثاني :  المبحث

:مطالبستة  هبيان األلفاظ ذات العالقة وفي

 األول : العين  المطلب

  النقد   أيضا  (    العنْيُ )    و  الو ِرقِ   خالفُ    ِ الذهب  من  ضروبملا  ( :   الع نيُ )    و،   (1) احلاضر   النـَّْقد  هو:  العني
   .    (2)بع ْرض ليس  والداننري  الدراهم من

  كاان   جنس  أي  من  واملثمن  الثمن   فيجعلون  اللغة  يف  هو  ، وكذلك   مبال  مال   مبادلة  البيع  يقولون  والفقهاء
  التمييز و   .  (3)النقد  قالوا  والفضة   ذهبال  أرادوا  وإذا،    املواشي  املال  يف  العرب  عند  األشهر   أن  إال  ماال،

 :  يلي ما  أمهها  العملية الفقهية األحكام يف هامة نتائج يهعل يرتتب،   املالية واألعيان الديون بني

 املالية  األعيان   أما   خارجي،  وجود   هلا   وليس اليت تشغل ابلتزاماهتا    الذمم   حملها   اعتبارية   أمور  الديون   –  1
   .خارجي وجود  ذات أموال فهي

   الذمة،   يف  الثبوت  يقبل  الذي  هو  املثلي  املال  ألن  وذلك    مثليًّا   ماال  إال  حملها   يكون  ال  الديون  –  2
 بسبب أنه له أمثاال ميكن املمطالبة أبدائها عنه عينا أما األعيان فمنها املثلي والقيمي.

   يف   الشركاء   ألحد  حيق   الوعلى هذا    تقبض،   أن  بعد  إال  القسمة  تقبل  ال   الذمم  يف  الثابتة  الديون  –  3
  يف  يقامسوه  أن   الدين  يف  لشركائه  يكون  بل  حصته  مقابل  يف   الدين  من  قبضه  مبا   يستأثر  أن     املشرتك   الدين

 . حصصهم  حبسب املقبوض

 .  واملعاوضة  التمليك لعقود صاحلا   حمال تعترب ال الذمم يف الديون – 4

 .  أبمثاهلا  ال بذواهتا  تستوىف إمنا  األعيان ألن  األعيان دون الديون يف إال جيري ال  احلوالة عقد – 5

 أن الديون جيري فيها التقاص ... أما األعيان فال جتري فيها املقاصة .  – 6

 إمنا تقضى أبمثاهلا على سبيل التقاص ، أما األعيان فإمنا تستوىف بذواهتا ال أبمثاهلا. الديون – 7

 

 ( 116ص   /  1)ج   -( ؛ املزهر  298/ ص   13)ج   -لسان العرب    -(1)
 (  94/ ص    2)ج    -املغرب يف ترتيب املعرب  -(2)
 ( 472/ ص  1)ج    -الفروق اللغوية  -(3)
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  تقبل   ال   األعيان  وملكية   إسقاط  اإلبراء   ألن   وذلك   ألعياناب  يتعلق  وال   ابلديون  يتعلق   إمنا   اإلبراء      –  8
 (1) .  . ذلك

        والمثمن الثاني : الثمن  المطلب

 .  الثَّم ن مرتفعُ  أ ي مث نين   وشيء،   قيمُته شيء كل    ومث نُ ،   البيعِ  مثنُ  والثَّم نُ ،  الشيء   به تستحق   ما  الثَّم ُن:  

  والثمن   زيدة،   وال  نقصان  غري   من  املثمن   ملقدار   ملساويةا  هي   القيمة  أن :  والثمن   القيمة   بين  الفرق و 
  قلت   شئت  إن  فيها   الباء  إدخال  يف  خمري  أنت  كلها   العروض... و   وزائدا  وفقا   يكون  وقد  خبسا   يكون  قد

 فإذا   جاز  لصاحبه  مثنا   جعلته  أيهما ،    ثواب  ابلكساء  شرتيتا  قلت  شئت  وإن،    كساء  ابلثوب  شرتيتا
  هذين  أ حد    اشرتيت  فإذا     .  مثن  أبدا  الدراهم  نأل  ؛  الثمن   يف  الباء  وضعت  ريوالدانن ،  الدراهم  إىل  جئت
  م ِبيعن   املوضع  هذا  يف  منهما   واحد  كل  ن؛ أل    شئت  أ ي هما   يف   الباء  أ دخلت  بصاحبه  والدراهم   الداننري    يعين
 ( 2)  . "  ومث  نن 

 : العرض الثالث المطلب

  والد اننري    الد راِهم    الثَّم ن نيِ   خالف  فما   الراء   بسكون  الع ْرض  أ ما و ،    وُحطاُمها   الد نيا   متاع  ابلتحريك  الع ر ضُ 
.    ع ْرضا    ع ر ض    كل  وليس،    الع ر ض  يف  داخلن   ع ْرض    فكل،    ُعروضن   ومجعه،    وأ اثثِها   الدنيا   م تاعِ   من

  قال         .    عني.    ا فِإهنم  والد اننري   الد راِهمِ   سوى   ع ْرضن   فهو   شيء   لُّ ،فك  املال  من   النْقد   ِخالفُ   والع ْرضُ 
  تقول ،    ع قارا    وال  ح يواان    يكون   وال،    و ْزنن   وال  كيل  يدخلها   ال  اليت  األ ْمِتعةُ   :  الُعُروضُ       (3) :  عبيد  أ بو

  وع ر ْضتُ ،    به  ابد ْلت ه  ِإذا،    ُمعار ضة    شيء   أ و  داب ة  أ و  مبتاع  وعار ْضُته،    ِمْثِله   مبتاع  أ ي  ِبع ْرض    امل تاع    اشرتيت
(4) .  حقِ هِ  مكان ثواب   أعطيته  إذا ثواب ،  حقِ ه من له

 المثلي :  الرابعالمطلب 
 

 177-172/ 3انظر املدخل الفقهي العام للشيخ مصطفى أمحد الزرقاء    -(1)
/ ص    1)ج    -( ؛  الفروق اللغوية  415/ ص    2)ج    -( ؛ احمليط يف اللغة  80/ ص    13)ج    -انظر لسان العرب    -(2)

 ( 100/ ص   5)ج   -( ؛ هتذيب اللغة 440

قال إبراهيم بن أيب طالب سألت أاب قدامة عن الشافعي وأمحد بن حنبل  ،  هو القاسم بن سالم أبو عبيد البغدادي     -(3)
أما أفهمهم فالشافعي وأما أورعهم فأمحد بن حنبل وأما أحفظهم فإسحاق وأما أعلمهم   وإسحاق بن راهويه وأيب عبيد فقال 

 13/ت 69-67ص  1لعرب فأبو عبيد ، وتويف مبكة سنة أربع وعشرين ومائتني .  طبقات الشافعية جبلغات ا
 ( 459/ ص    1)ج   -الصحاح يف اللغة -(4)
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ُهه  يقال  كما   م ثـ ُله   و   ِمثْـُلهُ   هذا   يقال  تسوية  كلمة   مْثلن    ، و   األ ْمث الِ   من  به  يضرب  : ما   امل ث لُ   ، و  وش ب هه   ِشبـْ
   (1) صفته.   بفتحتني: أيضا  الشيء م ث لُ 

  و   صورته   إىل  ينسب  فإنه  املعتدل   احليوان   و   كاحلبوب  به  ينضبط   وصف  له  :"ما عرف أبنه  ويف االصطالح  
    (2) "  ( مثلي)  فيقال شكله

 القيمي : : الخامس المطلب

  قيمي   ، وشيء   وسدر  سدرة  ، مثل  الِقي م   ، واجلمع  مقامه   يقوم  ،  أي   املتاع   به  يـُق وَّم   الذي  الثمن   القيمة:
  له   ما   ، خبالف  إليه  ينسب  حىت   اخللقة  أصل  يف   به  بط ينض  له  وصف   ال  ؛ ألنه   لفظها   على   القيمة  إىل   نسبة

  له   أي:    مثلي   ، فيقال:    وشكله   صورته  إىل   ينسب  ، فإنه  املعتدل  ، واحليوان  كاحلبوب   به  ينضبط   وصف 
 (3) اخللقة  أصل من وصورة  ، شكال مثل

العدلية أبنه    ، وعرفته جملة األحكام    (4) الناس"  بني  متداول  مثل  له   ليس   ما   " عرف أبنه :  ويف االصطالح 
   (5) :" مااليوجد مثله يف السوق ، أو يوجد ، ولكن مع التفاوت املعتد به يف القيمة كاملثلي املخلوط بغريه"

 

 

 : ( 6) واملثلي قد يصبح قيميا يف األحوال التالية

تعيب املثلي أبحد العيوب جيعله قيميا .  -1

استعمال املثلي جيعله قيميا .  -2

. له قيميا مثل بعض املصنوعات القدمية فقدان املثلي من األسواق جيع -3
 

 ( 642/ ص   1)ج  -خمتار الصحاح   -(1)
 (  520/ ص  2)ج   -املصباح املنري    -(2)

 ( 16/ ص   8)ج    -الكبري    (  ؛  املصباح املنري يف غريب الشرح165/ ص   7)ج   -لسان العرب -(3)
 ( 374/ ص   1)ج   -معجم لغة الفقهاء    -(4)
 146جملة األحكام العدلية مادة    -(5)
 91املدخل إىل فقه املعامالت املالية للدكتور حممد عثمان شبري ص    :انظر    -(6)
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  البدل   ألن ه,    املثل  ضمان  هو  املثلي ات  إتالف  يف  ومن مثرة تقسيم املال إىل مثلي وقيمي أن :"الواجب
ا   القيمي ات   خبالف,    املعادل   الذ م ة   يف  دينا    كونه  يصح  واملثلي   .   هلا   مثل  ال  إذ ,    ابلقيمة  تضمن  فإهن 
 .   ( 1) الذ م ة" يف دينا   جعله جواز  يف وخالف تفصيل  فهناك يمي الق أم ا ,  الفقهاء ابت فاق

 الذمةتعريف المطلب السادس: 

 ريف الذمة في اللغةعأوال: ت

مُّ  مَّة    ذ م ا    ي ُذمُّهُ   ذ مَّهُ   .  املدح   نقيض:  الذ  :  الذمَّةُ :  عبيد   أبو  قال.  الع ْقد   أهلُ :  الِذمَّةِ   وأهل.  م ْذُمومن   فهو  وم ذ 
مَّة    .  (2)     األماُن، مامُ ،    حق  أ ي  ِذمَّة  له  وفالن،    ِذمامن   ومجعها   والك فالةُ   العهد  والذِ   تـ ْلزمك   حرمة  كل  والذِ 

مَّةُ   ض يـَّْعت ها   ِإذا مَّةِ   أ هل    العهد  أ هلُ   يسمى   ذلك  ومن ،    امل ذ    ِذمِ ي    ورجل،    اجلزية  يؤدون  الذين  وهم  ،  الذِ 
مَّةُ ،    عهد له رجل معناه مَّةِ  ىل إِ  منسوب العهد والذِ  م ةُ  عبيدة أ بو قال،     الذِ     (3)  األ مان الذِ 

  وصفا   جعلها   من  فمنهم ، وقد اختلف الفقهاء يف ذلك :    ثانيا : تعريف الذمة في االصطالح   
،    العقل  ابلذمة  املرادومنهم من قال أبن    ،  وعليه   له  لإلجياب  أهال  به  الشخص  يصري  وصف  أبهنا   وعرفها 
  وعليه   له  للوجوب  صاحلة  ذمة  وله  يولد  اإلنسان  فإن  عهد  هلا   نفس  :أبهنا   ها عرف ف  ذاات  جعلها   من  ومنهم
  وغري ،   ابإلمجاع  وخراجها  أرضه عشر ويلزمه،   النكاح وملك ،    الرقبة ملك له يثبت  حىت،   الفقهاء إبمجاع
 : أقوال ثالثة  وحتقيق اخلالف يف تعريف الذمة عند الفقهاء يتمثل يف    (4) "  ،األحكام من  ذلك

للزوم وااللتزام    :للجمهور    األول    لالقو قابلية الشخص  احلنفية ، وهو مذهب اجلمهور من    أهنا 
    ملالكية ، والشافعية ، واحلنابلةا

 (  5)        "وعليه   له املشروعة  احلقوق لوجوب صالحيته  عن عبارة ": فعرفها احلنفية أبهنا   

 

 ( 32/ ص   38)ج    -لفقهية الكويتية  انظر املوسوعة ا  -(1)
 ؛    (229 ص /   1 ج )  -  اللغة  يف الصحاح   -(2)
  2 ج) -  اللغة  ؛ مقاييس  ( 229 ص/    1  ج ) - اللغة يف  الصحاح  (221-220  ص /   12  ج ) - العرب  انظر لسان  -(3)

 ( 286-285   ص  /
 ( 143 ص/   1 ج )  -  ؛ التعريفات ( 713  -712ص  /    1  ج)  - الكفوى   البقاء  ألىب ـ الكليات كتاب-(4)

 ( 297-296/ 4كشف األسرا  للبزدوي )ج   -(5)
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  دينار  عندي   كلك،    االلتزام  يقبل  خص الش  يف  مقدر  وصف   هي   ")1(  قال يف شرح خمتصر خليل للخرشي
   (2) "  مثال  فالن دية  كألزمتك،    اإللزام ويقبل , 

القرايف   قابل   املكلف  يف  مقدر  شرعي   معىن  :  أهنا   الذمة  عن  الكاشفة  العبارة:"    -رمحه هللا –  (3) وقال 
  بلغ   فمن   لرشدا  ومنها   البلوغ  منها   خاصة  أشياء  على  مسببا   الشرع  جعله  املعىن  وهذا,    واللزوم   لاللتزام
  أرش  إلزامه   يقبل   فيه  معىن  تقدير   عليها   الشرع  رتب  الشروط   هذه   له  اجتمعت   فمن ... ,    له  ذمة   ال  سفيها 

 أشياء   التزم  إذا  التزامه  ويقبل،    التصرفات  من   ذلك  وحنو ،   املعامالت  وأمثان،   اإلجارات  وأجر،   اجلنايت
  لإللزام   القابل  املعىن   هذا  الشرع   يقدر  مل ،    وطالشر   هذه   من  شرط  فقد   وإذا,    لزمه  نفسه   قبل  من  اختيارا

فقال:"وااللتزام وااللتزام  االلزام  الذمة من جهة  التصرف وبني  أهلية  الفرق بني  بني    التصرفات   هلية " مث 
  هو  فهذا،  هلما  قابل احملل يف مقدر  معىن والذمة،   التزام وال  إلزام فيه  ليس تقدم كما ،   خاص وقبول أهلية
  غري   من   التكليف   فيها   يشرتط   الذمة   فإن،    السبب  حيث  من   أيضا   الفرق  ووقع  ...   ما بينه  الفرق  نفس

  خطاب   دون  الوضع  خطاب  ابب  من  التصرف  وأهلية  الذمة...و     التصرف  أهلية  خبالف   أعلمه  خالف
وقال يف حاشية ،      (4)   فتأمله  بينهما   والفرق  التصرف  وأهلية  الذمة  معىن  تلخيص  هو  فهذا...      التكليف

 الشارع   جهة   من  لإللزام  يصلح  ابلذات  قائم   معىن  وشرعا   واألمان   العهد   لغة  معناها  " الذمة     (5)ميري البج
   (6) املكلف" جهة من وااللتزام

   (7) وااللتزام"   لإللزام أهال املكلف به يصري وصف قال يف كشاف القناع :" وهيو 

 ام  بأنها قابلية الشخص للزوم دون االلتز  عرف الذمة ::  الثاني القول 
 

هـ. انظر شجرة النـور  1101عبدهللا حممد بن عبدهللا اخلرشي ، إليه انتهت رائسة املذهب يف مصر ،  تويف سنةهو أبو   –  (1)
 317، ص  1234الزكية يف طبقات املالكية ت/

 ( 218-217/ص 5شرح خمتصر خليل للخرشي)ج -(2)
  يف   الذخرية   كتاب    ، من أبرز مؤلفاته :القرايف   الرمحن   عبد   بن  إدريس:  العالء   أيب   بن   أمحد   العباس  أبو :  الدين   شهاب   هو -(3)
  يف   املذهب   انظر الديباج  . ابلقرافة  ودفن   وستمائة   ومثانني   أربعة  عام   اآلخرة  مجادى  يف   الطني  بدير  الفروق ، تويف   وكتاب  ،    الفقه 
 ( 38 -37ص/  1 ج)   -  املذهب  علماء أعيان  معرفة
 (   236-226/ص 3انظر أنواع الربوق يف أنواع الفروق  )ج-(4)
  من ( جبريم )  إىل نسبته ولد سنة سبع وتسعني ومائة وألف للهجرة ، مصري  حممد البجريمي بن  أمحد  بن  أمحد  بن هو أمحد -(5)

 ( 93 ص /   1 ج )  -  للزركلي  قراها" األعالم
 ( 5/ص 3حاشية البجرمي على اخلطيب )ج -(6)
 ( 6/350( ؛ وانظر الفروع البن مفلح )ج289انظر كشاف القناع )ج/ص   -(7)
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  قبول   الذمة  إن  يقال  أن عندي  يف حاشيته على الفروق :" األوىل  -رمحه هللا -املالكي    (1)قال ابن الشاط 
  (2) ذمة"  للصيب تكون  هذا وعلى التزامها  دون  احلقوق للزوم  شرعا  اإلنسان

النووي    : أن الذمة هي الذات والنفس  الثالث  القول   يف   املال  ثبت:  قوهلم   -رمحه هللا–قال 
  للعهد،   تكون:  اللغة  يف  والذمة   الذات،  ابلذمة  مرادهم  ذمته  واشتغلت  ذمته،  وبرئت  بذمته،  وتعلق  ذمته،

  يف   وجب:  فقوهلم  والنفس،   الذات   موضع  الذمة   لفظ  استعمال  على   الفقهاء   فاصطلحلألمانة ...   وتكون
 .   (3) ابمسها  ا حمله فسمى والذات،   النفس محلهما  واألمانة  العهد الذمة ألن  ونفسه؛ ذاته يف : أي ذمته

ووعاء   ظرفا  الذمة  اعتربوا  فقد  ؛  التعاريف  هذه  من  األرجح  هو  الذمة  تعريف  يف  األول  املذهب  ولعل 
اعتباري ، يقدر قيامه يف الشخص ، حبيث يستقر الوجوب فيه ، وتثبت فيه الديون ، وسائر االلتزامات  

عن هذا املعىن    قاصر  و، فه ينملذهب الثا اليت ترتتب عليه ، كما تثبت فيه احلقوق اليت جتب له ، خبالف ا
، فيؤخذ عليه أنه جعل    الثالث  ، فخصت الذمة مبا جيب على اإلنسان دون ما جيب له ، أما املذهب

    (4) . الذمة شيئا حمسوسا ، والواقع أهنا ليست كذلك

 المبحث الثالث 

   ابتداء بيع الدين   صور

 له صورتان  ابتداء  بيع الدين

يف كالم ، وبيع الدين ابلدين له  الدين ابلدين  وهو دخل يف بيع  ،    دين بدين  ء  ابتدا    :  األولى  
 :ثالث صور الفقهاء 

  .وهذا هو ما يسمى بفسخ الدينبثمن مؤجل  بيع الدين على املدين   الصورة األولى :

 

ثالث وأربعني وستمائة ،     سنة  ولد  األنصارى ، املعروف اببن الشاط ،  هللا  عبد  بن قاسم القاسم  أبو  الدين  سراج هو   -(1)
 ( 124 ص /   1  ج )  -  املذهب  علماء أعيان  معرفة  يف  املذهب  الديباجوتويف سنة ثالث وعشرين وسبعمائة. انظر  

 (   232-231/ص 3وق  )جرب ال إدرار الشروق على أنواءانظر  -(2)
 ( 417 ص /  3 ج)   -  األمساء واللغات   هتذيب-(3)
 28-25بتصرف من  كتاب بيع الدين ابلدين يف الفقه اإلسالمي ص    -(4)
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بدين    كيس أرز بعد سنة ( فهو فسخ دين  100له عليه ألف ريل حالة  فيقول املدين خذ بدهلا    ا:  مثاهل
    . آخر 

   .: بيع الدين على غري املدين  صورة الثانيةال

وحقيقتها :    " بعتك الدين الذي حيل على فالن  بعد شهر بعشرة آالف ريل تسلمها بعد شهرين :  مثاهلا  
 وهذا املثال فيما لو كان البيع على املدين بثمن مؤجل .  بيع الدين على غري املدين .

 الدين ابلدين . ابتداء  الصورة الثالثة  :

عقد السلم  ويدخل يف ذلك كل عقد مل يتم فيه تسليم أحد العوضني يف جملس العقد ومن أمثلة ذلك :  
، و  الفقهاء  ، وهو املشهور عند  اجمللس  السلم يف  مال  تسليم رأس  يتم  مل  ، على    عقد االستصناع  إذا 

 خالف يف ذلك كما سيأيت . 

 .  وهذه الصورة هي المقصودة بالبحث 

فسخ الدين ابلدين ، وبيع الدين ابلدين  )  والصورتني اآلخرينيابتداء الدين ابلدين ،  صورة   بني    فرق وال
الدين يف    ( ، أن  الصورتني  ، خبالف   هاتني  العقد  قبل   الدين    صورة    اثبت  فإن  الدين ابلدين ،  ابتداء 

 اليثبت يف الذمة إال عند املعاقدة .   

بعترب من    واحلنابلة على أن فسخ الدين ابلدين  ،  ملالكية ، والشافعية  وا،      اتفق اجلمهور من احلنفيةوقد  
، وكذا الصورة الثانية إذا كانت بثمن مؤجل ، وخالف شيخ اإلسالم وتلميذه يف     (1) بيع الكالئ ابلكالئ

 ذلك وقصرا املنع  على الصورة الثالثة:وهي صورة ابتداء الدين ابلدين  

يف   نص بقية الفقهاء على معناها كذا  ، و    "صورة " ابتداء الدين ابلدين وقد نص   فقهاء املالكية على   
. فهي حمل إمجاع عند مجيع العلماء ، وهي الصورة اليت وافقهم فيها شيخ    تفسريهم لبيع الكالئ ابلكالئ  

  كما سيأيت توضيح ذلك يف موضعه :   اإلسالم ابن تيمية وتلميذه

 

املبسوط )ج-(1) الصنائع )ج 127/ 12انظر   بدائع  ؛  الدواينِ )ج202/ص5(  الفواكه  ؛  اونظر    101-100/ص2(  ؛   )
( ؛ اجملموع  30/ص3( ؛  األم )ج76/ص 5خليل للخرشي)ج ( ؛ شرح خمتصر    132/ص 6التاج واإلكليل ملختصر خليل )ج

 ( 3/265(  كشاف القناع )ج44/ص5( ؛ اإلنصاف)ج106-105/ص10شرح املهذب )ج 
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  يف   شيء  بيع  وحقيقته  جيوز  ال   ابلدين الدين  بيع  أن  على   أمجعوا :    نذرامل  قال ابن"    قال يف التاج واإلكليل
     (1) اآلخر"  على أحدمها  تقرر سابق غري  أخرى ذمة يف  بشيء ذمة

,    ابلدين  الدين  بيع:    أشياء  ثالثة  عن  عبارة  الفقهاء  قال قي الفواكه الدواين :"بيع الكالئ ابلكالئ عند
    (2) الدين يف الدين وفسخ ,   بالدين   الدين وابتداء

،    الدين  يف  الدين   فسخ  أقسام  ثالثة  على  حمتوية  البيع  هذا  حقيقة   كانت  وملا "...  -رمحه هللا -قال اخلرشي
  الفقهاء   أن  إال،    لغة  الثالثة  يشمل  ابلدين   الدين  بيع كان  وإن,    ابلدين   الدين   وابتداء،  ابلدين  الدين  وبيع
   (3) "َيصه ابسم  منها  واحد كل  مسوا

  إل   تعمر  ال  الذمة  ألن;   بيع  وال  فسخ نقل  ، ومل  ابتداء  لقوله  تعليل     تعمر"  ال الذمة  "ألن:  قوله  " وقال  
 ( 4) املعاقدة"  قبل  عامرة فالذمة األمرين خبالف

  وهذا  يقبض مل الذي ابملؤخر يقبض مل الذى املؤخر هو  الكالئ " -رمحه هللا–قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
(5) ابالتفاق"  جيوز ال فهذا مؤخر وكالمها  الذمة ىف شيء  ىف شيئا  أسلم  لو كما 

  الكالئ  بيع  عن  النهي  ورد  وإمنا ,    إمجاع  وال  عام  نص  فيه  ليس  ابلدين  الدين  بيع  قال ابن القيم رمحه هللا:"
,    مؤخر  وكالمها ,    الذمة  يف   شيء  يف  شيئا   أسلم  لو  كما ,    يقبض  مل  الذي  املؤخر  هو:    والكالئ,    ابلكالئ

   (6) "  التفاقاب جيوز ال  فهذا

ويدخل فيه كل بيع    وهذا هو بيع السلم    بيع دين بعين  :   من بيع الدين ابتداء  ةالثاني  الصورة
داخل يف بيع الدين ابتداء من جهة أن الدين مل يثبت    هذا القسم  و   .  ابألجل كما سيأيت بيانه يف موضعه  

 قبل العقد . 

 

 ( 232/ص 6انظر التاج واإلكليل شرح خمتصر خليل)ج  -(1)
 (   132/ص6ونظر التاج واإلكليل ملختصر خليل )ج ( ؛    101-100/ص 2الفواكه الدواينِ )ج -(2)
 ( 76ص  5تصر خليل للخرشي ) جشرح خم   -(3)
( ؛  بلغة السالك ألقرب املسالك  195/ص3(  ؛ وانظر حاشية الدسوقي )ج77/ص 5شرح خمتصر خليل للخرشي)ج  -(4)
 ( 214/ص 3)ج

    (512 ص /   20 ج )  -  شيخ اإلسالم أمحد ابن تيمية فتاوى   جمموعانظر  -(5)

 ( 265-264/ص 3( ؛  وانظر )ج 294-293/ص1انظر أعالم املوقعني )ج  -(6)
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 : الثاني الفصل 

: ثالثة مباحثوفيه  وتطبيقاته المعاصرة ،  ابتداء   بيع الدين 

: مطالبثالثة   وفيه وتطبيقاته المعاصرة بيع الدين بالدين ابتداء  األول: المبحث

 . لبيع الدين بالدين ابتداء التأصيل الشرعي   األول : المطلب

األصل  في ذلك هو السنة ، ومن األحاديث الواردة في ذلك :
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    (1)"ن بيع الكالئ ابلكالئهنى ع "  أن النيب  بن عمر  اعن  . 1

  (2) أن العلماء قد أمجعوا على أن معناه بيع الدين ابلدين ابتداء وجه االستدالل :

 يسري   ليس  بسري  فسار  له  فدعا   فضربه    فمر  أعيا   قد   له  مجل   على  يسري  كان  أنه:    :"   عن جابر . 2
  فلما   أهلي  إىل   محالنه  فاستثنيت  هفبعت( .    بوقية  هنيبع)    قال  مث  ال   قلت( .    بوقية   هنيبع)    قال  مث   مثله

  مجلك  فخذ   مجلك آلخذ كانت  ما )  قال إثري على فأرسل انصرفت مث مثنه  ونقدين   ابجلمل أتيته قدمنا 
   (3) "(  مالك فهو

أن الدين هو ماتعلق  ومن املعلوم  بثمن مؤجل ،  حاضرة  أن العقد مت على عني معينة    وجه االستدالل :
 هذه العني دينا  صريَّ حصول البيع للعني من دون قبض  ولكن  ،   حاضرة  وهو هنا قد تعلق بعنيابلذمة ،  

    من جهة الضمان لو تلفت فيكون من بيع الدين ابلدين من هذا الوجه.  
  

  ينقش   فال   نقشا   فيه  ونقشنا   حلقا   صنعنا   إان : )    وقال  خامتا     اصطنع:    قال  مالك  بن   أنس  عن . 3
  (4) (   أحد عليه

  فاصطنع  لبسه إذا كفه   بطن يف فصه وجعل ذهب من خامتا  اصطنع  أن: ارضي هللا عنهموعن ابن عمر . 4
  (5) ذهب"  من خواتيم الناس

 

  تلخيص ال، صححه احلاكم ووافقه الذهيب وقال على شرط مسلم ، قال يف    2342ح /(65  ص/    2  ج)  -  املستدرك-(1)
  عقبة   بن   موسى ال  الربذي   عبيدة   بن   موسى   راويه   فإن   فوهم   مسلم شرط  على  احلاكم  وصححه   ( 27-26 ص /   3  ج ) - احلبري 

  حديث   هذا   يف   : ليس   أيضا  وقال  غريه .    عن  احلديث   هذا  أعرف  ، وال  عنه   الرواية   عندي   حتل  ال   حنبل:    بن  أمحد   وقال  ...
 احلديث "    هذا يوهنون  احلديث   أهل الشافعي   . وقال  بدين  دين بيع جيوز ال  أنه على  الناس إمجاع  لكن  يصح ،  

  احلبري   تلخيص ال ؛    ( 69  ص/   10 ج)   -  ؛ اجملموع   ( 512 ص /   20  ج ) - شيخ اإلسالم أمحد ابن تيمية  فتاوى  جمموع-(2)
 ( 27-26  ص/    3  ج)  -

  جاز ؛ صحيح   مسمى   مكان  إىل   الدابة   ظهر   البائع  اشرتط   إذا   ابب   / 2569ح/( 968  ص /    2  ج )  -  البخاري  صحيح-(3)
 ركوبه  واستثناء  البعري بيع  ابب  / 715ح/ ( 1219 ص /  3 ج )  -  مسلم
    البخاري شرط  ى عل صحيح إسناده :  األرنؤوط   شعيب قال  5498ح  / (309 ص /   12  ج)  -  حبان ابن صحيح-(4)
  ج )  -  مسلم   كفه ؛ صحيح   بطن  يف   اخلامت   فص  جعل  من   / ابب    5538ح/( 2205  ص /    5  ج )  -  البخاري  صحيح   -(5)

 ( 1655 ص /   3
 اإلسالم  أول يف  إابحته من  كان   ما ونسخ الرجال   على الذهب  خامت  حترمي ابب  /2091
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  فليعمل   عبدك  مري)    هلا   قال  جنار  غالم  هلا   وكان  املهاجرين  من  امرأة  إىل  أرسل     أن:      سهل  عن . 5
    إىل  رسلتأ  قضاه  فلما   منربا  له  فصنع  الطرفاء  من  فقطع  فذهب  عبدها   فأمرت( .    املنرب  أعواد  لنا 
  (1) ( إل به أرسلي)   قال  قضاه  قد أنه

ن ظاهر هذه  إهذه األحاديث يستأنس هبا على مشروعية االستصناع ، من حيث      وجه االستدالل : 
االستصناع بيع موصوف يف الذمة    وليس فيها تسليم ألي من العوضني حال إبرام العقد  ،  ،  األحاديث  

هذا من ابب بيع يل الثمن ، فإذا مت العقد وكال العوضني مؤجل ، صار  ، جيوز فيه أتجمما يتطلب صناعة   
 . الدين ابلدين 

الثاني : صور بيع الدين بالدين ابتداء وتكييفها الفقهي  المطلب

محل النزاع تحرير 

: حكم صورتين من صور بيع الدين بالدين ابتداءاتفقوا على 

  .  يتطلب صناعة داء مما الالدين ابلدين يف الذمة ابت بيعالصورة األولى : 

مثالها :   باع زيد عشرة أكياس أرز موصوفة في الذمة بخمسمائة ريال مؤجلة 

  عمرو   من  زيد  يشرتي  أن  مثل   صورة السلم إذا مل يتم تسليم رأس السلم يف جملس العقد  هي    ا وصورهت
ا        .      مؤخر فكالمها . الثمن له  يؤخر بل ينقده وال سلم 

بيع الكالئ ابلكالئ  : تكييفها الفقهي

  املؤخر  هو  الكالئ  "  -رمحه هللا–  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية   هذه الصورة  وقد أمجع العلماء على منع  
  ال   فهذا  مؤخر  وكالمها   الذمة  ىف  شيء  ىف  شيئا   سلمأ   لو  كما   وهذا  يقبض   مل  الذي  ابملؤخر   يقبض   مل  الذى
( 2) ابالتفاق" جيوز

 

 شيئا  ابهأصح من  استوهب  من  ابب  /2430ح /( 908  ص/  2 ج )  -  البخاري صحيح-(1)
؛    ( 69  ص /    10  ج)   -  ؛ اجملموع شرح املهذب   ( 512  ص /    20  ج )  -  شيخ اإلسالم أمحد ابن تيمية   فتاوى  جمموع-(2)

 ( 198/ص 4املغين )ج 
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  ابن     قال.    منهما   ألي  فائدة  بال  ذمتني  شغل  فيها   ألن؛    نظرهم  يف  البيوع  من   الصيغة  هذه  منع  وعلة
  أحدمها   يتعجل  مل  فإنه  فائدة،  بغري  الذمتان  فيه  اشتغلت  قد  عنه  املنهي  فإن: "    -تعاىل  هللا  رمحه  -   القيم

.             (1) "  فائدة بغري ذمته اشتغلت كالمها   بل  برحبه، املؤخر صاحب وينتفع بتعجيله فينتفع أيخذه ما 

  عني   على   واقع (  املضاف  البيع  أي)  األخري  أن   يف    املضاف  البيع   عن   َيتلف  ابلدين   الدين   وابتداء "
  كانت   وإن موجودة وأمثان أعيان على أيض ا  يقع ذلك ألن الغائبة املوصوفات  بيع عن  َيتلف كما .  موجودة

  الذمة،   يف   مبوصوف  الذمة  يف    فموصو   بيع    فهو  ابلدين   الدين   ابتداء    أما .      العقد   جملس    عن  غائبة
.       (2) "املال رأس   دفع أتجيل مع   السلم شرط   على يكون أنه أي

   . بيع سلعة معينة حاضرة بثمن  حال يف الذمة  الصورة الثانية: 

بعشرة آالف ريل  فيقول قبلت ويتفرقا قبل القبض ، أو يكون هناك خيار  هذه  بعتك سياريت    :  مثالها
ة للبائع أو هلما معا ملدة حمددللمشرتي أو 

. عين حاضرة مؤجلة التسليم بدين حال في الذمةبيع  : تكييفها الفقهي  

ويدل  ،    فإذا مت القبض صار البيع عينا بعني،  دين بدين حىت يتم قبض البدلني    من حيث الصورة:وهو  
الذمة  عليها حديث جابر بثمن حال يف  ت،  ، فهو قد ابعه عينا حاضرة  يتم  البدلني إال يف  ومل  سليم 

وقت الحق . فإن العقد يعترب عقدا صحيحا ولو مل يتم تسليم أي من العوضني يف اجمللس . 

  بيع السلع حىت تقبض أو حىت تنقل من مكاهنا   اليت جاءت مبنعكما يدل على جواز ذلك األحاديث  
 ومن ذلك : 

  به   يبلغ  حىت  نبيعه  أن     نهاان ف  الطعام   منهم  فنشرتي   الركبان  نتلقى   كنا :  قال    ابن عمر   حديث   . 1
  حىت   نبيعه   أن   سلم  و    فنهاان  جزافا   الركبان  من  الطعام   نشرتي  كنا   ، ويف لفظ مسلم"(3) الطعام"   سوق
    (1) "  مكانه من ننقله

 

 ( 9 ص/    2  ج)  - املوقعني   إعالم  -(1)

القري بن عيد/ جملة جممع الفق-(2) /للدكتور/حممد علي  الشرعية  القرض وبدائلها  الدين  وسندات  بيع  ه اإلسالمي /  انظر 
   229  /ص 1الدورة احلادية عشرة ج

 التلقي  منتهى ابب  /2058ح /( 759  ص/  2 ج )  -  البخاري صحيح-(3)
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  كل   وأحسب  عباس  ابن   قال(     يقبضه  حىت   يبعه  فال   طعاما   ابتاع   من)      قال :      عباس  ابن   وعن  . 2
   (2) الطعام" مبنزلة شيء

  منه   ابتعته  حىت  التجار  من   ساومه   فيمن   فساومته  بزيت  الشام  من   رجل  قدم :    قال  ن عمر  وعن اب . 3
  فالتفت   خلفي   من   بذراعي  رجل   فأخذ عليها   ألضرب  بيده  فأخذت   أرضاين  حىت   فأرحبين   رجل   إل  فقام
  فأمسكت   ذلك   عن  هنى     فإن  رحلك   إىل  حتوزه   حىت   تبعه  ال :    ل  فقال  اثبت  بن  زيد  فإذا  إليه

   (3) يدي"

   (4) رحله"  إىل اشرتاها  الذي حيوزها  حىت تشرتي حيث السلع تباع أن هنى :  أن:  وعنه . 4
  ال   و   بيع  يف  شرطان  ال   و  وبيع  سلف  حيل   ال :      قال :    قال   جده   عن   أبيه  عن   شعيب   بن   عمرو   عن . 5

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

ومل يشرتط فيه قبض أي من البدلني  ، وإمنا ،  ابات  أنه قد اعترب البيع األول بيعا    :  االستدالل    ووجه
الذي يكون على غري البائع األول . وهللا تعاىل أعلم  اشرتط القبض للمبيع يف البيع الثاين

:    "  عمر   ملا ثبت عن بن   (6) ويدل عليه أيضا اإلمجاع املنعقد على مشروعية خيار الشرط للمتبايعني
ويف لفظ عنه    (7)(  اخليار  بيع  إال  يتفرقا   مل  ما   صاحبه  على  ابخليار  نهما م  واحد  كل  املتبايعان)    قال    أن
وقد اتفق الفقهاء على أن  ،     ( 8) (    اخليار  بيع  إال  يتفرقا   حىت   بينهما   بيع  ال   بيعني  كل )    قال    عن :  :"  

 

 القبض   قبل  املبيع بيع   بطالن  ابب/  1527ح /( 1160 ص/    3  ج)  -  مسلم صحيح  -(1)
 القبض  قبل  املبيع بيع   بطالن ابب  /1525ح /( 1159 ص/   3 ج ) - مسلم  صحيح-(2)
 ، قال شعيب األرنؤوط "إسناده قوي" 4984ح/ (360 ص /   11  ج)  -  بانح ابن صحيح-(3)
  2 ج)  -  داود أيب  ، وقال :" صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهيب ، سنن  2270 /( 46 ص/   2  ج)  -  املستدرك-(4)

 وقال األلباين :"حسن لغريه"  /3499ح  / (304 ص  /
ا  ؛   2185ح/( 21  ص/    2  ج)  -  املستدرك-(5) ووافقه   ، سنن وصححه   ،   ص /    7  ج )  -  النسائي   لذهيب 

، وقال    عندك  ليس  ما  بيع  كراهية  يف  جاء   ما  ابب   /  1234/ح   ( 535  ص/    3  ج)  -  الرتمذي  ؛ سنن  4611ح/( 288
، قال شعيب األرنؤوط :"إسناده    6628ح/ (174  ص /    2  ج )  -  حنبل  بن   أمحد   "حسن صحيح ، ووافقه األلباين ؛ مسند

 حسن" 

 ( 19-18/ص 4؛ املغين )ج  233/ص9ب  )ج انظر اجملموع شرح املهذ  -(6)
  ص /    3  ج)  -  مسلم  يتفرقا ؛ صحيح  مل  ما  ابخليار  البيعان  ابب /2005ح /( 743  ص/    2  ج)  -  البخاري  صحيح   -(7)

 ابب قبوت خيار اجمللس للمتبايعينن /1531ح /(1163
  ص /    3  ج)  -  مسلم  يتفرقا ؛ صحيح  مل  ما  ابخليار  البيعان  /ابب 2007ح /( 744  ص/    2  ج)  -  البخاري  صحيح   -(8)

 ابب قبوت خيار اجمللس للمتبايعينن /1531ح /(1163
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ي من  اخليار ثالثة أيم ، واختلفوا فيما زاد على ذلك ، فالعقد صحيح يف هذه املدة ولو مل يتم تسليم أ
     (1) البدلني ابتفاقهم 

: ثالث صوراختلفوا في  و

. بيع سلعة معينة  غائبة موصوفة  بثمن  حال يف الذمة     الصورة األولى:

نوع كذا ولون كذا...  بعشرة آالف ريل    مثالها : قبل    :  فيقول  ،  بعتك سياريت من  قبلت ويتفرقا 
. هلما معا ملدة حمدد  القبض ، أو يكون هناك خيار للمشرتي أو للبائع أو 

. بثمن مؤجل  بيع الغائب المعين بالصفة: تكييفها

فالعقد وإن كان قد وقع على موصوف يف الذمة معني ، فهو دين بدين حىت يتم قبض السلعة ، فإذا مت  
   بدين .  ا قبضها صار العقد عين

احلنفيةو  من  اجلمهور  ذهب  واملالكية    (2)قد  يف     (5)والظاهرية    (4)واحلنابلة    (3) ،  الشافعي  قول  وهو 
ه كبيع العني احلاضرة ، على اختالف  و إىل صحة ذلك البيع ولو مل يتم تسليم البدلني ، واعترب     (6) القدمي

، وذهب الشافعي يف اجلديد إىل   إذا جاء به على الصفة املذكورة عند العقد،  بينهم يف ثبوت اخليار له  
حىت    -إذا كان من الدور والعقار–الثمن يف املبيع الغائب  ، واملالكية يشرتطون أتجيل      (7) عدم الصحة

 بعينها   ثيااب  أو  حيواان  أو  عروضا   ابع  من  أن  مالك  قول  أصل  أرأيت:    قلت  تتم رؤيته  ، قال يف املدونة:"
  يف   ابلنقد   أبس  وال,    أبس  بذلك  يكن  مل  قريبا   ذلك  كان  إذا  أنه  موضعهما   غري  موضع  يف  الشيء   وذلك

 

)ج-(1) القدير  فتح  )ج307/ص7انظر  الصنائع  بدائع  ؛   )ج  201/ص5(  املدونة  ؛   حاشية  255/ص3(  ؛   )
( ؛ احمللى  15/ص  4( ؛ املغين )ج351/ص 9( ؛ اجملموع شرح املهذب  )ج   38/ص3؛ األم ) ج  96،  94/ص 3الدسوقي)ج 

 ( 214/ص 7)ج
 ( 298/ص5البحر الرائق شرح كنز الدقائق )ج  ( ؛ 73/ص  13انظر املبسوط )ج    -(2)
 ( 24ص  5( ؛ املنتقى شرح املوطأ )ج255/ص3انظر املدونة )ج   -(3)
 ( 299/ص 4( ؛ اإلنصاف )ج 17-16انظر املغين )ج/ص    -(4)
 ( 214/ص 7انظر احمللى )ج   -(5)
 ( 351/ص9)ج    ( ؛ املمجموع شرح املهذب   38/ص3انظر األم ) ج   -(6)
 (    351/ص9( ؛ اجملموع شرح املهذب  )ج   38/ص3انظر األم ) ج   -(7)
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  فإنه  عقارا  أو أرضني أو دورا يكون أن إال ذلك  يف النقد يصلح وال,  البيع جاز  بعيدا ذلك كان  وإن ذلك
  (1) مالك" قول  هذا نعم:  قال  ؟  بعيدا أو قريبا  كان  بشرط ذلك  يف  ابلنقد أبس ال

احمللى:"   بعينها   بسلعة  أو,    كذلك  بسلعة   مقلبة   مرئية  حاضرة   سلعة   بيع  إما :    -  قسمان  البيع  قال يف 
  أو ,    مسمى  أجل  إىل  أو,    مقبوض  حاضر  ذلك  كل:    -  بدراهم  أو,    بداننري  أو ,    موصوفة  وفةمعر   غائبة
  أو ,    مبثلها   موصوفة  أو  معروفة   غائبة  بعينها   سلعة  بيع :    الثاين  والقسم .    يقبض  مل  وإن  الذمة  يف  حالة

  يقبض   مل  إنو   الذمة  يف  حالة  أو,    مسمى   أجل  إىل  أو,    مقبوض  حاضر   ذلك  كل:    -  بدراهم  أو ,    بداننري
  حالة   أو,    مسمى  أجل  إىل   أو  مقبوضة   حاضرة  دراهم  أو   بداننري  أو   مبثله  املقلب  املرئي  احلاضر  بيع  أما     .

  فأحد   خالف  ففيه,    معينة  موصوفة  مرئية  بعينها   غائبة  سلعة  بيع  وأما     .  جوازه  على  فمتفق:    -  الذمة  يف
  مثل :    مرة  وقال,    الرؤية  خيار  وله  جائز  هو:    مرة  وقال  -  مجلة  الغائب  بيع  من  املنع:    الشافعي  قول
  بال   عليها   البيع  وقع  اليت  الصفة  على  وجد  إذا  البيع  ولزوم  فيه  النقد  وجواز  الغائب  بيع  جواز  يف  قولنا 
   (2) "  ذلك يف خيار

ولعل األرجح يف ذلك هو قول اجلمهور ؛ لكونه اليلزم إال إذا كان على الصفة املذكورة عند العقد . وهللا  
 م  أعل



 

 

.بيع موصوف يف الذمة مؤجل بثمن مؤجل إىل ثالثة أيم فأقل :  الثانية الصورة 

ثالثة أيم.  خالل بعين مائة كيس من األرز ) مث يعدد أوصافه( إىل سنة ، على أن أسلمك الثمن  مثالها:

. بيع الكالئ ابلكالئ تكييفها الفقهي:

 

 ( 260/ص3انظر املدونة )ج-(1)
 ( 214/ص  7انظر احمللى )ج    -(2)
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وكان التأخري أقل من ثالثة أيم ، فهذا يف حقيقته بيع    إذا مت عقد السلم وأتخر تسليم رأس مال السلم ،
، وأخذ بقول املالكية  جممع    ( 2) على خالف اجلمهور   (1) دين بدين لتأخري العوضني ، وقد جوزه املالكية

بشأن قراره  جاء يف ضمن  اإلسالمي حيث  األصل(   املعاصرة  وتطبيقاته  السلم)  الفقه    قبض   تعجيل  " 
 التأخري  مدة  تكون  ال  أن  على  بشرط،  ولو  ثالثة  أو  ليومني  أتخريه  وجيوز    العقد  سجمل    يف  السلم  رأمسال
    (3) للسلم"   احملدد األجل  عن زائدة أو مساوية

الدين ابلدين بيع  الثمن يف جملس    واألرجح يف هذا هو قول اجلمهور لكونه داخل يف  يتم تسليم  إذا مل 
. وهللا أعلم. ع  بيع الدين ابلدين هو املنواألصل يف العقد ،  

  . مؤجل بثمن -وهي مما يتطلب صناعة -  بيع سلعة موصوفة يف الذمة مؤجلة : الثالثةالصورة 

ريل مؤجلة   ألف ابع مصنع زيد عشرة سيارات  موصوفة يف الذمة  خبمسمائة مثالها :

: استصناع   الفقهي  تكييفها

إذا كان ابتداء  ابلدين  الدين  بيع  جبواز   احلنفية  انفرد  االستصناع  وقد  سبيل  من     (4) على  واجلمهور   ،
املالكية والشافعية واحلنابلة الجييزون ذلك ، وهو عندهم من ابب السلم فيبطل بتخلف شرط قبض رأس  

، فال يفردونه ببحث مستقل ، فهو عندهم من بيع الدين ابلدين يف             (5) مال السلم يف جملس العقد 
   .صورته األوىل املتفق على منعها 

 

املدونة      -(1) ج  –انظر  ص    3)  ج  80/  خليل)  خمتصر  شرح  واإلكليل  التاج  ؛  ص  6(  الفواكه    476/  ؛   )
 (  101-100/ص2الدواينِ )ج

( ؛    5/ص5؛ حتفة احملتاج شرح املنهاج )ج   (202ص  /    5  ج)   -  الصنائع   ( ؛ بدائع122/ ص  12)ج    –ط  املبسو    -(2)
( ؛ اإلنصاف  304/ص    3( ؛ كشاف القناع  )ج197/ص 4(  ؛ املغين )ج 45/ص 2أسىن املطالب شرح روض الطالب )ج 

 (   104/ ص  5)ج

 ( 194-193انظر قرارت وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي  )ص    -(3)
    (  115-114/ص  7؛ فتح القدير )ج  (2ص /    5  ج)  -  الصنائع   ( ؛ بدائع85/ ص  15)ج    –املبسوط -(4)

املدونة  -(5) ج  –انظر  ص    3)  ج  80/  خليل)  خمتصر  شرح  واإلكليل  التاج  ؛  ص  6(  الفواكه    476/  ؛   )
(   45/ص2الطالب )ج( ؛ أسىن املطالب شرح روض    5/ص 5(؛  حتفة احملتاج شرح املنهاج )ج   101-100/ص2الدواينِ )ج

 (   104/ ص 5( ؛ اإلنصاف )ج304/ص    3( ؛ كشاف القناع  )ج 197/ص4املغين )ج   -  ؛ املغين
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إن      -1حيث جاء فيه "    بشأن   عقد االستصناعأخذ بقول احلنفية جممع الفقه اإلسالمي يف قراره    وقد 

ملزم للطرفني إذا توفرت فيه األركان    -وهو عقد وارد على العمل والعني يف الذمة    -عقد االستصناع  
يلي:   –2  والشروط.  ما  االستصناع  عقد  يف  وقد  يشرتط  ونوعه  املستصنع  جنس  بيان  وأوصافه  )أ(  ره 
جيوز يف عقد االستصناع   أتجيل الثمن   كله، أو تقسيطه إىل    –3   )ب( أن حيدد فيه األجل.  املطلوبة.

جيوز أن يتضمن عقد االستصناع شرطا جزائيا مبقتضى ما اتفق عليه    –4  أقساط معلومة آلجال حمددة. 
 .   (1) وهللا أعلم العاقدان ما مل تكن هناك ظروف قاهرة.  

يف ذلك ماذهب إليه احلنفية ، وهذا العقد قد دل عليه اإلمجاع العملي الذي عليه عمل الناس   واألرجح
 ، خاصة إذا ضبط مبا جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي . وهللا أعلم    

   التطبيقات المعاصرة لبيع الدين بالدين ابتداء   :الثالثالمطلب 

لدين ابتداء في  عدد من المواضع من  يمكن حصر التطبيقات المعاصرة لبيع الدين با
أهمها مايلي: 

، وهي يف حقيقتها بيع دين بدين ابتداء ،  عقود التوريد:    :من العقود املستحدثةالموضع األول :  
  ويتبني ذلك من خالل قرار جممع الفقه اإلسالمي يف تكييف هذا العقد حيث جاء فيه :"  

التوريد : عقد يتعهد مبقتضا  ه طرف أول أبن يسلم سلع ا معلومة ، مؤجلة ، بصفة دورية ،  أوال  : عقد 
 خالل فرتة معينة ، لطرف آخر ، مقابل مبلغ معني مؤجل كله أو بعضه .  

 .  اثنيًّا : إذا كان حمل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة ، فالعقد استصناع تنطبق عليه أحكامه 

صناعة ، وهي موصوفة يف الذمة يلتزم بتسليمها عند  اثلث ا : إذا كان حمل عقد التوريد سلعة ال تتطلب  
أن يعجل املستورد الثمن بكامله عند العقد ، فهذا عقد أيخذ    -األجل ، فهذا يتم إبحدى طريقتني : أ

إن مل يعجل املستورد الثمن بكامله عند العقد ، فإن   -ب . حكم   السلم   فيجوز بشروطه املعتربة شرع ا  
)    هذا ال جيوز ألنه مبين قرار اجملمع رقم  , قد صدر  الطرفني  بني  امللزمة  املواعدة  (    41  –  40على 

. أما    فيكون   البيع   هنا من بيع الكالئ بالكالئاملتضمن أن املواعدة امللزمة تشبه العقد نفسه  

 

 (   145-144انظر قرارت وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي  )ص   -(1)
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  إذا كانت املواعدة غري ملزمة ألحد الطرفني أو لكليهما فتكون جائزة على أن يتم البيع بعقد جديد أو 
 . ابلتسليم 

،  : ففي كثري من صورها هي من ابب بيع الدين ابلدين ابتداء     (1) البورصة عقود    الموضع الثاني:
 : اإلسالمي  الفقه  جممع  قرار  يف  جاء    األسواق  يف   واملؤشرات   والعمالت   ابلسلع  التعامل  -اثلثا    حيث 

 : التالية هي طرق أربع إبحدى املنظمة األسواق يف  ابلسلع التعامل يتم:  السلع -1:    املنظمة

  أو   السلع   وجود  مع  احلال  يف  الثمن   وتسلم     املبيع  تسليم     حق  العقد   يتضمن  أن :  األوىل  الطريقة
 .  املعروفة    البيع   بشروط شرع ا  جائز  العقد وهذا . وقبضه البائع  ملك  يف هلا  ممثلة إيصاالت

   هيئة  بضمان  إمكاهنما   مع  احلال  يف  نالثم  وتسلم  املبيع  تسلم  حق  العقد  يتضمن  أن:  الثانية  الطريقة
 .  املعروفة   البيع   بشروط  شرع ا  جائز  العقد وهذا.   السوق

  عند   الثمن  ودفع  آجل  موعد  يف  الذمة  يف   موصوفة  سلعة  تسليم  على  العقد  يكون  أن:  الثالثة  الطريقة
 .  والتسلم  ابلتسليم فعال   ينتهي أن يقتضي شرط ا  يتضمن  وأن  التسليم

  فإذا .  املعروفة    السلم     شروط  ليستويف  يعدل  أن  وميكن .     البدلني  لتأجيل    جائز  غري  عقدال  وهذا
ا  املشرتاة   السلعة بيع   جيوز  ال وكذلك. جاز   السلم   شروط يف استوىف  .  قبضها  قبل سلم 

  عند     نالثم   ودفع    آجل  موعد   يف   الذمة  يف   موصوفة   سلعة   تسليم   على  العقد  يكون   أن:  الرابعة  الطريقة
.  معاكس   بعقد  تصفيته   ميكن  بل  الفعليني   والتسلم   ابلتسليم  ينتهي  أن   شرط  العقد  يتضمن  أن  دون   التسليم

 .  أصال   جائز غري العقد  وهذا  السلع، أسواق يف شيوع ا  األكثر النوع هو وهذا

 :   ابلعمالت  التعامل -2 

 .  ابلسلع التعامل يف املذكورة األربع الطرق إبحدى املنظمة األسواق يف  ابلعمالت التعامل يتم

 
اليون  فندق يف مدينة بروج ببلجيكا ، كان جيتمع فيه عمالء مصرفيون ووسطاء م  -اشتقت كلمة بورصة من أحد أمرين : أ -)1(

أو من أحد صيارفة مدينة بروج امسه: فان ديري بورسيه ، كان جتار املدينة جيتمعون يف قصره .   وهي يف   -لتصريف أعماهلم . ب
االصطالح املعاصر:  سوق يتم التعامل فيها على سلعة معينة ، أو على أوراق مالية . انظر حبوث فقهية معاصرة /حبث  أحكام  

 1420الدكتور عبد الغفار الشريف / ط دار بن حزم   /  63/  1السوق املالية  
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 .  والرابعة الثالثة ابلطريقتني وبيعها    العمالت   شراء جيوز وال

  الصرف   شروط  استيفاء  بشرط  وبيعها     العمالت    شراء   فيهما   فيجوز   والثانية  األوىل  الطريقتان  أما 
.   )1(  املعروفة 

المرابحة لآلمر بالشراء  بيع  الموضع الثالث : 

  قبل دخوهلا   سلعة   على   وقع  إذا ،  بيع الدين ابلدين ابتداء ، أن بيع املراحبة لآلمر ابلشراء    ووجه دخوله يف 
ألن العقد مت مع عدم تسليم أي من العوضني يف    ابتداء  بدين املأمور فهي يف حقيقتها بيع دين    ملك   يف

  من   تصدر  اليت  وهي)     املواعدة   وقد جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي بشأن بيع املراحبة "   .  اجمللس  
  خيار   هناك  يكن   مل   فإذا  أحدمها،  أو   كليهما   للمتواعدين    اخليار    بشرط  املراحبة  بيع   يف   جتوز(  الطرفني

 البائع   يكون  أن  عندئذ  يشرتط  حيث  نفسه،  البيع  تشبه  املراحبة  بيع  يف  امللزمة  املواعدة   ألن  جتوز،  ال  فإهنا 
ا    ليس   ما   اإلنسان  بيع  عن  وسلم  عليه   هللا  صلى   النيب  لنهي)   )  خمالفة  هناك  تكون  ال  حىت  للمبيع  مالك 
      (2) .  ((عنده 

 

 

 

 

مطالب ثالثة   وفيه وتطبيقاته المعاصرة  : بيع الدين بعين ابتداءالثاني المبحث

، ويدل على ذلك  الكتاب   لبيع الدين بالعين ابتداء  التأصيل الشرعي    األول :المطلب  
 والسنة ، واإلجماع :  

 

؛ القرار األول للمجمع الفقهي اإلسالمي/ الدورة    140-135انظر قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي  / ص    -  (1)
      130-129السابعة/ ص 

 92-91انظر قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي  / ص -(2)
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  قوله تعالى :  تاب:  فمن الك                                        
  الكتاب   يف   هللا  أحله   قد   مسمى   أجل   إىل   املضمون   السلف   أن   أشهد :  قال    عباس   عن ابن ،  (1) اآلية 

  (2) "{  فاكتبوه مسمى أجل إىل بدين  تداينتم إذا آمنوا الذين  أيها  ي: }  جل و  عز هللا قال  فيه  أذن و

 :   ومن السنة

  عامني   قال   أو   والعامني  العام  الثمر   يف   يسلفون   والناس   املدينة     قدم :     قال    عباس  ابن  عن ماثبت   . 1
  ،ويف لفظ ملسلم:" من   (3) " (  معلوم  ووزن  معلوم  كيل  يف  فليسلف  متر  يف  سلف   من)    فقال  ثالثة  أو

قال    (5) معلوم"    (4) ووزن  معلوم   كيل  يف  إال  يسلف   فال   أسلف   وهم   املدينة    " قدمويف لفظ عنه 
،    (6)   "(  معلوم   أجل  إىل  معلوم  كيل   ففي   شيء   يف   أسلف   من )    فقال  والثالث  السنتني  ابلتمر   يسلفون

.     (7)   ( معلوم أجل  إىل  معلوم  كيل  يف الثمار يف  أسلفوا ) ويف لفظ عنه :" 

  السلف   عن  ملا سئال  -رضي هللا عنهما –  )9(  أوىف  أيب  ابن  هللا  عبدو     (8) أبزى  بن  الرمحن  عن عبدو  . 2
  والشعري   احلنطة   يف  فنسلفهم   الشأم  أنباط  من  أنباط  أيتينا   فكان     مع  املغان   نصيب  كنا   فقاال

 

 بقرة سورة ال 282من اآلية     -(1)
 ، صححه احلاكم 3130ح /(314 ص /  2 ج ) - املستدرك -(2)
صحيح  كيل  يف  السلم  ابب   /2124ح /(781  ص /    2  ج)   -  البخاري  صحيح-(3) ؛    ص /    3  ج)   -  مسلم  معلوم 

 ابب السلم  /1604ح /(1226
  دليل :   وفيه.   امعلوم فيكن ، وزان  أو   كيال   أسلم  إن :  :"ومعناه   ( 480 ص /    5  ج ) -  مسلم  قال النووي يف شرحه على  -(4)
  جوازه :    أصحهما:    ألصحابنا  وجهان  كيال  املوزون  يف   السلم  جواز  ويف .    خالف  بال  جائز  وهو   وزان  املكيل  يف  السلم   جلواز

 .  كعكسه 
 ابب السلم  /1604ح /( 1226 ص/   3 ج ) - مسلم  صحيح-(5)
 معلوم ؛  كيل   يف السلم / ابب 2125ح /( 781  ص/  2 ج )  -  البخاري صحيح-(6)
 ابب السلم إىل أجل معلوم /2135ح /( 784  ص/  2 ج )  -  البخاري صحيح-(7)
  ذلك   بعد   الرمحن   عبد   وسكن..  خراسان   على  علي   هو عبد الرمجن بن أبزى اخلزاعي موالهم له صحبة ، استعمله   -(8)

  وهم     مع   مات   فيمن  سعد  ابن   وذكره   . وغريهم  كعب  بن  وأيب  وعلي   وعمر  بكر   وأيب   أبيه   ، وعن    عن   وروى  ابلكوفة 
 ( 185 ص /   2  ج)  - الصحابة  معرفة  يف  انظر اإلصابة   .أحداث 

تويف  ،   من أهل بيعة الرضوان  ،    األسلمي الكويف  أبو معاوية      علقمة بن خالد بن احلارث  هو عبدهللا ابن أيب أوىف     -  (9)
معجم الصحابة  ؛ ؛191/ص1خالصة تذهيب التهذيب ج. انظر    عبد هللا سنة ست ومثانني وقد قارب مئة سنة رضي هللا عنه

       524ت/84/ص 2ج
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   ( 1) ذلك"  عن  نسأهلم  كنا   ما   قاال  ؟  زرع  هلم  يكن  مل  أو  زرع  هلم  أكان  قلت:  مسمى  أجل  إىل  والزبيب
.    معلوم   أجل  إىل   معلوم  كيل   يف  والزيت  والشعري  احلنطة   يف   الشأم  أهل  نبيط  لف نس   :" كنا   ويف لفظ  

(2) ذلك"   عن  نسأهلم  كنا   ما  قال ؟  عنده أصله كان  من  إىل قلت

  و   عليه  هللا  صلى   هللا   رسول  هنى  "     -ا عنهم  هللا  رضي -    )4(أرقم  بن  وزيد    )3(عازب  بن   الرباء  عن   . 3
  (5) دينا" ابلورق الذهب بيع عن سلم

، وقد تقدم ذكر  من هذه األحاديث جواز بيع الدين املوصوف يف الذمة بثمن حال    االستدالل  ووجه
   . ، فيكون من بيع الدين ابلدين ثالثة أيم   ىلاخلالف يف جواز أتخري رأس مال السلم عن جملس العقد إ

   .، وهو من بيع الدين ابلعني  (6) فقد أمجع العلماء على مشروعية السلم  وأما اإلمجاع:

  كان   إن  أنه  وأمجعوا  يوزن،  أو  يكال  فيما   معلوم  وزن  أو  معلوم  كيل  ىف  إال  السلم  جيوز  ال  أنه  العلماء  أمجعو 
  املسلم  الشىء صفة معرفة من بد  ال أنه وأمجعوا  معلوم، عدد من فيه بد  فال يوزن وال يكال ال فيما  السلم

  (7) األجل ىف  واختلفوا  فيه،

 

 /ابب السلم إىل أجل معلوم 2136ح /( 784  ص/  2 ج )  -  البخاري صحيح-(1)
 ؛   أصل عنده  ليس  من  إىل السلم / ابب 2128ح /( 782  ص/  2 ج )  -  البخاري صحيح-(2)

  ،  و عمرو له وألبيه صحبةالرباء بن عازب بن احلارث بن عدي األوس األنصاري األوسي يكىن أاب عمارة ويقال أب  هو  -    3)) 
ومات يف إمارة  ،  نزل الكوفة وابتىن هبا دارا  ،    وشهد غزوة تسرت مع أيب موسى ،    وهو الذي افتتح الري سنة أربع وعشرين  

الزبري   155/ص1االستيعاب ج   ؛  618ت/278/ص1اإلصابة يف متييز الصحابة ج. انظر  سنة اثنتني وسبعني  ،  مصعب بن 
 فما بعدها/ ابب الرباء 

،  واستصغر يوم أحد  ،  خمتلف يف كنيته قيل أبو عمر وقيل أبو عامر    ، زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان  هو :  –(  4) 
وشهد صفني مع علي ومات ابلكوفة أيم املختار سنة    ، سبع عشرة غزوة     وأول مشاهده اخلندق وقيل املريسيع وغزا مع  

 837ت/535/ص 2االستيعاب ج  ؛    2875ت /589/ص 2ة جاإلصابة يف متييز الصحاب  . انظرست وستني
  ص /    3  ج )  -  مسلم   نسيئة ؛ صحيح  ابلذهب  الورق   بيع  ابب   / 2070ح/( 762  ص /    2  ج)  -  البخاري  صحيح-(5)

 دينا ابلذهب الورق   بيع عن النهي   ابب  /1589ح /(1212
 ( 185/ص4انظر املغين )ج   -(6)
 ( 382  ص/  11  ج)  - بطال ابن  شرح -(7)
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من يف جملس العقد إذا كان العوضان من األجناس الربوية ، قال ابن  وقد أمجعوا على وجوب تسليم الث
  النسيئة   ، منع  شرطان  ، وله  ، وعكسه  فضة  وأخذ  ذهب   ، دفع  املهملة  بفتح  "والصرف-رمحه هللا -حجر

 أحاديث كثرية منها :   ويستند هذا اإلمجاع ،     (1) عليه"  اجملمع وهو واختالفه النوع اتفاق مع

  والشعري   ابلرب  والرب  ابلفضة  والفضة  ابلذهب  الذهب)    :     قال       )2(  تالصام  بن  عن عبادة . 1
  فبيعوا   األصناف  هذه  اختلفت   فإذا  بيد   يدا  بسواء  سواء  مبثل  مثال  ابمللح   وامللح ابلتمر والتمر  ابلشعري

  (3) بيد" يدا كان  إذا شئتم  كيف

  ابلورق   الورق  تبيعوا  وال  ذهبابل  الذهب  تبيعوا  ال)     "  أنه قال  عن       )4(اخلدري  سعيد  عن أيب  . 2
  (5) ( بيد يدا إال بناجز منه غائبا  شيئا  تبيعوا وال  بعض على بعضه تشفوا وال مبثل مثال إال

  مثال   ابمللح   وامللح  ابلشعري  والشعري  ابحلنطة  واحلنطة  ابلتمر  التمر)      قال:    :"    هريرة  أيب   عن . 3
  (6) ألوانه" تلفتاخ ما  إال أرىب  فقد استزاد أو زاد  فمن بيد يدا مبثل

  بن   طلحة   فقال  ؟   الدراهم  يصطرف  من  أقول  أقبلت :     قال  أنه      (1) احلداثن  بن  أوس   بن  مالك  وعن  . 4
  عمر   فقال   ورقك   نعطك  خادمنا   جاء   إذا  ائتنا   مث   ذهبك   أران (    اخلطاب   بن  عمر   عند   وهو )    عبيدهللا

 

 ( 382 ص /   4  ج)  - حجر ابن   -  الباري  انظر فتح  -(1)
وقال بن سعد كان أحد النقباء  ،  شهد بدرا  ،  األنصاري اخلزرجي أبو الوليد      عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم هو    –  (2)

  . انظر   وقيل إنه عاش إىل سنة مخس وأربعني   ،    ومات ابلرملة سنة أربع وثالثني  ،   وشهد املشاهد كلها بعد بدر  ،    ابلعقبة
 1372/ت  807/ص2االستيعاب ج ؛ 4500/ت  624/ص3اإلصابة يف متييز الصحابة ج

 ابب الصرف وبيع الذهب ابلورق نقدا  /1587ح /( 1210 ص/   3 ج ) - مسلم  صحيح-(3)
بن ثعلبة بن األجبر      هو  -  (4) بن احلارث بن اخلزرج األنصاري ،  سعد بن مالك بن سنان بن عبيد  وهو خدرة بن عوف 

، واختلف يف اتريخ وفاته  وغزا هو ما بعدها  ،  استصغر أبحد واستشهد أبوه هبا،  مشهور بكنيته  ،  د اخلدري  اخلزرجي أبو سعي 
"   سنة مخس وستني  وقيل   سنة ثالث وستني    ،وقيل  وقيل أربع وستني  ،  قال الواقدي مات سنة أربع وسبعني  ،قال ابن حجر:"  

 2997ت /1671/ص4تيعاب جاالس ؛  3198/ت  78/ص 3اإلصابة يف متييز الصحابة ج  انظر 
  ص /    3  ج)  -  مسلم  ؛ صحيح    ابلفضة  الفضة  بيع   ابب  /  2068ح  / (761  ص /    2  ج )  -  البخاري  صحيح  -(5)

 الراب   ابب  /1584ح /(1208
 1588ح /( 1211 ص/   3 ج ) - مسلم  صحيح-(6)
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)    قال  سلم   و  عليه  هللا   صلى  هللا   رسول   فإن   ذهبه   إليه  لرتدن   أو   ورقه   لتعطيه  وهللا   كال  اخلطاب   بن
  والتمر   وهاء  هاء  إال  راب  ابلشعري  والشعري  وهاء  هاء   إال  راب  ابلرب  والرب  وهاء  هاء  إال  راب  ابلذهب  الورق
 (2) " ( وهاء  هاء إال راب ابلتمر

   الثاني: صور بيع الدين بالعين ابتداء وتكييفها الفقهيالمطلب 

     .بثمن حاضر    ة مؤجلة بيع سلعة موصوفة يف الذم:  األولىالصورة 

رة آالف كيلو من التمر) مث يذكر أوصافه( تستلمه بعد سنة بعشرة آالف ريل نقدا  بعتك عش  مثالها :
 .

.   بيع السلم:الفقهي   اتكييفه

   .بثمن مؤجل  معينةبيع سلعة حاضرة  : الثانيةالصورة 

.   بعتك هذه السيارة  بعشرين ألف ريل تسلمها بعد سنة مثالها :

    . بيع السلم:  الفقهي اتكييفه

هذه الصورة يف ظاهرها بيع عني بدين ، ولكن من حيث التأصيل فهي بيع سلم ،ولكنه سلم معكوس ،  
البائع ، واملسل  فاملسلِ  م إليه هو املشرتي ، ورأس مال السلم هو السلعة املبيعة ،  م يف هذه الصورة هو 
هلا الفقهاء يف مسألة فقهية هي " هل جيوز اإلسالم يف الدراهم  م فيه هو الثمن املؤجل . وقد تناو واملسل  

  تكون   أن  جيوز  ،فال  مثنا   إال  الذمة  يف  تثبت  ال  ألهنا   ،   فمنعوا ذلكوالدنناير؟" وقد خالف يف ذلك احلنفية  
. ويدل على قول اجلمهور أحاديث كثرية منها :    (4) وذهب اجلمهور إىل جواز ذلك ،    (3)  مثمنة

 

  حامت   وأبو  البخاري  وقال  ، اختلف يف صحيته ،     سعيد  أاب  بكىن  النصري ،    عوف  بن  احلداثن  بن  أوس  بن  هو مالك  -(1)
  معرفة   يف   وتسعني . اإلصابة  أربع  بن  وهو  ومخسني  وقيل  وتسعني  اثنتني  سنة  ، تويف        صحبة  له   تصح   ال   حبان  وابن  الرازي

 ( 34  ص/  3 ج )  -  الصحابة
 ابب الصرف وبيع الذهب ابلورق نقدا /1586ح /( 1209 ص/   3 ج ) - مسلم  صحيح-(2)
 ( 111ص  4تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق )ج   ( ؛186/ص 5انظر بدائع الصنائع)ج  -(3)
 ( 366 ص /   4  ج)  - ؛ املغين  ( 273 ص /   9  ج)  - اجملموع  -(4)
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  ( 1) حديد"   من  له  درعا   ورهنه  بنسيئة   يهودي  من  طعاما   اشرتى :قالت:"   عنها   هللا  رضي   عائشة  عن . 1
  (2) حديد" من درعا  منه  وارهتن معلوم  أجل إىل  طعاما  يهودي من اشرتى   أن: ويف لفظ عنها :"

  عام   كل  يف  أواق  تسع  على  أهلي  كاتبت  فقالت  بريرة  جاءتين:    :"  قالت  عنها   هللا  رضي   عائشة  وعن . 2
   (3) فأعينيين"   أوقية

  فعرق   قعد   إذا  فكان غليظان  قطرين   ثوابن    هللا   رسول  على   قالت:كان  عائشة رضي هللا عنها  وعن . 3
  إىل   ثوبني  منه  فاشرتيت  إليه  بعثت  لو  فقلت.  اليهودى  لفالن  الشام  من   بز   فقدم  عليه  ثقال

  كذب »      فقال.  ىبدرامه  أو  مباىل  يذهب  أن  يريد  إمنا   يريد  ما   علمت  قد  فقال  إليه  فأرسل. امليسرة
  .  (4) « لألمانة وآداهم هلل  أتقاهم من أىن علم  قد

: أهنا دلت على جواز بيع العني بثمن مؤجل ، ولو كان الثمن منجما.  وجه االستدالل من هذه األحاديث

 

 

 

.  ابتداء  التطبيقات المعاصرة لبيع الدين بالعين  :  الثالث  المطلب

 

صحيح/2133ح/ (783  ص /    2  ج )  -  البخاري  صحيح-(1) ؛  السلم  يف  الكفيل    ص /    3  ج )  -  مسلم  ابب 
 والسفر  احلضر  يف  وجوازه الرهن   ابب  /1603ح /(1226

صحيح 2134ح /( 784  ص/    2  ج)  -  البخاري  صحيح-(2) ؛  السلم  يف  الرهن    ص /    3  ج)   -  مسلم  /ابب 
 والسفر  احلضر  يف  وجوازه الرهن   ابب  /1603ح /(1226

/   2 ج) - مسلم حتل ؛ صحيح  ال  البيع   يف شروطا  اشرتط  إذا   ابب   /2060ح/ (759  ص/   2  ج )  -  البخاري  صحيح-(3)
 أعتق  ملن  الوالء إمنا ابب  /1504ح /( 1141 ص

، وقال حسن صحيح ؛    أجل  إىل  الشراء  يف  الرخصة  يف  جاء  ما  / ابب  1213ح  /( 518  ص/    3  ج)  -  الرتمذي  سنن-(4)
 البخاري شرط  على  صحيح إسناده :  األرنؤوط   قال شعيب  /25184ح /( 147  ص/  6 ج )  -  حنبل بن  أمحد  مسند 
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  : األول  اآلجالالموضع  مؤجلة   (1)بيوع  السلعة  فإن كانت   ، ابلعني  الدين  بيع  من  تعترب  املعاصرة 
وإن كانت الثمن مؤجال فالسلعة    وهذه هي صور السلم ؛ ألن املسلم فيه هو السلعة ،  فالعني هو النقد  

 .  هو الثمن هنا  املسلم فيه  أيضا لكن وهذه هي صورة السلم  هي العني

ا البنكية  :  لثاني الموضع  العالقة  إذا      (2) البطاقات  إذا كانت   ، هلا رصيد  يكن  الذي    مل  البنك  بني 
، وبني   البطاقه  فإذا    التاجر  أصدر  البنك أيخذ    ،  فإن   ، البطاقة  التاجر هبذه  من  العميل شيئا  اشرتى 

، وحقيقتها     (3) عمولة من التاجر مقابل  سداده لدين العميل ، وقد كيفها البعض أبهنا من ابب السمسرة
، فكأن التاجر ابع الدين الذي له عند العميل على البنك مببلغ أقل ، فيكون داخال    أقل  نقد بنقدبيع  

          (4) جممع الفقه اإلسالمي بتحرمي ذلكيف خصم األوراق التجارية وقد صدر قرار  

  ا السندات اليت تقوم إبصدارها بعض اجلهات احلكومية، أو املصرفية ، فهي يف حقيقته:الثالثالموضع  
ن الذي متثله هذه السندات بعني ، وهو املبلغ الذي يقوم املستفيد بدفعه كقيمة للسند . وقد   بيع للدي

 ، ونصه ما يلي:  جبميع صوره وأشكالهنص جممع الفقه اإلسالمي يف دورته السادسة على حترمي ذلك  

  عند     يةاالمس  القيمة    حلاملها   يدفع   أن  مبوجبها   املصدر  يلتزم   شهادة   السند  أن  على   االطالع  بعد •
  نفع   ترتيب  أو   ،  للسند    االمسية  القيمة     إىل  منسوبة  عليها   متفق   فائدة   دفع   مع  ،  االستحقاق

 :    قرر . خصما  أم مقطوعا  مبلغا  أم ابلقرعة توزع  جوائز أكان سواء مشروط
  من   شرعا   حمرمة  مشروط  نفع  أو   إليه   منسوبة  فائدة   مع   مبلغها   بدفع  التزاما   متثل   اليت  السندات   إن •

  هلا     املصدرة   اجلهة     أكانت  سواء   ربوية   قروض  ألهنا   ،   التداول   أو     الشراء    أو   اإلصدار   ثحي
  أو ،    ادخارية  أو،    استثمارية  صكوكا   أو ،    شهادات  لتسميتها   أثر  وال  ،    ابلدولة  ترتبط  عامة  أو  خاصة
 . عائدا أو،  عمولة أو،  ريعا  أو ،  رحبا  : هبا  امللتزم الربوية الفائدة تسمية

  ،   االمسية  قيمتها   من  أبقل  بيعها   جيري  قروضا   ابعتبارها  الصفري  الكوبون  ذات  السندات  أيضا   محتر  •
 . السندات هلذه خصما  ابعتبارها  الفروق من أصحاهبا  ويستفيد

 
   وع اآلجال هو كل بيع دخل فيه األجل ويدخل يف ذلك بيع السلم بصورتيه    وبي    -)1(
، فإن مل يكن لصاحبها رصيد يف  طاقة الصادرة عن بنك أو غريه ختول حاملها احلصول على حاجاته من البضائع البوهي  -)2(

البطاقات البنكية اإلقارضية والسحب املباشر من الرصيد /أ.د. عبد الوهاب أبو سليمان   انظر حسابه صارت بطاقة اقرتاض . 
/23     

 يوسف بن عبدهللا الشبيلي د  دراسة فقهية مقارنة  /لقة هبا بطاقات االئتمان واألحكام املتع انظر   -(3)
 143-  142انظر قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي ص  -(4)
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  جملموع   ابلنسبة  زيدة  أو  نفع  فيها   اشرتط  قروضا   ابعتبارها   اجلوائز  ذات    السندات    أيضا   حترم  كما  •
 .القمار شبهة عن فضال ،  التعيني على  ال  لبعضهم أو  ،  املقرضني

  على   القائمة    الصكوك    أو  السندات  -تداوال  أو   شراء  أو  إصدارا–  احملرمة  للسندات  البدائل  من •
  ،   مقطوع نفع أو  فائدة ملالكيها   يكون ال حبيث ،  معني استثماري نشاط أو  ملشروع    املضاربة   أساس

  وال     الصكوك     أو  السندات  هذه  من   ميلكون  ما   بقدر  املشروع  هذا  ربح  من  نسبة  هلم  تكون  وإمنا 
  رقم   ابلقرار  اعتمادها  مت   اليت  الصيغة  من   هذا  يف  االستفادة   وميكن .  فعال حتقق  إذا  إال  الربح  هذا  ينالون

      (1) "املقارضة  سندات   بشأن اجملتمع هلذا  الرابعة للدورة(  5) 

 .   وهللا تعاىل أعلم 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  المبحث الثالث  

 

 127-126انظر قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي ص    -(1)
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 منشأ الخالف  في بيع الدين ابتداء 

، وهذا السبب يعترب أهم األسباب يف بيوع الدين تفسري بيع الكالئ ابلكالئ    من أهم أسباب اخلالف :  
، وحتقيق كالم الفقهاء يف هذه املسألة أمر أساسي ؛  ابتداء  عموما ، ويدخل يف ذلك بيع الدين ابلدين  

أمر مل تعن  به أكثر البحوث اليت وقفت عليها ، والبعض منها    و، وهملعرفة أسباب اخلالف يف بيع الدين  
مل  يكن دقيقا يف نسبة األقوال ألصحاهبا ، وقد يذكر الصور بشكل جممل دون نسبة ملن يقول هبا. وقد  

   ، وبيان أثر اخلالف اثلثا :   اثنيا   اجتهدت يف تكميل النقص  بتأصيلها عند أهل اللغة أوال مث عند الفقهاء

 أوال:  تفسير أهل اللغة لبيع الكالئ بالكالئ   

  إىل   الرجل  يسلم   أن :  منها   البيع  من   كثرية   وجوه  يف  ابلنسيئة،   النسيئة:  وقوله:  -رمحه هللا -عبيد  أبو  قال
  الطعام   عليه  الذي  قال  عليه  الطعام  وحل  السنة  انقضت  فإذا  طعام  كر  يف  سنة  إىل  درهم  مائة  الرجل
  وكل   نسيئة،  إىل  انتقلت  نسيئة   فهذه  شهر  إىل  درهم  مبائيت  الكر  هذا  بعين  لكن  طعام  عندي  ليس:  للدافع

  عن   "وروى، فقد جاء يف هتذيب اللغة :"...   ة وتناقل أهل اللغة هذا املعىن عن أيب عبيد  ( 1) ذلك    أشبه  ما 
   . لنسيئة اب  النسيئة  هو :  عبيدة  أبو   قال    " .   ابلكالئ  الكالئ  عن   هنى  أنه: "  وسلم   عليه   هللا   صلى  النيب

ْتُ :  ويقال   آخره   يعين  العمر،  أكأل  بك  هللا  بلغ:  ويقال  التأخري:  والنسيئة  نسيئة،  استنسأت  إذا  ك ال ء ة    تكألَّ
    (2) وأبعده  

 

 

 

 

  أقوال على ثالثة ثانيا: اختالف الفقهاء في المقصود به بعد حصول اإلجماع على معناه 
: 

 

 ( 21  ص/    1  ج)  - عبيد  أليب  احلديث  غريب -(1)
  ص /    2  ج)   -  املنري   املصباح؛    ( 145  ص /    1  ج)   -  العرب  لسان؛ وانظر    (406  ص/    3  ج )  -  اللغة   هتذيب-(2)

540 ) 
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  ذهبوا إلى أن بيع الكالئ بالكالئ له   فقد:  مذهب الحنفية ، والشافعية    األول :  القول
 صورتان :  

إذا مل يسلم رأس مال  ،  بيع الدين ابلدين ابتداء كما هو املعىن اللغوي ، وهي صورة السلم    األولى :
 السلم يف جملس العقد .  

ا  ) له عليه ألف ريل حالة  فيقول املدين خذ بدهل فسخ الدين ابلدين ، وهذا يف الدين الثابت    الثانية:
. كيس أرز بعد سنة ( فهو فسخ دين بدين آخر    100

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

  يف   لك اليت الدراهم لعشرةاب ذمتك يف ل الذي الدينار عتك"]إذا قال[ ب للسبكي اجملموعتكملة وقال يف 
  هل   هذا  أن  ذلك   يف  اخلالف  ومنشأ ...  الدينني  بتطارح  تسمى  املسألة  وهذه   منا   كل   ذمة  تربأ  حىت ,    ذميت

  فاإلمجاع   يثبت  مل   إذا(    أما . )    فيه   حنن   فيما   حقيقة  ابلدين   والدين   ...   ؟  ال  أو   ابلدين   الدين  بيع  يف  يدخل
  الدين   بيع  تفسري  إىل  هذا  يؤول  فإنه,    اخلاصة  الصورة  ذهه  يف  اخلالف  وجود  مع  به  التمسك  ميكن  ال

  دين   يف  عليه  فيجعله  دين  الرجل  على  للرجل  يكون  أن  وهو ,    فيه  حنن  ما   يعين,    منعه  على  اجملمع  ابلدين
  احلقيقة   يف   وهو,    امتناعه  على  اإلمجاع  وقع  الذي  هو  فهذا,      (2) القدر  يف  أو  الصفة  يف   له  خمالف  آخر
  ( 3)    " دينا  يصري مبا  دين بيع

   والحنابلة  الثاني: للمالكية القول

قال قي الفواكه  ،أضافوا صورة اثلثة ، هي بيع الدين ابلدين ،  المذهب األول ،ولكنهم  وافقوا  وقد  
عند ابلكالئ  الكالئ  :"بيع    الدين   وابتداء ,    ابلدين  الدين   بيع:    أشياء  ثالثة  عن   عبارة   الفقهاء   الدواين 

    (4) الدين يف  الدين وفسخ ,    ابلدين

 

 ( 535/ص 4انظر رد احملتار على الدر املختار)ج   -(1)
 وهذه هي صورة فسخ الدين ابلدين    -(2)
 ( 106-105/ص10( ؛ اجملموع شرح املهذب )ج 30/ص 3انظر  األم )ج   -(3)
 (   132/ص6ختصر خليل )ج( ؛ اونظر التاج واإلكليل مل  101-100/ص 2الفواكه الدواينِ )ج -(4)
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بعتك الدين الذي حيل على فالن   وصورة بيع الدين ابلدين البد أن يكون فيها طرف اثلث ، ومثاهلا:   
وحقيقتها : بيع الدين على غري املدين .  " بعد شهر بعشرة آالف ريل تسلمها بعد شهرين

،    الدين  يف  الدين   فسخ  أقسام  ثالثة  على  حمتوية  البيع  هذا  حقيقة   كانت  وملا "...  -رمحه هللا -قال اخلرشي
  الفقهاء   أن  إال،    لغة  الثالثة  يشمل  ابلدين   الدين  بيع كان  وإن,    ابلدين   الدين   وابتداء،  ابلدين  الدين  وبيع
  يفسخ   أن   :  هو  الدين   يف  الدين   فسخ   أن  يعين ...أبشدها   املؤلف  ابتدأ   ،  َيصه  ابسم  منها   واحد  كل  مسوا

  يف   كعشرة  أجل  إىل  جنسه  غري  يف  ذمته  يف  ما   يفسخ  أو,    أجل  إىل   جنسه  من  أكثر   يف  مدينه  ذمة  يف  ما 
  فليس   ابلتسعة  وأخره  درمها   منها   حط  أو ,    العشرة  أخر  لو  أما   مؤخر  عرض  يف   أو,    مؤخرة  عشر  مخسة

  بعضه   أو,    الذمة  يف  ما   أتخري   ألن;    فسخ  قوله  يف  يدخل  وال  حطيطة  مع  أو,    سلف  هو  بل  ذلك  من
  من   أقل  يف  ابلدين   الدين  بيع  يتصور  وال     ...    (1) الذمة  يف  عما   النتقالا  الفسخ  حقيقة  إمنا   فسخا   ليس
 ثالثة   من  أكثر  السلم  مال  رأس  أتخري  جيوز  ال  أنه  يعين  "  السلم  مال  رأس  وأتخري  :  قوله  واثلثها   ...  ثالثة
 عند   الإ  تعمر  ال  الذمة  ألن; ;    ابلدين  الدين  ابتداء  من  فيه  ملا   أييت  ما   على  النقدين   أحد  من  وهو  أيم

 ( 2) الدين يف  الدين فسخ  من  أخف هو الذي ابلدين  الدين بيع من أخف وهو،    املعاقدة

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

 كالذهب  جنسه  غري  من  صاحبه  على  دين  اثنني  من  واحد  لكل  كان  لو:    ومنها .    دينا   السلم  مال  رأس
 كاان   إذا  فيما   عليه  نص.    مؤجلني  أو  حالني  كاان  سواء,    جيوز  ال  فإنه.    شيئا   حيضرا   ومل  وتصادقا   والفضة
  العني   وكان .    يومه  بسعر  جاز  أحدمها   حضر أ  فإن.    هللا  رمحه   اجلواز  الدين  تقي  الشيخ  واختار.    نقدين
    (3) "  جيوز ال وعنه.  األصحاب  وعليه   عليه نص  املذهب وهذا.   ابلدين

(    وله )    ...  مطلقا (    بدين  دين   بيع  وهو)    ... (    بكالئ  كالئ   بيع  يصح  وال )  وقال يف كشاف القناع :"  
  أي (    هو  ملن  أجل  إىل  بثمن   وأمثان  عروض  من  حاال  الذمة  يف  ما   بيع  منها   صور)    ابلدين  الدين  لبيع  أي

  السلم   مال  رأس  جعل  ومنها )    مطلقا   عليه   هو   من  غري   أي(    لغريه)    الذمة  يف  ما   بيع(    أو  عليه )    الدين
  لو   ومنها . )    كذا  على  سلم  مال  رأس  ذمتك  يف  ما   جعلت:    فيقول,    آخر  على  دين  له  يكون  أبن(    دينا 
(    وتصارفا  والفضة كالذهب)   دينه جنس أي(  جنسه غري من صاحبه  على دين اثنني من  واحد لكل كان

 

 ( 76/ص5شرح خمتصر خليل للخرشي)ج   -(1)
 ( 77/ص5شرح خمتصر خليل للخرشي)ج   -(2)
 ( 44/ص5انظر اإلنصاف)ج   -(3)
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  دين   بيع  ألنه(    مؤجلني  أو  حالني  كاان  سواء  جيوز  ال  فإنه)    مها   أو  أحدمها   أي(    شيئا   حيضرا  ومل)    مها 
   (1) "بدين

فاجلميع يعلل  على منع الصور الثالث ، مع اختالفهم يف التعليل لذلك ،   ومذاهب األئمة األربعة تتفق 
علة  املالكية واحلنابلة  من ابب بيع  املبيع قبل قبضه ، أو لعدم القدرة على التسليم ،  ويضيف  أبن ذلك  

 .      (2)  من بيع الكالئ ابلكالئ ، ابلدين يعد على غري املدين  اثلثة أن  بيع الدين 

شيخ أن املقصود به صورة واحدة هي بيع الدين ابلدين ابتداء ، وهذا هو ماذهب إليه    الثالث:  القول
   -رمحهما هللا–اإلسالم ابن تيميه ، وتلميذه ابن القيم 

  وهذا  يقبض مل الذي ابملؤخر يقبض مل الذى املؤخر هو  الكالئ " -رمحه هللا–قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
(3) ابالتفاق"  جيوز ال فهذا مؤخر وكالمها  الذمة ىف شيء  ىف شيئا  أسلم  لو كما 

 (4) " خالفا  حترميه  يف نعلم  فال  قبضه  قبل فيه  املسلم  بيع أما  يف املغين :"  -رمحه هللا -وتعقب قول ابن قدامة

  بيع   عنده  جيوز  كما   املستسلف  غري  من  بيعه  جيوز  أنه  مالك  فمذهب  إال  و  علمه   ما   حبسبفقال:"...  
  الدين   بيع  مواضع  ىف  عليه  نص  أمحد   عن  الروايتني  إحدى   أيضا   هذا  و   عليه   هو  من   غري  من  الديون  سائر
  أجوبة   يف  أمحد  عن  منصوص  كالمها   و  عليه  هو  ممن  السلم  دين  بيع  على  نص  كما   عليه  هو  من  غري  من

      (5) "أصحابه متأخري من  كثري  كتب  يف ليس  ذلك  كان   نإ و  أجوبته من كثرية

  الكالئ  بيع  عن  النهي  ورد  وإمنا ,    إمجاع  وال  عام  نص  فيه  ليس  ابلدين  الدين  بيع  قال ابن القيم رمحه هللا:"
,    مؤخر  وكالمها ,    الذمة  يف   شيء  يف  شيئا   أسلم  لو  كما ,    يقبض  مل  الذي  املؤخر  هو:    والكالئ,    ئابلكال

 

 ( 265/ 3انظر كشاف القناع )ج   -(1)
( ؛ رد  202/ص  5، ج    194/ص  4( ؛ بدائع الصنائع )ج 3/ص14؛ ج  143-142/ص  12انظر املبسوط )  ج-(2)

( ؛ الفواكه  77-76/ص 5( ؛ شرح خمتصر خليل للخرشي )ج81/ص  3/ 2(املدونة )ج 535/ص 4املختار)جاحملتار على الدر 
؛     (106  ص/10( ، )ج 332  ص/9شرح املهذب)ج  اجملموع( ؛   10-9/ص3( ؛  األم )ج  101-100/ص2الدواينِ )ج

)ج املنهاج  شرح  احملتاج  )ج 467-466/ص2مغين  املغين  ؛  اإلنصاف)ج 198/ص 4(  ؛  ؛  كشا44/ص5(  القناع  (  ف 
 ( 265/ص 3)ج

    (512 ص /   20 ج )  -  شيخ اإلسالم أمحد ابن تيمية فتاوى   جمموعانظر  -(3)

 ( 370  ص/    4  ج)  -  املغين-(4)
 ( 506  ص/   29 ج ) - شيخ اإلسالم أمحد ابن تيمية  فتاوى   جمموع-(5)
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  كما   بواجب  واجب   بيع  إىل   فينقسم  ابلدين  الدين  بيع  وأما .    بكالئ  كالئ  بيع  وهو,   ابالتفاق  جيوز   ال   فهذا
  نزاع   فيه  وهذا,    اقطبس  وواجب,    بواجب  وساقط,    بساقط  ساقط  بيع  إىل  وينقسم,    ممتنع  وهو,    ذكران

  آخر   بدين  ذمته  يف  له  دينا   ابعه   لو  كما   ابلواجب  والساقط,  املقاصة  صورة   يف  ابلساقط  الساقط:   قلت.  
 الواجب  بيع  وأما ,    ذمته  يف  هو  ممن  الدين  بيع  وهي,   عوضه  ووجب  املبيع  الدين  فسقط,    جنسه  غري  من

  عنه   له  وسقط  دين  عليه  له  وجب  فقد  ذمته  يف  دراهم  بعشرة   حنطة  كر  يف  إليه  أسلم  لو  فكما   ابلساقط
  وهو ,    جوازه   واختار  شيخنا   قاله.    فيه   إمجاع    وال,    هذا  امتناع   على   اإلمجاع   حكي   وقد,    غريه   دين

  فينتفع   أيخذه   ما   أحدمها   يتعجل   مل  فإنه  فائدة   بغري  الذمتان   فيه  اشتغلت  قد   عنه  املنهي   فإن  ..  الصواب
 الصور  من  عداه  ما   وأما .    فائدة  بغري  ذمته  اشتغلت  كالمها   بل,    برحبه  املؤخر  صاحب  وينتفع  بتعجيله
  (1) "  مطلوبة ومنفعة  صحيح  غرض منهما  فلكل  الثالث

الكالئ  بيع  معىن  داخلة يف  لكوهنا  ؛  الصور  هذه  اجلمهور يف مجيع  إليه  ماذهب  هو  ذلك  والراجح يف 
 ابلكالئ . وهللا أعلم 

 

 

 

 

 

 

 ثالثا : أثر الخالف 

ا لفقهاء من حيث التأصيل املذهيب ، ولكن عند التطبيق على صور بيع الدين ، فإن  هذه هي مذاهب 
الذمة يف  ثبوهتا  بعد  الدين  بيوع  يف  ، خاصة  من صورة ألخرى  َيتلف  هذا      (2) ذلك  به  ماَيتص  أما   ،

 

 ( 265-264/ص 3( ؛  وانظر )ج 294-293/ص1انظر أعالم املوقعني )ج  -(1)
 خاصا هبذا املوضوع     وقد أفردت حبثا   -(2)
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ت  بيع الربوي  ، ومنع    منع بيع الدين ابلدين ابتداء .على    فبعد اتفاقهم      -ابتداء  بيع الدين  –البحث  
 ، فقد تبني من هذا اخلالف األمور التالية:  (1)  نسيئة إذا كانت بعضها ببعض 

أن احلنفية قد استثنوا مسألة االستصناع من هذه الصورة .  -1

يعترب   -2 وهذا   ، أيم  ثالثة  إىل  العقد  عن جملس  السلم  مال  رأس  تسليم  أجازوا أتخري  املالكية  أن 
استثناء من هذه الصورة  .  

 .  يف حكم بيع  املقبوض ابملقبوض  ئب املعني ابلصفة بثمن مؤجلبيع الغا أن    -3

يف حكم بيع     هو  أن أتخري قبض البدلني يف البيع البات ليس يف حكم بيع الدين ابلدين ، بل   -4
 وهللا تعاىل أعلم . .   العني احلاضرة بعني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة
 يف ختام هذا البحث أنبه على أبرز النتائج :

 

 ( 106/ص10انظر اجملموع شرح املهذب )ج  -(1)
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 : ابتداءبيع الدين  في صورأوال : 

  مما ال يتطلب صناعة .   ، إذا كان املبيع  بيع الدين ابلدين يف الذمة ابتداء  الفقهاء على منع    فقد اتفق 
  . بثمن مؤجل مؤجلة  عينةاملسلعة ال بيع صحة   واتفقوا على  

واختلفوا يف ثالث صور:  

الذمة  . الصورة األوىل:  بيع سلعة معينة  غائبة موصوفة  بثمن  حال يف 

الصورة الثانية  : بيع موصوف يف الذمة مؤجل بثمن مؤجل إىل ثالثة أيم فأقل. 

بثمن مؤجل.   -وهي مما يتطلب صناعة -الصورة الثالثة: بيع سلعة موصوفة يف الذمة مؤجلة  

   :ابتداء الدين من أهم  التطبيقات املعاصرة لبيع  ثانيا :

التوريد:   -1 التوريدعقود  عقد  حمل  عليه    إذا كان  تنطبق  استصناع  فالعقد   ، صناعة  تتطلب  سلعة 
يلتزم    .   أحكامه   الذمة  تتطلب صناعة ، وهي موصوفة يف  التوريد سلعة ال  إذا كان حمل عقد 

أ  : يتم إبحدى طريقتني  ، فهذا  بكامله عند    -بتسليمها عند األجل  الثمن  املستورد  يعجل  أن 
مل يعجل املستورد الثمن بكامله عند العقد  إن    -ب .  العقد ، فهذا عقد أيخذ حكم   السلم    

ين ابلدين ابتداء. فيكون من بيع الد

  ودفع   آجل  موعد  يف  الذمة  يف  موصوفة  سلعة  تسليم  فيها على  العقد  يكون  عقود البورصة  اليت    -2
. والتسلم أو  ال    ابلتسليم  فعال   ينتهي أن يقتضي شرط ا  سواء تضمن   التسليم عند الثمن

ل  -3 املراحبة  إذابيع   ، ابلشراء   العقد   آلمر  دخوهلا   سلعة  على  وقع  فهي يف    ملك   يف  قبل  املأمور 
حقيقتها بيع دين بدين ابتداء.   

 

 

 ثالثا: في صور بيع الدين بالعين : 
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،  بيع سلعة موصوفة يف الذمة مؤجلة  بثمن حاضر عقد السلم ، وهو:   مشروعية  فقد اتفق الفقهاء على  
 واختلفوا  

    .عينة بثمن مؤجل  املاضرة احلسلعة البيع  في 

: التطبيقات المعاصرة لبيع الدين بالعين ابتداء رابعا: من أهم 

،    مؤجلة فالعني هو النقداملعاصرة تعترب من بيع الدين ابلعني ، فإن كانت السلعة      بيوع اآلجال -1
العني    ، وإن كان  وهذه هي صور السلم   فالسلعة هي  السلم الثمن مؤجال    ، وهذه هي صورة 

. أيضا لكن املسلم فيه هنا هو النقد   

السندات اليت تقوم إبصدارها بعض اجلهات احلكومية ، أو املصرفية ، فهي يف حقيقتها بيع للدين   -2
الذي متثله هذه السندات بعني ، وهو املبلغ الذي يقوم املستفيد بدفعه كقيمة للسند .  

ود إىل اختالفهم يف تفسري بيع الكالئ ابلكالئ ، يع  ابتداءأن أهم أسباب اخلالف يف بيع الدين    خامسا:
 وأثر اخلالف يف ذلك تبني فيما يلي: 

أن اجلميع قد اتفقوا على منع صورة واحدة وهي بيع الدين ابلدين ابتداء.    -1

أن احلنفية قد استثنوا مسألة االستصناع من هذه الصورة .  -2

العقد إىل ثالثة أيم ، وهذا يعترب   أن املالكية أجازوا أتخري تسليم رأس مال السلم عن جملس -3
استثناء من هذه الصورة  .  

 يف حكم بيع  املقبوض ابملقبوض .   بيع الغائب املعني ابلصفة بثمن مؤجلأن    -4

يف حكم بيع     هو  أن أتخري قبض البدلني يف البيع البات ليس يف حكم بيع الدين ابلدين ، بل   -5
.    العني احلاضرة بعني 

   ت بعضها ببعض نسيئة حرام ، سواء كان التأخري يف أحد العوضني ، أو فيهما معا  أن بيع الربوي  -6
 وهللا تعاىل أعلم . 

 فهرس المراجع 

 اسم المرجع ومؤلفه أبجديا م
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 العربي
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ا  .15 الحسيني  :  محمد مرتضى   ، القاموس  العروس من جواهر  دار   1205لزبيدي ت:  تاج   ،
 النشر : دار الهداية ، تحقيق : مجموعة من المحققين 
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 دار الكتب العلمية  1415أحمد عبد الموجود ، علي محمد معوض ، ط  

دي خير العباد البن قيم الجوزية ، ت شعيب األرنؤوط ، وعبد القادر األرنؤوط هزاد المعاد في    .26
 1417، ط مؤسسة الرسالة ، 

 سنن ابن ماجه ، ألبي عبد هللا محمد بن يزيد القزويني  .27

 تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي ، ط  دار الكتب العلمية 

 سنن أبي داود ، ألبي داود سليمان بن األشعث السجستاني  .28

 مؤسسة الكتب الثقافية 1409فهرسة / كمال يوسف الحوت ،  ط  
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 سنن الترمذي ، ألبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة  .29

 لتراثدار احياء ا 1415اعداد/ هشام سمير البخاري  ، ط  

سير أعالم النبالء ألبي عبدهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي .مؤسسة الرسالة    .30
 هـ تحقيق :شعيب األرنؤوط؛نعيم العرقسوسي. 1413بيروت 

حاشرح    .31 وبهامشه   ، خليل  سيدي  مختصر  على  دار  شالخرشي  ط   ، العدوي  علي  الشيخ  ية 
 الفكر 

 محمد األنصاري الرصاع  شرح حدود بن عرفة ، ألبي عبدهللا  .32

 دار الغرب اإلسالمي  1993تحقيق/ محمد أبو األجفان ، الطاهر المعموري  ط  

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ، عالء الدين بن علي بن بلبان الفارسي تحقيق / شعيب   .33
 مؤسسة الرسالة 1414األرنؤوط ، ط  

تحقيق/ محمد    مة السلمي النيسابوري صحيح ابن خزيمة ، ألبي بكر محمد بن اسحاق بن خزي  .34
 المكتب اإلسالمي  1412مصطفى األعظمي ،  ط  

  ابن   دار  الجعفي ، ط  البخاري   عبدهللا  أبو  إسماعيل  بن  محمد  المختصر ،    الصحيح  الجامع  .35
   البغا ديب مصطفى . د:  ،تحقيق 1987 – 1407 ، الثالثة الطبعة ، كثير

،    صحيح  .36 ،    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  .37

طبقات الشافعية الكبرى ، لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي   .38
 1412الفتاح محمد الحلو ، ومحمود محمد الطناجي ، ط هجر الطبعة الثانية ت عبد 

العلمية    .39 الكتب  العسقالني ط دار  أحمد بن علي بن حجر  للحافظ  البخاري ،  الباري شرح صحيح  فتح 
 هـ 1410

داية  فتح القدير ، كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام الحنفي ، على الهداية شرح ب   .40
 دار الكتب العلمية  1415المبتدي ، تخريج / عبد الرزاق غالب المهدي ، ط 

 عالم الكتب  1405الفروع ، شمس الدين المقدسي أبي عبد هللا محمد بن مفلح ، ط   .41

إدريس    .42 بن  أحمد  العباس  أبو    :  ،  ) الهوامش  )مع  الفروق  أنواء  في  البروق  أنوار  أو  الفروق 
م ، 1998  -هـ  1418  -بيروت    -هـ ، دار النشر : دار الكتب العلمية  684الصنهاجي القرافي ت:  
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الطبعة : األولى ، تحقيق : خليل المنصور

 هـ 1415ي ألحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي المالكي؛بيروت؛دار الفكر؛الفواكه الدوان   .43

 الرسالة  مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادّي ، ط  مؤسسة، القاموس المحيط   .44

قرارات المجمع الفقهي اإلسالمي / ط رابطة العالم اإلسالمي   .45

قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي  .46

 دار الكتب العلمية كشاف القناع عن متن اإلقناع ، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ، ط    .47

العزيز    .48 الدين عبد  البزدوي، عالء  دار كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم  البخاري  ،ط  أحمد  بن 
 الكتاب اإلسالمي 

 -، دار النشر : دار صادر    711لسان العرب ،  محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري ت:    .49
 بيروت ، الطبعة : األولى 

 لمبسوط ، شمس الدين  السرخسي ، ط دار المعرفة ا  .50

ن بن شرف النووي ، تقي الدين علي  المجموع شرح المهذب للشيرازي ، لكل من : أبي زكريا محي الدي   .51
 محمد نجيب المطيعي ، ط مكتبة اإلرشاد  ،بن عبد الكافي السبكي 

بن تيمية ، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، وساعده ابنه  االم  س مجموع فتاوى شيخ اإل  .52
 محمد

الدكتور عبد    المحلى باآلثار ، تصنيف أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي  .53 تحقيق 
 الغفار سليمان البنداري ط  دار الكتب العلمية 

ترتيب/ محمود خاطر ، تحقيق /   مختار الصحاح ، زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي   .54
 مؤسسة الرسالة  1413حمزة فتح هللا ، ط 

 العاشرة  المدخل الفقهي العام ، مصطفى أحمد الزرقاء ، ط دار الفكر، الطبعة  .55

المدونة الكبرى ، لإلمام مالك بن أنس األصبحي ، رواية سحنون بن سعيد التنوخي عن عبد الرحمن    .56
بن قاسم ، ويليها مقدمات ابن رشد ، ألبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد ،تصحيح/ أحمد عبد السالم  

 لمية ع دار الكتب ال 1415، 

 محمد بن عبد هللا الحاكم النيسابوري ، ت ، مصطفى  المستدرك على الصحيحين للحافظ أبي عبد هللا  .57
 1411عبد القادر عطا ، ط دار الكتب العلمية ، 



 
 

48 

 

 مسند أبي داود الطيالسي ، للحافظ  سليمان بن داود بن الجارود الفارسي البصري، ط دار المعرفة   .58

 اإلسالمي المكتب  1413مسند اإلمام أحمد بن حنبل،  اشراف /د. سمير طه المجذوب ، ط    .59

 مكتبة لبنان  1990المصباح المنير ، أحمد بن محمد علي الفيومي المقري  ط   .60

ومعه   .61  ، الحنبلي  البعلي  الفتح  أبي  بن  الدين محمد  ، ألبي عبدهللا شمس  المقنع  أبواب  المطلع على 
 المكتب اإلسالمي  1401، ط   بيمعجم الفاظ الفقه الحنبلي ، صنع/ محمد بشير األد

/ دار النفائس  1419 3ت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي / د محمد عثمان شبير/طالمعامال   .62

 معجم مقاييس اللغة ، ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا   .63

 تحقيق / عبد السالم محمد هارون ، ط دار الجيل 

الخطيب    .64 محمد  بن  محمد  الدين  شمس   ، المنهاج  ألفاظ  معاني  معرفة  إلى  المحتاج  الشربيني  مغني 
 دار الكتب العلمية  1415تحقيق / علي محمد معوض ، عادل أحمد عبد الموجود ، ط  

 .المغني لموفق الدين عبدهللا بن أحمد بن قدامة؛ط دار إحياء التراث العربي  .65

أب   .66 الوليد  سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث    والمنتقى شرح موطأ اإلمام مالك ، القاضي 
 ، دار الكتاب العربي 1331الباجي، ط 

المنثور في القواعد للزركشي ، بدر الدين بن محمد بن بهادر الشافعي ، ت ، د/ تيسير فائق أحمد   .67
 1993محمود ، الطبعة الثانية  

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، ألبي عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي ،    .68
 دار الكتب العلمية 1416ريج / زكريا عميرات  ط  المعروف بالحطاب الرعيني ، تخ 

 ؛وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويتالموسوعة الفقهية  .69

الموطأ ، لإلمام مالك بن أنس ، ت ، محمد فؤاد عبد الباقي ، ط دار الحديث ، الطبعة الثانية   .70
1412 

الدين    .71 جمال  الحافظ   ، الهداية  ألحاديث  الراية  الحنفي   محمد  أبونصب  يوسف  بن  هللا  عبد 
 دار احياء التراث  1407الزيلعي ،مع حاشية األلمعي في تخريج الزيلعي ، ط 

بن    .72 بن حمزة  أحمد  العباس  أبي  بن  محمد  الدين  ، شمس  المنهاج  إلى شرح  المحتاج  نهاية 
الشهير بالشافعي الصغير ، ط   المصري األنصاري  المنوفي  الرملي  الدين  دار    1414شهاب 

 العلمية الكتب
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